ּת ֹו ֶס ְפ ּ ָּתאָּ ֹיו ִמית

ָּ

ָּ
ָּ

קותָּ ּובְ נִ ּק ָּּודָּמ ָּלא ָּ
אותָּ ְמ ֻד ּי ָֹּ
ְ ּב ַה ּגהָּהָּ ֲחדשָּהָּ ְל ִָּפיָּנֻ ְסח ָֹּ
ְּכפִָּיָּ ַּת ּק ַָּנתָּוְ ַה ְדרכַָּתָּ ָּ

מ ָּרןָּמוֹ ֲהרא"שָָּּזי"ע ָּ
שתָּוַ ִ ּי ְשלַָּחָּ:י-טזָּ ִּכ ְסליוָּתשע"ו ָּ
ַה ִּל ּמ ָּּודָּ ְלשב ּועַָָּּ ּפר ַ ָּ
ָּ
ָּ

ַמ ֶּסכֶָּתָּער ּו ִביןָּ(ה-ח)ָּ ַמ ֶּסכֶָּתָּ ּ ְפס ִחיםָּ(א-ג) ָּ
ְ
ידיָּ ְ ּב ֶר ְסלֶָּב ָּ
דיָּיְ ִשיבָּהָּ ַד ֲח ִס ָּ
עלָּיְ ָּ
יצאָּלאוֹ רָּ ַָּ

ָּ
ָּ

שתָּ ַו ִ ּי ְשלַָּחָּ,י'-טזָּ ִּכ ְסליוָּ,תשע"ו
בָּ ָּ____________________ָּ ִשעו ִּריםָּיוֹ ִמ ִ ּייםָּ ְלשבוּ עַָָּּ ּפר ַ ָּ

תשע"וֹ
אשוֹןֹ,י'ֹ ִכ ְס ֵליוֹ ׁ
יוֹםֹ ִר ׁ
ּ ְּפסחים כד

סוֹ טה כז

ה ְּלכוֹ ת נְּ זירוּ ת
ּפרק ו'

ישי ֶ
ֶּפ ֶּ ֶרקֶ ֲח ִמ ִֶ
אַ .הנּ וֹ תן ערוּבוֹ ְּ ּבסוֹ ף ַא ְּל ּ ַפים ַא ּמה של ְּּתחוּ ם ,אם היה ּביתוֹ
ס ְּ
מוּך ַלחוֹ מה – י ּכנסְּ .ואם לאו  -לֹא י ּכנס .נְּ תנוֹ ַא ּמה ַא ַחת חוּ ץ
ַל ְּּתחוּ ם ,אם היה ְּ ּבתוֹ ְּך ַא ְּל ּ ַפים ַא ּמה ש ּלוֹ  -ערוּבוֹ ערוּ בְּ .ואם
לאו  -אין ערוּבוֹ ערוּ ב.
בּ .בראשוֹ נה היוּ ְּ ּבני ְּטב ְּריא ְּמ ַה ְּּלכין את ּכל ֲחמתהְּ ,ואין ְּ ּבני
וּבני
ֲחמתה ּבאין א ּלא ַעד ְּמקוֹ ם ַה ּכ ּפהַ ,ע ְּכשו ְּ ּבני ְּטב ְּריא ְּ
ֲחמתה ח ְּזרוּ ל ְּהיוֹ ת עיר ַא ַחת.

תאָּ ַה ּשלָּםָּ ְו ַה ְּמנֻ ּקָּדָּ____________________________________________________ָָּּג
ּתוֹ ֶס ְפ ּ ָּ

גַ .אנְּ שי עיר ְּ ּגדוֹ לה ְּמ ַה ְּּלכין את ּכל עיר ְּק ַטנּ הְּ ,ו ַאנְּ שי עיר
ְּק ַטנּ ה ְּמ ַה ְּּלכין את ּכל עיר ְּ ּגדוֹ לה .אימ ַתי? ּב ְּז ַמן שהיוּ ְּ ּבתוֹ ְּך
ַא ְּל ּ ַפים ַא ּמה ש ּלהןְּ .ואם לֹא היוּ ְּ ּבתוֹ ְּך ַא ְּל ּ ַפים ַא ּמה ש ּלהן  -אין
להם א ּלא ַא ְּל ּ ַפים ַא ּמה ּב ְּל ַבדְּ .ו ַאנְּ שי עיר ְּק ַטנּ ה  -אין להם א ּלא
ַא ְּל ּ ַפים ַא ּמה ּב ְּל ַבד.
ד .עיר של ַר ּבים שח ְּרבהְּ ,ונ ְּש ַּת ְּירוּ ּב ּה ְּגדוּ ד ּיוֹ ת ְּ ּגבוֹ הוֹ ת ֲעשרה
ְּטפחיםַ ,אף ַעל ּפי שאין צוּ רוֹ ת ּ ְּפתחיה נ ּכרים ֲ -הרי זוֹ
מ ְּת ַע ּברת ל ְּהיוֹ ת ְּּכעין עיר .עיר של יחיד ְּונַ ֲעשית של ַר ּבים,
יצד ְּמע ְּרבין אוֹ ת ּה? עוֹ שין לחי
וּ ְּרשוּ ת ה ַר ּבים עוֹ ברת ְּ ּבתוֹ כ ּהּ ,כ ַ
מ ּכאן ְּו ּלחי מ ּכאן ,אוֹ קוֹ רה מ ּכאן ְּוקוֹ רה מ ּכאן ,וּ ְּמע ְּרבין
ְּונוֹ ְּשאין ְּונוֹ ְּתנין ּבא ְּמ ַצעְּ .ואין ְּמע ְּרבין אוֹ ת ּה ַל ֲחצאין ,א ּלא אוֹ
ֻּּכ ּל ּה ,אוֹ מבוֹ י מבוֹ י ּב ְּפני ַע ְּצמ ּה .עיר של ַר ּביםַ ,ו ֲהרי היא של
ַר ּביםְּ ,ואין ל ּה א ּלא ּפ ַתח אחד ְּ -מע ְּרבין את ֻּּכ ּל ּה.
הֻּ .ס ַּכת החג ּבחגַ ,ר ּבי ְּיהוּדה ְּמ ַח ּיב ְּ ּבערוּ ב וּב ְּמזוּ זה וּ ְּב ַמ ֲעשר,
ַו ֲחכמים ּפוֹ ְּטריןַ .ר ּבי ְּיהוֹ ֻּש ַע אוֹ מרְּ :מע ְּרבין ּכ ּכר שלם ֲאפ ּלוּ

שתָּ ַו ִ ּי ְשלַָּחָּ,י'-טזָּ ִּכ ְסליוָּ,תשע"ו
דָּ ָּ____________________ָּ ִשעו ִּריםָּיוֹ ִמ ִ ּייםָּ ְלשבוּ עַָָּּ ּפר ַ ָּ

לא נ ַּטל מ ּמנּ וּ א ּלא ְּּכדי ּד ּמוּ ַע ְּו ַח ּלתוֹ  ,יתר
הוּ א ְּּכאיסרֲ ,אפ ּלוּ ֹ
ַעל ּכן ֲ -הרי זה אסוּ ר.
ו .מי ש ּיש לוֹ חמש ֲחצרוֹ ת ְּ ּבעיר ַא ַחת ,אם היה מ ְּש ַּת ּמש ְּ ּב ֻּכ ּלן
 ֲהרי זה אוֹ סר את ֻּּכ ּלןְּ .ואם לאו  -אין אוֹ סר א ּלא ְּמקוֹ ם ּדירתוֹּב ְּל ַבד .א ַמר ַר ּבי ְּיהוּ דהַ :מ ֲעשה ְּ ּבבן נַ ְּפחא שהיוּ לוֹ חמש
ֲחצרוֹ ת ְּ ּבאוּ שא ,וּבא ַמ ֲעשה ל ְּפני ֲחכמיםְּ ,וא ְּמרוּ  :אינוֹ אוֹ סר
א ּלא ּבית ּדירה ּב ְּל ַבד.
ז .חמש ֲחבוּ רוֹ ת מ ְּקצת ְּשרוּ ין ַ ּב ֲחדרים ,וּ מ ְּקצת ְּשרוּ ין ּב ֲעל ּיוֹ ת
 ְּט ַר ְּקלין ש ּלהן ּכחצר ַל ּב ּתיםְּ .שנַ ים ש ּ ֻּש ּתפין זה לזהּ ,בין ַ ּב ַ ּייןּבין ְּ ּבשמן  -אינן ְּצריכין ְּלערב .היוּ ְּשלֹשה  -זה ֻּש ּתף לזה ַ ּב ַ ּיין,
וזה ֻּש ּתף לזה ְּ ּבשמן ְּ -צריכין ְּלערבַ .ר ּבי ש ְּמעוֹ ן אוֹ מר :אחד
ַיין ְּואחד שמן  -אין ְּצריכין ְּלערב .א ְּלעזר ּבן ַּתדאי אוֹ מר:
ֲאסוּ רין ַעד ש ּיע ְּרבוּ .

תאָּ ַה ּשלָּםָּ ְו ַה ְּמנֻ ּקָּדָּ___________________________________________________ ָָּּה
ּתוֹ ֶס ְפ ּ ָּ

וּבנוֹ  ,נשיו ְּו ַכ ּלוֹ תיוֲ ,עבדיו ְּוש ְּפחוֹ תיו ,ה ַרב ְּו ַת ְּלמידוֹ ,
ח .אב ְּ
ּב ְּז ַמן שאין ע ּמהם ּד ּיוּ רים ֲ -הרי הן ּכיחידיםְּ ,צריכין ְּלערב,
מבוֹ י ש ּלהן ּ -בין ּכ ְּך ְּוכ ְּך נ ַּתר ַ ּב ּלחי ְּוקוֹ רה.
טַ .עם הארץ שהיוּ מוֹ ליכין א ְּצלוֹ ערוּ ב ,מוֹ ל ְּ
יך לוֹ ּכֹהן ּכ ַּכר
ְּּתרוּ מהְּ ,ויוֹ שב וּ ְּמ ַש ְּּמרוֹ וּ ַמ ְּחש ְּ
יך עליו ְּואוֹ ְּכלוֹ  ,וּ בא לוֹ .
לא נ ְּח ְּשדוּ ַעל ַה ּ ְּשביעית.
ַ
וּב ּ ְּשביעית ֲ -הרי זה ֻּמ ּתר ,מ ּ ְּפני ש ּ ֹ
יּ ַ .בית ש ַּמנּ יחין ּבוֹ ערוּ ב  -אין צר ְּ
יך ְּל ַה ְּפריש ּכ ּכרְּ ,מע ְּרבין
ְּ ּב ַבית ישן מ ּ ְּפני ַּד ְּרכי שלוֹ ם ,אם היה שם ַר ּבוֹ  ,אוֹ אדם גּ דוֹ ל,
הג ּבוֹ ּכבוֹ ד  -ה ְּרשוּ ת ְּ ּבידוֹ .
אוֹ שהיה ַמ ּשיא את ְּ ּבנוֹ ְּורצה לנְּ ֹ
מ ְּצוה ַעל ּכל אדם ְּל ַב ּטל ְּרשוּ ת ,אם היה אדם גּ דוֹ ל  -ה ְּרשוּ ת
ְּ ּבידוֹ .
יאַ .אנְּ שי חצר ש ּש ַכח אחד מהן ְּולֹא ע ַרב  -עליו ְּל ַב ּטל
ה ְּרשוּ ת .אם היה שם ּבית האבל אוֹ ּבית ַה ּמ ְּש ּתהְּ ,ורצוּ ְּל ַב ּטל
ְּרשוּ תוֹ  -ה ְּרשוּ ת ְּ ּבידוֹ .

שתָּ ַו ִ ּי ְשלַָּחָּ,י'-טזָּ ִּכ ְסליוָּ,תשע"ו
וָָּּ_____________________ָּ ִשעו ִּריםָּיוֹ ִמ ִ ּייםָּ ְלשבוּ עַָָּּ ּפר ַ ָּ

יח
יבְּ .שלֹשה שהיוּ ְּשרוּ ין ּבחצר ,וּ מת אחד מ ְּ ּבני החצרְּ ,והנּ ַ
את ה ְּרשוּ ת ְּלאחד מן ַה ּשוּ ק ,מ ְּ ּבעוֹ ד יוֹ ם – אוֹ סר .מ ּשחשכה -
יח את ְּרשוּ תוֹ ְּלאחד
אינוֹ אוֹ סרְּ .ואחד מן ַה ּשוּ ק ש ּמתְּ ,והנּ ַ
מ ְּ ּבני חצר ,מ ְּ ּבעוֹ ד יוֹ ם  -אינוֹ אוֹ סר .מ ּשחשכה  -אין אוֹ סרֲ .הרי
ש ּש ַכח ְּולֹא ערבְּ ,וח ַזר ְּוהוֹ ציאּ ,בין ְּ ּבשוֹ גג ּבין ְּ ּבמזיד ֲ -הרי זה
אוֹ סר; ּד ְּברי ַר ּבי מאירַ .ר ּבי ְּיהוּ דה אוֹ מרּ ְּ :במזיד – אוֹ סר.
ְּ ּבשוֹ גג  -אינוֹ אוֹ סר .מי ש ּב ּטל ְּרשוּ תוֹ ְּ ,וח ַזר ְּוהוֹ ציאּ ,בין
ְּ ּבשוֹ גג ּבין ְּ ּבמזיד ֲ -הרי זה אוֹ סר.
לא ערב  -נוֹ תן ְּרשוּ תוֹ ְּלאחד שערב .וּ ְּשנַ ים שע ְּרבוּ -
יג .אחד ש ּ ֹ
לא ע ְּרבוּ  -נוֹ ְּתנין
לא ערב .וּ ְּשנַ ים ש ּ ֹ
נוֹ ְּתנין ְּרשוּ תן ְּלאחד ש ּ ֹ
לא ערבֲ .אבל אין אחד
ְּרשוּ תן ל ְּשנַ ים שע ְּרבוּ  ,אוֹ ְּלאחד ש ּ ֹ
לא ערבְּ ,ואין ְּשנַ ים שע ְּרבוּ נוֹ ְּתנין
שערב נוֹ תן ְּרשוּ תוֹ ְּלאחד ש ּ ֹ
לא ע ְּרבוּ נוֹ ְּתנין ְּרשוּ תן
לא ע ְּרבוּ ְּ .ואין ְּשנַ ים ש ּ ֹ
ְּרשוּ תן ל ְּשנַ ים ש ּ ֹ
לא ע ְּרבוּ  ,ש ּכל ְּז ַמן שהיוּ ְּשנַ ים ְּשרוּ ין ּבחצרְּ ,וש ַכח
ל ְּשנַ ים ש ּ ֹ
אחד מהן ְּולֹא ערב ֲ -הרי זה אוֹ סר.

תאָּ ַה ּשלָּםָּ ְו ַה ְּמנֻ ּקָּדָּ____________________________________________________ָָּּז
ּתוֹ ֶס ְפ ּ ָּ

יד .י ְּשראל מוּ מר ְּמ ַש ּמר ַש ַ ּב ּתוֹ ַ ּב ּשוּ ק ְּ -מ ַב ּטל ְּרשוּ ת ,שאינוֹ
ְּמ ַש ּמר ַש ַ ּב ּתוֹ ַ ּב ּשוּ ק  -אינוֹ ְּמ ַב ּטל ְּרשוּ ת .מ ּ ְּפני ַמה? שא ְּמרוּ :
י ְּשראל נוֹ טל ְּרשוּ ת ְּונוֹ תן ְּרשוּ תְּ ,והעוֹ בד ּכוֹ כבים ַעד ש ַ ּי ְּש ּכיר.
יצד ְּמ ַב ּטל ְּרשוּ ת? אוֹ מרְּ ' :רשוּ תי נְּ תוּ נה ְּלךְּ ,רשוּ תי ְּמ ֻּב ּטלת
ּכ ַ
ְּלך'  -קנה ְּואין צר ְּ
יך ְּל ַז ּכוֹ ת.
טוֲ .חצרוֹ של נ ְּכריֲ ,הרי הוּ א ְּּכדיר של ְּ ּבהמה ֻּ -מ ּתר ְּל ַה ְּכניס
וּלהוֹ ציא מחצר ַל ּב ּתים וּ מן ַה ּב ּתים לחצרְּ .ואם יש שם י ְּשראל
ְּ
אוֹ סר; ּד ְּברי ַר ּבי מאירַ .ר ּבי ֱאליעזר ּבן ַי ֲעקֹב אוֹ מרְּ :לעוֹ לם
אינוֹ אוֹ סר ַעד ש ְּ ּיהוּ ְּשני י ְּש ְּראלים אוֹ ְּסרין זה ַעל זהַ ,ו ֲהלכה
ּכ ְּדבריו.
טזַ .הגּ וֹ ססַ ,אף ַעל ּפי שאינוֹ יכוֹ ל ל ְּחיוֹ ת ֲ -הרי זה אוֹ סר .קטן,
ַאף ַעל ּפי שאין יכוֹ ל ל ֱאכוֹ ל ַּכ ַ ּזית ֲ -הרי זה אוֹ סרַ .ק ְּסדוֹ ר ַה ּבא
לעירַ ,עד ְּשלוֹ שים יוֹ ם ֲ -הרי זה אוֹ סר מ ּיד .אימ ַתי? ּב ְּז ַמן
לא י ֲחדוּ לוֹ ּבית ּדירה ,אוֹ שאין ע ּמהן
ש ּי ֲחדוּ לוֹ ּבית ּדירהֹ .
ּד ּיוּ רין ּבחצר  -אין אוֹ סרַ .א ְּכ ְּסנַ אי  -אין אוֹ סר ְּלעוֹ לם.

שתָּ ַו ִ ּי ְשלַָּחָּ,י'-טזָּ ִּכ ְסליוָּ,תשע"ו
חָּ ָּ____________________ָּ ִשעו ִּריםָּיוֹ ִמ ִ ּייםָּ ְלשבוּ עַָָּּ ּפר ַ ָּ

יזַ .אנְּ שי חצר ש ּש ַכח אחד מהן ְּולֹא ערבְּ ,וה ְּיתה לוֹ ַא ְּכ ַס ְּדרה
ַעל ּפ ְּתחוֹ ּ ,ב ְּז ַמן ש ְּמגֹפפת ֻּ -מ ּתרת לוֹ ַו ֲאסוּ רה ְּלכל ְּ ּבני חצר.
אם אינ ּה ְּמגֹפפת ֲ -אסוּ רה לוֹ ַו ֲאסוּ רה ְּלכל ְּ ּבני החצרּ .כלים
ש ּש ְּבתוּ ּבחצר ֻּ -מ ּתרין ְּל ַט ְּלטל ּבחצרַ .אנְּ שי חצר ש ּש ְּכחוּ ְּולֹא
ע ְּרבוּ  -אסוּ ר מ ְּּל ַה ְּכניס וּ מ ְּּלהוֹ ציא מחצר ַל ּב ּתים וּ מ ּב ּתים
לחצרְּ .וכלים ש ּש ְּבתוּ ּבחצר ֻּ -מ ּתרין ְּל ַט ְּלטל ּבחצר.
יח .חמש ֲחצרוֹ ת ַה ּ ְּפתוּ חוֹ ת זוֹ לזוֹ ְּ
וּפתוּ חוֹ ת ַל ּמבוֹ יְּ ,וש ְּכחוּ
וּלהוֹ ציא מחצר ְּלמבוֹ י וּ מן
לא ע ְּרבוּ  -אסוּ ר ְּל ַה ְּכניס ְּ
ֻּּכ ּלם ְּו ֹ
ַה ּמבוֹ י לחצרְּ .וכלים ש ּש ְּבתוּ ּבחצר ֻּ -מ ּתר ְּל ַט ְּלטל ּבחצר,
וּ ַב ּמבוֹ י אסוּ רְּ .ו ַר ּבי ש ְּמעוֹ ן ַמ ּתיר ,שהיה ַר ּבי ש ְּמעוֹ ן אוֹ מרּ :כל
ְּז ַמן שהן של ַר ּביםְּ ,וש ְּכחוּ ְּולֹא ע ְּרבוּ ּ ַ ,גג ְּוחצר ְּו ַא ְּכ ַס ְּדרה
וּ מ ְּר ּפסת ְּו ַק ְּר ּפף וּ מבוֹ י – ֻּּכ ּלן ְּרשוּ ת ַא ַחת הן .א ַמר ַר ּבי:
ְּּכשהיינוּ לוֹ ְּמדין ּתוֹ רה אצל ַר ּבי ש ְּמעוֹ ן ּב ְּתקיעין ,היינוּ ַמ ֲעלין
שמן ַ ּב ֲאלוּ נְּ טית מ ַ ּגג ְּל ַגג ,וּ מ ַ ּגג לחצר ,וּ מחצר ְּלחצר ,וּ מחצר
ְּל ַק ְּר ּפףַ ,עד שהיינוּ ַמגּ יעים אצל ַה ַּמ ְּעין שהיינוּ רוֹ ֲחצין ּבוֹ .
א ַמר ַר ּבי ְּיהוּ דהַ :מ ֲעשה ּב ְּש ַעת ַה ַּס ּכנה ,היינוּ ַמ ֲעלין ספר ּתוֹ רה

