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 קיט-סחים קיגפ  

 ויקראפרשת 

 הרב דוד בן עמליה 

 תחללהצהגליון זכות 

   קיגדף      
 ב. ]שהם שומרים מגנבים[.אל תדור בעיר שאין בה סוס או כלב  הדברים שאמר רב לרב אסי: א.

]שלא לא תתחתן אם ב' נשים  ג. ]דאין עוסק בצרכי ציבור[.אל תדור בעיר שהראש שלה רופא 
פשוט  ב.הפוך בנבילה ולא בדברים.  רב אמר לר"כ: א.*  ישא עוד אחת[. -ייעצו עליך רעה, ואם נשא

אל תשתה  ר"ח אמר לבנו: א.תמיד מזונותיך יהיו עמך. *  ג.נבילה ולא תאמר כהנא אנא. 
, אל תתגרה בנחש ובגוי אל תעקור שן ]דנוטלת מאור עיניו[,סמי רפואה, ולא תדלג את הנהר 

אל תתחרט אם מכרת רב אמר לאייבו בנו מילי דעלמא: ובתלמיד קטן דעתידים להתגדל. * 
להשתכר מעט במקום קרוב, תמהר  בקבל מעות ואח"כ תן סחורה, מוט יין ]שמא היה מחמיץ[,

 -א]סודנור"פ ור"ח התעשרו מהשכר  ]עד ג' סאים, שמא תאכלם ותפסידם[לעשות שכר מהתמרים 
כל אגב בעי לגבותו. וכל אשראי ספק אתי ואם אתי מעות רעות ר"פ אמר: *  סוד נאה וגמ"ח[.

 ]שתמהר לברוח[.תהיה אחרון במלחמה  ג' דברים אמר ר' יוחנן משום אנשי ירושלים: א.הם. * 
ריב"ל הוי משתדל עם מי שהשעה משחקת לו. *  ג.עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות.  ב.

 ג.בתך בגרה שחרר עבדך ותן לה.  ב. ]כמעשה דבת שבע[.אל תעשה דבריך בפרהסיא  אמר: א.
הדר  שלושה מנוחלי העוה"ב: א.*  ]משום ערוה ובזבוז ממון[.הזהר באשתך מחתנה הראשון 

 ג' מכריז עליהם הקב"ה:משמר מיין הקידוש להבדיל עליו. *  ג.מגדל בניו לת"ת.  ב.בא"י. 
עשיר  ג.עני מחזיר אבידה.  ב. ]כר"ח ור"א דיתבי בשוק הזונות[.חוטא  רווק הדר בכרך ואינו א.

משתכר, והמעביר על אינו מי שאינו כועס,  ג' הקב"ה אוהבן:המעשר פירותיו בצנעה. * 
המדבר אחד בפה ואחד בלב, מי שאינו מעיד בחבירו, המעיד  ג' הקב"ה שונאן:מידותיו. 

]וע"כ נאמר כי תראה אך מותר לו לשנאתו  ביה יחידי[]ור"פ הלקה את זיגוד שהעיד בטובחבירו יחידי 
ולרנב"י מצוה לשנאתו, ואם נאמן לרבו כתרי יכול לספר לו זאת. * חייהן של  חמור שונאך[,

גרים,  ג' אוהבין זא"ז:*  ]וכולהו איתנהו בר' יוסף[.הרחמנין והרתחנין ואניני הדעת אינן חיים 
דל גאה, עשיר מכחש, זקן מנאף, פרנס המתגאה  ד' אין הדעת סובלתן:עבדים, ועורבין. * 
]וי"א אף המגרש אשתו פ"א ושניה ומחזירה, אך לת"ק זימנין דכתובתה מרובה או שיש על הציבור בחינם. 

זימה, שנאו אדוניכם, אל תדברו  -גזל -אהבו זא"זה' דברים אמר כנען לבניו: . * [לו בנים ממנה
]וי"א גסה, מואס בשינה, אוכל הרבה, מוציא קמעה  אוהב זנות, מלחמה, רוחוסוס: האמת. * 

בנים, לא מגדל בניו לת"ת, אין לו אין לו אשה, ז' מנודין לשמים: * אף מבקש להרוג בעליו במלחמה[. 
אין לו תפילין בראשו וזרועו, ציצית בבגדו, מזוזה בפתחו, מונע מנעלים לרגליו. וי"א אף מי שאינו 

שגדול  היודע בחבירובחוזי הכוכבים משום תמים תהיה,  אין שואליןמיסב בחבורה של מצוה. * 
*  ]שמא תראה ותשמש[.עונה  -לא תשמש והיושבת על דם טוהרממנו בדבר אחד ינהג בו כבוד, 

 ימעט אדם באכילת מאכלים משובחים ויאכל מאכלים פשוטים שלא יהא בע"ח. 

