
ראשון $פסחים  רפאל פרק  רט $משנת 

ראשון  פרק

החמץ  וביעור  בדיקת דין 

א משנה 

עׂשר  לאר ּבעה בניסן אֹור  י"ד ליל  -ּבֹודקין– ְְְִַָָָָ
החמץ מחפשים הבית את  מן  לבערו  לאֹור1כדי ְֵֶֶָ

לבדיקה הּנר  וטוב ממוקד .2שאורו  ֵַ
מקֹום חמץ3ּכל ּבֹו מכניסין  כלל,ׁשאין בדרך ְִִֵֵֶַָָָ

ּבדיקה.שם צרי% ְִִֵָָאין
אמר ּו לבדוקול ּמה שיש המשנה בהמשך חכמים  ְְָָָ

ּבּמר ּתף ׁשּור ֹות לאׁשּתי כלל שבדרך פי על  אף  ְְֵֵַַ
דווקא מדובר  ששם כיוון  למרתף? חמץ  מכניסים

מברטנורא  עובדיה ר '
עשר .א א א א א א א א  לארבעה  לילאור

וקורא  י "ד. יהיה שלמחרתו 

שקורין  כדרך  אור ללילה התנא 

מעליא  ולישנא  נהור, סגי לעיור 

החמץ .נקט: את איתבודקין

כדי דבדיקה טעמא  דמפרשי 

ובל יראה בל  על יעבור  שלא 

בביתו  חמץ  יהיה  אם ימצא 

בעלמא  דבבטול ואע "ג בפסח.

ימצא  שמא  חיישינן סגי,

על וימלך  יפיפיה גלוסקא 

לאכלה  עליה ויחשוב  ביטולו

ובל יראה בל על  עליו  ויעבור 

החמץ את  בודקים הלכך  ימצא ,

ואית העולם. מן  לבערו  כדי

בדל להיות  רגיל  שאין  כיון  ויאכלנו , בפסח בביתו  חמץ  ימצא  שמא  גזירה  דבדיקה טעמא  דאמרי

השנה: ימות  שאר כל  הנר.ממנו  מדכתיבלאור הנר, לאור שתהא  צריכה חמץ  דבדיקת  יליף בגמרא 

יב)הכא  התם (שמות  וכתיב ימצא , לא  מד)שאור שם(בראשית האמורה  מציאה מה הגביע , וימצא 

בנר הוי וחפוש חיפוש , ידי  על  כאן האמורה  מציאה אף  וימצא , וכו ' ויחפש שנאמר חפוש, ע"י

כ')דכתיב כל(משלי שבלילה  מפני בלילה הבדיקה ותקנו  בטן . חדרי כל  חופש  אדם נשמת  ה ' נר

מהניא . למאי בטיהרא  דשרגא  מביום יותר בלילה לבדיקה  יפה  הנר ואור  בבתיהם , מצויין העם

הנר: לאור נמי  שיבדוק צריך  שחרית  בי "ד ובודק י "ד ליל בדק לא  אם אמרו.ומיהו  לקמן ולמה

שורות.במתניתין: אחרשתי ביניהן , לבדוק צריך  יין  של במרתף זו  ע "ג זו  הסדורות  חביות  של 

והרחבות  ביאורים

א )בגמרא 1. שבני(ד , בשעה יצחק: בר נחמן  רב אמר  בערב? דווקא  הבדיקה מדוע למדין 

לבדיקה. יפה  הנר ואור  בבתיהם  מצויין  אדם

למדין  ב)עוד  גזירה (ו , רבא : אמר  לכך, והטעם שיבטל. צריך  הבודק רב : אמר יהודה  רב  אמר

לאוכלה ויבוא  עליה ודעתו  יפה גלוסקא  ימצא  לשורפהשמא  עליה חס  בעיניו  שחשובה  (שמתוך

שהציווי  לפי עובר, אינו  משביטלה  אבל ימצא, ובל יראה בבל עליה  עובר ונמצא אחד , רגע  אפילו  ומשהה

מספיק). בביטול ואפילו  "תשביתו " – הוא

למדין א )עוד  דרבא :(ז, משמיה  אמר פפי רב מברך ? מאי שיברך. צריך  הבודק יהודה : רב  אמר 

קידשנו ...) אשר העולם  מלך אלוקינו  ה' אתה על (ברוך דרבא : משמיה  אמר פפא  רב חמץ. לבער 

חמץ . ביעור

ב)בגמרא 2. לא (ז, בודקין  אין  רבנן : תנו  הנר ? לאור דווקא  לבדוק שצריך לנו  מנין  למדין

יפה  הנר שאור מפני הנר , לאור אלא  האבוקה, לאור ולא  הלבנה  לאור ולא  החמה  לאור

לא  שאר ימים "שבעת  שנאמר: לדבר , זכר לדבר  ראיה  שאין  פי על  ואף  ימצא לבדיקה ,

" ואומר: החל ויחפשבבתיכם", וימצא"),בגדול  ּכּלה, ההיא (ובקטן  "בעת אתאחפשואומר: ִָ

"בנרות",ירושלים בטן ".נרואומר : חדרי כל חופש אדם נשמת  ה '

א )בגמרא 3. מה (ח , לרבות  בא  והשיבו: לרבות? 'כל ' המילה  באה מה מקום " "כל  שואלין:

בקר, ורפת  המגדל , וגג היציע, וגג והתחתונים, העליונים בית  חורי  בברייתא , חכמים ששנו

בדיקה. צריכין  אין שמן , ואוצרות  יין ואוצרות ומתבן , ולולין ,
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רפאל $רי ראשון $פסחים משנת  פרק 

חמץב  ּבֹו ׁשּמכניסין  יין ,מק ֹום במרתף  כגון  ְִִֵֶַָָ
בעוד  הסעודה כדי תוך לשם נכנס  השמש שפעמים

פיתו . את  שם  ושוכח  בידו, פיתו 

אֹומרים: ׁשּמאי ישּבית  במרתף  חמץ כשבודק ְִֵַַ
ּוביתלבדוק  הּמר ּתף . כל ּפני  על ׁשּור ֹות  ְְְֵֵֵֵַַַָׁשּתי 

אֹומרים: רקהּלל  לבדוק ׁשּורֹותיש ׁשּתי ְְִִֵֵ
העליֹונ ֹות ׁשהן :4החיצ ֹונֹות ְִֵֶֶַָ

ב  משנה 

ׁשּמא ח ֹוׁשׁשין לאחריה אין או  הבדיקה, בזמן  ְִֵֶָ
חלּדה נבדקמּביתחמץגררה  לא לביתשעדיין  ְְְִִִֵַַָָֻ
נבדק למקֹוםשכבר  הבית ּומ ּמקֹום מזוית  - ְִָָ

נבדקה  שלא  לזוית  ּכן ,5שנבדקה גםּדאם נחשוש ְִֵ
נבדקה לחצרשנבדקה מחצר לא ּומעירשעוד ְִֵֵֵֵָָ

סֹוף ל ּדבר  אין לגרירת לעיר , כלל לחשוש אין  לכן  ְִֵַָָ
חולדה :

ג  משנה 

ּבֹודקין  אֹומר : יהּודה ב רּבי החמץ אֹוראת ְְִִֵַָ
עׂשר , עשר אר ּבעה ארבעה באור בדק לא ואם ְַָָָָ

מברטנורא  עובדיה ר '
שאין  מקום כל  שאמרנו

לבדוק, א "צ  חמץ בו  מכניסין 

לא  ומשני , לבדקן . הצריכו למה 

שמכניסין  במרתף אלא  אמרו 

שמסתפק  מרתף כמו  חמץ, בו 

ופעמים לשלחנו  יין ממנו 

ופתו  למזוג עומד שהשמש

במרתף נכנס כלה וכשהיין  בידו 

יין: פנילהביא  על  שורות שתי
המרתף. יין [כל] אוצרי  דרך 

שורות שורות  חביותיהן  לסדר 

קרקעית כל שממלאין עד

חבית ומניחין וחוזרין  המרתף

התחתונות כשורות  חבית , על 

שמי עד העליונות  שורות  כך 

שאמרו  שורות  ושתי  הקורה .

מן  חיצונה שורה  הם ב"ש

וחוזר קורה, שמי עד הארץ

פני על העליונות  החביות  ובודק

נמצאו  מרתף , של ורחבו ארכו 

יונית , גא "ם  כמין שורות  שתי

ושורה  בזקיפה אחת  שורה

בשכיבה: שורותאחת  ב'
העליונה החיצונות . השורה 

הרואה  קורה  לשמי הסמוכה 

שתי אלא  בודק  אינו  החיצונות  ומן  כלל. בודק אינו  שלפנים  ואותן  הימנה. ושלמטה הפתח , פני

בלבד: חוששין.בבבבהעליונות  שמא אין חוששין  אין זו , זוית  לבדוק ובא  זו  בזוית  הבית  כשבדק

הרי לכך  לחוש באת  שאם ולבדוק, לחזור אני וצריך  הבדוק למקום חולדה  גררה לזו שבאתי בתוך 

חברי מחצר חמץ חולדה הביאה בדיקתי ולאחר  לחברי קודם  בדקתי  אני כן  י"ל לחצר מחצר גם

סוף : לדבר  ואין שחרית.גגגגלחצרי עשר ובארבעה עשר ארבעה אור באחד בודקים קאמר , הכי

והרחבות  ביאורים

אמר4. – שמאי בית  בשיטת  הלל : ובית שמאי  בית שיטות בהבנת האמוראים רבנחלקו

קורה יהודה : שמי ועד  הארץ  מן  שאמרו, שורות  שמולשתי  החביות של הראשונה הסדרה (כלומר,

שאחריה). שניה  וסידרה התיקרה , עד  מהקרקע יוחנןהפתח גאםורבי כמין  אחת  שורה (כצורת אמר :

החביות). ערמת שבראש החביות וכל הפתח שכנגד  הראשונה הסדרה  כלומר, ר, האות

אמר – הלל  בית  הימנהרב:בשיטת ושלמטה הסדרההעליונה שבראש העליונה  השורה (כלומר,

שתחתיה). ושורה הפתח, שמול  הימנהושמואלהראשונה ושלפנים  עליונה  השורהאמר: (כלומר,

השניה). הסדרה שבראש  העליונה  והשורה  הראשונה, הסדרה  שבראש העליונה

א )בגמרא 5. צריך(ט , למקום ממקום חמץ החולדה שלקחה בוודאות ראינו  שאם  מדייקין 

פירורים משאירה  היא  כלל  בדרך החמץ , את אכלה  אם שאף שנית, מבשר לבדוק (להבדיל

הכל). את שאוכלת
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ראשון $פסחים  רפאל פרק  ריא $משנת 

ׁשחרית ,יבדוק עׂשר  אז ּובאר ּבעה בדק  לא ואם ְְֲִַַָָָָ
הּבעּור יבדוק י"ד ּובׁשעת של  שישית בשעה  - ְִִַַ

שרבי הביעור , שעת אחר  יבדוק  לא אולם  בניסן .

ממנו . לאכול  ויבוא חמץ  ימצא שמא חושש יהודה

אֹומרים: אםוחכמים אלא כך, אֹורלא בדק לא ְֲִִַַָָֹ
עׂשר , ּבאר ּבעה יבּדֹוק - עׂשר  לאואםאר ּבעה  ְְְְִַַָָָָָָָָֹ

הּמֹועד  ּבת ֹו% יבּדֹוק - עׂשר  ּבאר ּבעה -בדק ְְְְִֵַַַָָָָָ
ואם עצמו, יבּדֹוקבחג - הּמֹועד  ּבתֹו% בדק ְְִֵַַָֹלא
הּמֹועד אסור לאחר  הפסח עליו שעבר  חמץ שהרי  ְֵַַַ

את  יאכל  שמא  חוששים ולא לבערו. וצריך בהנאה

לא ויזכור  בביעורו  עוסק הוא שהרי שימצא , החמץ

לאוכלו .

ּׁשּמׁשּיר  לצורך ּומה הבדיקה  לאחר  החמץ  מן  ְֵֶַַ
- ביעור או בצנעאאכילה  מוצנע,יּניח ּנּו במקום - ְְִִֶַָ

אחריו ּבדיקה  צרי% יהא ׁשּלא יחסר ּכדי אם ְְְֲִִֵֵֶַָָָֹ
שהשאיר : מהחמץ

פסח  ערב  חמץ לאכול  מותר  מתי  עד 

ד משנה 

אֹוכלין א ֹומר: מאיר  פסח ר ּבי בערב  ּכלחמץ ְִִִֵֵַָ
עדחמׁש היינו היום , של ראשונות השעה שעות סוף ֵָ

החמץוׂשֹורפין ,החמישית  ור ּבי את ׁשׁש. ּבתח ּלת ְְְְִִִִֵַַ
אֹוכלין אֹומר : אר ּבעחמץיהּודה שעות ּכל  ְְְִֵַַָָ

היינו  היום, של  רביעית הראשונות שעה  סוף  ,עד

שורפיםותֹולין ולא אוכלים  לא חמ ׁשאותו , -ּכל  ְִֵָָ
חמישית, ׁשׁשאותו וׂשֹורפיןשעה :6ּבתח ּלת  ְְְִִִֵַ

מברטנורא  עובדיה ר '
בודקים, בלבד הללו פרקים מג'

לא  אם הללו  פרקים ג' ולאחר

בודק: אינו  שוב  בתוך בדק
שהוא המועד . ששית  בשעה 

הביעור: המועד.מועד לאחר 
דמפרשי ואית  שתחשך . עד

הפסח . בתוך המועד, בתוך 

הפסח . לאחר המועד, לאחר

חמץ לו  יתערב שלא  כדי

אסור שהוא  הפסח עליו שעבר 

היתר של בחמץ  בהנאה

ור' הפסח . לאחר  שנעשה 

הביעור, לאחר סבר  יהודה 

של איסורו זמן לאחר  דהיינו 

אתי דלמא  כלל יבדוק לא  חמץ ,

אמרי ורבנן  מיניה. למיכל

ולא  איסורו , זמן לאחר יבדוק

למיכל אתי דלמא  חיישינן 

מחזר עצמו שכל  כיון  מיניה

כרבי הלכה ואין  לשורפו . עליו 

בתחלתדדדדיהודה: ושורפין
דכ שש . שישיתואע"ג שעה  ל

רבנן  גזרו  שריא , מדאורייתא 

על וסבר  טעו דלמא  עליה

אבל שישית . שהיא  השביעית 

על למימר  טעו  לא  החמישית 

חמישית , שהיא  השביעית 

חמש .ומותר: כל ואינו תולין

המעונן  יום משום  גזרה אוכל,

שהיא  השביעית  על וסבר  דטעי

אינו  לשרוף ומיהו חמישית .