תאָּ ַה ּשלָּםָּ ְו ַה ְּמנֻ ּקָּדָּ___________________________________________________ ָָּּט
ּתוֹ ֶס ְפ ּ ָּ

מחצר ַל ַ ּגג ,וּ מ ַ ּגג לחצר ,וּ מחצר ְּל ַק ְּר ּפף ל ְּקרוֹ ת ּבוֹ  .א ְּמרוּ לוֹ :
אין ְּש ַעת ַה ַּס ּכנה ְּראיה.
יטְּ .ש ּתי ֲחצרוֹ ת ,זוֹ ל ְּפנים מ ּזוֹ ַ ,החיצוֹ נה של ַר ּביםְּ ,ו ַה ּ ְּפנימית
של יחיד ַהחיצוֹ נה ְּ -צריכה ערוּ בְּ .ו ַה ּ ְּפנימית  -אין ְּצריכה
ערוּ בַ .ה ּ ְּפנימית של ַר ּבים ְּו ַהחיצוֹ נה של יחידַ ,ה ּ ְּפנימית -
ְּצריכה ערוּ בְּ .ו ַהחיצוֹ נה  -אינ ּה ְּצריכה ערוּ בַ .ר ּבי ֲעקיבא אוֹ סר
יסת הרגל אוֹ ַס ְּר ּת ּהַ .ו ֲחכמים אוֹ ְּמרים :אין
את ַהחיצוֹ נה ,ש ְּּדר ַ
יסת הרגל אוֹ ַס ְּר ּת ּה .היוּ ְּש ּתיהן של ַר ּביםְּ ,ונ ְּתנוּ את ערוּבן
ְּּדר ַ
ּבחיצוֹ נהְּ ,וש ַכח אחדּ ,בין מן ַהחיצוֹ נה ּבין מן ַה ּ ְּפנימית ְּולֹא
ערב ְּ -ש ּתיהן ֲאסוּ רוֹ ת .נ ְּתנוּ ערוּבן ַ ּב ּ ְּפנימיתְּ ,וש ַכח אחד מן
לא ערב ְּ -ש ּתיהן ֲאסוּ רוֹ ת .מן ַהחיצוֹ נה ְּולֹא ערב -
ַה ּ ְּפנימית ְּו ֹ
ְּש ּתיהן ֲאסוּ רוֹ ת; ּד ְּברי ַר ּבי ֲעקיבאַ .ו ֲחכמים אוֹ ְּמריםְּ ּ :פנימית
ֻּמ ּתרת ְּוחיצוֹ נה ֲאסוּ רה .אחד ְּש ּתי ֲחצרוֹ ת זוֹ ל ְּפנים מ ּזוֹ ְּ ,ואחד
שלֹש ּד ּיוּ טאוֹ ת  -זוֹ ְּל ַמ ְּעלה מ ּזוֹ ּ ַ .ב ּמה ְּּדברים ֲאמוּ רים? ּב ְּז ַמן
ש ּדר ְּך ַה ּ ְּפנימית לצאת ַעל ַהחיצוֹ נה ְּו ַעל מ ְּ ּקצת ּהְּ ,ודר ְּך
הע ְּליוֹ נה לירד ַעל ַה ַּת ְּח ּתוֹ נה ְּו ַעל מ ְּ ּקצת ּה .חמש ֲחצרוֹ ת

שתָּ ַו ִ ּי ְשלַָּחָּ,י'-טזָּ ִּכ ְסליוָּ,תשע"ו
יָָּּ_____________________ָּ ִשעו ִּריםָּיוֹ ִמ ִ ּייםָּ ְלשבוּ עַָָּּ ּפר ַ ָּ

ּ ְּפתוּ חוֹ ת ְּלבית ַש ַערְּ ,וש ְּכחוּ ְּולֹא ע ְּרבוּ ֻּ -מ ּתרין ַ ּב ֲחצרוֹ ת,
ַו ֲאסוּ רין ְּ ּבבית ַש ַער .חמש ּד ּיוּ טאוֹ ת ּ ְּפתוּ חוֹ ת לא ְּלקטְּ ,1וש ְּכחוּ
ְּולֹא נ ְּש ַּת ְּּתפוּ ֻּ -מ ּתרין ַ ּב ּד ּיוּ טאוֹ ת ַו ֲאסוּ רין ּבא ְּלקט.

תשע"וֹ
יוֹםֹ ׁ ֵשנִֹיֹ,יאֹ ִכ ְס ֵליוֹ ׁ
סוֹ טה כח

ּ ְּפסחים כה

ה ְּלכוֹ ת נְּ זירוּ ת
ּפרק ז'

שי
ֶּפ ֶּ ֶרקֶ ִש ִֶ
יח אדם חבית של ַייןְּ ,ושל שמןְּ ,ושל
יצד? מנ ַ
א .ש ּתוּ ף מבוֹ י ּכ ַ
ְּּתמריםְּ ,ושל ְּ ּגרוֹ גרוֹ ת ְּושל ְּשאר מיני ּפרוֹ תּ ,בין מ ּש ּלוֹ ּבין
מ ּשל ֲחברוֹ ְּ ,ואוֹ מרֲ ' :הרי זוֹ ְּלכל ְּ ּבני מבוֹ י'; ה ְּיתה מ ּש ּלהן -
1

ַּבית הֶ ָעשׂ וי לְ ה ְת ָקרר בו ַּב ַּקיץ.

תאָּ ַה ּשלָּםָּ ְו ַה ְּמנֻ ּקָּדָּ___________________________________________________ָָּּיא
ּתוֹ ֶס ְפ ּ ָּ

אין צר ְּ
יך ְּל ַז ּכוֹ ת .ה ְּיתה מ ּש ּלוֹ ַ -מ ְּג ּביה ּה מן הארץ ְּואוֹ מר:
'ז ּכיתי לכם וּ ְּלכל שנּ ְּת ַו ְּּספוּ ֲעליכם' .נ ְּת ַו ְּּספוּ ֲעליהן ְּ -מ ַז ּכה ְּואין
צר ְּ
יע .א ַמר ַר ּבי ְּיהוּדהַ :מ ֲעשה ְּוהיינוּ ְּשרוּ יין ּבית
יך ְּלהוֹ ד ַ
ְּ ּגלוּ דה ְּ ּבלוֹ דְּ ,והיינוּ ְּמ ַב ּ ְּשלין ְּקדרה של ֲעדשיםְּ ,ואחד עוֹ מד
ַעל ּפ ַתח ַה ּמבוֹ י ְּואוֹ מר' :זכיתי לכם ּב ְּקדרה של ֲעדשים'ַ ,ה ַ ּיין -
ְּּכדי ל ְּש ּתוֹ ת ּבוֹ ְּמזוֹ ן ְּש ּתי ְּסעוּדוֹ תְּ .ו ַה ּשמן ְּּ -כדי ל ֱאכוֹ ל ּבוֹ ְּמזוֹ ן
ְּש ּתי ְּסעוּדוֹ תַ .החֹמץ ְּּ -כדי ְּל ַט ּבל ּבוֹ  .זיתים וּ ְּבצלים ְּּ -כדי
כל ּבהן ְּש ּתי ְּסעוּ דוֹ תְּּ .תח ּלתוֹ ְּוסוֹ פוֹ ַּ -כ ּשעוּ ר ַה ּזהַ .ר ּבי
ל ֱא ֹ
ש ְּמעוֹ ן ּבן א ְּלעזר אוֹ מרְּּ :תח ּלתוֹ ַּכ ּשעוּ ר ַה ּזהַ ,אף ַעל ּפי שאין
יעְּ ,ואינוֹ צר ְּ
יך ְּל ַז ּכוֹ ת.
סוֹ פוֹ ַּכ ּשעוּ ר ַה ּזהּ .כלה ַהחפץ – מוֹ ד ַ
ב .א ַמר ַר ּבי ש ְּמעוֹ ן ּבן א ְּלעזרַ ּ :פ ַעם ַא ַחת ש ַבת ַר ּבי מאיר
ְּ ּב ַע ְּר ַד ְּסקא וּ בא אדם אחד ְּוא ַמרַ ' :ר ּבי! ע ַר ְּב ּתי ַ ּב ְּ ּבצלים
ל ְּטבעין'ְּ ,והוֹ שיבוֹ ַר ּבי מאיר ְּ ּב ַא ְּר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ש ּלוֹ ְּ .וכן היה ַר ּבי
ש ְּמעוֹ ן ּבן א ְּלעזר אוֹ מרְּ :מע ְּרבין ַלחוֹ לה ְּולא ְּס ְּטניס ְּו ַל ּזקן ְּּכדי
ְּמזוֹ נוֹ ְּ .ול ַר ֲע ְּב ּתן ְּ -סעוּ דה ּבינוֹ נית של ּכל אדם.

שתָּ ַו ִ ּי ְשלַָּחָּ,י'-טזָּ ִּכ ְסליוָּ,תשע"ו
יב ָּ____________________ָּ ִשעו ִּריםָּיוֹ ִמ ִ ּייםָּ ְלשבוּ עַָָּּ ּפר ַ ָּ

לא ְּ ּבמבוֹ י ,א ּלא אם ּכן יחד לוֹ
ג .אין מ ְּש ַּת ְּּתפין ,לֹא ְּ ּבאוֹ צר ְּו ֹ
לא ְּל ַד ַעת ַהנּ שים  -ש ּתוּפן
מקוֹ ם .ה ֲאנשים שנּ ְּש ַּת ְּּתפוּ ְּוע ְּרבוּ ש ּ ֹ
לא ְּל ַד ַעת ַ ּב ֲעליהן  -אין ש ּתוּפן
ש ּתוּ ףְּ .ונשים שנּ ְּש ַּת ְּּתפוּ ש ּ ֹ
ש ּתוּ ףְּ ,ואין ערוּבן ערוּ ב .וּ ְּמע ְּרבין ַ ּב ֲחצרוֹ ת ְּ ּב ַפתְּ ,ואם רצוּ
ְּלערב ְּ ּב ַיין  -אין ְּמע ְּרבין .מ ְּש ַּת ְּּתפין ַ ּב ּמבוֹ י ְּ ּב ַייןְּ ,ואם רצוּ
ְּלה ְּש ַּת ּתף ְּ ּב ַפת – מ ְּש ַּת ְּּתפיןְּ .מע ְּרבין ַ ּב ֲחצרוֹ ת ,וּ מ ְּש ַּת ְּּתפין
לא ְּל ַש ּכ ַח ּתוֹ ַרת ערוּ ב מן ַה ּתינוֹ קוֹ ת ,ש ּי ְּ
ֹאמרוּ :
ַ ּב ּמבוֹ י ,ש ּ ֹ
לא ע ְּרבוּ '; ּד ְּברי ַר ּבי מאירַ .ו ֲחכמים אוֹ ְּמרים :אוֹ
' ֲאבוֹ תינוּ ֹ
ְּמע ְּרבים אוֹ מ ְּש ַּת ְּּתפים.
ד .ערוּבי ֲחצרוֹ ת ּבחצר ְּוש ּתוּפי ְּמבוֹ אוֹ ת ְּ ּבמבוֹ יְּ .שנַ ים ש ּ ֻּש ּתפין
זה לזה זה ַ ּב ַ ּיין ְּוזה ַ ּב ּשמן  -צר ְּ
בא 2ע ּמהן ַ ּב ּמבוֹ י .א ַמר
יך ש ּי ֹ
ַר ּבי מאיר :מ ּ ְּפני ַמה א ְּמרוּ אין ְּמע ְּרבין ְּלאדם א ּלא מ ַּד ְּע ּתוֹ ?
ְּלפי שאין רוֹ צה ש ּי ְּש ַּת ְּּתפוּ ֲאחרים ע ּמוֹ ְּ ּבח ְּלקוֹ ֲ ,אבל אם היה
לוֹ ַּת ְּבשיל אוֹ ע ּסה אצל ֲחברוֹ  -זכה לוֹ ַּת ְּבשילוֹ .
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לְ פי הַּ ְג ָר"א תבָ ה זו היא תקון ְב ַּדוְ ָקא ,ובאר זאת יָפֶ ה ַּבחֲזון יְ חֶ זְ קאל.

תאָּ ַה ּשלָּםָּ ְו ַה ְּמנֻ ּקָּדָּ___________________________________________________ ָָּּיג
ּתוֹ ֶס ְפ ּ ָּ

הַ .ה ְּּמערב ַעל ְּידי ְּ ּבני עירוֹ ש ּי ְּלכוּ ע ּמוֹ ְּלבית האבל ,אוֹ ְּלבית
ַה ּמ ְּש ּתה ְּוק ְּ ּבלוּ ֲעליהן מ ְּ ּבעוֹ ד יוֹ ם ש ּיבוֹ א – ֻּמ ּתר .מ ּש ּת ְּח ַש ְּך –
אסוּ ר ,שאין ְּמע ְּרבין מ ּש ּת ְּח ַש ְּך .ערב ֲעליהן ְּ ּבקוּ ּפוֹ ת של
ְּּתמרים ,וּ ְּבקוּ ּפוֹ ת של ְּ ּגרוֹ גרוֹ ת ,וּ ְּבקוּ ּפוֹ ת של זיתים ,אם יש
ְּמזוֹ ן ְּש ּתי ְּסעוּדוֹ ת ְּלכל אחד ְּואחד – יבוֹ אוּ ְּ .ואם לאו  -לֹא
יבוֹ אוּ  .ק ְּ ּבלוּ ֲעליהם זה ַא ַחר זה ,הראשוֹ נים ש ּיש להם – יבֹאוּ ,
ַא ֲחרוֹ נים  -לֹא יבוֹ אוּ .
וַ .ה ְּמערב ַעל ְּידי ַע ְּצמוֹ ְּלרוּ ַח ַא ַחת ְּל ַש ּבתוֹ ת של ּכל ְּימוֹ ת
לא אל ְּך ,רצה מ ְּ ּבעוֹ ד
ַה ּשנהְּ ,וא ַמר :רציתי  -אל ְּך ,לֹא רציתי ֹ -
יוֹ ם  -ערוּבוֹ ערוּ ב .מ ּשחשכהַ ,ר ּבי ש ְּמעוֹ ן אוֹ מר :ערוּבוֹ ערוּ ב.
ַו ֲחכמים אוֹ ְּמרים :אין ערוּבוֹ ערוּ בַ ,על ְּידי ַע ְּצמוֹ ל ְּש ּתי רוּ חוֹ ת
ְּלכל ְּימוֹ ת ַה ּשנהְּ ,וא ַמר' :ל ְּמקוֹ ם שא ְּרצה אל ְּך' ,רצה מ ְּ ּבעוֹ ד
יוֹ ם  -ערוּבוֹ ערוּ ב ,מ ּשחשכה ֲ -הרי זה ַח ּמר ַ ּג ּמל.
ז .לֹא ְּיערב אדם ַעל ְּידי ְּ ּבנוֹ וּב ּתוֹ ַה ְּ ּגדוֹ ליםְּ ,ו ַעל ְּידי ַע ְּב ּדוֹ
ְּוש ְּפחתוֹ הע ְּבריםְּ ,ו ַעל ְּידי א ְּש ּתוֹ  ,א ּלא מ ַּד ְּע ּתןֲ .אבל ְּמערב
הוּ א ַעל ְּידי ְּ ּבנוֹ וּ ב ּתוֹ ַה ְּ ּק ַטנּ יםְּ ,ו ַעל ְּידי ַע ְּב ּדוֹ ְּוש ְּפחתוֹ

שתָּ ַו ִ ּי ְשלַָּחָּ,י'-טזָּ ִּכ ְסליוָּ,תשע"ו
ידָּ____________________ָּ ִשעו ִּריםָּיוֹ ִמ ִ ּייםָּ ְלשבוּ עַָָּּ ּפר ַ ָּ

לא
ַה ְּּכנַ ֲעניםְּ ,ו ַעל ְּידי ְּ ּבנוֹ וּב ּתוֹ ַה ְּ ּק ַטנּ יםּ ,בין ְּל ַד ְּע ּתן ּבין ש ּ ֹ
ְּל ַד ְּע ּתן ,מ ּ ְּפני ש ּידן ְּּכידוֹ ְּ .ו ֻּכ ּלן שע ְּרבוּ ְּ ,וערב ֲעליהם ַר ּבן -
יוֹ ְּצאין ְּ ּבשל ַר ּבן ,חוּ ץ מן הא ּשה ש ְּ ּיכוֹ לה ל ְּמחוֹ ת ַעל ְּידי
ַ ּב ְּעל ּה.
ח .עבד ע ְּברי ,וּ מי שח ְּציוֹ עבד ְּוח ְּציוֹ ּבן חוֹ רין  -יוֹ ְּצאין ַעל ְּידי
ַע ְּצמן .עבד של ְּשני ֻּש ּתפין  -יוֹ צא ְּ ּבערוּ ב של זה ַ ּב ּדרוֹ ם,
וּ ְּמ ַה ּל ְּך ַ ּב ּדרוֹ םּ ְּ .בערוּ ב ְּשניהן ְּ -מ ַה ּל ְּך ַ ּב ּצפוֹ ן ְּ ּבערוּבוֹ של זה
ַ ּב ּדרוֹ ם ,וּ ַב ּדרוֹ ם ְּ ּבערוּבוֹ של זה ַ ּב ּצפוֹ ןְּ ,ואם מ ְּ ּצעוּ את ַה ְּּתחוּ ם -
ַאל יזוּ ז מ ְּּמקוֹ מוֹ  .קטן ש ּצר ְּ
יך ְּלא ּמוֹ  -יוֹ צא ְּ ּבערוּ ב א ּמוֹ ְּ ,ושאין
צר ְּ
יך ְּלא ּמוֹ  -אין יוֹ צא ְּ ּבערוּ ב א ּמוֹ .
טּ .כֹתל חצר שנּ ְּפ ַרץ ,מ ַא ְּר ּבעה ְּטפחים ַעד עשר ַא ּמוֹ ת – ֻּמ ּתר,
מ ּ ְּפני שהוּ א ַּכ ּפ ַתח ,יתר מ ּכאן ְּּ -כנגד ַה ּפ ְּרצה אסוּ ר .נ ְּפ ְּרצוּ ּבוֹ
ּ ְּפרצוֹ ת ַה ְּר ּבה ,אם העוֹ מד ְּמ ֻּר ּבה ַעל ַה ּפרוּ ץ – ֻּמ ּתרְּ .ואם ַה ּפרוּ ץ
ְּמ ֻּר ּבה ַעל העוֹ מדְּּ ,כנגד ַה ּפ ְּרצה ,נ ְּפ ְּרצה ְּּכנגד ֲעשרה ּב ּתים -
ּב ְּטלה ַה ְּמחיצהְּ .ש ּתי ֲחצרוֹ ת זוֹ ְּל ַמ ְּעלה מ ּזוֹ  ,וּ בין זוֹ ְּלזוֹ ֲעשרה
ְּטפחים ,אוֹ ש ּיש ּב ּה גּ דוּ ד ֲחמ ּשה וּ ְּמח ּצה ֲחמ ּשה ְּ -מע ְּרבין

תאָּ ַה ּשלָּםָּ ְו ַה ְּמנֻ ּקָּדָּ__________________________________________________ ָָּּטו
ּתוֹ ֶס ְפ ּ ָּ

ְּשנַ ים ְּואין ְּמע ְּרבין אחד .ה ְּיתה ַא ַחת מהן ְּ ּגבוֹ הה ֲעשרה
ְּטפחים ,וּ מ ֲעט ּה ּב ֲאבניםּ ַ ,ב ְּּכפ ּתים וּ ְּב ֻּס ּלם ַה ּצוּ רי ,אוֹ שהביא
נסר שרחב ַא ְּר ּבעה ְּטפחים ְּוק ְּבעוּ ּב ּה ְּ -מע ְּרבין ְּשנַ יםְּ .ואם רצוּ
 ְּמע ְּרבין אחדּ .פחוֹ ת מ ּכן ְּ -מע ְּרבין אחד ְּואין ְּמע ְּרבין ְּשנַ ים.ה ְּיתה ַא ַחת מהן ְּ ּגבוֹ הה ֲעשרה ְּטפחים  -עוֹ שין ל ּה ְּמחיצה
ְּ ּגבוֹ הה ֲחמ ּשה ְּטפחים ,וּ ְּמ ַב ְּּטל ּה.
יּ .כֹתל ש ּבין ְּש ּתי ֲחצרוֹ ת גּ בוֹ ַּה ֲעשרה ְּטפחים ְּורחב ַא ְּר ּבעה -
ְּמע ְּרבין ְּשנַ ים ְּואין ְּמע ְּרבין אחד .מ ֲעטוֹ ּב ֲאבניםּ ַ ,ב ְּּכפ ּתים
וּב ֻּס ּלם ַה ּצוּ רי ,אוֹ שהביא נסר רחב ַא ְּר ּבעה ְּטפחיםְּ ,וק ְּבעוּ ּב ּה
ְּ
 ְּמע ְּרבין ְּשנַ יםְּ ,ואם רצוּ ְּ -מע ְּרבין אחדּ .פחוֹ ת מ ּכן ְּ -מע ְּרביןאחד ְּואין ְּמע ְּרבין ְּשנַ ים.
יאַ .מ ְּת ּבן ש ּבין ְּש ּתי ֲחצרוֹ תּ ְּ ,גבוֹ הה ֲעשרה ְּטפחים ְּ -מע ְּרבין
ְּשנַ ים ְּואין ְּמע ְּרבין אחד .א ּלוּ ַמ ֲאכילין מ ּכאן ְּוא ּלוּ ַמ ֲאכילין
מ ּכאן ,נ ְּת ַמעט ַה ּתבן מ ֲעשרה ְּטפחים ְּ -מע ְּרבין אחד ְּואין
ְּמע ְּרבין ְּשנַ ים ,א ּלא אם רצה  -סוֹ תם את ּפ ְּתחוֹ וּ ְּמ ַב ּטל את