  קידדף      
מברך על היום ואח"כ מברך על היין שהיום גורם לקידוש שתאמר,  לב"ש .מזגו לו כוס ראשון

מברך על היין ואח"כ מברך על היום שהיין  ולב"הועוד שכבר קידש היום ועדיין יין לא בא, 
ונשנתה הברייתא קודם בת  והלכתא כב"ה.גורם לקידוש שתאמר ועוד שברכת היין תדירה, 

הביאו לפניו ירקות ואוכלם קודם אכילת "ק. * קול, א"נ כדברי ר' יהושע שאין משגיחין בב
דשמא  ודחינן ]דבטיבול ראשון לא נתכוון למרור[,בעי להוכיח דמצוות צריכות כוונה  החזרת, ור"ל

 ועוד דחינן ]ונקטינן חזרת ולא שאר ירקות לאשמועינן דאף בזה בעי תרי טיבולי[בשביל היכרא דתינוקות 
ין אכילה ב]וכן אי אכלן דמאי ולחצאין יצא ובלבד שלא ישהא  דאיתא להדיא דאכלן בלא מתכוון יצא

דתנאי היא דלר' יוסי מצוות צריכות כוונה ולכך אע"פ ומסקינן לחבירתה יותר מכדי אכילת פרס[. 
סלק מה הם שני התבשילין שמביאין לפניו: לר"ה שטיבל בחזרת 'מצוה' לחזור ולהביא.* 

אפי' לחזקיה דס"ל דחייבין על חימוצו כרת,  ייש לר"י בן נורידלית דח ]וכן היה רבא מחזר ע"כ[ואורז 
 בשר והמרק שנתבשל בו.  לרבינאשני מיני בשר זכר לפסח ולחגיגה,  לר"ידג וביצה שעליו, 

  קטודף      
מברך בתחילה בפה"א ואכיל ולבסוף על אכילת  לר"האם אין לו אלא חסא,  אכילת המרור.

מעיקרא מברך בפה"א ועל אכילת מרור ולבסוף  אך לר"חמרור ואכיל, וכן עבדי בסורא. 
היה מחזר  וכן הלכתא. ורב אחא]דאחר שמילא כריסו ממנו היאך יברך עליה[ אוכל החסא בלא ברכה 

לא יכרוך . * אכילת מרור לכו"ע[ ]ויכול לברך בסוף עלאחר שאר ירקות להוציא עצמו מפלוגתא 
]ואפי' להלל דס"ל דמצוות ן ודחי מצה דאוריתא נדאתי מרור דרב אדם מצה ומרור יחד ויאכלם

ורבנן פליגי על הלל וס"ל דאפילו אם יאכלם זה  אין מבטלות זא"ז וכורכן ואוכלן הנ"מ דאו' בדאו' וכו'[.
ראוי  ולהלכהות אין מבטלות זא"ז. בפ"ע וזה בפ"ע יצא, אך אם יאכלם יחד נמי יצא דמצו

לנהוג שיאכל מצה בפ"ע ומרור בפ"ע ואח"כ מצה ומרור יחד בלא ברכה זכר למקדש כהלל. 
דאין להוכיח שיש להטביל את החסא בחרוסת משום קפא מדבעי נט"י, דדילמא  אמרינן* 

ני שמא יגע במשקה ולכך תיקנו נטילה לפישינן יוחאי"צ לשקע כולו והארס מת מהריח 
שאף אם נטל  ר"ח דרששלא תתבטל המרירות. *  לא ישהה את החסא בחרוסתטיבול זה. * 

]ואף שהיתה דעתו ע"כ ידיו בטיבול ראשון חוזר ונוטל ידיו בטיבול שני, ומיירי בליל הסדר 
 בלע מצהת ההגדה מפסיקה ויש לחוש שנגע במקומות המצריכים נטילה. * ירשאמ מתחילה[

