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 גבורות ה' פרק נא

הא לחמא עניא וכו'. יש לשאול למה נקרא המצה לחם עוני והרי אפשר שהיא נאה כמצת שלמה ועל שם מה 

נקראת המצה לחם עוני. וראיתי לקצת אשר רצו לפרש דברי הגדה הזאת דלכך נקרא עוני מפני שהיא נמוכה 

הוא לחם עוני, הטעם ואינה גבוה שהחמץ כאשר נתחמץ הוא נעשה גבוה ומצה היא נמוכה כמו העני הזה לכך 

השני פת המצה היא קשה להתעכל באצטומכא ולכך היא מאכל עני כדי שלא יתעכל המזון במעיו, וזהו 

שאומרים הא לחמא עניא דאכלו אבהתנא בארעא דמצרים פי' כי במצרים היו מצרים מאכילים את ישראל מצה 

העושין את העבודה, ע"כ דבריהם.  כדי שיתאחר באצטומכא שלהם ולא יתעכל שדרך להאכיל המצה לעבדים

והם דברים שיכחיש הכתוב והאמת, כי לא נמצא בשום מקום לא בכתוב ולא במשנה ולא בתלמוד שהמצרים היו 

מאכילים את ישראל מצה. ואדרבה בספרי אמרו בפרשת בהעלותך זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם 

ם, והלא כתיב לכו עבדו ותבן לא ינתן לכם אם תבן לא היו וגו' יש בענין שהמצרים היו נותנים להם דגים חנ

נותנים להם חנם דגים היו נותנים להם חנם אלא חנם מן המצות. ועוד שהכתוב אומר )דברים ט"ז( לא תאכל 

עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני כי בחפזון יצאת ממצרים, ואם לחם עוני נקרא על שם 

למה אמרה התורה תאכל עליו מצות לחם עוני שמאכילין אותו לעניים כי בחפזון יצאת, שמאכילין אותו העני 

ולמה קרא אותו בשם עוני דאין ענין עניות במקום עשירות הגאולה. אמנם פי' הדבר כי המצה נקרא לחם עוני 

שאין לו הפך מצה עשירה, שכאשר יש בה שמן ודבש נקראת עשירה כי הדבר הזה מעשיר הלחם, וזה כי העני 

אלא עצמו ואין לו ממון רק עצמו וגופו, והמצה גם כן כאשר אין בה רק עצם העיסה שעצמות העיסה הוא המים 

והקמח וזהו עצמות עיסה ובזה הוי לחם עוני, ואם יש בו שאור או חמץ טעם השאור והחמץ הוא נוסף על עצם 

שיש בה משקה זה עשירות שלה, ואמנם העיסה, וזה הוא יותר עשיר מן מצה עשירה כי מצה עשירה בשביל 

עיסה שיש בה שאור או חמץ יצאה יותר מענין מצה שיש בגוף העיסה חמץ ולכך המצה היא לחם עוני. ואולי 

יקשה לך מה ענין העניות אל החירות והלא שני הפכים הם החירות והעניות. הלא דבר זה אין קשיא כי העניות 

גאולה רק שיוצא ואין לו שום צירוף אל זולתו, לא כמו העבד שאינו עומד בעצמו הוראה על הגאולה שאין ענין ה

בעצמו ויש לו צירוף אל זולתי הוא האדון, לכך הדבר שיש בו עשירות אינו עומד בעצמו רק יש לו צירוף אל קנינו 

היה המצה שהיא ואין בזה גאולה, אבל הדבר שיש בו עניות ואין לו קנין רק עומד בעצמו שייך בו גאולה, כי אילו 

לחם עוני מורה על בני אדם שהם בני חורין היה לך לשאול והלא אין העניות סימן חירות כלל, אבל לחם עוני 

הזה הוא בא על עצם היציאה לחירות ועצם היציאה לחירות אינו כי אם בהסתלק ענין הצירוף שלא יהיה נמצא 



ולפיכך צוה לאכול לחם עוני שהוא המצה בליל הצטרפות כלל וכאשר אין כאן הצטרפות אז נמצאת גאולה, 

היציאה בעבור שאין במצה רק עצם הלחם ולא יצטרף בו דבר מן שאור והוא כמו עני, כדי שלא יהיה נמצא כלל 

שום צירוף בלילה שבו הגאולה ואז יקנו הגאולה שהוא סלוק הצירוף, אבל מצה עשירה אינו יוצא בה בעבור כי 

א המשקה שנתן בה ואין כאן גאולה. ומזה תבין מה שהיה גאולתם בחדש הראשון יש לזאת המצה צירוף והו

דוקא, וזה כי אין גאולה רק כאשר נבדל מזולתו והוא עומד בעצמו ומזה תבא הגאולה, והחדש הראשון שאין בו 

ולה התחברות זמן רק שהוא ראשון, כי החדש השני בעבור שהוא שני יש כאן חבור זמן ואין זה ראוי אל הגא

שיהיו עומדים בעצמם. כלל הדבר כל ענין הגאולה הסתלקות מזולתו לעמוד בעצמו ולא יהיה להם צירוף וחבור 

אל זולתו, ודבר זה ראוי שיהיה בחדש ראשון כי הדבר שנתהוה מתיחס אל הזמן שנעשה בו אותה הויה, ולפיכך 

ה היא שנבדל מזולתו ואין לו שום צירוף אל הזמן שהוא ראשון ואין בו חבור וצירוף זמן מיוחד לגאולה, שהגאול

זולתו. ומזה תבין כי הכתוב הוא כפשוטו שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני כי בחפזון יצאת ממצרים, פי' 

שתאכל לחם עוני שהוא הלחם העומד בעצמו ואין לו הצטרפות אל זולתו ולמה תאכל זה הלחם כי בחפזון יצאת 

א מהירות ואין בו עכוב והמשך זמן, כי כשם שיצאו בחדש ראשון מפני שראוי חדש ממצרים, וענין החפזון הו

הראשון אל הגאולה דוקא מטעם אשר התבאר, כי אין גאולה רק כאשר אין כאן צירוף וזהו חדש ראשון שהוא 

 ראשון ולא היה כאן חבור וצירוף חדשים, וכך ראוי שלא תהיה הגאולה בעכוב זמן רק בזמן הראשון מבלי

המשכה ועכוב ואין בו צירוף כלל, שכל ראשון הוא מתיחס אל הגאולה לא חבור זמן שזה אין שייך לגאולה 

 שצריך אל הגאולה הסתלקות הצירוף והחבור, ולפיכך הדבר הזה ברור כאשר תבין דברי חכמה: 