שתָּ ַו ִ ּי ְשלַָּחָּ,י'-טזָּ ִּכ ְסליוָּ,תשע"ו
טזָּ ָּ___________________ָּ ִשעו ִּריםָּיוֹ ִמ ִ ּייםָּ ְלשבוּ עַָָּּ ּפר ַ ָּ

ְּרשוּ תוֹ  ,הוּ א אסוּ ר ַו ֲחברוֹ ֻּמ ּתרְּ .וכן ְּ ּבכֹתל של ּתבן ש ּבין ְּש ּתי
ֲחצרוֹ ת.
אתיםַ ,אף
יבַ .ר ּבי מאיר אוֹ מר :סילוֹ נוֹ ת ש ַ ּב ְּּכ ַרכין ַמ ֲחזיקין ס ַ
ַעל ּפי שהן נְּ קוּ בין  -שוֹ ְּפכין ְּלתוֹ כם ַמים ְּ ּב ַש ּבתַ .ו ֲחכמים
אוֹ ְּמריםַ :עד ש ּי ּפ ְּקקוּ ֲ .אחרים אוֹ ְּמריםּ :ביב ש ּקמוּ ר ַא ְּר ַ ּבע
ַא ּמוֹ ת ּב ְּרשוּ ת ה ַר ּבים  -שוֹ ְּפכין ְּלתוֹ כוֹ ַמים ְּ ּב ַש ּבת .עוּקה
ש ּבחצר ַמ ֲחזקת ס ַ
אתיםַ ,אף ַעל ּפי שנּ ְּת ַמ ּלאת מערב ַש ּבת -
שוֹ ְּפכין ְּלתוֹ כ ּה ְּ ּב ַש ּבתַ ,א ַחת עוּקה ְּו ַא ַחת גּ ְּס ְּטרא ש ּבחצר
אתיםַ ,אף ַעל ּפי שנּ ְּת ַמ ְּּלאוּ מערב ַש ּבת  -שוֹ ְּפכין
ַמ ֲחזקת ס ַ
ְּלתוֹ כן ְּ ּב ַש ּבת.
יגַ .ה ַ ּגג וּ מ ְּר ּפסת החצר ְּוה ַא ְּכ ַס ְּדרא  -מ ְּצט ְּרפין ְּל ַא ְּר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת.
ַה ַ ּבית ְּוה ֲעל ּיה החצר ְּו ַה ַ ּגג  -אין מ ְּצט ְּרפין ְּל ַא ְּר ַ ּבע ַא ּמוֹ תַ ,אף
ַעל ּפי שהן מאה ַא ּמה  -לֹא י ְּש ּפ ְֹּך ַעל ּפי ַה ּביבֲ ,אבל הוּ א שוֹ פ ְּך
ַל ַ ּגגְּ ,ו ַה ַּמים יוֹ ְּרדין ַל ּביב .אין עוֹ שין ל ּה צנּ וֹ רֲ ,אבל עוֹ שין ל ּה
ֹאמרוּ ' :צנּ וֹ רוֹ של ּ ְּפלוֹ ני ְּמ ַק ּל ַח ַמים ְּ ּב ַש ּבת'.
לא י ְּ
ַמ ְּזחלה ,ש ּ ֹ

תאָּ ַה ּשלָּםָּ ְו ַה ְּמנֻ ּקָּדָּ___________________________________________________ ָָּּיז
ּתוֹ ֶס ְפ ּ ָּ

יד .צנּ וֹ ר ַה ְּמ ַק ּל ַח ל ְּרשוּ ת ה ַר ּבים ,אחד ַמים ְּואחד ַיין  -קוֹ לט,
לא ְּיצרף ּפיו עם ּפי
ּבין ַ ּב ּיד ּבין ַ ּב ּכלי ְּושוֹ תה ,וּב ְּל ַבד ש ּ ֹ
החבית ,אם ְּרשוּ ת ַהגּ ג ְּל ַמ ְּעלה מ ֲעשרה ְּטפחיםְּ ,וי ְּש ּתהֲ .אבל
ְּמצרף הוּ א ּפיו ְּלצנּ וֹ ר ְּל ַמ ּטה מ ֲעשרה ְּטפחים ְּושוֹ תה ,לֹא ְּיצרף
אדם ידוֹ עם ַה ּכֹתל ְּועם ַה ַּמ ְּזחלה ,אם ְּרשוּ ת ַהגּ ג ְּל ַמ ְּעלה
מ ֲעשרה ְּטפחיםְּ ,ושוֹ תהֲ .אבל ְּמצרף הוּ א ידוֹ ַל ּצנּ וֹ ר ְּל ַמ ּטה
מ ֲעשרה ְּטפחיםְּ ,ושוֹ תהְּ .ואם יש ּפי צנּ וֹ ר ַא ְּר ּבעה ַעל ַא ְּר ּבעה
ְּטפחים – אסוּ ר ,שאין ְּמ ַט ְּל ְּטלין מ ְּרשוּ ת ל ְּרשוּ ת.
טוּ .בוֹ ר ּב ְּרשוּ ת ה ַר ּביםְּ ,ואין ּבינוֹ ַל ּכֹתל ַא ְּר ּבעה ְּטפחים ְּּכדי
ש ְּ ּי ַה ּל ְּך אדם ּ ְּ -בני חצר ֻּמ ּתריןְּ ,
וּבני ֲעל ּיה ֲאסוּ רין .אם יש ּבינוֹ
ְּלבין ַה ּכֹתל ַא ְּר ּבעה ְּטפחים ְּּכדי ש ְּ ּי ַה ּל ְּך אדם ּ ְּ -בני חצר
וּבני ֲעל ּיה ֻּמ ּתריןּ ְּ .באר ש ּל ְּפני ַה ַח ּלוֹ ן ְּ -מ ַש ְּלשל
ֲאסוּ ריןְּ ,
לא ְּיהא ּבינוֹ וּבין ַה ּכֹתל
וּ ְּמ ַמ ּלא הימנּ וּ ְּ ּב ַש ּבת ,וּ ב ְּל ַבד ש ּ ֹ
ַא ְּר ּבעה ְּטפחיםְּּ ,כדי ש ְּ ּי ַה ּל ְּך אדם .אם יש ְּ ּבפי ַה ְּ ּבאר ַא ְּר ּבעה
ַעל ַא ְּר ּבעה ְּטפחים ּ -בין ּכ ְּך וּבין ּכ ְּךְּ ,מ ַש ְּלשל וּ ְּמ ַמ ּלא הימנּ וּ
ְּ ּב ַש ּבת.

שתָּ ַו ִ ּי ְשלַָּחָּ,י'-טזָּ ִּכ ְסליוָּ,תשע"ו
יחָּ ָּ___________________ָּ ִשעו ִּריםָּיוֹ ִמ ִ ּייםָּ ְלשבוּ עַָָּּ ּפר ַ ָּ

טזּ .בוֹ ר ש ּבין ְּש ּתי ֲחצרוֹ ת ְּ -מ ַש ְּלשל וּ ְּמ ַמ ּלא הימנּ וּ ְּ ּב ַש ּבת,
לא ְּיהא ּבינוֹ ַל ּכֹתל ַא ְּר ּבעה ְּטפחים ְּּכדי ש ְּ ּי ַה ּל ְּך אדם.
וּב ְּל ַבד ש ּ ֹ
אם יש ְּ ּבפי ַה ּבוֹ ר ַא ְּר ּבעה ַעל ַא ְּר ּבעה ְּטפחים – אסוּ ר ,שאין
ְּמ ַט ְּל ְּטלין מ ְּרשוּ ת ל ְּרשוּ ת.
יזַ .א ַּמת ַה ַּמים ש ּל ְּפני ַה ַח ּלוֹ ן ְּ -מ ַש ְּלשל וּ ְּמ ַמ ּלא הימנּ וּ ְּ ּב ַש ּבת,
לא ְּיהא ּבינ ּה ַל ּכֹתל ַא ְּר ּבעה ְּטפחיםְּּ ,כדי ש ְּ ּי ַה ּל ְּך
וּב ְּל ַבד ש ּ ֹ
אדם .זה היה ַמ ֲעשה ְּ ּב ַא ּמה של ּ ַפ ְּר ַט ְּל ּיה ,וּבא ַמ ֲעשה ל ְּפני ַר ּבן
ש ְּמעוֹ ן ּבן ַ ּג ְּמליאלְּ ,וא ַמר :הוֹ איל ְּואין ּבינ ּה ְּלבין ַה ּכֹתל
ַא ְּר ּבעה ְּטפחים ְּּכדי ש ְּ ּי ַה ּל ְּך אדם ֻּ -מ ּתרתְּ .ואם יש ְּ ּבפיה
ַא ְּר ּבעה ַעל ַא ְּר ּבעהּ ,בין ּכ ְּך וּבין ּכ ְּך ְּמ ַש ְּלשל וּ ְּמ ַמ ּלא הימנּ וּ
ְּ ּב ַש ּבת.
יחַ .א ַּמת ַה ַּמים שעוֹ ברת ּבחצר  -אין ְּמ ַמ ְּּלאין מ ּמנּ ה ְּ ּב ַש ּבת,
א ּלא אם ּכן עשוּ ל ּה ְּמח ּצה ְּ ּגבוֹ הה ֲעשרה ְּטפחים ַ ּב ְּּכניסה
וּב ְּ ּיציאה .עשוּ ל ּה ַ ּב ְּּכניסה ְּולֹא ַ ּב ְּ ּיציאהּ ַ ,ב ְּ ּיציאה ְּולֹא ַ ּב ְּּכניסה -
ַ
אין ְּמ ַמ ְּּלאין הימנּ ה ְּ ּב ַש ּבת ,א ּלא אם ּכן עשוּ לוֹ ְּמחיצה ְּ ּגבוֹ הה
וּב ְּ ּיציאה .ה ְּיתה ְּרחבה מרֹאש ּה אחד
ֲעשרה ְּטפחים ַ ּב ְּּכניסה ַ

תאָּ ַה ּשלָּםָּ ְו ַה ְּמנֻ ּקָּדָּ___________________________________________________ָּיט
ּתוֹ ֶס ְפ ּ ָּ

ְּוצרה מרֹאש ּה אחד ֲ -הרי זה ַמ ְּרחיב את ְּמקוֹ ם ַה ַ ּצרְּ ,ואין צר ְּ
יך
ַל ֲעשוֹ ת ְּמח ּצה א ּלא לר ַֹחב ּב ְּל ַבדְּ .וכן ַא ּתה מוֹ צא ְּ ּבביבין
ַה ְּמ ַק ְּש ְּקשין ַּת ַחת ַה ּב ּתים ְּו ַת ַחת ַה ֲחצרוֹ ת.
יטַ .ר ּבי ְּיהוּדה אוֹ מרּ :כֹתל ש ַעל ַ ּג ּב ּה  -נ ּדוֹ נין ּכ ְּמח ּצה .א ַמר
ַר ּבי ְּיהוּדהַ :מ ֲעשה ְּ ּב ַא ַּמת ַה ַּמים שה ְּיתה ּבאה מאבל ְּלצ ּפוֹ רי,
ְּוהיוּ ְּמ ַמ ְּּלאין הימנּ ה ְּ ּב ַש ּבת ַעל ּפי ַה ְּ ּזקנים .א ְּמרוּ לוֹ  :מ ּשם
לא ה ְּיתה ֲע ֻּמ ּקה ֲעשרה וּ ְּרחבה ַא ְּר ּבעה.
ְּראיה? מ ּ ְּפני ש ּ ֹ
כּ ְּ .גזוּ ְּז ְּטרא שהיא ְּל ַמ ְּעלה מן ַה ַּמים  -אין ְּמ ַמ ְּּלאין הימנּ ה
ְּ ּב ַש ּבת ,א ּלא אם ּכן עשוּ ל ּה ְּמחיצה ְּ ּגבוֹ הה ֲעשרה ְּטפחיםּ ,בין
מ ְּל ַמ ְּעלה ּבין מ ְּּל ַמ ּטהְּ .ואם היה ְּל ַמ ּטה מן ַה ַּמיםַ ,אף ַעל ּפי
ש ַה ַּמים צפין ַעל ַ ּג ּב ּה  -אין ְּ ּבכ ְּך ְּּכלוּ םַ .ר ּבי מאיר אוֹ מרַ :אף
מ ְּל ַמ ְּעלהַ .ר ּבי ֲחנַ נְּ יא ּבן ֲע ַק ְּביא אוֹ מרּ ְּ :גזוּ ְּז ְּטרא ש ּיש ּב ּה ַא ְּר ַ ּבע
ַעל ַא ְּר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ,חוֹ קק ּב ּה ַא ְּר ַ ּבע ַעל ַא ְּר ַ ּבע ,וּ ְּמ ַמ ּלא הימנּ ה
ְּ ּב ַש ּבת.

שתָּ ַו ִ ּי ְשלַָּחָּ,י'-טזָּ ִּכ ְסליוָּ,תשע"ו
כָּ ָּ____________________ָּ ִשעו ִּריםָּיוֹ ִמ ִ ּייםָּ ְלשבוּ עַָָּּ ּפר ַ ָּ

תשע"וֹ
יוֹםֹ ׁ ְש ִל ׁ ִ ֹ
ישיֹ,יבֹ ִכ ְס ֵליוֹ ׁ
סוֹ טה כט

ּ ְּפסחים כו

ה ְּלכוֹ ת נְּ זירוּ ת
ּפרק ח'

יעי ֶ
ֶּפ ֶּ ֶרקֶש ִב ִֶ
אַ .ש ֲערי גּ נּ הּ ,ב ְּז ַמן ש ּיש להן ּבית ַש ַער מ ּב ְּפנים ּ -פוֹ ְּתחין
ְּונוֹ ֲעלין ּבהן מ ּב ְּפנים .מ ַ ּבחוּ ץ ּ -פוֹ ְּתחין ְּונוֹ ֲעלין ּבהן מ ַ ּבחוּ ץ.
מ ּכאן וּ מ ּכאן ּ -פוֹ ְּתחין ְּונוֹ ֲעלין ּבהן מ ּכאן וּ מ ּכאן .אין להם לֹא
ְּלכאן ְּולֹא ְּלכאן ֲ -אסוּ רים ּכאן ְּוכאןְּ .וכן ּפ ְּתחי ֲחנֻּ ּיוֹ ת ּב ְּרשוּ ת
ה ַר ּבים; ַר ּבי ְּיהוּ דה אוֹ מרּ :ב ְּז ַמן ש ַה ַּמנְּ עוּ ל ְּל ַמ ּטה מ ֲעשרה -
מביא את ַה ַּמ ְּפ ּת ַח מערב ַש ּבת וּ ַמנּ יחוֹ ּבא ְּסקוּ ּפאְּ ,למחרּ ,פוֹ ת ַח
ְּונוֹ על וּ ַמ ֲחזירוֹ לא ְּס ֻּק ּפה .וּ ב ְּז ַמן ש ַה ַּמנְּ עוּ ל ְּל ַמ ְּעלה מ ֲעשרה -
מביא ַמ ְּפ ּת ַח מערב ַש ּבת וּ ַמנּ יחוֹ ַ ּב ַּמנְּ עוּ לְּ .למחר ּ -פוֹ ת ַח ְּונוֹ על

תאָּ ַה ּשלָּםָּ ְו ַה ְּמנֻ ּקָּדָּ__________________________________________________ָָּּכא
ּתוֹ ֶס ְפ ּ ָּ

וּ ַמ ֲחזירוֹ ל ְּמקוֹ מוֹ ַ .ו ֲחכמים אוֹ ְּמריםַ :אף ּב ְּז ַמן ש ַה ַּמנְּ עוּ ל
ְּל ַמ ְּעלה מ ֲעשרה ְּטפחים ,מביא ַמ ְּפ ּת ַח מערב ַש ּבת וּ ַמנּ יחוֹ
ּבא ְּסקוּ ּפאְּ ,למחר ּ -פוֹ ת ַח ְּונוֹ על וּ ַמ ֲחזירוֹ ל ְּמקוֹ מוֹ  ,אוֹ ְּ ּב ַח ּלוֹ ן
ש ַעל ַ ּג ּבי ַה ּפ ַתח .אם יש ַ ּב ַח ּלוֹ ן ַא ְּר ַ ּבע ַעל ַא ְּר ַ ּבע – אסוּ ר ,מ ּ ְּפני
שהוּ א ְּּכמוֹ ציא מ ְּרשוּ ת ל ְּרשוּ ת.
בַ .החֹרים ְּו ַה ּ ַפ ְּסקנין 3וּ ְּספינה ּב ְּרשוּ ת ה ַר ּביםּ ְּ ,גבוֹ הין ֲעשרה
ְּטפחים  -אין ְּמ ַט ְּל ְּטלין ,לֹא מ ּתוֹ כן ל ְּרשוּ ת ה ַר ּבים ְּולֹא מ ְּרשוּ ת
ה ַר ּבים ְּלתוֹ כןֲ ,אבל יוֹ רד ְּלתוֹ כן ְּואוֹ כלּ .פחוֹ ת מ ּכןּ ְּ ,בתוֹ ְּך ַא ְּר ַ ּבע
ַא ּמוֹ ת ֻּמ ּתר ,חוּ ץ ְּל ַא ְּר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת – אסוּ רַ .א ַּמת ַה ַּמים ּב ְּרשוּ ת
ה ַר ּביםֲ ,עמוּקה ֲעשרה ְּטפחיםְּ ,וכן גּ וּ מא  -אין ְּמ ַט ְּל ְּטלין ,לֹא
מ ּתוֹ כ ּה ל ְּרשוּ ת ה ַר ּביםְּ ,ולֹא מ ְּרשוּ ת ה ַר ּבים ְּלתוֹ כ ּהֲ ,אבל יוֹ רד
ְּלתוֹ כ ּה ְּושוֹ תה .אם היוּ ַה ַּמים מוּעטים ְּ -מ ַז ּלף ְּלתוֹ ְּך ידוֹ
ְּושוֹ תה .אם היוּ ְּשנַ ים ,זה ַמ ֲעמיד ַל ֲחברוֹ ְּ ,ו ַה ּלה שוֹ תהְּ .וזה
ַמ ֲעמיד ַל ֲחברוֹ ְּו ַה ּלה שוֹ תהּ .פחוֹ ת מ ּכןּ ְּ ,בתוֹ ְּך ַא ְּר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת –
ֻּמ ּתר .חוּ ץ ְּל ַא ְּר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת  -אסוּ ר.
3

ְברכות הָ ֲעשׂ ויות לְ ַּמלאות ָבהֶ ן ַּמים.