כרך שניהם בסיס יצא ידי מצה ולא ידי מרור.  ואם בלע מצה ומרורא, לא יצ מרור בלעיצא, 
]בכדי שישאלו מצה מרור וחרוסת לפני כל אחד, ועוקרין השולחן  מניחין לרב שימילא יצא. * 

רק לפני האומר את  התינוקות ואביי שאל את רבה מדוע עקרו ועדיין לא אכלו, וא"ל דפטרתן מלשאול[
 אף אין מניחין מצה ומרור אלא לפניו וכן הלכה.  אך לר"הההגדה, 

  קטזדף      
 ג.עני דרכו בפרוסה אף כאן בפרוסה.  ב.עונין עליו דברים הרבה.  טעם שנקרא לחם עני: א.

והרפואה שמבטל הרעל שבחזרת,  טעם להבאת החרוסתהוא מסיק ואשתו אופה כעני. * 
חמימי ובנתיים יאמר דכירנא לך  ולשאר ירקותלכרתי כרתי,  -לרעל דצנוןצנון,  -לרעל דחסא

אחר וזכר לטיט ויש לקהויי ולסמוכי. *  ]תחת התפוח עוררתיך[זכר לתפוח  מצוה דחרוסתוכו'. * 
שכולו מצה,  :ואם אין בו דעת אביו מלמדו מה נשתנה הלילה הזה מזיגת כוס שני הבן שואל

ואוכלין מרור, וכולו צלי, והלילה הזה מטבילין ב' פעמים ובכל הלילות אין אנו מטבלין אפי' 
* לפי דעתו של הבן אביו  ]ולא גרסינן חייבין שהרי עושין כן רק בשביל שינוי לתינוקות[.פעם אחת 

ב.  ]תרח[.מתחילה עובדי גילולים היו אבותינו  נות שהוא: א.מתחיל בגמוסיף ומלמדו. * 

עבדים היינו, ומסיים בשבח. * חכם בנו שואלו ואם אינו חכם אשתו שואלתו ואם לאו  שואל  
ג' דברים שחייב לומר שואלין זא"ז. *  בהלכות הפסח את   עצמו, ואפי' שני ת"ח היודעין

 -מרורבציקם להחמיץ,  שלא הספיק -מצהע"ש שפסח על בתי אבותינו,  -פסח בפסח:
]וכשאומר כן צריך להגביה את המצה והמרור ולא את הפסח דנראה כמקדיש קדשים שמררו את חייהם 

עד  ולב"העד אם הבנים שמחה,  עד היכן אומר את ההלל קודם הסעודה: לב"ש*  בחוץ[.
נו וכו' כן ה' אלוקי ולר"עאשר גאלנו ולא חותם,  ומסיים בגאולה: לר"טחלמיש למעינו מים. 

דין סומא בהגדה. *  וצריך שיאמר ואותנו הוציא משם.יגיענו למועדים וחותם גאל ישראל. 
 אך לרב יוסף ולר"שסומא פטור דיליף גז"ש 'זה זה' מבן סורר ומורה,  לרב אחא בר יעקב

א מאי ]ולא ילפי מבן סו"מ דבשלמא בבן סו"מ הו"ל בננו הוא וכתב הזה ש"מ פרט לסומא, אך הכחייב הסומא 
 .דכל דתקון רבנן כעין דאו' תקוןודחי' אמרינן דמחייבי מדרבנן  ובהו"א הו"ל למיכתב[

  קיזדף      
כסיה ומרחביה אחת הן,  -ולרב הללויה, כסיה, וידידיה אחת הן, ומרחביה תיקו, -לרב חסדא

איכא סתירה בזה דבמקום  ובדעת ריב"לוהללויה שתי תיבות,  ]ידיד חול וי'ה קודש[.וידידיה שתים 
ובמקום אחר אמר שבעשרה  ]ש"מ תיבה אחת[,אחד שנה שהללויה פי' הללוהו בהילולים הרבה 

משה אז ישיר מאמרות נאמר ס' תהילים וגדול שבכולן הללויה שכולל שם ושבח בב"א. * 
 :הלל שבתהילים מי אמרותיקנו נביאים בעת שנגאלין מהצרות. * והלל זה וישראל אמרוהו, 

