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מאמרי רשב"י

¢סוכה-חגיגה¡

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

עליו, עכ"ל. 

 יוצא לאור על ידי "מפעל הזהר העולמי"
 בעיה"ק בית שמש תובב"א

חדש אדר תשע"ב לפ"ק
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הענינים תוכן 

בעבירה  הבאה מצוה משום הגזול לולב פסול                                          ז
בחג  ובמשתה מאכל מעלת                                                              ט

גדילתן דרך  אלא בהם יוצאין אין  המצוות כל                                         ט
הדין מן העולם את לפטור הצדיקים בכח                                               י

מועטים  עלייה בני                                                                        יא
בצינעא ניתנה השבת                                                                     יב

תאחר בל בדין  תנאים  מחלוקת                                                         יג
ברשעים  להתגרות מותר מתי                                                            יד

עמהם  שכינה ישראל שגלו מקום  כל                                                  טו
רשב "י  של בנו ברכת                                                                     טז

לתקן יוכל לא מעוות                                                                    יח
שפירש חכם  תלמיד                                                                     יט



הש "ס מפתח 

ב  עמוד מה דף סוכה                                                                     ט
א עמוד  טז דף ביצה                                                                      יב

א עמוד  ד דף  השנה ראש                                                               יג
ב  עמוד ו דף  מגילה                                                                      יד

א עמוד  כט דף מגילה                                                                     טו
א עמוד  ט דף קטן מועד                                                                 טז

א עמוד  ט דף חגיגה                                                                     יח
ב  עמוד ט דף  חגיגה                                                                     יט
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סוכה - חגיגה



ׁ̆ „ו… ָּ̃ ַמ„ ז…ַ‰ר ַ‰ ל¿ ּ ƒנ ׁ∆̆  ‰ ַחכ∆ּ יַח מ¿ ׁƒ̆ ַ‰ָמּ
ָעָליו  נּו  ּ ַרב≈  ‰ ׁ∆̆ מ ר  מ≈ ‡ו… ָכך¿  יַע",  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ "ו¿
ר ַ‰ז…ַּ‰ר...  פ∆ י‰ּו ס≈ ƒ‡ ּ יָלך¿ „¿ ּ ƒ„ ‡ּבּוָר ƒי ח‡‰ַ ּ ָיָע"ָ‡: "ב¿ "י ז¿ ּ ƒב ׁ¿̆ ַר ם ל¿ לו… ׁ ָּ̆ ‰ַ
ר  פ∆ ס≈ י‰ּו  ƒ‡ ּ ¿„ י,  ּ ַחי≈ ּ ¿„ יָלָנ‡  ƒ‡ מ≈ ַעם"  ט¿ ƒמ "ל¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ין  ƒ„י ƒ̇ ֲע ּ„ַ ין  ƒ‚ ּוב¿
ים  ƒ„י ƒ̇ ֲע ׁ∆̆ ּום  ׁ ּ̆ ƒמ  : ׁ̆ רּו פ≈ּ י".  ַרֲחמ≈ ּ ב¿  ‡ ָ̇ לּו ּ‚ָ ן  ƒמ יּ‰  ּ ב≈ ˜ּון  פ¿ ƒי ַ‰ז…ַּ‰ר, 
ן  ƒּו מ‡ ¿̂ ר ַ‰ז…ַּ‰ר, ַעל ָי„ו… י≈ פ∆ ‰ּו‡ ס≈ ׁ∆̆ ים  ּ ƒיַלן ַ‰ַחי ƒ‡ ע…ם מ≈ ט¿ ƒל ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ף ˜כ„: (רמ"˜)) ּ„ַ ‡ ׂ̆ ' ָנ ָנ‡ ָפּ ימ¿ ≈‰ ָי‡ מ¿ ים (ַרע¿ ƒַרֲחמ ּ לּו˙ ב¿ ּ‚ָ‰ַ

