
 

 א" כק-ג"יק – פסחיםמסכת 

המסכת   נפשמבוארים  ענייני  לכל  שווה    . בלשון 

ניתן ו,  העניינים  המילים המודגשות הן תמצית

עצמן  אותןלקרוא   לפני    בפני  מהירה  כהכנה 

 הלימוד וכחזרה מהירה ובהירה לאחר הלימוד. 

 

 דף קי"ג 

 

 דברים שאמר רב לרב אסי

כלבים  א ולא  סוסים,  בה  שאין  בעיר  לא תדור   .

לשמירתה  נובחים.   נצרכים  הללו  הדברים  ]כי 

ורוכב   נובחים,  הכלבים  באים,  שכשהגנבים  מגנבים, 

 על הסוסים לרדוף אחרי הגנבים[. 

אסיא  .  ב שראשה  בעיר  תדור  ]=רופא[, לא 

עוסק   ואינו  ברפואותיו,  טרוד  שהוא  משום 

חכם   לתלמיד  שהכוונה  וי"מ  ציבור.  בצרכי 

 והטעם כנ"ל.  

נשים.  ג שתי  תשא  עליך  ולא  תתיעצנה  שמא   ,

שתיםרעה.   נשאת  שלישית,  ואם  שאם  שא   ,

  השתים יתייעצו עליך, השלישית תגלה.

 

 דברים שאמר רב לרב כהנא 

ולא תיפוך   ]=התעסק בנבילות[,  הפוך בנבילתא.  א

 ]=ולא תתעסק בדיבורים[.  במילי

נבילתא בשוקא .  ב אגרא  פשוט  ]=הפשט   ושקיל 

  ,כהנא אנא  ,ולא תימא  נבילה בשוק כדי להשתכר[,

אנא רבא  מלתא   ,וגברא  בי  תאמר,    וסניא  ]=ולא 

  .כהנא אני, ואדם גדול, ומאוס הדבר אצלי[

לאיגרא.  ג לדרך]=  סלקת  קרובה   ,כשתצא   [, אפילו 

 [. צא ומזונותיך עמך ]= שירותך בהדך 

בזוזא.  ד במתא  קרי  בזול ]=  מאה  המזונות    אפילו 

בזוז[, נמכרים  דלעת  ניהוו  שמאה  כנפיך  , תותי 

 [. אף על פי כן הוציאם עמך]=

 

 דברים שאמר רב לחייא בנו 

סמא.  א תשתי  עצמך  לא  תרגיל  לא  כלומר   ,

י"מ   סמים,  ואם  לשתות  ממכרים  שהם  משום 

יתרגל בהם, יבקש לקנות עוד ועוד, ויפזר על כך  

יעדיף   לרפואה,  להם  כשנצרך  אפילו  ולכן  הון, 

שכל  משום  וי"מ  סמים.  ולא  אחרת,  רפואה 

הוא   מזיק  מסוים,  לדבר  שמועיל  אף  משקה, 

 לדבר אחר.

ניגרא.  ב תשוור  פסיעות  ולא  יפסע  שלא  י"מ   ,

מאור   נוטל  זה  דבר  משום  וי"מ  גסות,  עינים. 

 שלא ידלג מעל אמת המים. 

כלומר לא תעקור שן מחמת    ,ולא תעקר ככא.  ג

 חולי כי סופה להתרפא. 

   .]=נחש[ ולא תקנא בחיויא. ד

   ]=נוכרי[. ולא תקנא בארמאה. ה

 

 ם בה םשלשה אין מתקנאי

תתקנא   אל  מהם,  חזק  הנך  שעתה  אף  שלושה, 

עתידים   אלו  כל  כי  להם,  להרע  להתגדל,  בהם 

ואלו   בך.  לנקום  כח  בידם  ויהא  ותגדל אימתם, 

 הם.

   .קטן נכרי. א

   .נחש קטן. ב

   .תלמיד קטן. ג

 

 דברים שאמר רב לאיבו בנו

ולא   תורה  דברי  בנו  איבו  ללמד את  רב השתדל 

בך   שטרחתי  מאחר  לו  אמר  ולפיכך  בידו  עלה 

הדבר   עלה  ולא  הסוגיות  את  בך ללמדך  ]=טרחי 

מסתייעא ולא  ואלמדך    מילתא[   בשמעתא  בא 

   ]=מילי דעלמא[.דברים בחכמת העולם 

אכרעיך .  א רגליך,  ]=  אדחלא  על  שהחול  בעוד 

הדרך מן  זבין    [כשבאת  שהבאת,  ]=זבינך  מה  מכור 

 [. כדי שתחזור ותקנה ותביא

ותחרט.  ב זבין  מילי  אם    כל  שתמכור,  דבר  ]=כל 

  אחר כך יתייקר, יש לך להתחרט על שמהרת למכור[, 

מחמרא  מיין[  בר  תחרט    ]=חוץ  ולא  דזבין 

שכן אם   למוכרו,  על שמהרת  ]=שלעולם אל תתחרט 

 היית משתהה, היה עלול להחמיץ בידך[. 

שקיך.  ג פתח  כיסיך  תחלה   ,כלומר]  ,שרי  תקבל 

ותן   השק  פתח  כך  ואחר  בכיסך,  ותנם  המעות 

 [. התבואה ללוקחים

ולא כורא מאיגרא.  ד טוב    ,כלומר]  ,קבא מארעא 

לילך למקום קרוב ולהשתכר מעט, מלהשתכר הרבה  

 [. במדינת הים

בחלוזך .  ה כלי  ]=  תמרא  באותו  תמרים  לך  יש  אם 

רוץ מיד  ]= לבית סודנא רהיט  [,שנותנים בו תמרים

בין    ,עושה שכר לעשות מהן שכר, שאם תמתיןלבית  

תאכלם כך  ובין  על ותפסיד  ,כך  עדיף  השכר  כי   ,

הרבה[.   תשתכר  ובו  יש  התמרים,  וביאר רבא, שכן 

 . לעשות, אפילו אין לו אלא שליש סאה תמרים



 

 הׁשכר הבא על ידי עשיית ׂשכר 

חסדא,   רב  או  פפא  רב  הללו,  מהחכמים  אחד 

 .ידי שהיה עושה שכראמר, שעושרו בא לו על 

סודנא,   נקרא  השכר  שעושה  חסדא,  רב  וביאר 

נאה   סוד  נוטריקון,  טובה מלשון  ]=עצה 

ממנה[   חסדים  שמתעשרים  ידי  וגמילות  ]=שעל 

 עשרו יכול לתת לעניים לעשות צדקה וחסד[

 

 דברים הנכתבים בשטר 

כל דבר שצריך לכתוב עליו שטר    –אמר רב פפא  

אגב]= השטר    [כל  כי  טרחה  בו  יש  מלוה  כגון 

לטרוח   הוא  צריך  ועדיין  כלום  אינו  שבידו 

 [.  גביה בעי]=ולגבות על ידי השטר את המגיע לו 

 

 מכירה בהקפה 

שכרו,  ספק בא  [  כל אשראי]=כל שמוכר בהקפה  

בא לא  בא.  ספק  כשהוא  הם,  וגם  רעות  ,  מעות 

 שכרו כאחד, אלא מעט מעט.  שאינו מקבל כל 

 

 שלשה דברים אמר רבי  

 יוחנן משום אנשי ירושלים

למלחמה.  א יוצא  בראשונה  ,כשאתה  תצא    ,אל 

באחרונהאלא   שתצא  תנוס,  לביתך    , אם  תכנס 

 . בראשונה

   .ועשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. ב

   .והוי משתדל עם מי שהשעה משחקת לו. ג

הדברים    - שני  עקיבא  את  רבי  גם  ציוה  האחרונים 

 לבנו, כפי שנתבאר בדף י"ב. 

 

 שלשה דברים אמר רבי יהושע  

 בן לוי משום אנשי ירושלים 

כלומר אל תהא רגיל לעשות  ],  נותיאל תרבה בג.  א

מגולה   דבריך במקום  מעשה    [,בפרהסיא,  משום 

, שנאמר בתחילת אותו מעשה,  בדוד ובת שבע]שהיה  

ָהֶעֶרב ַוָיָקם ָדִוד ֵמַעל ִמְשָכבֹו ַוִיְתַהֵלְך ַעל ַגג  ַוְיִהי ְלֵעת  "

טֹוַבת   ְוָהִאָשה  ַהָגג  ֵמַעל  ֹרֶחֶצת  ִאָשה  ַוַיְרא  ַהֶמֶלְך  ֵבית 

ְמֹאד ג'(  "  ַמְרֶאה  ב'  ב'  כל )שמואל  נמשך  זה  ידי  ועל 

 מעשה דוד ובת שבע[. 

  .שחרר עבדך ותן לה , בתך בגרה. ב

   .זהיר באשתך מחתנה הראשוןוהוי . ג

עם    - שלא תבוא  יזהר באשתו  רב חסדא  לדברי 

 חתנה לאיסור ערוה. 

ולדברי רב כהנא יזהר שבאשתו לא תבזבז את    -

 ממונו לתת לחתנה. 

 ומסקנת הגמרא שיש להיזהר בה מזה ומזה. 

 

 שלשה מנוחלי העולם הבא 

אלו    ,שלשה מנוחלי העולם הבא,  אמר רבי יוחנן

   :הן

   .הדר בארץ ישראל. א

   . והמגדל בניו לתלמוד תורה. ב

שבתות.  ג במוצאי  היין  על  כלומר  והמבדיל   ,

שאם אחר שקידש על היין, נשאר לו מעט, נמנע  

 מלשתותו בשבת, כדי לשיירו להבדלה.

 

 שלשה מכריז עליהן הקדוש ברוך הוא בכל יום

יוחנן רבי  הקדוש    ,שלשה,  אמר  עליהן  מכריז 

   .לשבח ברוך הוא בכל יום

 .הדר בכרך ואינו חוטא [פנוי]= על רווק. א

  .ועל עני המחזיר אבידה לבעליה . ב

   .בצנעהועל עשיר המעשר פירותיו . ג

היה   בכרךרב ספרא  שנו  רווק הדר  ופעם אחת   .

את דברי רבי יוחנן הנ"ל בפני רבא ובפניו. ושמח  

 רב ספרא על כך. 

אין כוונת רבי יוחנן לאדם ככבודו,    ,אמר לו רבא

שהיו רצענים ,  כגון רב חנינא ורב אושעיאאלא  

ישראל זונות,  בארץ  של  בשוק  יושבים  ,  והיו 

, הן  וכשהיו נכנסות אצלם,  ועושים להן מנעלים

הללו   והחכמים  הללו,  בחכמים  מסתכלות  היו 

. והכירו  לא היו מרימים עיניהם להסתכל עליהן

זונ וכשהיו  אותן  הללו,  החכמים  בגדולת  ות 

נשבעות, היו אומרות, "בחיי החכמים הקדושים  

 של ארץ ישראל".

 

 ם שלשה הקדוש ברוך הוא אוהב

   .מי שאינו כועס. א

   . ומי שאינו משתכר. ב

   .ומי שאינו מעמיד על מדותיו. ג

 

 ם שלשה הקדוש ברוך הוא שונא

   .המדבר אחד בפה ואחד בלב. א

   .עדות בחבירו ואינו מעיד לווהיודע  . ב

   .והרואה דבר ערוה בחבירו ומעיד בו יחידי. ג

הבא חטא,  וכמעשה  לבדו,  שטוביה  זיגוד  ובא   ,

פפא   רב  וצווה  פפא,  רב  בפני  טוביה  על  והעיד 



 להכות את זיגוד על כך. 

  ?וזיגוד מינגד , טוביה חטא –שאל זיגוד 

פפא   רב  לו  "  –ענה  נאמר,  כי  ֵעד  כן,  ָיקּום  לֹא 

ַחָטאת   ּוְלָכל  ָעֹון  ְלָכל  ְבִאיש  ֲאֶשר  ֶאָחד  ֵחְטא  ְבָכל 

ָדָבר ָיקּום  ֵעִדים  ְשֹלָשה  ִפי  ַעל  אֹו  ֵעִדים  ְשֵני  ִפי  ַעל  "  ֶיֱחָטא 

מאחר שאין אתה נאמן בעדותך,  ו  )דברים י"ט ט"ו(,

ולא תתקבל, אין כאן עדות, אלא רק הוצאת שם  

"ר הכתוב  על  שעברת  לוקה,  אתה  ולכן  לֹא  ע, 

ֲאִני  ֵתֵלְך ָרִכיל ְבַעֶמיָך   ה'" )ויקרא  לֹא ַתֲעֹמד ַעל ַדם ֵרֶעָך 

 י"ט ט"ז(.

 

 הרואה לבדו דבר ערווה בחבירו 

נתבאר שהרואה לבדו דבר ערווה בחבירו אסור  

 ללכת ולהעיד על כך.

רבלדברי  ו אמר  יצחק  רב  בר  שמואל  אף  רבי   ,

כך,   על  להעיד  הוא  לשנאותושאסור  לו  ,  מותר 

ִכי ִתְרֶאה ֲחמֹור ֹשַנֲאָך ֹרֵבץ ַתַחת ַמָשאֹו  "  ,שנאמר

ִעמֹו  ַתֲעֹזב  ָעֹזב  לֹו  ֵמֲעֹזב  )ְוָחַדְלָת  כ "  ומבואר    ה'(,  ג"שמות 

שנאוי   שהוא  לישראל  הכתוב  שכוונת  בברייתא 

לך בלבד ולא לאחרים, והנה אם לא חטא כלל,  

לשנאותואס "ור  שנאמר  ָאִחיָך  ,  ֶאת  ִתְשָנא  לֹא 

ֵחְטאִבְלָבֶבָך   ָעָליו  ִתָשא  ְולֹא  ֲעִמיֶתָך  ֶאת  תֹוִכיַח  "  הֹוֵכַח 

י"ז(,   י"ט  ויש על כך עדים, הכל  )ויקרא  ואם חטא, 

זה   אדם  כרחך  על  כן,  ואם  לשנאותו,  מותרים 

אתה   שראית  זה  הוא  לשנאותו,  מותר  לך  שרק 

 .לבדך שחטא

יצחקולדברי   בר  נחמן  הרואה  מצווה    ,רב  על 

"לשנאתו שנאמר  ָרע    ה'ִיְרַאת  ,  ְוָגאֹון ְשנֹאת  ֵגָאה 

 " )משלי ח' י"ג(.ְוֶדֶרְך ָרע ּוִפי ַתְהפֻּכֹות ָשֵנאִתי

 

 לומר זאת לרבו 

נתבאר, שהרואה לבדו דבר ערווה בחבירו, אסור  

 ללכת ולהעיד על כך.

ולדברי רב אשי, דווקא להעיד עליו בבי"ד אסור,  

הרואהאבל   יודע  של  ,  אם  רבו  על  הוא  שנאמן 

עדים כשני  לרבו,  החוטא  הדבר  לומר  ,  רשאי 

 . כדי שגם רבו ישנאהו

 

 אינם חיים םשלשה חייה

   ]יותר מדאי[.  הרחמנין. א

  .והרתחנין. ב

   .ואניני הדעת. ג

כל   בהן  התדיר  דבר  אלו,  דברים  שעה,  שלושה 

וכיון שהוא מקפיד עליהם, אין חייו חיים, שאין  

 ם יש בי. כול  ,ואמר רב יוסף.  לו מנוחה

 

 זה את זה  םשלשה שונאי

   .הכלבים. א

   .והתרנגולין. ב

   .והחברין. ג

   .הזונותויש אומרים אף  . ד

   . תלמידי חכמים שבבבלויש אומרים אף  . ה

 

 זה את זה  םשלשה אוהבי

   .הגרים. א

   .ועבדים. ב

   .ועורבין. ג

 

 ם ארבעה אין הדעת סובלת

סובלת אלו  ארבעה   הדעת  הו  םאין    ם אפילו 

ונבזי  םמתחרטי  םעצמ זמן,  בפני    םה  םלאחר 

 ם.עצמ

   . דל גאה. א

   .ועשיר מכחש. ב

   .וזקן מנאף. ג

בחנם.  ד הציבור  על  בהן  ופרנס מתגאה  שנוהג   ,

  שררה ואינו עומד עליהם בשעת דוחקם.

פעם  אף    ,אומריםויש  .  ה אשתו  את  המגרש 

 . ראשונה ושניה ומחזירה

ולדעת תנא קמא, זה אינו בכלל אלו שאין הדעת  

מחמת   להחזירה  מוכרח  פעמים  כי  סובלתם, 

 כתובתה המרובה, או משום שיש לו בנים ממנה. 

 

 חמשה דברים צוה כנען את בניו 

שנראה   עד  כנען,  בבני  מצויות  הנהגות  חמש 

 תם כנען אביהם כך: הדבר, כאילו ציוה או

   .אהבו זה את זה. א

   .ואהבו את הגזל. ב

   . ואהבו את הזמה. ג

  .ושנאו את אדוניכם. ד

 .ואל תדברו אמת. ה

שנדע   כדי  אלו,  דברים  חכמים  אותנו  ולימדו 

   להיזהר מבני כנען. 

 

 ששה דברים נאמרים בסוס 

 . אוהב את הזנות. א



 . ואוהב את המלחמה. ב

 . ורוחו גסה. ג

   .ומואס את השינה. ד

   .ואוכל הרבה. ה

   .ומוציא קמעה. ו

אף  .  ז אומרים  בעליו  ויש  להרוג  מבקש 

   . במלחמה

 

 לשמים  םשבעה מנודי

   .יהודי שאין לו אשה. א

  .ושיש לו אשה ואין לו בנים. ב

   .ומי שיש לו בנים ואין מגדלן לתלמוד תורה. ג

  .בזרועוומי שאין לו תפילין בראשו ותפילין . ד

   .וציצית בבגדו. ה

   . ומזוזה בפתחו. ו

   .והמונע מנעלים מרגליו. ז

מי שאין מיסב בחבורה של  אף    ,ויש אומרים.  ח

כהן  מצוה בת  או  מילה  ברית  של  משתה  כגון   ,

   .לכהן

 

 שלושה דברים שאמרו  

 משום רבי יוסי איש הוצל 

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי שמואל בר מרתא  

  .משום רבי יוסי איש הוצל אמר רב  

.  בעלי אוב]י"מ    ,בכלדיים  שואליםמניין שאין  .  א

בכוכבים[,   חוזים  ִעם  "שנאמר  וי"מ  ִתְהֶיה  ִמים  תָּ

 י"ג(. ח "דברים י)" יָךקֶ ֱאֹל ה'

ומניין היודע בחבירו שהוא גדול ממנו אפילו  .  ב

ֱאַדִין "  ,שנאמר,  שחייב לנהוג בו כבוד  ,בדבר אחד

ַוֲאַחְשַדְרְפַנָיא   ָסְרַכָיא  ַעל  ִמְתַנַצח  ֲהָוא  ְדָנה  ֳקֵבל  ָדִנֵיאל  ל  כָּ

ַעל   מּוֵתּה  ַלֲהקָּ ֲעִׁשית  א  ּוַמְלכָּ ֵבּה  א  ַיִתירָּ רּוַח  ִדי 

א ל ַמְלכּותָּ  ' ד'(.דניאל ו)" כָּ

טהור.  ג דם  על  לשמש,  והיושבת  .  אסורה 

שלה, שבהם הדם  כלומר, אשה שכלו ימי טוהר  

אינו אוסר אותה לבעלה, והם ארבעים יום אחר  

נקיבה,   לידת  אחר  יום  ושמונים  זכר,  לידת 

ואחד   ארבעים  ליל  והגיע  הללו,  הימים  משתמו 

אחרי לידת זכר, וליל שמונים ואחד אחרי לידת  

נקיבה, אף על פי שלא ראתה דם, אסורה לשמש  

היתה   עתה  עד  כי  לכך,  והסיבה  אחת,  עונה 

תראה  מותר  שמא  וחששו  הראיה,  עם  לשמש  ת 

מפרש   רש"י  אוסרה.  כשהדם  עתה  גם  ותשמש 

מפרש   ורשב"ם  ולילה.  יום  בתשמיש  שאסורה 

 שאסורה בתשמיש בלילה הראשון בלבד.

 

 חכמים שנקראו בכמה אופנים 

   .הבבליהוא יוסף  , יוסף איש הוצלהוא . א

,  בן יהודההוא איסי  ,  איסי בן גור אריההוא  .  ב

איסי   גמליאלהוא  איסי  ,  בן  מהללאלהוא  ,  בן 

   .שמובן עקביה איסי , ומה שמו

טבלאהוא  .  ג בן  יצחק  יצחק  ,  רבי  רבי  בן  הוא 

 . בן אלעאהוא רבי יצחק , חקלא

 

 דף קי"ד 

 

 רבי יצחק סתם 

הלכה  בענייני  בסוגיות  הנזכר  יצחק  רבי  סתם 

יצחק  הוא    ]=שמעתא[ אחארבי  וסימנך  בן   ,

ְוַעִמי" ַאַחי  ב'(  "  ְשָמעּוִני  כ"ח  א'  כלומר  )דה"י 

 דשמעתא בן אחא. 

אגדה   בענייני  בסוגיות  הנזכר  יצחק  רבי  וסתם 

 .בן פנחסהוא רבי יצחק 

- 

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן  דברים אלו  

 :משמיה דרבי יהודה ברבי אילעי

ירקות[  אכול בצל  ולא תצטרך  ושב בצל    ]או  ]ביתך 

ויהא לבך    ,םותרנגולי  םכל אווזיאולא תלמכרו[,  

 , לאכול כל מה שהורגלת.רודף עליך

   .ותוסיף על דירתך, פחות ממיכלך וממשתיך

- 

עולא ישראל[  שבמערבא  ,  אמר,  כשבא  ]=בארץ 

הנ"ל העניין  על  הבא  המשל  את    –  ממשילים 

  ]האוכל תמיד אליה ושאר בשר שמן[,   דאכיל אליתא 

בעלייתא   נסתר  טשי  הקפותיו  לתבעו  ]כשבאים 

לפרוע[.   בידו  שאין  קקוליבעליה   ]=ירקות[,   דאכיל 

על אשפות העיר, מקום ששאר בני  ]= אקיקלי דמתא 

יושבי הואיל  שכיב    ם[,העיר  הפרעה,  ואין  ]בלא 

 [. לו כלום  םתובעי

 

 סדר ברכות כוס ראשון של ארבע כוסות 

לאחר שהיסב לסעודה בליל הפסח, דבר ראשון,  

שהוא   כוסות,  מארבעה  ראשון  כוס  לו  מוזגים 

היום,   ברכת  עליו  שאומרים  קידוש,  של  כוס 

והזמנים[,   ישראל  היין  ]מקדש  פרי וברכת  ]בורא 

 ]וכן ברכת שהחיינו[.  הגפן[,

בין   קידוש,  בכל  הלל,  ובית  שמאי  בית  ונחלקו 

ו שבתות  בשאר  ובין  הפסח,  טובים,  בליל  ימים 

 איזו ברכה אומר תחילה, ואיזו אומר בסוף. 



 . דעת בית שמאי. א

היום על  מברך  מקדש    ,תחילה  קידוש  ]ברכת 

והזמנים[,  היין    ישראל  על  מברך  כך  ]בורא ואחר 

 ושני טעמים לדבר. פרי הגפן[. 

קודם    - היין  על  הללו  לאמירת הברכות  הסיבה 

הסעודה היא היום, שהוא המחייב לומר קידוש  

ומאחר   הסעודה,  קודם  היין  גורם  על  שהיום 

 , יש להקדים את ברכתו. לברכות הללו

היום    - נכנס  מצאת  מתחילה  או  עליו  ]כשקיבלו 

ורק אחר כך בא היין לשלחן, ומאחר    הכוכבים[,

 קודם גם לברכה. הוא ,שהיום קודם לכניסה

 דעת בית הלל . ב

ואחר כך    ]בורא פרי הגפן[,  תחילה מברך על היין

היום על  ישראל    מברך  מקדש  קידוש  ]ברכת 

 ושני טעמים לדבר.  והזמנים[.

אי אפשר לומר את ברכת הקידוש הזו אלא על    -

הפת[,  היין   על  יין  ]או  לו  אין  פת[,  ואם  אינו  ]או 

גורם לכך  הוא ה]או הפת[,  שהיין  מקדש, ומאחר  

היום על  לברך  ברכת  שיוכלו  את  להקדים  יש   ,

 היין. 

,  וברכת היום אינה תדירה  ,ברכת היין תדירה  -

   .תדיר קודם ,תדיר ושאינו תדירכלל בידינו,  ו

שיש לברך  שהלכה כבית הלל  ,  ומבואר בברייתא

 תחילה על היין ואחר כך על היום. 

, הפוסקת בפירוש כבית הלל,  י"א שברייתא זו  -

קול בת  שיצאה  קודם  הלכה  נשנית  שאמרה   ,

, ולכן הוצרכה הברייתא לומר בפירוש  כבית הלל

שהלכה כבית הלל, אבל לאחר שיצאה בת קול,  

דבר פשוט הוא שהלכה כמותם, ואין צריך לומר  

 זאת. 

,  ברייתא זו נשנית אחר שיצאה בת קולוי"א ש  -

היא  ו זו  יהושעברייתא  רבי  האומר,  כדעת   ,

קול בבת  משגיחים  הוצרכה  שאין  ולכן   ,

הברייתא לומר בפירוש, שבדבר זה הלכה כבית  

 הלל. 

 

 טיבול ראשון 

ראשון כוס  שתיית  לאחר  מביאים  ,  מיד  היו 

ירק טיבול,  לאוכלו  ,  למסובין  ידי  היה על  ]שכן 

דרכם תמיד לאכול כל מאכל על ידי טיבול[, ונוטלים  

קט"ו,  בדף  בעזה"י  שיתבאר  כפי  תחילה,   ידים 

 ומברכים עליו בורא פרי האדמה ואוכלים אותו. 