אבל לבהמתו. ומאכיל צריך,

אסור בהנאה  אף ששית 

והרחבות  ביאורים

הגמרא  ב)בהמשך  ואילו(ט , חולדה, גררה שמא  חוששין  שאין  שאומרת משנתנו  על  מקשים

משמע  אחריו, ּבדיקה  C צרי יהא  ׁשּלא  ּכדי בצנעא , י ּניח ּנּו ּׁשּמׁשּיר, ּומה  נאמר: הבאה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹבמשנה

שמא  בצנעה , יניחנו שמשייר מה  רבא : אמר החמץ? את חולדה תגרור  שמא  חוששין  שכן 

בפנינו  חולדה  אחריו .(ונראה)תטול  בדיקה  צריך ויהא 

שעה פירוש:6. מתחילת דהיינו פסח, ערב של  היום מחצות מתחיל חמץ איסור מהתורה 

הוסיפו מאיר רבי  לדעת  תורה . איסור על לעבור יבואו שלא  כדי זמן  הוסיפו וחכמים  שביעית.
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רפאל $רטז  שני$פסחים משנת  פרק

שני  פרק

הפסח  עליו שעבר  וחמץ חמץ, הנאת איסור 

א משנה 

ׁשּמּתר  ׁשעה היינו לאכ ֹול עדיין ּכל  החמץ, את ֱֶֶָָָָֻ
- חמישית  שעה סוף  ל ּבהמהחמץמאכילעד ְֲִֵַַָ

ולעֹופֹות לּנכרי 14לח ּיה ּומ ֹוכר ֹו ּומ ּתר15, , ְְְִַַַָָָָֻ
לאכול,ּבהנאת ֹו שמותר  בזמן  באש חרכו  שאם – ֲַָָ

איסורו  זמן  לאחר  אף  בהנאה .16מותר

כבר  אם זמ ּנֹואבל היינו עבר  חמץ , אכילת זמן  - ְַַָ

מברטנורא  עובדיה ר '
לאכול.א א א א ב ב ב ב  שמותר שעה  כל

שאוכל שעה  כל  קאמר  מדלא 

לישני, בתרי לה ונקט מאכיל ,

והכי קאי . גברי  דאתרי  משמע 

לכהן  שמותר  שעה כל  קאמר ,

ישראל מאכיל בתרומה  לאכול 

רבן  ומתניתין  לבהמתו. חולין 

גמליאל שרבן  היא  גמליאל

ארבע כל נאכלין  חולין  אומר

הלכתא  ולית  חמש. כל ותרומה

בין  בתרומה בין  אלא  כותיה ,

ותולין  ארבע  כל אוכלין בחולין 

שש : בתחלת  ושורפין חמש כל 

ולעופות . ולחיה לבהמה  לה מאכיל  חזי משיירא  דאי  בהמה אמינא  הוי בהמה , תנא  דאי  צריכי ,

נמי כגון  חיה אבל  אין , ליה  הוה ומבער  חיה, תנא  ואי לא . אימא  להצניע  דאורחה  וחולדה  וחתול ה

זימנין  בהמה  אבל  אין , אימא  יראה  בל על  עליה  עבר  ולא  ליה  מצנעה  משיירא  דאי חיה  אמינא 

דתנא  איידי  ועופות , קמ "ל . לא , אימא  יראה בל  על  עליה  ועבר  לבערו  אדעתיה ולאו דמשיירא 

עופות : נמי תנא  וחיה לנכרי.בהמה  חמצו ומוכרו אדם ימכור לא  דאמרי  שמאי  מבית  לאפוקי 

שיהיה  ולא  העולם מן לבערו  אני מצווה  דקסברי הפסח קודם  שיכלה  בו  יודע  כן  אם אלא  לנכרי

בהנאתו.קיים : באפרו ומותר ליהנות  מותר  איסורו  זמן  קודם באור חרכו  אם  כגון  אפרו . בהנאת 

איסורו : זמן  לאחר  זמנו.אפילו  מדבריעבר  אלא  איסורו  שאין פי על אף ששית  שעה משהגיע

חוששין  אין  אשה  בו קידש שאם תורה. של הנאה מאיסורי היה  כאילו  בהנאתו  אסור  סופרים,

אלא  איסורו אין  עצמו שבפסח בו  וכיוצא  דלף עליו  שנפל  דגן כגון  נוקשה, בחמץ  ואפילו  לקדושיו ,

והרחבות  ביאורים

א )בגמרא 14. נאכלין (כא , חולין  אומר: גמליאל רבן  דתנן  היא , גמליאל  רבן  מתניתין למדין:

ארבע כהן )תרומה(שעות )כל  ידי  קאמר(על והכי שש. בתחלת ושורפין  חמש, מתפרשת כל  (כך

בתרומההמשנה ): לאכול לכהן  שמותר שעה חמישית),כל  שעה סוף  עד מאכיל (היינו, ישראל 

ולעופות . לחיה לבהמה  חולין

אומר: הייתי בהמה, רק שונה היה שאם צריכא , וענו: חיה ? וגם בהמה  גם לשנות למה  ושואלין:

חיה  אבל ויבער , שמשיירת מה את יראה והאדם משיירת היא  שכשאוכלת  משום בהמה 

ימצא . בבל להיכשל  שעלול  מפני לפסח , קרוב להאכילה  אסור שמשיירת, מה את  שמצניעה 

בל  על יעבור  שלא  לפי  להאכיל  מותר שמצניעה  חיה אומר: הייתי  חיה  רק שונה היה ואם

ימצא),יראה בל  על  רק יבערו,(ואולי ולא  שמשיירת , ממה  דעתו להסיח שעלול בהמה אבל 

בהמה  דתנא  איידי לי? למה  עופות  חיה . וגם בהמה  גם להאכיל שמותר  קמ"ל  להאכילה. אסור

עופות . נמי תנא  וחיה

א )בגמרא 15. כבית(כא, שהלכה וללמד  שמאי , בית מדעת להוציא  באה  שמשנתנו למדין

שיכלה  בו  יודע כן  אם אלא  לנכרי חמצו  אדם ימכור לא  אומרים: שמאי  בית  דתניא : הלל ,

החמץ) את למכור .(יסיים  מותר לאכול  שמותר שעה  כל  אומרים: הלל ובית  פסח , קודם

ב)בגמרא 16. אלא (כא, צריכא  לא  בהנאה ! מותר היתרו זמן  בתוך  שחמץ פשיטא  הקשו,

אפילו בהנאה  מותר זמנו  קודם חרכו רבא : דאמר כדרבא , לן  משמע וקא  זמנו, קודם שחרכו 

זמנו  עליו)לאחר חמץ שם  שאין  .(כיון 
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שני$פסחים  רפאל פרק ריז $משנת 

הוא הרי  שישית, שעה ּבהנאת ֹותחילת ,17אס ּור  ֲַָָָ
וכירים ּתּנּור  ּבֹו יּסיק ידיולא על ממנו  שנהנה ְְִִִַַַֹ

.18ביעורו 

החמץ ? את מבערים  אין כיצד  אֹומר : יהּודה ְִֵֵַָר ּבי
חמץמצוות  ידיאּלאמתקיימת ּבעּור  על ִֵֶָָ

מפרר19ׂשרפה אף  אֹומרים: וחכמים את . ְְְֲִִֵֵַַָָָ
מ ּטילאותו וזֹורההחמץ  אֹו :20ל ּיםאותו לר ּוח  ְִֶַַַָָ

מברטנורא  עובדיה ר '
בו  קידש  אם סופרים , מדברי

שעה  משהגיע י"ד ביום  אשה

לקדושיו: חוששין אין ששית 

וכירים. תנור  בו יסיק  ולא
דאמר איצטריך , יהודה לרבי

שריפה , אלא  חמץ  ביעור אין 

שריף דקא  בהדי דתימא  מהו 

דלא , קמ "ל  מיניה, לתהני  ליה

אסור ביעורו  כדרך דאפילו 

איסוריה: זמן מטא  מכי ממנו  שריפה.ליהנות אלא חמץ  ביעור  אין אומר דאסורר"י מנותר  דיליף

שור של דחלב מנותר, ילפי לא  ורבנן  אחר. בדבר  ולא  בשריפה  ומצותו כחמץ, כרת  וענוש בהנאה

והרחבות  ביאורים

ב)בגמרא 17. לשעות(כא, אלא  צריכא  לא  בהנאתו ! אסור הזמן עבר  שאם פשיטא  הקשו ,

מדבריהם)דרבנן  בהנאה אסור הריהו  סופרים  מדברי  שאיסורו  שישית בשעה אמר(אף  גידל  רב דאמר ,

המקדש יוחנן : רבי אמר יוסף  בר חייא  ולמעלה(אשה)רב שעות  פסח )משש אפילו(בערב

קורדניתא  קשות )בחיטי  לקידושין(חיטים  חוששין  אין  הנאה).– באיסורי  מקדשין  שאין  (לפי

ב)בגמרא 18. יהודה (כא, לרבי אלא  צריכא  לא  וכירים! תנור בו יסיק דלא  הוא  פשיטא  הקשו,

מצוותו יהודה  רבי ואמר  הואיל  אמינא  דעתך סלקא  שריפה , אלא  חמץ ביעור אין  דאמר :

נאמר)בשריפה ולכן  מותר, אפרן  הנשרפים  כל – כלל  קא (ויש מיניה , ליתהני ליה שריף דקא  בהדי

לן הביעור)משמע מצוות קיום  כדי תוך התנור את בו  ולהסיק  ממנו ליהנות אסור מקרה .(שבכל

בהנאה שאסור בפסח לחמץ מנין  חזקיה: אמר  למדין , איסור עוד  רק במפורש אוסרת התורה (כי 

אכילהאכילה) היתר  בו יהא  לא  חמץ" יאכל  "לא  שנאמר : וסתם? אכילה , לידי המביא היתר (היינו  ֵֵָ

רש"י). מאכל. דבר בדמים  שלוקח באות, הם  אכילה לידי  חמץ,הנאות יאכל לא  רחמנא  דכתב ֵֵַטעמא 

יאכל  לא  כתב לא  וכד ')הא  תאכל לא  כותב  היה איסור(אלא משמע, אכילה איסור אמינא  הוה  ֵֵַַ

"לא  יאכל", "לא  שנאמר מקום כל אבהו: רבי דאמר  אבהו, דרבי ופליגא  משמע, לא  ַֹהנאה

משמע, הנאה איסור ואחד  אכילה  איסור  אחד  - תאכל ּו" "לא  הכתוב תאכל ", לך שיפרט עד  ְַֹֹ

בהנאה) בנבילה(שמותר לך שפרט במתנה)כדרך ליתנה או  למוכרה .(שמותר

בגמרא 19. ב ):גרסינן  נותן (כז, והדין  שריפה , אלא  חמץ ביעור אין  יהודה: רבי אמר תניא ,

וחומר) קל על מבוססת שלי חמץ(ההוכחה שריפה, טעון  ימצא  ובל  יראה  בבל  שאינו נותר  ומה ,

תחלתו דן  שאתה דין כל לו אמרו שריפה! שטעון  שכן כל  לא  ימצא , ובל  יראה בבל  שישנו 

וסופו  שלו)להחמיר והתורה (התוצאה ובטל ?! יושב יהא  לשורפו  עצים מצא  לא  דין . אינו  להקל ,

להשביתו יכול  שאתה  דבר בכל - מבתיכם" שאר "תשביתו  יבוא אמרה : בסופו  שלך וחומר (והקל 

לטעמך) הוכחה מכאן  ואין  וחמץלהקל , תותירו , בבל  ישנו נותר אחר , דין ודנו  יהודה  רבי חזר  וכו'.

הבא  העוף  וחטאת תלוי אשם  לו: אמרו  בשריפה ! חמץ  אף  בשריפה  נותר  מה  תותירו , בבל 

תותירו בבל  שהן  יוכיחו, לדבריך הספק זמנן )על  לאחר מהם  להותיר אומרים (שאסור שאנו

יהודה. רבי  שתק בקבורה! אומר ואתה  בשריפה ,

א )בגמרא 20. או(כח, לים , ומטיל ומפרר לרוח וזורה  מפרר חכמים? דברי  כוונת מהי  שואלין ,

בעיניה  לים מטיל  אבל  לרוח, וזורה מפרר  לפרר)דילמא  לדעת(בלא  שאף רבה,? חכמים כוונת 

לפררו  צריך לים פירור).כשזורקו  צריך שאינו  רבה מודה המלח  לים  זורקו  אם  רבולדעת (אמנם

לפררו .יוסף, צריך אינו לים כשזורקו

לפרטים 03-5376771
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רפאל $ריח שני$פסחים משנת  פרק

ב  משנה 

נכרי ׁשל  ברשותו חמץ עליו כשהוא ׁשעבר  ְִֵֶֶַָָָָָ
ּבהנאה מ ּתר  - הדין הּפסח  והוא לישראל, ֲֶַַַָָָֻ

כי באכילה", "מותר  התנא כתב  ולא באכילה, שמותר 

השנה . כל גוי פת  אוסרין  יׂשראלחמץ ו יש ׁשל ְְִֵֶָ
- הפסח  עליו  ּבהנאהשעבר  הפסחאסּור ,21לאחר  ֲַָָָ

ז):ׁשּנאמר  יג , ׂשאר "(שמות  K ל יראה -"ולא ְְְֱֵֶֶֶַָֹֹ
חכמים קנסוהו יראה", "לא של לאו  על  ועבר  שהואיל

הפסח לאחר  אף  בהנאה אסור  החמץ  :22שיהא

ג  משנה 

יׂשראל את  ׁשהלוה כסף נכרי לישראל  שהלוה  - ְְְִִִֵֶֶָָָ
הפסח  חמצ ֹוקודם  חמץעל  לנכרי נתן  הישראל - ֲֵַ

החמץ יהא חובו  את ישלם לא שאם  ואמר  כמשכון ,

לא אם ההלוואה. משעת כבר  למפרע , הנכרי של 

- חובו את  הישראל  הּפסח שילם  החמץאחר ֶַַַַ
ּבהנאה אלאמּתר  לישראל שייך היה  לא החמץ כי ֲַָָָֻ

הגוי. של כממונו אתנחשב  ׁשהלוה ְְְִִֵֶֶָָויׂשראל
כסף הּנכרי  לנכרי שהלוה חמצֹו- -על הגוי  של ְֲִֵַַָ

מברטנורא  עובדיה ר '
באכילה  שאסור  יוכיח, הנסקל

טעון  ואינו כרת  וענוש ובהנאה

בהנאה .בבבבשריפה : לאו מותר 

אלא ל אסור, דבאכילה  מימרא 

ושל סיפא  למתנא  דבעי איידי 

גבי תנא  בהנאה, אסור  ישראל

נמי, אי בהנאה. מותר  נכרי

איסורא  דנהגי  דאיכא  משום

לא  הכי משום נכרי, של  בפת 

מותר נכרי של  חמץ בהדיא  תני

לאבאכילה: שנאמר  משום
לך. קנסינן יראה  קנסא  כלומר

יראה  לא  על  ועבר  הואיל  ליה

חמץ קאי ארישא  נמי, אי לך .

שנאמר משום  מותר, נכרי  של

אי שלך ודרשינן לך  יראה  לא 

של רואה  אתה  אבל  רואה אתה 

שהלוהגגגגאחרים: נכרי
קודםלישראל. חמצו  על מעות 

אם הישראל  לו  ואמר  הפסח,

יום עד מעות  לך  הבאתי לא 

וכגון פ מעכשיו . קנה לוני 

ושהה  בביתו  אצלו  שהרהינו 

הפסח : ימי כל הנכרי  אצל 

בהנאתו. מותר  הפסח לאחר
מילתא  אגלאי היה , נכרי של דברשותו  גוביינא  מחוסר הוי  לא  פרעיה ולא  זמניה  דמטא  דכיון 

דידיה : הוה אצלו  שהרהינו  דמשעה  כו'.למפרע  לנכרי שהלוה  מלתא וישראל אגלאי 

והרחבות  ביאורים

ב)בגמרא 21. אמר(כח, משנתנו ? של התנא  כמי יעקב:שואלין, בר אחא (משנתנו)לעולםרב

היא  יהודה  ישראלרבי  של  בחמץ רק זה שדין  אלא התורה, מן  אסור הפסח עליו שעבר שחמץ (הסובר

כך:) שלומד נכרי , בשל דראייהולא  משאור דאכילה  שאור  שאור"),ויליף  לך יראה שאור("לא  מה

אחרים של  רואה אתה אבל  רואה, אתה  אי  שלך  נכרים)דראייה גבוה (של  הקדש ),ושל  (של 

שאו גבוהאף  ושל  אחרים של  אוכל  אתה  אבל  אוכל , אתה  אי שלך דאכילה  הפסח,ר  (לאחר

הפסח ) לאחר בהנאה מותר גוי של  ששאור למיתנא מכאן  ליה דאיבעי  הוא  ובדין דאפילו(במשנתנו).