פשיטות כאשר הוא  ועוד תדע איך המצה שהיא לחם עוני שייך אל הגאולה, וזה כי העני שאין לו דבר וזה ענין

עומד בעצמו, ודבר זה עם שהוא חסרון נחשב בעולם הזה שהוא עולם ההרכבה ומעלתו בהרכבה, מכל מקום 

הפשיטות מעלה הוא מצד עולם הפשוט ואין בו הרכבה, ובלילה הזה היו צריכים אל הגאולה ולא היתה הגאולה 

ט. ולפיכך צוה לאכול מצה לחם עוני שהוא מצד העולם הזה שהוא עולם המורכב רק מצד עולם העליון הפשו

לחם הפשוט שהרי אין בו דבר רק עצם פשוט, כי לשון מצה בא על דבר שהוא פשוט כמו שנקרא העור שהוא 

פשוט דלא מליח ולא קמיח ולא עפיץ והוא עור פשוט בשם מצה, ומפני שבלילה הזה היו נגאלים במדריגה 

יה אכילתן מצה שהיא פשוטה. דמיון זה כהן גדול משמש בכל ימי העליונה למעלה מן עולם המורכב צוה שיה

השנה בבגדי זהב וביום הכפורים בבגדי לבן לפני ולפנים, וזהו בשביל שהוא קונה מדריגה עליונה שהרי היה 

נכנס לפני ולפנים יש לו לסלק ממדריגות עולם הזה שמדריגתו אינו פשוט, ולכך יש לו לשמש בכל השנה בבגדי 

וץ אבל כשנכנס לפני ולפנים יש לו לשמש בבגדי לבן לפי מעלת המדריגה שנכנס לשם, כי בגדי לבן הם זהב בח

פשוטים ולכך צוה בליל זה לאכול מצה שהוא לחם עוני פשוט מכל כי בליל זה נגאלו במדריגה עליונה וכל 

עוני כי בחפזון יצאת מדריגה העליונה יש בה פשיטות. וזהו פי' הכתוב שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם 

ממצרים כי מה שהיו יוצאים בחפזון בלי המשך זמן, מורה שיצאו במדריגה ובמעלה עליונה, והפעל שבא משם 

נעשה בלי זמן, לא כמו דברים הטבעיים שכל פעולתם בהמשך זמן אבל כאן היה גאולתם שלא בטבע ולכך היה 

הפשוט מבלי הרכבה, ודבר זה נתבאר למעלה באריכות בחפזון בלי זמן ולכך ראוי שיאכלו לחם עוני הוא לחם 



עיין שם. גם עיין לקמן אצל מצה זו ותמצא עוד דברים ברורים בענין זה. וראיה ברורה לזה שלחם העוני מצד 

עצמו הוא החירות והגאולה כמו שנתבאר למעלה, שהרי קודם הגאולה בעודם במצרים אכלו בלילה הזה מצות 

מצות ומרורים יאכלהו שמזה תלמוד ותדע כי לחם מצד עצמו הוא ראוי לחירות כמו כדכתיב )שמות י"ב( על 

שאמרנו, ורצה הקדוש ברוך הוא באותו הלילה שיהיו עושין דברים להיות נמשכין אחר החירות שעל ידו יזכו 

ם לגאולה כי שלשה דברים נאמרו בהבטחת אברהם כי גר יהיה זרעך ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה וג

את הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול הרי שלשה דברים, האחד שיהיו משעבדין את ישראל, 

השני הקדוש ברוך הוא הבטיח אותם לדון את מצרים, השלישי להיות ישראל יוצאים ממצרים, לכך עשו זכר 

כי וזהו מכות בכורות שהוא גמר במרור על השעבוד וימררו את חייהם, וכנגד וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנ

מכות מצרים, ורמוזה המכה במלת דן אנכי הדל"ת מן דן רמז דם ראשית המכות הנו"ן מן דן הוא נגע והיא 

שקולה נגד כל המכות, ולזה עשו זכר בלילה הזה פסח שאכלו כי שחיטת הפסח ואכילתו בעצמו שיהרוג בכורי 

ת בא )פ' ט"ז( ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל אתם שוחטים מצרים ויפסח על בתי ישראל, ובמדרש רבה פרש

את הפסחים ואני שוחט את הבכורות כדלעיל, וההוצאה דכתיב ואחרי כן יצאו ברכוש גדול הרמז עליו המצה 

שהיו אוכלין בלילה שהמצה היא זכר לחירות. ולפיכך צוה לעשות אלו שלשה דברים בלילה הזה, כי אלו שלשה 

בזה כי מצד שהיו משועבדים במצרים והיו בעבדות גדול ראוי שיהיו נגאלים, ומי ששעבד  דברים תלויים זה

אותם ראוי לעונש וזהו פסח מצה ומרור שנאכלים כאחד, אמנם לקמן אצל פסח מצה ומרור יתבאר זה עוד בענין 

כי גלוי וידוע הוא אחר. אמנם על כל פנים בליל היציאה אכלו מצה מפני שעל ידה יקנו החירות, והרמב"ן תירץ 

לפני המקום שיהיו יוצאים בחפזון ולא יתחמץ העיסה לכך צוה קודם שיצאו על מצות מצה. אבל עיקר הפי' כי 

מצות מצה היא בעצמה זכר לחירות. ולפיכך אכלו מצה בלילה קודם שיצאו והקדוש ברוך הוא הוציאם בחפזון 

אה. ועוד יתבאר לך דבר זה במאמר מצה זו וכן שלא יכלו להתמהמה מן הטעם אשר נתבאר והיא חכמה נפל

 ראוי להיות עושה כל ענין המצה כדרך העני: 

ואמרו ז"ל בפרק ערבי פסחים )פסחים קט"ז ע"א( לחם עוני שעונין עליו דברים הרבה. דבר אחר לחם עוני מה 

שהיא משוללת דרכו של עני בפרוסה אף כאן בפרוסה. פי' אף על גב שפשט הכתוב שתקרא מצה לחם עוני 

מכל שאור ואין לה דבר רק עומדת בעצמה, הוקשה להם למה צריך למיכתב לחם עוני פשיטא ידעינן שכל מצה 

שאין בה שאור שהיא עניה ולמה הוצרך למיכתב לחם עוני, אלא לכך כתיב לחם עוני לומר שעונין עליו דברים 

גם על הפסח והמרור עונין עליו דברים  הרבה, פי' שהמצה מתפרסם על ידה יציאת מצרים. ואל תקשה הרי