ירקות שאר  להביא  יש  מין  ,  ולכתחילה  שאינם 

רק  מרור המרור  את  לאכול  יש  לכתחילה  כי   ,

" שנאמר,  המצה,  ּוְמֹרִריםאחרי  ַמצֹות  ",  ַעל 

ת מרור,  מצות  כך  ואחר  לו  חילה  יש  אם  אולם 

מרור מין  טיבול  רק  יבטל  לא  חזרת,  כגון   ,

 את החזרת לטיבול ראשון. יביא ראשון, אלא 

בחרוסת    - ראשון  שטיבול  מפרש  הוא,  רש"י 

 . כאכילת מרור שאחר אכילת מצה

, שטיבול ראשון אינו בחרוסת,  ורשב"ם מפרש  -

 אלא במשקה אחר. 

ראשון   טיבול  התינוק  היא,  וסיבת  שיראה  כדי 

זה ירק  וישאל,  שינוי  לאכול  רגילים  שאין  לפי   ,

 קודם הסעודה. 

מרור מין  ראשון  בטיבול  יבטל  ,  וכשאכל  לא 

אלא  לאחר אכילת המצה,  טיבול שני של מרור  

 לאחר אכילת המצה. יאכל מרור פעם שניה 

שניה,  י"א    - פעם  לאכול  שצריך  לכך  שהסיבה 

שמצ כוונהמשום  צריכות  מעשה  וות  והעושה   ,

לא   המצווה,  ידי  בו  לצאת  כוונה  בלא  מצווה 

בירך   ראשונה  שבאכילה  מאחר  ומעתה,  יצא, 

בורא פרי אדמה בלבד, יתכן שלא נתכוון לצאת  

בה ידי חובת מרור, ולא יצא בה ידי חובתו, ולכן  

מצווה עליו לאכול מרור פעם שניה, לשם מצוות  

ריש לקיש, וכן דעת רבי יוסי  ]כן דעת  .  אכילת מרור

 בברייתא[. 

ולפיכך  וי"א    - כוונה,  צריכות  אינן  שמצוות 

מרור,   אכילת  חובת  ידי  יצא  ראשונה  באכילה 

ואף על פי כן צריך לאכול מרור פעם נוספת, כי  

פעמים,   שתי  לטבל  שתיקנו  שיהא  מאחר  כדי 

לתינוקות שינוי  לטבל  הדבר  צריכים  שישאלו,   ,

חובת   ידי  בראשון  יצאו  אם  אף  טיבולים,  שני 

דעת  מרור.   נראה  הברייתא,  ]כן  דעת  וכן  הסוגיה, 

 שיצא ידי חובת מרור בלא כוונה[. 

- 

דמאי של  מרור  חובתויצא  ,  אכל  ידי  כפי  בו   ,

לענין   ל"ט  ובדף  מצה  לענין  ל"ו  בדף  שנתבאר 

 מרור. 

לחצאים מרור  זית,  אכל  כחצי  אכל  שמתחילה   ,

זית,   כחצי  אכל  מכן  שהה  ולאחר  לא  בין  אם 

אחר  אכילה  לסוף  ראשונה  אכילה  ונה  תחילת 

אכילת   של  זמן  ככר  שיעור  ששיעור  פרס  ]=חצי 

 .יצא החצי הזה הוא כארבעה ביצים[,

 

 הבאת השלחן 

ראשון טיבול  השלחן ,  לאחר  את  עוקרים    היו 

הסדר,   ועושה  הגדה  שאומר  מי  וחוזרים  לפני 

אותו מצות  ,  ומביאים  עליו  מצוות  כשיש  ]לקיום 

מצה[,   לקיום  חזרת  אכילת  מרור  של  אחר  מין  ]או 

]לטבל בה את המרור[,  וחרוסת מצוות אכילת מרור[, 

תבשילים   אלו ושני  בעזה"י  יתבאר  ]ולהלן 

ומדוע[,   מביאים  המקדש  תבשילים  שבית  ובזמן 

אלא    ,לא היו מביאים שני תבשילים  ,היה קיים

הפסח בשר  הפסח[,  ,  את  אכילת  מצוות  ]לקיום 



 הבאה עימו. וחגיגת ארבעה עשר 

 

 שני תבשילים שמביאים עם המצה והמרור 

המצות   עם  השלחן  את  שכשמחזירים  נתבאר, 

תבשילים   שני  עימהם  יש  והחרוסת,  והמרור 

 נוספים, ונחלקו חכמים בדבר זה. 

יוסף   רב  תבשילים    –לדעת  שני  להביא  צריכים 

בשרשל   מיני  לפסח,  שני  זכר  זכר  ,  אחד  ואחד 

 .הפסחשהיתה באה עם  לחגיגת ארבעה עשר 

יוצא אדם ידי חובה בכל שני    –ולדעת רב הונא  

ו שיביא,  סלק  תבשילים  של  בתבשיל  אפילו 

אורז של  בשר[.  ,  ותבשיל  מיני  בשני  שכן  ]וכל 

ואורז, היה רבא   ומאחר שהזכיר רב הונא סלק 

תלמידו מהדר לעשות כן, כלומר להביא תבשיל  

 של סלק ותבשיל של אורז.  

רבינא   חובה,    –ולדעת  ידי  אדם  אפילו  יוצא 

בשר נתבשל  ,  בחתיכת  שבו  גרמא  ]=ומרק 

 [. ובישולא

אפילו בדג  יוצא אדם ידי חובה,    –ולדעת חזקיה  

שעליו הדג    רגיליםשהיו  ],  וביצה  את  להטיח 

 אף שנראה הדבר כתבשיל אחד. ם[, בביצי

- 

בדף ל"ה נתבאר, שנחלקו חכמים אם אורז מין  

נורי, שהוא מין דגן,  דגן הוא, ודעת רבי יוחנן בן  

ויוצאים בו ידי חובת מצה בפסח, וחייבים כרת  

 על אכילתו אחר שהחמיץ. 

ואמר רב אשי, שמתוך כך שרב הונא היה עושה  

בפסח,   אורז  של  שלדעתו  תבשיל  לעיל,  ]כמבואר 

ולא    הוא אחד משני תבשילים שמביאים על השלחן[,

חשש שיחמיץ, למדנו, שאין הלכה כרבי יוחנן בן  

 . , ואין לחוש לדבריונורי

 

 ברכה בטיבול ראשון וברכה בטיבול שני

כבר נתבאר, שלכתחילה, בטיבול ראשון שקודם  

הסעודה, יש להביא שאר ירקות, ולא מין מרור,  

להביא   יש  מצה,  אכילת  שלאחר  שני  ובטיבול 

מין   רק  לו  שיש  שמי  נתבאר,  כן  וכמו  מרור. 

לטיבול  מרור, יביא מרור גם לטיבול ראשון וגם  

 שני.

ירקותוהנה   שאר  הביא  ראשון  ,  כשבטיבול 

כיצד  הדין פשוט ובטיבול שני בלבד מביא מרור,  

 מברך. 

ראשון   קודם  בטיבול  ירקות,  שאר  בו  שמביא 

הנהנין,  מברך  אכילתו   מעולם  ברכת  להנות  ]שלא 

 .  בורא פרי האדמהבא"ה אמ"ה  הזה בלא ברכה[,

שני   מרור,  ובטיבול  בו  ברכת  מברך  שמביא 

אקב"ו   אמ"ה  בא"ה  מרורהמצוות  אכילת  ,  על 

פרי   "בורא  הנהנין,  ברכת  גם  בו  לברך  צריך  ]ואינו 

 האדמה", כי כבר נפטר בברכה ראשונה[.

חכמים נחלקו  לו  הוא  כיצד  ,  אבל  כשיש  מברך 

מרור ובטיבול  ,  רק  ראשון  בטיבול  אותו  ואוכל 

 .שני

הונא   רב  מברך    –לדעת  מרור,  רק  לו  כשיש  גם 

הנ"ל בורא  ,  באופן  מברך  ראשון  טיבול  קודם 

וקודם טיבול שני מברך על אכילת  ,  פרי האדמה

 ]וכן היו נוהגים בסורא[. . מרור

 דף קט"ו

חסדא   רב  מרור    –ולדעת  אכל  שכבר  מאחר 

בטיבול ראשון, ומילא כרסו ממנו, שוב לא יוכל  

שני,   בטיבול  אכילת מרור  על  יצא לברך  כבר  ]כי 

בטיבול  ולכן    [.בטיבול ראשון ידי חובת אכילת מרור

הברכות שתי  את  מברך  פרי  ראשון  בורא  גם   ,

ידי   גם  בו  ויוצא  מרור,  אכילת  על  וגם  האדמה, 

מרור.   אכילת  מברך  ובטמצוות  אינו  שני  יבול 

, שאינו בא אלא להשלים שני טיבולים, אבל  כלל

וגם   ראשון,  בטיבול  יצא  כבר  מרור  מצוות 

בברכת בורא פרי האדמה כבר נפטר במה שבירך  

טיבול ראשון נוהג  ו].  קודם  היה  בריה כן  ששת  רב 

 [.  דרב יהושע

חסדא כרב  שההלכה  הגמרא  ומכל  .  ומסקנת 

שיהיו    ,מקום מהדר  היה  דרבא  בריה  אחא  רב 

ראשון לטיבול  ירקות  שאר  עצמו    ,לו  להוציא 

   .מידי המחלוקת

 

 אכילת פסח מצה ומרור  

 יחד שבית המקדש קיים

, והיו מקריבים קרבן  בזמן שבית המקדש קיים

ש מודים,  הכל  אלופסח,  דברים  )א( שלושה   ,

ה אכילתם  ,  ומרור)ג(  מצה  )ב(  פסח  בשר  מצוות 

ְוָאְכלּו ֶאת ַהָבָשר ַבַלְיָלה  , שנאמר "ההיא מהתור

יֹאְכלֻּהּו ְמֹרִרים  ַעל  ּוַמצֹות  ֵאש  ְצִלי  )שמות "  ַהֶזה 

ח'(,   בעזה"יי"ב  יתבאר  שלושת  ,  ולהלן  אם 

אחת בבת  יחד  נאכלים  הללו  שכל  ,  הדברים  או 

 . אחד נאכל בפני עצמו

 ]הזקן[.  דעת הלל .א

ַיֲעשּו  "הכתוב   ָהַעְרַבִים  ֵבין  יֹום  ָעָשר  ְבַאְרָבָעה  ַהֵשִני  ַבֹחֶדש 

בא )במדבר ט' י"א(,    "ַעל ַמּצֹות ּוְמֹרִרים יֹאְכֻלהּוֹאתֹו  

שיהיו הפסח  ,  שכך היא מצוות האכילה,  ללמד

בכריכה  ,  בבת אחת,  המצה והמרור נאכלים יחד

כורכם  אחת שהיה  הלל,  של  מנהגו  היה  וכך   .

 , לפסח מצה ומרור בבת אחת, ואוכלם.  יחד

ללמוד יש  אלו  הלל  מצוות  ,  שלדעתו,  ומדברי 

, שכן אם הן מבטלות זו  אינן מבטלות זו את זה

את זו, אין בפיו, לא טעם פסח, ולא טעם מצה,  



ולא טעם מרור, כי כל אחד מהטעמים הללו בטל  

 בטעם האחרים.

 .דעת חכמים. ב

  ]הזקן[,על הלל  לדברי רבי יוחנן, חכמים חולקים  

יֹאְכֻלהּו"הכתוב  ולדעתם,   ּוְמֹרִרים  ַמּצֹות  ", ַעל 

,  שיאכלו כל אחד מהם בזה אחר זה,  משמעותו

 .ולא יחד

,  מצוות מבטלות זו את זו, דעת חכמים, שואם כן

ועם   המצה  עם  הפסח  את  יחד  לאכול  אין  ולכן 

 המרור. 

בה   מברייתא,  לדבריו,  ראיה  הביא  יוחנן  ורבי 

בפני  מבואר,   אחד  כל  אוכל  חכמים,  שלדעת 

 עצמו, ואינו כורכם יחד. 

שחכמי   ואמר  דבריו,  על  הקשה  אשי  רב  אולם 

הברייתא אינם חולקים על הלל לגמרי אלא דעה  

 שלישית היא, כפי שנבאר מיד בעזה"י.  

 .דעת חכמי הברייתא כפי הבנת רב אשי. ג

חולקים   אינם  הברייתא  חכמי  אשי,  רב  לדברי 

ש  ]הזקן[על הלל   יכול לאכול לגמרי, ומודים הם 

וא המצה  ואת  הפסח  את  המרוריחד  אלא  ,  ת 

וש מעכב,  הדבר  אין  ידי  אדם  יוצא  לדעתם 

הללו   מהדברים  אחד  כל  כשיאכל  גם  חובתו 

 . בפני עצמו

מצוות אינן מבטלות  , לדעת חכמים אלו,  ואם כן

זו את  עם  זו  הפסח  את  יחד  לאכול  ניתן  ולכן   ,

 המצה ועם המרור.   

יוחנן,  רבי  על  חולק  אשי  שרב  רשב"ם,  פירש  כן 

 ואומר, שדברי הברייתא דעה שלישית הם.  

אולם התוס' פירשו, שרב אשי בא לבאר את דברי רבי 

הלל  על  חולקים  שחכמים  לומר  נתכוון  שלא  יוחנן, 

אלא   יחד,  הכל  לאכול  שניתן  הם  מודים  כי  לגמרי, 

 שלכתחילה יש לאכול כל אחד גם בפני עצמו.  

ן לדברי רבי יוחנן ובין לדברי רב אשי, הכל מודים  ובי

ובין  יחד,  כרוך  הכל  כשאכל  בין  חובה,  ידי  שיוצא 

היא   וחכמים  הלל  ומחלוקת  לבדו,  אחד  כל  כשאכל 

 מה עדיף. 

]ובדיעבד  יחד,  הכל  לכרוך  יש  לכתחילה  הלל,  לדעת 

 אם לא כרך יחד גם כן יצא[.  

עצ בפני  אחד  כל  יאכל  לכתחילה  חכמים,  מו,  ולדעת 

 . ]ובדיעבד אם כרך יחד גם כן יצא[

 

 אכילת מצה ומרור יחד בזמן הזה 

נתבאר שנחלקו חכמים, אם מצוות מצה ומרור  

מבטלות זו את זה, ולכן יש לאכול כל אחד בפני  

עצמו, או שאינן מבטלות זו את זו, ויכול לכרוך  

 יחד.

בדרגה   המצוות  כששתי  היא  זו  מחלוקת  אכן 

תורה, או שתיהן מדברי  שווה, כגון ששתיהן מה

אבל   מהתורהחכמים,  אחת  ומצווה  ,  כשמצוה 

חכמים מדברי  שהיא  אחת  המצווה  אצל   ,

מהתורה, חברתה אינה חשובה כמצווה, ולפיכך  

כשאוכל יחד, הרי הוא כאוכל אכילה של מצווה  

הכל   ולדברי  חולין,  של  אכילה  אכילת  טעם  עם 

המצווה,  טעם  את  מבטל  חולין   ואינו אכילת 

 . די חובתויוצא י

הלל  ולכן   הזהש]האמורא[,  אמר  מאחר  בזמן   ,

מהתורה היא  לבדה  מצה  אכילת  ,  שמצוות 

חכמים מדברי  היא  מרור  אכילת  אם ומצוות   ,

יאכלם יחד, טעם המרור יבטל את טעם המצה,  

ולכן   ידי חובת אכילת מצה,  יצא  יכרוך  ולא  לא 

המרור עם  המצה  את  אחד  ,  יחד  כל  יאכל  אלא 

 . בפני עצמו

הגמרא לא  ,  ומסקנת  הלכה  נאמר  שלא  מאחר 

כחכמים ולא  )א(  כהלל  על  .  יברך  מתחילה 

ולאחר  . )ב(  ויאכל מצה בפני עצמה,  אכילת מצה

. )ג( ויאכל מרור בפני עצמו,  ך על המרורמכן יבר

ומרור מצה  יחד  יכרוך  מכן  למה  ,  ולאחר  זכר 

קיים המקדש  שבית  בזמן  עושה  הלל   ,שהיה 

 . ויאכל בלא ברכה

- 

דבר מאכל  כל ,  אמר רבי אלעזר אמר רב אושעיא

במשקה קודם  ,  שטיבולו  ידים  נטילת  צריך 

 .אכילה

 

 ולטיבול שנינטילת ידים לטיבול ראשון 

מטבלים   היו  הסעודה,  קודם  שתחילה  נתבאר, 

ירק לאוכלו בטיבול ראשון, ושוב, לאחר אכילת  

 המצה, היו מטבלים מרור, לאוכלו בטיבול שני.  

דרש,   עוקבא,  רבנא  את  הנהיג  חסדא  וכשרב 

]כדין דבר ,  אף על פי שנטל ידיו לטיבול ראשוןש

ידים[, נטילת  שטעון  במשקה  לי  שטיבולו  טול  צריך 

 . ידיו שנית לטיבול שני

אמר,   אלו,  דברים  פפא  רב  כששמע  ומתחילה, 

ידע   לא  כשמתחילה  זמנים,  בשאר  הדין  שכן 

שיטבל לאכול פעם שניה, והסיח דעתו משמירת  

ידע   שמתחילה  מאחר  הפסח,  בליל  אבל  ידיו, 

פעם   ידיו  ליטול  צריך  אינו  שניה,  פעם  שיטבל 

 ראשונה.שניה, כי נטהרו ידיו בנטילה 

נאמרו   הללו  שהדברים  הגמרא,  מסקנת  אולם 

שמתחילה   אף  כי  הפסח,  ליל  של  טיבולים  על 

הוא   שעתיד  ידע  ראשון,  לטיבול  ידיו  כשנטל 

פעם שניה,   בין טיבול ראשון  לטבל  מאחר שיש 

והלל הגדה  אמירת  של  גדול  הפסק  יש  ,  לשני 

ידיו משמירת  דעתו  שהסיח  בהם  ,  לחוש  ונגע 

 .ול פעם שניהוצריך ליט,  בבשרו



 טיבול החסה בחרוסת 

 .נגיעה או הטבלה גמורה. א

ידים לצורך אכילת המרור,   ליטול  נתבאר, שיש 

ידיו,   יטול  לא  ואם  במשקה,  שמטבלו  משום 

יטמאו ידיו את המשקה, ויחזור המשקה ויטמא  

 את המרור.

פפאומכאן   רב  המרור  למד  שיגע  די  שלא   ,

אלא   המרור  בחרוסת,  את  שישקע  צריך 

המרור  בחרוסת של  בנגיעה  די  אם  שכן   ,

בחרוסת, אין ידיו נוגעות בחרוסת, ולמה יצטרך  

את  לטלם.   מבטל  החרוסת  שאין  למדנו,  ]ומכאן 

 של המרור, אלא כשישקע את המרור בתוכו[.  הארס

ואמרו זאת  דחו  שיתכן  אולם  בנגיעת  ,  שדי 

ריח ,  בחרוסת  המרור  מריח  שהמרור  ]ובכך 

אותו   שישקע  בלא  אף  שבו,  הארס  בטל  החרוסת, 

לחוש    בתוכו[, יש  כי  ידים,  ליטול  שיש  והסיבה 

בידיו   ויגע  בחרוסת,  המרור  את  ישקע  שמא 

 במשקה, אף שאינו צריך. 

 .משך זמן הטיבול. ב

פפא,   רב  להשהות  לדברי  המרור  אין  את 

חומץ  השיהוי,  ידי  על  שמא  התבלין    בחרוסת, 

ידי   יוצא  אדם  ואין  טעמו,  את  מהמרור  יבטל 

 חובה אלא במרור שטעמו בו. 

 

 בלע בלא ללעוס 

 . בלע מצה בלא ללעוס. א

ָבִראֹשן ְבַאְרָבָעה ָעָשר יֹום  "ידי חובה, שהרי קיים  יצא  

ַמֹצת  ַלֹחֶדש   ַלֹחֶדש  ָבֶעֶרב תֹאְכלּו  ְוֶעְשִרים  ָהֶאָחד  ַעד יֹום 

י"ח(,ָבָעֶרב  י"ב  )שמות  אלא    "  היא,  אכילה  ובליעה 

 שלכתחילה צריך שירגיש טעם מצה.

 . בלע מרור בלא ללעוס. ב

שיצא    - גורסים  ור"ח  אי  רש"י  כי  חובה,  ידי 

 אפשר שלא טעם בו טעם מרור. 

גרס  - יצא  ,  ורשב"ם  צריך  שלא  כי  חובה,  ידי 

ל" זכר  בפיו,  מרור  טעם  ֶאת  להרגיש  ַוְיָמְררּו 

 ", ובבליעה אינו מרגיש היטב טעם מרור. יֶהםַחיֵ 

 .בלע מצה ומרור יחד בלא ללעוס . ג

שכן בליעה אכילה היא, ויוצאים    , ידי מצה יצא

ואפילו   הטעם,  את  להרגיש  בלא  גם  חובה  ידי 

 המרור חוצץ ולא נגעה המצה.

יצאאבל   לא  מרור  מצה    ,ידי  עם  כשבולעו  כי 

 . בלא לעיסה, אינו מרגיש בו שום טעם

 .ובלעם ]של דקל[כרך שניהם יחד בסיב . ד

יצא,   לא  מצה  ידי  ממש  אפילו  היה  לא  שהרי 

זה  ,בפיו ולא  זה  אבן  לא  לזורק  הוא  ודומה   ,

 לחמת. 

 

 לפני מי נותנים מצה מרור וחרוסת

אשי   בר  שימי  רב  וחרוסת    –לדעת  מרור  מצה 

 . לפני כל אחד ואחדנותנים 

הונא   רב  מרור    –ולדעת  מצה  נותנים  אין 

אלא   הגדה  וחרוסת  שאומר  מי  נותן  לפני  ]והוא 

 .והלכה כרב הונא לכולם משלו[.

 

 לפני מי עוקרים את השלחן 

ההגדה,   לומר  שמתחילים  את  לפני  עוקרים  היו 

שעליו,    השלחן  דברים  ושאר  המצות  מלפני עם 

ההגדה את  שאומר  זאת,  מי  עושים  והיו  כדי  , 

דבר זהשיראו   עושים  וישאלו  ,  התינוקות  מדוע 

]ולדברי הכל, אין עוקרים השלחן אלא מלפני זה  .  כן

מצות   שנותנים  האומרים,  לדעת  אף  ההגדה,  שאומר 

 ומרור וחרוסת לפני כל אחד ואחד[. 

לפני רבה בליל  ]בעודו ילד[  וכן ארע כשישב אביי  

הפסח, וראה אביי שעוקרים השלחן מלפני רבה,  

ל  עוד  השלחן  ואמר,  ועוקרים  ובאים  אכלנו,  א 

מה   מלומר  אותנו  פטרת  רבה,  אמר  מלפנינו? 

 נשתנה. 

 

 ֶלֶחם ֹעִני

הפסח   בליל  הנאכלות  שהמצות  בכתוב,  מבואר 

ֹעִני"קרויות,   ט )"  ֶלֶחם  מכאן  ג'(,    ז"דברים  ולמדו 

 את הדברים הבאים.

 . לחם שעונים עליו דברים הרבה . א

זה   לחם  והברייתא,  שמואל  "לדברי  ֶלֶחם  נקרא 

עליו    "ֹעִני שעונים  לחם  שהוא  עניה,  מלשון 

יציאת   סיפור  עליו  שמספרים  הרבה,  דברים 

 מצרים. 

 .יאכל פרוס כאכילת עני. ב

" נקרא  זה  שלחם  אומרים  ֹעִנייש  מלשון    "ֶלֶחם 

הזה, עניות הלחם  על  ללמד  התורה  ובאה   ,

כשם   לחמם,  את  אוכלים  שעניים  כדרך  שיאכל 

דרכו   אף  שעני,  שלם,  לחם  ולא  פרוסה  לאכול 

 המצה תאכל פרוסה ולא שלימה. 

אכילת   "על  שברכת  ורשב"ם,  רש"י  ופירשו 

מצה" מברך על הפרוסה, אבל מלבד הפרוסה יש  

, כשאר  לו שתי שלימות, לברך ברכת "המוציא"

 .ימים טובים, שצריך שתי שלימות ללחם משנה

 דף קט"ז 

 . כאפיית עניאחד מסיק ושני אופה . ג

" נקרא  זה  שלחם  אומרים  ֹעִנייש  מלשון    "ֶלֶחם 



הזה, עניות הלחם  על  ללמד  התורה  ובאה   ,

כשם  לחמם,  את  אופים  שעניים  כדרך  שיאפה 

]לתת לתנור מיד  שעני, דרכו להסיק ואשתו אופה,  

שמא   האפיה,  עד  התנור  ישהה  ולא  הסקו,  כשנגמר 

עצים[,   להוסיף  ויצטרכו  בינתים  זו,  אף  יצטנן  מצה 

הוא יסיק ואשתו תאפה, כדי שיאפה מהרה ולא  

 יחמיץ. 

 

 החרוסת 

מביאים   היו  והמרור  המצה  שעם  נתבאר,  כבר 

חכמים   ונחלקו  המרור,  את  בה  לטבל  חרוסת, 

 .מדוע מביאים אותה

קמא   תנא  מצד    –לדעת  מצווה  בחרוסת  אין 

כדי לבטל מהחזרת את  , ואינה באה אלא  עצמה

בהקפא   שיש  החזרת  תולעת  ]=שרף  א"נ  ארס.  ו 

  שבחזרת[.

צדוק   ברבי  אליעזר  רבי  בחרוסת    –ולדעת  יש 

עצמה מצד  דבר  ,  מצווה  לזכר  נעשית  שהיא 

 .שהיה במצרים

שהיו  ,  זכר לתפוחרבי לוי אומר שהיא נעשית    -

עצב בלא  התפוח  תחת  בניהם  שלא  יולדות   ,

ֹעָלה ִמן  "יכירו בהן המצרים, וזהו שנאמר,   ִמי זֹאת 

דֹוָדּה   ַעל  ִמְתַרֶפֶקת  עֹוַרְרִתיָך  ַהִמְדָבר  ַהַתפּוַח  ַתַחת 

ְיָלַדְתָך )שה"ש ח'  "  ָשָמה ִחְבַלְתָך ִאֶמָך ָשָמה ִחְבָלה 

ואמר אביי, הואיל והיא נעשית זכר לתפוח,  ה'(.  