שרי  נמי זמנו ),באכילה  של)דתנא (והואיל)ואיידי (לאחר נמי(שחמץ תנא  בהנאה  אסור ישראל 

למיתנא  ליה דאיבעי הוא  ובדין בהנאה. מותר נכרי )דנכרי של מותר(שחמץ זמנו בתוך אפילו

זמנו. לאחר  דנכרי נמי תנא  זמנו לאחר דישראל  דתנא  ואיידי לעולם רבאבהנאה, אמר:

היא (משנתנו) שמעון  בהנאה ),רבי  ומותר הפסח , עליו  שעבר חמץ על עובר שלא שמעון (הסובר ורבי

קניס מהתורה)קנסא  שאסור ימצא (ולא  ובל  יראה בבל  עליה ועבר אוסרת).הואיל משנתנו  (ולכן 

טעם 22. נותן  שהפסוק מפרשים יש אך אחת , דעה  לפי הוא  הפסוק הקשר של  זה  הסבר

הכתוב  – שאור " לך יראה  "לא  שנאמר : לפי מותר? נכרי של  חמץ שמדוע המשנה , של  לרישא 

אחרים. של רואה אתה  אבל  רואה, אתה אי שלך – "לך" ממעט

לפרטים 03-5376771
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רפאל $רכח שלישי$פסחים משנת  פרק

בידה,ּבצ ֹונןידה ּתלטֹוׁש עליו ותכה צוננים במים - ְְִֵ
יחמיץ: שלא כדי

ה  משנה 

-ׂשאּור  צרכו  כל החמיץ  שלא בצק  צריך יּׂשרף- - ִִֵָ
אבל  פסח, לפני מפניּפטּור בפסחוהאֹוכלֹולבערו ְְָָ

גמור . חמץ  זה אין  בו סּדּוקשעדיין  שנעשו  בצק - ִ
- חימוץ  סימני והם והאֹוכלֹוסדקים במזיד יּׂשרף, ְְִֵָָ

ּכרתבפסח  גמור .ח ּיב כחמץ  שדינו  ֵַָָ
ׂשאּור? דקיםאיזהּו סדקים  בו  שנעשו ּכקרני בצק  ְְִֵֵֶַ

לכאן .חגבים ואחד  לכאן  אחד – ֲִָ
עד סּדּוק?איזהו  פניו  על  סדקים בו  שהתרבו בצק ִ

יהּודה. רּבי  ּדברי  בזה, זה סדקיו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּנתערבּו
וזה זה אֹומרים: בו וחכמים שהתרבו  בצק בין  - ְֲִִֶֶַָָ

בכלל  מעטים , סדקים  בו נראו שרק  ובין  סדקים ,

ולכן  הם, ּכרתבפסחהאֹוכלֹו"סידוק " שאין חּיב ְֵַָָָ
בתוך  סדקים כמה לו שאין  מלמעלה שנראה סדק  לך

ׂשאּור הבצק. על ואיזה ּו כרת חייבים שאין  ְִֵֶ
פניואכילתו? ׁשהכסיפּו החווירו,ּכל שפניו  - ְִִֶָָָ

ׂשער ֹותיו ׁשעמדּו הפחד :ּכאדם מחמת  ְְֲֶַָָָָ

בשבת  שחל פסח  ערב 

ו  משנה

עׂשר  ּבּׁשּבתבניסן אר ּבעה להיֹות  -ׁשחל  בשבת  לבער יכול  מבעריםשאינו  ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָ
הּכל  תרומה את בין  חולין  בין  הּׁשּבת מ - לשבת,ּלפני אכילתו  כדי רק ומשייר  ְִִֵֶַַַָֹ

מאיר . ר ּבי  ְִִִֵֵַּדברי 
ּבזמ ּנן אֹומרים: לאחריםוחכמים  שמאכילו ידי על בשבת הכל  מבערים  - ְְֲִִִַַָָ

ולבהמה .

ּתר ּומה אֹומר : צד ֹוק ּבר  אלעזר  נאכלת ר ּבי שאינה לפי מועטים שאוכליה  ְְִֵֶַַָָָָ
מבערים וח ּליןלזרים , הּׁשּבת , מבעריםמ ּלפני  אוכלים , הרבה להם  למצוא שיכול ְְִִִֵַַָֻ

ְִַָּבזמ ּנן:

מברטנורא  עובדיה ר '
לתפוח : שרוצה שרואה 

צוננין תלטוש . במים ידה 

ותצטנן : שיאור .ה ה ה ה ותקטפנה 
[סידוק] צרכו : כל  החמיץ שלא 

נעשה  כשמחמיץ  הבצק דרך 

סדקים: חגבים.סדקים  כקרני
לכאן : וסדק לכאן וזהסדק זה 
כרת. חייב דקרניהאוכלו

ואיזהו  סדוק. הוא  נמי חגבים

בו  שאין  זה שפטור , שיאור

פניו  הכסיפו אבל  סדוק שום

מתוך שערותיו  שעמדו כאדם

והלכה  מכסיפין ]. [שפניו  פחד

הכל.ווווכחכמים : את מבערים 
מכדי חוץ  תרומה. בין  חולין  בין 

לשבת : מלפניאכילתו  תרומה 
להאכילה השבת. יכול שאין 

לבהמה  ולא  לזרים  לא 

אבל אפשר . אי ולהשהותה 

אלא  לבער  צריך  אין חולין 

להם למצוא  שיכול  בזמנו

כר "א  והלכה הרבה. אוכלים 

צדוק: ברבי 

לפרטים 03-5376771
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שלישי$פסחים  רפאל פרק רכט $משנת 

בלב  חמץ  ביטול

ז  משנה

פסחההֹול% ּפסח ֹו,בערב את  ולמ ּולאו ל ׁשחֹוט ְְְִִֵֶַָ
ּבנֹו, ּבביתאו את  אר ּוסין סעּודת ולאכ ֹול  ְְְְֱִֵֵֶֶַ

ּבית ֹו46חמיו  ּבת ֹו% חמץ  לֹו ׁשּיׁש ונז ּכר  מה , - ְְְִִֵֵֶֶַָָ
יכֹול יעשה? שהות אם לו  שיש ּולבער- לחזֹור  ְֲִֵַַָ

החמץ ואםאת ויבער , יחזֹור  - למצותֹו ְְְְֲֲִִִֵַַַָולחזֹור 
-לאו המצווה את לעשות יספיק  שלא מבּטל ֹו- ְְַָ

מספיק.בלּבֹו בלב ביטול התורה מן  כי ְִ
פסח בערב הלך ישראל להּצילואם מן נפשות ְִִַ

או הּנכרים אותם , הּנהר התוקפים שיטפון ּומן  - ְִִַַָָָ
נהר, הּלסטיםשל שודדים ,ּומן הּדלקה,- ּומן  ְְִִִִֵַַָ

הּמּפלת , לו ּומן יש אם  אפילו  לביתו  יחזור לא ִֶַַֹ
לכתחילה  אלא החמץיבּטל שהות, משוםּבלּבֹואת ְְִֵַ

נפשות . סכנת ספק 

הר ׁשּות ׁשביתת  עירוב ולׁשּבֹות  לערב  שהלך - ְְְְִִַָ
שביתתו  ממקום  ללכת  יוכל  טוב שביום  כדי תחומים 

זה  הרי מצווה, לדבר  לערב  נתכוון  ולא אמה , אלפיים

מ ּיד  התכוון יחזֹור  אם  אך החמץ. את ויבער  לביתו ֲִַָ
פסחו : את לשחוט  ההולך כדין  זה הרי מצווה , לדבר 

ח  משנה 

לגביוכן  אמרו הקודמת במשנה לדין  בדומה ׁשּיׁש- ונזּכר  מירּוׁשלים  ׁשּיצא מי  ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
קד ׁש ּבׂשר  וצריך ּביד ֹו לירושלים, מחוץ יציאתו עם שנפסלו  קלים קדשים - ְְֶַָֹ

הנקראעברכבר אםלשרפו, לאצ ֹופים,מקום המקדש, את רואים  שמשם  ִִַָ
לכן  לחזור , חכמים  לאוהטריחוהו ואם ּבמקֹומ ֹו. הצופיםׂשֹורפֹו את עבר  שלא - ְְְִִָ

מברטנורא  עובדיה ר '
קאי:ההולך.זזזז יכול.בי"ד אם

ביום: שהות  מןשיש להציל
הנרדפים :הגייס. ישראל את 

בלבו. ואפילו יבטל יחזור  ולא 

בביטול דמדאורייתא  שהות, יש

סגי: שביתתבעלמא  לשבות
להחשיךהרשות . הולך  שהיה 

שביתה  ולקנות  התחום על 

אלפים והלאה  משם להלך 

מיד. יחזור  הרשות , לדבר אמה

כגון  מצוה שביתת  לקנות  אבל 

לבי למחר  לילך  האבלשצריך  ת 

כהולך היינו  המשתה, לבית  או 

פסחו : את  שיש חחחחלשחוט
קודש. בשר  שנפסלבידו

היא  ירושלים שחומת  ביוצא .

[קלים]: לקדשים  אםמחיצה
צופים. שמשםעבר  מקום  שם

המקדש: בית  שורפורואים
לחזור :במקומו. הטריחוהו ולא 

ושורפו. חוזר לאו דכתיבואם

ו ') תאכל(ויקרא לא  בקודש

אכילתו  במקום תשרף , באש

שריפתו:

והרחבות  ביאורים

א )בגמרא 46. חמיו(מט, בבית  אירוסין  סעודת לאכול  ההולך ורמינהו : מברייתא : מקשים

מיד  יחזור הרשות שביתת  כמשנתנוולשבות  מבטל ואינו  מיד , חוזר אירוסין  שבסעודת (משמע

בלבו) מבטל כרבישאמרו  והברייתא  יוסי, כרבי  משנתנו היא , תנאים מחלוקת  קשיא , לא  ותרצו: ?

רב  ולשיטת מצוה . אומר: יוסי  רבי יהודה , רבי  דברי  רשות , אירוסין  סעודת  דתניא : יהודה.

שניה  בסעודה היא  יוסי  לרבי יהודה  רבי בין  שהמחלוקת חוזר חסדא  האירוסין  סעודת (שלאחר

ארוסתו), עם  לסעוד סתירה החתן  שאין לומר  אפשר מצוה, הכל  דברי  ראשונה  בסעודה  אבל 

מצוה  וסעודת  ראשונה  בסעודה  משנתנו קשיא , ולא  יהודה , רבי ושניהם למשנה  הברייתא  בין 

ורשות . שניה  בסעודה  והברייתא  היא ,

לפרטים 03-5376771
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חמישי$פסחים  רפאל פרק רלט $משנת 

העלי ֹון(5) גיחֹון מי מצוייםסתם מים  יהיו שלא ְִֵֶַָָ
אשור, לֹולחיל  הֹוד ּו בה';ולא לבטוח  לו שהיה לפי ְֹ

ּבניסן (6) ניסן  –עּבר  נוסף  חודש הוסיף באדר בל' ְִִִֵָָ
ב', ל ֹואדר הֹוד ּו אדר ולא את מעברין  שאין  כיוון  ְֹ

להיות  שראוי  יום שהוא לפי בו , ל ' הגיע  כבר  אם

:63ניסן 

חמישי  פרק

התמיד הקרבת זמן

א משנה 

ה  הערבייםּתמיד קרבן  בין  ימות נׁשחטשל  בכל  ְִִָָ
שזמן ּומחצהשעות ּבׁשמ ֹונההשנה  אף ועל  ְֱִֶֶָ

את  מאחרים ומחצה, שעות  משש הוא  הקרבתו

את  לפניו  להקריב  זמן  ליתן  כדי בשעתיים  הקרבתו

אחריו  להקריבם  שאסור  והנדבות, ְֵָוקרב,64הנדרים 
המזבח גבי על  ולהקריבו לעשותו גומרים  ְֵַּבתׁשע -

ֱֶָּומחצה.
פסחים את ּבערבי להקריב  צורך הפסח שיש קרבן ְְְִֵַָ

התמיד  קרבן ג)לאחר  במשנה מקדימים,(כמבואר 

והוא אחת, בשעה התמיד נ ׁשחטאותו  קרבן  ּבׁשמ ֹונה- וקרב ּומחצה, ּבׁשבע ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָ
ּבין פסח ּומחצה, ערב  ּבּׁשּבת .שחל ּבין ּבחל  ֱֵֵֶַַַָָֹ

מברטנורא  עובדיה ר '
בניסן. ניסן שנכנסעיבר  לאחר

שני . אדר ועשה נמלך  ניסן

אומר יב)והכתוב  החדש(שמות

אחר ואין ניסן, זה לכם, הזה 

לאחר חזקיה  עיבר ולא  ניסן.

יום אלא  ממש , ניסן  שנכנס

את עיבר  אדר של שלשים

מעברין  אין  קיי"ל ואנן השנה ,

אדר של  בשלשים השנה  את 

ניסן: לקבעו  וראוי  הואיל

נשחט .א א א א הההה תמיד תמיד

כל נשחט הערבים  בין של

בשמנה  השנה ימות  שאר

התמיד  שחיטת  דזמן  ומחצה.

שהוא  ערב  צללי  ינטו  מכי

ולמעלה  ומחצה שעות  משש

שחצי למערב, נוטה  שחמה 

עומדת היא  שבע  וחצי שש

נוטה  צל  ואין  הרקיע, באמצע

תחתיו. אדם כל צל  אלא 

שעו  שתי  שחיטתו תומאחרין 

ונדבות נדרים  מפני  זמנו  אחר 

והרחבות  ביאורים

שנאמרפירוש:63. האביב  בחודש להיות  צריך  שפסח קובעת א )התורה טז, "ׁשמ ֹור(דברים  :ָ

לילה ". מ ּמצרים  אלהי � ה' הֹוציא � האביב ּבחד ׁש ּכי אלהי �, לה' ּפסח ועׂשית  האביב  חד ׁש ְְְְֱֱֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹאת 

את בו  להקריב לאביב ראוי שיהא  שמור בואו מקודם - האביב חדש את  שמור ופירש"י :

חודש , לה  ולהוסיף  השנה את לעבר  צורך יש לפעמים השנה. את  עּבר לאו ואם העומר, ֵמנחת

19 של  מחזור יש  מראש, קבוע לוח פי על נוהגים שאנו  בימינו  שני. אדר נקרא  זה חודש

מעוברות . שנים 7 שמתוכו שנה ,

לטהר זמן מספיק לו  היה  ולא  בתשובה , העם את החזיר והוא  גדול  צדיק  מלך  היה חזקיהו 

להיטהר, לכולם לאפשר כדי  חודש הוסיף  הוא  לכן הפסח, חג לפני  מטומאתם העם  כל את 

איתו, הסכימו לא  שחכמים  אלא  בטהרה. במועדו הפסח  קרבן  את  להביא  שיוכלו מנת על 

באדר . ל' ביום זה  שהיה  מפני 

מהפסוק64. זאת ה ):לומדים ו , הבוקרעליה "והקטיר(ויקרא עולת על ודרשו : השלמים" חלבי

הערביים.השל  בין של  לתמיד  מאוחר  דבר יהא  שלא  ומכאן  כולם, הקרבנות כל  ם

לפרטים 03-5376771
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רפאל $רמ חמישי$פסחים משנת  פרק

ׁשּבתאם ּבערב להיֹות ּפסח ערב שצריך חל  ְְִֶֶֶֶֶַַָָ
שאפשר  כדי  הפסח, הקרבת את יותר  עוד להקדים 

אותו  מקדימים השבת, כניסת לפני לצלותו יהיה 

ו  ּבׁשבע בשעתיים  וקרב ּומחצה ּבׁשׁש ְְְְֱִֵֵֶֶַָָָנׁשחט
והּפסח  :65אחריו קרב ּומחצה, ְֱֲֶֶַַַָָ

הפסח  שחיטת  דיני

ב  משנה 

הּוא ּפסח זבח "ואמר ּתם כז ): יב , (שמות בתורה ©¤©¤¤§©£©נאמר 

לכן  דווקא, פסח  לשם  הזבח  שיהא צריך מכאן  ©לה'".