]דאפשר ישראל שחטו פסחיהם דוד אמרו  אך לחביריומשה וישראל כשעלו מהים, לאלעזר בן ר"י 
שירים ותשבחות . * ונטלו לולביהם ולא אמרו שירה, ועוד פסלו של מיכה עומד בבכי וישראל אומרים שירה[

ציבור,  כנגד ולר"יאמרן כנגד עצמו,  ולר"א כל אלו[, -]כלוכולן דוד אמרן  שאמר דוד בתהילים
 ניצוח וניגוןהאמורים בלשון יחיד כנגד עצמו והאמורים בלשון רבים כנגד ציבור, ולחכמים 

אמר שירה  מזמור לדודשרתה השכינה קודם השירה,  לדוד מזמורע"י מתורגמן,  משכיללעת"ל, 
ואח"כ שרתה שכינה דאין השכינה שורה אלא מתוך שמחה וכו', וכן לדבר הלכה ולחלום טוב, 

]אך קודם לכן יאמר ברב ואחר שפתח בד"ת  א"נמיירי בתלמיד, איתא שצריך לישב באימה והא ד
לר"א משה וישראל הם אמרו לא לנו כי לשמך ורוח  מי אמר את ההלל: א.*  מילתא דבדיחותא[.

דבורה המודעי  לר"א ג.יהושע וישראל על מלכי כנען.  לר"י ב.הקודש משיבה למעני אעשה. 
חנניה מישאל ועזריה על לר"ע  ה.חזקיה וסיעתו על סנחריב.  לראב"ע ד.וברק על סיסרא. 

* נביאים תיקנו על גאולתן מצרתן.  לחכמים ז.מרדכי ואסתר על המן. ו. לר"י הגלילי נבוכדנצר. 
]והכל מודים הסתפק והניח באמצע  ורב חנין בר רבריש פירקא,  -ולרבההללויה סוף פרקא,  -לר"ח

 שע יראה וכעס, ושעומדים בבית ה', ומנחל בדרך ישתה, וראשית חכמה דהללויה דבתרייהו ריש פירקא[בתהילת ה' ידבר פי, ור
או עד  ]ס"ל ריש פירקא[ואין לומר דתליא פלוגתייהו בפלוגתא דתנאי אם אומר עד אם הבנים 

 -ק"ש והללדכ"א מתרץ לטעמיה דנח' אם עד בכלל או לא עד בכלל. *  ]סוף פרקא[בצאת ישראל 
]וצריך שיזכיר יצי"מ דיליף יום אשר קדשנו  -בקידושגואל דרחמי נינהו.  -ובתפלהגאל בלשון עבר, 

]ועשיתי מגן דוד  -ובהפטרהמצמיח קרן ישועה,  -בתפלהקדשנו במצותיך.   -ובתפלה יום מפסח[,
בין בקידוש ובין בתפלה אמרו מקדש השבת דקביעא  בשבת סבי דפומבדיתא*  לך כשם הגדולים[.

בתפלה תמיד אומר מקדש ולרבא מקדש ישראל והזמנים דישראל קבעי לה.  וביו"טקיימא, ו
ביחיד בשבת מקדש השבת וביו"ט מקדש ישראל דעיקרו וקידוש  ]משום כבוד הרבים[ישראל 

 וכן ר"פ שיבח את העושה כסבי דפומבדיתא. וכן דעת רבינא. והדר ביה רבא, והזמנים.
 

  קיחדף      
כוס  ]ואין להוכיח שברהמ"ז טעונה כוס דראוי לעשות מצוה היכא דאפשר[, שלישי ומזמן עליומזגו לו כוס 

ואומר הלל הגדול  ]יהללוך ולר"י אף נשמת[.ואומר עליו ברכת השיר  לרביעי גומר עליו את ההל
של עולם ]שהוא מהודו עד שיר המעלות, או כי יעקב בחר לו עד על נהרות, ולכך נקרא הכי דקב"ה יושב ברומו 

יותר  ב.]דבמזונות כתיב בעצבון[. כפלים כיולדה קשין מזונותיו של אדם: א. *  ודבר גדול הוא[.וכו' 
וכן קשין  ]נותן לחם וסמיך ליה לגוזר ים סוף לגזרים[.כקריעת ים סוף  ג. ]האלו' הרועה אותי[.מן הגאולה 

]אלהי מסכה.. את חג ד ע"ז נקביו כקריעת ים סוף וכיום המיתה. * המבזה את המועדות כעוב
]דכתיב * המספר והמקבל לה"ר והמעיד שקר בחבירו ראוי להשליכו לכלבים  המצות תשמור[.