תפוחים   בה  להטיל  בהם  וייןיש  שיש  דברים   ,

 ]=לקהוייה[.  חמיצות 

נעשית    - שהיא  אומר,  יוחנן  לטיטורבי  . זכר 

לטיט,   זכר  נעשית  והיא  הואיל  אביי,  יש  ואמר 

סמיך   שיהיה  כדי  הרבה  בו  ולכתוש  להטיל 

בו  כטיט שנותנים  בברייתא,  שנינו  וכן  תבלין  . 

 , וכותשים אותו הרבה זכר לטיט.זכר לתבן

אלעזר  ו רבי  צדוקאמר  אומרים  ,  ברבי  היו  כך 

שבירושלים   חרך  אצל  ]=תגרי  היושבים  חנוונים 

תבלין  ומוכרים[,  חלונותיהם   לכם  וטלו  בואו 

   .למצוה

 

 רפואות קפא 

   .חמא  - קפא דחסא. א

חזרתכלומר,   שאכל  הקפא  ,מי  בשביל    וחלה 

 . וירפא ,, יאכל צנוןשלה

   .כרתי -קפא דחמא . ב

צנון  כלומר,   שאכל  הקפא מי  בשביל  לו    וקשה 

 , וירפא. , יאכל כרתישלה

 .  חמימי -קפא דכרתי . ג

שאכל  כלומר,   הקפא   כרתימי  בשביל  לו    וקשה 

 , וירפא.ישתה מים חמיןשלה. 

   .חמימי -קפא דכולהו . ד

 . להן חמיןשארס של כל ירקות, רפואה  כלומר  

לקפא,   רפואה  שהוא  הדבר  את  יאכל  שיתן  ועד 

  ]זוכר אני אותך[   דכירנא לך  ,קפא קפאיאמר כך:  

בנתיך בנותיך[  ולשב  שבע  כלתך    ]=ואת  ולתמני 

 ]=ואת שבע כלותיך[. 

 

 מזיגת כוס שני ושאלת הבן 

מוזגים   הפסח,  בליל  ההסבה  שבתחילת  נתבאר 

מכן   ולאחר  קידוש.  עליו  ואומרים  ראשון,  כוס 

מכן   ולאחר  ראשון.  לטיבול  ירק  מביאים 

המצה   עם  השלחן  את  והמרור  מביאים 

שישאל   כדי  אותם,  מסלקים  ושוב  והחרוסת. 

 הבן מדוע עושים זאת. 

קודם שיחלו לומר את  ולאחר כל הדברים הללו  

 מוזגים כוס שני.  , ההגדה

, שמוזגים  כשכבר ראה הבן שינוי גדול זה, ועתה

כוס שני קודם סעודה, מה שאין רגילים לעשות  

לשאול על השינויים שרואה  לבן  יש  כל השנה,  

 .זה בלילה

בברייתא יציאת  ש,  ומבואר  של  ההגדה  סיפור 

מצרים צריך לבוא כתשובה על השאלה, ולפיכך  

ו בכך.  די  נשתנה,  מה  ושואל  חכם,  בנו  אם  אם 

חכם הבן  שואלת  ,  אין  לאואותו.  אשתו    , ואם 

עצמו את  שואל  תלמידי  .  הוא  שני  ואפילו 

הפסח   םשיודעי  ,חכמים זה    םשואלי  ,בהלכות 

הלילותמה  ,  לזה מכל  הזה  הלילה  ]כפי   ,נשתנה 

 שיתבאר בעזה"י להלן[. 

 

 ארבעה מה נשתנה 

על   בא אחרי ששואלים  נתבאר, שסיפור ההגדה 

ונמנו   לילות.  משאר  זה  בלילה  שיש  השינויים 

במשנתנו ארבעה שינויים ששואלים עליהם, מה  

 נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. 

הלילה    ,שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה.  א

 .הזה כולו מצה

ירקות.  ב שאר  אוכלין  אנו  הלילות    , שבכל 

   .הלילה הזה מרור

שלוק  .  ג צלי  בשר  אוכלין  אנו  הלילות  שבכל 

 .הלילה הזה כולו צלי , ומבושל

המקדש    - שבית  בזמן  שואלים  היו  זו  שאילה 

היה קיים, שהיו אוכלים בשר פסח, ובשר חגיגה  

צלויים, כדעת בן תימא  הבאה עימו, והיו שניהם  

 בדף ס"ט. 

אנו מטבילין פעם אחת הלילה  שבכל הלילות  .  ד



 . הזה שתי פעמים

 כן הוא לשון המשנה.   -

מטבילים   הלילות  בכל  וכי  כך  על  הקשו  אולם 

 והלא פעמים אין מטבילים. 

שבכל הלילות  ולפיכך אמר רבא שכך השאילה,    -

אחת פעם  אפילו  לטבל  חייבין  אנו  הלילה  ,  אין 

 . שתי פעמים הזה

יודעים   תינוקות  שכן  דבריו  על  גם  הקשו  אולם 

 מה חייבים ומה לא. 

שבכל    - השאילה,  שכך  ספרא  רב  אמר  ולפיכך 

מטביליןהלילות   אנו  הסעודה[  אין  אפילו    ]קודם 

  .הלילה הזה שתי פעמים, פעם אחת

 

את ההגדה, שאם  אביו מלמדו  ,  ולפי דעתו של בן

לא ואם  הכל,  לו  יפרש  הרבה,  לו  מבין  יפרש  ו, 

 כפי כוח הבנתו. 

- 

עבד שהוציאו רבו    –ו  דרו עבדשאל את  רב נחמן  

 לחירות, ונתן לו כסף, וזהב מה צריך לומר לרבו. 

 צריך להודות לו ולשבחו.  –ענה לו 

 פטרת אותנו מלומר מה נשתנה.  –אמה רב נחמן 

 

 סדר ההגדה 

לומר   מתחילים  נשתנה,  מה  ששאלו  לאחר 

סיפור   היא  ולהלן  ההגדה,  מצרים,  יציאת 

 יתבארו בעזה"י חלקי ההגדה.

 . מתחיל בגנות ומסיים בשבח. א

שהיתה   גנות  לומר  צריך  ההגדה  בתחילת 

 בישראל מתחילה, ושבח שיש בהם בסופם. 

רב   לה'    –לדעת  בעבודתם  ושבח  לגנות  הכוונה 

 " היו  שאומר  זרה  עבודה  עובדי  מתחילה 

 .."..ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו ... אבותינו 

שמואל   ביציאתם    –ולדעת  ושבח  לגנות  הכוונה 

" שאומר  לחירות  מצרים  היינו  מעבדות  עבדים 

 ..." ויוציאנו ה' אלוקינו ... לפרעה במצרים 

 ".ארמי אובד אבי"דורש פרשת . ב

לאחר שסיפר שיצאו ישראל מגנות לשבח, מספר  

פסוקי   דרשת  ידי  על  לישראל,  המקום  שבחי 

  ..." אבי".  אבד  "ארמי  ָאִבי  פרשת  ֹאֵבד  ֲאַרִמי 

ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָיָגר ָשם ִבְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ָשם ְלגֹוי  

ָוָרב ָעצּום  ַוְיַעּנּו   . ָגדֹול  ַהִמְצִרים  ֹאָתנּו  נּו  ַוָיֵרעּו 

ָקָשה ֲעֹבָדה  ָעֵלינּו  ֶאל    .ַוִיְתנּו  י  ֵק ֱאֹל  ה' ַוִּנְצַעק 

ַוִיְשַמע   ְוֶאת    ה'ֲאֹבֵתינּו  ָעְנֵינּו  ֶאת  ַוַיְרא  ֹקֵלנּו  ֶאת 

ַלֲחֵצנּו ְוֶאת  ְבָיד    ה' ַויֹוִצֵאנּו    . ֲעָמֵלנּו  ִמִמְצַרִים 

ּוְבֹאתֹות   ָגֹדל  ּוְבֹמָרא  ְנטּוָיה  ּוִבְזֹרַע  ֲחָזָקה 

ֶאת    .ְבֹמְפִתיםּו ָלנּו  ַוִיֶתן  ַהֶזה  ַהָמקֹום  ֶאל  ַוְיִבֵאנּו 

ּוְדָבש  ָזַבת ָחָלב  ֶאֶרץ  ַהזֹאת  -)דברים כ"ו ה'"  ָהָאֶרץ 

 ט'(.

 . למה מביאים פסח מצה ומרור. ג

טעם   ביאר  שלא  כל  אומר  היה  גמליאל  רבן 

מצה,   פסח,  הללו,  הדברים  שלושת  הבאת 

יכך יש לומר את  ומרור, לא יצא ידי חובתו. ולפ

 הדברים הבאים: 

אבותינו  פסח    - שהיו  פסח  א"נ  אוכלים,  שאנו  ]זה 

קיים[, היה  המקדש  שבית  בזמן  שום   אוכלים  על 

במצרים אבותינו  בתי  על  המקום  , שפסח 

ֲאֶשר ָפַסח    ה'לַ   ַוֲאַמְרֶתם ֶזַבח ֶפַסח הּואשנאמר, "

ִמְצַרִים   ֶאת  ְבָנְגפֹו  ְבִמְצַרִים  ִיְשָרֵאל  ְבֵני  ָבֵתי  ַעל 

ַוִיְשַתֲחוּו ָהָעם  ַוִיֹקד  ִהִציל  ָבֵתינּו  י"ב  "  ְוֶאת  )שמות 

 כ"ז(.

על שום שנגאלו אבותינו  ]זו שאנו אוכלים[, מצה  -

"ממצרים שנאמר,  ֲאֶשר  ,  ַהָבֵצק  ֶאת  ַויֹאפּו 

ֹגת ַמצֹות ִכי לֹא ָחֵמץ ִכי ֹגְרשּו  הֹוִצי  אּו ִמִמְצַרִים עֻּ

ָעשּו   ֵצָדה לֹא  ְוַגם  ְלִהְתַמְהֵמַּה  ָיְכלּו  ְולֹא  ִמִמְצַרִים 

 )שמות י"ב ל"ט(." ָלֶהם

אוכלים[,  מרור    - שאנו  שמררו  ]זה  שום  על 

במצרים אבותינו  חיי  את  שנאמר,  המצריים   ,

ַחֵייֶהם  " ּוְבָכל  ַוְיָמְררּו ֶאת  ּוִבְלֵבִנים  ְבֹחֶמר  ָקָשה  ַבֲעֹבָדה 

ְבָפֶרְך ָבֶהם  ָעְבדּו  ֲאֶשר  ֲעֹבָדָתם  ָכל  ֵאת  ַבָשֶדה  )שמות  ֲעֹבָדה   "

 א' י"ד(.

זו  "כשאומר  ,  ולדברי רבא שאנו אוכלים",  מצה 

"וכן כשאומר זה  ,  אוכלים",  מרור  מגביה  שאנו 

המצוה  אותם שתחבב  למסובים,  להראותם   ,

]ולכאורה כן הדין בזמן שבית המקדש היה ם.  בעיניה

קיים, כשהיה לפניו בשר הפסח, כשהיה אומר "פסח  

אותו[,   מגביה  היה  אוכלים"  שאנו  ]בזמן  אבל  זה 

אוכלים "כשאומר  הזה[,   אבותינו  שהיו  פסח 

,  אינו מגביה את הבשר שכנגד הפסח",  במצרים

שהרי אינו אומר עליו "פסח זה", ולא עוד, אלא  

 ה נראה הוא כאוכל קדשים בחוץ. שאם יגבי

 . ואותנו הוציא משם. ד

ודור דור  עצמו  , בכל  את  לראות  אדם    ,חייב 

יצא ממצרים ְלִבְנָך  "שנאמר    ,כאילו הוא  ְוִהַגְדָת 

ֵלאֹמר   ה  ַביֹום ַההּוא  ׂשָּ עָּ ֶזה  ְבֵצאִתי    ה'ַבֲעבּור  ִלי 

ִים  ח'(. ג"שמות י)" ִמִמְצרָּ

אחד   כל  שצריך  רבא,  הכתוב  ואמר  את  לומר 

ם  " ִמשָּ הֹוִציא  נּו  ֶאת  ְואֹותָּ ָלנּו  ָלֶתת  ֹאָתנּו  ָהִביא  ְלַמַען 

 " )דברים ו' כ"ג(.ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנְשַבע ַלֲאֹבֵתינּו

 .פתיחה להלל. ה

הוא   יצא  כאילו  עצמו  אחד מרגיש  שכל  ומאחר 

ומקדים   את ההלל,  כך  על  לומר  עליו  ממצרים, 

 להלל את הפתיחה הבאה:  

 אנחנו חייבים   ]הואיל ואותנו הוציא משם[,  ךלפיכ



  לרומם )ה(  לפאר  )ד(  לשבח  )ג(  להלל  )ב(  להודות    )א(

למי שעשה    ולקלס)ט(  לעלה  )ח(  לברך  )ז(  להדר  )ו(  

האלו הנסים  כל  את  ולנו  הוציאנו    ,לאבותינו 

לחרות לשמחה  ,מעבדות  ליום    ,מיגון  ומאבל 

גדול  , טוב לאור  לגאולה  ,ומאפלה    ,ומשעבוד 

   .ונאמר לפניו הללויה

 

 חלק ההלל שקודם הסעודה 

לומר   מתחיל  ההגדה,  אמירת  שלאחר  נתבאר, 

את ההלל. אכן אינו גומר את ההלל כולו קודם  

השאר   ואת  עתה,  אומר  מקצתו  אלא  הסעודה, 

ובית   שמאי  בית  ונחלקו  הסעודה.  לאחר  יאמר 

 הלל, עד היכן אומר קודם הסעודה.

  את רק  קודם הסעודה אומר    –לדעת בית שמאי  

ַהְללּו ")תהילים קי"ג(  המזמור הראשון של ההלל  

ַעְבֵדי   ַהְללּו  ֵשם    ה'ָיּה  ֶאת  עד  ַהְללּו  מֹוִשיִבי "ה'" 

 ".ַהְללּו ָיּהֵאם ַהָבִנים ְשֵמָחה ֲעֶקֶרת ַהַבִית 

שני  קודם הסעודה אומר את    –ולדעת בית הלל  

 )תהילים קי"ג( , גם  הראשונים של ההללהמזמור  

ַעְבֵדי  " ַהְללּו  ָיּה  וגם  ַהְללּו   ,"...   )תהילים קי"ד( ה' 

" עד ְבֵצאת ִיְשָרֵאל ִמִמְצָרִים ֵבית ַיֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעז"

 ". ַהֹהְפִכי ַהצּור ֲאַגם ָמִים ַחָלִמיש ְלַמְעְינֹו ָמִים"

 

 ברכה שאחר החלק הראשון של ההלל

שס ההלל,  לאחר  של  הראשון  החלק  את  יימו 

 מברכים ברכה על הגאולה. 

טרפון  רבי  קצרה    –  לדעת  בפתיחה  היא  ברכה 

חתימה "  ,בלא  נוסחה,  ה'  וזהו  אתה  ברוך 

העולם   מלך  את  אלוקינו  וגאל  גאלנו  אשר 

 ".אבותינו ממצרים

עקיבא   רבי  ארוכה    –ולדעת  היא,  ברכה 

וחתימה נוסחה,  בפתיחה  וזהו  ה' ,  אתה  "ברוך 

העולם   מלך  אבותינו  אלוקינו  את  וגאל  גאלנו  אשר 

אל  ממצרים ה'  ואלקכן  אבותינוקינו  יגיענו   ,י 

לקראתנו   הבאים  אחרים  ולרגלים  למועדים 

  , וששים בעבודתך  , שמחים בבנין עירך  ,לשלום

הפסחים ומן  הזבחים  מן  שם  ברוך    ...  ונאכל 

ישראל גאל  ה'  ותוס',    ".אתה  רשב"ם  וכתבו 

 שהלכה כרבי עקיבא מחבירו. 

 

 סומא באמירת הגדה 

יעקב בר  אחא  רב  מלומר  ,  לדברי  פטור  סומא 

ַבֲעבּור ְוִהַגְדָת ְלִבְנָך ַביֹום ַההּוא ֵלאֹמר  ", שנאמר,  הגדה

ִמִמְצָרִים  ה'ָעָשה  ֶזה   ְבֵצאִתי  שנאמר  ",  ִלי  מקום  וכל 

" מה  ֶזהלשון  רואה  שהאומר  משמעותו   ,"

שמדבר עליו. כמו שמצינו בענין בן סורר ומורה,  

בו,   ִעירֹו  "שנאמר  ִזְקֵני  ֶאל  ֶזה  ְוָאְמרּו  ּוֹמֶרה  ְבֵננּו  סֹוֵרר 

ְוֹסֵבא זֹוֵלל  ְבֹקֵלנּו  ֹשֵמַע  כ'(,  ֵאיֶנּנּו  כ"א  )דברים  ללמד, " 

אינו   אותו,  רואים  ואינם  סומים,  הוריו  שאם 

 ר ומורה.נעשה בן סור 

בר   אחא  רב  על  חולקים  ששת  ורב  יוסף  ורב 

ששניהם היו אומרים  ,  שכן מרימר העיד,  יעקב

בביתם ביתם,  הגדה  בני  פי  ,  ומוציאים  על  אף 

 .שהיו סומים

ואמנם מתחילה רצו לומר, שלדברי הכל סומא    -

חכמים   מדברי  וחייב  מהתורה  מהגדה  פטור 

ומקריבים   קיים,  המקדש  שבית  ובזמן  בלבד. 

אומר  את   אינו  שסומא  מודים  הכל  הפסח, 

הגדה, כי כל מצוות הלילה הן מהתורה, וסומא  

את   חובה  ידי  מוציא  ואינו  מהתורה,  פטור 

 הרואים.  

והסיבה שרב יוסף ורב ששת היו אומרים הגדה,  

אלא   אינו  מצה  חיוב  כל  הזה,  בזמן  לדעתם,  כי 

מדברי חכמים, ומאחר שכל חיוב מצה לכל הוא  

הס חכמים,  מדברי  מדברי  הוא  גם  שחייב  ומא 

 חכמים, מוציא אחרים. 

אומר   אינו  שסומא  שאמר,  יעקב  בר  אחא  ורב 

הזה   בזמן  גם  לדעתו  כי  הזה,  בזמן  גם  הגדה 

חיוב מצה לכל הוא מהתורה, ולכן סומא החייב  

את   להוציא  יכול  אינו  בלבד,  חכמים  מדברי 

 הרואים החייבים מהתורה. 

מבואר, הפרק  בסוף  כי  זאת,  דחו  שדעת    אולם 

הוא   מצה  חיוב  הזה,  שבזמן  יעקב,  בר  רב אחא 

 מדברי חכמים בלבד.  

תקנו   שתקנו,  מאחר  שלדעתו,  נאמר,  אם  ואף 

תורה,   חיוב  כמו  כעין  שיהיה  רבנן  דתקון  ]=כל 

בדבר זה ודאי לא נחלקו עמו רב    דאוריתא תקון[,

 יוסף ורב ששת. 

ומסקנת הגמרא שרב יוסף ורב ששת חולקים    -

על רב אחא בר יעקב לגמרי, ולדעתם סומא חייב  

 בהגדה מהתורה, ככל ישראל.  

" מהכתוב  ללמוד  ֶזהואין  מדבר  ַבֲעבּור  שהוא   ,"

שכן   ומורה,  סורר  בן  לענין  כמו  ברואים,  רק 

לכתוב   צריך  היה  לא  ומורה,  סורר  בן  לעניין 

ב ֶזה" שכתבו,  כך  ומתוך  שמדבר  ",  ללמד,  א 

 ברואים בלבד.  

" לכתוב  ראוי  פסח,  לענין  ֶזהאבל  שכן  ַבֲעבּור   ,"

" כתוב  היה  לא  ֶזה אם  צריך  ַבֲעבּור  היה   ,"

" אין  ַבֲעבּור  להאריך  ולכן  ומרור",  מצה  פסח 

" שהכתוב  ֶזהלומר  שהוא  ַבֲעבּור  ללמד,  בא   ,"

 .מדבר רק ברואים

 

 דף קי"ז 

 

 



 " יה"מילים שסופן 

 ".הללויה. "א

יוחנן   רבי  אמר  חסדא  רב  מקום    –לדברי  כל 

"הללו   מילים  שתי  כאן  אין  "הללויה",  שנאמר 

, היא  מילה אחתיה", כלומר הללו את ה', אלא  

הכתוב  הללויה" דרך  שכן  הילול,  ומשמעותה   ,"

שמצינו,   כמו  י"ה,  סיום  למילה  ִמְבַחר  "להוסיף 

ָהֲעָצִמים   דּור  ְוַגם  ָלקֹוַח  ַגם  ֶתיָה  ַתְח ַהצֹאן  ְרָתֶחיָה  ַרַתח 

ְבתֹוָכּה ֲעָצֶמיָה  ה'(  ָבְשלּו  כ"ד  )יחזקאל  ומשמעותו  " 

וכן   ַאָמה  ""תחת",  ֵמָאה  ֹאֶרְך  ַהַבִית  ֶאת  ְוַהִגְזָרה ּוָמַדד 

ַאָמהְוַהִבְנָיה   ֵמָאה  ֹאֶרְך  י"ג(  ְוִקירֹוֶתיָה  מ"א  )יחזקאל   "

 ומשמעותו "הגזיר והבנין".  

וכ רבה  רב  ולדברי  לדברי  שנאמר    –ן  מקום  כל 

כאן   יש  מילים  "הללויה",  יה"שתי  ", הללו 

תהילים   שראה  רב,  ואמר  ה'.  את  הללו  כלומר 

של דודו רבי חייא, והיה כתוב בהן "הללו" בסוף  

 שורה, ו"יה" בתחילת שורה הבאה.

סותרים  דברים  שני  אמר  לוי  בן  יהושע  ורבי 

זה מילה  בענין  ש"הללויה"  אמר,  אחת  פעם   .

חת היא, ופירושה שיהללוהו בהילולים הרבה.  א

ופעם אחת אמר, ש"הללויה" גדולה מכל שבחים  

אחת,   בבת  ושבח  שם  כוללת  כי  שבתהילים, 

 הללו יה, ומשמע ששתי מילים הן. 

 ".כסיה. "ב

  –לדברי רב חסדא אמר רבי יוחנן וכן לדברי רב  

ַעל  "הכתוב   ִכי ָיד  לַ ֵכסָיּה  ַויֹאֶמר  ַבֲעָמֵלק ִמֹדר    ה'ִמְלָחָמה 

ט"ז(,  ֹדר  י"ז  )שמות  יה",  "  "כס  מילים,  שתי  אינו 

, היא "כסיה",  מילה אחתכלומר כסא ה', אלא  

למילה   להוסיף  הכתוב  ודרך  כסא,  ומשמעותה 

 ]כפי שנתבאר[. סיום י"ה 

יה",    –ולדברי רבה   ", כס יה"שתי מילים  "כס 

 כלומר כסא ה'.  

 ".ידידיה. "ג

ַוִיְשַלח  "הכתוב    –רב חסדא אמר רבי יוחנן  לדברי  

ה'" )שמואל  ַבֲעבּור  ְיִדיְדָיּה  ְבַיד ָנָתן ַהָּנִביא ַוִיְקָרא ֶאת ְשמֹו  

כ"ה(,   י"ב  כלומר  ב'  יה",  "ידיד  מילים,  שתי  אינו 

אלא   ה',  אחתידיד  "ידידיה",  מילה  היא   ,

למילה   להוסיף  הכתוב  ודרך  ידיד,  ומשמעותה 

 ]כפי שנתבאר[. סיום י"ה 

רב   לדברי  וכן  רבה  יה",    –ולדברי  שתי  "ידיד 

ידיד ה'. ולפיכך אמר  ידיד יה"מילים   ", כלומר 

]כלומר רב, מאחר שהם שתי מילים, "ידיד" חול,  

הקדושים[,   כשמות  קדוש  שיהא  שם  ו"יה" אינו 

 קודש.

 ". רחביהמ. "ד

רבה   לדברי  וכן  רב  ַהֵמַצר  "הכתוב    –לדברי  ִמן 

אינו שתי  )תהילים קי"ח ה'(,    "ַבֶמְרָחבָיּהָקָראִתי ָיּה ָעָנִני  

אלא   יה",  "מרחב  אחתמילים,  היא  מילה   ,

סיום   למילה  להוסיף  הכתוב  ודרך  "מרחביה", 

 ]כפי שנתבאר[. י"ה 

כן חסדא  רב  דעת  גם  אם  שלדעת  ונסתפקו  , או 

ועמד  רב   מילים.  שתי  הם  יה"  "מרחב  חסדא 

 הספק בתיקו. 

 

 בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהלים

לוי בן  יהושע  רבי  של  ,  אמר  מאמרות  בעשרה 

 : שבח נאמר ספר תהלים

   .ניצוחבא. 

   .נגוןבב. 

   .משכילבג. 

   . מזמורבד. 

   .שירבה. 

   .אשריבו. 

   .תהלהבז. 

   .תפלהבח. 

   .הודאהבט. 

   .הללויהבי. 