לׁשמ ֹוקרבן  ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו שבזמן הּפסח  - ְְִֶֶֶַַָֹ
עולה, או שלמים  כגון  אחר  לקרבן  התכוון  השחיטה

או וקּבלאו  הדם הדםוה ּל%את את הוליך - ְְִִֵֵ
או  הדםוזרקלמזבח , לׁשמֹואת אֹו ל ׁשמֹו, ׁשּלא ְְְִִֶַָֹ

לׁשמ ֹו בתחילה וׁשּלא העבודות אחת שעשה - ְְִֶֹ
לשמו, שלא  כך  ואחר  פסח , לׁשמֹולשם ׁשּלא ְִֶֹאֹו

הפסח ולׁשמֹו, קרבן  אלה לׁשמֹובכל ּכיצד ּפסּול . ְְְִִֵַָ
ל ׁשמ ֹו? שכוונתו וׁשּלא שאמר  ּפסחכגון  ל ׁשם ְְְִֵֶֶַֹ

ׁשלמים. ול ׁשמ ֹו?כיצד ּול ׁשם ל ׁשמֹו כגון ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶָֹ

מברטנורא  עובדיה ר '
תמיד  אחר  להקריבם שא "א 

כדכתיב הערבים בין  (ויקרא של 

השלמים,ו) חלבי עליה  והקטיר

כל השלם הבוקר  עולת  על 

דבר יהא  שלא  כולן, הקרבנות 

הערבים . בין של לתמיד מאוחר 

קרבים שאין בשבת  ואפילו

זמן  מאחרים ונדבות , נדרים

הערבים בין של  תמיד שחיטת 

ונדבות נדרים  סרך משום

שהפסח פסח ובערב דחול .

בין  של תמיד אחר  קרב

שעה  ליה מקדמינן  הערבים,

בשבע ליה  ועבדינן  אחת 

בע "ש .ומחצה: להיות  חל 
דלא  הפסח צליית  נמי  דאיכא 

לצלותו  וצריך  שבת  דחיא 

ליה  מקדמינן  יום, מבעוד

שיהיה  אדיניה  ליה ומותבינן 

ומחצה: בו' בשבענשחט  וקרב
בשבעומחצה . הקרבתו  גמר 

אחת שעה  ששוהין  ומחצה,

שלאבבבבבעשייתו : ששחטו
לשםלשמו. ששחטו  כגון 

במזרק. הדם קבל או  שלמים.

המחשבה  הללו עבודות  שבארבע  לשמו. שלא  המזבח. גבי  על הדם  זרק  או  למזבח. הדם הוליך  או 

הזבח: לשמו.פוסלת  ושלא לשמו  לשמו :או שלא  הדם וקבל לשמו ששחט לשמו.כגון  שלא או
לעשותה  חברתה על  זו  עבודה בשעת  חשב שאם לעבודה, מעבודה  דמחשבין אשמעינן  סיפא  הך 

מיד  הזבח  נפסל  לשמו , שלא  דמו  לזרוק ע"מ לשמו שוחט הריני  דאמר  כגון  פסולה  במחשבה

בשעת שחשב או  דמתניתין, משמעותא  והכי שחשב. כמו  פסולה במחשבה  השניה עשה  לא  ואפילו 

והרחבות  ביאורים

פסחפירוש:65. בקרבן ו ):נאמר  יב , הערביים",(שמות בין  ישראל עדת קהל כל אותו  "ושחטו 

בבוקר קרב היה בוקר של תמיד לערוב . השמש  נוטה שאז  ולמעלה שעות  משש שזמנו  מכאן 

החמה  שבו ומחצה שעות  משש החל  קרב  היה  הערביים בין  של  והתמיד  המזרח , פני משהאיר 

קרבנות את  "הסוגר" האחרון הקרבן  הוא  התמיד  קרבן  השנה  ימות  שבכל  אע"פ למערב . נוטה

התמיד . קרבן לאחר וקרב  האחרון  הוא  הפסח  קרבן  פסח בערב יום, כיוון אותו הוא , הטעם

הפסח את  "תזבח א . - "בערב " פעמיים נאמר  הפסח  "ביןבערב ".שבקרבן  ואילוהערביים",ב .

קרב  לפיכך הערביים", בין  תעשה  השני הכבש "את  ערב  אחת פעם רק  נאמר התמיד  בקרבן

קרבן  את להקריב אפשרות ויש הואיל  גדולה  מנחה תקנת מכאן מהתמיד . מאוחר הפסח

ומחצה בשש הערביים בין  של שישי).התמיד  ביום  שחל פסח (בערב 
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דוגמא



חמישי$פסחים  רפאל פרק רמא $משנת 

שכוונתו  ּפסחשאמר  ּולׁשם ׁשלמים :66ל ׁשם ְְְִֵֵֶַָ
ג  משנה 

פסח: בקרבן  הפוסלות נוספות את ׁשחטֹומחשבות  ְָ
לאֹוכליוהפסח מסוגליםׁשלא שאינם לאנשים  - ְְֶָֹ

או  זקן , או חולה כגון  למנּוייולאוכלו  -וׁשּלא ְְִֶָֹ
בתחילה  עליו נמנו שלא  או 67לאנשים -לערלים, ֲִֵָ

מחמת  אחיו שמתו  ישראל  ואפילו  מולים, שאינם 

או  נימול , לא ולכן  מן ולטמאיםמילה שאסורים  ְְִֵַ
הפסח  הרי - הפסח  מן  לאכול ָּפסּול .התורה

שחטו  אם  לאֹוכליו ,וגםלאֹוכליואולם או ו ׁשּלא ְְְְְֶָָֹ
למנּוייו, וׁשּלא ולערלים,או למנּוייו או ל ּמּולים ְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹ

ולּטהֹורים, זה ל ּטמאים שמחשבה ּכׁשר הרי  לפי ְְְִִֵֵַַָ
אינה  חלקי, פסול  היא ופסולה הקרבן  בגוף  שאינה

פוסלת .

מברטנורא  עובדיה ר '
לשמו  שלא  הדם לזרוק שחיטה 

ופסח פסול. לשמו  ושחט

לן  נפקא  לשמו שלא  דפסול

דכתיב יב)מקרא  (שמות

עד  הוא , פסח זבח ואמרתם 

והוא  פסח, לשם הזבח  שיהיה 

לעכב : שלאגגגגמשמע  שחטו
שאין לאוכליו. וקטן וזקן  חולה 

בו  ואין בשר, כזית  לאכול יכולין

פסול, הן, אלא  אחרים מנויין

כתיב  אכלו  הראוי(שם )דלפי ,

למנוייו .לאכול: עליו שלא נמנו 

חבורה  לשם ושחטו  זו  חבורה 

לישראליםלערלים.אחרת :

מילה , מחמת  אחיהם שמתו

פסח . לאכול פסולים  והני

יאכל(שם )דכתיב לא  ערל  וכל 

אסורין  נמי וטמאים בו .

ה  ובכרת  אכילתן :בקדשים, על  כשר.ן  לאוכליו ושלא דפסול,לאוכליו לשמו  ושלא  לשמו דמי  ולא 

אין  לאוכליו  ושלא  לאוכליו אבל  קרבן , של  בגופו היתה  שפוסלתו שהמחשבה  בגופו  פסולו  דהתם 

והרחבות  ביאורים

ב)בגמרא 66. מחשבות (נט , שתי חשב האם לשמו", ושלא  "לשמו הכוונה  מה  (לשמושואלים:

לשמו) עבודות ושלא  בשתי  או  אחת , אמר בעבודה אחרת ובעבודה לשמו  אחת בעבודה שאמר (היינו 

לשמו )? מאיר,שלא לרבי יוסי רבי  בין העקרונית  המחלוקת  על  מבוססת זו לשאלה תשובה 

זו "בהמה  אמר כגון: דבריו , לסוף דבריו  תחילת  בין  סתירה ויש מפיו דיבור הוציא  אדם אם

ראשון", לשון "תפוס היא  ששיטתו  כעולה, דינה הבהמה  מאיר רבי  לדעת ושלמים", עולה  תהא 

של  וגם עולה  של  גם קדושה בבהמה יש ולכן  חשיבות , יש דבריו לסוף  גם יוסי רבי ולדעת 

עולה  יקנו ובדמים ותימכר , מום בה שיפול  עד  וימתינו להיקרב ראויה  אינה  ולכן שלמים,

ומשנתנו תנן אחת שבעבודה נאמר האם הגמרא  מסתפקת  זו  מחלוקת בסיס ועל  ושלמים.

עבודות שבשתי נאמר שמא  או  פסול, הפסח ולכן  נתפס  אדם דבריו  בסוף אף שהרי  יוסי, כרבי

רק  חלים ראשון" לשון  "תפוס  דבריו  כי  נפסל , שהקרבן  מודה מאיר  רבי  גם כן ואם תנן ,

זו . לשאלה גמור פתרון  נמצא  ולא  אחת . בעבודה 

א )בגמרא 67. לשום (סא , לאוכליו ? שלא  כיצד  רבנן : תנו למשנתנו: ביאור מהתוספתא  למדין

אחרת . חבורה  לשם ושחטו  זו  חבורה עליו  נמנו למנויו? שלא  כיצד  זקן . לשום או  מנהניחולה

רבנן : דתנו ּביתֹומילי ? אל הּקרב  ּוׁשכנ ֹו הּוא  ולקח  מּׂשה מהיֹות  ה ּבית ימעט  "ואם  ד: יב, בשמות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ(נאמר

ה ּׂשה") על ּתכּסּו אכלֹו לפי אי ׁש נפׁשת למנויו,ּבמכסת אלא  נשחט  הפסח שאין  מלמד  - "במכסת " ְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹ

המצוה על  כעובר יהא  למנויו שלא  שחטו בדיעבד)יכול מקום  לומר(ומכל תלמוד כשר,

שנה הכתוב תכסו", סורסי(כפל)"במכסת... לשון  אומר: רבי לעכב. כאדם (ארמי )עליו הוא ,

כוס  לחבירו  זה(שחוט)שאומר  טלה למנוייו ).לי להתכוון  צריך השחיטה שבזמן  אשכחן (ללמד

למנויו  פסול)שלא  איתקש (שהוא תכסו" אכלו  לפי  "איש קרא : אמר לן ? מנא  לאוכליו שלא  ,

למנויין לאכליו ).אוכלין שלא כששחטו  פסול כך  למנוייו, שלא  כששחט  שפסול (כשם 
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רפאל $רמב  חמישי$פסחים משנת  פרק

הפסחׁשחטֹו קרבן  את חצ ֹות- -קדם היום  ְֲֶָֹ
ׁשּנאמר  מ ּׁשּום אתֹוּפסּול, "ו ׁשחט ּו ו): יב, (שמות ֱִֶֶַָ§¨£Ÿ

י ׂשראל  עדת קהל הער ּבים"ּכל מששּבין כלומר Ÿ§©£©¦§¨¥ְִֵַָָ
למערב . נוטה שהשמש ומחצה, שעות

ל ּתמיד  קדם -ׁשחטֹו הערּבים  בין  ּכׁשרשל  ְִֶַָָֹ¨©§¨¦ֵָ
ממרסבדיעבד, אחד  ׁשּיהא בוחשּובלבד  - ְְְִֵֵֶֶַָָ

יקרש,ּבדמֹו שלא הּתמיד בשביל  ּדם ׁשּיּזרק עד ְִִֵֶַַַָָָ
הפסח. דם  את יזרקו כך נזרקואחר הפסחואם דם  ְְִִַ
זאת בכל  - התמיד  דם בדיעבד :ּכׁשר קודם  ֵָ

ד משנה 

החמץ על הּפסח  את השחיטה הּׁשֹוחט שבזמן  - ֵֵֶֶֶַַַַָ
- חמץ  עדיין  אצלו  תע ׂשהיש ּבלא שנאמר עֹובר  ְֲֵֶַֹ

ולא זבחי, ּדם חמץ  על ת ׁשחט  "לא כה): לד, Ÿ¦§©©¨¥©¦§¦§Ÿ(שמות 

הּפסח" חג זבח לּבקר  .68ילין  ¨¦©Ÿ¤¤©©©¨©

אף אֹומר : יהּודה את רּבי פסח  בערב  השוחט  ְִֵַַָ
בלאה ּתמיד קרבן  עובר החמץ , על הערביים בין  של ִַָ

.69תעשה 

אֹומר : ׁשמעֹון  את ר ּבי  ּבאר ּבעההשוחט  הּפסח ְְְִִֵֶַַַַָָ
-לׁשמ ֹובניסן ,עשר  חמץ ברשותו  ח ּיבוהיה ְִַָָָ

ּדם חמץ  על  תׁשחט  "לא של  הלאו  על  שעבר  ©¥¨©©§¦Ÿמלקות,

כשר, הזבח  שהרי ל ׁשמֹוזבחי ", שחטו ו ׁשּלא אם - ¦§¦ְְִֶֹ
- ברשותו  שהחמץ  בעוד פסח לשם ָּפטּורשלא

ושחיטתו  זבח , קרוי ואינו  פסול שהזבח לפי ממלקות ,

שחיטה. הּזבחיםאינו  ּכל  חמץ ,ּוׁשאר  איסור בזמן  פסח בערב ּבין ששחט  ְְִֵַָָָ
ּוביןששחטן  לׁשמןששחטן לׁשמן ששנו ׁשּלא כמו  כשרים, הם  מקום שמכל ְְִִֵֶָָֹ

- כשרים" לשמן  שלא שנזבחו  הזבחים  "כל א) א , שהואּפטּור (זבחים  שבזמן  - ָ

מברטנורא  עובדיה ר '
של בגופו  הפוסלת  המחשבה

חוץ שהוא  בדבר  אלא  קרבן

בדמו.ממנו : שלא ממרס 

לזריקה: ראוי  שיהא  כדי יקרוש

זרק לתמיד ואם כשר .קודם
לתמיד  מאוחר דפסח דאע"ג 

ובין  בערב  ביה  דכתיב  משום

בהכי : מפסל לא  הערבים,

עלדדדד הפסח את השוחט 
שחיטה החמץ. ובשעת  כלומר

או  השוחט ברשות  חמץ  היה

לא  אפילו  חבורה, מבני אחד

בעזרה : החמץ בלאהיה עובר
חמץתעשה . על תשחט דלא 

זבחי לד)דם  הזבח(שמות  ואין .