˘ל  ין  ƒֲחָייל  ‰ ָמּ ַכּ ם  ƒע ם  ƒַמי ׁ ָּ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָיַר„  ב  טו… ל¿ ָזכּור  י‡  ƒב ַ‰ָנּ ‰ּו  ָיּ ƒל ≈‡
‰ּו  ל¿ּ ֻכּ ַעל  ֲעָטָר‡   ‰‡ָ ָלּ ƒע  ‡ ָּ̇ ינ¿ ƒכ ׁ¿̆ ּו יבו…  ƒב ס¿ ים  ƒכ‡ָ ַמל¿  ‰ ַכָמּ ו¿  ˙ מו… ָׁ̆ נ¿
"י:  ּ ƒב ׁ¿̆ ַר ָ‡ַמר ל¿ ˙]... ו¿ מו… ָׁ̆ ּ ל ַ‰נ¿ ‰ ֲעָטָר‰ ַעל ָכּ ָ̇ ָנ‰ ָ‰י¿ יו… ל¿ יָנ‰ ע∆ ƒכ ׁ¿̆ [ּו
 ‡ ָּ̇ ַ̇ ל¿  ‡ ָׁ̆ ָנ י  נ≈ ּ ב¿  ‰ ַכָמּ ו¿ "י:  ּ ƒב ׁ¿̆ ַר ל¿ י‡  ƒב ַ‰ָנּ ‰ּו  ָיּ ƒל ≈‡ ָ‡ַמר  ו¿ י...  ּ ƒַרב י  ּ ƒַרב
ָרָ‡‰  ¿̇ ַבּ ָ„ָר‡  ּ ב¿  ‡ ָּ̇ ַ̇ ל¿ י  ל≈ ּ‚ַ ¿̇ ƒי  „ ַכּ  , יָלך¿ ƒ„ ּבּוָר‡  ƒח ַ‰‡י  מ≈ סּון  נ¿ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒי
ּבּור  ƒח‰ַ ‰ּ ז∆ ƒסּון מ נ¿ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒי ‰ ַמָטּ י ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ּ ‰ ב¿ ָמּ : ַכּ ׁ̆ רּו ‡... פ≈ּ ַמָיּ ף יו… סו… ּ ב¿
ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ּמּו„ ‰זו‰"˜] ַכּ ƒע"י ל ׁ̆ פ∆ ּ ּון ַ‰נ∆ ּ̃ ƒ̇ ן ו¿ ם ָמזו… ‰ ָל‰∆ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָך [ ּ ל¿ ׁ∆̆
יַח],  ׁƒ̆ יַ‡˙ ָמ ƒב ב ל¿ רו… ָ̃ ים [ ƒמ ף ַ‰ָיּ סו… ּ ן ב¿ ר ָ‰ַ‡ֲחרו… ּ„ו… ַבּ  ‰ ַמָטּ ‰ ל¿ ל∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי
 ı ָ‡ר∆ ר ָבּ רו… ּ ם „¿ ∆̇ ָר‡ ¿̃ ˙ּוב "ּו ָכּ ׁ ּ∆̆ ם ַמ‰  ּ י≈ ַ̃ ¿̇ ƒּמּו„ ‰זו‰"˜ י ƒיל ל ƒב ׁ¿̆ ƒּוב
ל  „ו… ָפר ָ‚ּ ו… ׁ̆ ּ ע ב¿ ַ̃ ¿̇ ƒי נּו ו¿ ≈̃ ¿„ ƒ̂ יַח  ׁƒ̆ ‡ מ¿ בו… ָיּ ׁ∆̆  , ו… ׁ̆ רּו יָ‰" – פ≈ּ ב∆ ׁ¿̆ ָכל יו… ל¿
 : ך¿ ל∆ מ∆  ‡ ס≈ּ ּƒכ‰ַ ן  ו… ׁ̆ ל¿  - ובל"ר).  - ‰‚ר"‡  ו'  (˙י˜"ז… ˙י'  נּו בב"‡  ≈̇ רּו ח≈ ל¿
י  ƒנ‡ַ„ָ ּלּו פ¿ּ ƒ‡ ב כ¿ּ ָׁ̆ ח¿ ּ נ∆ ׁ∆̆ ˙ ח ע"‡),  ָרכו… ּ "‰ (ב¿ ָבּ ָ̃ ּמּו„ ָ‡ַמר ַ‰ ּ ƒל‰ַ ‰ ַעל ז∆ ו¿
 ˙ בו… ˙ טו… ‰ ַמֲעלו… ָמּ י ַכּ ּƒך¿ ָ‡ַמר: כ ל∆ ׁ̆ מ∆ ּ„ָ ¿̃ ƒמ לּו˙. - ּוב¿ ּ‚ָ‰ַ ָבַני מ≈ י ּול¿ ƒל
 ı ≈̃ ין  ≈‡ ַח‡י, ו¿ ן יו… ּ ן ב∆ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒי ַרב ר≈ ׁ̆ ַמַ‡מ¿ רּו ּמּו„ פ≈ּ ƒל ּ ל ב¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ּƒַלמ ׁ̆ י≈
ב  ר≈ ָ̃ ּול¿ ַלֲעז…ר   ‰ כ∆ּ ז¿ ƒנ ם  ƒ‡ נּו  ≈̃ ל¿ ח∆ ב  ּטו… ּוַמ‰  ינּו  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ ו¿  , ָכרו… ׂ ¿̆ ל  ∆„…‚ ל¿
נּוז  ּ‚ָ ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ ו¿ ל∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַזר ַ‰ּבו… ך¿ ָ‚ּ י ָכּ ּƒנּו, כ יח≈ ׁƒ̆ יַ‡˙ מ¿ ּ ƒב
י  ּƒכ ל,  ≈‡ ַ‰ּ‚ו…  ‡ ָיבו… כּו˙ו…  ז¿ ּ ƒב ׁ∆̆ ים  ƒמ ַ‰ָיּ ף  סו… ַע„   ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ַ‰ז…ַּ‰ר  ר  פ∆ ס≈