שתָּ ַו ִ ּי ְשלַָּחָּ,י'-טזָּ ִּכ ְסליוָּ,תשע"ו
כבָּ ָּ___________________ָּ ִשעו ִּריםָּיוֹ ִמ ִ ּייםָּ ְלשבוּ עַָָּּ ּפר ַ ָּ

ג .אילן ּב ְּרשוּ ת ה ַר ּבים ,גּ בוֹ ַּה ֲעשרה ְּטפחים .אם אין גּ וּפוֹ
גּ בוֹ ַּה מן הארץ ְּשלֹשה ְּטפחים ְּ -מ ַט ְּל ְּטלין ַּת ְּח ּתיו .היה גּ בוֹ ַּה
מ ּשלֹש רוּ חוֹ תיוְּ ,ונמ ְֹּך מרוּ ַח ַא ַחת  -רוֹ אין את ַהנּ ְּ
מוּך ְּּכא ּלוּ הוּ א
לא ְּיהא נ ְּ
מוּך יתר ַעל ַהגּ בוֹ ַּה.
ּפ ַתח ,וּ ב ְּל ַבד ש ּ ֹ
דֻּ .ח ְּר ּבה ּב ְּרשוּ ת ה ַר ּביםֲ ,עמוּקה ֲעשרה ְּטפחיםַ ,ח ּלוֹ ן ש ַעל
ַ ּג ּב ּה שוֹ ְּפכין ְּלתוֹ כ ּה ַמים ְּ ּב ַש ּבת .היוּ ְּשנַ ים ְּ -ש ּתיהן ֲאסוּ רוֹ ת,
שאין ְּש ּתי ְּר ֻּש ּיוֹ ת מ ְּש ַּת ְּּמשוֹ ת ּב ְּרשוּ ת ַא ַחת .ה ְּיתה ַא ַחת ְּוהיא
של ַר ּבים ֲ -אסוּ רה ַעד ש ּיע ְּרבוּ .
הַ .א ְּש ּפה ּב ְּרשוּ ת ה ַר ּביםּ ְּ ,גבוֹ הה ֲעשרה ְּטפחיםַ ,ח ּלוֹ ן ש ַעל
ַ ּג ּב ּה  -זוֹ ְּרקין ל ּה ְּ ּב ַש ּבת .היוּ ְּש ַּתים ְּ -ש ּתיהן ֲאסוּ רוֹ ת ,שאין
ְּשני ְּרשוּ יוֹ ת ְּמ ַש ְּּמשוֹ ת ְּּכ ַא ַחת ,ה ְּיתה ַא ַחת ְּוהיא של ַר ּבים -
ֲאסוּ רה ַעד ש ּיע ְּרבוּ .
וּ ְּ .בני חצר ְּ
וּבני מ ְּר ּפסת ,שאין ְּצריכים ְּלערב ,שע ְּרבוּ א ּלוּ
ְּל ַע ְּצמן ְּוא ּלוּ ְּל ַע ְּצמןּ ,כל שגּ בוֹ ַּה ֲעשרה ְּטפחים – ַל ּמ ְּר ּפסת.
ּפחוֹ ת מ ּכן – לחצרּ ַ .ב ּמה ְּּדברים ֲאמוּ רים? ּב ְּז ַמן שהן של

תאָּ ַה ּשלָּםָּ ְו ַה ְּמנֻ ּקָּדָּ___________________________________________________ָָּּכג
ּתוֹ ֶס ְפ ּ ָּ

ַר ּביםְּ ,וע ְּרבוּ א ּלוּ ְּל ַע ְּצמן ְּוא ּלוּ ְּל ַע ְּצמן ,אוֹ שהיוּ של ְּיחידים
ְּוש ְּכחוּ ְּולֹא ע ְּרבוּ ֲ .אבל אם היוּ של ַר ּבים ְּוש ְּכחוּ ְּולֹא ע ְּרבוּ ּ ַ ,גג
ְּוחצר ְּו ַא ְּכ ַס ְּדרה וּ מ ְּר ּפסת ֻּּ -כ ּלן ְּרשוּ ת ַא ַחת הן.
ז .חצר ְּ ּגדוֹ לה שנּ ְּפ ְּרצה ל ְּרשוּ ת ה ַר ּביםְּ ,ונ ְּש ַּת ְּירוּ ּב ּה ְּגדוּד ּיוֹ ת
ְּ ּגבוֹ הוֹ ת ֲעשרה ְּטפחיםַ ,עד עשר ַא ּמוֹ ת – ֻּמ ּתר ,מ ּ ְּפני שהוּ א
בא;
ְּּכפ ַתחּ .פחוֹ ת מ ּכן ֻּ -מ ּתרין ְּלאוֹ ת ּה ַש ּבת ַו ֲאסוּ רין לעתיד ל ֹ
בא
ּד ְּברי ַר ּבי ְּיהוּ דהְּ .ו ַר ּבי יוֹ סי אוֹ מרְּּ :כשם ש ֲאסוּ רין לעתיד ל ֹ
ֲאסוּ רין ְּלאוֹ ת ּה ַש ּבת .וּ ְּק ַטנּ ה שאינ ּה א ּלא ְּּכעשרְּ ,ונ ְּּטלה דוֹ ְּפנ ּה
ל ְּרשוּ ת ה ַר ּביםְּ ,ונ ְּש ַּת ּיר ְּּכ ַפס מ ּכאן ְּּכ ַפס מ ּכאן ֻּ -מ ּתר .נ ְּּטלה
בא; ּד ְּברי ַר ּבי
ֻּּכ ּל ּה ֻּ -מ ּתר ְּלאוֹ ת ּה ַש ּבת ַו ֲאסוּ רה לעתיד ל ֹ
ְּיהוּדהַ .ר ּבי יוֹ סי אוֹ מרְּּ :כשם ש ֲאסוּ רה לעתיד לבוֹ אּ ,כ ְּך ֲאסוּ רה
ְּלאוֹ ת ּה ַש ּבת.
חַ .ח ּלוֹ ן ש ּמ ְּקצת ּה ְּ ּבתוֹ ְּך ֲעשרה וּ מ ְּקצת ּה ְּל ַמ ְּעלה מ ֲעשרה -
ְּמע ְּרבין ְּשנַ ים ְּואין ְּמע ְּרבין אחד .ה ְּיתה ֻּּכ ּל ּה ְּל ַמ ְּעלה מ ֲעשרה
וּ מ ֲעט ּה ּב ֲאבנים ,אוֹ ְּ ּבג ְּפתים ,וּ ְּב ֻּס ּלם ַה ּמ ְּצרי ,אוֹ שהיה נסר
שרחב ַא ְּר ּבעה ְּטפחים ְּוק ְּבעה ּב ּהְּ ,מע ְּרבין ְּשנַ יםְּ ,ואם רצוּ -

שתָּ ַו ִ ּי ְשלַָּחָּ,י'-טזָּ ִּכ ְסליוָּ,תשע"ו
כדָָּּ___________________ָּ ִשעו ִּריםָּיוֹ ִמ ִ ּייםָּ ְלשבוּ עַָָּּ ּפר ַ ָּ

ְּמע ְּרבין אחדּ .פחוֹ ת מ ּכן ְּ -מע ְּרבין ְּשנַ ים ְּואין ְּמע ְּרבין אחד.4
ה ְּיתה ְּרחבה מרֹאש ּה ַא ַחת ְּ
וּקצרה מרֹאש ּה ַאחר ֲ -הרי זה
ַמ ְּרחיב את מקוֹ ם ַה ַ ּצרַ .ח ּלוֹ ן שהיא ַא ְּר ּבעה ַעל ַא ְּר ּבעה ְּטפחים
 עוֹ שה ל ּה ֻּמ ְּר ּב ּיוֹ ת 5וּ ְּמ ַב ְּּטל ּהַּ .כ ּיוֹ צא בוֹ  ,מי שהיוּ לוֹ ֲחנֻּ ּיוֹ תוּפתוּ חוֹ ת ַל ֲחצרוֹ ת ,אם אין שם א ּלא
ּ ְּפתוּ חוֹ ת ל ְּרשוּ ת ה ַר ּביםְּ ,
ּדבר מוּעט  -מביא וּ מ ַּט ְּלטל מ ּזה לזה .ה ְּיתה חצר וּ ב ּה ּד ּיוּ רין.
ע ְּרבוּ – ֻּמ ּתרין .לֹא ע ְּרבוּ ֲ -אסוּ רין.
ט .אחד ַח ּלוֹ ן ש ּבין ְּשני ּב ּתיםְּ ,ואחד ַח ּלוֹ ן ש ּבין ְּש ּתי ֲחצרוֹ ת,
ְּואחד ַח ּלוֹ ן ש ּבין ְּש ּתי ֲעל ּיוֹ תְּ ,ואחד ַח ּלוֹ ן ש ּבין ְּשני ַגנּ וֹ ת,
ְּואחד ַח ּלוֹ ן ש ּבין ְּשני ּד ּיוּ ריןְּ ,
וּגשרים ,וּ נְּ פשוֹ ת ,6וּ ְּרשוּ ת ה ַר ּבים
ַה ְּּמקֹרה ְּ -מ ַט ְּל ְּטלין ַּת ְּח ּתיהן ְּ ּב ַש ּבת; ּד ְּברי ַר ּבי ְּיהוּדהַ .ו ֲחכמים
אוֹ ְּסרין .יתר ַעל ּכן א ַמר ַר ּבי ְּיהוּדה :מי ש ּיש לוֹ ּב ּתים ּב ְּשני
צ ּדי ְּרשוּ ת ה ַר ּבים  -עוֹ שה לחי מ ּכאן ְּו ּלחי מ ּכאן ,אוֹ קוֹ רה
מ ּכאן ְּוקוֹ רה מ ּכאןְּ .מע ְּרבין ְּונוֹ שא ְּונוֹ תן ּבא ְּמ ַצע .א ְּמרוּ לוֹ :
4

ַּב ְספָ רים ָכתוב לְ הפֶ ְך ,וְ ה ַּג ְהתי ַּעל פי 'חֲזון יְ חֶ זְ קאל' ,וְ ַּעין ְבהַּ ָגהות הַּ ְג ָר"א ַּז"ל.

5

סותם אֶ ת הַּ חַּ לון עם ֲענָ פים.

6

ציוני ְקבָ רים.

תאָּ ַה ּשלָּםָּ ְו ַה ְּמנֻ ּקָּדָּ__________________________________________________ָָּּכה
ּתוֹ ֶס ְפ ּ ָּ

אין ְּמע ְּרבין ְּרשוּ ת ה ַר ּבים ְּ ּבכ ְּך .מוֹ דין ֲחכמים ְּל ַר ּבי ְּיהוּדה,
ַ ּב ַּמ ֲעשה ְּ ּבגינוֹ סר ,ש ּזה ּפ ַתח ּדלת ַק ְּר ּפיפוֹ ְּוס ַתם ְּרשוּ ת ה ַר ּבים,
ְּוזה ּפ ַתח ּדלת ַק ְּר ּפיפוֹ ְּוס ַתם ְּרשוּ ת ה ַר ּבים  -ש ְּּמע ְּרבין ְּונוֹ ְּשאין
ְּונוֹ ְּתנין ּבא ְּמ ַצע ,ש ּכל ְּמחיצה ַה ַ ּנ ֲעשית ְּל ַש ּבתּ ,בין ֲאנוּסין ּבין
שוֹ ְּגגיןּ ,בין ֻּמ ְּּטעין ּבין ְּמזידין ֲ -הרי זה ְּמחיצה .ה ְּחזיר ּו
ַה ּ ְּפתחים ל ְּמקוֹ מן  -ח ְּזרוּ ְּלא ּסוּ רן .חצר ש ַ ּגגּ וֹ תיה ְּמ ֻּבצריןּ - 7כל
אחד ְּואחד ְּרשוּ ת ְּל ַע ְּצמוֹ .
וּלהוֹ ריד מן
יּ .כל ַ ּגגּ וֹ ת העיר ְּ -רשוּ ת ַא ַחת הן .אסוּ ר ְּל ַה ֲעלוֹ ת ְּ
ַה ַ ּגגּ ין לחצר וּ מן החצר ַל ַ ּגגּ יןְּ ,וכלים ש ּש ְּבתוּ ּבחצר ֻּ -מ ּתר
לא ְּיהא ַ ּגג גּ בוֹ ַּה ֲעשרה אוֹ נמוּ ְּך
ְּל ַט ְּל ְּטלן ַ ּב ַ ּגגּ ין ,וּ ב ְּל ַבד ש ּ ֹ
ֲעשרה; ּד ְּברי ַר ּבי מאירַ .ו ֲחכמים אוֹ ְּמריםּ :כל אחד ְּואחד
ְּרשוּ ת ְּל ַע ְּצמוֹ ְּ ,ואין ְּמ ַט ְּל ְּטלין ּבוֹ א ּלא ְּ ּב ַא ְּר ּבעה .א ַמר להם ַר ּבי
מאיר :אי ַא ּתם מוֹ דים ְּ ּב ַאנְּ שי חצר ש ּש ְּכחוּ ְּולֹא ע ְּרבוּ  ,שאסוּ ר
ְּל ַה ְּכניס ְּ
וּלהוֹ ציא מחצר ַל ּב ּתים ,וּ מ ּב ּתים לחצרְּ ,ו ֻּכ ּלן ש ּש ְּבתוּ

7

ֲשר ַּגגות הַּ ָבתים ֶש ְבתוכָ ה הם ָשוים לְ ַּק ְר ַּקע הֶ חָ צר ,הַּ יְ נו ֶשהַּ ָבתים ְבנויים ְב ָמקום
חָ צר א ֶ

נָ מו ְך ֶש ְבחָ צר.

שתָּ ַו ִ ּי ְשלַָּחָּ,י'-טזָּ ִּכ ְסליוָּ,תשע"ו
כוָּ____________________ָּ ִשעו ִּריםָּיוֹ ִמ ִ ּייםָּ ְלשבוּ עַָָּּ ּפר ַ ָּ

ּבחצר ֻּ -מ ּתרין ְּל ַט ְּלטל ּבחצרַ ,מה נ ְּש ַּתנּ ה ַ ּגג מחצר? א ְּמרוּ לוֹ :
לֹא! אם א ַמ ְּר ּת ּבחצר ,שאין ַּת ְּח ּתיה ּד ּיוּ רין! א ַמר להםַ :אף
לא! אם א ַמ ְּר ּת
חצרְּ ּ ,פעמים ש ּיש ַּת ְּח ּתיה ּד ּיוּ רין .א ְּמרוּ לוֹ ֹ :
ֹאמר ַ ּב ַ ּגגּ וֹ ת ,ש ּכל
ּבחצר ,שאין ּכל אחד ְּואחד ַמ ּכיר את ש ּלוֹ ּ ,ת ַ
אחד ְּואחד ַמ ּכיר את ש ּלוֹ ? א ַמר להםֲ :הרי שה ְּיתה ֲחלוּ קה ,אוֹ
שה ְּיתה ֲעשוּ יה ּפ ְּס ּפס ,8לֹא ּכל אחד ְּואחד ַמ ּכיר את ש ּלוֹ ?

9

א ַמר ַר ּבי ש ְּמעוֹ ן ּבן א ְּלעזרַ :עד ּכאן ה ְּיתה ְּּתשוּ בהַ .ר ּבי ש ְּמעוֹ ן
אוֹ מרַ :ה ַ ּגגְּ ,ו ַה ּמ ְּר ּפסת ,החצר ְּוה ַא ְּכ ַס ְּּדרה ֻּּ -כ ּלן ְּרשוּ ת ַא ַחת
הן.

8

יעה הַּ ד ָירה ֶשל ָכל אֶ חָ ד.
ס ָ
ימנים ַּעד היכָ ן ַּמג ָ

9

הַּ יְ נו ֶש ַּו ַּדאי ָכל אֶ חָ ד ַּמכיר אֶ ת ֶשלו.

תאָּ ַה ּשלָּםָּ ְו ַה ְּמנֻ ּקָּדָּ___________________________________________________ָָּּכז
ּתוֹ ֶס ְפ ּ ָּ

תשע"וֹ
יוֹםֹ ְר ִב ִֹ
יעיֹ,יגֹ ִכ ְס ֵליוֹ ׁ
ּ ְּפסחים כז

סוֹ טה ל

ה ְּלכוֹ ת נְּ זירוּ ת
ּפרק ט'

ֶּפ ֶּ ֶרקֶש ִמינִֶי ֶ
אְּ .ש ּתי ֲחצרוֹ תַ ,א ַחת ּ ְּפתוּ חה ַל ּצפוֹ ן ְּו ַא ַחת ּ ְּפתוּ חה ַל ּדרוֹ ם,
ְּו ַגגוֹ תיהן שוין ַ -ה ַ ּגגּ ין ְּרשוּ ת ְּל ַע ְּצמןְּ .ו ַה ֲחצרוֹ ת ּ -כל ַא ַחת
ְּו ַא ַחת ְּרשוּ ת ְּל ַע ְּצמן .ה ְּיתה ַא ַחת מהן ְּ ּגבוֹ הה ֲעשרה ְּטפחים,
וּב ְּּכפתים
וּ מ ֲעט ּה ּב ֲאבניםַ ,

10

וּב ֻּס ּלם ַה ּצוּ רי ,אוֹ שהביא נסר
ְּ

שהוּ א רחב ַא ְּר ּבעה ְּטפחים ְּוק ְּבעוֹ ּב ּה ְּ -מע ְּרבין ְּשנַ ים .אם רצוּ
ְּ -מע ְּרבין ַא ַחתּ .פחוֹ ת מ ּכן ְּ -מע ְּרבין ְּשנַ יםְּ ,ואין ְּמע ְּרבין אחד.

10

ַּבקורות ( ְכפיסי עץ).

שתָּ ַו ִ ּי ְשלַָּחָּ,י'-טזָּ ִּכ ְסליוָּ,תשע"ו
כחָָּּ___________________ָּ ִשעו ִּריםָּיוֹ ִמ ִ ּייםָּ ְלשבוּ עַָָּּ ּפר ַ ָּ

בְּ .ש ּתי ְּ ּגזוּ ְּז ְּטראוֹ ת ,זוֹ ְּּכנגד זוֹ ּב ְּרשוּ ת ה ַר ּבים ,וּבין זוֹ ְּלזוֹ
ַא ְּר ּבעה ְּטפחים ְּ -מע ְּרבין ְּשנַ ים ְּואין ְּמע ְּרבין אחדּ .פחוֹ ת מ ּכאן
 ְּמע ְּרבין אחד ְּואין ְּמע ְּרבין ְּשנַ ים .שלֹש ּד ּיוּ טאוֹ ת ,זוֹ ְּל ַמ ְּעלהמ ּזוֹ ְּ ,וזוֹ ְּל ַמ ְּעלה מ ּזוֹ  -הע ְּליוֹ נה ְּו ַה ַּת ְּח ּתוֹ נה של אחדְּ ,וא ְּמצעית
של ַאחר  -לֹא ְּי ַש ְּלשל מן הע ְּליוֹ נה ַל ַּת ְּח ּתוֹ נה ּדר ְּך הא ְּמצעית,
שאין ְּמ ַש ְּל ְּשלין מ ְּרשוּ ת ל ְּרשוּ ת ּדר ְּך ְּרשוּ תֲ ,אבל ְּמ ַש ְּלשל הוּ א
לא ְּ ּבדר ְּך א ְּמצעיתְּ .מ ַש ְּלשל אדם
מן הע ְּליוֹ נה ַל ַּת ְּח ּתוֹ נה ש ּ ֹ
ְּקדרה של ּבשר ְּונוֹ ְּתנ ּה ַעל ַ ּג ּבי זיז שרחב ַא ְּר ּבעה ְּטפחים.
ה ְּיתה ַח ּלוֹ ן ּבא ְּמ ַצע ,שהיא ַא ְּר ּבעה ַעל ַא ְּר ּבעה ְּטפחים – אסוּ ר,
שאין ְּמ ַש ְּל ְּשלין מ ְּרשוּ ת ל ְּרשוּ ת ּדר ְּך ְּרשוּ ת.
ג .צנּ וֹ ר ַה ְּמ ַק ּל ַח ל ְּרשוּ ת ה ַר ּבים ,אחד ַיין ְּואחד שמן – קוֹ לט,
ּבין ַ ּב ּיד ּבין ַ ּב ּכלי ,וּ ַמ ְּכניס ְּלתוֹ ְּך ּביתוֹ  .היה עוֹ מד ּב ְּרשוּ ת
ַה ּיחיד ,וּ פ ַשט ידוֹ ל ְּרשוּ ת ה ַר ּביםְּ ,והיא ְּמלאה אוֹ ְּכלין וּ ַמ ְּשקין
 ַמ ְּכניס ּה א ְּצלוֹ  .היה עוֹ מד ּב ְּרשוּ ת ה ַר ּבים ,וּפ ַשט ידוֹ ל ְּרשוּ תַה ּיחידְּ ,והיא ְּמלאה אוֹ ְּכלין וּ ַמ ְּשקין  -מוֹ ציא ּה א ְּצלוֹ  .גּ מל
שרֹאשוֹ ְּורֻּ ּבוֹ ּב ְּפנים  -אוֹ ְּבסין אוֹ תוֹ ּב ְּפניםּ ַ .בחוּ ץ  -אוֹ ְּבסין

תאָּ ַה ּשלָּםָּ ְו ַה ְּמנֻ ּקָּדָּ__________________________________________________ָָּּכט
ּתוֹ ֶס ְפ ּ ָּ

אוֹ תוֹ ַ ּבחוּ ץ .אוֹ תן ּכלים ש ּפוֹ ְּתחין ְּונוֹ ֲעלין ּבהם ,ש ַ ּב ַ ּק ְּרקעוֹ ת –
ֲאסוּ ריןֲ .אחרים אוֹ ְּמריםַ :אף ש ַ ּב ַ ּק ְּרקעוֹ תּ ,פוֹ ְּתחין ְּונוֹ ֲעלין
ּבהם.
דַ .ה ּכוֹ חה
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ּב ְּרשוּ ת ה ַר ּביםְּ ,וכל מי שנּ ְּת ַלש ֻּר ּקוֹ ְּ ּבפיו  -לֹא

ְּי ַה ּל ְּך ּב ְּרשוּ ת ה ַר ּביםַ ,עד ש ּירוֹ ק.
הְּ .ש ּתי ְּמ ַט ֲהרוֹ ת זוֹ ַעל ַ ּגב זוֹ  -נוֹ טל את ַה ּ ְּפקק מ ּבנְּ ַתים
וּ ַמשיקן ,וּ ַמ ֲחזיר את ַה ּ ְּפקק ל ְּמקוֹ מוֹ ַ .ר ּבי ש ְּמעוֹ ן ּבן ְּמנַ ְּסיא
אוֹ מרְּ :ש ּתי ְּ ּברכוֹ תַ ,א ַחת של ַח ּמין ְּו ַא ַחת של צוֹ נן  -נוֹ טל את
ַה ּ ְּפקק מ ּבנְּ ַתיםְּּ ,כדי ש ּי ְּרדוּ ַח ּמין ְּלתוֹ ְּך ַה ּצוֹ נןְּ ,וצוֹ נן ְּלתוֹ ְּך
לא ַי ֲחזיר את ַה ּ ְּפקק ל ְּמקוֹ מוֹ ְּ .ולֹא עוֹ ד ,א ּלא
ַה ַח ּמין ,וּב ְּל ַבד ש ּ ֹ
שנּ וֹ טל את ַה ּ ְּפקק ְּּכדי ש ּי ְּצאוּ ַה ַּמים ְּוי ְּלכוּ להםְּ ,ואם ּב ְּשביל
ש ּתנּ גב – אסוּ ר .וּפוֹ ְּקקין את ַה ּביב ְּ ּבסוּדרין ,וּ ְּבכל ּדבר
לא יציפוּ ַה ַּמים את האוֹ ְּכלין ְּואת ַה ּכלים .אין
ַה ּמ ַּט ְּלטלְּּ ,כדי ש ּ ֹ
ּפוֹ ְּקקין את ַה ּביב ְּּכדי ש ּי ְּרדוּ ַה ַּמים ַל ּבוֹ רַ .ר ּבי ְּמנַ חם איש ַ ּג ְּליא
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מ ְלשון כיחו וְ ניעו.