התמיד.נפסל: בין אף של

ששחטו  פסחים דערבי הערבים

ברשות חמץ  שהיה  חמץ , על 

עובר המקריב, או  השוחט 

לי, המיוחד זבחי, דדריש בלאו ,

כרבי הלכה ואין  התמיד. והוא 

אומר יהודה : שמעון רבי
עשר. בארבעה ששחטו הפסח

לא  משום חייב, לשמו  חמץ , על 

כשר דפסח  חמץ , על תשחט

ושמה  היא  ראוייה  ושחיטה הוא 

פטור .שחיטה: לשמו שלא
שאינה  ושחיטה  הוא  דפסול

והרחבות  ביאורים

א )בגמרא 68. חייב (סג, אינו לעולם לקיש : בן שמעון רבי אמר עללמדין , תשחט "לא  (משום 

רביחמץ") בעזרה. עמו  שיהא  ועד  חבורה, מבני לאחד  או לזורק, או לשוחט החמץ שיהא  עד

בעזרה. עמו שאין  פי  על  אף  אמר: יוחנן 

א)בגמרא 69. חמץ(סד , על  תשחט  "לא  שנאמר: משום הוא  יהודה רבי של  שטעמו  למדין 

זבחי זבחי ", דורש)דם היו"ד  של התמיד (מהייתור קרבן והוא  לי, המיוחד  זבח עולה- (שכולו

לגבוה).
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חמישי$פסחים  רפאל פרק רמג $משנת 

הריהו  פסח , בקרבן  חמץ" על ת ׁשחט  "לא משום  ¥¨©©§¦Ÿחייב

זבחים. בשאר  פטור 

חג ּובּמֹועד  ימי בתוך הפסח קרבן  את שחט  אם  - ֵַ
חמץ , וברשותו  ּפטּור הפסח - שהואלׁשמֹו מפני  ְִָ

המועד, בתוך קרב  הפסח  שאין  פסול, ְֶֹוׁשּלאקרבן 
לשםלׁשמֹו אלא  לשמו , שלא הפסח  את שחט  אם - ְִ

- אחר  חמץ ",חּיבזבח על  ת ׁשחט  "לא משום מלקות ַָŸ¦§©©¨¥

כקרבן  הוא בזמנו שלא שפסח כשר , זבח שהוא  כיוון 

כשלמים. דינו  וכל  הּזבחיםשלמים, ּכל ְְִַָָָּוׁשאר 
החמץ על לשחוט  ואסור  הואיל  הפסח , בימי ששחטן 

חּיב- - לׁשמן  ׁשּלא ּובין  לׁשמן ששםּבין לפי ְְִִֵֵֶַָָָֹ
עליהם , ׁשּלאזבח  ׁשּׁשחטּה הח ּטאת מן ְִֶֶַַָָָֹח ּוץ

פסולה לׁשמ ּה שהיא :70לפי ְִָ
ה  משנה 

שיהאהּפסח קרבן  ּכּתֹותמצוותו ּבׁשל ׁש נ ׁשחט ְְִִֶַַָָֹ
זו  אחר  זו  קבוצות, ו):ׁשּנאמר - יב, (שמות ֱֶֶַ

יׂשראל", עדת קהל ּכל את ֹו הרי"ו ׁשחטּו ְְְֲֲִֵַַָָֹֹ

מברטנורא  עובדיה ר '
שחיטה: שמה ולאו  היא  ראויה

הזבחים. כל שנשחטו ושאר

החמץ: על  חצות  אחר  ביןבי"ד
פטור . לשמן שלא בין לשמן
כל כדתנן  הן  שכשרים  ואע "פ 

לשמן  שלא  שנזבחו  הזבחים

פטור, כן  אע "פ  וכו', כשרים

פעמים, שני זבחי זבחי דכתיב

זבחי דם חמץ  על  תשחט לא 

זבחי דם חמץ  על תזבח ולא 

כג) פלגינהו (שם  הלכתא  ולמאי  ,

בחד  זבחי  כתב  ולא  רחמנא 

פסח בין במשמע  והכל  קרא 

בזמן  לך  לומר זבחים, שאר  בין 

דאיכא  בי "ד דהיינו  זבח דאיכא 

זבחים, אשאר מחייב לא  פסח 

בתוך כגון זבח דליכא  ובזמן

אם זבחים אשאר מחייב הפסח

חמץ :שחטן  בתוךובמועד .על

לפסח שחטו לשמו  אם הפסח,

החמץ: תשחט ,פטור .על מלא 

פסול, לשמו בזמנו  שלא  דפסח 

ראויה : שאינה שחיטה לה לשמו.והויא  שלמים:שלא לשם לה חייב .אלא  והויא  קאי דלהכי

ימצא : ולא  יראה  דלא  לאו בהדי תשחט, לא  משום  וחייב ראויה , הזבחים.שחיטה  כל  ושאר 
חמץ : על המועד בתוך חייב.שנזבחו  לשמן שלא בין לשמן אזהר :בין נמי  זבחים אשאר  דקרא 

לשמה. שלא ששחטה  החטאת  מן היא חוץ  היא , חטאת  בשחיטתה  דכתיב משום  היא  דפסולה 

לשמה : שלא  הנשחטה כתות .ה ה ה ה ולא  בשלש  נשחט  שהצבורהפסח בין  מרובים] שהצבור  [בין

זו : אחר  זו כתות  לשלש ליחלק  מצוה אחת , בבת  לשחוט כולן  ויכולים ושחטומועטים שנאמר 
וישראל. עדה , קהל, ישראל , עדת  קהל כל כתות :אותו  שלוש הרי

והרחבות  ביאורים

חמץ "פירוש :70. על  תשחט "לא  משום חייב  שהוא  שבזמן היא , שמעון רבי בקרבןשיטת

פסח )פסח בערב  זבחים(היינו שאר על  פטור הריהו חמץ)., לו  שיש פי על חייב (אף  שאינו ובזמן

פסח  בקרבן חמץ" על  תשחט "לא  עצמו)משום פסח  בחג  כשר(היינו  זבח כל  על  חייב הריהו ,

"זבח ". בכלל  שאינו לפי עובר , אינו  פסול זבח על אולם עליו, "זבח" חוץ ששם הזבחים  כל  (ולכן 

והחמץ  במועד  אותם  שחט  אם  חייב  - א , א, זבחים  - כשרים  - לשמן  שלא שנזבחו  פי על שאף  מחטאת,

עליה) חייב אינו  - שפסולה כיוון  לשמה , שלא שנזבחה והחטאת .קיים .

פעם (שם)בגמרא  "זבחי": בכתוב  פעמיים שנאמר מפני הוא  שמעון רבי  של  שטעמו למדין

יח): כג, ופעם(שמות זבחי ", דם חמץ  על  תזבח כה ):"לא  לד, דם (שמות  חמץ על  תשחט "לא 

רק  לא  אמור החמץ עם הפסח לשחוט שאסור זה  שדין  למד  אתה שניהם ומצירוף  זבחי",

אם  פסח שבערב ללמד  מזה ? זה  הכתוב  חלקם ולמה  זבחים, בשאר גם אלא  פסח בקרבן
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רפאל $רמד חמישי$פסחים משנת  פרק

כיתות : ויׂשראלשלוש  ועדה .71קהל  ְְְִֵֵָָָָ
הראׁשֹונה ּכת המקריבים ,נכנסה נתמּלאתשל  ְְְִִִֵַַָָָ

העזרהמהם ,העזרה דלתֹות יידחקו 72נעל ּו שלא ְֲֲֲַָָָָָָָ
עוד, ותקעּולהיכנס והריעּו בחצוצרות .ּתקעּו ְְְְִֵָָ

ש ּור ֹות ׁשּור ֹות עֹומדים העזרה,הּכהנים לאורך ְֲִִַֹ
המזבח , עד השחיטה ּבזיכיממקום  -ּובידיהם ִִֵֵֶָ

זהבכפות ּובזיכי הדםכסף את  מקבלים  ובהם  ִֵֶֶָָָ
המזבח. על אותו וזורקים

ׁשּכּלה בזיכיׁשּורה המחזיקים היתה ּכסףכהנים  ֶֶֶָָֻ
של  ׁשּכּלּהרק  וׁשּורה  המחזיקיםּכסף, כהנים  ְֶֶֶָָֻ

של זהבבזיכי רק מע ֹורבין היתה הי ּו לא זהב, ְִָָָָָָֹ
בזיכי המחזיקים אלה עם כסף בזיכי  שמחזיקים אלה

המעמד. של  וההדר  היופי מפני זהב ,

ׁשּולים ל ּבזיכין הי ּו היו ולא אלא רחבה, תחתית - ְִִִַַָָֹ
מחשש מחודדים, או  י ּניחּוםעגולים  וישכחוםׁשּמא הקרקע על  ויקר ׁשהכהנים  ְְִִֶַַָ

לזריקה :הּדם ויפסל  ַָ
ו  משנה

י ׂשראל  בזר,ׁשחט כשרה שחיטה שכן  רצה, אם הפסח  קרבן  ה ּכהן את וקּבל  ְְִִֵֵֵַַָָֹ
בכהן , רק כשר  ואילך הדם מקבלת שכן  הבהמה, מצוואר  בבזך  הדם  -נֹותנ ֹואת ְ

מברטנורא  עובדיה ר '
בהםבזיכי. לקבל גדולות  כפות 

כסף.הדם: כסף שכולה שורה 
טפי : שפיר היודהכי  ולא

שולים. היו לבזיכים  רחבים 

כדי חדים ותחתיהם מלמעלה

הקרקע : על  לישב יוכלו שלא 

יניחום. עלשמא לישב  הכהנים 

אחר דם שיקבל  עד הקרקע

וישכחום מרובים שהם מחמת 

ראוי יהיה  ולא  הדם  ויקרוש

ישראל .ווווליזרק: אםשחט 

בזר כשרה שהשחיטה  ירצה ,

הקרבנות : כהן.בכל הדםוקבל

מצות ואילך  שמקבלה בבזך,

כהונה:

והרחבות  ביאורים

חייב , - החמץ על  הפסח את מקריב אם אבל  חייב, אינו החמץ על  זבחים שאר  מקריב

חייב. - החמץ על  זבחים שאר הקריב אם פסח, בקרבן  חייב  שאינו  ובמועד

ב)בגמרא 71. שלושים (סד, של  כתות בשלוש אלא  נשחט  הפסח אין  יצחק: רבי אמר למדין ,

אחד בכל  הקטן  המספר ו"ישראל ", ו "עדה " "קהל " שנאמר : מפני  הוא  הטעם אדם . בני  שלושים

בבת או  זה  אחר  זה העשרה  את צריך  אם לנו  ומסופק אנשים, עשרה  הוא  הללו  מהמושגים

כתות בשלוש  הפסח את  מקריבים הסברות שתי ידי לצאת  מספק לכן  שלושים אחת , של

ועושים  שלושים נכנסים כיצד ? מספיק, איש בחמישים גם  הדחק ובשעת  אדם. בני שלושים

השלושים, מתוך עשרה יוצאים  ובמקומם שניה , כת – נוספים עשרה נכנסים העבודה , את 

נשחט  הפסח ונמצא  עשרה, ויוצאים שלישית כת  – נוספים עשרה נכנסים שניה , כת  כשסיימו

איש. חמישים רק יחד  שכולם אף  שלושים של  כיתות בשלוש

המשנה ,(שם)בגמרא 72. לשון  בסגנון אמר:נחלקו רבא  תנן, "ננעלו" אמר : אביי איתמר :

שנכנסים  כמה  תנן , ננעלו אומר: אביי הנס . על  לסמוך האם ביניהם ההבדל תנן . "נועלין "

הנס, על  וסומכים דואגים נכנסים דהיינו  תנן , נועלין  אמר: רבא  אסון . יקרה  שמא  לפחד  ואין 

ששנינו ומה הנס . על  סומכים אין  כי תקלה , לידי  ויבואו  מדאי יותר  יכנסו ו)שלא  ה, :(עדויות

עזרה שאין נתנדה, מהללאל  בן  שעקביא  ושלום חס יהודה : רבי  אדם ננעלת"אמר  כל על 

לפרטים 03-5376771

דוגמא



חמישי$פסחים  רפאל פרק רמה $משנת 

בדם המלא  הבזך בתחילת לחבר ֹואת  לידו  העומד ֲֵַ
לחבר ֹוהשורה, הדרת וחבר ֹו עם  "ברוב  לקיים כדי ֲֲֵֵַַ

העומד  בשורה, האחרון  לכהן  הדם  שמגיע עד מלך",

למזבח , הּמלאהבזך אתקודםּומקּבלבסמוך ְֵֵֶַַָ
הריקן את מעביריםּומחזיר שאין  כיוון  להיפך, ולא ֲִֵֶַָָ

המצוות . זֹורקֹועל  הּמז ּבח אצל הּקרֹוב ְְִֵֵֵֶַַַָֹּכהן
אחת עצמו זריקה הבזך היסֹוד מתוך -ּכנגד ְְְִֶֶַַַָ

תחתיהם יסוד  שהיה המזבח  :73בצידי

ז  משנה

ראׁשֹונה ּכת  פסחיה יצתה להקריב שסיימה לאחר  ְִַָָָ
יצתה ׁשנּיה. ּכת נכנסהכת ונכנסה כת ׁשנ ּיה, ְְְְְְְְִִִִַָָָָָָ

הראׁשֹונה74ׁשליׁשית ּכמעׂשה  בשתי. המפורט  ְְֲִִִֵַָָ
הקודמות, הּׁשנּיההמשניות מעׂשה ְֲִֵַַָָּכ%

ְְִִַוהּׁשלי ׁשית .

מברטנורא  עובדיה ר '
לחבירו . הן נתנו כשורה  שהרי

לחברו .עומדים: האוחברו 

מלך : הדרת  עם דברוב קמ "ל

המלא. תחלה,וקבל הנותן, מיד

אבל הריקן. את  מחזיר כך  ואחר 

הריקן  את  מחזיר איפכא ,

ליה  מושיט דמכי  לא , ברישא 

דאין  לקבולי בעי מיד  האי 

המצות: על  זריקהמעבירין
מתנה אחת. ולא  עצמו, בבזך 

שטעון  קרבן לך שאין  באצבע,

דכתיב לבדה  חטאת אלא  אצבע

היסוד .באצבעו : ברוחותכנגד

תחתיהן, שהיסוד שבמזבח

והוא מזבח של  לזקיפתו  וזורק

היסוד  שאין ולפי ליסוד. נופל 

הצפון  את אלא  המזבח כל מקיף 

אמ בדרום ואוכל  המערב ה ואת

והרחבות  ביאורים

מסביר אביי  לשיטתו : מסביר אחד  כל  - מהללאל " בן  כעקביא  חטא  וביראת בחכמה  בישראל 

חטא  וביראת בחכמה  בישראל  אדם כל  על שננעלה בשעה בעזרה  אין - ננעלת" עזרה "שאין 

אותה  שנועלין  בשעה בעזרה  אין  - ננעלת " עזרה "שאין  מסביר רבא  מהללאל. בן כעקביא 

מהללאל. בן כעקביא  חטא  וביראת בחכמה ישראל  כל  על 

בעזרה  אדם נתמעך לא  מעולם רבנן: הקהל)תנו  רוב של  הדוחק שהיה (מרוב אחד  מפסח  חוץ

מעוכין. פסח אותו  קוראין  והיו  אחד , זקן בו  שנתמעך הלל , בימי

ישראל  באוכלוסי עיניו  ליתן המלך  אגריפס  ביקש  אחת  פעם רבנן: מנינם)תנו  אמר(לדעת ,

כוליא  נטל  בפסחים. עיניך תן  גדול: לכהן  זוגי(כליה)ליה ריבוא  ששים שם ונמצאו  אחד  מכל 

רחוקה  בדרך ושהיה מטמא  חוץ מצרים. כיוצאי כפלים הנ "ל ),כליות, במנין  כלול לך(שאינו ואין

העם) את מנה שאגריפס  זו אדם,(קרבן )כל(בפעם  בני  מעשרה  יותר  עליו נמנו שלא  ופסח פסח

מעובין פסח אותו קוראין  רב ).והיו שהעם  שם  (על

ב)בגמרא 73. זריקה (סד , צריך  הפסח שדם המזבח )למדין  כדעת(על וזה בשפיכה, די  ולא 

חלבם  ואת המזבח על תזרוק דמם "את  אומר: הגלילי  יוסי רבי דתניא  הגלילי , יוסי רבי

ופסח ומעשר בכור על למד  חלבם, אלא  נאמר לא  חלבו דמם, אלא  נאמר  לא  דמו  תקטיר".

