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 תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף יא עמוד א

 בניסן נגאלו, בניסן עתידין ליגאל.

 פרק יט פסוק ג פרשת וירארש"י 

 היה: פסח -ומצות אפה 

 לקט יושר חלק א )אורח חיים( עמוד פו ענין א

 ואמר שמת אברהם אבינו בליל פסח.

 פרק כז פסוק ט פרשת תולדותרש"י 

לפסחו והאחד עשה מטעמים.  ה מאכלו של יצחק, אלא האחד הקריבוכי שני גדיי עזים הי -שני גדיי עזים 

 בפרקי דרבי אליעזר )פרק לב(:

 דף טו עמוד אתלמוד בבלי מסכת מגילה 

 ויעבר מרדכי אמר רב: שהעביר יום ראשון של פסח בתענית.

 בכור שור מסכת פסחים דף כא עמוד א

מתני' ומאכיל לבהמה כו'. ראיתי להזכיר כאן מה שחידשו קצת סופרי זמנינו להתיר למכור לעכו"ם קודם הפסח 

כר באו"ח סי' תמ"ח והבהמות בהמות שלו גם חמץ שדרכם לאכול כל ימות השנה כדרך מכירות חמץ הנז

אוכלים חמץ כל ימי הפסח ואחר הפסח חוזר ולוקח אותם מהגוי ומימי לא ראיתי כך ובפרט בעיר הזאת אשר 

רוב משא ומתן שלהם היה בעשיית חמץ יי"ש ושכר ומהפסולת היו מפטמים בהמות מהם לחלב ומהם לשחיטה 



כו"ם כנהוג מ"מ לא אשתמיט חד למכור גם הבהמות ובהגיע ימי הפסח אף שכולם היו מוכרים חמץ שלהם לע

להאכילם חמץ והיו הבהמות מתקלקלים מאד עד איזה שבועות אחר הפסח שחזרו לאיתנם ואמרתי אסורה נא 

ואראה המראה הגדול הזה וכי הראשונים לא ידעו לדמות מכירה זו למכירת חמץ ומה טעם יש בה ואחרי העיון 

דהנה מעיקרא דדינא פירכא על מכירת חמץ הנהוג הלא מוכחא מילתא  קצת אמרתי דלא דמו להדדי כלל

דהערמה טובא שזה הקונה לאו גברא דאורחיה מעולם לקנות כך וזה אין דרכו למכור כך ועל הרוב הקונה הוא 

עני וקונה בכמה מאות חמץ כנהוג עתה שאין מוכרים בדבר מועט ושאר הוכחות טובא אלא נ"ל כיון דהאיסור 

הוא דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי וכל אחד מבטל חמצו בלב שלם כמ"ש הפוסקים דצריך ליתן כל מדרבנן 

ממונו ולא יעבור על לא תעשה וכ"ש איסור חמור כזה ולא נשאר כ"א איסור דרבנן שצריך לבערו מן העולם הם 

ב דכתב שם הב"י אמרו והם אמרו להתיר מכירה זו כמו שכתב בתוספתא הביאה הב"י סי' הנזכר ואף על ג

בשם בה"ג שסיים התוספתא זו ובלבד שלא יערים והב"ח כתב שם שהוא לשון התוספתא גופה כבר התעורר 

הב"י על זה והקשה הא ודאי הערמה היא זו ותירץ שלא ימכור על תנאי פי' שלא יאמר ביטול המכירה בפירוש 

על החמץ ע"י חותם וכיוצא עיין שם, אמנם וכעין זה פי' גם הב"ח שלא יעשה באופן שישאר בפסח כח הישראל 

כל זה להפקיע איסור דרבנן ומחמת הדחק שיהיה הפסד גדול ורב כשיבערו כל חמצם והתירו למכור באופן 

הנ"ל ולא פלוג בין רב למעט אבל להפקיע איסור דאורייתא דהיינו להאכיל בהמות ישראל חמץ בפסח לא מהני 

א להניח כך והכי מוכח מלשון רש"י ז"ל שפי' בשבת דף קל"ט ע"ב אהא מכירה שידוע שכוונתו רק להאכיל ול

דאמרינן התם הערמה דרבנן היא וז"ל הך הערמה לאו באיסור דאורייתא היא אלא באסורא דרבנן וכו' עכ"ל 

אלמא דאי דאורייתא לא הוה שרינן הערמה כלל ואפי' בדרבנן אמרינן התם היכא דמוכחא מילתא אין מערימין 

מרינן התם דמטילין שכר בחולו של מועד ע"י הערמה התם נמי לאו דאורייתא הוא דלא מסר הכתוב והא דא

מלאכת חוה"מ אלא לחכמים וכן יש לתרץ ההיא דכל כתבי דף קי"ז )ע"ב( וכן בגיטין דף ס"ה )ע"א( גבי מערימין 

 על מעשר שני דהתם נמי בדרבנן היא עיין שם.