שתָּ ַו ִ ּי ְשלַָּחָּ,י'-טזָּ ִּכ ְסליוָּ,תשע"ו
לָּ ָּ____________________ָּ ִשעו ִּריםָּיוֹ ִמ ִ ּייםָּ ְלשבוּ עַָָּּ ּפר ַ ָּ

אוֹ מר :צנּ וֹ ר שעלוּ ּבוֹ קוֹ צים ְּוקישוּ ש ּיוֹ ת

12

 -דוֹ ְּרסן ּברגל

ְּ ּבצנְּ עאְּּ ,כדי ש ּי ְּצאוּ ַה ַּמים ְּוי ְּלכוּ להם.
וֲ .חבילה של עצים ְּוסוֹ כה של קוֹ צין שה ְּתקינם ַל ּפ ְּרצה
ש ְּ ּבחצר ,אם היוּ ְּקשוּ רוֹ ת וּ ְּתלוּ יוֹ ת ּ -פוֹ ְּתחין ְּונוֹ ֲעלין ּבהם
ְּ ּב ַש ּבתְּ ,ואין צר ְּ
יך לוֹ ַמר ְּ ּביוֹ ם-טוֹ ב .אם לאו  -אין ּפוֹ ְּתחין
ְּונוֹ ֲעלין ּבהןֲ .אחרים אוֹ ְּמרים :ה ְּיתה ְּּכבוּ שה ּב ֲאבנים מרֹאש ּה
אחד  -אין ַר ּ ַשאי ל ַ ּגע ּבהן .נ ְּתלוּ ּב ּה קוֹ צין ְּודוֹ ְּקרנין ְּ -מ ַפ ּשר
לא י ְּק ַרעְּ .ושל ְּ ּבהמה ּ -דוֹ רס ְּ ּב ַר ְּגליו.
ְּ ּבידוֹ ְּ ּבצנְּ עא ,וּ ב ְּל ַבד ש ּ ֹ
ַמ ֲחצלוֹ ת ּ ְּפרוּ שוֹ ת ַעל ּפ ְּתחי ֲחנֻּ ּיוֹ ת ּב ְּרשוּ ת ה ַר ּבים ,אם היוּ
ְּקשוּ רוֹ ת וּ ְּתלוּ יוֹ ת ּ -פוֹ ְּתחין ְּונוֹ ֲעלין ּבהםְּ .ואם לאו  -אין
ּפוֹ ְּתחין ְּונוֹ ֲעלין ּבהם .עשה להם ציר של קנּ יםְּ ,ושל ש ֳּ ּבלין
ְּושל ּכל ּדבר ּ -פוֹ ְּתחין ְּונוֹ ֲעלין ּבהם ְּ ּב ַש ּבתְּ ,ואין צר ְּ
יך לוֹ ַמר
ְּ ּביוֹ ם-טוֹ בּ .דלת ש ּיש ל ּה ציר ּ -פוֹ ְּתחין ְּונוֹ ֲעלין ְּ ּב ַש ּבתְּ ,ואין
צר ְּ
יך לוֹ ַמר ְּ ּביוֹ ם-טוֹ ב .נ ְּש ְּ ּברוּ ציריה  -אין ּפוֹ ְּתחין ְּואין נוֹ ֲעלין
ּב ּה ְּ ּביוֹ ם-טוֹ בְּ ,ואין צר ְּ
יך לוֹ ַמר ְּ ּב ַש ּבתּ .דלת ַהנּ ְּגררת ,וּ ַמ ְּחצלת
12

מ ְלשון לְ קושש ַּקש.

תאָּ ַה ּשלָּםָּ ְו ַה ְּמנֻ ּקָּדָּ__________________________________________________ָָּּלא
ּתוֹ ֶס ְפ ּ ָּ

ַהנּ ְּגררתְּ ,ו ַקנְּ ַקן ַהנּ ְּגררּ ,ב ְּז ַמן שהן ְּקשוּ רין וּ ְּתלוּ ין ּפוֹ ְּתחין
ְּונוֹ ֲעלין ּבהם ַ ּב ּ ַשבתְּ ,ואין צר ְּ
יך לוֹ ַמר ְּ ּביוֹ ם-טוֹ ב.
ז .היה יוֹ שב ְּוקוֹ רא ַ ּב ּספר ַעל ה ַא ְּס ֻּק ּפהְּ ,ונ ְּת ַ ּג ְּלגּ ל ַה ּספר מ ּידוֹ ,
ְּול ְּפנים ְּו ַלחוּ ץ  -גּ וֹ ְּללוֹ מ ּכאן וּ מ ּכאן וּ ַמנּ יחוֹ ַעל ה ַא ְּס ֻּק ּפהֲ .אבל
ַמ ְּפ ּת ַח אינוֹ ּכן ,א ּלא ּב ְּז ַמן ש ַה ַּמ ְּפ ּת ַח ְּל ַמ ּטה מ ֲעשרה ְּטפחים -
נוֹ טל את ַה ַּמ ְּפ ּת ַח מן ה ַא ְּס ֻּק ּפהְּ ,ונוֹ ְּתנוֹ ַל ַּמנְּ עוּ ל ,וּפוֹ ת ַח ְּונוֹ טל
יח ַה ַּמ ְּפ ּת ַח
ְּּכלי מ ּתוֹ ְּך ַה ַ ּבית ,וּ ַמ ֲחזירוֹ ַל ַּמנְּ עוּ לְּ ,ונוֹ על וּ ַמנּ ַ
ַ ּב ַח ּלוֹ ן ש ַעל ַ ּגב שקוֹ ף .אם יש ְּ ּבפי ַה ַח ּלוֹ ן ַא ְּר ּבעה ַעל ַא ְּר ּבעה
ְּטפחים – אסוּ ר ,שאין ְּמ ַט ְּל ְּטלין מ ְּרשוּ ת ל ְּרשוּ ת.
חַ .מ ְּל ּבן של ְּס ּ ַפ ְּק ַל ְּריא
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וּ ְּתריסין של ֲחנֻּ ּיוֹ ת ּ -פוֹ ְּתחין ְּונוֹ ֲעלין

ּבהן .אם היוּ נ ְּשמטים – ֲאסוּ רים .נגר נ ְּשמט – 14אסוּ ר .נ ְּק ַמז

15

– ֻּמ ּתרַ .ר ּבי ְּיהוּדה אוֹ מר :נ ְּק ַמזַ ,אף ַעל ּפי שאינוֹ נ ְּשמט –
אסוּ ר.
13

ַּמ ְראָ ה [ ְשפי ֶגעל].
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ֶשנ ְפסָ ק הַּ חֶ בֶ ל ֶשהוא ָקשור בו ,ו ְכ ֶשפותחַּ אותו הוא ַּמניחו ְב ֶק ֶרן זָוית.
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יע לָאָ ֶרץ וְ נוקב וְ נכְ נַּ ס ָבאָ ֶרץ.
ֶשנ ְתחַּ ב ְבחור הָ אַּ ְסקֻ ָפה וְ נ ְפ ַּתח אותו הַּ חור ,וְ ראשו ַּמג ַּ

שתָּ ַו ִ ּי ְשלַָּחָּ,י'-טזָּ ִּכ ְסליוָּ,תשע"ו
לבָּ ָּ___________________ָּ ִשעו ִּריםָּיוֹ ִמ ִ ּייםָּ ְלשבוּ עַָָּּ ּפר ַ ָּ

ט .נגר נ ְּגרר ,אם היה קשוּ ר ְּותלוּ י ּ -פוֹ ְּתחין ְּונוֹ ֲעלין ּבוֹ ְּ .ואם
לאו  -אין ּפוֹ ְּתחין ְּונוֹ ֲעלין ּבוֹ ַ .ר ּבי ְּיהוּדה אוֹ מר :קשוּ ר ַאף ַעל
ּפי שאינוֹ ּתלוּ י .איזהוּ נגר? ַהגּ וֹ רר שנּ וֹ ֲעלין ַ ּב ּמ ְּק ּדשֲ ,אבל לֹא
יע לארץַ .ר ּבי ְּיהוּ דה
ַ ּב ְּּמדינהּ ,כל ש ּקשוּ ר ְּותלוּ י ְּורֹאש אחד ַמגּ ַ
אוֹ מר :זה ַ -אף ַ ּב ְּּמדינה ֻּמ ּתר ,א ּלא איזהוּ נגר שנּ וֹ ֲעלין ַ ּב ּמ ְּק ּדש
ֲאבל לֹא ַ ּב ְּּמדינה? ּכל שאינוֹ לֹא קשוּ ר ְּולֹא ּתלוּ יְּ ,ושוֹ ְּמטוֹ
וּ ַמנּ יחוֹ ְּ ּבזוית.
יַ .ה ּמוֹ צא ְּּתפ ּלין ַ -מ ְּכניסן זוּ ג זוּ גַ .ר ּבן ַ ּג ְּמליאל אוֹ מרְּ :שנַ ים
ְּשנַ ים .אחד האיש ְּואחד הא ּשה ,אחד ֲחדשוֹ ת ְּואחד ְּישנוֹ ת.
ַר ּבי ְּיהוּדה אוֹ סר ַ ּב ֲחדשוֹ ת וּ ַמ ּתיר ַ ּב ְּישנוֹ תַ .ה ּמוֹ צא ספר ַ ּב ּשדה
 יוֹ שב וּ ְּמ ַש ְּּמרוֹ  ,וּ ַמ ְּחש ְּיך עליוְּ ,ונוֹ ְּטלוֹ וּבא לוֹ  .וּ ב ְּש ַעת ַה ַּס ּכנה
 ְּמ ַכ ּסן ְּוהוֹ ל ְּך לוֹ  .אם היוּ ְּ ּגשמים יוֹ ְּרדין  -הוּ א מ ְּת ַע ּטף ְּ ּבב ְּגדוֹוּ ְּמ ַכ ּסה אוֹ תוֹ .
יא .מי ש ּיצא ל ְּרשוּ ת ה ַר ּביםְּ ,ונ ְּז ַּכר ש ּיש ְּּתפ ּלין ְּ ּברֹאשוֹ -
יע ְּלביתוֹ  ,וּ ְּמ ַכ ּסה אוֹ תן .אם היה ּבית
ְּמ ַכ ּסה את רֹאשוֹ ַעד ש ַּמגּ ַ
ַה ּמ ְּדרש  -נוֹ ְּטלן וּ ַמנּ יחן ְּ ּבמקוֹ ם ַה ֻּּמ ְּצנעַ .מ ֲחזירין ציר ַה ַּת ְּח ּתוֹ ן

תאָּ ַה ּשלָּםָּ ְו ַה ְּמנֻ ּקָּדָּ___________________________________________________ָָּּלג
ּתוֹ ֶס ְפ ּ ָּ

של ּדלת ,ש ּדהּ ,תבה וּ מ ְּג ּדלְּ ,ואין ַמ ֲחזירין ציר הע ְּליוֹ ן .של
יעְּ ,ושל ּדוּ ת ֲ -הרי זה לֹא ַי ֲחזירְּ .ואם ה ֱחזיר ַ -ח ּיב
ּבוֹ ר ,של יצ ַ
ַח ּטאת.
ימת ּכנּ וֹ ר שנּ ְּפ ְּסקה  -קוֹ ְּשרין אוֹ ת ּה .ק ְּשר ּה ְּונ ְּפ ְּסקה  -אין
יב .נ ַ
לא אם קוֹ ְּשרין
קוֹ ְּשרין אוֹ ת ּה .א ַמר ַר ּבי ש ְּמעוֹ ן ּבן א ְּלעזרַ :ו ֲה ֹ
אוֹ ת ּה אין ל ּה קוֹ ל! א ּלא ְּמ ַש ְּלשל של ַמ ְּעלה ְּועוֹ נב ְּל ַמ ּטה.
יגּ .כֹהן שע ְּלתה ּבוֹ ַי ּבלת ְּ ּבמ ְּתניו ֲ -חברוֹ חוֹ ְּתכ ּה לוֹ ְּ ּבשנּ יו,
לא ַ ּב ְּּמדינה ,אם ַ ּב ְּּכלי ּ -כאן ְּוכאן אסוּ ר.
ַ ּב ּמ ְּק ּדש ֲאבל ֹ
יד .אין ְּמ ַמ ְּּלאין ַ ּב ֲעדשה
ַה ְּּמ ַש ְּ ּירים

17

16

ְּ ּב ַש ּבת ,אם ְּּכחס ַעל חבל ְּו ַעל

ֲ -הרי זה ֻּמ ּתר .אין ְּמ ַמ ְּּלאין מ ְּ ּבאר ַה ַ ּקר ְּ ּב ַג ְּל ַ ּגל

ְּ ּביוֹ ם-טוֹ ב ,וּ ְּכשעלוּ ְּ ּבני ַהגּ וֹ לה ְּוחנוּ עליה ,ה ּתירוּ להם נְּ ביאים
ש ּביניהם ,ל ְּהיוֹ ת ְּמ ַמ ְּּלאין מ ּבוֹ ר ַה ַ ּקר ְּ ּב ַג ְּל ַ ּגל ְּ ּביוֹ ם-טוֹ בְּ ,ולֹא כל
ּבוֹ ר ְּודוּ ת ַה ַ ּקר ה ּתירוּ  ,א ּלא אוֹ תוֹ ּבוֹ ר שחנוּ עליה ּב ְּל ַבד.

16

מאזְ נַּ ים.

17

ְבנ ַֻּסח הַּ ְספָ רים ָכתובְ :משיחָ ה ,וְ הוא הַּ חֶ בֶ ל ֶשדולים עמו מן הַּ בור.

שתָּ ַו ִ ּי ְשלַָּחָּ,י'-טזָּ ִּכ ְסליוָּ,תשע"ו
לדָָּּ___________________ָּ ִשעו ִּריםָּיוֹ ִמ ִ ּייםָּ ְלשבוּ עַָָּּ ּפר ַ ָּ

טו .ה ְּלכוֹ ת ַש ּבתֲ ,חגיגוֹ ת וּ ְּמעילוֹ ת ַּ -כ ֲהררים ְּּתלוּ ין ּב ְּשערה.
מ ְּקרא ֻּמעט ַו ֲהלכוֹ ת ְּמ ֻּר ּבוֹ תְּ ,ואין להם ַעל ַמה ּש ּי ְּסמֹכוּ .
טז .מ ּכאן א ַמר ַר ּבי ְּיהוֹ ֻּש ַעְּ :צבתא ּב ְּצבתא מ ְּת ֲעבדְּ ,צבתא
ַק ְּד ַמ ּייתא ְּ ּבמה מ ְּת ֲעבד? הא לאו ְּ ּבר ּיה הוּ א!

18

יזַ .ה ּדיניןְּ ,וה ֲעבוֹ דוֹ תַ ,ה ּט ֳּהרוֹ תְּ ,ו ַה ֻּּט ְּמאוֹ תְּ ,וה ֲעריוֹ ת ,וּ מוּ סף
ֲעליהן ה ֲערכיןְּ ,ו ַה ֲחרמיןְּ ,וה ְּק ּדשוֹ ת ,וּ ַמ ֲעשר שני ,מ ְּקרא
ְּמ ֻּר ּבה ,וּ מ ְּדרשוֹ ת ַו ֲהלכוֹ ת ְּמ ֻּר ּבוֹ תְּ ,ויש להן ַעל ַמה ּש ּי ְּסמֹכוּ .
ַא ּבא יוֹ סי ּבן חנן אוֹ מר :א ּלוּ ְּשמוֹ נה מ ְּקצוֹ ַע ּתוֹ רה – גּ וּפי
ֲהלכוֹ ת הן.

18

הַּ ְצבָ ת ֶשעושׂ ים הַּ ַּנ ָפחיםַּ ,על יְ די ְצבָ ת אַּ חֶ ֶרת היא ֲעשׂ ו ָיהֶ ,שאו ֲחזָה ב ְצבָ ת ו ַּמ ֶכה ַּבקו ְרנָ ס

ַּעד ֶש ַּנ ֲעשׂ ית .וְ זֶהו ָמ ָשלְ ,כשם ֶשמ ְצבַּ ת אַּ חַּ ת נַּ ֲעשׂ ו ַּכ ָמה ְצבָ תותָ ,כ ְך מ ְשבות אַּ חַּ ת ל ְָמדו
לגְ זר אַּ חַּ ר ָכ ְך ַּכ ָמה ְשביתות.

תאָּ ַה ּשלָּםָּ ְו ַה ְּמנֻ ּקָּדָּ__________________________________________________ָָּּלה
ּתוֹ ֶס ְפ ּ ָּ

תשע"וֹ
יוֹםֹ ֲח ִמ ׁ ִ ֹ
ישיֹ,ידֹ ִכ ְס ֵליוֹ ׁ
סוֹ טה לא

ּ ְּפסחים כח

ה ְּלכוֹ ת נְּ זירוּ ת
ּפרק י'

ַמ ֶּסכֶֶּתֶפ ָס ִחיםֶ ֶּפ ֶּ ֶרקֶ ִראשוֶן
א .אוֹ ר ְּל ַא ְּר ּבעה עשר ּבוֹ ְּדקין את החמץ ְּלאוֹ ר ַהנּ ר .אין
ּבוֹ ְּדקין ,לֹא ְּלאוֹ ר ַה ַח ּמהְּ ,ולֹא ְּלאוֹ ר ַה ְּּלבנהְּ ,ולֹא ְּלאוֹ ר
ה ֲאבוּקה ,א ּלא ְּלאוֹ ר ַהנּ ר ,מ ּ ְּפני שאוֹ ר ַהנּ ר יפה ַל ְּ ּבדיקהַ .אף
ַעל ּפי שאין ְּראיה ַל ּדבר  -זכר ַל ּדבר ,שנּ ֱא ַמר

( ְּשמוֹ ת יב,

יט):

לא י ּמצא ְּ ּבב ּתיכם"ְּ ,ואוֹ מר ( ְּּבראשית מד ,יח):
אר ֹ
"ש ְּב ַעת ימים ְּש ֹ
" ַו ְּי ַח ּפש ַ ּבגּ דוֹ ל החל"ְּ ,ואוֹ מר

( ְּצ ַפנְּ יה א,

ֲא ַח ּפש את ְּירוּ ש ַלים ַ ּבנּ רוֹ ת"; ְּואוֹ מר
נ ְּש ַמת אדם חֹפש ּכל ַח ְּדרי בטן".

יב)ְּ " :והיה ּבעת ַההיא

(מ ְּשלי כ,

כז)" :נר ֱאלֹהים

שתָּ ַו ִ ּי ְשלַָּחָּ,י'-טזָּ ִּכ ְסליוָּ,תשע"ו
לוָּ____________________ָּ ִשעו ִּריםָּיוֹ ִמ ִ ּייםָּ ְלשבוּ עַָָּּ ּפר ַ ָּ

בּ .בית ַש ַּמאי אוֹ ְּמריםְּ :ש ּתי שוּ רוֹ ת ַעל ּ ְּפני ּכל ַה ַּמ ְּר ּתף ,שוּ רה
ַהחיצוֹ נה הרוֹ אה את ַה ּפ ַתחְּ ,והע ְּליוֹ נה הרוֹ אה את ַה ּקוֹ רה,
ְּוש ּל ְּפנים הימנּ ה ְּוש ְּּל ַמ ּטה הימנּ ה  -אין צר ְּ
יך ְּ ּבדיקהּ .בית ה ּלל
אוֹ ְּמריםְּ :ש ּתי שוּ רוֹ ת ַהחיצוֹ נוֹ ת שהן הע ְּליוֹ נוֹ ת ,הע ְּליוֹ נה
הרוֹ אה את ַה ּפ ַתח ְּואת ַה ּקוֹ רוֹ תְּ ,ואת ְּשנ ּיוֹ ת ש ְּּל ַמ ּטה הימנּ ה,
ֲאבל ש ּל ְּפנים הימנּ ה  -אין צר ְּ
דק.
יך ל ְּב ּ ֹ
יעְּ ,ו ַה ּדוּ תְּ ,ו ַגג
ג .חוֹ רי ַה ַ ּבית ,הע ְּליוֹ נים ְּו ַה ַּת ְּח ּתוֹ ניםְּ ,ו ַגג ַה ּיצ ַ
ַה ַ ּביתְּ ,ו ַגג ַה ּמ ְּג ּדלְּ ,ורפת ּבקר ,וּ ַמ ְּת ּבןְּ ,ולוּליןְּ ,ואוֹ ְּצרוֹ ת ַיין,
ְּואוֹ ְּצרוֹ ת של שמן  -אין ְּצריכין ְּ ּבדיקהַ .ר ּבן ש ְּמעוֹ ן ּבן ַ ּג ְּמליאל
אוֹ מר :מ ּטה שהיא חוֹ צצת ְּוחוֹ לקת את ּכל ַה ַ ּביתְּ ,ועצים
ַו ֲאבנים ֻּמנּ חים ַּת ְּח ּתיה ּ -בוֹ דק את ַצד ַהחיצוֹ ןְּ ,ואין צר ְּ
דק
יך ל ְּב ּ ֹ
את ַצד ַה ּ ְּפנימי.
דַ .ה ּיוֹ ְּצאין ּבוֹ ְּ ּב ַש ּיראְּ ,ו ַה ְּּמפרש ּב ְּספינה ,ל ְּפני ְּשלֹשים יוֹ ם -
אין צר ְּ
יך ל ְּב ּדוֹ קּ ְּ .בתוֹ ְּך ְּשלֹשים יוֹ ם ּ -בוֹ דק וּ ַמ ְּש ּכיםְּ ,והוֹ ל ְּך
ְּל ַד ְּר ּכוֹ .