דמים מתן  טעונין  אלעזר:(זריקה)שהן רבי  אמר יסוד ? דטעונין  מנלן  מזבח . לגבי  ואימורין

דמם "את  הכא  כתיב מעֹולה , "זריקה " "זריקה" "תזרוקאתיא  התם וכתיב המזבח", וזרקועל

יסוד . טעון  נמי פסח אף  יסוד  טעונה עולה  מה סביב", המזבח על  דמו  את  הכהנים אהרן  בני

יסוד  טעונה  עולה אלמא  העולה ", מזבח יסוד  "אל קרא  אמר  מנלן? גופה הקיף ועולה (היסוד

יסוד ). בו שיש ברוח תהא  הדם  שזריקת – פירושו  היסוד  כנגד  ומתן  צדדים , משני רק המזבח את

למזבח עד  פסיעות שתי שילך  כדי מעט , רחוק למזבח  הסמוך שהכהן בגמרא  מבואר כן כמו

הקרבן. עבודות  מארבעת אחת שהיא  הדם , הולכת מצוות ויקיים 

א )בגמרא 74. עצלנית,(סה, כת נקראת  זו שלישית  שכת לזרז למדין להם שהיה  מפני ומדוע?

האחרונה. בכת יישארו  ושלא  עצמם את 

לפרטים 03-5376771

דוגמא
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הפסחים את שהקריבו  אתהלוייםקראּובזמן  ְֶָ
ּגמר ּו אם גמר ההּלל . לפני ההלל  את לקרוא ְִֵַַָ

הפסח , קרבנות כל הלל ׁשנּושחיטת  את קראו - ָ
שנייה, ׁשנּופעם לשחוט ואם השלימו לא ועדיין  ְִָ

פסחיהם , פעםׁשּלׁשּואת ההלל את קוראים - ִֵ
וכת,שליש כת בכל וכן  ׁשּלׁשּוית, ׁשּלא ּפי על ְִִֶַַֹאף

ומהיריםמימיהם מרובים  כהנים  שהיו  לפי ִֵֶ
במלאכתם.

ׁשליׁשית ּכת ׁשל מימיהם אֹומר : יהּודה ְְִִִִֵֵֶֶַַָרּבי
הּגיע ּו ההלל לא של הראשונה בפעם  אפילו  ִִֹ

ה'" יׁשמע ּכי א),ל"אהבּתי  קטז , מ ּפני (תהילים ְְְְִִִִֵַַָ
שלישית ׁשעּמּה כת היו מעטין של  שכולם כיוון  ִֶַָָֻ

חביבות  מפני שנייה, או  ראשונה בכת  לבוא זריזים

המצווה :

ח  משנה 

הפסחּכמעׂשהּו קרבן  ּכ%של מע ׂשהּוהיה ּבחל , ְֲֲֵֵַַַָֹ
פסח ערב ׁשהּכהניםכשחל אּלא  היו ּבּׁשּבת, ֲִֶֶַַַָָֹ

העזרה את עושיםמדיחים והיו  הדם , מן  בשבת ְֲִִֶָָָ
חכמיםזאת  ברצ ֹון .75ׁשּלא ְֲִִֶָֹ

אֹומר : יהּודה ולהקריב ר ּבי לשחוט  שגמרו לאחר  ְִֵַָ
- הפסחים  כל  ממּלאאת היה מ ּדםהכהן ּכֹוס ְִֵַַָָ

הדחתה,הּתער ֹובֹות  לפני הרצפה על זרקֹושהיה ְֲַַָ
הּמז ּבח  ּגּבי  על  אחת  של זריקה דמו נשפך שאם  ְְִִֵֵַַַַַַָ

דמו  נזרק  בטרם  הארץ על  מהמזרק  הפסחים מן  אחד

מכשירו . זה כוס נמצא המזבח , חכמיםעל לֹו הֹודּו שעל ולא בדם שמעורב  לפי ְֲִָֹ
ומבטל  לזריקה , כשר שאינו  הראשון ) הקילוח  אחר (שיוצא  תמצית  דם גם  הרצפה 

הקילוח: דם את

מברטנורא  עובדיה ר '
כמו  אחת  אמה  ובמזרח  אחת 

לכך מדות , במסכת  שמפורש

היסוד: נגד לומר הוצרך 

ההלל.זזזז את  השלשקראו כל 

שנו.כתות : גמרו כשהיו אם

מתחילים היו  לשחוט מתחילים

הפסחים רבו ואם לקרות ,

שגמרו  עד שחיטתן  זמן  ומשך

חוזרים לשחוט, רבים ועדיין 

שניה  קראו  ואם  שניה . וקורין 

שחיטת גמרו  לא  ועדיין 

חוזרין  הכת , אותו  של הפסחים

שניה  כת  וכן שלישית . וקורין 

לאושלישית : שמעולם אע "פ
רביםשלשו . היו  שהכהנים

לאהבתי.וזריזין : הגיעו לא 
ראשונה: פעם  אפילו 

אתחחחח מדיחין היו שהכהנים
מרוביםהעזרה. שהדמים מפני

בשבת . אותה  מדיחין  היו

מהלכת היתה המים שאמת 

להדיח רוצים וכשהן  בעזרה

והמים יציאתה נקב את  פוקקים

ומדיחין  גדותיה כל  על פושטים 

של רצפה [שהעזרה העזרה כל 

ואח "כ  כולה ] היתה שיש

יוצאים : והמים הנקב פותחין 

התערובות. עלמדם  המוטל

כרבי הלכה  ואין הרצפה.

יהודה:

והרחבות  ביאורים

עוברתפירוש:75. שהייתה המים  אמת  פי  את  סותמים הכהנים היו  שלישית כת  שסיימה אחר 

עם  המים וכל  הפקק  את  פותחים היו  העזרה , את והציפה גדותיה על וכשעלתה  בעזרה,

בגמרא  החוצה. יוצאים היו אליעזר.(שם)הלכלוך רבי ברצון שלא  חסדא : רב  אמר דאילמדין,

הוא  שבות אמרי  הא  - הרצפה ),רבנן תימא (הדחת אפילו  אמר: אשי רב במקדש. שבות ואין

שאינה  שבות  התירו, צריכה  שבות  אומר : נתן רבי דתניא : היא  נתן ורבי חכמים, ברצון  שלא 

ההדחה)צריכה התירו .(כגון  לא 
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חמישי$פסחים  רפאל פרק רמז $משנת 

ט  משנה 

ּומפׁשיטיןהיו ּכיצד קרבנות ּתֹולין  של  עורן  את ְִִִֵַַ
וויםאנקליֹותהפסח ? קבּועים- היּו ּברזל  ׁשל  ְְְְִֶֶַָָֻ

המטבחייםּובעּמּודיםשבעזרה ּבּכתלים שבבית  ְִִַַָָ
ּתֹולין האחוריות ׁשּבהן ברגליו הפסח  את ִֶֶָ

לתלֹות מקֹום ל ֹו ׁשאין מי וכל  ְְְִִִִֵֶַָָּומפׁשיטין.
תפוסים ,ּולהפׁשיט היו  האונקליות שכל מקלֹות- ְְְִַַ

ׁשם הי ּו חלקים המקל ּומניח בעזרה,ּדּקים את ֲִִִַַַָָָ
ּומפׁשיט ותֹולה חבר ֹו, ּכתף ועל  ּכתפֹו את על  ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַ

העור .

ע ׂשר אר ּבעה אֹומר : אליעזר  ׁשחלבניסן ר ּבי ְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבּׁשּבת לפילהיֹות במקלות, משתמשים  אין  ְִַַָ

ולכן  בטלטול, חבר ֹו,שאסורים  ּכתף על  יד ֹו ֲִֵֶֶַַַָמּניח 
ותֹולה ּכתפֹו, על  חברֹו זרועותיהםויד  על הפסח  ְְְֲֵֵֶַַ

אליעזר ּומפׁשיט רבי על חולקים חכמים אך ְִַ
שאין  במקלות, משתמשים  בשבת שאף  וסוברים

שבות  זו  שכאן  סובר  אליעזר  ורבי במקדש. שבות 

המקלות, בלי להסתדר  שאפשר  כיוון  לצורך, שלא

התירו : לא לצורך שלא ושבות

י  משנה

הפסחקרעֹו קרבן  את  אמ ּוריו- על והֹוציא הקרבים  החלקים  ושאר החלב - ְְִֵָָ
ּבּמגיסהמזבח , גדולהנתנֹו קערה הּמז ּבחהכהן והקטירן- ּגּבי  .76על  ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ

לבתיהם פסחיהם  את  להוליך יכולים  היו  שלא בשבת, להיות שחל פסח בערב 

פסחיהם , שחיטת שנשלמה לאחר  יום, מבעוד ראׁשֹונהולצלותם  ּכת  ְִַָָָיצתה
הּבית, ּבהר  לּה ּבחילכתויׁשבה  ובין ׁשנ ּיה "סורג" הקרויה המחיצה בין  - ְְְְִִֵַַַַָָָָ

נשים , עזרת של  ע ֹומדתהחומה ּבמקֹומ ּה הכל והּׁשלי ׁשית  ומחכים בעזרה, - ְְְִִִֶֶַָ
זמן  ואז חׁשכהעד שבת , צאת שבירושליםיצאּוהיינו  לבתיהם  אתכולם וצל ּו ְְֵֶָָָָ

ְִֵֶּפסחיהן:

מברטנורא  עובדיה ר '
מסמריםאונקליות.ט ט ט ט 

למעלה: כפופים שראשיהן

בביתובעמודים. קבועין  שהיו 

עמודים בעזרה המטבחים

ננסים: נקראים חלקים.קטנים
קליפתן : להיותמפוצלות  שחל

לטלטלבשבת. יכול  ואין 

חבירו.המקלות : כתף  על  ידו
ארכובותיו  בגידי  אותו  ותולה 

כר "א . הלכה  ואין בזרועו .

המקלות אותן  לטלטל  שמותר

במקדש : שבות  דאין 

הקרביםאימוריו.י י י י  החלבים 

המזבח : בקערה.במגיס.ע "ג

מגיסוהי: קערותיו  ישבהתרגום
הבית . בהר קאמר,לה  בשבת 

פסחיהן: להוליך יכולין שאין

העזרה בחיל. לחומת  הסורג  בין 

הבית : עליית  בתחלת  נשים של

את וצלו יצאו חשיכה
הפסחפסחיהן. צליית  שאין 

השבת : את  דוחה

והרחבות  ביאורים

ב)בגמרא 76. כהן (סה , אותו ולא  אחר כהן  הוא  שהמקטיר וניתוח למדין  הפשט  שכן  זר, (או 

בזר) גם  המזבח".כשרים  גבי על "להקטירן ולומר: לתקן  יש לכן  הפסח, בקרבן שטיפל 
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עשירי$פסחים  רפאל פרק רפא $משנת 

עשירי  פרק

הסדר  ליל דיני

א משנה 

ל ּמנחה סמ ּו% פסחים שעערבי כחצי לפני- ה ְְְִִֵַַָָָ
עשירית ), שעה (מתחילת קטנה מנחה יאכלזמן  ַֹֹלא

ׁשּתח ׁש% עד בערב אדם מצה שיאכל  כדי ְֶֶַַָָ
.140לתיאבון 

ׁשּביׂשראל  עני  הצדקה ואפּלּו מן  לאהמתפרנס ְְֲִִִֵֶַָָֹ
הסדר יאכל ׁשּיסבבליל  על עד  נשען  מיטה  על  ֵֶַַָֹ

מברטנורא  עובדיה ר '
פסחים שני על  נמנין  דאין 

מנוייו: זה  ואין  כאחד,

סמוך א א א א יייי פסחים ערבי
כמו למנחה. מעט למנחה  קודם

שעה  בתחלת  שעה . חצי

בתשע קרב דתמיד עשירית .

וקודם המנחה , זמן  והוא  ומחצה

בתחלת הוי שעה חצי למנחה

עשירית : אדם.שעה  יאכל  לא 
משום לתאבון  מצה שיאכל  כדי

דלא  פשיטא  ולחם מצוה. הדור 

משש אסור דחמץ  אכיל , מצי 

בבית ארוסתו  על  כבא  פסח בערב מצה האוכל  בירושלמי  אמרינן  הא  נמי ומצה  ולמעלה. שעות 

מהן : כריסו  ימלא  שלא  אוכלין  לשאר  אלא  נצרכה ולא  שיסב.חמיו. כדרךעד השלחן  ועל  במטה

והרחבות  ביאורים

הפסח את  השוחט לכן ברשותו, חמץ שיהיה אסור הפסח שחיטת בזמן כזית. לפחות  ממנו 

שנאמר כיתות, בשלש הפסח את  לשחוט מצווה תעשה. בלא  עובר החמץ ו ):על  יב , (שם 

השבת את דוחה פסח  קרבן וישראל . ועדה קהל  – ישראל " עדת  קהל  כל  אותו  ונלמד"ושחטו

התמיד  מקרבן  שווה  אף ("במועדו ")מגזרה  השבת, את דוחה בתמיד  האמור  "מועדו " מה ,

גם  בניסן  בי"ד  מקריבים היו הפסח קרבן על  נוסף  השבת . את דוחה בפסח האמור  "מועדו"

נאמר זה  ועל  עשר", ארבעה "חגיגת  הנקראים שלמים ב ):קרבנות  טז, לה '(דברים  פסח "וזבחת 

ב "חבורה", נאכל  הפסח לחגיגה . ובקר  לפסח צאן ודרשו: ובקר", צאן קבוצתאלהיך היינו 

הפסח את לאכול  שמתחילים מקום ובאותו יחד, ולאכלו  להקריבו הפסח  על  שנמנו אנשים

להקריב  יכל  שלא  מי  אחר . בבית ומקצתו  זה בבית מקצתו  לאכול ואסור שם, לגמור חייבים

פסח שהוא  באייר  בי "ד  הפסח את יעשה  רחוקה, בדרך או טמא  שהיה  מפני בזמנו הפסח  את 

י .שנ 

ב)בגמרא 140. למנחה ,(צט, סמוך  פסח בערב לאכול שאסור מדגישה  המשנה  מדוע שואלין:

וימים  שבתות  בערבי  אדם יאכל  לא  דתניא : טובים, וימים שבתות  בערבי  גם חל זה  איסור הרי

תאוה , כשהוא  לשבת  שיכנס כדי  ולמעלה המנחה  מן אומר:טובים יוסי רבי יהודה , רבי דברי

והולך אוכל דאמר יוסי, לרבי אלא  צריכא  לא  הונא : רב אמר  ותרצו: שתחשך? עד  והולך אוכל 

דמצה  חיובא  משום הפסח בערב אבל  טובים, וימים  שבתות  בערבי מילי  הני שתחשך, עד 

המנחה  מן טובים וימים שבתות  בערבי התם יהודה , רבי  תימא  אפילו אמר : פפא  רב מודה .