 על ספרא דצניעותאהגר"א 

 



 לכה ירמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ג ה

 כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה הרי זה חלל את השם ובזה את

רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא, לפי שאסור ליהנות מדברי תורה בעולם  וגרםהתורה וכבה מאור הדת 

ואמרו אל תעשם עטרה להתגדל בהן  הזה, אמרו חכמים כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו מן העולם, ועוד צוו

ולא קרדום לחפור בהן, ועוד צוו ואמרו אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה 

 בטילה וגוררת עון, וסוף אדם זה שיהא מלסטם את הבריות.

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן קטז

  כלו להתגדל בתורהבענין קבלת פרס לפרנסתם מהכוללים כדי שיו

הנה בדבר ת"ח הרוצים להתעסק בתורה ולהחכים בה בידיעת התורה בכמותה ואיכותה ונהנים לפרנסתם 

ממה שנוטלים פרס בכוללים וכן הרבנים הנוטלים פרס והמלמדים עם תלמידים וראשי הישיבות הנוטלים פרס 

לפרנסתם אם שפיר עבדי או שיש מה להרהר אחר זה ויהיה מדת חסידות שלא להתפרנס מזה אלא ממעשה 

ידיו. הנה ודאי שפיר עבדי דכן איפסק ברמ"א יו"ד סימן רמ"ו סעיף כ"א שאפילו בריא מותר ומותר לחכם 

ק בתורה בריוח. והש"ך ולתלמידיו לקבל הספקות מן הנותנים כדי להחזיק ידי לומדי תורה שעי"ז יכולין לעסו

סק"כ הביא אף מהכ"מ שפסק כן אפילו אם נימא שאין כן דעת הרמב"ם משום שכל חכמי ישראל קודם זמן רבנו 

ואחריו נוהגין ליטול שכרם מהצבור, ואף אם לדינא הלכה כרמב"ם הסכימו כן חכמי הדורות משום עת לעשות 

דים מצויה לא היו יכולין לטרוח בתורה כראוי והיתה לה' הפרו תורתך שאילו לא היה פרנסת הלומדים והמלמ

התורה משתכחת מישראל ובהיותה מצויה יוכלו לעסוק ויגדיל תורה ויאדיר והוא לשון הכ"מ בפ"ג מת"ת ה"י 

בסופו. וכן הביא ממהרש"ל שכתב ואמת שאם לא כן כבר היתה בטלה תורה מישראל כי א"א לכל אדם לעסוק 

תפרנס ממעשה ידיו, ומסיק יותר דעון הוא בידו אם לא יקבל מאחרים אפילו יודע בתורה ולהחכים בה וגם לה

חכמה ומלאכה שיוכל ליגע בה ולהרויח כדי לפרנס את ביתו בוז יבוזו לו באהבת התורה ולומדיה כי א"א שיבטל 

לה' הפרו מלמודו עיין שם, ולכן הוא דין ברור ופשוט שנתקבל בכל הדורות אם מדינא אם מתקנה דעת לעשות 

תורתך שמותר לעסוק בתורה ולהתפרנס מקבלת פרס או ממה שהוא מלמד תורה לאחרים או שהוא רב ומורה 

הוראה, ואין להמנע מזה אפילו ממדת חסידות. ואני אומר כי אלו המתחסדים מצד שיטת הרמב"ם הוא בעצת 

שוכחים אף המקצת שכבר היצה"ר כדי שיפסיק מללמוד ויעסוק במלאכה ובמסחר וכדומה עד שלבסוף הם 

למדו ואינו מניחם אף לקבוע זמן קצר לת"ת, כי אם הראשונים כמלאכים אמרו שא"א לעסוק בתורה ולהחכים 

בה כשיעשה מלאכה להתפרנס ממעשה ידיו, כ"ש בדורנו דור יתמא דיתמי וגם אין לנו הנשים צדקניות שירצו 

התגאות ולומר שהוא יכול לעשות מלאכה ולהחכים לסבול עוני ודחקות כבדורותם, שודאי א"א לשום אדם ל