הללויהו מכולן  בבת  ,  גדול  ושבח  שם  שכולל 

   .אחת

 

 מתקני השירות 

 . שיר שבתורה. א

שבתורה   הים ]=שיר  וישראל  [,  שירת  משה 

הים  אמרוהו מן  שעלו  בשעה  בתחילת  ,  ]שנאמר 

ָאז ָיִשיר ֹמֶשה ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאת ַהִשיָרה ַהזֹאת  השירה "

 [. )שמות ט"ו א'(ה'" לַ 

 .הלל. ב

דוד המלך    –לדעת חבריו של רבי יוסי בן אלעזר  

ההלל את  מספר  ,  חיבר  חלק  הוא  ההלל  שכן 

 .תהילים

אלעזר   בן  יוסי  רבי  וישראל    –ולדעת  משה 

הים מן  שעלו  בשעה  בו.  אמרוהו  ,  שנאמר 

ִים  " ִמִמְצרָּ ֵאל  ִיְׂשרָּ ֹלֵעזְבֵצאת  ֵמַעם  ַיֲעֹקב  "  ֵבית 

 ולאחר מכן קבעו דוד בספרו.   )תהילים קי"ד א'(,

,  שמסתבר כדברי רבי יוסי בנו, ואמר רבי אלעזר

שאומרים  ולא   עליו,  החולקים  שדוד  כדברי 

כי איך יתכן שכל השנים מיציאת מצרים  ,  תקנו

דוד פסחיה,  ועד  שוחטים  ישראל  , םהיו 

לולביהם,   הללונוטלים  לומר  הלא  ,  ועוד.  בלא 

]=שם  בימי דוד היה פסלו של מיכה עומד בבכי  

על  [,  מקום  לומר  החלו  זמן  שבאותו  יתכן  ולא 



"הפסילים ֹעֵׂשיֶהם  ,  ִיְהיּו  ֹבֵטַח  ְכמֹוֶהם  ֲאֶשר  ֹכל 

ח'(,"  ָבֶהם קט"ו  את    )תהילים  הם  מקללים  שכן 

נאמר תחילה ושוב לא  , אלא ודאי על הים  עצמם

 פסק. 

שמואל,   אמר  יהודה  רב  אמר  של  וכן  שבזמנו 

שביניהםמשה,   לישראל  ,  נביאים  להם  תקנו 

ההלל פרק  ,  את  כל  על  אותו  אומרים  שיהיו 

במועדים[,,  ופרק צרה    ]כלומר  כל  על  שלא  וכן 

עליהם,   ממנהתבוא  על  כשיגאלו  אותו  יאמרו   ,

צרה   ,כלומר]גאולתם,   תבוא  ושלום  חס  שאם 

, כגון  ם ויושעו ממנה, אומרים אותו על גאולת  ם,עליה 

 [.חנוכה 

 

 תפילות שבתהילים

אומר מאיר  רבי  האמורות    תפילותכל  ,  היה 

תהלים הפותחים    ,בספר  המזמורים  כל  ]כלומר 

לעני[, תפלה  כגון  תפילה,  אמרןוכ  בלשון  דוד  ,  לן 

ָדִוד  "שנאמר   ְתִפלֹות  ִיָשיָכלּו  ע )"  ֶבן  כ'(,    ב "תהלים 

כלומר כל אלו    אלו"  כל"אלא    "ָכלּו"אל תיקרי  

 . התפילות, דוד בן ישי אמרן

 

 שירות  כנגד מי אמר דוד  

 ותושבחות בספר תהלים 

אליעזר   רבי  ותושבחות    –לדעת  שירות  כל 

   . אמרןכנגד עצמו  ,שאמר דוד בספר תהלים

יהושע   רבי  שירות    –ולדעת  ותושבחות  כל 

תהלים בספר  דוד  ]=כנסת    ציבורכנגד    , שאמר 

   ]שנתנבא על גלותם והתפלל עליהם[. אמרן ישראל[

חכמים   שאמר    –ולדעת  ותושבחות  שירות  כל 

יחידדוד   עצמו  ,  בלשון  ואמרןכנגד  שירות  .  כל 

רביםותושבחות שאמר דוד    ציבורכנגד  ,  בלשון 

   . אמרן

 

 ביאור מקצת לשונות שבתהילים

וניגון.  א שנאמר  ]כלומר  ,  ניצוח  למנצח "מקום 

 .לעתיד לבא "[,בנגינות

על ידי   "משכיל"[,מקום שנאמר  ]כלומר  משכיל  .  ב

 [. ואחר מפרש ,הוא אומר]ש ,תורגמן

"ג מזמור.  שכינהמלמד    ",לדוד  עליו    ,ששרתה 

   .ואחר כך אמר שירה

ואחר כך    ,שאמר שירהמלמד    ",מזמור לדוד. "ד

עליו   ידי השירה  שכינהשרתה  . ומתוך כך שעל 

למד, אתה  שירה,  עליו  השכינה    שרתה  שאין 

ולא    ,ולא מתוך עצבות  ,לא מתוך עצלות  ,שורה

שחוק ראש  , מתוך  קלות  מתוך  מתוך    ,ולא  ולא 

בטלים של    , דברים  שמחה  דבר  מתוך  אלא 

  , שנאמר. וכן יש ללמוד זאת מכתוב נוסף,  מצוה

ְוהָ " ְמַנֵגן  ִלי  ְקחּו  ָעָליו  ְוַעָתה  ַוְתִהי  ַהְמַנֵגן  ְכַנֵגן  ָיה 

 ' ט"ו(.ג  'מלכים ב)ה'" ַיד 

 

 דברים הבאים מתוך שמחה של מצווה 

 . השריית השכינה. א

 כמבואר לעיל. 

 . דבר הלכה. ב

כן אמר רב יהודה אמר רב, והכוונה לכך, שכדי  

מתוך   ללמוד  לבוא  יש  כראוי  הלימוד  שיהא 

 שמחה של מצווה.

אבל התלמיד  ,  תמיד יהא בשמחהי"א שהרב    -

באימה יהיה  וזהו שאמר  לעולם  גידל אמר  ,  רב 

רבו,  רב לפני  שיושב  חכם  תלמיד  ואין    ,כל 

מרירות,  נוטפות  אימה ]  שפתותיו   [, מחמת 

ְלָחָיו ַכֲערּוַגת ַהֹבֶשם ִמְגְדלֹות ֶמְרָקִחים  "  ,שנאמר,  תכוינה

,  )שה"ש ה' י"ג(   "ֹנְטפֹות מֹור ֹעֵבר   ִשְפתֹוָתיו שֹוַשִּנים

ששונים אלא  שושנים  תקרי  מור    ,אל  תקרי  אל 

   .עובר אלא מר עובר

הרב  - שאף  יהיה  ,  וי"א  דבריו  בתחילת  רק 

,  אבל לאחר מכן ילמד גם הוא באימה,  בשמחה

היה   שפתח,  קודם  רבה,  של  דרכו  היתה  וכך 

אומר דבר מבדח, והיו החכמים צוחקים, ולאחר  

 ופותח בלימוד הסוגיה. מכן היה יושב באימה,  

 .חלום טוב. ג

לישון   שהבא  לכך,  והכוונה  נחמן,  רב  אמר  כן 

 מתוך שמחה של מצוה, מראים לו חלום טוב.

 

נּו " נּו ִכי ְלִׁשְמָך   ה'לֹא לָּ  לֹא לָּ

בֹוד ַעל ַחְסְדָך ַעל ֲאִמֶתָך  " ֵתן כָּ

על  .  א שעמדו  בשעה  אמרוהו  וישראל  משה 

 .הים

על   ישראל  שעמדו  בשעה  אליעזר,  רבי  לדברי 

אחריהם,   ומצרים  לפניהם  הים  שהיה  הים, 

ָלנּו  התפללו לה' שיצילם, ואמרו לו, "  לֹא    ה'לֹא 

כָ  ֵתן  ְלִשְמָך  ִכי  ֲאִמֶתָךָלנּו  ַעל  ַחְסְדָך  ַעל    " בֹוד 

 כלומר עשה למען כבודך. א'(,  ו"תהלים קט )

" רוח הקודש ואמרה להם,  ְלַמֲעִני  והשיבה להם 

ישעיהו  " )ִכי ֵאיְך ֵיָחל ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר לֹא ֶאֵתןְלַמֲעִני ֶאֱעֶשה  

   י"א(. ח"מ

ישראל.  ב וכל  שעמדו    יהושע  בשעה  אמרוהו 

 . עליהם מלכי כנען

על   כנען  מלכי  שעמדו  בשעה  יהודה,  רבי  לדברי 

לה'    ישראל למלחמה, התפללו יהושע וכל ישראל

לֹא ָלנּו ִכי ְלִשְמָך    ה'לֹא ָלנּו  שיצילם, ואמרו לו, "

ֲאִמֶתָך ַעל  ַחְסְדָך  ַעל  ָכבֹוד  קט)  "ֵתן  א'(,    ו"תהלים 

 כלומר עשה למען כבודך. 



רוח הקודש ואמרה להם, " ְלַמֲעִני  והשיבה להם 

ישעיהו  " )ִכי ֵאיְך ֵיָחל ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר לֹא ֶאֵתןְלַמֲעִני ֶאֱעֶשה  

   י"א(. ח"מ

וברק .  ג שעמד   דבורה  בשעה  עליהם    אמרוהו 

 . סיסרא

לדברי רבי אלעזר המודעי, בשעה שעמד סיסרא  

שיצילם,   לה'  וברק  דבורה  התפללו  ישראל,  על 

ָלנּו  ואמרו לו, " ְלִשְמָך ֵתן ָכבֹוד    ה'לֹא  ָלנּו ִכי  לֹא 

כלומר עשה א'(,    ו"תהלים קט )  "ַעל ַחְסְדָך ַעל ֲאִמֶתָך

 למען כבודך. 

רוח   "והשיבה להם  ְלַמֲעִני  הקודש ואמרה להם, 

ישעיהו  " )ִכי ֵאיְך ֵיָחל ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר לֹא ֶאֵתןְלַמֲעִני ֶאֱעֶשה  

   י"א(. ח"מ

עליהם    אמרוהו בשעה שעמד   חזקיה וסיעתו .  ד

 . סנחריב

שעמד   בשעה  עזריה,  בן  אלעזר  רבי  לדברי 

וסיעתו   חזקיה  התפללו  ירושלים,  על  סנחריב 

" לו,  ואמרו  שיצילם,  ָלנּו  לה'  ִכי    ה'לֹא  ָלנּו  לֹא 

  ו "תהלים קט)  "ְלִשְמָך ֵתן ָכבֹוד ַעל ַחְסְדָך ַעל ֲאִמֶתָך

 כלומר עשה למען כבודך. א'(, 

" רוח הקודש ואמרה להם,  ְלַמֲעִני  והשיבה להם 

ישעיהו  " )ִכי ֵאיְך ֵיָחל ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר לֹא ֶאֵתןְלַמֲעִני ֶאֱעֶשה  

   י"א(. ח"מ

  אמרוהו בשעה שעמד   חנניה מישאל ועזריה .  ה

 .עליהם נבוכדנצר הרשע

לדברי רבי עקיבא, בשעה שעמד נבוכדנצר הרשע  

לה' שיצילם,   ועזריה, התפללו  על חנניה מישאל 

ְלִשְמָך ֵתן ָכבֹוד    ה'נּו  לֹא לָ ואמרו לו, " ָלנּו ִכי  לֹא 

כלומר עשה א'(,    ו"תהלים קט )  "ַעל ַחְסְדָך ַעל ֲאִמֶתָך

 למען כבודך. 

" רוח הקודש ואמרה להם,  ְלַמֲעִני  והשיבה להם 

ישעיהו  " )ִכי ֵאיְך ֵיָחל ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר לֹא ֶאֵתןְלַמֲעִני ֶאֱעֶשה  

   י"א(. ח"מ

שעמד   ואסתר מרדכי  .  ו בשעה  עליהם    אמרוהו 

 . המן הרשע

לדברי רבי יוסי הגלילי, בשעה שעמד המן הרשע  

על ישראל, התפללו מרדכי ואסתר לה' שיצילם,  

ָלנּו  ואמרו לו, " ְלִשְמָך ֵתן ָכבֹוד    ה'לֹא  ָלנּו ִכי  לֹא 

כלומר עשה א'(,    ו"תהלים קט )  "ַעל ַחְסְדָך ַעל ֲאִמֶתָך

 כבודך. למען 

" רוח הקודש ואמרה להם,  ְלַמֲעִני  והשיבה להם 

ישעיהו  " )ִכי ֵאיְך ֵיָחל ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר לֹא ֶאֵתןְלַמֲעִני ֶאֱעֶשה  

   י"א(. ח"מ

תיקנו להם    םנביאים שביניה,  וחכמים אומרים

  ,שיהו אומרים אותו על כל פרק ופרק  ,לישראל

עליהם   תבא  שלא  וצרה  צרה  כל    ,לישראלועל 

  .םאומרים אותו על גאולת םולכשנגאלי

 

 שבין שני מזמורים הללויה  

שני   תהילים  מזמורי  שני  בין  שיש  מקום  כל 

", כגון בין מזמור קמ"ו למזמור קמ"ז,  הללויה"

ֱאֹל  ה'ִיְמֹלְך  "...   ָוֹדר  ַק ְלעֹוָלם  ְלֹדר  ִציֹון  ִיְך 

ֱאֹל.  ַהְללּוָיּה ַזְמָרה  טֹוב  ִכי  ָנִעים  קֵ ַהְללּוָיּה  ִכי  ינּו 

ְתִהָלה אחד  "  הללויה" ש,  הכל מודים...",    ָנאָוה 

אחד הוא  "  הללויה"ו  ,הוא סוף המזמור הקודם

 . תחילת המזמור הבא

חכמים נחלקו  מזמורי  ,  אבל  שני  בין  כשיש 

קי"ג  אחד"  הללויה"תהילים   מזמור  בין  כגון   ,

  ..." קי"ד,  ֵאם  למזמור  ַהַבִית  ֲעֶקֶרת  מֹוִשיִבי 

ַהְללּוָיּה ְשֵמָחה  ִמִמְצָרִים    ַהָבִנים  ִיְשָרֵאל  ְבֵצאת 

 ...". ֵבית ַיֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעז

סוף  , "הללויה" שביניהם הוא  לדעת רב חסדא  -

 . הפרק הקודם

הונא  - רב  בר  רבה  שבי ולדעת  "הללויה"  ניהם  , 

 . תחילת הפרק הבאהוא  

רב  ורב חסדא ראה תהילים של בית מדרשו של  -

רב בר  שני  חנין  בין  "הללויה"  בהן  שנכתב   ,

 זה.בדבר ו  נסתפקהפרקים, ואם כן 

רבא בר  חנין  רב  שנאמר  ,  ואמר  מקומות  שיש 

מזמורים"  הללויה" בהן   שני  בין  והכל  ,  אחד 

 . מודים בהם שהוא תחילת פרק

"  . סוף מזמור קמ"הא ִפי    ה' ְתִהַלת  הוא,  ְיַדֶבר 

ֶעד וָּ ם  ְלעֹולָּ ְדׁשֹו  קָּ ֵׁשם  ר  ׂשָּ בָּ ל  כָּ ֵרְך  ", ִויבָּ

ו"הללויה" שאחרי כן הוא תחילת מזמור קמ"ו,  

 ".ה'ַהְללּויָּּה ַהְלִלי ַנְפִׁשי ֶאת "

"ב הוא,  קי"ב  מזמור  סוף  ס  .  עָּ ְוכָּ ִיְרֶאה  ע  ׁשָּ רָּ

ַתֲאַות   ס  מָּ ְונָּ ַיֲחֹרק  יו  תֹאֵבדִׁשנָּ ִעים  ",  ְרׁשָּ

ו"הללויה" שאחרי כן הוא תחילת מזמור קי"ג, 

 ". ה'ַהְללּו ֶאת ֵׁשם   ה'ַהְללּויָּּה ַהְללּו ַעְבֵדי  "

קל"הג במזמור  השני  הפסוק  סוף  הוא,    . 

ְבֵבית  " ֱאֹל  ה' ֶׁשֹעְמִדים  ֵבית  ",  ינּוקֵ ְבַחְצרֹות 

ו"הללויה" שאחרי כן הוא תחילת הפסוק הבא,  

ִעים ה'ַהְללּויָּּה ִכי טֹוב  "  ". ַזְמרּו ִלְׁשמֹו ִכי נָּ

המקומות   את  גם  מוסיפים  מקרא  ובעלי 

שני  הבאים בין  אחד  "הללויה"  בהן  שנאמר   ,

 מזמורים, והכל מודים בהם שהוא תחילת פרק.

ִמַנַחל ַבֶדֶרְך ִיְׁשֶתה ַעל  . סוף מזמור ק"י הוא, "ד

רֹאׁש יִָּרים  שֵכן  ו"הללויה"  הוא  ",  כן  אחרי 

" קי"א,  מזמור  אֹוֶדה  תחילת  ל    ה' ַהְללּויָּּה  ְבכָּ

ה ִרים ְוֵעדָּ ב ְבסֹוד ְיׁשָּ  ".ֵלבָּ

ֵראִשית ָחְכָמה ִיְרַאת  . סוף מזמור קי"א הוא, "ה

ֹעֵשיֶהם    ה' ְלָכל  טֹוב  ָלַעד ֵשֶכל  ֹעֶמֶדת    ", ְתִהָלתֹו 

ו"הללויה" שאחרי כן הוא תחילת מזמור קי"ב,  

ֶאת  " יֵָּרא  ִאיׁש  ַאְׁשֵרי  ֵפץ    ה'ַהְללּויָּּה  חָּ יו  ְבִמְצֹותָּ

 ".ְמֹאד



- 

בדף קט"ז כבר נתבאר, שנחלקו בית שמאי ובית  

הלל, עד היכן אומרים מההלל בליל הפסח קודם  

הסעודה, שלדעת בית שמאי אומרים רק מזמור  

 רים שני מזמורים. אחד, ולדעת בית הלל אומ

כל   זו,  מחלוקת  שהביאו  ברייתות  שתי  ומצינו 

 אחת בלשון אחר. 

שמאי,   בית  שלדעת  אמרו,  הראשונה  בברייתא 

עד   ַהַבִית  "אומר  ֲעֶקֶרת  ְשֵמָחה  מֹוִשיִבי  ַהָבִנים  ֵאם 

ָיּה  )ַהְללּו  קי"  עד    (, ג"תהלים  אומר  הלל,  בית  ולדעת 

ָמִים  " ֲאַגם  ַהצּור  ָמִיםַחלָ ַהֹהְפִכי  ְלַמְעְינֹו  תהלים  )"  ִמיש 

 ח'(. ד"קי

שמאי,   בית  שלדעת  אמרו,  השניה  ובברייתא 

 " עד  ִמִמְצָרִים  אומר  ִיְשָרֵאל  ֵמַעם  ְבֵצאת  ַיֲעֹקב  ֵבית 

)ֹלֵעז קי "  עד    א'(,  ד"תהלים  אומר  הלל,  בית  ולדעת 

ָלנּו  " ָלנּו    ה'לֹא  ַעל  לֹא  ָכבֹוד  ֵתן  ְלִשְמָך  ַעל  ִכי  ַחְסְדָך 

 א'(. ו"תהלים קט " )ֲאִמֶתָך 

שתי    - נחלקו  זה  שבדבר  לומר,  רצו  ומתחילה 

הראשונה,   הברייתא  לדעת  הברייתות. 

"הללויה" שבין מזמור ראשון לשני היא תחילת  

מאחר   שמאי  בית  לדעת  ולפיכך  השני,  הפרק 

שאומר רק מזמור ראשון, אומר עד "אם הבנים  

הבריי ולדעת  לא.  ותו  השניה,  שמחה"  תא 

סוף   היא  לשני  ראשון  מזמור  שבין  "הללויה" 

הפרק הראשון, ולפיכך לדעת בית שמאי, מאחר  

"הללויה",   גם  אומר  ראשון,  מזמור  כל  שאומר 

 עד "בצאת ישראל ממצרים" ממש.

ורב חסדא העמיד את שתי הברייתות כדעתו,    -

סוף   היא  לשני  ראשון  מזמור  שבין  ש"הללויה" 

ולפיכך  הראשון,  אומר    הפרק  שמאי  בית  לדעת 

השניה.   בברייתא  שמשמע  כמו  "הללויה",  גם 

ומה שאמרו בברייתא הראשונה עד "אם הבנים  

שלא   ישראל",  "בצאת  עד  אמרו  ולא  שמחה", 

על   הקשו  אכן  ישראל".  "בצאת  גם  לומר  יטעו 

הראשונה   לברייתא  היה  הוא,  כן  אם  כי  דבריו, 

ולא   שמחה,  הבנים  אם  של  הללויה  עד  לומר, 

 סתם, עד אם הבנים שמחה.   לומר

הברייתות    - שתי  העמיד את  הונא  רב  בר  ורבה 

לשני   ראשון  מזמור  שבין  ש"הללויה"  כדעתו, 

בית   לדעת  ולפיכך  השני,  הפרק  תחילת  היא 

שמשמע   כמו  "הללויה",  גם  אומר  אינו  שמאי 

בברייתא   שאמרו  ומה  הראשונה.  בברייתא 

השניה עד "בצאת ישראל ממצרים", ולא אמרו  

אם הבנים שמחה", שלא יטעו לחשוב שאת  עד "

אכן   אומר.  אינו  עצמו  שמחה"  הבנים  "אם 

לברייתא   היה  הוא,  כן  אם  כי  דבריו,  על  הקשו 

השניה לומר, עד הללויה של בצאת ישראל, ולא  

שאת   שמשמע  ישראל  בצאת  עד  סתם,  לומר 

 הללויה שלפניו אומר.

 

 חתימת ברכות גאולה 

שמע קריאת  שאחר  "ברוך  ברכה  בה,  חותם   ,

ישראל",   גאל  ה'  החלק  אתה  שאחר  ברכה  וכן 

הפסח בליל  ההלל  של  בה,  חותם  ,  הראשון 

ה'   אתה  ישראל"ברוך  אלו  ",  גאל  שבברכות 

 .משבח על גאולת מצרים שכבר גאל אותנו

שבתפילה גאולה  בברכת  "ברוך  חותם  ,  אבל 

ה'   ישראלאתה  בקשה  ",  גואל  היא  זו  שברכה 

 . שיגאל אותנו

 

 קידוש ישראל   הזכרת

היין   על  קידוש  "בברכת  קדשנו  אומר,  אשר 

 ..." שהיא שבח על שקידש אותנו. במצוותיו 

שבתפילה   קידוש  "ובברכת  קדשנו  אומר, 

 ..." שהיא בקשה על העתיד. במצוותיך 

 

 הזכרת יציאת מצרים בקידוש היום

יעקב,   בר  אחא  רב  קידוש  לדברי  בברכת  בין 

הייןשבת   קידוש  ,  על  בברכת  שבת  ובין 

מצרים,  שבתפילה יציאת  להזכיר  צריך  ]לומר , 

 "זכר ליציאת מצרים"[.  

לֹא  ", שכן בפסח נאמר,  ודין זה למד בגזרה שווה

ִכי   ֹעִני  ֶלֶחם  ַמצֹות  ָעָליו  תֹאַכל  ָיִמים  ִשְבַעת  ָחֵמץ  ָעָליו  תֹאַכל 

ְלַמַען ִתְזֹכר ֶאת יֹום ֵצאְתָך  ְבִחָפזֹון ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים  

וכן נאמר  ג'(,    ז" דברים ט " ) ֹכל ְיֵמי ַחֶייָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים  

" בשבת,  היום  זכירת  יֹום  לשון  ֶאת  כֹור  ת  זָּ ַהַשבָּ

והרי זה מלמד בגזרה שווה,  ' ז'(,  שמות כ)"  ְלַקְדׁשֹו

שכשם שבפסח יש לזכור את יציאת מצרים, כך  

 .יש לזכור את יציאת מצרים גם בשבת

 

 חתימת ברכת מלכות דוד 

, חותם את הברכה על מלכות  בברכות ההפטרה

 ". מגן דודבית דוד, "ברוך אתה ה' 

דוד,  ובתפילה   מלכות  על  הברכה  את  חותם 

 ".מצמיח קרן ישועה "ברוך אתה ה' 

שייך    - בתפילה  כי  לכך,  שהסיבה  כתב  רשב"ם 

שהיא   משום  ישועה,  קרן  מצמיח  לומר  יותר 

 בקשה, שיצמיח קרן ישועה לישראל.

ו חותם "מגן דוד",  ורש"י פירש, שהסיבה שאינ  -

כי אין ראוי לומר באותה תפילה מגן דוד, אחרי  

שלא   אברהם,  מגן  ראשונה  בברכה  חתם  שכבר 

 יהיו שתי חתימות דומות באותה תפילה.

 

 חתימת מגן דוד 

המלך,   לדוד  ָהַלְכָת  "נאמר  ֲאֶשר  ְבֹכל  ִעְמָך  ָוֶאְהֶיה 



ְוָעִשִתי ְלָך ֵשם ָגדֹול ְכֵשם  ָוַאְכִרָתה ֶאת ָכל ֹאְיֶביָך ִמָפֶניָך  

ויעקב[  ַהְגֹדִלים יצחק  ָבָאֶרץ  ]=כאברהם  "  ֲאֶשר 

 ' ט'(.  ז 'שמואל ב )

שאנו   בכך  הדבר  שנתקיים  יוסף,  רב  וביאר 

בדומה   דוד",  "מגן  ההפטרה  בברכות  חותמים 

 לחתימת ברכת אבות "מגן אברהם".

 

 חתימת מגן אברהם 

ְוֶאֶעְשָך ְלגֹוי ָגדֹול  אבינו, " הקב"ה אמר לאברהם  

ְבָרָכה  ֶוְהֵיה  ְשֶמָך  ַוֲאַגְדָלה  י)"  ַוֲאָבֶרְכָך    ב " בראשית 

ריש  ב'(,   שביארם  כפי  הדברים  ביאור  ולהלן 

  לקיש.

ָגדֹול" ְלגֹוי  אל  –  "ְוֶאֶעְשָך  שאומרים  י  קזהו 

 .אברהם

 . י יצחקק זהו שאומרים אל – " ַוֲאָבֶרְכָך"

 . י יעקבקזהו שאומרים אל – " ֶמָךַוֲאַגְדָלה ְש "

ְבָרָכה" אין    –"  ֶוְהֵיה  כולם,  את  שמזכירים  אף 

 החתימה אלא בך, "מגן אברהם". 