אסור . נמי למנחה סמוך אפילו הפסח בערב אבל  שרי, למנחה סמוך דאסיר, הוא  ולמעלה

בגמרא  שואלין  א )ועוד  הכוונה (קז, האם קטנה? מנחה  או  גדולה מנחה  מדובר, מנחה  באיזה

פסח, קרבן מלעשות  להימנע  ויבוא  בסעודתו  יאריך  שמא  הוא  והטעם גדולה, למנחה  סמוך 

– תיאבון  בלי  המצוה מצת  את  יאכל  שלא  הוא  והטעם קטנה , למנחה סמוך הכוונה  אולי  או

תנן. קטנה  למנחה סמוך וענו : כורחו? בעל 

אמרו ב)ועוד  מטעמים (קז, במיני  להטביל  מותר  ממש, בסעודה שאסור אף אסי , רבי  בשם

בירקי מטביל  יצחק רבי גמורה. סעודה משביע .שאינם שאין  לפי ולמעלה, המנחה  מן  ירקות (אוכל

מעייןרש"י). בבני  מטביל  השמש  הכי: נמי בשר)תניא  האורחים.(של לפני  ונותנן 
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רפאל $רפב  עשירי$פסחים משנת  פרק

חורין  בני כדרך השמאלית .141ידו 

לֹו יפחת ּו החג ולא סעודת לצורך צדקה גבאי ְְֲִֹ
יין  ׁשל  כֹוסֹות ואפ ּלּו142מארּבעה שבעניים, עני ְֲִִֵֶַַַָָ

הּתמח ּוי המתפרנס ממנה מן  שנותנים  קערה - ְִַַ
בלילה  כוסות ארבע לו  יתנו  יום , בכל לעניים  מזון 

:143הזה 

מברטנורא  עובדיה ר '
חורין : לו.בני  יפחתו  גבאיולא

העניים : את  המפרנסים צדקה 

כוסות . לשונותמד ' ד' כנגד

וארא . בפרשת  שיש גאולה של

וגאלתי, והצלתי, והוצאתי,

מתפרנסולקחתי: הוא ואפילו
התמחוי. ענימן דהיינו 

התמחוי : מן  יטול לא  סעודות  שתי מזון  לו  שיש מי פאה במסכת  דתנן  שבעניים

והרחבות  ביאורים

בגמרא 141. א):גרסינן  -(קח, יין הסיבה. צריך אין - מרור הסיבה, צריך  - מצה איתמר:

ולא  הסיבה . צריך אין נחמן: דרב משמיה ואיתמר הסיבה , צריך נחמן : דרב  משמיה איתמר

עכשיו הגמרא : ומסכמת  להסב . צריך אין ובאלו  להסב, שיש נחמן  רב אמר כוסות באיזה  ברור

הכוסות . בארבעת  יסב הסבה, בעי האחרונים או  הראשונים הכוסות  שני אם יודעים אנו  שאין

-פרקדן  הגב ) על שמא (שוכב  אלא  עוד  ולא  הסיבה. שמה לא  - ימין  הסיבת הסיבה . שמיה  לא 

חשובה  אשה ואם  הסיבה, בעיא  לא  - בעלה  אצל  אשה סכנה . לידי  ויבא  לוושט קנה  יקדים 

מאי? רבו  אצל  תלמיד  להו: איבעיא  הסיבה. בעי - אביו אצל בן  הסיבה. צריכה שמע היא  תא 

דהדדי אבירכי  זגינן  מר בי  הוינן  כי אביי : נשעניםדאמר היינו  רבה, אדוני , אצל בפסח היינו  (כאשר

הסבה) חובת ידי יצאנו  וכך להסב , לכולם  מקומות היה  לא כי זה, של ברכיו על רב זה לבי  אתינן  כי .

מאי? שמש להו: איבעיא  שמים. כמורא  רבך מורא  צריכתו, לא  לן: אמר דאמריוסף  שמע תא 

שמע  לא , מיסב לא  אין  מיסב  יצא , מיסב כשהוא  מצה  כזית שאכל השמש  לוי: בן  יהושע רבי

מינה. שמע הסיבה בעי מינה 

.142- כוסות לארבע מצרים:הטעם בגלות  האמורים גאולה  לשוני  ארבעה כנגד  רש "י: פירש

וארא . בפרשת  אתכם, ולקחתי אתכם , וגאלתי  אתכם, והצלתי  אתכם, והוצאתי

ב)בגמרא  בענין (קט, סכנה  לידי  שיבוא  חששו ולא  כוסות ארבעה  תיקנו חכמים כיצד  שואלין:

רבא  המזיקין . מן  ובא  המשומר  ליל  - שמרים" "ליל  קרא  אמר  נחמן: רב אמר ותרצו: זוגות ?

ברכה של  כוס  המזון )אמר: לטובה(ברכת כוסות )מצטרף  ארבעה לרעה(מצות מצטרף (לענין ואינו

הוא .זוגות ) נפשה באפי  מצוה וחד  חד  כל  חירות, דרך רבנן  תקינו כסי  ארבעה  אמר: רבינא  .

באותו היו הן  שאף  הללו, כוסות  בארבעה חייבות  נשים  לוי : בן יהושע רבי  ואמר  בגמרא : גרסינן 

כדאמרינן פירש"י: ב )הנס . יא , מקרא (סוטה גבי  וכן נגאלו, הדור שבאותו צדקניות נשים בשכר 

שבת  במסכת  חנוכה  נר  גבי וכן נגאלו, אסתר ידי דעל דמשום הכי, אמרינן  נמי  א )מגילה , .(כג ,

למדין ב)עוד  ואחד(קח , נשים ואחד  אנשים אחד  הללו  כוסות בארבעה חייבין הכל  רבנן: תנו

ואגוזין  קליות  להן  מחלקין אלא  ביין ? לתינוקות יש תועלת  מה  וכי יהודה: רבי  אמר תינוקות.

ואגוזין  קליות  מחלק שהיה  עקיבא , רבי  על  עליו אמרו וישאלו . ישנו שלא  כדי פסח, בערב 

מצות לת חוטפין אומר: אליעזר רבי  תניא , וישאלו . ישנו שלא  כדי  פסח, בערב (מגביהין ינוקות 

שישאלו) תינוקות בשביל  הקערה  עליואת אמרו תניא , ישנו . שלא  תינוקות בשביל  פסחים  בלילי

יום  וערב פסחים  מערבי חוץ המדרש, בבית לעמוד  עת  הגיע אמר לא  מימיו עקיבא : רבי על 

את שיאכילו כדי  הכיפורים  יום וערב ישנו , שלא  כדי תינוקות  בשביל פסח בערב הכפורים.

בניהם.

א )בגמרא 143. עקיבא (קיב, לרבי  אפילו אלא  נצרכא  לא  שמשנתנו  שבתךלמדין  עשה דאמר:

הכא  לבריות, תצטרך ואל  מודי (בפסח )חול  ניסא  פרסומי  התמחוי).משום מן  (שיקח 
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עשירי$פסחים  רפאל פרק רפג $משנת 

ב  משנה 

ראׁשֹון ּכֹוס לֹו לקידוש,מזגּו יין  ׁשּמאי של ּבית  ְִֵַַָ
מבר % "אשר הּיֹוםקדושת עלתחילה אֹומרים: - ְְִֵַַָ

וכו'", עם מכל בנו  הּיין בחר  על  מבר% ּכ% ְְִֵַַַַַָָואחר
הגפן ". פרי "בורא  מבר%- אֹומרים: הּלל ְְִִֵֵֵָּובית

עלתחילה  מבר % ּכ% ואחר  הּיין, קדושת על ְְִֵַַַַַַָָ
:144הּיֹום ַ

ג  משנה 

היין  על  שבירך לפניואחר לעורר הביאּו כדי ירקות, ְִֵָָ
ירקות  להביא דרך שאין  לפי לשאול, התינוקות את 

הסעודה, ּבחזרתקודם  את 145מטּבל  אוכל  כלומר  ְֲֵֶֶַַ
וכד' מלח  במי טיבול ידי על  הירקות או ַעד החזרת 

שיגיעׁשּמּגיע  לפני הּפת- למרור לפרּפרת  - ְְִֶֶֶַַַַַ
מצה  אכילת אחר  מצווה לשם  .146שאוכל

מּצה לפניו מצה הביאּו אכילת  וחזרתלמצוות ְֲִֵֶֶַַָָָ
מרור  אכילת את וחרסת למצוות בה להטביל  כדי ֲֶַֹ

מברטנורא  עובדיה ר '
היום .בבבב על בתחלה מברך

בפה "ג. ואח "כ היום  קדוש

בא  ואח"כ  היום קידש שתחלה

כך לכניסה  שקדם  וכשם היין ,

לברכה: היין.קודם על  מברך
הפת . על  למקדש  וה"ה תחלה.

לקדוש גורמים הפת  או  שהיין 

לא  פת  או  יין  לו  אין  שאם  היום,

לפניו.גגגגיקדש: הביאו
תינוק  שיכיר  כדי הירקות .

להביא  דרך  שאין  לפי וישאל,

סעודה: קודם מטבלירקות 
חזרת ,בחזרת . דוקא  לאו 

בשאר הוי  זה  ראשון  דטבול

שאר לו  אין אם אלא  ירקות ,

במקום בחזרת  מטבל ירקות 

מטבל ולשון  ירקות . שאר

ע "י אכילתן  שכל ולפי אוכל.

לאכילה  קרי היתה, טיבול 

לאו  זה  טיבול ומיהו  טיבול .

לקמן  מדקתני הוא , בחרוסת 

הובאו : לא  דעדיין מכלל וחרוסת . וחזרת  מצה לפניו  הפת .הביאו  את לפרפר שמגיע לאכילתעד 

לאותו  שיגיע דקודם מצה. לאכילת  ירקות  אכילת  בין  מפסקת  אחרת  אכילה שאין  קמ"ל והא  מצה .

כדכתיב תחלה, מצה  אוכל מרור אכילת  על  עליו  שמברך  מצוה של ט)חזרת  מצות(במדבר  על 

מרורים : והדר  ברישא  מצות  מיניוחרוסת .ומרורים, וכמה ושקדים בטנים ולוזים מתאנים שעושים

והרחבות  ביאורים

מחלוקתם 144. בגמרא טעם א):מובא  הלל (קיד , ובית שמאי בית שבין דברים רבנן: תנו 

שהיום מפני היין, על  מברך  כך ואחר היום, על  מברך  אומרים: שמאי  בית (קידושבסעודה .

שיבא ,היום) ליין טעם)גורם קידש(ועוד  ובית(תחילה)היום(נכנס )וכבר בא . לא  יין  ועדיין 

שתאמר לקידוש גורם שהיין מפני  היום, על  מברך כך ואחר היין  על  מברך אומרים: הלל 

קידוש). אין  יין  ושאינו(שללא  תדיר תדירה, אינה היום  וברכת תדירה  היין  ברכת  אחר : דבר

ב"ה. כדברי והלכתא  קודם. תדיר  תדיר 

המשנה פירוש:145. אלא  חזרת, דווקא  לו שיביאו  הכוונה  ואין ימינו . של החסה היא  חזרת

למרות לכרפס , בה להשתמש יכול  מהחזרת , חוץ אחרים ירקות לו  אין שאם להשמיע באה 

נקראת טיבול , ידי על  היתה אכילתם שכל  ולפי למרור. גם בה ישתמש הסדר שבהמשך

'טיבול '. האכילה

מצוותפירוש:146. לשם שאוכלים החזרת  לפת . כתוספת שאוכלים מזון  היינו  הפת" "פרפרת 

שנאמר המצה, לאחר נאכלת  שהיא  משום הפת ", "פרפרת כאן  נקראת יא):מרור  ט, (במדבר

ללמדנו, המשנה  שבאה ונמצא  מרורים. כך ואחר מצות  קודם - יאכלהו" ומרורים מצות "על 

הפת'. 'פרפרת שהיא  המצה , לאחר הנאכלת חזרת  לאותה שמגיע לפני  בחזרת" ש"מטבל 
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רפאל $רפד עשירי$פסחים משנת  פרק

תבׁשיליןהחזרת, פסח ,ּוׁשני לקרבן  זכר  אחד ְְִִֵַ
הפסח עם  הבאה חגיגה לקרבן  זכר  ַאף ,147והשני

ׁשאין ּפי  ב על  מצוההטיבול  כדיחרסת  רק  ובאה  ְֲִִֵֶֶַָֹ
צריך  מקום  מכל המרור , חריפות את להמתיק

לפניו . להביאה

אֹומר : צד ֹוק ּבר ּבי אליעזר המרור ר ּבי  טיבול ְֱִִִֵֶֶַַָ
הוא חכמים.148מצוהבחרוסת שתיקנו ְִָ

ׁשל  ּגּופֹו לפניו מביאים היּו קרבן ּובּמקּדׁש ְְְִִִֶַָָָָ
והחזרת :ּפסח ה  המצה עם ֶַ

מברטנורא  עובדיה ר '
תפוחים בה ומשימין  פירות 

ומערבין  במדוכה הכל ודכין 

קנה  תבלין  עליה  ונותנין  בחומץ

דקות פתילות כעין  וקנמון 

וצריך לקש זכר ארוכות 

לטיט: זכר  עבה  שאיןשתהיה
מצ  לרפואה וה.חרוסת  אלא 

וקשה  שרע החזרת , שרף לבטל

כארס: צדוקלגוף  ברבי ר"א
מצוה . שהיו אומר  לתפוח זכר 

והרחבות  ביאורים

ב)בגמרא 147. שני(קיד , אמר: חזקיה  ואורז . תרד  הם התבשילין ששני הונא  רב  בשם למדין

לקרבן  זכר  אחד בשר , מיני  שני  צריך  אמר: יוסף רב שעליו . וביצה  דג  אפילו  הם התבשילין

העצם  שעל  בשר  חתיכת אפילו אמר: רבינא  הפסח. עם הנאכלת  לחגיגה זכר ואחד  פסח,

תבשילין. שני הם הרי בו, שנתבשלה והרוטב 

למדין  א )עוד  משמיה (קטו, הלל אמר הכי נתן : דרב בריה משרשיא  רב לי  אמר  רבינא : אמר

וניכול (ממסורת):דגמרא  הדדי  בהדי  ומרור מצה איניש ניכרוך ומרור לא  מצה אדם  יכרוך (לא

ויאכל) דרבנן יחד  ומרור דאורייתא , הזה בזמן  מצה לן דסבירא  משום המצה, הבית חורבן  (לאחר

מדרבנן ) והמרור הלל ,מדאורייתא על  עליו  אמרו  דאורייתא . למצה ליה  ומבטיל דרבנן  מרור  ואתי ,

היא : דמילתא  ומסקנה יאכלהו". ומררים מצות  "על  שנאמר: ואוכלן, אחת  בבת  כורכן  שהיה 

בהדי וחסא  מצה  אכיל  והדר  ואכיל , מרור אכילת  על מברך והדר ואכיל , מצה אכילת  על  מברך

כהלל. למקדש  זכר ברכה, בלא  הדדי

למדין  ב)עוד  יצא (קטו, לא  מרור בלע יצא , מצה בלע רבא : מרירות אמר את להרגיש (שצריך

לפניהמרור). מצה  אשי : בר שימי רב אמר יצא . לא  מרור ידי יצא , מצה ידי ומרור, מצה  בלע

השלחן  את עוקרין ואין  ואחד , אחד  כל  לפני וחרוסת  ואחד , אחד  כל  לפני מרור ואחד , אחד  כל 

הגדה שאומר  מי  לפני  שעושהאלא  שבהן  גדול מלפני  אלא  הגדה כשמתחיל קערה להגביה צריך (אין 

ההגדה) ואומר כולהוהסדר אומר : הונא  רב  וחרוסת ). מרור, מצה, הדברים  מי(רק )נמי(כל  לפני

שיכירו כדי ינאי: רבי  דבי  אמרי  השולחן ? את  עוקרין  למה הונא . כרב והלכתא  הגדה , שאומר

וישאלו . מקמיהתינוקות תכא  מדלי דקא  חזא  דרבה, קמיה יתיב  הוה קטן אביי כשהיה (אביי 

השלחן ) את שעוקרים  אמרראה מיקמן ? תכא  מעקרי  קא  אתו  אכלינן קא  לא  עדיין  להו : אמר ,

נשתנה. מה  מלומר פטרתן  רבה : ליה 

למדין  דברים(שם)עוד  עליו שעונין לחם כתיב, עוני לחם שמואל : ההגדה)אמר תניא (דברי .

הרבה. דברים עליו שעונין  לחם - עוני לחם הכי ענינמי מה כתיב , עני עוני, לחם אחר: דבר 

כאן  אף  – בפרוסה מצה)שדרכו מסיק (באכילת הוא  עני  של  דרכו מה  אחר: דבר  בפרוסה .

אופה  ואשתו  מסיק הוא  נמי כאן  אף  אופה , עוני )ואשתו  לחם  נקראת המצה ולכן  יחמיץ, שלא .(כדי

בגמרא 148. א):גרסינן  לתפוח(קטז , זכר אומר: לוי  רבי  מצוה ? בלא מאי שם  בניהן  יולדות (שהיו 

רש"י ) - עוררתיך התפוח תחת דכתיב מצריים , בהן  יכירו  שלא לטיט.עצב , זכר אומר: יוחנן  ורבי  אמר.