שהרי אומר פסח שאנו אוכלין מרור זה וכו', אין זה קשיא כי יציאת מצרים וכל ההגדה יספר על הלחם לפי 

שהלחם מגיד לך יציאת מצרים, לא הפסח שאינו יציאה רק שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי בני ישראל והמרור 

המצה היא היציאה כדכתיב שבעת ימים תאכל מצות כי בחפזון יצאת וימררו את חייהם בעבודה קשה, אבל 

ממצרים וכו', ונמצא כי המצה היא עיקר כי הכל תלוי ביציאה שהרי מה שפסח על בתי בני ישראל נמשך אל 

היציאה, וכן וימררו את חייהם אין זה עיקר אבל העיקר היא היציאה שממנה נמשך הכל לכך ראוי לספר הגדה 

ך תקרא המצה לחם עוני שעונין עליו דברים. ומפני שלפי מדרש הזה קשה דהוי למכתב לחם עניה על המצה לכ



מה לחם עוני לכך דרשו גם כן מה דרכו של עני וכו'. ובמדרש הזה נמי לא סגי דאם כן לכתוב לחם עני מה עוני 

בפרוסה, שמצות התורה  אלא תרווייהו שמעינן מיניה. וטעם דבר זה להיות נוהג כמו העני מה דרכו של עני

לעשות ללחם הזה שהוא לחם עני דברים השייכים לעניים דהיינו שיהיה בפרוסה, כמו הלחם הזה שצותה 

התורה לאכול שהוא לחם עני לפי שהוא ראוי לחירות וכך יהיה נמשך אחריו כל ענין העני. שכבר התבאר 

גם כן דרשו מה דרכו של עני הוא מסיק שהגאולה היא מצד העניות כמו שנתבאר למעלה באריכות, לפיכך 

ואשתו אופה כל זה נמשך לענין אחד. ועוד אמרו לחם עני פרט לאשישא וגלוסקא וכו' שאין זה לחם עני, שראוי 

 ללחם הזה דברים אשר הם מופשטים מן העושר: 

ים לחץ, והרמב"ן בפרשת ראה אנכי פירש כי המצה היא זכר לשני דברים האחד שהיו במצרים בלחם צר ומ

והשני שיצאו ישראל ממצרים בחפזון, וכן אמרו הא לחמא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים כלומר שאכלו שם 

לחם צר מים לחץ ופירושו נוטה לפירוש אשר נזכר למעלה. ודע שאין הדברים נראין כלל כי אין המצה רק זכר 

עא דמצרים הוא מאמר בעל הבית שאינו לחירות ואין בה רק חירות, ומה שאמרו בהגדה די אכלו אבהתנא באר

מדקדק בדבריו עם בני ביתו, ואין דבר ידוע יותר להמון רק שהיו ישראל במצרים ולכך אמר די אכלו אבהתנא 

בארעא דמצרים אף על גב שהיה ראוי לומר די אכלו אבהתנא בצאתם ממצרים, אלא שאינו מדקדק עתה לומר 

תו במצרים כלומר כשהיו אבותינו עדיין בארץ היו אוכלין לחם עוני למה אכלו אותו לכך אמר בסתם שאכלו או

הזה, וכן הוא האמת דכשאכלו הלחם הזה עדיין היו בארץ שלא היו יוצאים חוץ לארץ מצרים מיד עד שתהי' 

סעודה ראשונה חוץ לארץ מצרים לגמרי, שהרי אותו היום לא באו למדבר עד ויסעו מסכות ויחנו באיתם בקצה 

קודם זה הכל נחשב בשם מצרים לכך זכר המקום היותר מפורסם ויותר ידוע אל ההמון, אבל אין ענין המדבר ו

 המצה זכר רק לחירות ועוד יתבאר במקומו:

 עא דף פה עמוד אתלמוד בבלי מסכת בבא מצי

 רבי זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניה, כי היכי דלא נטרדיה.

 תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף צז עמוד ב

 ואיזהו מטבע של אברהם אבינו? זקן וזקינה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד אחר.

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

 

 



Riddles of the Week 

# 1 

 בית יוסף אורח חיים סימן תכט

תניא שואלין בהלכות פסח קודם הפסח שלשים יום. בפרק קמא דפסחים )ו.( ואם תאמר והא תניא בפרק בני 

לישראל שיהו שואלין ודורשין בהלכות פסח בפסח הלכות עצרת בעצרת  העיר )מגילה לב.( משה תיקן להם

הלכות חג בחג ויש לומר דהא דתניא שואלין ודורשין קודם הפסח שלשים יום לאו למימרא דאנו מחוייבים 

לשאול ולדרוש בהלכות הפסח אלא דמשום דקיימא לן בעלמא )תוספתא סנהדרין פ"ז ה"ה( בשני תלמידים 

אל כענין ואחד שלא כענין נזקקין לשואל כענין אתא לאשמועינן דכל ששואל בהלכות הפסח ששואלים אחד שו

שלשים יום קודם לפסח חשיב שואל כענין וכן פירש הר"ן )מגילה ב: ד"ה פורים, פסחים ב: סד"ה העושה(. ועוד 

שהות רב  כדי שיהיה להםיש לומר דדיני פסח על כל פנים צריך להודיעם לעם קודם לפסח שלשים יום 

להתעסק בטחינת החיטים ואפיית מצה והגעלת כלים וביעור חמץ דאילו בפסח לית להו תקנתא אי לא 

דבעצרת ליכא דינים יותר מבשאר יום טוב  עבדו להו כהלכתייהו מקמי הכי מה שאין כן בשאר מועדים

ילו סוכת גנב"ך ורקב"ש ובסוכות אף על גב דאיכא מצות סוכה ולולב אין צריך ללמוד בהם כל כך דינים דאפ

כשרה )סוכה ח:( ובדפנות סגי בשתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח )שם ו:( ולולבים ואתרוגים רובם כשרים 

ועוד שאין טרחת סוכה ולולב מרובה ודיין להתעסק בהם בערב החג ומשום הכי לא בעי לשאול ולדרוש 

בפסח והלכות חג בחג היינו לדרוש בטעמים  בהלכותיו כל כך זמן קודם והא דתניא ששואלין בהלכות פסח

שבעבורם נצטוינו במועד ההוא וגם כן לדרוש בדברים שאסור ומותר לעשות ביום טוב ותדע דדומיא דעצרת 

קתני שאין בו הלכות אחרות אלא אלו וכן שואלין בפסח וחג לא קאמר אלא על הלכות אלו אבל שאר הלכות 