]ולא הלל הגדול[  הטעמים לאמירת הלל דידן. * לכלב תשליכון אותו וכתיב  בתריה לא תשא שמע שוא[
שיש בו: יצי"מ, קריעת ים סוף, מתן תורה, תחיית המתים, חבלי משיח, מילוט נפשות 

 : ואמת ה' לעולםמי אמר פס' צדיקים מגיהנם, ירידתן ועלייתן של צדיקים מכבשן האש. * 
של ו שהבטיחו ה' שיציל ג' מבני בני ,גבריאל ב. ]בעת שניצלו חנניה מישאל ועזריה[, אמרו כולם א.

ה ולמרות שהוא שר של אש קירר מבפנים והקדיח מבחוץ ועשה נס בתוך אברהם, וכן הי
]ונתן לו הקב"ה פי אחד ומחצה דגים שבים אמרוהו כששר של ים פלט את המצרים ליבשה,  ג.נס. 

אמרה כנס"י שמוני בניך  -* מושיבי עקרת הבית רכב ברזל[. 900רכב בחור וקיבל  600בקישון, שפלט 
ג' שמועות שאמר ר' ישמעאל בשם אביו: דה הדרה בעיקרי הבתים. *  כחול ]מרוב חטאם בגלות[

מצרים וכוש עתידין ליתן דורון למשיח,  ב.הללו כל  גוים על הגבורות שעשה לישראל. א. 
כעגלים,  ]ישראל[אין מניחין לרומי ליתן שפה אחד להם להרע לישראל, ושחטו אבירים אך 

מגדלים, ובכל  365 שוק שווקים ברומי, ובכל 365 ג.ומקבלין ממון ואין עושין רצון בעלים. 
]המכיר מעלות, ובכל מעלה יש מזון לזון כל העולם ועתיד להיות ליושבין לפני ה'  365מגדל 

 או המקבל פני חבירו בישיבה, ולמכסה או המגלה טעמי תורה[. 
 

  קיטדף      
זה ידו  וידו פרוסה.זמרו למי שנוצחין אותו ושמח כמשה שביטל גזירתו. *  למנצח מזמור לדוד.

סדר נטילת כל כסף וזהב של ה' הפרוסה תחת כנפי החיות לקבל בעלי תשובה מיד מידת הדין. * 
זרח מלך  ג.שישק.  ב.ליקטו יוסף והעלוהו ישראל ממצרים והיה מונח עד רחבעם. שבעולם: א. 

חזקיה  ח.סנחריב.  ז. ]והיה מונח עד אחז[.יהושפט  ו.בני עמון.  ה. רימון[.]ושיגר להד אסא ד.כוש. 
ג' ועדיין מונח ברומי. *  -רומיים יב.יוונים.  יא.פרסיים.  י.כשדיים.  ט. ]והיה מונח עד צדקיה[.

שר שמור לבעליו לרעתו, ומשוי שלוש מאות ו]עלקרח  מטמניות הטמין יוסף במצרים ונתגלו: א.
 מקום שנהגו*   גנוזה לצדיקים לעתיד לבא. ג.אנטונינוס.  ב.. ת היו מפתחות בית גנזיו[פרידות לבנו

ורבי כופל ועובר לעשייתן.  אך לפניו מצוה לברךיעשה כמנהגם,  ולכפול ולפשוט ולברך לאחרי
עתיד  ויגדל הילד ויגמל.מאודך ולמטה. *  ור"א בן פרטא מוסיף לכפולמברוך ולמטה,  בה דברים

יצא  -ונותנין הכוס לאברהם לזמן ומסרבהקב"ה לעשות סעודה כשיגמול חסד לזרעו של יצחק 
נשא ב' אחיות בחייהן שעתידה תורה לאסור,  -יעקביצא ממנו ישמעאל,  -ליצחקממנו עשיו, 

 ואומר כוס ישועות אשא.ודוד מברך לא זכה לבן,  -יהושעלא לזכה ליכנס לא"י אף במותו,  -משה
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