לקהוייה  צריך  הלכך חמוצה)אביי: לסמוכיה (לעשותה  סמיכה)וצריך זכר(לעשותה לקהוייה  .

זכר חרוסת לתבן , זכר תבלין  יוחנן : דרבי כוותיה תניא  לטיט. זכר לסמוכיה  וצריך לתפוח ,

חרך תגרי אומרים היו כך  צדוק : ברבי אלעזר רבי  אמר זעירים)לטיט. שבירושלים:(חנוונים 
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עשירי$פסחים  רפאל פרק רפה $משנת 

ד משנה 

ׁשני ּכֹוס ל ֹו יין ,מזג ּו ׁשֹואל של הּבן  את וכאן  ְְִֵֵֵַָָ
האכילה 149אביו  לפני נוספת כוס מוזגים  מדוע ִָ

מל ּמדֹו(רש"י). אביו ּבּבן, ּדעת  אין לשאול ואם ְְְִִֵֵַַַַָ
כדלהלן :

ׁשּבכל הּלילֹות? מּכל הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָמה
הּזה הּלילה ּומּצה, חמץ  אֹוכלין  אנ ּו ְְִֵֵֶַַַַַָָָָהּלילֹות

מ ּצה? ַָֻּכּלֹו
ירקֹות, ׁשאר  אֹוכלין אּנּו הּלילֹות ְְְְִֵֶַָָָָׁשּבכל 

מר ֹור ? הּזה ְֶַַַָָהּלילה
צלי , ּבׂשר  אֹוכלין אנ ּו הּלילֹות ׁשל ּוקאו ׁשּבכל  ְְִִֵֶַָָָָָָ

או  הרבה , מבושל  ּכּלֹו- הּזה הּלילה ְְֶַַַָָֻֻּומבּׁשל,
קיים.צלי ? היה המקדש שבית בזמן  רק נשאלה זו  שאלה - ִָ

אחת  ּפעם מטּבילין אנּו הּלילֹות סעודה ׁשּבכל בכל לאכול דרכם  היתה שכך ְְִִֵֶַַַַַַָָ
בטיבול, הּזהירקות  ירקות הּלילה פעמיםמטבילין  אחריׁשּתי מיד אחת ְְְִֵֶַַַָָ

מרור, באכילת שנייה ופעם  בטיבול, חזרת או  ירקות שאר  שאוכלים הקידוש,

בחרוסת? אותו  שמטבילים 

מלּמד ֹוה ׁשּלוהבנתו דעּתֹוהשגת ּולפי אביו יציאת ּבן, של הענין  גודל  את ְְְְִִֵֶַַָ
מצרים.

ּבגנ ּות ּבׁשבח150מתחיל  וניסיםּומסּים לעבודתו  המקום  שקרבנו ישראל , של ְְְְִִֵֶַַַ
לנו, הדרשודֹורׁששעשה בדרך מבאר  אבי"- אֹובד  -מ "אר ּמי ה כו, (דברים  ְֲִִֵֵֵַָ

ּכּלּה:ט ), הּפרׁשה ּכל ׁשּיגמ ֹור  ְִֶַַָָָָָֻעד 

מברטנורא  עובדיה ר '
עצב, בלא  בניהם שם יולדות 

לטיט: שואל.דדדדוזכר הבן וכאן
וכאן , כתוב אין  הספרים  בכל 

צלפחד  בנות  כן כמו וכן , אלא 

כז)דוברות  ודין (במדבר  כלומר  .

יהיה  שני  כוס  שבמזיגת  הוא 

נשתנה : מה שואל  הלילההבן 
צלי. כולו שביתהזה בזמן 

שואל הבן  היה קיים  המקדש

בגנות .כך : מתחלה מתחיל

ועבדים אבותינו  היו  ע"ז עובדי

בשבח.היינו: שקרבנו ומסיים

את וגאל  לעבודתו המקום

ממצרים : אבותינו 

והרחבות  ביאורים

התוספות כתבו למצווה . תבלין לכם וטלו לסמוכיה"):בואו  "צריך אית(ד "ה אמר: "ובירושלמי

אכילה  ובשעת  לסמוכי. דבר עמא  וכן  במשקה, טיבולו ליה קרי הכי  ומשום לדם, זכר  דעבדי 

מפרש: הגאונים  ובתשובת וחומץ. ביין  אותו  לכנסתמקלשין  שנדמה בפירות  חרוסת  לעשות 

התפוח תחת השירים , בשיר  הרמון ,ישראל  כפלח אעלה התאנה עוררתיך, אמרתי חנטה,

אגוז  ושקדים בתמר, אגוז , גנת  הקץ".אל על הקב"ה ששקד  שם  על 

בגמרא 149. א):גרסינן  ואם (קטז, שואלתו , אשתו  חכם, אינו  ואם שואלו, - בנו חכם  רבנן : תנו

לזה. זה שואלין הפסח בהלכות  שיודעין  חכמים תלמידי  שני  ואפילו לעצמו, שואל  הוא  לאו

בגמרא 150. א )גרסינן אבותינו .(קטז, היו גלולים עבודת  עובדי  מתחלה  אמר: רב  בגנות ? מאי :

היינו . עבדים אמר: לחירותושמואל מריה  ליה  דמפיק עבדא  עבדיה : לדרו  נחמן רב ליה אמר

ליה  למימר בעי  מאי  ודהבא , כספא  ליה מהויהיב  וזהב כסף  לו ונותן  לחירות מוציאו שאדונו  (עבד 

לו) לומר ולשבוחי צריך לאודויי בעי ליה: אמר  ולשבחו)? לו  להודות פטרתן (צריך ליה  אמר .

היינו". "עבדים ואמר פתח  נשתנה ", "מה מלומר
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דוגמא



רפאל $רפו עשירי$פסחים משנת  פרק

ה  משנה 

ּכל אֹומר : היה  ּגמליאל אמרמיר ּבן ׁשּלא ְִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ּבּפסח  אּלּו דברים טעמםׁשל ׁשה פירש לא - ְְִֵֶַַָָֹ

- הסדר  הן:בליל ואּלּו ח ֹובת ֹו, ידי יצא ְְֵֵֵָָָֹלא
ּומר ֹור . מּצה, ֶַַָָּפסח ,

-ּפסח  ולאכול להקריב שנצטווינו  ׁשּוםזה על  ֶַַ
דילג ׁשּפסח אבֹותינּו- ּבּתי על  הּמקֹום ֲֵֵֶַַַָָָ

בכורות .במצרים במכת - ְְִִָ
-מּצה אוכלים שאנו  ׁשּנגאל ּוזו ׁשּום על  ְֲִֶַַָ

מ ּמצרים בצקםאבֹותינ ּו הספיק  ולא בחפזון , ְֲִִִֵָ
להחמיץ.

-מר ֹור אוכלים  שאנו  ׁשּמרר ּוזה ׁשּום על ְֵֶַָ
במצרים. אבֹותינ ּו ח ּיי  את ְְְֲִִִִֵֵֶַַָהּמצרים

עצמֹו את  לראֹות  אדם ח ּיב וד ֹור  ּדֹור  ְְְִֶַַָָָָָּבכל
הסדר  הּואבליל  מ ּמצריםבעצמוּכאּלּו ׁשּנאמר 151יצא ח ):, יג , (שמות ְְֱִִִִֶֶַַָָ

ּבצאתי  לי ה' עׂשה זה  ּבעבּור לאמר , ההּוא ּבּיֹום Kלבנ ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ"והּגד ּת
ְִִִָמּמצרים".

הזה : הנוסח  את לומר  יש מצרים יציאת  סיפור  חּיבין לאחר אנחנ ּו ְְֲִִַַָָלפיכ%
למי  ּולקּלס, לע ּלה, לבר %, להּדר , לר ֹומם, לפאר , ל ׁשּבח , להּלל, ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָלהֹודֹות ,
לחר ּות, מעבד ּות הֹוציאנ ּו האּלּו, הּנּסים ּכל את  ולנ ּו לאבֹותינ ּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשעׂשה
לגאּלה. ּומּׁשעּבּוד  ּגד ֹול , לאֹור  ּומאפלה טֹוב, ליֹום  ּומאבל  לׂשמחה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻמ ּיג ֹון

הלל ּויּה לפניו ההלל :ונאמר  פרשת - ְְְַַָָָֹ
ו  משנה

אֹומר  הּוא היכן הסעודה?עד קודם ההלל  "אםאת עד  אֹומרים: ׁשּמאי ּבית ְִֵֵֵֵַַַַָ
ׁשמחה " התינוקות .הּבנים יירדמו  שלא בשביל  קיג), (תהילים בלבד אחד מזמור  - ְִֵַָָ

מים" למעינֹו "ח ּלמיׁש עד אֹומרים : הּלל  קיד),ּובית (תהילים נוסף  מזמור - ְְְְִִִִֵֵַַַָָ
סוף . ים  וקריעת מצרים  יציאת להזכיר  כדי

ההגדה וח ֹותם התנאים:ּבגאּלהאת נחלקו זו ברכה  ובנוסח  הגאולה, בברכת - ְְִֵָֻ
היה ולא מ ּמצרים", אבֹותינּו את  וגאל ּגאלנ ּו "אׁשר  אֹומר : טרפֹון ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹר ּבי

מברטנורא  עובדיה ר '
דבריםה ה ה ה  ג ' אמר שלא  כל 

שלאלו. טעמן  פירש שלא 

הללו : דברים וחותםוווושלשה
אתבגאולה . מסיים כלומר 

ולא  גאולה . בברכת  ההגדה

היאך למלתיה קמא  תנא  פירש

טרפון  ר ' ואתו  אותה , מברכין 

ר' למלתיה , לפרושי  עקיבא  ור'

בברוך בה פותח אומר טרפון 

דהוה  מידי בברוך , חותם ואינו 

המצות וברכות  הפירות  אברכת 

ולר "ע היא . הודאה חדא  דכולה 

שמוסיף לפי בברוך , בה חותמין 

יגיענו  כן  ובקשה רצוי דברי בה 

כר "ע : והלכה וכו'.

והרחבות  ביאורים

בגמרא 151. ב ):גרסינן  משם(קטז, הוציא  ואותנו שיאמר  צריך רבא : גאלאמר  אותנו  (שאף 

להגביההקב"ה) צריך  מצה רבא : אמר אוכלין ),. שאנו  זו  מצה להגביה (כשאומר צריך  ומרור

מצווה) בחוץ .(לחיבוב  קדשים כאוכל  שנראה  אלא  עוד  ולא  להגביה , צריך אין בשר  ,
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עשירי$פסחים  רפאל פרק רפז $משנת 

וברכת ח ֹותם הפירות לברכת שדומה לפי  בברכה, ֵ
ב "ברוך", מסיימות ואינן  ב "ברוך" שפותחות  המצוות,

בקשה . בה ואין  היא הודאה כולה זו וגם

אֹומר : עקיבא ריצויר ּבי דברי להוסיף צריך ֲִִֵַָ
אומר : וכך ב "ברוך ", בה ולחתום להבא , על ובקשה

למֹועדים י ּגיענ ּו אבֹותינּו ואלהי אלהינּו ה' ְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵַֹֹ"ּכן 
ל ׁשל ֹום, לקראתנּו הּבאים  אחרים ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָולרגלים
ונאכל ,K ּבעבֹודת וׂשׂשים K עיר ּבבנין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹׂשמחים
"ּבר ּו% עד  כו', הּפסחים" ּומן הּזבחים מן  ְְִִִִַַַָָָָׁשם

י ׂשראל ": ּגאל ה', ְִֵַַָָָאּתה
ז  משנה

ׁשליׁשי ּכֹוס ל ֹו והואמזגּו יין , עלשל  מבר % ְְְִִֵַָָ
הכוס.מזֹונ ֹו את ושותה  המזון , ברכת - ְ

כוס לו  מוזגים  מכן  את ו רביעי ,לאחר  עליו לפניההּלל המשך ג ֹומר  אמר שלא ְִִֵֵֶַַָָ
הּׁשיר הסעודה, ּבר ּכת  עליו  וישואֹומר  חי", כל  ל"נשמת שהכוונה אומרים  יש - ְְִִֵַַָָ

שתיהן  את לומר  ונוהגים  מעשיך", כל  אלהינו  ה' "יהללוך  .152אומרים:

הּלל ּו ה ּכֹוסֹות האחרונים ,ּבין  לשניים הראשונים הכוסות שני בין  ר ֹוצה- אם ִֵֶַַָ
-לׁשּתֹות משכר .י ׁשּתהיין  אינו  הסעודה שבתוך שיין  ְְִִֶ

יׁשּתהכוסּבין לא - לרביעי הסדר :ׁשלי ׁשי  את  מלגמור ויימנע  ישתכר  שמא ְְְִִִִִִֵֶֹ
ח  משנה 

מפטירין ל אין הסעודה  את  מסיימים אין  קרבן אחר - אפיקֹומן ב הּפסח אכילת  ְֲִִִֵֶַַַַַָ
מתיקה  ומיני פירות  -153.

מברטנורא  עובדיה ר '
השיר.זזזז דאמריברכת  אית 

דאמרי ואית  חי. כל  נשמת 

ונהגו  מעשיך . כל ה' יהללוך 

לתרוייהו : ביןלמימרינהו 
ישתה. לא לרביעי  שלישי
יוכל לא  ושוב ישתכר שלא 

תאמר ואם  ההלל. את  לגמור

שתה  שהרי  הוא  משוכר  כבר 

יין  הסעודה, בתוך רצונו  כל 

משכר, אינו  המזון שבתוך 

משכר : המזון  ושלאחר 

לשון מפטירין.חחחח שמעתי  אני

בשפה  כב)יפטירו .(תהלים 

ורבותי ואומרים, פותחין כלומר 

מחבירו , הנפטר  לשון  פירשו 

והרחבות  ביאורים

בגמרא 152. א):גרסינן  יהוד(קיח, רב  השיר? ברכת  ורבימאי אלהינו ". ה ' "יהללוך אמר: ה 

חי". כל "נשמת אמר: יוחנן 

"ה ' אומרים: ויש  טרפון. רבי דברי הגדול, הלל  ואומר ההלל , את  עליו גומר  רביעי  רבנן : תנו

יוחנן  ורבי בבל '. 'נהרות  עד  מ'הודו ' אומר: יהודה  רבי הגדול ? הלל מהיכן  אחסר ". לא  רעי

עד יה' לו בחר  יעקב מ'כי אמר : יעקב בר אחא  רב  בבל'. 'נהרות עד  המעלות ' מ 'שיר  אומר:

יושב  הוא  ברוך שהקדוש מפני יוחנן: רבי אמר הגדול? הלל שמו נקרא  ולמה בבל '. 'נהרות

"הודו" וששה עשרים הני  לוי: בן יהושע רבי אמר בריה. לכל  מזונות  ומחלק עולם של ברומו

וזן  תורה  להם נתן  ולא  בעולמו, הוא  ברוך הקדוש שברא  דורות  וששה  עשרים כנגד  מי ? כנגד 

של  חובתו שגובה לה' הודו  טוב"? כי  לה ' "הודו דכתיב מאי  חסדא : רב אמר  בחסדו . אותם

בתרנגולתה  - אלמנה בביצתו , – יתום בשיו, – עני  ואת  בשורו  - עשיר  בטובתו , אחדאדם  (כל

הכלכלית ) ורמתו  במדרגתו  נענש .ואחד

בגמרא 153. ב ):גרסינן  לחבורה(קיט, מחבורה יעקרו שלא  רב : אמר אפיקומן? (שלאחר מאי
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