בתורה. לכן לא יעלה על מחשבתך עצת היצה"ר שיש בקבלת פרס דלומדים בכוללים ופרס דרבנים ומלמדים 

וראשי ישיבה איזה חטא וחסרון מדת חסידות, שהוא רק להסית לפרוש מן התורה. ומי יתן והיו נמצאים אנשים 



מתרבים בני תורה גדולי ישראל ובעלי הוראה כרצון השי"ת שאין לו בעולמו מתנדבים לפרנס הרבה ת"ח היו 

 .אלא ד' אמות של הלכה. ידידו מברכו בכוח"ט, משה פיינשטיין

 מכתבי חפץ חיים

 

 



  

 רמב"ם הלכות חובל ומזיק פרק ח הלכה יד

ולא מן הדין אלא מי שרדף אחר הרודף להושיע הנרדף ושבר את הכלים בין של רודף בין של כל אדם פטור, 

 תקנה היא שלא ימנע מלהציל או יתמהמה ויעיין בעת שירדוף.

 תלמוד בבלי מסכת חולין דף צא עמוד א

מלמד שהעלו אבק מרגלותם עד כסא הכבוד, כתיב הכא בהאבקו עמו, וכתיב התם וענן  לדאמר ר' יהושע ב"

 יו.אבק רגל

 

----------------------------- 



Riddles 

#1 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ב עמוד א

משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן עד סוף האשמורה הראשונה,  -מאימתי קורין את שמע בערבין? 

י אליעזר. וחכמים אומרים: עד חצות. רבן גמליאל אומר: עד שיעלה עמוד השחר. מעשה ובאו בניו דברי רב

אמר להם: אם לא עלה עמוד השחר חייבין אתם לקרות. ולא זו  -מבית המשתה, אמרו לו: לא קרינו את שמע. 

ם ואברים מצותן בלבד אמרו, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות מצותן עד שיעלה עמוד השחר; הקטר חלבי

עד שיעלה עמוד השחר, וכל הנאכלים ליום אחד מצותן עד שיעלה עמוד השחר, אם כן, למה אמרו חכמים עד 

 חצות? כדי להרחיק אדם מן העבירה.

 אח חיים הלכות פסח סימן תפט סעיף שולחן ערוך אור

 .ואם שכח לספור בתחלת הלילה סופר והולך כל הלילה

#2 

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תפט סעיף ב

 וכן ראוי לעשות. צאת הכוכבים עדוהמדקדקים אינם סופרים 



Selected audio from our listeners 

Comments on the Show 

Comments on the show 1 click here 

Comments on the show 2 click here 

Comments on the show 3 click here 

Comments on the show 4 click here 

Comments on the show 5 click here 

Comments on the show 6 click here 

Comments on the show 7 click here 

Comments on the show 8 click here 

Comments on the show 9 click here 

Comments on the show 10 click here 

Answers to the Questions 

Answers to the Question 1 click here 

Answers to the Question 2 click here 

Show Suggestion 

Suggestion 1 click here 

Comments on the show 11 click here

Comments on the show 12 click here
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https://drive.google.com/file/d/1kHBluGJUjC4QRi6bcC9Tom1p043xaHvx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e71IJ2avkUDPx7T3lIHjVpM9ztUaT9zJ/view?usp=sharing


Selected emails from our listeners 

Comments on the Show 

1. We are not encouraged to count before chatzos, because even after amud 

hashachar one can still count (albeit without a bracha).  Only things that are 

completely lost (krias shema etc.) at amud hashachar get that leharchik 

stipulation. 

2. The SA tells us that midakdikim count after tzeis because there could be a 

‘midakdikim’ conflict.  SA says that one ought to count early in the night, to have 

a ‘better’ tmimos observance.  So once we learn that one can count during bein 

hashmashos, a person might think to davka count then to do the best tmimos 

possible!  For this reason he is instructed “you want to be midakdek?  Better to 

wait until tzeis, even though you are giving up a slight maaleh of tmimos 

(obviously nobody could be so careful to count at the very instant of tzeis!) 

Continued hatzlacha, 
  
Rabbi Avi Grossbaum 

-------------------- 

Here are some answers to this week's riddles: 

1) Three possible answers come to mind: the first is that the chachamim were only 

gozer to do it by chatzos in the case of d'oraysos, like krias shema and the other 

example recounted in the Mishna, and counting sfira is now only a d'rabbanan. The 

second possible answer is that they weren't as worried about sfira because (at least 

according to some) one can still count the following day. The third answer, which I very 

much like but am equally unsure about the veracity of, is that if the mishna in Brachos is 

read very carefully Rabban Gamliel only says that " אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות מצותן

 that whenever the chachamim say that a mitzva can be done until--"עד שיעלה עמוד השחר

chatzos, min haTorah it can actually be done until amud hashachar. Rabban Gamliel 

does not say the inverse--namely, that any time a mitzva can be done until amud 

hashachar min haTorah, the chachamim say it can only be done until chatzos--and 

perhaps intentionally so. And without that inverse rule, the question doesn't really even 



start. This is a novel reading, however, and if it is clearly incorrect (as it may well be) 

I ask mechila in advance. 