לפסח שלשים יום קודם ובסוכות יום או יומיים. ועוד יש לומר דבפרק קמא קודם לכן שואלין ודורשין בהם קודם 

דעבודה זרה )ה:( אמרינן דטעמא דבעינן קודם לפסח שלשים יום מפני הקרבן כדי לבודקו ממומין כלומר שכל 

ישראל חייבין להקריב קרבן לחג זה צריכין שלשים יום לדרוש להם בהלכות הפסח כדי שיהא שהות לכולם 

להם קרבנות בדוקים ממומין ואף על גב דהשתא בעוונותינו אין לנו קרבן כיון דבזמן שהיה קרבן התקינו  ליקח

 :שיהו דורשין שלשים יום קודם תקנה לא זזה ממקומה

 ב-תלמוד בבלי מסכת פסחים דף ו עמוד א

שתי שבתות. כדתניא: שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלשים יום, רבן שמעון בן גמליאל אומר: 

שהרי משה עומד בפסח ראשון ומזהיר על הפסח שני, שנאמר ויעשו בני ישראל את  מאי טעמא דתנא קמא

 הפסח במועדו, וכתיב ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם.

 



# 2 

 סעיף ד יד אפרים אורח חיים סימן תלט

מג"א ס"ק ח( ולא דמי למה שכתב לעיל אם בדק קצת מהבית כו'. עיין מה שכתב אדוני אבי זקיני בבכור שור )

]פסחים י, ב[ דהחילוק הוא דהכא על כרחך נכנס עכבר ולא ידענו אם נכנס טעון חמץ או נכנס ריקן, עיין שם 

ושוב בא ומצא בתוכו חמץ שצריך ובשאר אחרונים. ולענ"ד נראה דלכאורה מסתברא היכא שבית בחזקת בדוק 

לחזור ולבדוק הבית, כיון דעל כרחך הכניסו לתוכו חמץ בלא ידיעת הבעל הבית ולא ידעינן כמה הכניסו, וא"כ 

כשהניח חמץ בזוית זו ומצא בזוית אחרת כיון שאינו יודע שהוא עצמו אותו החמץ שהיה מונח בזוית האחרת, 

וחזק לנו בחזקת בדוק, ואף על גב שיש לומר שזהו החמץ שהיה בזוית וא"כ הרי נמצא כאן חמץ במקום שהיה מ

האחרת אין אנו תולין בכך, דהא בנמצא חמץ בחדר מוחזק בחזקת בדוק אין תולין לומר שנגרר לשם זה החמץ 

מחדר שאינו בדוק רק זה החמץ ותו לא, אלא אמרינן כיון דעל כרחך מעלמא אתי חמץ לכאן אם כן י"ל שהרבה 

בא לבית זה, שהרי גם חמץ זה לא ידענו סיבתו היאך הובא לכאן, ומה לי מזוית לזוית או מחדר לחדר. חמץ הו

אבל בעכבר שנכנס כו' כיון שמה שאנו מוצאין זה הככר מונח פה י"ל דלא הוי ריעותא כלל, שהרי הסיבה 

ס העכבר לכאן. ועוד שנתחדש בבית זה היא ידוע לנו ע"י עכבר הנכנס לשם, לכן תולין שזהו הככר שהכני

אפשר דסבירא ליה להמג"א לחלק, דגבי עכבר לא אתיילד הריעותא בבית עצמו, רק הריעותא אתי ליה מעלמא 

ע"י עכבר שנכנס מבחוץ לשם, אנו תולין שזהו שנמצא. מה שאין כן בהניחו בזוית כו' דאתיליד ריעותא בגוף 

ינו, אף שנמצא במקום אחר אין תולין בו. אלא דלפי הבית, שהחמץ שהיה מונח שם בבית במקום זה נעלם מעינ

זה היכא שהיה מונח חמץ בזוית אחת ובא עכבר ונטל ובדק שנית ומצא ככר, יצטרך לבדוק כל הבית, כיון 

דאתיליד ריעותא בבית עצמו. וזה אינו במשמע, ומחוורתא כדכתיבנא דשאני בנטילת עכבר שהסיבה ידועה מה 

 :ן היכא שאין ידוע סיבתושנשתנה מקומו, מה שאין כ

 שולחן ערוך יורה דעה הלכות בהמה וחיה טהורה סימן פד סעיף ט

מותר. ואם נמצאו קצת בקדירה,  ואם לאובלא בדיקה, כט אם יכול לבדוק, בודק.  תוך י"ב חדש עבר ובישל

טעם התולעת שבתוכו( )תשובת הרא"ש בשם מהר"ם(.  פרי שאין בו ס' נגד אין לךכי משליכם, ואוכל השאר. 

 .אסור הכלאו ד',  שלושהאבל ויש מי שאומר דהני מילי שלא נמצאו אלא אחד או שנים, 

 מן רעט סעיף דשולחן ערוך יורה דעה הלכות ספר תורה סי

ואם היה רוב הספר מוגה והשאר יש בו ד'  ן. ואם היו ד', יגנז.ף ודף, יתקספר תורה שיש בו ג' טעיות בכל ד

טעיות בכל דף, ונשאר אפילו דף אחד מאותו השאר המשובש בלא ד' טעיות, הרי זה יתקן. במה דברים 

שיטי. אבל אם כתב החסר מלא, אפי' יש בכל אמורים, שכתב המלא חסר, לפי שהוא גנאי לתלות כל כך ביני 

 דף ודף כמה טעיות, יתקן, לפי שאין הגרידה גנאי כמו התלייה.



# 3 

 תלמוד בבלי מסכת קידושין דף כט עמוד א

 וכו'. אנשים חייבין, ונשים פטורות -אב מתני'. כל מצות הבן על ה

 -טורות? והתניא: איש גמ'. מאי כל מצות הבן על האב? אילימא כל מצות דמיחייב ברא למיעבד לאבא, נשים פ

הרי כאן שנים! אמר רב יהודה, ה"ק: כל  -אין לי אלא איש, אשה מנין? כשהוא אומר: איש אמו ואביו תיראו 

אנשים חייבין, ונשים פטורות. תנינא להא דת"ר: האב חייב בבנו  -מצות הבן המוטלות על האב לעשות לבנו 

למדו אומנות; וי"א: אף להשיטו במים; רבי יהודה אומר: כל למולו, ולפדותו, וללמדו תורה, ולהשיאו אשה, ול

 מלמדו ליסטות. ליסטות ס"ד? אלא, כאילו מלמדו ליסטות. -שאינו מלמד את בנו אומנות 
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Answers to the Questions 

Answers to the questions 1 click here 

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 Previous Shows 

Show 214- Obesity in the Frum world 

Comments 1 click here 

Show suggestions 

Suggestion 1 click here 

Suggestion 2 click here 
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Selected emails from our listeners 

Comments on the Show 

R. Dovid 

This is Rubin Silverman. I Enjoy listening to your podcasts.   