 

 חתימת ברכת קידוש 

 .  ]=רב יהודה ורב עינא[ דעת זקני פומבדיתא. א

קידוש   לבין  היין  על  קידוש  בין  חילוק  אין 

בתפילה, אבל יש חילוק בין קידוש של שבת לבין  

 קידוש של יום טוב. 

שבת של  ]בקידוש  בתפילה,  ובין  היין  על  [,  בין 

 " השבתחותם  השבת  מקדש  קדושת  כי   ,"

קבועה ועומדת מששת ימי בראשית, ואין הדבר  

 תלוי בישראל. 

טוב יום  של  ]ובקידוש  ובין  ,  היין  על  בין 

"בתפילה חותם  והזמנים[,  ישראל  כי  מקדש   ,"

דשים  קביעת המועדים תלויה בישראל, שהם מק

 את החודשים, ומעברים את השנים. 

 . דעת רבא. ב

, שכל יחיד עושה לעצמו,  בקידוש על הייןאמנם  

טוב   ליום  שבת  בין  חילוק  ,  בשבת.  כנ"ליש 

ימי   מששת  כבר  קבועה  שקדושתה  מאחר 

" חותם  השבת בראשית,  טוב ".  מקדש  וביום 

 " חותם  ישראל,  ידי  על  ישראל  הנקבע  מקדש 

 ". והזמנים

שבתפילהאבל   בציבור,  בקידוש  שהוא  מאחר   ,

ש הרבים,  כבוד  משום  חכמים  בשבת  תקנו  בין 

 ".מקדש ישראל, יהא חותם "ובין ביום טוב

ואף שאין החילוק הזה שבין קידוש על היין לבין  

פעמים   שהרי  גמור,  חילוק  בתפילה  קידוש 

מתפלל   ופעמים  בציבור,  היין  על  מקדש 

קי שעיקר  מאחר  מקום,  מכל  על  ביחידות,  דוש 

היין בביתו, ועיקר תפילה בציבור, בתפילה תקנו  

 לחתום "מקדש ישראל", ועל היין לא.

בגמרא בו,  ומבואר  חזר  לדברי  ,  שרבא  והודה 

עולא בר רב  , שכן פעם אחת ירד  זקני פומבדיתא

בתפילה   וחתם  רבא,  לפני  בציבור  להתפלל 

 כדברי זקני פומבדיתא, ולא אמר לו רבא דבר.  

ש דרב    רבעוד אמרו,  בריה  הונא  דרב  נתן אבוה 

לפני  נתן   בציבור  להתפלל  פפאירד  וחתם  רב   ,

 כדברי זקני פומבדיתא, ושבחו רב פפא.

רבינאו וירד  אמר  לפני מרימר,  לסורא  שנזדמן   ,

זקני   כדברי  וחתם  להתפלל,  ציבור  שליח 

פומבדיתא, והיו העם משתקים אותו, אמר להם  

פומבדיתא כזקני  הלכה  לו,  הניחו  ,  מרימר, 

 קיבלו העם דבריו, ושוב לא שיתקו אותו. 

 

 לברכת המזון  –כוס שלישי 

של   הראשון  החלק  את  שאמרו  שאחר  נתבאר, 

נוטלים   היו  ואז  שני,  כוס  שותים  היו  ההלל, 

וכל סעודתם,   ידים, ואוכלים מהמצה ומהמרור 

]ובזמן שבית המקדש היה קיים, היו אוכלים גם את  

 בשר הפסח[.

הסעודהו גמר  שלישי,  לאחר  כוס  מוזגים  , היו 

 , ושותים אותו.ומברכים עליו ברכת המזון

 

 רכת המזון טעונה כוס האם ב

נתבאר שמברכים ברכת המזון של ליל הפסח על  

 כוס שלישי.

ברכת   שתמיד  מכאן,  ללמוד  סבור  היה  חנן  ורב 

 המזון טעונה כוס. 

דבר זה,  אין ללמוד מכאן  אולם רבא אמר לו, ש

הסדר בליל  שדווקא  יתכן  שתקנו  ,  כי  מאחר 

כוסות ארבעה  לשתות  לנו  ,  חכמים  יש  מעתה 

וכוס  ,  מהם איזו מצווה שנוכל  לקיים בכל אחד

המזון לברך  יהא  ימות  ,  שלישי  בשאר  אבל 

על  , שאין חובה להביא כוס,  השנה רשאי לברך 

 .המזון בלא כוס

 

 קי"ח -דפים קי"ז

 

 כוס רביעי ודברים שאומרים עליו

רביעי,   כוס  מוזגים  שלישי,  כוס  שתיית  לאחר 

 ואומרים עליו את הדברים הבאים. 

 .  גומרים את ההלל. א

ההלל,  של  השני  החלק  את  אומרים  כלומר 



האכילה,   קודם  לומר  שהפסיקו  ]לדעת ממקום 

"בצאת   שני  מזמור  עתה  מתחילים  שמאי,  בית 

מזמור   עתה  מתחילים  הלל,  בית  ולדעת  ישראל", 

 ואומרים משם עד סוף ההלל. "[, שלישי "לא לנו

 .ברכת השיר. ב

ונחלקו   השיר,  ברכת  אומרים  ההלל  לאחר 

 חכמים בדבר זה.

יהודה   רב  לברכת    –לדעת  ,  יהללוךהכוונה 

, ומסתיימת בברכה,  הנאמרת תמיד לאחר ההלל

 "ברוך אתה ה' מלך מהולל בתשבחות".

יוחנן   רבי  כאן    –ולדעת  האמורה  השיר  ברכת 

אינה ברכת יהללוך, שכן ברכה זו נאמרת תמיד  

ולא היתה משנתנו צריכה להודיע   לאחר ההלל, 

שיש   ששנינו  כך  ומתוך  השיר,  ברכת  שאומרים 

לומר ברכת השיר, על כרחך מלבד ברכת יהללוך  

נוסף דבר  לומר  "יש  תפילת  והוא  כל  ,  נשמת 

 . "חי

 .  הלל הגדול. ג

בברייתא, לאחר שגומרים את  לדעת רבי טר פון 

אומרים גם הלל הגדול.  ]הנאמר במועדים[,  ההלל  

 ]ולהלן יתבאר בעזה"י מהו הלל הגדול[.

ִוד  . "ד ר ה'ִמְזמֹור ְלדָּ  ". ֹרִעי לֹא ֶאְחסָּ

ִמְזמֹור  בברייתא, אומרים גם "יש אומרים לדעת 

ֶאְחָסר  ה'ְלָדִוד   לֹא  כ)"  ֹרִעי  שם   א'(  ג "תהלים  על 

 המזון שאכלו.  

 

 שתייה בין הכוסות 

כוסות   ארבעה  לשתות  חכמים  שתקנו  נתבאר 

 בליל הפסח. 

ש במשנתנו,  ראשונים  שני  בין  ומבואר  כוסות 

אחרונים,   כוסות  לשתות  לשני  רוצה  עוד,  אם 

בין כוס שלישי לכוס רביעי  לשתות. אבל  רשאי  

 .  לא ישתה

, שהסיבה לכך  ומצא רשב"ם בגמרת ירושלמי  -

רביעי,   לכוס  שלישי  כוס  בין  ישתה  אם  שלא  כי 

להשתכר,  ישתה הלל,  עלול  לומר  יוכל  .  ולא 

ודווקא לאחר המזון שתיה מרובה משכרת, אבל  

משכרת,   אינה  לפניו  או  המזון  שבתוך  שתיה 

ולכן בין כוסות ראשונים רשאי לשתות, ולא רק  

אף   אלא  אחרונים,  לשנים  ראשונים  שנים  בין 

 אשון לשני. בין ר

רשב"ם  - פירש  ק"ח  כוסות  ובדף  שבין   ,

לבו   גורר  שהיין  משום  לשתות,  רשאי  ראשונות 

לבו   לגרור  לו  יש  הסעודה  גמר  ועד  לאכילה, 

כוס ראשון   בין  גם  לשתות  ולכן רשאי  לאכילה, 

אבל   לשלישי.  שני  כוס  בין  וגם  לאחר  לשני, 

המזון לבו  ברכת  לגרור  לשתות  לו  אין  שוב   ,

ונראה  היא,  שתיה מיותרת  תה,  לאכילה, וכשיש

, ולכן לאחר כוס שלישי לא  כמוסיף על הכוסות

 ישתה עוד, אלא כוס רביעי בלבד. 

 

 

 דף קי"ח 

 

 הלל הגדול   מהו

הלל הגדול הוא מזמור קל"ו    –לדעת רבי יהודה  

ִכי טֹוב ִכי    ה'הֹודּו לַ "  מתחילתו ,  בתהילים בלבד

ַחְסדֹו קל )"  ְלעֹוָלם  סופו    א'(,  ו"תהלים  הֹודּו  "ועד 

 כ"ו(. ו"תהלים קל )" ְלֵאל ַהָשָמִים ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו

יעקב   בר  אחא  ורב  יוחנן  רבי  מזמור    –ולדעת 

הלל  בתהילים  קל"ו   של  האחרון  המזמור  הוא 

הגדול,  אבל  ,  הגדול הלל  הוא  זה  רק מזמור  לא 

 . הלל הגדול מתחיל במזמורים שלפני כןכי 

יוחנן  - רבי  במזמור  ,  לדעת  מתחיל  הגדול  הלל 

המעלות" הכוונה  שיר  אם  נתבאר  ]ולא   ."

שיר   שבמזמורי  הראשון  שהוא  ק"כ,  למזמור 

" ַהַמֲעלֹות  המעלות,  ָקָראִתי    ה' ֶאל  ִשיר  ִלי  ַבָצָרָתה 

)ַוַיֲעֵנִני א'(,"  ק"כ  "  תהילים  קל"ד,  למזמור  ִשיר  או 

ֶאת   ָבֲרכּו  ִהֵּנה  ַעְבֵדי    ה'ַהַמֲעלֹות  ָהֹעְמִדים    ה'ָכל 

שהוא האחרון    )תהילים קל"ד א'("  ַבֵלילֹותה'  ְבֵבית  

 שבהם[. 

יעקב  - בר  אחא  רב  מתחיל  ,  ולדעת  הגדול  הלל 

קל"ה,   לֹו  "בכתוב  באמצע מזמור  ַחר  בָּ ַיֲעֹקב  ִכי 

 ד(.  ה"תהלים קל " ) ִיְשָרֵאל ִלְסגָֻּלתֹויָּּה 

 

 למה נקרא הלל הגדול 

הגדול,   הלל  נקרא  זה  הלל  יוחנן,  רבי  כי לדברי 

הקב"ה של  גדול  שבח  בו  יושב  ,  נזכר  שהוא 

עולם של  בריה,  ברומו  לכל  מזון  שכך  ומחלק   ,

" בו,  ְלעֹונאמר  ִכי  ָבָשר  ְלָכל  ֶלֶחם  ַחְסדֹוֹנֵתן  .  ָלם 

ְלֵאל ַהָשָמִים ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו  )תהילים קל"ו  "  הֹודּו 

 כ"ו(.-כ"ה

 

ם ַחְסדֹו"עשרים וששה   " ִכי ְלעֹולָּ

לוי בן  יהושע  רבי  הגדול  אמר  בהלל  שנאמרו   ,

" וששה  ַחְסדֹועשרים  ְלעֹוָלם  עשרים  ",  ִכי  כנגד 

הק שברא  דורות  תורהוששה  מתן  קודם  ,  ב"ה 

   . אותם בחסדווזן 

 

ם ַחְסדֹו ה'הֹודּו לַ "  " ִכי טֹוב ִכי ְלעֹולָּ

" הכתוב  שכוונת  ביאר  חסדא  לַ רב  ִכי    ה' הֹודּו 

הודאה  היא,  א'( ו"תהלים קל) "טֹוב ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו



בדברים   עולם  לבאי  שעושה  החסד  על  לה' 

שלהם לפניו,  הטובים  מתחייב  , שכשהאדם 

חובו   ממנו  שלוגובה  טוב  דבר  ואינו  ,  בנטילת 

 . נפרע מגופו

שורו,   - את  ממנו  נוטל  מתחייב,  כשהעשיר 

 ומתכפר בכך. 

ומתכפר    - שיו,  ממנו את  נוטל  וכשעני מתחייב, 

 בכך.  

ביצתו,   - את  ממנו  נוטל  מתחייב,  וכשיתום 

 ומתכפר בכך. 

את    - ממנה  נוטל  מתחייבת,  וכשאלמנה 

 תרנגולתה, ומתכפרת בכך.

 

 המזונות קושי  

 . כפליים כיולדה. א

יוחנן רבי  אדם  ם קשי,  אמר  של    ,מזונותיו 

והסבל שיש לאדם  ,  כלומר]ת,  כפליים כיולד הצער 

של   מהצער  כפליים  גדול  מזונותיו  להשיג  בדרכו 

נאמר,    [,היולדת הלידה  על  ָאַמר  " שכן  ָהִאָשה  ֶאל 

ְוֵהֹרֵנְך   ִעְצבֹוֵנְך  ַאְרֶבה  ִאיֵשְך  ְבֶעֶצב  ַהְרָבה  ְוֶאל  ָבִנים  ֵתְלִדי 

על המזונות  ו  ' ט"ז(,בראשית ג" )ְתשּוָקֵתְך ְוהּוא ִיְמָשל ָבְך

ּוְלָאָדם ָאַמר ִכי ָשַמְעָת ְלקֹול ִאְשֶתָך ַותֹאַכל ִמן ָהֵעץ  "נאמר,  

ִצּוִ  ַבֲעבּוֶרָך  ֲאֶשר  ָהֲאָדָמה  ֲארּוָרה  לֹא תֹאַכל ִמֶמּנּו  יִתיָך ֵלאֹמר 

ַחֶייָך ְבִעָצבֹון   ְיֵמי  ֹכל  ) תֹאֲכֶלָּנה  ג"  י"ז( בראשית  ]ועצבון    ' 

 משמעותו שתי פעמים עצב[. 

 . יותר מן הגאולה. ב

יותר    ,מזונותיו של אדם  םקשי,  אמר רבי יוחנןו

המזונות צריך סיוע גדול  לצורך  ,  כלומר],  מן הגאולה

לגאולה,  מהשמים הנצרך  מהסיוע  שכן    [,יותר 

ְיָבֵרְך  ַהַמְלָאְך ַהֹגֵאל ֹאִתי ִמָכל ָרע  "  נאמר,בגאולה  

ְוִיְצָחק   ַאְבָרָהם  ֲאֹבַתי  ְוֵשם  ְשִמי  ָבֶהם  ְוִיָקֵרא  ַהְּנָעִרים  ֶאת 

ָהָאֶרץ ְבֶקֶרב  ָלֹרב  ) ְוִיְדגּו  מ"  במלאך    ט"ז(  ח "בראשית  די 

לגאול.   במזונות  כדי  יֹוֵסף  "נאמר  ואילו  ֶאת  ַוְיָבֶרְך 

ָהֱאֹל ְוִיְצָחק  ִק ַויֹאַמר  ַאְבָרָהם  ְלָפָניו  ֲאֹבַתי  ִהְתַהְלכּו  ֲאֶשר  ים 

ֹאִתי  ִק ָהֱאֹל ָהֹרֶעה  ַהֶזהים  ַהיֹום  ַעד  ) ֵמעֹוִדי  בראשית  " 

   שצריך לקב"ה עצמו שיתן לו מזון.ט"ו(,  ח"מ

 .סוף כקריעת ים. ג

,  רבי אלעזר בן עזריהשל    ואמר רב שיזבי משמו

סוף  םקשי ים  כקריעת  אדם  של    , מזונותיו 

לו  ,  כלומר] שנותן  למי  הקב"ה  לו  עושה  גדול  נס 

 [. כאשר עשה לישראל שקרע להם ים סוף, מזונות 

ָבָשר  "  שנאמר, ְלָכל  ֶלֶחם  ַחְסדֹוֹנֵתן  ְלעֹוָלם  "  ִכי 

ְלֹגֵזר ַים סּוף  "  הכתוב,סמוך לו  ו  כ"ה(  ו"תהלים קל)

 י"ג(.   ו"תהלים קל" )ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹוִלְגָזִרים 

 

 קללת מזונות של אדם הראשון 

לוי בן  יהושע  רבי  הק,  אמר  שאמר  ב"ה  בשעה 

"לאדם ָלְך  ,  ַתְצִמיַח  ְוַדְרַדר  ֵעֶשב  ְוקֹוץ  ֶאת  ְוָאַכְלָת 

) ַהָשֶדה  ג"  י"ח(,  בראשית  עיניו  '  אמר  .  דמעותזלגו 

נאכל באבוס  ,  לפניו וחמורי  אני  עולם  של  רבונו 

ַעד  ְבֵזַעת ַאֶפיָך תֹאַכל ֶלֶחם  "  ,כיון שאמר לו?  אחד

ָעָפר   ְוֶאל  ַאָתה  ָעָפר  ִכי  לָֻּקְחָת  ִמֶמָּנה  ִכי  ָהֲאָדָמה  ֶאל  שּוְבָך 

) ָתשּוב  ג"  י"ט(,  בראשית  דעתו'  דברי    .נתקררה  ]ולפי 

לוי בן  יהושע  עשב,  רבי  לאכול  נתקלל  ,  מתחילה 

כך על  שבכה  תחת  ,  ולאחר  שניה  קללה  נתקלל 

עשב,  הראשונה יאכל  לא  על ,  שעתה  יטרח  אבל 

 [. מזונותיו

לוי] בן  יהושע  רבי  על  חולק  לקיש  בן  שמעון  ,  ורבי 

לקישאמר    [שכך בן  שמעון  אם  ,  רבי  אשרינו 

בראשונה היינו  ,  עמדנו  אם  לנו  היה  טוב  ]כלומר 

עשב  עומדים   את  אוכלים  שהיינו  ראשונה  בקללה 

אבל  לחם,  לאכול  כדי  לטרוח  צריכים  ולא  השדה, 

 עתה כשנתקללו קללה שניה נוספה היא על הראשונה, 

דקא    ]מהראשונה[,,  ועדיין לא פלטינן מינההואיל[  

לא באה קללה שניה  ]כלומר  ,  אכלינן עיסבי דדברא

הראשונה הקללה  באה  ,  במקום  שניה  קללה  אלא 

ראשונהבנוסף   עשב  ,  לקללה  אנו  אוכלים  שגם 

 [.וגם צריכים לטרוח בשביל כך,  השדה

 

 קושי עצירות נקבים

  נקביו של אדם   ם קשי,  אמר רבי אלעזר בן עזריה

 .  כיום המיתה וכקריעת ים סוף [,כשהוא עצור]

 ]=נשתחרר מעצירותו[  ְלִהָפֵתחַ   ִמַהר ֹצֶעה "   ,שנאמר

ַלַשַחת   ָימּות  ַלְחמֹוְולֹא  ֶיְחַסר  )ְולֹא  נ"    י"ד(,   א"ישעיהו 

כמי   נחשב  מהעצירות,  שנשתחרר  ידי  שעל  הרי 

 .  שניצול ממיתה, שהעצירות קשה כמיתה

כן,   אחרי  נאמר  ַהָים יָך  קֶ ֱאֹל  ה'ְוָאֹנִכי  "ועוד  ֹרַגע 

ַגָליו   ְשמֹו  ה'ַוֶיֱהמּו  )ְצָבאֹות  נ"  הרי (,  ט"ו  א "ישעיהו 

של   זה  למעשה  דומה  מהעצירות  שהשחרור 

   קריעת ים סוף.

 

 המבזה את המועדות 

עזריה בן  אלעזר  רבי  משום  ששת  רב  כל  ,  אמר 

, שעושה מלאכה בחולו של  המבזה את המועדות

 .  כאילו עובד עבודה זרהמועד, 

ָלְך"   ,שנאמר ַתֲעֶשה  לֹא  ַמֵסָכה  ל)"  ֱאֹלֵהי    ד " שמות 

ֶאת ַחג ַהַמצֹות ִתְשֹמר  "   אחרי כן,מיד  ב  ווכתי"ז(,  

ִשְבַעת ָיִמים תֹאַכל ַמצֹות ֲאֶשר ִצִּויִתָך ְלמֹוֵעד ֹחֶדש ָהָאִביב ִכי  

ִמִמְצָרִים  ָיָצאָת  ָהָאִביב  )ְבֹחֶדש  ל "  ללמד י"ח(,    ד "שמות 

מעבודה   לנמנע  דומה  המועדות,  את  שהשומר 

דה  זרה, והמחלל את המועדות, דומה לעובד עבו

 זרה.

 הראוי להשליכו לכלבים 

עזריה בן  רבי אלעזר  משום  ששת  רב  כל  ,  ואמר 

הרע לשון  הרעוכל    ,המספר  לשון  ,  המקבל 

חבירו על  ומאמינו  עדות  וכל    [,]שמקבלו  המעיד 



 . ראוי להשליכו לכלבים ,שקר בחבירו

לֹא  "  ,שנאמר ְטֵרָפה  ַבָשֶדה  ּוָבָשר  ִלי  ִתְהיּון  ֹקֶדש  ְוַאְנֵשי 

ֹאתֹותֹאֵכלּו   ַתְשִלכּון  כ)"  ַלֶכֶלב  ב  ווכתל'(,    ב" שמות 

",  לֹא ִתָשא ֵשַמע ָשְוא"א'(    ג"שמות כ)מיד אחרי כן  

הרי מקבל לשון הרע, ומאחר שנכתב "לא תשא"  

לשון   מספר  הרי  תשיא"  "לא  גם  לקרות  ניתן 

הכתוב, והמשך  ָרָשע  "  הרע,  ִעם  ָיְדָך  ָתֶשת  ַאל 

 . ", הרי מעיד עדות שקר בחבירוִלְהֹית ֵעד ָחָמס

 

 הסיבה שאומרים הלל המצרי ולא הלל הגדול 

שבח   בו  יש  כי  כן,  נקרא  הגדול  שהלל  נתבאר, 

על   ואף  בשר,  לכל  לחם  שנותן  על הקב"ה,  גדול 

ההצלה   ובזמן  המועדים  בכל  כן,  מהצרות,  פי 

המצרי  הלל  לומר  ה'   תקנו  עבדי  הללו  ]=הללויה 

על    וכו'[ טעמים  מספר  ונאמרו  הגדול,  הלל  ולא 

 כך.

 . משום שיש בו חמשה דברים. א

בכל   המצרי  הלל  לומר  שתקנו  שהסיבה  י"א 

יש בו חמישה   כי  המועדים וכשניצולים מצרות, 

 ענייני גאולה.

ִיְשָרֵאל  "   שנאמר בו,  –יציאת מצרים  (  א) ְבֵצאת 

   א'(.  ד"תהלים קי " )ֵבית ַיֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעזִמִמְצָרִים 

ַהָים ָרָאה ַוָיֹנס  שנאמר בו, "   –קריעת ים סוף  (  ב)

   ג'(  ד" תהלים קי" ) ַהַיְרֵדן ִיֹסב ְלָאחֹור 

תורה  (  ג) "   –מתן  בו  ָרְקדּו  שנאמר  ֶהָהִרים 

צֹאןְכֵאיִלים   ִכְבֵני  ) ְגָבעֹות  קי"  זה,    ד'(,  ד" תהלים  ]וענין 

שנאמר,   כמו  תורה,  מתן  בזמן  ארע  ההרים  שרקדו 

ים ְלִשְבתֹו  ִק ָלָמה ְתַרְצדּון ָהִרים ַגְבנִֻּּנים ָהָהר ָחַמד ֱאֹל"

 [. )תהילים ס"ח י"ז(" ִיְשֹכן ָלֶנַצח  ה'ַאף 

"  –תחיית המתים  (  ד) בו,  ִלְפֵני  שנאמר  ֶאְתַהֵלְך 

  ט'(.  ז"תהלים קט)" ְבַאְרצֹות ַהַחִיים ה'

לֹא    ה' לֹא ָלנּו  שנאמר בו, "  –חבלו של משיח  (  ה)

ֲאִמֶתָךָלנּו   ַעל  ַחְסְדָך  ַעל  ָכבֹוד  ֵתן  ְלִשְמָך  )ִכי    ו "תהלים קט" 

זה  א'(.   שענין  יוחנן,  רבי  דעת  ראשון,  וללשון 

נאמר על ההצלה משעבוד מלכויות. וללשון שני,  

ההצלה   על  נאמר  זה  שענין  יוחנן,  רבי  דעת 

 ממלחמת גוג ומגוג. 

צדיקים  .  ב של  נפשות  מילוט  בו  שיש  מפני 

 .מגיהנם

לומר   שתקנו  הסיבה  יצחק,  בר  נחמן  רב  לדברי 

מצרות,   וכשניצולים  המועדים  בכל  המצרי  הלל 

בו   נזכר  מגיהנםכי  צדיקים  של  נפשות  ,  מילוט 

ַנְפִשי  ה'ָאָּנה  ֶאְקָרא    ה'ּוְבֵשם  ",  שנאמר "  ַמְלָטה 

   ד'(.  ז"תהלים קט )

לכבשן  .  ג צדיקים  של  ירידתן  בו  שיש  מפני 

   .האש ועלייתן ממנו

רי חזקיה, הסיבה שתקנו לומר הלל המצרי  לדב

בו   נזכר  כי  מצרות,  וכשניצולים  המועדים  בכל 

האש  םירידת לכבשן  צדיקים    ם ועליית  ,של 

   .ממנו

בכתוב,   נזכרת  האש  לכבשן  הצדיקים  ירידת 

ָלנּו  " ָלנּו   ה' לֹא  ָכבֹוד    ][  לֹא  ֵתן  ְלִשְמָך  ַעל    ][ִכי 

ֲאִמֶתָך ַעל  ָנא    ][  . ַחְסְדָך  ַאֵיה  ַהגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָמה 

א'"  יֶהםקֵ ֱאֹל קט"ו  מדברי  ב'(,  -)תהילים  זה  שכל 

 חנניה מישראל ועזריה כשירדו לכבשן האש. 