תאָּ ַה ּשלָּםָּ ְו ַה ְּמנֻ ּקָּדָּ___________________________________________________ָָּּלז
ּתוֹ ֶס ְפ ּ ָּ

הַ .ר ּבי ְּיהוּדה אוֹ מר מ ּשוּ ם ַר ּבן ַ ּג ְּמליאלְּ :ש ּתי ַח ּלוֹ ת של ּתוֹ דה
ּ ְּפסוּלוֹ תֻּ ,מנּ חוֹ ת ַעל ַ ּגב הא ְּצ ַט ּבאּ ,כל ְּז ַמן ש ֻּּמנחוֹ ת ּ -כל העם
אוֹ ְּכלין ֻּח ּלין .נ ְּּטלה ַא ַחת מהן ּ -כל העם אוֹ ְּכלין ְּּתרוּ מה .נ ְּּטלוּ
ְּש ּתיהן  -שוֹ ְּרפין א ּלוּ ְּוא ּלוּ ַ .א ְּר ּבעה עשר שחל ל ְּהיוֹ ת ְּ ּב ַש ּבת -
כל מ ּל ְּפני ַה ּ ַש ּבתְּ ,ושוֹ ְּרפין ְּּתרוּ מוֹ ת ְּטמאוֹ ת,
ְּמ ַב ֲערין את ַה ּ ֹ
ְּּתלוּ יוֹ ת וּ ְּטהוֹ רוֹ ת ְּּכ ַא ַחת; ּד ְּברי ַר ּבי מאירַ .ר ּבי ְּיהוּדה אוֹ מר:
ְּטהוֹ רוֹ ת ּב ְּפני ַע ְּצמן וּ ְּתלוּ יוֹ ת ּב ְּפני ַע ְּצמן ,וּ ְּטמאוֹ ת ּב ְּפני ַע ְּצמן.
לא נ ְּח ְּלקוּ ַר ּבי ֱאליעזר ְּו ַר ּבי ְּיהוֹ ֻּש ַע ַעל
א ַמר ַר ּבי ש ְּמעוֹ ןֹ :
ַה ְּּטהוֹ רה ְּו ַעל ַה ְּּטמאה  -שאין שוֹ ְּרפיןַ ,על ַה ְּּתלוּ יה ְּו ַעל
ַה ְּּטהוֹ רה  -ש ּשוֹ ְּרפיןַ ,על ַמה נּ ְּח ְּלקוּ ? ַעל ַה ְּּתלוּ יה ְּו ַעל ַה ְּּטמאה,
ש ַר ּבי ֱאליעזר אוֹ מרּ :ת ּשרף זוֹ ְּ ּב ַע ְּצמ ּה ְּוזוֹ ְּ ּב ַע ְּצמ ּהְּ .ו ַר ּבי
ְּיהוֹ ֻּש ַע אוֹ מרְּ :ש ּתיהן ְּּכ ַא ַחת .א ַמר ַר ּבי יוֹ סי :אין ַהנּ ּדוֹ ן זה
ּדוֹ מה ל ְּראיה! ְּּכשהעידוּ ַר ּבוֹ תינוּ ַ ,על ַמה העידוּ ? אם ַעל
ַה ּבשר שנּ ְּטמא ּב ְּו ַלד ַה ֻּּט ְּמאה ש ּשוֹ ְּרפין אוֹ ת ּה עם ַה ּבשר
שנּ ְּטמא ְּ ּב ַאב ַה ֻּּט ְּמאה ,זה טמא ְּוזה טמא! א ּלא ש ּזה טמא
ֻּט ְּמאה ֲחמוּ רה ְּוזה טמא ֻּט ְּמאה ַק ּלה ,אם ַעל ַה ּשמן שנּ ְּפ ַסל
ּב ְּטבוּ ל יוֹ ם ש ַּמ ְּדליקין אוֹ תוֹ ְּ ּבנר שנּ ְּטמא ּב ְּטמא מת  -זה ּפסוּ ל

שתָּ ַו ִ ּי ְשלַָּחָּ,י'-טזָּ ִּכ ְסליוָּ,תשע"ו
לחָָּּ___________________ָּ ִשעו ִּריםָּיוֹ ִמ ִ ּייםָּ ְלשבוּ עַָָּּ ּפר ַ ָּ

ְּוזה טמאַ ,אף אנוּ מוֹ דים ּב ְּתרוּ מה שנּ ְּטמא ּב ְּו ַלד ַה ֻּּט ְּמאה,
שוֹ ְּרפין אוֹ תן עם ְּּתרוּ מה שנּ ְּטמאת ְּ ּב ַאב ַה ֻּּט ְּמאהַ ,אף ַעל ּפי
יא ְּך נ ְּשרֹף ַה ְּּתלוּ יה
ש ּמוֹ סיפין ל ּה ֻּט ְּמאה ַעל ֻּט ְּמאת ּהֲ .אבל ה ַ
יט ֲהר ַ ּנה?
בא אל ּיהוּ ו ַ
עם ַה ְּּטמאה ,נ ְּמצא זה ְּמ ַט ּמאת ּה ש ּמא י ֹ
ּבית ַש ַּמאי אוֹ ְּמרים :אין שוֹ ְּרפין ּבשר טהוֹ ר עם ּבשר טמא,
וּבית ה ּלל ַמ ּתירין.
וּ .בראשוֹ נה היוּ אוֹ ְּמרים :אין מוֹ ְּכרים חמץ ְּלנ ְּכריְּ ,ואין נוֹ ְּתנין
לוֹ ְּ ּב ַמ ּתנה ,א ּלא ְּּכדי ש ּי ַ
יע ְּש ַעת ּבעוּ רַ ,עד
לא הגּ ַ
ֹאכל ַעד ש ּ ֹ
ש ּבא ַר ּבי ֲעקיבה ְּול ּמד  -ש ּמוֹ ְּכרין ְּונוֹ ְּתנין ְּ ּב ַמ ּתנה ַאף ּב ְּש ַעת
ַה ּבעוּ ר .א ַמר ַר ּבי יוֹ סי :א ּלוּ ּד ְּברי ּבית ַש ַּמאיְּ ,וא ּלוּ ּד ְּברי ּבית
יע ַר ּבי ֲעקיבה ְּל ַס ּי ַע ּד ְּברי ּבית ה ּללַ .ר ּבי ְּיהוּ דה
ה ּלל ,ה ְּכר ַ
כר ְּשלוֹ שים יוֹ ם
אוֹ מרּ :כוּ ּתח ַה ַ ּב ְּבלי ְּוכל מיני ּכוּ ּתח  -אסוּ ר ל ְּמ ּ ֹ
קֹדם ַה ּפ ַסח.
ז .האוֹ כל חמץ ַא ַחר ֲחצוֹ תְּ ,וחמץ שע ַבר עליו ַה ּפ ַסח ֲ -הרי זה
ְּ ּבלֹא ַת ֲעשה ְּואין ּבוֹ ּכרתּ .תוֹ ְּך ְּז ַמנּ וֹ – עוֹ בר עליו ְּ ּבלאו ְּוכרת.
ּד ְּברי ַר ּבי ְּיהוּ דה; ַר ּבי ש ְּמעוֹ ן אוֹ מרּ :כל שאין ּבוֹ ּכרת  -אין ּבוֹ

תאָּ ַה ּשלָּםָּ ְו ַה ְּמנֻ ּקָּדָּ__________________________________________________ָָּּלט
ּתוֹ ֶס ְפ ּ ָּ

וּל ַא ַחר ְּז ַמנּ וֹ – אין עוֹ ְּברים עליו
לֹא ַת ֲעשה .חמץ ל ְּפני ְּז ַמנּ וֹ ְּ
ְּ ּבלֹא ְּּכלוּ םּ .תוֹ ְּך ְּז ַמנּ וֹ – עוֹ בר עליו ְּ ּבכרת וּ ְּבלאוְּ ,ו ַעל לֹא הוֹ ַדע
אשם ּתלוּ י .וּ מ ּשעה שאסוּ ר ּב ֲאכילה – אסוּ ר ַ ּב ֲהנאה .האוֹ כל
ַּכ ַ ּזית חמץ ַ ּב ּפ ַסח ַ -ח ּיב ַעל ְּזדוֹ נוֹ ּכרת ְּו ַעל ש ְּגגתוֹ ַח ּטאת ְּו ַעל
לֹא הוֹ ַדע אשם ּתלוּ י.
ח .האוֹ כל ְּּתרוּ ַמת חמץ ַ ּב ּפ ַסח – ּפטוּ ר מן ַה ַּת ְּשלוּ מין וּ מ ְּּדמי
עצים ַל ּכֹהן; ּד ְּברי ַר ּבי ֲעקיבאַ .ר ּבי יוֹ חנן ּבן נוּ רי ְּמ ַח ּיב .א ַמר
ַר ּבי יוֹ חנן ּבן נוּ רי :נַ ְּמ ּתי לוֹ ְּל ַר ּבי ֲעקיבה ,מ ּ ְּפני מה האוֹ כל
ְּּתרוּ ַמת חמץ ַ ּב ּפ ַסח אין ְּמ ַש ּלם ְּּדמי עצים ַל ּכֹהן? וּ ַמה נּ ְּש ַּתנּ ית
זוֹ מ ּ ְּשאר ְּימוֹ ת ַה ּשנה ,ש ּב ְּשאר ְּימוֹ ת ַה ּשנה ְּמ ַש ּלם ְּּדמי עצים
ַל ּכֹהן?! א ַמר לוֹ  :לֹא ,אם א ַמ ְּר ּת ּב ְּתרוּ מה ְּטמאה ּב ְּשאר ְּימוֹ ת
ַה ּשנה ,ש ַאף ַעל ּפי שאין לוֹ ּב ּה ה ּתר ֲאכילה  -יש לוֹ ּב ּה ה ּתר
ֹאמר ְּ ּבזה שאין לוֹ ּב ּה ,לֹא ה ּתר ֲאכילה ְּולֹא ה ּתר
ַה ּסקהּ ,ת ַ
ַה ּסקה?! הא ְּל ַמה ּזה ּדוֹ מה? ל ְּתרוּ ַמת ּתוּ תים ַו ֲענבים שנּ ְּט ְּמאוּ ,
שאין לוֹ ּב ּה ה ּתר ֲאכילה ְּולֹא ה ּתר ַה ּסקהּ ַ ,ב ּמה ְּּדברים

שתָּ ַו ִ ּי ְשלַָּחָּ,י'-טזָּ ִּכ ְסליוָּ,תשע"ו
מָָּּ____________________ָּ ִשעו ִּריםָּיוֹ ִמ ִ ּייםָּ ְלשבוּ עַָָּּ ּפר ַ ָּ

ֲאמוּ רים? ְּ ּב ַמ ְּפריש ְּּתרוּ מה ְּוה ְּחמיצהֲ ,אבל ְּ ּב ַמ ְּפריש ְּּתרוּ ַמת
חמץ ְּ ּבפ ַסח זה ,אינ ּה ְּקדוֹ שה.
ט .האוֹ כל קֹדש חמץ ְּ ּבפ ַסח  -אינ ּה ּכ ְּתרוּ מה .האוֹ כל קֹדש חמץ
ְּ ּבפ ַסחּ ְּ ,בשוֹ גג ְּ -מ ַש ּלם קרן ְּוחֹמש ְּואשם ַו ַּדאי ְּואשם ּתלוּ י.
ְּ ּבמזיד – ּפטוּ רּ ַ .ב ּמה ְּּדברים ֲאמוּ רים? ְּ ּב ַמ ְּפריש קֹדש ְּוה ְּחמיצוּ ,
ֲאבל ְּ ּב ַמ ְּפריש קֹדש חמץ ְּ ּבפ ַסח זה ,אינ ּה ְּקדוֹ שה.
י .אחד האוֹ כל ,אחד ַה ְּמ ַמחהְּ ,ו ַה ּשוֹ תה ,א ַכל ְּוח ַזר ְּוא ַכלְּ ,וח ַזר
ְּוא ַכל ,אם יש מ ֲאכילה ראשוֹ נה ַעד סוֹ ף ֲאכילה ַא ֲחרוֹ נה ְּּכדי
ילת ּ ְּפרס – מ ְּצט ְּרפיןְּ .ואם לאו  -אין מ ְּצט ְּרפין .שתהְּ ,וח ַזר
ֲאכ ַ
ְּושתהְּ ,וח ַזר ְּושתה ,אם יש מ ְּּתח ַּלת ְּשת ּיה ראשוֹ נה ַעד סוֹ ף
ילת ּ ְּפרס – מ ְּצט ְּרפיןְּ .ואם לאו  -אין
ְּשת ּיה ַא ֲחרוֹ נה ְּּכדי ֲאכ ַ
מ ְּצט ְּרפיןְּּ .כשם ש ֲאכילה ּב ְּכ ַזית ּ -כ ְּך ְּשת ּיה ּב ְּכ ַזית .וּ ְּשת ּיה
ַו ֲאכילה אין מ ְּצט ְּרפין .א ַכל ַּכ ַ ּזיתֲ ,אפ ּלוּ מ ֲחמשת ַה ּמינים ֲ -הרי
א ּלוּ מ ְּצט ְּרפין ,א ַכל ַּכ ֲחצי ַזיתְּ ,ונוֹ ַדע לוֹ ְּ ,וח ַזר ְּוא ַכל ַּכ ֲחצי ַזית
ַאחרֲ ,אפ ּלוּ מ ּמין אחד  -אין מ ְּצט ְּרפין.

תאָּ ַה ּשלָּםָּ ְו ַה ְּמנֻ ּקָּדָּ__________________________________________________ָָּּמא
ּתוֹ ֶס ְפ ּ ָּ

יא .חמץ של נ ְּכרים ֻּ -מ ּתר ַא ַחר ַה ּפ ַסח מידַ .ר ּבן ש ְּמעוֹ ן ּבן
ַ ּג ְּמליאל ְּו ַר ּבי י ְּשמעאל ּבן ַר ּבי יוֹ חנן ּבן ְּ ּברוֹ קה אוֹ ְּמריםַ :אף
של ה ְּק ּדש ֻּמ ּתר ַא ַחר ַה ּפ ַסח מ ּיד.

תשע"וֹ
יוֹםֹ ׁ ִש ׁ ִ ֹ
ישיֹ,טוֹ ִכ ְס ֵליוֹ ׁ
סוֹ טה לב

ּ ְּפסחים כט

ה ְּלכוֹ ת ֲערכין
ַו ֲחרמין ּפרק א'

ַמ ֶּסכֶֶּתֶפ ָס ִחיםֶ ֶּפ ֶּ ֶרקֶ ֵׁשנִֶי ֶ
א .חמץ של ּכוּ תים ,מאימ ַתי ֻּמ ּתר ַא ַחר ַה ּפ ַסח? של ַ ּב ֲעלי ּב ּתים
 ַא ַחר שלֹש ַש ּבתוֹ ת .של ֲאפ ּיה ְּושל נַ ְּח ּתוֹ מים ַ ּב ְּּכפרים ַ -עדְּשלֹשה ימים .וּ ַב ְּּכ ַרכין ַ -עד ְּשלֹשה ַּתנּ וּ ריןַ .ר ּבי ש ְּמעוֹ ן ּבן
א ְּלעזר אוֹ מרְּּ :כשא ְּמרוּ של ַ ּב ֲעלי ּב ּתים ַא ַחר שלֹש ַש ּבתוֹ ת -

שתָּ ַו ִ ּי ְשלַָּחָּ,י'-טזָּ ִּכ ְסליוָּ,תשע"ו
מבָָּּ___________________ָּ ִשעו ִּריםָּיוֹ ִמ ִ ּייםָּ ְלשבוּ עַָָּּ ּפר ַ ָּ

של ֲאפ ּיה .אם היה ַה ְּר ּבה ְּ ּבני ַה ַ ּבית ,אוֹ שעשה מ ְּש ּתה ל ְּבנוֹ
ְּואפה ּב ְּשלֹשה ַּתנּ וּ רים זה ַא ַחר זה ֻּ -מ ּתרְּ .ושא ְּמרוּ של
נַ ְּח ּתוֹ מין ַ ּב ְּּכפרים ַ -עד ְּשלֹשה ימיםְּ ,ואם נ ְּד ַחק ְּואפה ּב ְּשלֹשה
ַּתנּ וּ רים זה ַא ַחר זהֲ ,אפ ּלוּ ְּ ּביוֹ ם אחד – ֻּמ ּתרַ .ר ּבי ש ְּמעוֹ ן אוֹ מר:
ַאף ְּּכשא ְּמרוּ ַה ַ ּנ ְּח ּתוֹ מים ַ ּב ְּּכ ַרכים ַעד ְּשלֹשה ַ -ה ַּתנּ וּ רים אסוּ ר
ַעד ְּשלֹשה ימים ,ש ּמ ּ ַש ֲחרית היה ּבוֹ דה לוֹ ְּשאוֹ ר ּכל אוֹ תוֹ
לא עשוּ ּפ ְּסחיהן עם
ַה ּיוֹ םּ ַ .ב ּמה ְּּדברים ֲאמוּ רים? ּב ְּז ַמן ש ּ ֹ
י ְּשראל ,אוֹ שה ְּק ּדימוּ יוֹ ם אחדֲ .אבל אם עשוּ ּפ ְּסחיהן עם
י ְּשראל ,אוֹ שע ְּּכבוּ יוֹ ם אחד ַא ַחר י ְּשראל ֲ -חמצוֹ ֻּמ ּתרַ ,א ַחר
ַה ּפ ַסח מיד.
בַ .מ ּצה של ּכוּ תים – ֻּמ ּתרתְּ ,ואדם יוֹ צא ּב ּה ְּידי חוֹ בתוֹ ַ ּב ּפ ַסח,
ְּו ַר ּבי ֱאליעזר אוֹ סרְּ ,לפי שאין ְּ ּבקיאין ְּ ּבד ְּקדוּקי מ ְּצוהַ .ר ּבן
ש ְּמעוֹ ן ּבן ַ ּג ְּמליאל אוֹ מרּ :כל מ ְּצוה שה ְּחזיקוּ ּב ּה ּכוּ תים ַה ְּר ּבה
ְּמ ַד ְּק ְּּדקין ּב ּה יוֹ תר מ ּי ְּשראל.
ג .ח ְּמצן של עוֹ ְּברי ֲעברה ֻּ -מ ּתר ַא ַחר ַה ּפ ַסח מ ּיד ,מ ּ ְּפני
ש ַּמ ֲחליפין את ַה ּ ְּשאוֹ רַ .ה ֲחנוּ ת של י ְּשראל וּ ְּמ ַלאי של י ְּשראל

תאָּ ַה ּשלָּםָּ ְו ַה ְּמנֻ ּקָּדָּ__________________________________________________ ָָּּמג
ּתוֹ ֶס ְפ ּ ָּ