Recent riddle: Chiyuv of father to son does not include Yetzias Mitzrayim. I was talking 

about it  with friend. Perhaps the other Mitzvos are ones that the Chiyuv is on child but 

the father does it for him.  Bris, etc. 

But Vihigadeta, this Mitzva the Chiyuv is on the father.  

All the best 

Chag Kasher Vesameach 

 

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

Show Suggestions 

Can you cover this topic? 

https://www.theyeshivaworld.com/news/headlines-breaking-stories/1709368/see-this-

suspended-bochrim-are-sitting-and-learning-in-lakewood-shul-photos.html 

 

https://www.theyeshivaworld.com/news/headlines-breaking-stories/1709368/see-this-suspended-bochrim-are-sitting-and-learning-in-lakewood-shul-photos.html
https://www.theyeshivaworld.com/news/headlines-breaking-stories/1709368/see-this-suspended-bochrim-are-sitting-and-learning-in-lakewood-shul-photos.html


Rabbi Gerstein 

 בית יוסף אורח חיים סימן תנג

ויש אוסרין לאכול אורז וכל מיני קטניות וכו' וחומרא יתירה היא זו. גם רבינו ירוחם )נ"ה ח"ג מא.( כתב 

ומיני קטניות מבושל בפסח מנהג שטות הוא זולתי אם הם עושים להחמיר  אותם שנהגו שלא לאכול אורז

על עצמם ולא ידעתי למה עכ"ל: ובהגהות מיימוניות פרק ה' )ה"א דפו' קושטא( כתב בשם סמ"ק )סי' רכב 

עמ' רלא הגהות הר"ף אות יב( על הקטניות כגון פולים ועדשים יש נוהגים איסור לאכלם בפסח וכן ה"ר 

ירא אבל ה"ר יחיאל ושאר גדולים היו נוהגין בהם היתר וקשה מאד הדבר להתיר כיון שאחרים שמואל מאו

נהגו בהם איסור )עי' פסחים נ:( ונראה שלא נהגו בו איסור משום חימוץ דלא טעו אינשי בזה דתינוקות של 

ים בלבד אלא בית רבן יודעין אותו דבפירוש אמרינן בגמרא )לה.( דאינו בא לידי חימוץ אלא חמשה מינ

אסרום משום דדגן מעשה קדרה וקטנית מעשה קדרה גזירה הא אטו הא וגם יש מקומות שעושין פת 

מקטנית ואתי לאיחלופי בדייסא שהוא מעשה קדרה אבל מיני ירקות דלא דמי לדגן כלל לא אתי לאיחלופי 

פסח משום דהוא מידי וגם פעמים תבואה מעורבת בהם ואי אפשר לבררו יפה והחרדל כמו כן יש לאסרו ב

דמידגן )עי' נדרים נה.( אף על גב דבימיהם היה מותר מכל מקום עתה יש להחמיר בדורות הללו שאינם 

בקיאים כל כך באיסור והיתר כדורות הראשונים כדפירש רב סעדיה גאון עכ"ל וגם המרדכי כתב בפרק כל 

 .זולתי האשכנזיםשעה )סי' תקפח( כל זה בשם סמ"ק )שם( ולית דחש לדברים הללו 

 

 

 



 ג סימן סג"שו"ת אגרות משה אורח חיים ח

אכלו אותם בפסח וכתר"ה תמה בטעם הדבר משום ששמע הנה בדבר הפינאט שכתבתי שבהרבה מקומות 

שאין זה ענין אבל ידע כתר"ה  שעושין ממנו באיזה מקום גם קמח וגם שמע שנזרעין בשדות כשאר קטניות,

שכל הדברים העושין מהם קמח נאסרו ממנהג זה, דאין לך דבר העושין ממנו קמח כתפוחי אדמה לא  כלל

קומותינו וגם בדורות הקודמים ומעולם לא חשו לאסור זה. וכן הטעם רק במדינה זו אלא גם ביוראפ במ

שמיני חטים מתערבין בהם שכתב הטור נמי אינו כלל שכל המינים שיש לחוש למיני חטים ושעורים 

שיתערבו נהגו לאסור, דהא עניס וקימעל שמתערבין בהן מיני חטים ושעורים כמפורש בט"ז סק"א ובמג"א 

שה לבודקם ובח"י סק"ט כתב שלא יסמוך על בדיקת נשים וקטנים מצד קושי סק"ג וגם איתא שם דק

הבדיקה, ומ"מ לא אסרום כמפורש ברמ"א, וחרדל כתב הרמ"א בסימן תס"ד שנוהגין לאסור דהוי כמיני 

ולכן אין לנו בדבר אלא מה שמפורש שנהגו לאסור וכן מה שידוע ומפורסם. קטניות אף שאין בו הטעמים. 

טעם דדין מה שנאסר במנהג הא אין זה דבר הנאסר בקבוץ חכמים, אלא שהנהיגו את העם  וגם יש ליתן

להחמיר שלא לאכול מינים אלו שהיה מצוי לאוכלם מפני הטעמים דחשש מיני דגן שנתערבו שקשה לבדוק 

 אבל כיון שלא תיקנו בקבוץ חכמים לאכול דברים שיש חשש שיתערב בהן מיני דגןומפני שעושין קמחים, 

ודברים שעושין מהם קמח, אלא שהנהיגו שלא לאכול איזה מינים לא נאסרו אלא המינים שהנהיגו ולא שאר 

הנהיגו ממילא  שלכן תפוחי אדמה שלא היו מצויין אז כידוע ולא מינים שלא הנהיגו מפני שלא היו מצויין אז,

מש דאין למילף ממנהג לאסור לאוסרם אינם בכלל האיסור דאלו מינים שנהגו לאסור אף שיש אותו הטעם מ

גם דבר שלא נהגו לאסור, וכשנתרבו תפוחי אדמה במדינותינו לא רצו חכמי הדור להנהיג לאוסרן, אולי 

מפני הצורך, ואולי מפני שהטעמים קלושים, עיין בב"י ר"ס תנ"ג, שהר"י קרא לזה מנהג שטות, וגם משמע 

במקום שנהגו איסור דהרי ע"ז כתב וקשה הדבר  שהר"ר יחיאל ושאר גדולים היו נוהגין בהם היתר אף

להתיר כיון שאחרים נהגו בהם איסור, לכן חכמי הדורות האחרונים לא רצו להוסיף לאסור עוד המינים 

שניתוספו אח"כ רק שא"א להתיר מה שכבר נהגו לאיסור. וכן בעניס וקימעל אפשר לא היו מתחלה רגילים 

יה טעם להנהיג איסור ולכן אף אח"כ שהתחילו לזורעם במקום שזרעו לזורעם במקום שזרעו מיני דגן ולא ה

מיני דגן שלכן צריכים בדיקה לא רצו לאוסרם שוב. ולכן גם הפינאטס לא אסרו בהרבה מקומות עוד מכ"ש. 