   .אמר חנניה - "לֹא ָלנּו ה' לֹא ָלנּו "

  .אמר מישאל  - "ִכי ְלִשְמָך ֵתן ָכבֹוד"

  .אמר עזריה -" ֲאִמֶתָךַעל ַחְסְדָך ַעל "

ֱאֹל " ָנא  ַאֵיה  ַהגֹוִים  יֹאְמרּו  אמרו    -"  יֶהםֵק ָלָמה 

 ם.כול

נזכרת   האש  מכבשן  צדיקים  של  ועלייתם 

" ֶאת  בכתוב,  גֹוִים   ה' ַהְללּו  ָכל    ][  ָכל  ַשְבחּוהּו 

ִמים ְלעֹוָלם    ה'ֶוֱאֶמת    ][ִכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסדֹו    ][  .ָהאֻּ

שכל זה מדברי חנניה  ב'(,  -)תהילים קי"ז א'"  ַהְללּוָיּה

 מישראל ועזריה כשעלו מכבשן האש. 

  .אמר חנניה - "ָכל גֹוִים ה' ַהְללּו ֶאת "

ִמים"   .אמר מישאל  - "ַשְבחּוהּו ָכל ָהאֻּ

  .אמר עזריה   - "ִכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסדֹו"

 .םאמרו כול  - "ּהְלעֹוָלם ַהְללּויָ  ה'ֶוֱאֶמת "

 

 הצלת אברהם אבינו מכבשן  

 האש על ידי הקב"ה 

נמרוד שהפיל  אבינו    בשעה  אברהם  את  הרשע 

האש כבשן  הק  ,לתוך  לפני  גבריאל  ב"ה,  אמר 

עולם של  הצדיק    ,רבונו  את  ואציל  ואצנן  ארד 

   .מכבשן האש

הק לו  בעולמי  ב"ה,אמר  יחיד  יחיד    ,אני  והוא 

   .נאה ליחיד להציל את היחיד  ,בעולמו

  , אמר  ,אינו מקפח שכר כל בריה  ב"ה ולפי שהק

   .תזכה ותציל שלשה מבני בניו

 

 הצלת חמ"ו מכבשן האש על ידי גבריאל

בשעה שהפיל נבוכדנצר  ,  דרש רבי שמעון השלוני

כבשן  את  הרשע   לתוך  ועזריה  מישאל  חנניה 

אמר  ב"ה,  עמד יורקמו שר הברד לפני הק  ,האש

עולם  ,לפניו של  הכבשן  , רבונו  את  ואצנן    , ארד 

  .ואציל לצדיקים הללו מכבשן האש 

גבריאל לו  הק  ,אמר  של  גבורתו    , בכךב"ה  אין 

ברד שר  יודעי  ,שאתה  מכבי  םוהכל    םשהמים 

האש אש  ,את  של  שר  אני  ואקרר    , אלא  ארד 

מבחוץ,  מבפנים ]ואקדיח  את  ,  הזורקים  לשרוף 

האור לתוך  נס[,  אותם  בתוך  נס  לו    .ואעשה  אמר 



שעה    .רדב"ה  הק ואמרבאותה  גבריאל    ,פתח 

 ", שקיים הבטחתו.ְלעֹוָלם ה'ֶוֱאֶמת "

 ְנבּוַכְדֶנַצר ַמְלָכא ְתַוּה  ]=אז[ ֱאַדִין וזהו שנאמר בכתוב "

תמה[  המלך  ְבִהְתְבָהָלה   ]=נבוכדנצר  ]=ועמד   ְוָקם 

ְלַהָדְברֹוִהי  בבהלה[ ְוָאַמר  ליועציו[   ָעֵנה  ואמר    ]=ענה 

ְמַכְפִתין נּוָרא  ְלגֹוא  ְרֵמיָנא  ְתָלָתא  גְֻּבִרין  ]=הלא    ֲהָלא 

קשורים[  כשהם  האש  לתוך  השלכנו  אנשים    שלושה 

  ַיִציָבא ַמְלָכא   ]=ענו ואמרו למלך[  ָעַנִין ְוָאְמִרין ְלַמְלָכא

ָהא ֲאָנה    ]=ענה ואמר[   ֵנה ְוָאַמרעָ ]=אמת דבר המלך[.  

ַאְרְבָעה  גְֻּבִרין  אנשים[   ָחֵזה  רואה ארבעה  אני    ]=הלא 

]=מהלכים בתוך    ַמְהְלִכין ְבגֹוא נּוָרא  ]=מותרים[  ְשַרִין

ְבהֹון  האש[ ִאיַתי  ָלא  חבלה[  ַוֲחָבל  שום  בהם   ]=ואין 

ְרִביָעָאה  ִדי  הרביעי[  ְוֵרֵוּה  של  ְלַבר ָדֵמה    ]=ותוארו 

]דומה למלאך אלקים[". וזהו גבריאל המלאך,    ֱאָלִהין

 שירד להצילם.

 

 מקטני אמנה היו   ישראל שבאותו הדור

הונא,   רב  הדוראמר  שבאותו  ]שיצאו ,  ישראל 

רבה בר מרי  , כדרשת  מקטני אמנה היו  ממצרים[,

לֹא  "מהכתוב   ִנְפְלאֹוֶתיָך  ִהְשִכילּו  לֹא  ְבִמְצַרִים  ֲאבֹוֵתינּו 

ֲחָסֶדיָך   ֹרב  ֶאת  סּוףָזְכרּו  ְבַים  ָים  ַעל  תהלים )"  ַוַיְמרּו 

שעה ז'(,    ו"ק באותה  ישראל  שהמרו  ]אחר   מלמד 

סוף[, מים  עולי,  ואמרו  שעלו  שאנו  מצד    םכשם 

  . כך מצריים עולים מצד אחר ,אחד

  ת המצריםפלוט א   –  לשר של יםב"ה  אמר לו הק

 . ליבשה

לפניו עולם  –  אמר  של  עבד    ,רבונו  יש  כלום 

מתנה רבו  לו  לדגים[,,  שנותן  וחוזר    ]=פרנסה 

   . ונוטל ממנו

לו   שבהן  –הקב"ה  אמר  ומחצה  אחד  לך  ,  אתן 

   [.]כלומר פי אחד וחצי

לו   עולם  –אמר  של  את    ,רבונו  שתובע  עבד  יש 

   .רבו

   .קישון יהא לי ערבנחל   –אמר לו 

אותמיד   וראו  ,  ליבשה  ם פלט  ישראל  ובאו 

ִמַיד    ה'ַויֹוַשע  "  ,שנאמרם,  אות ִיְשָרֵאל  ֶאת  ַההּוא  ַביֹום 

ְׂשַפת  ִמְצָרִים   ַעל  ֵמת  ִמְצַרִים  ֶאת  ֵאל  ִיְׂשרָּ ַוַיְרא 

   ל'(.  ד" שמות י)" ַהיָּם

 

 השבת החוב לים 

עליהם   בא  בישראל,  להילחם  סיסרא  כשבא 

ברזל   של  מלחמה  דפרזלא[.  בכלי  הוציא  ]=דקרי 

ממסילותם  ב"ההק כוכבים  שנאמר, עליהם   ,  

ִנְלֲחמּו  " ִמְמִסלֹוָתם  ַהכֹוָכִבים  ִנְלָחמּו  ָשַמִים  ִמן 

 כ'(. שופטים ה)" ִעם ִסיְסָרא

נתחממו אותם    ,כוכבי שמיםשירדו עליהם  כיון  

ולרחוץ  כלי   לקררם,  וירדו  ברזל,  של  מלחמה 

 עצמם בנחל קישון. 

  . לך והשלם ערבונך,  לנחל קישוןב"ה  אמר לו הק 

והשליכ קישון  נחל  גרפם    , שנאמר,  לים  םמיד 

ְקדּוִמים  " ַנַחל  ם  פָּ ְגרָּ ִקיׁשֹון  ִתְדְרִכי  ַנַחל  ִקישֹון  ַנַחל 

ֹעז ) ַנְפִשי  ה"  כ"א(.שופטים  קישון    '  נחל  נקרא  ולכן 

נ ההלוואה  בשם  את  עתה  פרע  כי  קדומים,  חל 

 שהיה ערב עליה מקדם. 

נאמר   פרעה  בחיל  ֶרֶכב  ַוִיַקח  "והנה  ֵמאֹות  ֵשש 

כֻּלֹוָבחּור   ַעל  ְוָשִלִשם  ִמְצָרִים  ֶרֶכב  )ְוֹכל  י"  ז'(,    ד" שמות 

נאמר   סיסרא  ָהַרע  "ובחיל  ַלֲעשֹות  ִיְשָרֵאל  ְבֵני  ַוֹיִספּו 

ְבַיד ָיִבין ֶמֶלְך ְכַנַען ֲאֶשר ָמַלְך    ה' ַוִיְמְכֵרם  .  ְוֵאהּוד ֵמת   ה' ְבֵעיֵני  

ַוִיְצֲעקּו .  ְבָחצֹור ְוַשר ְצָבאֹו ִסיְסָרא ְוהּוא יֹוֵשב ַבֲחֹרֶשת ַהגֹוִים

לֹו ְוהּוא ָלַחץ אֹות ֶרֶכב ַבְרֶזל ְתַשע מֵ ִכי   ה'ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאל 

ָשָנה ֶעְשִרים  ְבָחְזָקה  ִיְשָרֵאל  ְבֵני  ) ֶאת  ד "  א'שופטים  ג(,  -' 

נמצא חיל סיסרא אחד וחצי מחיל פרעה, וקיים  

לו   להשיב  לים,  הבטחתו  ומחצה  הקב"ה  אחד 

 חיל פרעה,  שב

  , פתחו דגים של יםבאותה שעה  ולדברי רבי נתן,  

", ששילם לנו מתנותינו  ְלעֹוָלם  ה'   ֶוֱאֶמת "   ,ואמרו

 מחיל פרעה, להתפרנס ממנו. 

 

 " מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַבִית"

כך   לקיש,  בן  שמעון  רבי  כנסת  לדברי  אמרה 

,  לפני הקב"ה  ]=הזקנים והחשובים שבהם[ישראל  

ַהַבִית  " ֲעֶקֶרת  ַהְללּוָיּהמֹוִשיִבי  ְשֵמָחה  ַהָבִנים  "  ֵאם 

קי ) כחולדה  כלומר,  ט'(,    ג"תהלים  בניך  שמוני 

 .בתים ]=מחילות שביסודות[ הדרה בעיקרי 

הקטנים   על  התלוננו  שהזקנים  רשב"ם,  וביאר 

ונעשים   בגלות,  ישראל  חטאתם,  שבגלל  מהם, 

 .גם הזקנים שפלים בגללם

 

ַהְבִתי ִכי ִיְׁשַמע "  " ה'אָּ

כך   רבא,  לפני לדברי  ישראל  כנסת  אמרה 

ִיְשַמע  " הקב"ה   ִכי  ַתֲחנּוָני  ה'ָאַהְבִתי  קֹוִלי  "  ֶאת 

קט) אהובה  כלומר,  א'(    ז "תהלים  אני  , לפניךמתי 

 .בזמן שתשמע קול תחנוני

 

 "ַדלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיעַ "

הק לפני  ישראל  כנסת  ְפָתאִים  ",  ב"האמרה  ֹשֵמר 

ְוִלי    ה' ו'(,"  ְיהֹוִשיעַ ַדלֹוִתי  קט"ז  רבונו של    )תהילים 

ולי   ,לך אני,  אף על פי שדלה אני במצות,  עולם

להושיע ישראל    ,נאה  שהרי  האומות,  מכל  ]יותר 

 ייחדוך[.

 

 דברים ששלח רבי ישמעאל  

 משום רבי יוסי אביו

,  כשחלה רבי ישמעאל ברבי יוסי,  אמר רב כהנא

רבי לו  ושלשה  ,  שלח  שנים  לנו  דברים  אמור 



   .שאמרת לנו משום אביך

ל גֹוִים  ה' ַהְללּו ֶאת . "א ֵלינּו ַחְסדֹו... כָּ ַבר עָּ  ".ִכי גָּ

ש אחד  של  שלח  דבר  משמו  לרבי  ישמעאל  רבי 

  ה' ַהְללּו ֶאת  רבי יוסי אביו, הוא ביאור הכתוב, "

ִמים ִכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסדֹו  .  ָכל גֹוִים ַשְבחּוהּו ָכל ָהאֻּ

 א'(.   ז"תהלים קי ) "ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה ה'ֶוֱאֶמת 

וכוונת   אחד,  עניין  שהכל  לומר  אפשר  שאי 

הכתוב, שכל הגוים ישבחו את ה' על שגבר עלינו  

חסדו, כי מה עניינם של כל הגוים לחסדו של ה'  

 עלינו.  

הכתוב,   כוונת  כך  ה'  אלא  את  יהללו  הגוים  כל 

עימהם שעשה  החסדים  שאנו  ,  על  שכן  וכל 

 .כי עלינו גבר חסדו, נהללו יותר מהם

 .דורות שיקבל המשיח מהעמים . ב

של   משמו  לרבי,  ישמעאל  רבי  ששלח  נוסף  דבר 

רבי יוסי אביו, הוא, ממי יקבל המשיח דורונות,  

 וממי לא, וכך אמר.

שתב מצרים  למשיחעתידה  דורון  כסבור  ,  יא 

קבל  ,  למשיח  ב"ה אמר לו הק,  אינו מקבל מהם

ֶיֱאָתיּו  "  ,מיד,  אכסניא עשו לבניי במצרים,  מהם

  ח "תהלים ס) "ִמִּני ִמְצָרִים ]=יביאו דורונות[ ַחְשַמִּנים

   ל"ב(

בעצמה  וחומר  קל  כוש  הללו  ,  נשאה  ומה 

כך בהן  בהן,  שנשתעבדו  נשתעבדתי  שלא    , אני 

שכן כל  הק.  לא  לו  מהםב"ה  אמר  מיד  ,  קבל 

 ל"ב(. ח"תהלים ס )" יםִק כּוש ָתִריץ ָיָדיו ֵלאֹל"

,  הרשעה קל וחומר בעצמה[  רומי]נשאה מלכות  

הללו אחיה  ,ומה  אחיה,  כך  ם שאין  שאנו    ם אנו 

 .  לא כל שכן

שכך    - הקי"א  לו  על    לגבריאלב"ה  אמר 

"דבריהם ַחַית,  ַאִביִריםָקֶנה  "  ",ְגַער  "  ֲעַדת 

בחיהכלומר,   הרשעה,  גער  האומה  וקנה  ,  היא 

 .  לך את ישראל הקרויים עדה

שכך    - הק אמר  וי"א  על    לגבריאל ב"ה  לו 

" ַחַיתדבריהם,  כלומר,  ָקֶנה  ְגַער  בחיה  "  גער 

הקנים בין  חזיר  ,  הדרה  בין  וזהו  ביער  המצוי 

" שנאמר  כמו  ִמָיַער  הקנים,  ֲחִזיר  ְוִזיז  ְיַכְרְסֶמָּנה 

ִיְרֶעָּנה ) ָשַדי  , שנאמר  והכוונה לאדום' י"ד(,  תהלים פ" 

בדניאל   ז'(,בו  ּוַמֱדָקה"  )ז'  ]=אוכלת  "  ָאְכָלה 

הדק[ ְבַרְגַלּה"  ושוחקת  ]=והנשאר "  ָרְפָסה  ּוְשָאָרא 

ברגליה[ שאדום    רמסה  הרי  חזיר,  של  דרכו  וזהו 

 הוא החזיר. 

רבי  ולדברי    - כך ,  יוחנןרבי חייא בר אבא אמר 

  ְגַער ַחַית "  על דבריהם,  לגבריאלב"ה  הקלו  אמר  

בחיה",  ָקֶנה נכתבי  ,געור  מעשיה    םשכל 

לדין    ,אחד  ]=קנה[  בקולמוס ישראל  בא  שאם 

 פה אחד.  כולם מחייבים אותו , לפניהם

עליהם,   אמר  ַאִביִרים  " שהם  ועוד  ְבֶעְגֵלי  ֲעַדת 

כלומר,  ַעִמים ישראל  ששחטו  ",    ,אביריםהאת 

 . עגלים שאין להם בעליםמו ששוחטים כ

  ]=מתיר פס. פושט יד[   ִמְתַרֵפסועוד אמר עליהם, " 

ֶסף כָּ ממון  םשפושטי",  ְבַרֵּצי  לקבל  ואין    ,יד 

בעלים  םעושי ישראל  ,  רצון  עם  מתנים  שהם 

מקבלים שהם  בשוחד  רצונם  ואין  ,  לעשות 

 . מקיימים דבריהם

ֶיְחָפצּו  ִבַזר" ְקָרבֹות  כלומר,  ַעִמים  גרם  ו",  מי 

העולם אומות  לבין  שיתפזרו  לישראל  ,  להם 

   .םקריבות שהיו חפצין בה

 . אוצרות רומי. ג

של   משמו  לרבי,  ישמעאל  רבי  ששלח  נוסף  דבר 

 רבי יוסי אביו.  

גדול   בכרך  שווקים  וחמשה  וששים  מאות  שלש 

רומי מאות  .  של  שלש  בו  היו  ואחד  אחד  וכל 

בירניות   וחמשה  בירנית  ]=מגדלים[.  וששים  וכל 

וחמשה   וששים  מאות  שלש  בו  היו  ובירנית 

וכל מעלה ומעלה היו בו כדי לזון את כל  .  מעלות

   .העולם כולו

 

 למי ינתנו אוצרות רומי

רבי.   את  ששאל  ]י"א  רבי,  בר  שמעון  רבי  שאל 

למי   יוסי[,  ברבי  ישמעאל  רבי  את  ששאל  וי"א 

 מיועד כל האוצר הנ"ל.  

ולחברותך   ,ולחברך ,לךוהתשובה שקיבל היתה: 

חבירך[,   ְוֶאְתַנָּנּה  "  , שנאמר]=לחברי  ַסְחָרּה  ְוָהָיה 

  ה' ְפֵני  לֹא ֵיָאֵצר ְולֹא ֵיָחֵסן ִכי ַלֹיְשִבים לִ ה'  ֹקֶדש לַ 

ָעִתיק ְוִלְמַכֶסה  ְלָשְבָעה  ֶלֱאֹכל  ַסְחָרּה  "  ִיְהֶיה 

כג) "י"ח(,    ישעיהו  שהכתוב  יוסף,  רב  לֹא  וביאר 

דגן    ",ֵיָאֵצר תירוש  של  האוצרות  לבית  מתייחס 

" והכתוב  ֵיָחֵסןויצהר,  לבית    ", ְולֹא  מתייחס 

בחוזק  גניזה  ה וטמונים  הגנוזים  וזהב,  כסף  של 

זה   וכל  "וחוסן.  ִלְפֵני  ינתן  ְוִלְמַכֶסה  ה'  ַלֹיְׁשִבים 

ִתיק  . ", ולהלן יתבאר בעזה"י מי הםעָּ

 

 דף קי"ט 

 

 " ה'ַלֹיְׁשִבים ִלְפֵני "

ראשון  - לללשון  שהכוונה  אלעזר,  רבי  דעת  זה  , 

בישיבה חבירו  מקום  זה ,  שמכיר  לומר  ]שיודע 

מקום   ומכיר  הואיל  פלוני,  מקום  וזה  פלוני,  מקום 

 הוא לישב שם תמיד[. חבירו, רגיל 

שני  - לוללשון  שהכוונה  אלעזר,  רבי  דעת  זה  , 

 . שמקבל פני חבירו בישיבה

 



ִתיק"  " ְוִלְמַכֶסה עָּ

ראשון  - שמכסה  ,  מכסה עתיק,  ללשון  זה  הוא 

" הנקרא  הקב"ה  שכיסה  יֹוִמיןדברים  "  ַעִתיק 

ט'(   ז'  ל)דניאל  תורה  והכוונה  ]=מעשה סתרי 

ומכסה    בראשית, ופירושו של שם[,המרכבה, ומעשה  

ה',   רצון  מקיים  מוסר  עתיק  תורה  ואינו  סתרי 

אדם כמבואר  לכל  דואג,  שלבו  למי  רק  אלא   ,

 במסכת חגיגה. 

שני  - עתיק,  וללשון  שזוכה  ,  מכסה  זה  הוא 

התורה טעמי  לו  היו  שמתגלים  שמתחילה   ,

מכוסים על ידי הקב"ה הנקרא עתיק יומין, ובא  

 . זה, וזכה לגלותם לכל

 

ִוד"  " ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלדָּ

יש חילוק בין המילה "נוצח", שהוא עצמו פועל  

אחרים   מפעיל  שהוא  "מנצח",  לבין  ומתגבר, 

 להתגבר.

יוסיואמר   ברבי  ישמעאל  רבי  משום  כהנא  ,  רב 

" ְלָדִודשכשנאמר,  ִמְזמֹור  א'  תהלים  )"  ַלְמַנֵצַח  י"ג 

שועוד(,   לכך,  לזמר  הכוונה  לנו    [ ִמְזמֹור]=יש 

לנצח  כלומר,    , ַלְמַנֵצחַ  כח  לאחרים  שנותן  למי 

 , הוא הקב"ה. אותו

מדת    הקב"השלא כמדת  בא וראה  וזהו שאמרו,  

ודם ודם.  בשר  אבל  .  ועצב  ,אותו  םמנצחי  ,בשר 

ַויֹאֶמר  "  ,שנאמר.  ושמח  ,אותו  םנוצחי  ,הקב"ה

ְלָפָניו   ַבֶפֶרץ  ָעַמד  ְבִחירֹו  ֹמֶשה  לּוֵלי  ְלַהְשִמיָדם 

ֵמַהְשִחית ֲחָמתֹו  )ְלָהִשיב  ק"  שנקרא    כ"ג(  ו "תהלים  הרי 

ואם   לפניו,  בפרץ  שעמד  משום  בחירו  משה 

בו   שמח  ודאי  כך,  על  הכתוב  אותו  משבח 

 הקב"ה.

 

ם ִמַתַחת ַכְנֵפיֶהם" דָּ  "ִויֵדי אָּ

  ִויֵדי תיאור החיות בספר יחזקאל נאמר, "בעניין  

ַכְנֵפיֶהם   ִמַתַחת  ּוְפֵניֶהם  ָאָדם  ִרְבֵעיֶהם  ַאְרַבַעת  ַעל 

ודרשו חכמים את  ' ח'(,  יחזקאל א" )ְוַכְנֵפיֶהם ְלַאְרַבְעָתם

שהכוונה   כנפיהם",  מתחת  אדם  "וידו  הכתיב, 

כדי    ,שפרוסה תחת כנפי החיותלידו של הקב"ה,  

הדין מדת  מיד  תשובה  בעלי  ]שהיא    , לקבל 

 מקטרגת ואומרת לא תקבלם, והוא מקבלם בסתר[. 

רב כהנא משום רבי ישמעאל  דברים אלו נאמר על ידי  

רבי שמעון בן לקיש משום רבי  או על ידי    ,ברבי יוסי

 .יהודה נשיאה 

 

 כל כסף וזהב שבעולם 

שמואל.  א אמר  יהודה  רב  וזהב  ,  אמר  כסף  כל 

ל והביאו  לקטו  יוסף    , שנאמר,  מצריםשבעולם 

ַוְיַלֵקט יֹוֵסף ֶאת ָכל ַהֶכֶסף ַהִּנְמָצא ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים  "

ַבֶשֶבר ֲאֶשר ֵהם ֹשְבִרים ַוָיֵבא יֹוֵסף ֶאת ַהֶכֶסף  ּוְבֶאֶרץ ְכַנַען  

ַפְרֹעה  )ֵביָתה  ולא רק כסף הנמצא  י"ד(,    ז "בראשית מ " 

כנע  וארץ  מצרים  בשאר  בארץ  אף  אלא  ן, 

" ִמְצַרְיָמה  ארצות, שנאמר,  ָבאּו  ָהָאֶרץ  ִלְשֹבר  ְוָכל 

 נ"ז(. א" בראשית מ" )ֶאל יֹוֵסף ִכי ָחַזק ָהָרָעב ְבָכל ָהָאֶרץ

עמה  ,ממצרים  ישראלוכשעלו  .  ב ,  םהעלוהו 

ַוַיְשִאלּום    ה'וַ "  ,שנאמר ִמְצַרִים  ְבֵעיֵני  ָהָעם  ֵחן  ֶאת  ָנַתן 

ואמר רב אסי,  ל"ו(.    ב" שמות י)"  ַוְיַנְצלּו ֶאת ִמְצָרִים

שכוונת הכתוב, שעשו את ארץ מצרים כמצודה  

דגן,    ]=מלכודת[ דגן במצודה  שאין בה  ליתן  ]שדרך 

שפורסים לפני העופות, וכשאין בה דגן, אין עוף נפנה  

שעשו  אליה[.   הכתוב  שכוונת  אמר,  שמעון  ורבי 

כמצולה   מצרים  ארץ  בה  ]=תהום[  את  שאין 

ממונם.   מכל  מצרים  את  שריקנו  והיה  דגים. 

   .עד רחבעםביד ישראל מונח 

מלך  .  ג שישק  מרחבעם  ,מצריםבא  ,  ונטלו 

ְרַחְבָעם  " שנאמר   ַלֶמֶלְך  ַהֲחִמיִשית  ַבָשָנה  ַוְיִהי 

ִשיַשק ְירּוָשָלִם  ָעָלה  ַעל  ִמְצַרִים  ֶאת  .  ֶמֶלְך  ַוִיַקח 

ֵבית   ַהֶמֶלְך    ה'ֹאְצרֹות  ֵבית  ַהֹכל  ְוֶאת אֹוְצרֹות  ְוֶאת 

ָעָשה ְשֹלֹמה ֲאֶשר  ַהָזָהב  ָמִגֵּני  ָכל  ֶאת  ַוִיַקח  ) ָלָקח    ' מלכים א" 

 כ"ה(.  ד"י

מלך  .  ד זרח  משישק  ,כושבא  קבלו ,  ונטלו  ]כן 

החכמים שזרח נלחם בשישק אולם אין הדבר מבואר 

   בכתובים[.