וּפוֹ ֲעלי נ ְּכרים נ ְּכנסין ְּלשם ,חמץ שנּ ְּמצא שם ַא ַחר ַה ּפ ַסח -
אסוּ ר ַ ּב ֲהנאהְּ ,ואין צר ְּ
יך לוֹ ַמר ַ ּב ֲאכילה.
דֲ .חנוּ ת של נ ְּכרים וּפוֹ ֲעלי י ְּשראל עוֹ שין ְּ ּבתוֹ כוֹ  ,וּ מ ְּצאוּ ּבוֹ
חמץ ַא ַחר ַה ּפ ַסח ֻּ -מ ּתר ּב ֲאכילהְּ ,ואין צר ְּ
יך לוֹ ַמר ַ ּב ֲהנאה.
ֲחנוּ ת של י ְּשראל וּ פוֹ ֲעלי נ ְּכרים עוֹ שין ְּ ּבתוֹ כ ּה וּ מ ְּצאוּ ּבוֹ חמץ
ַא ַחר ַה ּפ ַסח  -אסוּ ר ַ ּב ֲהנאהְּ ,ואין צר ְּ
יך לוֹ ַמר ַ ּב ֲאכילהֲ .חנוּ ת
של נ ְּכרים וּפוֹ ֲעלי י ְּשראל עוֹ שין ְּ ּבתוֹ כ ּה ,וּ מ ְּצאוּ ּב ּה חמץ ַא ַחר
ַה ּפ ַסח ֻּ -מ ּתר ַ ּב ֲאכילהְּ ,ואין צר ְּ
יך לוֹ ַמר ַ ּב ֲהנאה.
לא ּבאתי
ה .נ ְּכרי שה ְּלוה את י ְּשראל ַעל ֲחמצוֹ ְּ ,וא ַמר לוֹ ' :אם ֹ
קֹדם ַה ּפ ַסחֲ ,הרי זה מכוּ ר ְּלך ַא ַחר ַה ּפ ַסח' ֻּ -מ ּתר ַ ּב ֲאכילהְּ ,ואין
צר ְּ
יך לוֹ ַמר ַ ּב ֲהנאה .י ְּשראל שה ְּלוה את ַהנּ ְּכרי ַעל ֲחמצוֹ ְּ ,וא ַמר
לוֹ ' :אם לֹא ּבאתי קֹדם ַה ּפ ַסחֲ ,הרי זה מכוּ ר ְּלך ַא ַחר ַה ּפ ַסח' -
אסוּ ר ַ ּב ֲהנאהְּ ,ואין צר ְּ
יך לוֹ ַמר ַ ּב ֲאכילה.
ו .נ ְּכרי ש ּבא ְּלביתוֹ של י ְּשראל ַו ֲחמצוֹ ְּ ּבידוֹ  -אין זקוּ ק ְּלבער.
ה ְּפקידוֹ א ְּצלוֹ ַ -ח ּיב ְּלבער .יחד לוֹ ַ ּבית ּב ְּפני ַע ְּצמוֹ  -אין זקוּ ק

שתָּ ַו ִ ּי ְשלַָּחָּ,י'-טזָּ ִּכ ְסליוָּ,תשע"ו
מדָָּּ___________________ָּ ִשעו ִּריםָּיוֹ ִמ ִ ּייםָּ ְלשבוּ עַָָּּ ּפר ַ ָּ

לוֹ  .י ְּשראל ְּונ ְּכרי שהיוּ ּבאין ּב ְּספינה ְּוחמץ ְּ ּב ַיד י ְּשראל ֲ -הרי
זה מוֹ ְּכרוֹ ַלנּ ְּכריְּ ,ונוֹ ְּתנוֹ ְּ ּב ַמ ּתנהְּ ,וחוֹ זר ְּולוֹ ק ַח מ ּמנּ וּ ַא ַחר
ַה ּפ ַסח ,וּ ב ְּל ַבד ש ּי ְּּתנוּ לוֹ ְּ ּב ַמ ּתנה ְּ ּגמוּ רה.
זַ .ר ּ ַשאי י ְּשראל ש ּי ַ
בא
ֹאמר ַלנּ ְּכריַ ' :עד ש ַא ּתה לוֹ ק ַח ְּ ּבמנה ּ ֹ
אתיםְּ ,ואם א ְּצטר ְּך לי אבוֹ א ְּוא ַ ּקח מ ְּּמך ַא ַחר ַה ּפ ַסח'.
וּל ַקח ְּ ּבמ ַ
ְּ
חַ .מ ְּש ּכיר י ְּשראל ֲחמוֹ רוֹ ַלנּ ְּכרי ְּלהוֹ ל ְּ
יך עליה חמץ מ ּמקוֹ ם
ְּלמקוֹ ם ,מצא חמץ ַ ּב ּדר ְּך ,אם ַר ּבה חמץ – ֻּמ ּתרְּ .ואם לאו -
אסוּ ר.
טַ .מ ֲעשה ְּ ּב ַר ּבן ַ ּג ְּמליאל שהיה רוֹ כב ַעל ַה ֲחמוֹ רְּ ,והיה הוֹ ל ְּך
מ ַע ּכוֹ ל ְּכזיבְּ ,והיה ַר ּבי אילעי ְּמ ַה ּל ְּך ַא ֲחריו .א ַמר ְּל ַר ּבי אילעי:
'טוֹ ל ְּ ּגלוּ ְּסקין מן ַה ּדר ְּך' ,מצא נ ְּכרי ַאחר ,א ַמר לוֹ ַ ' :מ ְּבגאי!
טוֹ ל ְּ ּגלוּ ְּסקין ַה ּללוּ מאילעי'! נ ְּט ּ ַפל לוֹ ַר ּבי אילעי ,א ַמר לוֹ :
'מהיכן ַא ּתה'? א ַמר לוֹ ' :מה ֲעירוֹ ת ַה ּללוּ של ֻּ ּב ְּרגּ נין'' .וּ ַמה
ש ְּמך'? א ַמר לוֹ ַ ' :מ ְּבגאי' .א ַמר לוֹ ַ ' :מ ּכ ְּירך ַר ּבן ַ ּג ְּמליאל
מ ּימיו'? א ַמר לוֹ ' :לאו'! ְּ ּבאוֹ ת ּה שעה ל ַמ ְּדנוּ ש ּכוּ ן ַר ּבן

תאָּ ַה ּשלָּםָּ ְו ַה ְּמנֻ ּקָּדָּ__________________________________________________ָָּּמה
ּתוֹ ֶס ְפ ּ ָּ

ַ ּג ְּמליאל ְּ ּברוּ ַח ַה ּקֹדש .וּ ְּשלוֹ שה ְּּדברים ל ַמ ְּדנוּ ְּ ּבאוֹ ת ּה ַה ּשעה,
ל ַמ ְּדנוּ שאין ַמ ֲעבירים ַעל האוֹ כליםְּ .ול ַמ ְּדנוּ שהוֹ ְּלכים ַא ַחר
רוֹ ב הוֹ ְּלכי ְּּדרכיםְּ .ול ַמ ְּדנוּ ש ֲחמצוֹ של נ ְּכרי ַא ַחר ַה ּפ ַסח ֻּמ ּתר
יע ל ְּכזיבּ ,בא אחד ְּוש ַאל ַעל נ ְּדרוֹ ְּ ,וא ַמר ְּלזה
ַ ּב ֲהנאהּ .כיון שהגּ ַ
יט ְּלקי'? א ַמר לוֹ ' :הן'– .
שע ּמוֹ ְּּ ' :כלוּ ם שתינוּ ְּרביעית ַיין הא ַ
'אם ּכן ְּי ַט ּיל ַא ֲחרינוּ ַעד ש ּיפיג יינוֹ 'ְּ .וט ּיל ַא ֲחריו ְּשלוֹ שה
יע ְּל ֻּס ּלמ ּה של
יע ְּל ֻּס ּלמ ּה של צוֹ רּ ,כיון שהגּ ַ
מיליןַ ,עד שהגּ ַ
צוֹ ר ,י ַרד ַר ּבן ַ ּג ְּמליאל מן ַה ֲחמוֹ רְּ ,ונ ְּת ַע ּטףְּ ,וי ַשבְּ ,וה ּתיר לוֹ את
נ ְּדרוֹ ְּ .ו ַה ְּר ּבה ְּּדברים ל ַמ ְּדנוּ ְּ ּבאוֹ ת ּה שעה :ל ַמ ְּדנוּ  ,ש ְּרביעית ַיין
יט ְּלקי ְּמ ַש ּכרְּ .ול ַמ ְּדנוּ  ,ש ּכוֹ ר ַאל יוֹ רהְּ .ול ַמ ְּדנוּ  ,ש ַה ּדר ְּך
הא ַ
לא
לא רכוּ בְּ ,ו ֹ
ְּמפיגה את ַה ַ ּייןְּ .ול ַמ ְּדנוּ  ,שאין ְּמפירין נְּ דרים ֹ -
ְּמ ַה ּל ְּךְּ ,ולֹא עוֹ מד ,א ּלא ְּמ ֻּע ּטף וּ ְּמ ֻּי ּשב.
יַ .ר ּבי יוֹ חנן ּבן נוּ רי אוֹ מרַ :אף ַה ְּ ּקרמית
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אדם יוֹ צא ּב ּה ְּידי

חוֹ בתוֹ ַ ּב ּפ ַסח .יוֹ ְּצאין ְּ ּב ַמ ֲעשר שני ּבירוּ ש ַליםֲ ,אבל לֹא
ַ ּב ּב ּכוּ רים .וּ ַמה ה ְּפרש יש ּבין ַמ ֲעשר שני ְּלב ּכוּ רים? ַמ ֲעשר שני
19

מין ָדגָ ן.

שתָּ ַו ִ ּי ְשלַָּחָּ,י'-טזָּ ִּכ ְסליוָּ,תשע"ו
מוָּ ָּ___________________ָּ ִשעו ִּריםָּיוֹ ִמ ִ ּייםָּ ְלשבוּ עַָָּּ ּפר ַ ָּ

יש לוֹ ה ּתר ֲאכילה ַ ּב ְּ ּגבוּלין ,וּ ב ּכוּ רים אין להם ה ּתר ֲאכילה
ַ ּב ְּ ּגבוּ לין.
לא נ ּמוֹ ַח; ּד ְּברי ַר ּבי
יא .יוֹ ְּצאין ְּ ּברקיק ַה ּשרוּ י וּ ב ְּמ ֻּב ּשל ש ּ ֹ
מאירַ .ר ּבי יוֹ סי אוֹ מר :יוֹ ְּצאין ְּ ּברקיק ַה ּשרוּ יְּ ,ואין יוֹ ְּצאין
לא נ ּמוֹ ַח .יוֹ ְּצאין ַ ּב ֻּּס ְּפגּ נים ַה ַ ּנ ֲעשים
ּב ְּמ ֻּב ּשלַ ,אף ַעל ּפי ש ּ ֹ
ּבאוּ רְּ ,ואין יוֹ ְּצאין ַ ּב ֻּּס ְּפגּ נים ַה ַ ּנ ֲעשים ַ ּב ַח ּמה ,אין עוֹ שין
סוּ ְּפגנים ַ ּב ַח ּמה ַ ּב ּפ ַסח.
וּב ְּּסריקין ַה ְּמ ֻּצ ּיריןְּ ,ואין
וּב ַה ְּדראהַ ,
יב .יוֹ ְּצאין ְּ ּב ַפת נְּ ק ּיה ְּ
עוֹ שין ְּסריקין ְּמ ֻּצ ּירין ַ ּב ּפ ַסח .א ַמר ַר ּבי ְּיהוּ דהּ :דבר זה ש ַאל
ַ ּב ְּי ּתוּ ס ּבן זוֹ נין ַל ֲחכמים ,מ ּ ְּפני ַמה א ְּמרוּ אין עוֹ שין ְּסריקין
ַה ְּמ ֻּצ ּירין ַ ּב ּפ ַסח? א ְּמרוּ לוֹ  :מ ּ ְּפני שהא ּשה שוֹ הה ֲעליהן
וּ ְּמ ַח ְּמ ְּצתן .א ַמר להם :א ְּפשר ַי ֲעשנּ ה ַ ּב ְּּדפוּ ס ְּו ּי ְּק ְּ ּבענּ ה ּכיון!20
וּסריקי ַ ּב ְּי ּתוֹ ס ֻּמ ּתרין'.
ֹאמרוּ – ' ּכל ַה ְּּסריקין ֲאסוּ רין ְּ
א ְּמרוּ לוֹ  :י ְּ
א ַמר ַר ּבי א ְּלעזר ּבן ַר ּבי צדוֹ קַ ּ :פ ַעם ַא ַחת נ ְּכנַ ְּס ּתי ַא ַחר ַא ּבא

20

ְמכ ָֻון ו ְבדיוק.

תאָּ ַה ּשלָּםָּ ְו ַה ְּמנֻ ּקָּדָּ__________________________________________________ ָָּּמז
ּתוֹ ֶס ְפ ּ ָּ

ְּלבית ַר ּבן ַ ּג ְּמליאלְּ ,והביאוּ ְּלפניו ְּסריקין ַה ְּמ ֻּצ ּירין ַ ּב ּפ ַסח,
א ַמ ְּר ּתיַ ' :א ּבא! לֹא כן א ְּמרוּ ֲחכמים  -אין עוֹ שין ְּסריקין
ַה ְּמ ֻּצ ּירין ַ ּב ּפ ַסח'?! א ַמר ליּ ְּ ' :בני! לֹא של ּכל אדם א ְּמרוּ  ,א ּלא
של נַ ְּח ּתוֹ מין א ְּמרוּ 'ַ .ר ּבי יוֹ סי אוֹ מר :עוֹ שין ְּסריקין ְּּכמין
ְּרקיקיןְּ ,ואין עוֹ שין ְּסריקין ְּּכמין ְּ ּגלוּ ְּסקאוֹ ת.
לא ְּ ּב ֻּס ְּפגּ ניןְּ ,ולֹא
יג .אין יוֹ ְּצאין ,לֹא ְּ ּבחלוּ טְּ ,ולֹא ּב ְּמעיסהְּ ,ו ֹ
ְּ ּבדוּ ְּבשיןְּ ,ולֹא ְּ ּב ַא ְּס ְּקריטיןֲ .אבל ְּמ ַמ ּלא ְּּכרסוֹ מהן ,וּב ְּל ַבד
ש ּי ַ
ֹאכל ַּכ ַ ּזית ַמ ּצה ּב ַא ֲחרוֹ נה .יוֹ ְּצאין ַ ּב ַּמ ּצה ְּמ ֻּת ּבלתּ ,בין
שנּ ְּת ְּ ּב ּלה ּבא ְּל ּפסּ ,בין שנּ ְּת ְּ ּב ּלה ַ ּב ְּ ּקדרה .יוֹ ְּצאין ַ ּב ֲחררה וּ ְּב ַמ ּצה
ְּישנה ,וּ ב ְּל ַבד ש ֲעשא ּה מ ְּּתח ּלה ְּלשם ּפ ַסח.
ידַ .ר ּבי ְּיהוּדה ּבן ְּ ּבתירא אוֹ מר :יוֹ ְּצאין ְּ ּב ַח ּזרת וּ ְּב ַח ְּר ּדלַ .ר ּבי
ְּיהוּדה אוֹ מרּ :כל ש ּיש ּבוֹ שרף  -אין יוֹ ְּצאין ּבוֹ ַ .ר ּבי יוֹ חנן ּבן
ְּ ּברוֹ קא אוֹ מרּ :כל ש ּפניו ַמ ְּכסיפיןֲ .אחרים אוֹ ְּמריםּ :כל ירק ַמר
יש לוֹ שרף וּ פניו ַמ ְּכסיפין  -יוֹ ְּצאים ּבהם ּבין ַלחים ּבין ְּיבשים,
ְּואין יוֹ ְּצאין ּבהן ְּּכמוּ שיםַ .ר ּבי מאיר אוֹ מרַ :אף יוֹ ְּצאין ּבהן

שתָּ ַו ִ ּי ְשלַָּחָּ,י'-טזָּ ִּכ ְסליוָּ,תשע"ו
מח ָּ___________________ָּ ִשעו ִּריםָּיוֹ ִמ ִ ּייםָּ ְלשבוּ עַָָּּ ּפר ַ ָּ

ְּיבשין ,מ ּשוּ ם ַר ּבי ֱאליעזר ּבן ַר ּבי ְּיהוּ דה א ְּמרוּ  :יוֹ ְּצאין ּבהן
ְּּכמוּ שין.
טוַ .ה ַח ּזרתְּ ,ו ַה ַּמ ּצהְּ ,ו ַה ּפ ַסח  -לילי יוֹ ם-טוֹ ב ראשוֹ ן חוֹ בה,
ְּו ַה ּ ְּשאר ימים – ְּרשוּ תַ .ר ּבי ש ְּמעוֹ ן אוֹ מר :ל ֲאנשים – חוֹ בה;
ְּלנשים ְּ -רשוּ ת .ה ּלל ַה ּזקן היה ּכוֹ ְּרכן ְּשל ְּש ּתן ,זה ּבזה ְּואוֹ ְּכלן.
מאימ ַתי אוֹ ְּכלן? מ ּש ּת ְּח ַש ְּך ,לֹא אוֹ ְּכלן מ ּש ּת ְּח ַש ְּך  -אוֹ ְּכלן ּכל
ֹאכלם מ ַע ּתהַ .ה ַח ּזרת,
ַה ַּל ְּילה ,לֹא אוֹ ְּכלן ּכל ַה ַּל ְּילה  -לֹא י ְּ
ְּו ַה ַּמ ּצהְּ ,ו ַה ּפ ַסח  -אין ְּמ ַע ְּּכבין זה את זה.

תשע"וֹ
ׁ ַׁשבֹתֹק ֶד ׁ ֹ
שֹ,טזֹ ִכ ְס ֵליוֹ ׁ
סוֹ טה לג

ּ ְּפסחים ל

ה ְּלכוֹ ת ֲערכין
ַו ֲחרמין ּפרק ב'

תאָּ ַה ּשלָּםָּ ְו ַה ְּמנֻ ּקָּדָּ__________________________________________________ָָּּמט
ּתוֹ ֶס ְפ ּ ָּ

ישי ֶ
ֶּפ ֶּ ֶרקֶש ִל ִֶ
אּ .בצק ש ְּ ּבס ְּדקי ֲערבה ְּ ּבמקוֹ ם העשוּ י ְּל ַח ּזק – אינוֹ חוֹ צץ
ְּואינוֹ עוֹ בר .וּ ְּבמקוֹ ם שאינוֹ עשוּ י ְּל ַח ּזק – חוֹ צץ ְּועוֹ בר .אם יש
ַּכ ַ ּזית ְּ ּבמקוֹ ם אחדּ ,בין ּכ ְּך וּ בין ּכ ְּך  -חוֹ צץ ְּועוֹ בר .היה ַּכ ֲחצי
וּכמין חוּ ט ְּ ּבא ְּמ ַצע ,אם נ ּטלין
ַזית מ ּכאן ְּו ַכ ֲחצי ַזית מ ּכאןְּ ,
יך ְּל ַב ֲערםְּ ,ואם לאו  -אינוֹ צר ְּ
ְּשל ְּש ּתן ְּּכאחד ֲ -הרי זה צר ְּ
יך
ְּלבער.
בֲ .ער ַבת ה ַע ְּ ּבדנין שנּ ַתן ְּלתוֹ כ ּה ק ַמח ּתוֹ ְּך ְּשלוֹ שה ימים ַ -ח ּיב
ְּלבער .קֹדם ְּשלֹשה ימים – אינוֹ ַח ּיב ְּלבערְּ ,מלוּ ְּגמא שנּ ְּס ְּרחה
– אינוֹ צר ְּ
יך ְּלבערַ .ה ּקילוֹ רְּ ,והא ְּס ּ ְּפלניתְּ ,וה ְּרט ּיה ,שנּ ַתן
ְּלתוֹ כ ּה ק ַמח  -אין צר ְּ
יך ְּלבערֲ .חרֹסת שנּ ַתן ְּלתוֹ כ ּה ק ַמח ֲ -הרי
זה אסוּ רַ .ח ּלוֹ ת ּבצק שע ּ ְּפשוּ אוֹ ש ּי ְּבשוּ ֲ -הרי א ּלוּ ֲאסוּ רים.
ג .ח ּמוּ ץ ש ּי ַרד ְּלתוֹ ְּך ַה ּבוֹ ר ֲ -הרי זה ּכ ְּמבֹערַ .ר ּבי יוֹ סי ּבן ַר ּבי
ְּיהוּדה אוֹ מר :ק ַמח קלי ש ּי ַרד ְּלתוֹ כ ּה ּדלף  -אין ּבוֹ מ ּשוּ ם
חמץ.