ובמקום שליכא מנהג אין לאסור כי בדברים כאלו אין להחמיר כדאיתא בח"י. ולאלו שיש להם מנהג ביחוד 

ינאט אסור גם בפינאט אבל מספק אין לאסור. ולכן שייך שיתן הכשר שלא נתערב שם חמץ שלא לאכול פ

ויאכלו אלו שלא נהגו בזה איסור. וכן ראיתי שנותנים הכשר על פינאט אויל מהאי טעמא. ידידו, משה 

 פיינשטיין.

OU Kosher Pre-Pesach Webcast 5773 (2013) 

https://oukosher.org/passover/webcast/pre-pesach/pesach-preparing-the-home-preparing-the-head 
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הדבר וכשר  – PSAKIM FROM RAV BELSKY 

The following collection of kashrus-related הלכה פסקי  heard from Rav Belsky,  

were distributed as a daily email from March 5 - June 21, 2012, as a זכות for Rav Belsky’s health.   

To highlight the broad range of contributors, each author’s style and spellings were preserved. 

BASAR B’CHALAV 

Aged Cheese 
Submitted by: Rabbi Dovid Cohen 

The Ashkenazic minhag is that after eating “hard 
cheese” one should wait 6 hours before eating meat, 

and Shach says that any cheese which is aged more 

than 6 months qualifies for this.  Rav Belsky clarified 

that this only applies to cheeses which truly “age” for 

6 months and develop the pungent taste and hard 

texture which demand that one wait for 6 hours 

between eating them and meat.  However, a 

standard packaged cheese (e.g. mozzarella) which 

happened to sit in the refrigerator for 6 months is not 

aging in any meaningful manner and is not 

considered a “hard cheese” in this context.  

Cheeseburger with Pareve Cheese 
Submitted by: Rabbi Dovid Cohen 

Someone who serves almond milk at a meat meal 

must put some almonds on the table as a heker that 

the milk is pareve.  Rav Belsky said that this subtle 

heker is not one that everyone will notice yet it is still 

considered “good enough” for these purposes.  
Accordingly he ruled that if a restaurant is serving 

cheeseburgers made with real meat and pareve 

cheese, it is enough for them to print “made with 

pareve cheese” on their menu and receipts, even 

though some people will never pay attention to the 

notice. 

Dairy Bread 
Submitted by: Rabbi Zushe Blech 

Halacha states that bread must always be pareve, 

lest it be used inadvertently with a meat (or dairy) 

meal.  In most circumstances, this precludes the 

certification of dairy breads even if all of its 

ingredients are kosher.  Rav Belsky held, however, 

that such bread is not “treif”, and equipment used to 

produce non-certified dairy bread which contains 

only kosher (albeit dairy) ingredients may still be used 

to produce kosher dairy cakes and other products 

that are allowed to be dairy. 

Hekker 
Submitted by: Rabbi Eliyahu Ferrell 

If two people are eating on the same table with one 

eating meat and the other eating milk, there must be 

a heker on the table so that they do not accidentally 

eat from one another’s plates.  Rav Belsky said that 

the hekker must be large enough to be noticed and 

thereby serve as a reminder. 

Meat Soaked in Milk 
Submitted by: Rabbi Eliyahu Ferrell 

Meat soaked in milk for 24 non-consecutive hours. 

One wants to cook this meat. The din is that a greira 

must be removed. Rav Belsky pointed out that this 
kula applies only to meat that is not מתובל and lacks 

 .בקעים

Melted Hard Cheese 
Submitted by: Rabbi Eliyahu Ferrell 

The Yad Yehudah (89:30 – Katzar, cited by Darchei 

Teshuvah 89:43) states that eating cheese softened 

by cooking/baking does not necessitate waiting six 

hours.  Rav Belsky maintains that the Yad Yehudah’s 

leniency refers to cheese melted into a food, not to 

cheese melted onto a food that is not integrated 

with the food to become part of the food. 

  

BERACHOS 

Cheerios 
Submitted by: Rabbi Eli Gersten 

Rav Belsky holds that Cheerios are not pas. This is 

because Cheerios are made by cooking the oats. 

Although afterwards they undergo a drying process, 

Rav Belsky held that since this drying  does not cause 

krimas panim (forming of a crust/ caramelization) but 

rather just dries out the O’s to give them crunch, they 

are more similar to bread that is baked by leaving it 

out in the sun. On such bread one does not say 

hamotzi. This has important implications for kevias 
seuda.  According to this, if one ate a meal’s worth of 

Cheerios they would still only say mezonos and al 
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Equipment used for chametz on Pesach 
Submitted by: Rabbi Dovid Cohen 

If a Jewish-owned company produced products on 

Pesach which contained chametz ingredients, Rav 

Belsky has ruled that the equipment could be used 

for certified products after Pesach (without 

kashering) once the equipment was aino ben yomo. 

This ruling was based on a tziruf of the opinions 

mentioned in Sha’arei Teshuvah 447:2 (kashering is 

never required for chametz she’avar alav hapesach) 

and Mishnah Berurah 447:4 (there is no gezairah aino 

ben yomo atu ben yomo in this case). 

Kashering after Kitnios 
Submitted by: Rabbi Dovid Cohen 

Rav Belsky ruled that since the minhag of kitnios has 

become so well established and accepted for all 

Ashkenazim, if a utensil was used with kitnios one is 

required to kasher that utensil before using it for 

Pesach food.  Nonetheless, he suggested that if 

kitnios was used in a pan over the fire without liquid, 

there would possibly be no requirement to kasher the 

pan with libun gamur.  He reasoned that as relates to 

chametz there are some Rishonim who hold that 

libun is never required (except for cheress) because 

chametz is hetairah balah; although we do not 

accept that position as relates to chametz we may 

rely on it as relates to kitnios since kitnios’ issur is 

considerably less strict. 