יהודה  אסא בא  .  ה מלך    , מלך  מזרח  ונטלוהו 

בכתובים    .כוש מבוארת  באסא  זרח  של  ]מלחמתו 

 [. )ב' י"ד(בדה"י 

הדרימון בן טברימון  ל אסא  שיגרו  לאחר מכן  ו.  ו

ארם מלך  ,  מלך  בעשא  עם  בריתו  את  שיפר  כדי 

אסא,   ישראל מעל  ויסור מלך  כמו שנאמר,  ישראל, 

ֵבית  " ֵמֹאְצרֹות  ְוָזָהב  ֶכֶסף  ָאָסא  ּוֵבית  ה'  ַוֹיֵצא 

ַהיֹוֵשב   ֲאָרם  ֶמֶלְך  ֲהַדד  ֶבן  ֶאל  ַוִיְשַלח  ַהֶמֶלְך 

ְבִרית ֵביִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ָאִבי ּוֵבין ָאִביָך ִהֵּנה    .ֵלאֹמרְבַדְרֶמֶשק  

ָשַלְחִתי ְלָך ֶכֶסף ְוָזָהב ֵלְך ָהֵפר ְבִריְתָך ֶאת ַבְעָשא ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל  

 ג'( -)דה"י ב' ט"ז ב'"  ְוַיֲעֶלה ֵמָעָלי

  , ונטלום מהדרימון בן טברימון  ,בני עמוןבאו  .  ז

 ]כן קבלו החכמים, אולם אין הדבר מבואר בכתובים[. 

עמון  יהושפטבא  .  ח מבני  זו    ,ונטלו  ]מלחמה 

כ'[,   ב'  בדה"י  בכתובים  עד  מבוארת  מונח  והיה 

  .אחז

זה    .ונטלו מאחז  מלך אשור  סנחריבבא  .  ט ]ענין 

 [. )ב' כ"ח(מבואר בכתובים בדה"י 

מסנחריב  חזקיה בא  .  י המלאך    ,ונטלו  ]כשבא 

מלכים   בספר  כמבואר  מחנהו  ל"ה( והכה  י"ט  [,  )ב' 

   . והיה מונח עד צדקיה

מצדקיה  כשדייםבאו  .  יא ]כמבואר   .ונטלוהו 

 בכתובים שכשדיים תפסו את צדקיה[. 

מכשדיים  פרסייםבאו  .  יב ]שפרסים    ,ונטלוהו 

לבלשצר,   דניאל  כמאמר  מכשדים,  המלכות  קבלו 

ּוָפָרס" ְלָמַדי  ִויִהיַבת  ַמְלכּוָתְך  ְפִריַסת  ה'  "  ְפֵרס  )דניאל 

 [. כ"ח(



מפרסיים   יווניםבאו  .  יד קבלו    ,ונטלוהו  ]שיונים 

 המלכות מפרסיים כמבואר בספר יוסיפון[. 

יוונים  רומייםבאו  .  טו מיד  ]שרומאים    ,ונטלוהו 

יוסיפון[,   בספר  כמפורש  מיוונים  המלכות  קבלו 

   .ועדיין מונח ברומי

 עד כאן דעת רב יהודה אמר שמואל.

 

ב ולדעת   חמא  מטמוניות    ,חנינא  ררבי  שלש 

ואחת  .  אחת נתגלה לקרח.  הטמין יוסף במצרים

אסוירוס בן  לאנטונינוס  גנוזה  .  נתגלה  ואחת 

   .באלצדיקים לעתיד ל

 

תֹו" עָּ יו ְלרָּ לָּ מּור ִלְבעָּ  " ֹעֶׁשר ׁשָּ

" ַהָשֶמש  ֵיש  נאמר,  ַתַחת  ָרִאיִתי  חֹוָלה  ָשמּור  ָרָעה  ֹעֶשר 

אמר רבי שמעון בן  וי"ב(,    קהלת ה')"  ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו

שעל ידי רוב ממונו,    ,עשרו של קרח  הוזש  ,לקיש

 נתגאה, ונטרד מן העולם.

 

ל  "  " ַהְיקּום ֲאֶׁשר ְבַרְגֵליֶהםְוֵאת כָּ

ְראּוֵבן  "  נאמר, ֶבן  ֱאִליָאב  ְבֵני  ְוַלֲאִביָרם  ְלָדָתן  ָעָשה  ַוֲאֶשר 

ְוֶאת   ָבֵתיֶהם  ְוֶאת  ַוִתְבָלֵעם  ִפיָה  ֶאת  ָהָאֶרץ  ָפְצָתה  ֲאֶשר 

ְבַרְגֵליֶהם  ָאֳהֵליֶהם   ֲאֶשר  ַהְיקּום  ָכל  ָכל  ְוֵאת  ְבֶקֶרב 

) ִיְשָרֵאל זה ממונו    ,מר רבי אלעזרואו'(,    א"ברים י ד " 

   .שמעמידו על רגליו  ,של אדם

 

 עשרו של קרח 

  פרדות לבנות   משאוי שלש מאות ,  אמר רבי לוי

, וכל המפתחות  היו מפתחות בית גנזיו של קרח

ופותחות הללו היו של עור שאינו כבד, ואף על פי  

שלוש   משא  היה  כך,  כל  רבים  שהיו  מאחר  כן, 

 . פרדותמאות 

  

 מי אמר את הפסוקים האחרונים של ההלל 

יונתןלדברי   רבי  אמר  נחמני  בר  שמואל    ,רבי 

ההלל   של  האחרונים  קי"ח(, הפסוקים    )בתהילים 

 . שמואל ישי דוד ואחיונאמרו על ידי 

ִלישּוָעה"  )כא( ִלי  ַוְתִהי  ֲעִניָתִני  ִכי  אמר    -  "אֹוְדָך 

   .דוד

ָמֲאסּו  "  )כב( צעיר ",  ַהבֹוִניםֶאֶבן  שהיה  דוד  זה 

   .אמר ישי  - "ָהְיָתה ְלרֹאש ִפָּנה" באחיו ורועה,

ְבֵעיֵנינּו  ה'ֵמֵאת  "  )כג( ִנְפָלאת  ִהיא  זֹאת    -  "ָהְיָתה 

   .אמרו אחיו

אמר    -  "ָנִגיָלה ְוִנְשְמָחה בֹו  ה' ֶזה ַהיֹום ָעָשה  "  )כד(

שהיה מתנבא, שסופם לגיל ולשמוח בו,    ,שמואל

 שיושיעם מאויביהם.

   .אמרו אחיו  - "הֹוִשיָעה ָּנא ה'ָאָּנא " )כה(

ָּנא  ה'ָאָּנא  "  )כה( דוד    -  "ַהְצִליָחה  שיצליח  אמר 

 במלכותו. 

   .אמר ישי  - ה'"ָברּוְך ַהָבא ְבֵשם  " )כו(

   .אמר שמואל  - ה'"ֵבַרְכנּוֶכם ִמֵבית " )כו(

 ם.אמרו כול - "ַוָיֶאר ָלנּו ה' ֵאל " )כז(

ַהִמְזֵבחַ "  )כז( ַקְרנֹות  ַעד  ַבֲעֹבִתים  ַחג    -  "ִאְסרּו 

שמואל הרבה    ,אמר  ושלמים  זבחים  שיביאו 

 לשמוח, ומתן דמן למזבח.

  . אמר דוד - " ֵאִלי ַאָתה ְואֹוֶדךָ " )כח(

 ם. אמרו כול   -" י ֲארֹוְמֶמךָ ַק ֱאֹל" )כח(

 

 במנהג המדינה דיני הלל התלויים 

 . לכפול או לפשוט. א

פסוק   כל  לומר  ההלל,  את  לכפול  שנהגו  מקום 

ומקום   ויכפלו.  כמנהגם,  יעשו  פעמים,  שתי 

יעשו   אחת,  פעם  פסוק  כל  לומר  לפשוט,  שנהגו 

 כמנהגם, ויאמרו כל פסוק פעם אחת.

לכפול  ו  - נוהג  היה  פסוקים  רבי  מעט  בהלל 

א ְבֵׁשם "מבסופו,   רּוְך ַהבָּ  " עד סוף ההלל.ה'בָּ

פרטא    - אלעזר  וביאר  ורבי  כך,  על  מוסיף  היה 

כופל   שהיה  ִלי  "מאביי,  ַוְתִהי  ִני  ֲעִניתָּ ִכי  אֹוְדָך 

ה  " עד סוף ההלל. ִליׁשּועָּ

רשב"ם   ושמואל    -וכתב  ישי  כבוד  משום  לי,  נראה 

לעיל,   כדאמרן  ולמטה  מאודך  שאמרוהו  ואחיו  ודוד 

 אותו. כופלין 

 .לברך לאחריו. ב

כמנהגם,   יעשו  ההלל,  אחר  לברך  שנהגו  מקום 

ויברכו לאחריו. ומקום שנהגו שלא לברך לאחר  

 ההלל, יעשו כמנהגם, ולא יברכו לאחריו. 

 

 לפני ההלל מצווה לברך 

במנהג   תלויה  ההלל  שאחר  שהברכה  נתבאר 

שאחר   ברכה  שדווקא  אביי,  ואמר  המקומות. 

מצווה   ההלל  לפני  אבל  במנהג,  תלויה  ההלל 

כל  כך אמר רב יהודה אמר שמואל,  שכן  לברך,  

  . המצות מברך עליהן עובר לעשיתן

 

 " עֹוֵבר"משמעות המילה 

לפני   לברך  שיש  לומר  רצה  שכששמואל  נתבאר 

א  המצווה,  עובר  קיום  המצוות  על  שמברך  מר, 

פירושה   "עובר"  שהמילה  זה  ועניין  לעשייתן, 

 .ממספר כתובים", מבואר  קודם"



מבואר  א זה  עניין  יצחק,  בר  נחמן  רב  לדברי   .

..." ֶאת    בכתוב,  ַוַיֲעֹבר  ר  ַהִככָּ ֶדֶרְך  ֲאִחיַמַעץ  ץ  ַויָּרָּ

שפירושו, אחימעץ רץ,  )שמואל ב' י"ח כ"ג(  "  ַהכּוִׁשי

 את הכושי. והקדים 

בכתוב, "ב זה מבואר  עניין  ולדברי אביי,  ְוהּוא  . 

ִלְפֵניֶהם   ַבר  ַעד  עָּ ִגְשתֹו  ַעד  ְפָעִמים  ֶשַבע  ַאְרָצה  ַוִיְשַתחּו 

 שפירושו הוא הקדים אותם. " )בראשית ל"ג ג'(,  ָאִחיו

בכתוב,  ג מבואר  זה  שעניין  אומרים  ויש  ָעָלה  ". 

בֹו   ַוֵיְצאּו  ַשַער  ַוַיֲעֹברּו  ָפְרצּו  ִלְפֵניֶהם  ם  ַהֹפֵרץ  ַמְלכָּ ַוַיֲעֹבר 

י"ג(,  ְברֹאָשם  ה'וַ ִלְפֵניֶהם   ב'  )מיכה  שפירושו יקדים  " 

 לילך בראש.

 

א ּוְבֵׁשם  " א ה'כֹוס ְיׁשּועֹות ֶאשָּ  "ֶאְקרָּ

עוירא,   רב  דורש  היה  הבאים  הדברים  את 

היה   היה  פעמים  ופעמים  רב,  של  דורשם משמו 

 דורשם משמו של רב אסי. 

" ַוִיָגַמל  נאמר,  ַהֶיֶלד  ָגדֹול  ַוִיְגַדל  ִמְשֶתה  ַאְבָרָהם  ַוַיַעש 

עתיד הקדוש  שח'(,   א" בראשית כ" ) ְביֹום ִהָגֵמל ֶאת ִיְצָחק

ביום שיגמל    ,ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים

   .חסדו לזרעו של יצחק

שא ל  םנותני  ם,ושותי  םוכלילאחר    אברהם לו 

לברך ברכה  של  כוס  לה.  אבינו  איני    ם,ואומר 

   . שיצא ממני ישמעאל, מברך

לו וברך  ,יצחקל  אומר  לה.  טול  איני    םאומר 

   .שיצא ממני עשו ,מברך

ל לו  וברך  ,יעקבאומר  להם.  טול  איני    ,אומר 

בחייהן  ,מברך אחיות  שתי  שעתידה    ,שנשאתי 

   .תורה לאוסרן עלי

ל לו  וברך  ,משהאומר  איני  .  טול  להם  אומר 

לא בחיי    ,שלא זכיתי ליכנס לארץ ישראל  ,מברך

 . ולא במותי

ל לו  וברך  ,יהושעאומר  לה.  טול  איני    םאומר 

לבן  , מברך זכיתי  דברי    , שלא  בספר  כמבואר 

בן   ומנה  אפרים,  משפחות  את  שזכר  הימים, 

נֹון ְבנֹו  וכשהגיע ליהושע פסק, שנאמר "אחר בן,  

ַע ְבנֹו הרי שליהושע לא היה    ' כ"ז(א זה"י  ד)"  ְיהֹושֻּ

 .בן

  ,אני אברך  םאומר לה.  טול וברך  ,דודאומר לו ל 

לברך נאה  ֶאָשא  "  ,שנאמר  , ולי  ְישּועֹות  כֹוס 

   י"ג( ז "תהלים קט)" ֶאְקָרא  ה'ּוְבֵשם 

 

 אפיקומן אין מפטירין אחר הפסח 

נפטרים מאכילת הפסח   מבואר במשנתנו, שאין 

את   לאכול  שגמרו  אחרי  כלומר  באפיקומן, 

ממנו    הפסח מחבירו,  ונפטרים  הנפטר  ]=מלשון 

אין אומרים אפיקו מן. ונחלקו  כלומר נפרד ממנו[,  

 חכמים בדבר זה.

רב יאמרו  לדעת  שלא  לכך,  הכוונה  גמר  ,  לאחר 

, הוציאו כליכם מכאן, ונלך לאכול  אכילת הפסח

כי   אחרת,  בחבורה  נוספים  הם  דברים  אסורים 

 . לאכול במקום אחר

הפסח   את  תורה  מדין  כי  זה,  לאיסור  והסיבה 

מקומות,   בשני  לאכול  אסור  רבי עצמו  ]כדעת 

כדי ו[,  יהודה שסתם משנה בפרק כיצד צולין כמותו 

בשני   עצמו  הפסח  את  לאכול  יבואו  שלא 

גמקומות מאכל  ,  שום  יאכלו  שלא  חכמים,  זרו 

תהא   האכילה  וכל  אחר,  במקום  הפסח  בליל 

 במקום אחד. 

נוספים   דברים  יאכל  לא  אחר  במקום  ודווקא 

הפסח,   אכילת  גמר  הראשון  אחר  במקומו  אבל 

גמר   אחר  גם  נוספים  דברים  לאכול  רשאי 

 .אכילת הפסח

הלל   אבל  אחר,  במקום  אסור  לאכול  ודווקא 

 . יכול לומר במקום אחר

יוחנן ורבי  שילא  בר  חנינא  ורב  שמואל  , ולדעת 

הוציאו   יאמרו  לא  הפסח,  אכילת  גמר  לאחר 

מתיקה,   בקינוח מיני  לאכול  שרגילים  אלו  ]כגון 

כי  סעודה[,   במקומם,  לאוכלם  גמר  אפילו  אחר 

הפסח דבר,  אכילת  שום  לאכול  אפילו  ,  אסור 

 .  במקום אכילת הפסח

כדי שלא יאבד ממנו טעם  והסיבה לאיסור זה,  

 .  אכילת הפסח

 

 מיני מגדים שהיו החכמים  

 רגילים לאכול בקינוח סעודה 

 . גוזליםהיה רגיל לאכול רב  -

לאכול  ושמואל    - רגיל  ופטריות  היה  כמהין 

 ]=אורדילאי[. 

יוחנן    - לאכול  ורבי  רגיל  קליות  היה  תמרים 

 . ואגוזים

 

 שמו וכינויו של רב

, על אבא אריכא , ופעמים נקרא  אבא שמו של רב היה  

שהיה ארוך בדורו. והיו מכנים אותו בבבל בכינוי של 

בשם   יהודה  רבכבוד,  רבי  את  מכנים  שהיו  כמו   ,

 הנשיא בארץ ישראל בשם רבינו. 

 

 ק"כ -דפים קי"ט

 

 להפטיר אחר המצה אפיקומן 

אין   קיים,  המקדש  שבית  שבזמן  נתבאר, 

אחר   לאחר  מפטירין  כלומר  אפיקומן,  הפסח 



שעימו ]ומצה  פסח  דבר  אכילת  שום  יאכל  לא   ,]

]דעת שמואל  אחר, כדי שישאר טעם הפסח בפיו.  

ונחלקו חכמים מה  ורב חנינא בר שילא ורבי יוחנן[.  

הדין בזמן הזה, שאין אכילת פסח, וצריך לאכול  

עם   הנאכלת  למצה  זכר  הסעודה  בגמר  מצה 

אהפסח אכילת  אחר  האם  מותר  ,  מצה,  ותה 

אכילת   אחר  שגם  או  אחרים,  דברים  לאכול 

 אותה מצה, אין מפטירין אפיקומן.

ראשון   אמר  ללשון  יהודה  רב  דעת  בגמרא, 

מצה   אותה  אכילת  אחר  שגם  אין  שמואל, 

 .אפיקומן, שלא לשכח טעמהמפטירין 

זוטרא  ולדברי   רב  כך  מר  אמר  יוסף  רב  אמר 

שמואל אמר  מצה    , יהודה  אותה  אכילת  אחר 

 . אפיקומןמפטירין 

לומר רצו  ששנינו,  ומתחילה  כך  "שמתוך  אין  , 

דווקא  ,  משמע",  מפטירין אחר הפסח אפיקומן

בזמן  אבל אחר המצה  ,  אחר הפסח אין מפטירין

 ]כדברי מר זוטרא[.  . מפטיריןהזה, 

בזמן הזה  שגם אחר מצה  ,  אולם דחו זאת ואמרו

אפיקומן מפטירין  שנקטה  ,  אין  והסיבה 

פסח מקום  המשנה  היה  כי  שדווקא  לומר,   ,

שאין   מאחר  בלבד,  מצה  שאוכלים  הזה,  בזמן 

לבטל   דבר,  אחריה  לאכול  אין  מרובה,  טעמה 

מאחר   הפסח,  אכילת  אחר  אבל  מפיו,  טעמה 

שטעמו מרובה, ניתן לאכול דברים אחרים, ולא  

ולכן שנו,   מפיו,  שאפילו אחר  יבטל טעם הפסח 

 ]כלשון ראשון[. . רין אפיקומןהפסח אין מפטי

לומר רצו  מבואר,  שמהברייתא,  ומתחילה  ,  בה 

שהממלא כרסו מדברים שאין יוצאים בהם ידי 

מצה   סופגנים חובת  [,  ואיסקריטין  ודובשנים   ]כגון 

לבסוף מצה  ש,  יצא,  ואוכל  ללמוד  דווקא  יש 

יצא, אבל אם תחילה אכל מהמצה,   באופן הזה 

ל האחרים,  מהדברים  כי  ואחר  יצא,  אסור  א 

 ]כלשון ראשון[. . לאכול דבר אחר המצה

ואמרו זאת  דחו  באה  ,  אולם  שלא  שיתכן 

זה   באופן  שדווקא  לומר  מצה  הברייתא  שאכל 

שאכל  שאף באופן הזה  ללמד,  אלא  ,  יצאלבסוף  

וכל שכן  ידי חובה,  יצא  מצה אחרי שכבר שבע,  

תחילה מצה  אחרים.  כשאכל  דברים  כך  ואחר   ,

 [. ]כדברי מר זוטרא

 

 דף ק"כ 

 

 חיוב מצה ומרור בזמן שבית המקדש קיים

קיים המקדש  שבית  את  בזמן  ומקריבים   ,

ש מודים,  הכל  תורה  הפסח,  שחייבה  כשם 

תורה לאכול מצה  ,  לאכול את הפסח כך חייבה 

נאמר,  ומרור אלו  כל  על  שכן  ַהָבָשר  ",  ֶאת  ְוָאְכלּו 

ַהֶזה   יֹאְכלֻּהּוַבַלְיָלה  ְמֹרִרים  ַעל  ּוַמצֹות  ֵאש  "  ְצִלי 

ח'(,   י"ב  שני  )שמות  בפסח  נאמר  ַהֵשִני  "וכן  ַבֹחֶדש 

ֹאתֹו   ַיֲעשּו  ָהַעְרַבִים  ֵבין  יֹום  ָעָשר  ַמצֹות  ְבַאְרָבָעה  ַעל 

 י"א(.' במדבר ט )" ּוְמֹרִרים יֹאְכלֻּהּו

 

 חיוב מצה ומרור בזמן הזה 

הכל הזה,  לדברי  בזמן  מרור  אינה  ,  אכילת 

ְצִלי ֵאש ּוַמצֹות ַעל  , שכן הכתוב "מצווה מהתורה

יֹאְכלֻּהּו מרור,  ְמֹרִרים  אכילת  על  המצווה   ,"

על   ולא  הפסח,  עם  מרור  אכילת  על  רק  מדבר 

 אכילת מרור בזמן הזה, בלא פסח. 

מקום א ומכל  הזה  שבזמן  אף  תורה  ,  חיוב  ין 

לאכול מרור, חכמים תקנו לאכול מרור גם בזמן  

 .יש בדבר זה חיוב מדברי חכמיםהזה, ואם כן 

הזה בזמן  מצה  אכילת  לענין  נחלקו  ,  אכן 

חיוב  אמוראים או  תורה,  חיוב  בדבר  יש  אם   ,

 מדברי חכמים בלבד. 

גם  ,  מצה  –[  ]ששנינו ברייתא כדבריולדעת רבא  

הזה מהתורהחיוב  ,  בזמן  מלבד  אכילתה  שכן   ,

 " יֹאְכלֻּהּוהכתוב  ְמֹרִרים  ַעל  ּוַמצֹות  ֵאש  ",  ְצִלי 

המלמד שיש לאכול מצה עם הפסח, נאמר כתוב  

עצמה,   בפני  גם  לאכול מצה  שיש  נוסף, המלמד 

הכתוב   ַלֹחֶדש  "הוא  יֹום  ָעָשר  ְבַאְרָבָעה  ָבֶעֶרב ָבִראֹשן 

ַלֹחֶדש ָבָעֶרב  ַעד יֹום ָהֶאָחדתֹאְכלּו ַמֹצת   שמות  " )ְוֶעְשִרים 

   י"ח(. ב"י

יעקב   בר  אחא  רב  היא    –ולדעת  הרי  המצה 

הוא רק עם הפסח,  שניהם  אכילת  וחיוב  ,  כמרור

" יֹאְכלֻּהּושנאמר  ְמֹרִרים  ַעל  ּוַמצֹות  ֵאש  ",  ְצִלי 

הזה  אבל   אכילתם  בזמן  חיוב  פסח,  אינו  שאין 

 . אלא מדברי חכמים בלבד, מהתורה

 " ַמֹצתוהכתוב  תֹאְכלּו  חיוב  ָבֶעֶרב  על  המלמד   ,"

אכילת   לחייב  בא  לא  פסח,  בלא  מצה  אכילת 

בא   אלא  כלל,  פסח  בו  שאין  הזה  בזמן  מצה 

שהיה   מי  הפסח, את  בזמן  באכילת מצה  לחייב 

או בדרך רחוקה, שאינו מביא פסח, שאף   טמא 

 שנפטר מפסח, במצה הוא חייב.  

 

 ערל ובן נכר חייבים במצה 

]מחמת אונס, כגון שמתו אחיו מחמת מילה, ויש  רל  ע

כמותם[,   ימות  הוא,  ימול  שאם  נכר לחוש  ובן 

]שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים, כלומר שהוא מומר  

אחד[,   לדבר  פסחאפילו  קרבן  מביאים  ,  אינם 

ְוָכל ָעֵרל   ...  לֹא יֹאַכל בֹוָכל ֶבן ֵנָכר  , "שנאמר בהם

   מ"ח(.-)שמות י"ב מ"ג" לֹא יֹאַכל בֹו

מביאים,   אינם  פסח  דווקא  מקום,  אבל  ומכל 

מצה לאכול  הם  אלו  מצווים  בכתובים  שנאמר   ,

" בֹומיעוט,  יֹאַכל  אינם  לֹא  הפסח  את  דווקא   ,"

 .אבל אוכלים הם מצה ומרוראוכלים, 



 טמא ושהיה בדרך רחוקה 

הקרבת   ביום  רחוקה  בדרך  או  טמא  שהיה  מי 

לע הפסח   יכול  היה  הפסחולא  את  לא  ,  שות 

 . נפטר בכך ממצוות אכילת מצה

מהדין האמור בערל  עניין זה למד    –לדעת רבא  

, שכשם שערל ובן  בבנין אבובן נכר, שיש ללמוד  

פטורים   אינם  פסח,  מקרבן  פטורים  שהם  נכר 

ממצוות אכילת מצה ומרור, כך מי שהיה טמא  

או בדרך רחוקה, אף שהם פטורים מקרבן פסח,  

ומרור.   מצה  אכילת  ממצוות  פטורים  אינם 

" הכתוב  ַמֹצת]ונותר  תֹאְכלּו  שחיוב  ָבֶעֶרב  ללמד,   ,"

 אכילת מצה נאמר גם בזמן שאין פסח[.