שתָּ ַו ִ ּי ְשלַָּחָּ,י'-טזָּ ִּכ ְסליוָּ,תשע"ו
נָָּּ_____________________ָּ ִשעו ִּריםָּיוֹ ִמ ִ ּייםָּ ְלשבוּ עַָָּּ ּפר ַ ָּ

דַ .ה ּשוֹ רה ח ּטים וּ ְּשעוֹ רים ַ ּב ַּמים ְּוה ְּחמיצוּ ֲ -הרי א ּלוּ ֲאסוּ רוֹ ת.
ַר ּבי יוֹ סי אוֹ מרַ :ה ּשוֹ רה ְּשעוֹ רין ְּ ּב ַמים ְּונ ְּת ַ ּב ְּ ּקעוּ ֲ -הרי א ּלוּ
ֲאסוּ רוֹ ת .וּ ַבחֹמץ ּ -בין ּכ ְּך וּבין ּכ ְּך ֻּמ ּתר ,מ ּ ְּפני ש ַהחֹמץ צוֹ ְּמתן.
ה .אין לשין את ַה ַּמ ּצה ְּ ּברוֹ ְּתחין  -מ ּ ְּפני שהן חוֹ ְּלטיןְּ .ולֹא
ְּ ּבפוֹ ְּשרים  -מ ּ ְּפני ש ַּמ ְּחמיציןֲ .אבל לשין אוֹ ת ּה ְּ ּבצוֹ נן .אין לשין
את ַה ַּמ ּצה ּב ְּשאר ַמ ְּשקיןְּ ,ואם לשַ ,ר ּבן ַ ּג ְּמליאל אוֹ מרּ :ת ּשרף
מידַ ,ו ֲחכמים אוֹ ְּמריםּ :תאפהֲ .אבל ְּמ ַק ְּטפין אוֹ ת ּה ְּ ּב ֻּכ ּלן.
ו .מי ַּת ְּשמישוֹ של נַ ְּח ּתוֹ ם שוֹ ְּפכין אוֹ תן ְּ ּבמקוֹ ם הא ְּש ּבֹרןְּ ,ואין
שוֹ ְּפכין אוֹ תן ְּ ּבמקוֹ ם מ ְּדרוֹ ן  -מ ּ ְּפני ש ּמ ְּת ַּכ ְּ ּנסוֹ ת וּבאוֹ ת לידי
ח ּמוּ ץ.
ז .הא ּשה ש ּכנְּ סה מי ַּת ְּשמישוֹ של נַ ְּח ּתוֹ ם ללוּ ש ּבהן ְּלמוֹ צאי
לא
יוֹ ם-טוֹ ב ֲ -הרי א ּלוּ ֲאסוּ רין .יתר ַעל ּכן ,היוּ נשים נוֹ ֲהגוֹ ת ש ּ ֹ
היוּ לשין ְּ ּבמוֹ צאי יוֹ ם-טוֹ ב ְּ ּב ַח ּמין שהוּ ַח ּמוּ ְּ ּביוֹ ם-טוֹ ב .א ַמר לוֹ
יא ְּך ַא ּתה אוֹ מר ש ַּמ ְּפרישין ַח ּלה
ַר ּבי ֱאליעזר ְּל ַר ּבי ְּיהוֹ ֻּש ַע :ה ַ
ְּ ּב ֻּט ְּמאה ְּ ּביוֹ ם-טוֹ בְּ ,ו ַה ּכתוּ ב אוֹ מר

( ְּשמוֹ ת יב,

אר לֹא
יט)ְּ " :ש ֹ
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י ּמצא ְּ ּבב ּתיכם"?! א ַמר לוֹ ַר ּבי ְּיהוֹ ֻּש ַע :ל ְּדברינוּ ֲ ,הרי ַההוּ א
יה ַר ּבי
עוֹ בר מ ּשוּ ם ( ְּשמוֹ ת כ ,י)" :לֹא ַת ֲעשה ּכל ְּמלאכה" .א ַמר ל ּ
ֱאליעזרֲ :ע ַדין ַה ּדבר שקוּ ל ,מי ַמ ְּכריעוֹ ? א ַמר ַר ּבי ְּיהוֹ ֻּש ַעֲ :אני
יעְּּ ,כש ֲאני עוֹ שה ְּ ּבידי נ ְּמצאתי עוֹ בר ַעל לֹא ַת ֲעשהַ ,ו ֲהרי
ַא ְּכר ַ
הוּ א ְּ ּבידיְּּ .כש ֲאני ַמנּ יח ּה ְּּכמוֹ שהיא ,נ ְּמצאתי עוֹ בר ַעל לֹא
ַת ֲעשה ְּואינוֹ ְּ ּבידי.
חַ .ו ֲחכמים אוֹ ְּמרים :שלֹש נשים עוֹ ְּסקוֹ ת ְּ ּבבצק ְּּכ ַא ַחתַ ,א ַחת
לשה ְּו ַא ַחת עוֹ רכתְּ ,ו ַא ַחת אוֹ פה ,לשה  -היא ְּמ ַק ּטפת ַו ֲחב ְּר ּת ּה
לשה ַּת ְּח ּתיה .היא ְּמ ַק ּטפת  -היא אוֹ פה ַו ֲחב ְּר ּת ּה ְּמ ַק ּטפת
ַּת ְּח ּתיהְּ ,ו ַה ּ ְּשלישית לשה .אוֹ פה  -היא לשה ַו ֲחב ְּר ּת ּה אוֹ פה
ַּת ְּח ּתיהְּ ,ו ַה ּ ְּשלישית ְּמ ַק ּטפתְּ ,וחוֹ ְּזרוֹ ת חלילהּ .כל ְּז ַמן
שעוֹ ְּסקוֹ ת ְּ ּבבצק אינוֹ ּבא לידי ח ּמוּ ץַּ .כ ּמה הוּ א שעוּ ר הע ּסה?
ַר ּבי י ְּשמעאל ּבן ַר ּבי יוֹ חנן ּבן ְּ ּברוֹ קא אוֹ מרּ ְּ :בחיטין ַ -עד
ְּשלֹשת ַק ּבין .וּ ב ְּשעוֹ רין ַ -עד ַא ְּר ַ ּב ַעת ַק ּביןְּ .וכל ְּז ַמן שהא ּשה
ֲעסוּקה ּבוֹ  -אינוֹ ּבא לידי ח ּמוּ ץַ .ר ּבי נתן אוֹ מר מ ּשוּ ם ַר ּבי
ֱאליעזר :ח ּלוּ ף ַה ְּּדברים.
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כל מ ּל ְּפני
טַ .א ְּר ּבעה עשר שחל ל ְּהיוֹ ת ְּ ּב ַש ּבת ְּ -מ ַב ֲערין את ַה ּ ֹ
ַה ּ ַש ּבתְּ ,ואוֹ פין לוֹ ַמ ּצה מערב ַש ּבתְּּ .תרוּ מה ְּטהוֹ רה וּ ְּטמאה -
ְּמ ַב ֲערין אוֹ תן מ ּל ְּפני ַה ּ ַש ּבת; ּד ְּברי ַר ּבי מאירַ .ו ֲחכמים
אוֹ ְּמריםֻּ :ח ּלין ּ -ב ְּז ַמנּ ןְּּ ,תרוּ מה ְּטהוֹ רה וּ ְּטמאה ְּ -מ ַב ֲערין
ְּ ּב ַש ּבת .א ַמר ַר ּבי א ְּלעזר ּבן ַר ּבי צדוֹ קְּּ :תרוּ מה מ ּל ְּפני ַה ּ ַש ּבת -
שאוֹ ְּכליה מוּ עטיןְּ ,ו ֻּח ּלין ְּ ּב ַש ּבת  -שאוֹ ְּכליהן ְּמ ֻּר ּבין .א ַמר ַר ּבי
א ְּלעזר ּבן ַר ּבי צדוֹ קַ ּ :פ ַעם ַא ַחת ש ַבת ַא ּבא ְּ ּב ַי ְּבנהְּ ,וחל ַא ְּר ּבעה
עשר ל ְּהיוֹ ת ְּ ּב ַש ּבת .וּבא זוֹ ניןְּ ,מ ֻּמנּ ה של ַר ּבן ַ ּג ְּמליאלְּ ,וא ַמר:
יע עת ְּלבער החמץ'; ְּוה ַל ְּכ ּתי ֲאני ְּו ַא ּבא ְּלבית ַר ּבן ַ ּג ְּמליאל,
'הגּ ַ
וּב ַע ְּרנוּ את החמץ.
י .איזה הוּ א "צוֹ פים"? הרוֹ אה ְּואינוֹ ַמ ְּפסיק .מ ּכאן ַא ּתה
כל
אוֹ מרַ :ההוֹ ל ְּך ל ְּשחוֹ ט את ּפ ְּסחוֹ ְּ ,ולמוּ ל את ְּ ּבנוֹ ְּ ,ול ֱא ֹ
ְּסעוּ ַדת ארוּסין ְּ ּבבית חמיוְּ ,ונ ְּז ַּכר ש ּיש לוֹ חמץ ְּ ּבתוֹ ְּך ַה ַ ּבית,
אם יש לוֹ ְּשהוּ ת ְּּכדי ש ַ ּי ְּחזֹר ְּלביתוֹ – חוֹ זרְּ .ואם לאו  -אינוֹ
חוֹ זר ,וּ ְּמ ַב ְּּטלוֹ ְּ ּבל ּבוֹ ַ .ר ּבי ש ְּמעוֹ ן ּבן א ְּלעזר אוֹ מרּ :כל ְּסעוּ דה
כל הימנּ ה .אם ע ַבר
שאינ ּה של מ ְּצוה  -אין חבר ַר ּ ַשאי ל ֱא ֹ
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צוֹ פים  -שוֹ ְּרפוֹ ּב ְּמקוֹ מוֹ ְּ ,ואם לאו  -חוֹ זר ְּושוֹ ְּרפוֹ ל ְּפני ַה ּבירה
לא א ְּמרוּ ַל ְּחזֹר ,א ּלא ְּלהקל עליוַ .עד
מ ֲעצי ַה ַּמ ֲערכהֱ ,הויֹ ,
ַּכ ּמה הן חוֹ ְּזרין? ּבן ְּ ּבתירה אוֹ מרַ :עד ּכ ְּשני ּביציםְּ ,ולֹא מצינוּ
לוֹ חבר .רצה ְּלשוֹ ְּרפוֹ ל ְּפני ּבירה מ ֲעצי ַע ְּצמוֹ  ,אוֹ ַעל ַ ּגגּ וֹ מ ֲעצי
ַה ַּמ ֲערכה  -אין שוֹ ְּמעין לוֹ .
יא .מקוֹ ם שנּ ֲהגוּ ְּל ַה ֲחזיר את ַה ּק ּדוּ שין – ַמ ֲחזירין .מקוֹ ם
לא ַל ֲחזֹר  -אין ַמ ֲחזירין אוֹ תוֹ  .מקוֹ ם שנּ ֲהגוּ ַל ֲעשוֹ ת
שנּ ֲהגוּ ש ּ ֹ
לא ַל ֲעשוֹ ת  -אין
ַמ ֲעמד וּ מוֹ שב – עוֹ שין .מקוֹ ם שנּ ֲהגוּ ש ּ ֹ
עוֹ שין .אין ַמ ֲעמד וּ מוֹ שב ּפחוֹ ת מ ּש ַבע ּ ְּפעמים .מקוֹ ם שנּ ֲהגוּ
ל ְּשאוֹ ל ְּשלוֹ ם ֲאבלים ְּ ּב ַש ּבת – שוֹ ֲאלין .מקוֹ ם שנּ ֲהגוּ ש ּלֹא
ל ְּשאוֹ ל  -אין שוֹ ֲאלין .מקוֹ ם שנּ ֲהגוּ ל ְּהיוֹ ת ֲאבלים הוֹ ְּלכין
לא ְּל ַה ּל ְּך  -אין הוֹ ְּלכין.
ְּל ַא ַחר ַה ּמ ּטה – הוֹ ְּלכין .מקוֹ ם שנּ ֲהגוּ ש ּ ֹ
מקוֹ ם שנּ ֲהגוּ ְּל ַה ְּדליק את ַהנּ ר ְּ ּביוֹ ם ַה ּכ ּפוּ רים – ַמ ְּדליקין .מקוֹ ם
לא ְּל ַה ְּדליק  -אין ַמ ְּדליקיןַ .ר ּבי ש ְּמעוֹ ן ּבן א ְּלעזר
שנּ ֲהגוּ ש ּ ֹ
אוֹ מרַ :מ ְּדליקין ְּ ּבפוּ נְּ ְּדקאוֹ ת וּ ְּבבית ַה ַּמים ,א ּלוּ שא ְּמרוּ
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לא נ ְּת ַּכוְּּ נוּ א ּלא
ַמ ְּדליקין ְּוא ּלוּ שא ְּמרוּ אין ַמ ְּדליקין ְּ -שניהם ֹ
ְּלדבר אחד :מ ּשוּ ם ה ְּרגל ֲעברה.
יב .מקוֹ ם שנּ ֲהגוּ ַל ֲעשוֹ ת ְּמלאכה ּב ְּמ ֻּח ּבר ַל ַ ּק ְּר ַקע ַעד ֲחצוֹ ת –
לא ַל ֲעשוֹ ת  -אין עוֹ שין.
עוֹ שין ,מקוֹ ם שנּ ֲהגוּ ש ּ ֹ
יג .מאימ ַתי ַא ְּר ּבעה עשר אסוּ ר ּב ְּמלאכה? ַר ּבי ֱאליעזר ּבן
קב אוֹ מר :מאוֹ ר ַא ְּר ּבעה עשרַ .ר ּבי ְּיהוּ דה אוֹ מר :מ ּש ּתנץ
ַי ֲע ֹ
ַה ַח ּמה .א ַמר ַר ּבי ֱאליעזר ּבן ַי ֲע ֹ
קב ְּל ַר ּבי ְּיהוּדה :היכן מצינוּ
ש ּמ ְּקצת ַה ּיוֹ ם אסוּ ר ּב ְּמלאכה וּ מ ְּקצתוֹ ֻּמ ּתר? א ַמר לוֹ ַר ּבי
ילת
יח ַעל ַע ְּצמוֹ  ,ש ּמ ְּקצתוֹ ֻּמ ּתר ַ ּב ֲאכ ַ
ְּיהוּדה :הוּ א ַע ְּצמוֹ יוֹ כ ַ
חמץ וּ מ ְּקצתוֹ אסוּ ר.
ידַ .ו ֲחכמים אוֹ ְּמריםַ :אף מקוֹ ם שא ְּמרוּ אין עוֹ שין ְּמלאכה
ְּ ּב ַע ְּרבי ּ ְּפסחים ַעד ֲחצוֹ תֲ ,אבל שלֹש ֻּא ּמנֻּ ּיוֹ ת עוֹ שיןַ :ה ַח ּיטין,
ְּו ַה ַּס ּפריןְּ ,ו ַה ּכוֹ ְּבסיןַ .ה ַח ּיטין  -ש ּכן מצינוּ ה ְּדיוֹ ט ּתוֹ פר ְּּכ ַד ְּר ּכוֹ
ַ ּב ּמוֹ עדַ .ה ַּס ּפרין  -ש ּכן נזיר וּ ְּמצֹרע ,וּ מי שע ְּלתה לוֹ ַמ ּכה
ְּ ּברֹאשוֹ ְּ ,מ ַס ּ ְּפרין ַ ּב ּמוֹ עדַ .ה ּכוֹ ְּבסין  -ש ּכן ַה ּבאין מ ְּּמדינַ ת ַה ּים,
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ְּו ַה ּיוֹ צא ּבית ה ֲאסוּ רים ְּמ ַכ ְּ ּבסין ַ ּב ּמוֹ עדַ .ר ּבי יוֹ סי ְּ ּב ַר ּבי ְּיהוּ דה
אוֹ מרַ :אף ה ַר ְּצענין ,ש ּכן עוֹ לי ְּרגלים ְּמ ַת ְּ ּקנין מנְּ עליהן
ְּו ַסנְּ ּדליהן ְּ ּב ֻּח ּלוֹ של מוֹ עדַ .ה ּזבל ש ְּ ּבחצר ְּ -מ ַס ְּּלקין אוֹ תוֹ
ַל ְּ ּצדדין ,ש ּברפת ְּוש ּבחצר ְּ -מ ַס ְּּלקין אוֹ תוֹ ל ַא ְּש ּפה.
טו .ש ּשה ְּּדברים עשוּ ַאנְּ שי ְּיריחוֹ ְּ ,שלֹשה ּב ְּרצוֹ ן ֲחכמים,
לא ּב ְּרצוֹ ן ֲחכמיםְּ .וא ּלוּ ּב ְּרצוֹ ן ֲחכמיםַ :מ ְּר ּכיבין
וּ ְּשלֹשה ש ּ ֹ
ְּּדקלים ְּ ּב ַע ְּרבי ּ ְּפסחים ּכל ַה ּיוֹ ם ֻּּכ ּלוֹ ְּ ,וכוֹ ְּרכין את ְּש ַמעְּ ,וקוֹ ְּצרין
לא ּב ְּרצוֹ ן ֲחכמים :גּ וֹ ְּדשין
ל ְּפני העֹמר ּ -ב ְּרצוֹ ן ֲחכמיםְּ .וא ּלוּ ש ּ ֹ
ל ְּפני העֹמרְּ ,ואוֹ ְּכלין נשוֹ רין ְּ ּב ַש ּבת ,וּ ַמ ּתירין גּ ְּמז ּיוֹ ת של
ה ְּק ּדש  -של חרוּ ב ְּושל ש ְּקמה; ּד ְּברי ַר ּבי מאיר .א ַמר לוֹ ַר ּבי
ְּיהוּדה :אם ּב ְּרצוֹ ן ֲחכמים היוּ עוֹ שיןְּ ,יהוּ ּכל אדם עוֹ שין ּכן!
לא ּב ְּרצוֹ ן ֲחכמיםַ .על ְּשלֹשה מחוּ ְּ ּבידןְּ ,ו ַעל
א ּלוּ ְּוא ּלוּ ש ּ ֹ
לא מחוּ ְּ ּבידןַ :מ ְּר ּכיבין ְּּדקלים
ְּשלֹשה לֹא מחוּ ְּ ּבידןְּ ,וא ּלוּ ש ּ ֹ
ְּ ּב ַע ְּרבי ּ ְּפסחים ּכל ַה ּיוֹ םְּ ,וכוֹ ְּרכין את ְּש ַמעְּ ,וקוֹ ְּצרין ְּוגוֹ ְּדשין
ל ְּפני העֹמר ְּ -ולֹא מחוּ ְּ ּבידן .א ּלוּ ש ּמחוּ ְּ ּבידןַ :מ ּתירין גּ ְּמז ּיוֹ ת

שתָּ ַו ִ ּי ְשלַָּחָּ,י'-טזָּ ִּכ ְסליוָּ,תשע"ו
נוָָּּ____________________ָּ ִשעו ִּריםָּיוֹ ִמ ִ ּייםָּ ְלשבוּ עַָָּּ ּפר ַ ָּ

של ה ְּק ּדש  -של חרוּ ב ְּושל ש ְּקמהְּ .ואוֹ ְּכלין נשוֹ רין ְּ ּב ַש ּבת,
ְּונוֹ ְּתנין ּפאה ַל ּירק  -וּ מחוּ ְּ ּבידן ֲחכמים.
טזּ .כ ַ
יצד ּכוֹ ְּרכין את ְּש ַמע? אוֹ ְּמריםְּ " :ש ַמע י ְּשראל"ְּ ,ו ֹ
לא היוּ
ַמ ְּפסיקיןַ .ר ּבי ְּיהוּ דה אוֹ מרַ :מ ְּפסיקין היוּ  ,א ּלא ש ּ ֹ
לא היוּ
אוֹ ְּמריםּ " :ב ְּ
רוּך שם ְּּכבוֹ ד ַמ ְּלכוּ תוֹ " ְּוגוֹ '.
יצד נוֹ ְּתנין ּפאה ַל ּירק? לֹא היוּ נוֹ ְּתנין א ּלא ַל ּלפת
יזּ .כ ַ
ְּו ַל ַ ּק ְּפלוֹ ט  -מ ּ ְּפני ש ְּּלקיטתן ְּּכ ַא ַחתַ .ר ּבי ש ְּמעוֹ ן אוֹ מרַ :אף
ַל ְּּכרוּ ב .א ַמר ַר ּבי יוֹ סיַ :מ ֲעשה ּב ְּבנוֹ של 'נְּ בוֹ היוּ ' ,21שנּ ַתן ּפאה
ַל ּלפת ,וּבא אביו וּ מצא ֲענ ּיים ַעל ּפ ַתח גּ נּ תוֹ  .א ַמר להםּ :בנַ י!
לֹא נחוּ ש ְּלד ְּברי ֲחכמים? ַה ְּשליכוּ ַמה ּש ְּ ּבי ְּדכם! ְּוה ְּשליכוּ ,
לא שה ְּיתה עינוֹ צרה ,א ּלא שחש ְּלד ְּברי
ְּונ ַתן ּכ ְּפ ַלים ְּ ּב ַמ ֲעשרְּ .ו ֹ
ֲחכמים.
יצד אוֹ ְּכלין נשוֹ רין ְּ ּב ַש ּבת? שהיוּ ּפוֹ ְּתחין ַ ּגגוֹ תיהן
יחּ .כ ַ
וּפ ְּר ְּדסוֹ תיהן ַל ֲענ ּיים שהיוּ ּב ְּשני ַ ּב ּצֹרתְּ ,והיוּ ֲענ ּיי י ְּשראל
ַ
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שם אָ ָדם.

תאָּ ַה ּשלָּםָּ ְו ַה ְּמנֻ ּקָּדָּ___________________________________________________ָָּּנז
ּתוֹ ֶס ְפ ּ ָּ

יצד ַמ ּתירין
נ ְּכנסין ְּואוֹ ְּכלין נשוֹ רין  -מוֹ תרוֹ ת ְּּתמרים ְּ ּב ַש ּבתּ .כ ַ
גּ ְּמז ּיוֹ ת ה ְּק ּדש? א ְּמרוּ להןֲ :אבוֹ תינוּ ְּּ ,כשה ְּק ּדישוּ  ,לֹא ה ְּק ּדישוּ
א ּלא קוֹ רוֹ ת ַע ְּצמן ,מ ּ ְּפני ש ַ ּב ֲעלי א ְּגרוֹ ף ּבאין ְּונוֹ ְּטלין אוֹ תן
ּב ְּזרוֹ ַעְּ ,ואנוּ נַ ּתיר גּ ְּמז ּיוֹ ת של ה ְּק ּדש ְּושל חרוּ ב ְּושל ש ְּקמה?
א ְּמרוּ להם ֲחכמים :אי ַא ּתם מוֹ דין שגּ ּדוּ לי ה ְּק ּדש ֲאסוּ רין?
ְ

אתֶ ַה ִג ָליוֶןֶ ִמ ֵׁדֶיֶ ָשבועֶֶַב ֶּאמ ָצעוֶתֶהדוא"ל ֶ
נִ תֶַןֶל ַקבֵֶׁלֶ ֶֶּ

breslovinternational@gmail.com