Non-food Items (assorted) 
Submitted by: Rabbi Moshe Dovid Lebovitz 

Rav Belsky said the following regarding Pesach: One 
should only purchase dishwashing soap with a 

hechsher. Glue which is on the back of stamps or 

envelopes should not be licked on Pesach because 

the glue might contain wheat starch which would be 

chametz.  One is permitted to use lump charcoal for 

a barbeque during Pesach since it is just burnt wood. 

However, regular charcoals may not be used, since 

the ashes that make up the charcoal are stuck 

together with glue that might be chametz. Non-

chewable pills are not considered edible items and

are therefore permitted to be taken as medication 

on Pesach. [This does not apply to vitamins.] If there is 

an available substitute it is always preferred and it is 

therefore worthwhile checking out one’s medicines 

for Pesach.

Paper Towels
Submitted by: Rabbi Moshe Dovid Lebovitz

Rav Belsky said that there is no “starch problem” with 

paper towels and one may place food directly on 

the paper towels. There is no chumrah, issur, or 

minhag to prevent a drop of kitniyos from falling into 

food. The Shulchan Aruch (O.C. 453:1) says that one 

can use a lamp filled with kitniyos-based oil even 

though it is certain that some of the kitniyos will be 

sprayed into the food. More so, in the case of the

paper towels there is no certainty at all of any of it 

seeping into the food. It has never been confirmed 

that even a molecule of starch from the paper towel 

leaked into food. The kitniyos starch is so firmly 

bonded to the paper towel that even an iodine test 

would not reveal its presence.  

Quinoa 
Submitted by: Rabbi Eli Gersten 

There has been a great debate in recent years as to 

whether quinoa is kitniyos. Rav Belsky is of the strong 

belief that quinoa is indeed kitniyos because it fits 

every criteria for kitniyos. It is a staple grain in its 

country of origin. It is grown in proximity of and can 

be mixed up with the five grains. It is collected and 

processed (digun) the same as the five grains and it is 

cooked into porridge and breads the same as the 

five grains. Rav Belsky says that one cannot compare 

quinoa with peanuts or potatoes, but rather one 

should compare it to corn (also a new-world grain). 

Although Rav Moshe Feinstein zt”l permitted peanuts 

for those who did not already have a minhag, 

because peanuts are a new-world legume and there 

is no need to create new minhagim regarding 

kitniyos, Rav Belsky explained that this line of 

reasoning only applies to items which are not clearly 

kitniyos such as peanuts and potatoes that do not fit 

every criterion of kitniyos. For example, peanuts are 

not cooked into porridge and breads, and potatoes 

would never be confused with grains. Since we 

cannot say for sure that peanuts or potatoes would 

have been included in the gezeira we have no need 

to include them. However, since quinoa and corn 

would certainly have been included in the gezeira 

had they been discovered they are by definition 

kitniyos.  

 

SAKANAH

Water Fountain
Submitted by: Rabbi Yissachar Dov Krakowski 

The Ramo 116:5 paskens that one may not drink from 

a faucet because it is a sakono. Rav Belsky said not 

only should one not drink from a regular tap 

nowadays, but that one should not even drink from a 

water (drinking) fountain.

 

SHABBOS & YOM TOV

Convection ovens on Shabbos and Yom

Tov 
Submitted by: Rabbi Zushe Blech 

The prohibition of amira l’Nachri (instructing a non-

Jew to perform an action prohibited to a Jew) 

generally forbids a Jew from instructing – or even 
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 מגן אברהם סימן שיד ס"ק ה

ודוק' שהוציאו ג"כ כו'. ז"ל ת"ה אמנם נראה דסכין התקוע בחבית איירי שהוציאו והכניסוהו בחול ולאו פסיק 

דצה ושלפה וכו' וההיא ע"כ לאו פסיק רישיה רישיה הוא שיוסיף בנקב מדמייתי ראיה מסכינא דביני אורבי 

הוא שירחיב בגומ' דר"י פי' פ' כירה דלהכי בעינן דצה ושלפה שלא יזיז עפר ממקומו ומשום מוקצ' ומ"מ ע"כ 

מודה הוא דאי הוי פסיק רישיה להרחיב הגומא אסור דעושה גומ' וא"צ לעפר' חייב מדאורייתא משום בנין 

מבואר דהת"ה ס"ל ג"כ דהתיובת' קאי אשמואל דהא מייתי דברי התו' והם כדאי' פ"ק דביצה עכ"ל, הנה 

כתבו כך בהדי' ומשמע דס"ל פשוט להת"ה דאף לפי המסקנא דאתותב שמואל מ"מ מיירי בענין דלא הוי 

פסיק רישי' דעושה גומא דפסיק רישיה כ"ע מודו דאסו' והא מלאכה דאוריית' היא דדוק' כשחופר גומא וצריך 

י דרבנן אבל כשא"צ לעפרא הוי דאוריית' ופסיק רישי' בדאוריית' אסור לכ"ע אלא ע"כ מיירי בענין לעפרא הו

דלא הוי פסיק רישיה כלל וא"כ ההיא דחבית נמי מיירי בענין דלא הוי פסיק רישיה כלל דמלאכה דאוריית' 

ה ממרדכי פ' הוא דעוש' פתח לחבית אבל פסיק רישיה במלאכה דרבנן ס"ל להת"ה דמותר ומביא ראי

הזורק דמתיר לשפוך מים אף על פי שיורד לכרמלית כיון דאינו מתכוין שיצאו לחוץ ואף על גב דפסיק רישיה 

הוא ע"ש )ע' ברכות דכ"ד ע"ב בתוס' וסי' תנ"ח סי"ב וע' בתו' פסחים דף מ"ז(: ולי צ"ע על הגאון דאמרי' דף 

משום דעביד גומות ממילא קא הוין דתנן הטומן קי"ג עמודים התחובים בארץ אסור להוציאן מ"ט אילימ' 

לפת וכו' והתם בודאי פסיק רישיה הוא דעביד גומות ואפ"ה שרי וכ"כ התוס' דאפי' אין מקצת עליו מגולין 

שרי לתחוב בו כו' ע"ש דף נ"א וטעמא דמקלקל היא כדאי' דף ע"ג ופטור אפי' לר"י ודברי התוס' דף ל"ט 

"ש ואפשר דמיירי במתקן כגון בשדה כמ"ש המ"מ ספ"א וע"ק מ"ש בחופר גומ' בד"ה מפני שמזיז וכו' צ"ע ע

וא"צ לעפר' חייב דזה אינו אלא בצריך לגומא אבל בשאינו צריך כלל לא לגומא ולא לעפר פשיטא דפטור 

