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קחו עמכם דברים ושובו אל ה'!
לא ידח ממנו נדח

¢פסחים¡
יוחאי  בר  שמעון  רבי  מאמרי  ליקוט  יבואו  בו 
ע"ה, מש"ס בבלי כסדר המאמרים, עם פירוש 
למען  לקטעים,  ומחולק  מפוסק  ועוד,  רש"י 
הזוהר  לימוד  מעלת  מלבד  כי  בו,  הקורא  ירוץ 
יש  עוד  עליותיו  בשמים  בונה  אשר  הקדוש 
הרשב"י  אדונינו  בדברי  לידבק  עצומה  מעלה 
זיע"א בכל מקום, אשר עליו נאמר: "רבי שמעון 
דנהיר כל עלמא באורייתא" )זוהר ח"א קנ"ו.( כדי 
לפני  תפילתו  ולעורר  אצלינו,  נשמתו  להמשיך 
הקים  למען  הזה  השפל  דורינו  בעד  כל  אדון 
לתשועת  ולפדותינו  ולגאלינו  מעפרא  השכינה 
התפילות  יתקבלו  כן  ידי  על  ובוודאי  עולמים. 
ברצון וברחמים, כמו שכתב בספר חסידים )סימן 
רכ"ד(, וז"ל: וכל האומר דבר שמועה מפיהם הם 
מתפללים עליו שם ומליצים טובה עליו, עכ"ל. 
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רשב"ימאמרי אפסחים



     
של דינם
כרוב ספיחי
בשביעית
מזמן
הביעור
ואילך

רבי אמר אחר  נכנסתי אחת פעם  אלעזר, בן יוחנן רבי לי סח  חנה, בר בר רבה
כרוב  ספיחי ונטל לגינה , לקוניא בן יוסי  רבי בן ואמר[א]שמעון לי . ונתן ואכל 

אכול בפני בני, את[ב]לי, שראיתי אני תאכל , לא  בפני יוחישלא  בן שמעון רבי
כדי  יוחיהוא [ג]שאכל בן שמעון בפני רבי אתה  בפניו, ושלא בפניו  עליו  לסמוך

תאכל לא בפני  שלא  כל[ד]אכול אומר , שמעון רבי דתניא, שמעון. רבי מאי .
אסורין  כרוב [ה]הספיחים  מספיחי השדה[ו]חוץ בירק בהן כיוצא שאין .[ז],

"הן  דתניא, עקיבא , דרבי אליבא  ותרוייהו אסורים. הספיחין  כל  אומרים, וחכמים 
ּת בוּ אתנ וּ " את נאסף ולא  נזרע כ)לא  כה , שאין (ויקרא מאחר וכי  עקיבא, רבי אמר , 

אסורין  שהן לספיחין מכאן אוספין, מהיכא סברי,[ח]זורעין רבנן מיפלגי. קא במאי .
המאמרים ביאור

א.   (רש"י).

ב .    ,    
    '(רש"י).

(רש"י)ג.

ד . '  " ,      
          

 לא גופא דר"ש ראיתי, אני בד"ה  התוספות  (כמ"ש

נפסק ולא עליה פליגי ורבנן  הואיל כן יעשו שאחרים  רצה

כמותו)  הלכה     " " ,
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רשב"ימאמרי פסחים ב 

דעלמא ספיחי שאר  אטו כרוב ספיחי ספיחי [ט]גזרינן גזרינן לא סבר , שמעון ורבי .
דעלמא . ספיחי אטו כרוב

      
דור אפילו
אל רשעים
עליו תלשין
הקב"ה לפני

משום אמר  יוחנן  יוחירבי בן שמעון אדנורבי אל  עבד  ּת ל ׁש ן "אל  דכתיב מאי ,
וא ׁש מ ּת " יק לּ ל י)ּפ ן ל, יבר"(משלי לא אּמ וֹ  ואת יק לּ ל אביו  "דּ וֹ ר (משליוכתיב  

יא) תלשן ל, אל יברך לא  אמו ואת יקלל  דאביו  דור[י]משום  אפילו אלא  שאביו[יא].
יברך  לא  אמו ואת מהושע[יב]יקלל מנלן, אדניו, אל עבד תלשן .[יג]אל

      
חמשת
הדברים
שלימד
את רע"ק
רשב"י
בהיותו
בבית חבוש
האסורין

אתחמשה עקיבא רבי צוה  יוחידברים  בן שמעון בבית רבי חבוש כשהיה 
מלמדך  איני אמר , תורה . למדני רבי , לו , אמר אם[יד]האסורין. לו , אמר .

למלכות  ומוסרך  אבא  ליוחי אומר אני מלמדני אתה ממה[טו]אין  יותר  בני, לו, אמר  .
המאמרים ביאור
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(רש"י).
 יד .       

(ב .(רשב"ם )(סא,
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רשב"ימאמרי גפסחים

להניק  רוצה  פרה  לינק רוצה  לו[טז]שהעגל  אמר  בסכנה[יז]. ומי עגל[יח], והלא  ,
ליחנק  בקשת אם לו, אמר  גדול[יט]בסכנה. באילן את [כ]היתלה  מלמד וכשאתה  .

בחדתא משרשיא , רב ואיתימא רבא  אמר  היא . מאי מוגה . בספר למדהו [כא]בנך

על דעל כיון גרושה[כב]שבשתא  ניהו. מאי  חבירך. בה שבישל בקדירה תבשל לא  .
במטה דעות ארבע גרושה שנשא גרוש מר , דאמר  בעלה . בעית [כג]בחיי ואי .

שוות  אצבעות כל  שאין באלמנה  אפילו  גדול[כד]אימא, וגוף  מצוה פירות [כה]. אוכל  ,
שכר בנים .[כו]ולא  ולו אשה  נושא  טהור, וגוף  מצוה  .
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