2) Again, since it's a d'rabbanan some Rishonim hold that there is no issue with being 

machnis into a safek even l'chatchila. Hence the lashon of a medakdek: he would try to 

fulfull the mitzva according to those who hold otherwise. This answer is mentioned in a 

sefer called Megillas Sefer by Uriel Eizenthal (Orach Chaim siman 12). who quotes the 

Artzos Hachaim and the Pri Megadim and wants to further distinguish between issurim 

and mitzvos. 

 

---- 

In response to the first riddle, the Meiri (Brachos 2a, page 9) writes that the chachamim 

were only gozer an early deadline of chatzos for mitzvos that can only be done that 

night (like krias shema or eating korbanos). They were not gozer for mitzvos that could 

still be done the next day, like sefiras (and ketziras) ha'omer. 

 



In response to the second riddle, I found a sefer named Moadei Kodshecha (page 189) 

by a Rav Nissim Dayan in which he explains that one may make a bracha if he counted 

the omer during bein hashmashos because 1) it is a safek d'rabbanan and 2) the safek 

is fundamentally different from other cases of d'rabbanans like blowing shofar or reading 

the megilla, in which cases the mishna berura says not to make a bracha if done bein 

hashmashos, in the following manner: in those cases, he was supposed to do them 

during the day and didn't, so now when faced with the safek of bein hashmashos and 

potentially being patur altogether the "kula" is that he doesn't make a bracha. In 

contrast, in the case of sfiras haomer he may or may not be obligated yet during 

hashmashos but certainly will be shortly once night arrives, so the "kula" is that he can 

already consider himself chayav and may make a bracha. 

Although the author calls this distinction "pashut", I must admit that it doesn't seem that 

obvious to me that being early to a mitzva vs. being late to a mitzva should actually 

matter. Nevertheless, it is a distinction and does seem to explain the Mishna 

Berura's disparate treatment. 

 



 
 

-------------------- 

הרעיון אודות שיבת ציון ע"י ערמה בזכרוני שמדובר בארוכה בספר הנפלא אם הבנים  .שלו' וברכה

 .שמחה ]אגב, בתו הישישה נפטרה השבוע[ במאמר הפדות והגאולה

H .Katz 

-------------------- 

Hi Reb Dovid, 

To answer your riddle of episode 317, the reason we don't make a גזרה עד חצות would 

seem because you can be יוצא the next day too. The reason you can put yourself in a 

 says there, and, since it משנה ברורה as ,ספק דרבנן לקולא is because ביה''ש and count ספק

may be more תמימות to count earlier, one may, see דרשו ibid. 

Best wishes, S Noe  

UK 

-------------------- 

The Question from the first Mishna on Brachos. The Meiri asks the Question what is the 

difference between Shema where there is a zman to finish. However, Sefira can be 

done the entire night? He answers that in reality you can count during the day too, it just 

lacks temimus. See Meiri Megila 20b where he explains that you can even make a 

Bracha by day. 



Rabbi Yaakov Feitman 

 

 נפש הרב עמוד קצז

 

 

 משנה ברורה סימן תרצז ס"ק ב

מי שאירע לו נס באדר וקבל ע"ע לעשות תמיד יום משתה ושמחה אם אירע בשנה פשוטה עושה בראשון ואם 

היא סעודת מצוה דכל סעודה שעושין לזכר  ואותה סעודה שעושין בשביל הנסאירע במעוברת בשני יעשה בשני. 

 נפלאות ד' הוא סעודת מצוה:

 



Hanoch Teller 

 משנה ברורה סימן תרצז ס"ק ב

אם אירע בשנה פשוטה עושה בראשון ואם מי שאירע לו נס באדר וקבל ע"ע לעשות תמיד יום משתה ושמחה 

ת מצוה דכל סעודה שעושין לזכר היא סעוד הנסואותה סעודה שעושין בשביל אירע במעוברת בשני יעשה בשני. 

 נפלאות ד' הוא סעודת מצוה:

 






