דהוי מלאכה שא"צ לגופה ודבר שאין מתכוין ומקלקל וגם חופר כלאחר יד הוא כדאי' דף מ"ו ברש"י דחופר 

היינו במר' וקרדום ע"ש לכן נ"ל דמדינא אין כאן איסור אפי' בכותל ובחבית גדולה כיון דדבר שאין  דחייב

מתכוין ומקלקל הוא אלא שהת"ה נדחק לקיים המנהג שנהגו כמ"ש הוא בעצמו ע"ש וכ"כ מהרי"ו סי' ק"ל 

לי דרבנן וכ"כ סי' ס"ו דנהגו בו איסור להוציא דנר' כעושה נקב בכותל עכ"ל גם מ"ש להתיר פסיק רישיה במי

צ"ע דבסימן שי"ו ס"ד אית' בהדי' דאסור ותלמוד ערוך הוא וכ"כ התוס' בשבת דף ק"ג סוף ד"ה לא צריכ' 

ע"ש וכ"מ סימן של"ז ס"א וסס"ב ע"ש, ואף שהתוס' פסחים דף כ"ה כתבו דשרי ע"ש היינו בדרך אין לו' אבל 

ש בפסחים כ' דפסיק רישיה אסור בכל מידי דאוריי' נ"ל לפי האמת אסור וכ"מ סי' רע"ז ס"א וס"ג ואף שהרא"

אבל לכ"ע פסיק רישיה אפי' במילי דרבנן אסור ומ"ש ראיה מהמרדכי דנקטה משום שאר איסורים ע"ש 

ראיה דהתם אי לא עביד מידי ואפי' יוצאין לר"ה ליכא איסור' כמ"ש סי' שנ"ז אלא דרבנן גזרו  אינה

מתכוין להוציאה דכיון שאינו מתכוין לא אתי להוציאה להדיא ע"ש  בר"ה ובכרמלית לא גזרו שכשאינו

 עמ"ש ססי' רנ"ג דבאמירה לעכו"ם בפסיק רישיה יש להתיר ודוק בדברי כי קצרתי:

 ס"ק מא מגן אברהם סימן רנג

ע"י ישראל אסור. דהו"ל כאחד נותן הקדירה ואחד נותן האור דהראשון פטור אבל אסור משא"כ באמירה 

ואף על גב דהוי פסיק רישיה לגבי לעכו"ם דשרי דהא עיקר כונתם לחמם הבית דשרי כמ"ש ססי' רע"ו 



היתר  מ"ש ומזה נ"ל התבשיל מ"מ באמירה לעכו"ם לא קפדינן כולי האי ועסס"א ובסי' שי"ד סס"א

שאם נתן העכו"ם מים לתוך הקדירה הקבוע בתנור ונתחממו שמותר הישראל ליהנות מהם להדיח בהם 

כלים דק"ו היא דהא בתבשיל כשנותנו על גב התנור כוונתו לחממו ואפ"ה שרי ק"ו כאן שאין כונתו לחמם 

מטעם שכתבתי  המים אלא שלא יבקע הקדיר' ואפשר דאפי' נתן העכו"ם המים אחר שהסיק התנור דשרי

ולא דמי לסי' שכ"ו ס"ג וסי"א דהתם כוונתו לחממו עמ"ש סי' רנ"ד דלא כמ"ש בספר טל אורות לאסרו ע"ש, 

אבל ישראל אסור ליתן המים אפי' קודם שהסיקו דהוי פסיק רישיה מיהו כשהכלים מלוכלכים בשומן נ"ל 

מ"כ שמותר כיון שאינו מכוין אלא דאסור לשפוך רותחים עליהם כמ"ש סי' ש"כ סי"ד ע"ש, ובשם מהר"ף 

 לצחצחן ול"נ שיניח הכלי תוך המים ולא יערה עליהם:

 סעיף ד שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תנא

שיהיו עד  והליבון הוא צריכים ליבון בהם ות וכיוצאשפודים ואסכלא כגון ידי האורעל  ים שמשתמשים בהםכל

 מבחוץ )מרדכי סי' פ"ז והגהות ם נתלבן כל כך שקש נשרף עליומקילין א וישה: הג ניתזין מהם. ניצוצות

רק  יבון, אבל דבר שדינו בהגעלה,ונוהגין כסברא ראשונה בכל דבר שדינו בלפי"ז מהלכות מ"א(.  מיימוני

 חצובה צריך ליבון )מהרי"ל(. ל כזה.ם או שמחמירין ללבנו, סגי בליבון קשיש בו סדקי



How was Mordechai able to put Klal Yisroel in a Sakana 

 ד בתלמוד בבלי מסכת מגילה דף יב עמו

רבא אמר: כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא: ראו מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיני, מה 

 דלא קטליה דוד לשמעי, דאיתיליד מיניה מרדכי, דמיקני ביה המן. -עשה לי יהודי 

 פסוק ד אבן עזרא אסתר פרק ג

והנה יש לשאול למה הכניס מרדכי עצמו כי הוא אסור לו,  -כי הגיד להם אשר הוא יהודי 

בסכנה גם הכניס כל ישראל היה ראוי שידבר לאסתר ותסירנו משער המלך ולא יכעיס את 

המן אחר שראה שהשעה משחקת לו, והתשובה כי לא יוכל לסור משער המלך כי אם יסור 

 בלא מצות המלך דמו בראשו:

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף סא עמוד ב

ובד עבודה זרה מאהבה ומיראה, אביי אמר: חייב, רבא אמר: פטור. אביי אמר: איתמר, הע

לא. סימן עב"ד  -אין, אי לא  -חייב, דהא פלחה. רבא אמר: פטור, אי קבליה עליה באלוה 

דתנן: העובד עבודה זרה אחד העובד כו'.  -ישתחו"ה למשי"ח. ואמר אביי: מנא אמינא לה 

ורבא אמר לך: לא, כדמתרץ רבי ירמיה. אמר אביי:  -ראה! מאי לאו: אחד העובד מאהבה ומי

דתניא: לא תשתחוה להם, להם אי אתה משתחוה, אבל אתה משתחוה  -מנא אמינא לה 

והא המן מיראה הוה  -תלמוד לומר ולא תעבדם.  -לאדם כמותך. יכול אפילו נעבד כהמן 

דאילו המן  -זרה, ולא כהמן דאיהו גופיה עבודה  -ולא כהמן. כהמן  -ורבא: כהמן  -נעבד. 

 מיראה, והכא לאו מיראה.

 


