יעקב   בר  אחא  רב  למד   –ולדעת  זה  עניין 

ַמֹּצת"מהכתוב   תֹאְכלּו  ֶעֶרב  י"ח(, "  בָּ י"ב   )שמות 

שאינו   למי  גם  מצה  אכילת  חיוב  להוסיף  הבא 

 עושה פסח, משום שהוא טמא או בדרך רחוקה.  

נכר,   ובן  ערל  על  גם  ללמד  אחד,  בכתוב  די  ולא 

רחוקה,   בדרך  או  טמא  שהיה  מי  על  וגם 

שחייבים במצה גם בלא פסח, כי אם היה כתוב  

אחד, היינו למדים ממנו, שרק אחד מהם אוכל  

 מצה בלא פסח.  

נכר   ובן  ערל  על  רק  המלמד  כתוב  היה  שכן אם 

הם   שרק  אומרים,  היינו  במצה,  שחייבים 

במצ יכולים  יתחייבו  אינם  כי  פסח,  בלא  ה 

כן   שאין  מה  מצה,  יאכלו  ולפחות  כלל,  לעשותו 

את   יעשו  הרי  רחוקה,  בדרך  שהוא  ומי  טמא 

 השני, ואז כבר יאכלו פסח מצה ומרור.

שהוא   ומי  טמא  על  רק  המלמד  כתוב  היה  ואם 

אומרים,   היינו  במצה,  שחייבים  רחוקה,  בדרך 

כי   פסח,  בלא  אף  במצה  מתחייבים  הם  שרק 

שני,  אינ בפסח  תקנה  להם  ויש  ממנו,  דחוים  ם 

הם   שדחויים  מאחר  נכר,  ובן  ערל  כן  שאין  מה 

 מהפסח לגמרי, גם מצה לא יאכלו. 

- 

וראה עניינים אלו גם לעיל בדף כ"ח. ומבואר, שדברי 

רבא כאן, הם כדברי רבי שמעון שם. ודברי רב אחא  

 בר יעקב כאן, קרובים לדברי רבי יהודה שם. 

 

 לת מצה זמן מצוות אכי

" שנאמר,  פי  על  תֹאֵכלּואף  ַמצֹות  ָיִמים  "  ִשְבַעת 

ו'(,   כ"ג  ויקרא  ט"ו  י"ב  אין חיוב לאכול מצות  )שמות 

" שנאמר  שבעה,  ַמצֹותכל  תֹאַכל  ָיִמים    " ֵשֶשת 

יצא יום שביעי, שאינו חובה אלא    ח'(,  ז"דברים ט)

בלבד,   רוצה ]רשות  בלא    ,שאם  בשר  לאכול  יכול 

 , ובלבד שלא יאכל חמץ[.לחם, או להתענות

ומהמדות שהתורה נדרשת בהן, שכל דבר שהיה  

בכלל  בכלל,   שהיה  שביעי,  יום  ָיִמים  "]כגון  ִשְבַעת 

תֹאֵכלּו הכלל,  "[,  ַמצֹות  מן  "ויצא  ֵשֶשת  ]שנאמר 

לא על עצמו  ", ואין שביעי בכלל[,  ָיִמים תֹאַכל ַמצֹות

בלבד יצא ללמד, אלא על הכלל כולו יצא ללמד,  

כל שבעה  ואם כן, לא רק יום שביעי רשות, אלא  

 . ימים רשות בלבד

זה   מכלל  ראשוןיוצא  שלילה  בו  חובה  ,  לאכול 

" שנאמר,  יֹאְכלֻּהּומצה,  ּוְמֹרִרים  ַמצֹות  ",  ַעל 

מצות[,   עמו  לאכול  חובה  הפסח,  שבזמן  ]ללמד 

" ַמֹצתונאמר,  תֹאְכלּו  בזמן  ",  ָבֶעֶרב  שאף  ]ללמד 

הראשון[.   בלילה  מצות  לאכול  חובה  פסח,  שאין 

ובהמשך יתבאר בעזה"י אם המצווה כל הלילה  

 או רק עד חצות. 

 

 התחילו לאכול את הפסח  

 ובאמצע האכילה ישנו 

מודים.  א חבשאם  ,  הכל  בני  לאכול  החלו  ורה 

אכילתם   ובאמצע  כולםהפסח,  מעתה,  נרדמו   ,

שיתעוררואף   להמשיך  ,  לאחר  הם  אסורים 

 ממנו. לאכול 

פירש  - לכך,  רש"י  שהסיבה  שוב  כי  ,  כשיאכלו 

השינה,   בשתי  לאחר  כאוכלים  הם  נראים 

ואינם  ,  חבורות חבילתם,  נתפרדה  השינה  ידי  ]שעל 

 בני חבורה אחת[. 

בפרק  ורשב לעיל  הלא  פירושו,  על  הקשה  "ם 

שביעי, יש סתם משנה כדעת רבי יהודה, שפסח  

בשני  נאכל בשתי חבורות,   אותו  אין אוכלים  ]אבל 

 ולכן יש להעמיד גם את משנתנו כן.מקומות[, 

שלא  פירש  ולפיכך    - לכך  שהסיבה  רשב"ם, 

שנתם,   אחר  לאכול  להמשיך  כשיאכלו  כי  יוכלו 

השינה,   לאחר  בשני  נראים  שוב  כאוכלים  הם 

 , וחומרא בעלמא הוא. מקומות

הזמן.  ב כל  ערים  היו  החבורה  מבני  ,  וכשחלק 

]=נים ולא נים, תיר ולא תיר,  ,  וחלקם נמנמו בלבד

כלומר לא שינה גמורה, ולא עירנות גמורה, כגון דקרו  

ליה  מדכרו  וכי  סברא,  לאהדורי  ידע  ולא  ועני,  ליה 

כגון היכן חפץ  מדכר, כלומר, שכששואלים אותו דבר,  

פלוני, אינו יודע להשיב תשובה מלאה מעצמו, מחמת  

במקום   הניח  אם  אותו  כששואלים  אבל  נמנומו, 

לאו[,   או  הן  לענות  ויודע  נזכר,  מאחר מסוים, 

שחלקם היו עירנים לגמרי, וחלקם נמנמו בלבד,  

את   מצילים  העירנים  גמורה,  שינה  ישנו  ולא 

ו הכלהמנומנמים,  מותרי,  לדברי  ם  כולם 

 .להמשיך לאכול מהפסח

הזמן.  ג כל  ערים  היו  החבורה  מבני  ,  וכשחלק 

גמורה בשינה  נרדמו  נחלקו  ,  וחלקם  בזה 

 .חכמים

מאחר שחלקם היו עירנים כל    –לדעת תנא קמא  

ו שנרדמו,  אלו  את  מצילים  הם  כולם  הזמן, 

 .מותרים להמשיך לאכול מהפסח

יוסי   רבי  גמורה  –ולדעת  שינה  שישנו  ,  אלו 



. ]וכתב רשב"ם  אסורים להמשיך לאכול מהפסח

 שכן הלכה[. 

 

 התחילו לאכול את המצה  

 האחרונה ובאמצע האכילה ישנו

פירשו ורשב"ם  לעיל,  רש"י  המבואר  , שהדין 

הפסח אכילת  באמצע  שינה  גם  ,  לעניין  אמור 

באחרונה הנאכלת  במצה  הזה  משום  בזמן   ,

לפסח זכר  נעשית  המקדש  שהיא  שבית  בזמן   ,

 .  קיים

על   בגמרא  המובא  מהמעשה  לדבריהם,  וראיה 

כי   לאכול,  להמשיך  הוא  שרשאי  שאמר,  רבה, 

נמנם בלבד, והאחרים היו ערים, הרי שגם בזמנו  

 נהג דין זה. 

כך על  חולקים  התוס'  לכך  אולם  הטעם  כי   ,

כשנרדם,   הפסח  את  לאכול  להמשיך  שאסור 

משום שהפסח אינו נאכל בשני מקומות, ודווקא  

בשני    בפסח נאכלת  מצה  אבל  זה,  דין  נאמר 

כולםמקומות,   ישנו  אפילו  כן  מותרים  ,  ואם 

 . להמשיך באכילת המצה

 

 זמן אכילת קרבן הפסח

כבר נתבאר שקרבן פסח קרב ביום ארבעה עשר  

ולהלן   בו.  עשר  חמישה  בליל  ונאכל  בניסן, 

אכילתו,   זמן  הוא  בדיוק  מתי  בעזה"י,  יתבאר 

 ומתי אינו נאכל. 

לדברי   –]=יום י"ד בניסן[ ביום ההקרבה עצמו  .  א

 . הכל אינו נאכל

הקרבתם,   שאחר  בלילה  הנאכלים  הקדשים  כל 

שנאמר   כמו  עצמו,  ההקרבה  ביום  גם  נאכלים 

" תודה,  ֵיָאֵכלבעניין  ָקְרָבנֹו  ט"ו(."  ְביֹום  ז'    )ויקרא 

אלא   הקרבתו,  ביום  נאכל  אינו  הפסח  אולם 

ְכלּו ֶאת  בו "שנאמר  מהלילה שלאחריו בלבד,   ְואָּ

ה   ַבַלְילָּ ר  ׂשָּ ח'(, ַהֶזהַהבָּ י"ב  )שמות  שהוא    ",  ללמד 

 . נאכל בלילה ואינו נאכל ביום

המחרת  .  ב בניסן[מיום  ט"ו    –  ואילך    ]=יום 

 .לדברי הכל אינו נאכל

שלמים,   כגון  קלים  שקדשים  שמצינו  מאחר 

נאכלים   ההקרבה,  ביום  אכילתם  זמן  שתחילת 

ימים   אחד[,  לשני  ביום  ]ולילה  נאכלים  כלומר 

וגם ביום למחרת, היה  ]ובלילה שאחריו[  ההקרבה  

קדשים   שהוא  הפסח  כן  שכמו  לומר,  מקום 

קלים, מאחר שתחילת זמן אכילתו בלילה, יהא  

כלומר   לילות,  לשני  בלילה  נאכל  נאכל  יהא 

 . הראשון, וגם בלילה שלמחרת

אינו   והפסח  כן,  הדבר  שאין  מודים  הכל  אולם 

 נאכל אלא בלילה הראשון.

ְוָאְכלּו  "דין זה למד מהכתוב    –לדעת רבי עקיבא  

ַבַלְיָלה   ַהָבָשר  הפסח  ַהֶזהֶאת  שאין  המלמד,   ,"

 נאכל אלא באותו לילה בלבד, ולא בלילה אחר.

א רבי  עזריה  ולדעת  בן  למד    –לעזר  זה  דין 

ֹבֶקר  , "מהכתוב ַעד  ִמֶמנּו  ִמֶמּנּו  ְולֹא תֹוִתירּו  ְוַהֹּנָתר 

ָבֵאש ֹבֶקר  י'(,ִתְשֹרפּו  ַעד  י"ב  )שמות  שלדעתו, הכוונה    " 

לבוקר הראשון שאחר ההקרבה, ואם כן, הכתוב  

נותר,   נעשה  הפסח  הראשון  שבבוקר  מלמד, 

בלילה   נאכל אלא  אינו  כן  ואם  באכילה,  ונאסר 

]ורבי עקיבא לא למד כמותו, כי לדעתו אין  הראשון.  

ואפשר   ראשון,  לבוקר  שהכוונה  הזה  מהכתוב  הכרח 

 שהכוונה לבקר שני[. 

הראשון  .  ג בניסן[  בלילה  ט"ו  מחלוקת    –]=ליל 

 . מתי זמן אכילתו

בן עזריה נאכל  אינו  הפסח    –  לדעת רבי אלעזר 

שכן יש  .  עד חצות ליל חמישה עשר בניסןאלא  

שווה בגזרה  בעניין,  ללמוד  שנאמר  ֶאת  ",  ְוָאְכלּו 

ה ַהֶזהַהָבָשר   ְוָעַבְרִתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים  "", וכן נאמר,  ַבַלְילָּ

ַהֶזה ה  י"ב(,"  ַבַלְילָּ י"ב  שכשם   )שמות  ומכאן, 

כמו   בחצות,  היתה  הזה"  "בלילה  שהעברה 

 " וַ שנאמר,  ַהַלְיָלה  ַבֲחִצי  ְבכֹור    ה' ַוְיִהי  ָכל  ִהָכה 

ִמְצַרִים כ"ט(,"  ְבֶאֶרץ  י"ב  אכילת    )שמות  זמן  כך 

 . הפסח היא עד חצות

עלות    –  עקיבארבי    ולדעת עד  נאכל  הפסח 

בניסן עשר  חמישה  של  נאמר.  השחר  ,  שכן 

זֹון" ְבִחפָּ ֹאתֹו  י"א(,"  ַוֲאַכְלֶתם  י"ב  ללמד,   )שמות 

נאכל   לצאת  שהוא  ישראל  שנחפזו  שעה  עד 

בבקר,  ממצרים היתה  "והיא  שנאמר,    ְוַאֶתם, 

ֹבֶקר ַעד  ֵביתֹו  ִמֶפַתח  ִאיש  ֵתְצאּו  י"ב  "  לֹא  )שמות 

בבוקר    כ"ב(, רק  הבוקר,  עד  יצאו  שלא  ומאחר 

 . נחפזו לצאת, כלומר בעלות השחר

רבי   - מודה  אבל  תורה,  מדין  זה  וכתב רשב"ם, שכל 

עד   אלא  נאכל  אינו  הפסח  חכמים  שמדברי  עקיבא, 

חצות, כדין כל הקדשים הנאכלים ליום ולילה, שגזרו  

את   להרחיק  כדי  חצות,  אחר  לאוכלם  שלא  בהם 

מן   שעלה האדם  לאחר  ממנו  יאכל  שמא  העבירה, 

ומוטב   כרת,  ויתחייב  נותר,  שנעשה  השחר,  עמוד 

אכילתו,   זמן  למעט  הפסול,  לבית  קדשים  שיבואו 

שלא לאכול אחר חצות, משיאכל עד בקר, ויבוא לידי  

 כרת.

 הזמן שהפסח מטמא את הידים 

נותר,   שנעשה  קדשים  בשר  על  גזרו  חכמים 

ב שיתבאר  מטעם  הידים  את  עזה"י  שיטמא 

 להלן.

הפסח,   בשר  עזריהולענין  בן  אלעזר  רבי  ,  לדעת 

נותר,   נעשה  שבחצות הפסח  הוא  מחצות  מאחר 

הידים,   את  עקיבאמטמא  רבי  מאחר  ולדעת   ,

נותר, רק   נעשה  מעלות  שרק בעלות השחר הוא 

 הוא מטמא את הידים.השחר 

 



 זמן אכילת מצה בזמן הזה 

ורבי   עזריה  בן  אלעזר  רבי  שנחלקו  נתבאר, 

הפסח  עקי אכילת  זמן  מסתיים  מתי  בא, 

בחצות   עזריה,  בן  אלעזר  רבי  לדעת  מהתורה. 

 הלילה. ולדעת רבי עקיבא, בעלות השחר. 

שעם   מצה  אכילת  שזמן  הוא,  פשוט  דבר  והנה 

שכן   עצמו,  הפסח  אכילת  כזמן  הוא  הפסח, 

ַעל ַמצֹות  המצה נאכלת עם הפסח כמו שנאמר "

 ". ּוְמֹרִרים יֹאְכלֻּהּו

שאינה  אבל   הזה,  בזמן  מצה  אכילת  לענין 

" מהכתוב  אינו  וחיובה  הפסח,  עם  ַעל  נאכלת 

יֹאְכלֻּהּו ּוְמֹרִרים  "ַמצֹות  מהכתוב  אלא  ָבֶעֶרב  ", 

ַמֹצת לעיל[,",  תֹאְכלּו  שנתבאר  מקום    ]כפי  היה 

הלילה,   כל  אכילתה  זמן  הכל  שלדברי  לומר, 

 " שהוא כל הערב.ָבֶעֶרבכמשמעות הכתוב "

מקו כן,  ומכל  הדבר  שאין  רבא,  אמר  ם 

", אף שלא  ָבֶעֶרב תֹאְכלּו ַמֹצתוכשאמרה תורה "

המצות   שיהיו  היתה,  הכוונה  הפסח,  בזמן 

עם   נאכלות  המצות  שהיו  זמן  באותו  נאכלות 

 הפסח.  

בזמן   הנ"ל  החכמים  שנחלקו  כשם  כן,  ואם 

אכילת   בזמן  נחלקים  הם  כך  הפסח,  אכילת 

הזה.   בזמן  אלעזרהמצה  רבי  עזריה  לדעת  ,  בו 

חצותזמן אכילתה   רבי עקיבא.  עד  זמן  ולדעת   ,

 .עד שיעלה עמוד השחראכילתה 

 קכ"א -דפים ק"כ

 קדשים פסולים שגזרו עליהם חכמים טומאה 

 .פיגול. א

מארבע   אחת  בשעת  הכהן  בו  שחישב  קרבן  כל 

את   להקטיר  או  דמו  לזרוק  הדם,  עבודות 

לכך,   הראוי  הזמן  לאחר  בו  אימוריו  היה  ]ולא 

אחר[,   חייב  פסול  מבשרו  והאוכל  הקרבן,  נתפגל 

 כרת. 

חכמים הוסיפו וגזרו על הפיגול, שיטמא את ידי  

,  מפני חשדי כהונההנוגע בו, וסיבת הגזרה היא  

לפגל קרבנות    כלומר מפני שהיו כהנים חשודים 

 .  מחמת איבת בעליהם

יהיו   הקרבן,  יתפגל  שאם  עליהם,  גזרו  ולפיכך 

ידיהם אחרי נגיעתם בו, קודם   צריכים להטביל 

שיהיו מותרים לגעת בקדשים, ומאחר שלא היו  

ידיהם,  לטבול  זו,  טרחה  לעצמם  לגרום  רוצים 

 היו נמנעים מלפגל את הקרבנות. 

 .נותר. ב

הראוי  כל   הזמן  אחר  מבשרו  שנשאר  קרבן 

ממנו   והאוכל  נותר,  בשר  אותו  נעשה  לאכילה, 

 חייב כרת. 

וחכמים הוסיפו וגזרו על הנותר שיטמא את ידי  

,  מפני עצלי כהונההנוגע בו, וסיבת הגזרה היא  

באכילת   מתעצלים  כהנים  שהיו  מפני  כלומר 

הקדשים, ומאחר שלא היו אוכלים אותם, נעשו  

 נותר.  

יהיו   בו  שהנוגעים  הנותר,  על  גזרו  ולפיכך 

ידיהם אחרי נגיעתם בו, קודם   צריכים להטביל 

שיהיו מותרים לגעת בקדשים, ומאחר שלא היו  

ידיהם,  לטבול  זו,  טרחה  לעצמם  לגרום  רוצים 

נזהרים  משיירים    היו  ולא  הקדשים  את  לאכול 

 מהם להיות נותר.

שפיגול   חכמים  גזרו  מדוע  הנ"ל,  הטעמים  את 

חכמים,   שני  אמרו  הידים,  את  יטמאו  ונותר 

טעם גזרה אחת אמר רב הונא, וטעם גזרה אחת  

 אמר רב חסדא.  

בשר   שיעור  איזה  על  הללו,  החכמים  ונחלקו 

 פיגול או נותר גזרו חכמים טומאה.

אחד   לטמא    –הם  מלדעת  הידים  שיעורם  את 

מהם   כשיהא  לעניין  כזיתהוא  שיעורם  שזהו   ,

 איסור אכילה. 

אחד   לטמא    –מהם  ולדעת  הידים  שיעורם  את 

שזהו שיעור כל אוכל    , כביצההוא כשיהא מהם  

 לענין טומאה. 

 כל העניין הנ"ל כבר נתבאר בדף פ"ה.

 

 דף קכ"א 

 

 ברכת הפסח וברכת הזבח  

ולפיכך   מצווה,  מקיים  הקרבנות,  מבשר  האוכל 

ש חכמים,  ואמרו  תחילה,  לברך  לו  האוכל  יש 

ה מברך  מבשר  כך,  פסח  ה'  על  אתה  "ברוך 

אשר קדשנו במצוותיו וצונו  אלוקינו מלך העולם  

הפסח ]ובכללם  בשר  והאוכל  ,  "לאכול  שלמים, 

עם הפסח חגיגה הבאים  "ברוך  ,  מברך[,  שלמי 

העולם   מלך  אלוקינו  ה'  קדשנו  אתה  אשר 

 . "במצוותיו וצונו לאכול את הזבח

 דעת רבי עקיבא  . א

דם הפסח בשפיכה בו]  ,מתן  ְזָבֶחיָך   שנאמר  "ְוַדם 

   .ולא בזריקה ִיָשֵפְך"[,

ְוָזְרקּו  בשלמים, "]שנאמר    ,ומתן דם הזבח בזריקה

ָסִביב ַהִמְזֵבַח  ַעל  ַהָדם  ֶאת  ַהֹכֲהִנים  ַאֲהֹרן  ולא   "[,ְבֵני 

בזריקה  ]שכן  ,  בשפיכה הניתנים  שכל  האומרים 

בשפיכה  גם  "ְוַדם  כשרים  מהכתוב  זאת  לומדים   ,

כבר  הזה  הכתוב  עקיבא,  רבי  ולדעת  ִיָשֵפְך",  ְזָבֶחיָך 

למוד שני דברים  מלמד דין מתן דמים של פסח, ואין ל

 מכתוב אחד[.  

דמים במתן  שחלוקים  דם  וכשם  נתינת  ואופן   ,



בזולתו,   כשר  אינו  אחד  חלוקים  של  הם  כך 

, ואין ברכה של אחד מועילה לפטור את  בברכות

   .זולתו

הפסח  ,ולכן ברכת  ברך  של    ,אם  את  פטר  לא 

לא פטר את של    ,וכן אם ברך ברכת הזבח  ,זבח

 ואם כן עליו לברך על כל אחד בפני עצמו.  .פסח

 .דעת רבי ישמעאל כפי שנתבאר בסוגיתנו .ב

מתן דמו למד    כי]אמנם מתן דם הפסח בשפיכה  

   .ולא בזריקה מהכתוב "ְוַדם ְזָבֶחיָך ִיָשֵפְך"[,

הזבח   דם  מתן  גם  אבל  ]מהכתוב,    בזריקהכשר 

ֶאת  " ַהֹכֲהִנים  ַאֲהֹרן  ְבֵני  ַהִמְזֵבַח ְוָזְרקּו  ַעל  ַהָדם 

]מהכתוב "ְוַדם ְזָבֶחיָך ִיָשֵפְך"  ,  וגם בשפיכה  "[,ָסִביב

 המלמד שכל הניתנים בזריקה כשרים גם בשפיכה[.  

, שכן  הזבח אמנם חלוק מהפסחנמצא שולפי זה  

בפסח,   כשירה  אינה  בו  האמורה  ולכן  זריקה 

מועילה   אינה  הזבח,  ברכת הזבח  לאכילת  אלא 

ה ולא   חלוק .  פסחלאכילת  אינו  הפסח  אבל 

גם  מהזבח כשרה  בו  האמורה  שפיכה  שכן   ,

לאכילת    .בזבח גם  מועילה  הפסח  ברכת  ולכן 

ואם כן עליו לברך על הפסח ובכך יפטור  .  הזבח

 את הזבח.

ישמעאל   רבי  שלדעת  יתכן  איך  כך,  על  והקשו 

ִיָשֵפְך",   ְזָבֶחיָך  "ְוַדם  מהכתוב  דינים  שני  ילמדו 

 . שנחלקו תנאים בדעתו ולכן אמרו, 

הדין    - את  מהכתוב  ללמוד  יש  שלדעתו,  י"א 

רבי   דעת  כן  ואם  בשפיכה,  שהפסח  הראשון, 

 ישמעאל כדעת רבי עקיבא.  

הדין    - את  מהכתוב  ללמוד  יש  שלדעתו  וי"א 

בשפיכה,   ניתנים  בזריקה  הניתנים  שכל  השני, 

 [.ואם כן דעתו כמבואר להלן

ישמעאל  .  ג רבי  תנאדעת  כמבואר    אחד[  ]לדברי 

   .]וכמבואר בירושלמי[במסכת זבחים במסקנה  

ו הזבח,  דם  למתן  שווה  הפסח  דם  שניהם  מתן 

בשפיכה ולא  בזריקה  שהפסח    .ניתנים  אלא 

עיקר לו,  הוא  טפל  כל  והזבח  בידינו,  וכלל   ,

שהוא עיקר ועמו טפילה, מברך על העיקר ופוטר  

הטפילה,   את  את  פוטרת  הפסח  ברכת  ולכן 

  . אבל ברכת הזבח אינה פוטרת את הפסח, הזבח

את   יפטור  ובכך  הפסח,  על  לברך  עליו  כן  ואם 

 הזבח.

 

 מי מברך בפדיון הבן 

בנו   את  פודה  כשאב  חמישה הבכור,  א.  ידי  ]על 

לכהן[,סלעים   ברכת    שנותן  כך  על  מברך  האב 

העולם  המצוות מלך  אלוקינו  ה'  אתה  "ברוך   ,

 ". על פדיון הבןאשר קדשנו במצוותיו וציונו  

הגמרא.  ב כן,  ומסקנת  שבאה  שכמו  מאחר   ,

האב,   של  לידו  מברך  מצווה  "ברוך  האב  גם, 

העולם   מלך  אלוקינו  ה'  וקיימנו  שהחינו  אתה 

 והגיענו לזמן הזה". 

ארע,   הבן,  ופעם  לפדיון  שמלאי  רבי  שנזדמן 

עשה   כי  שהחיינו,  מברך  האב  אם  אותו,  ושאלו 

מצווה, או שהכהן מברך שהחיינו, כי באה הנאה  

לידו. ולא ידע רבי שמלאי לענות. בא ושאל בבית  

"על   שתים,  מברך  הבן  אבי  לו,  ואמרו  המדרש, 

 . פדיון הבן" ו"שהחיינו"
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