, עכ"ל. זּוָל˙ו… ּ ל…‡ ב¿ ‡ ו¿ ָ̃ ו¿ ‰ זו… ּבו… ַ„ּ ֻ‚ָלּ ס¿

רשב"ימאמרי ז סוכה

יוחאי  בר שמעון רבי מאמרי



       
לולב פסול
משום הגזול
הבאה מצוה
בעבירה

ותני [ד]פסול[ג]והיבש [ב]הגזול[א]לולב משנה. פסיק קא  גמרא . שנא[ה]וכו'. לא
ראשון  טוב  שני [ו]ביום  טוב ביום  שנא יבש [ז]ולא  בשלמא  בעינן [ח], הדר 

"לכם" דכתיב ראשון  טוב  יום בשלמא גזול אלא  מ)וליכא, כג, אלא(ויקרא משלכם  
לא אמאי שני טוב משום [ט]ביום  יוחנן רבי אמר  יוחי. בן שמעון דהוהרבי משום  ,

בעבירה הבאה מצוה שנאמר[י]ליה  הח וֹ לה "[יא], ואת ה ּפ ּס ח  ואת גּ זוּ ל  "והבאתם 
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מ‡מרי רבי ˘מעון בר יוח‡י



רשב"ימאמרי סוכה ח

יג) א, דפסח(מלאכי דומיא  גזול תקנתא[יב], ליה לית פסח  מה  ליה[יג], לית גזול  אף
יאוש  לאחר שנא  ולא  יאוש לפני שנא  לא כּ י [יד]תקנתא , "אדם  יאוש  לפני בשלמא ,

ב)"מ כּ םיקריב א, קנייה(ויקרא הא יאוש לאחר אלא  הוא , דידיה  ולאו רחמנא אמר 
משום יוחנן רבי  ואמר בעבירה. הבאה מצוה ליה  דהוה  משום לאו  אלא  ביאוש,

יוחי בן שמעון בּ עוֹ לה "[טו]רבי גזל שׂ נא  מ ׁש ּפ ט  אהב ה' אני "כּ י דכתיב מאי [טז], 
ח) סא, משל(ישעיהו לעבדיו ,[יז], אמר  המכס , בית על  עובר שהיה ודם  בשר  למלך 

ממני  להם , אמר  הוא . שלך  כולו המכס כל  והלא  לו, אמרו  למוכסים. מכס  תנו
אמר , הוא  ברוך  הקדוש אף המכס . מן עצמן  יבריחו ולא  דרכים עוברי כל ילמדו

המאמרים ביאור

יב .         
        

     ( סופר .(חתם
      " :  
       ,  
      .     
   " .    
          
       
      " ' "     " 
,       "  "

"          
         ,

.      

 יג.  ,        
   (רש"י).

 יד .         
          
     ,'   ' 

    (א  (סח,    
        ,  (רש"י).

 טו .    ,     
     ,     
      
              
  ,        

       " 
          
      
        , " 
           

 "        
"      ,  
           
      ,  "   

   ( לנר .(ערוך

 טז .          
  ,      ,  

   (רש"י) "   .
    ,  

      ,    
,        
"    ,    
'         "  
         "
.          
        "   
       "  
         

."        '

 יז .  ,      
          
     .     

"     "(ויקרא (פ'

    "      
"(יג א,  (ויקרא    "  

         
" ( טז א,  (ויקרא ,     

         
          
'  "          
    ,'         

"      ( אמת .(שפת 

רשב"ימאמרי טסוכה

נמי  אתמר הגזל . מן עצמן ויבריחו בני ילמדו  ממני בעולה", גזל שנא  ה ' ,[יח]"אני
הבאה מצוה  ליה דהוה משום  פסול גזול הדר , שאין מפני פסול יבש אמי, רבי אמר 

שנו לא שמואל, אמר נחמני בר יצחק רבי  דאמר יצחק , דרבי ופליגא  [יט]בעבירה.

בשאול שיוצא  מתוך שני טוב ביום  אבל ראשון, טוב  ביום  בגזול.[כ]אלא  נמי יוצא 

       
מאכל מעלת
ובמשתה
בחג

משום אמר ירמיה יוחירבי  בן שמעון המחוזי רבי שמעון  רבי משום  יוחנן ורבי
לחג איסור העושה  כל המכותי, יוחנן רבי ושתיה[כא]משום  [כב]באכילה 

חג "אסרוּ  שנאמר קרבן, עליו  והקריב  מזבח בנה  כאילו הכתוב עליו מעלה 
הּמ זבּ ח"[כג]בּ עבתים קרנוֹ ת כז)עד קיח , .(תהלים 

המצוות כל
יוצאין אין
אלא בהם
גדילתן דרך

משום אמר  ירמיה  רבי  אמר  יוחיחזקיה בן שמעון  המצות רבי כל  אין [כד], כולן
גדילתן  דרך אלא  בהן  יוצא  ׁש ּט ים [כה]אדם  "עצי  שנאמר "[כו]עמדים, 

טו) כו, גדילתן (שמות דרך שעומדים  עמדים" ׁש ּט ים "עצי  הכי, נמי תניא  דבר[כז]. . 
המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי סוכה ח
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רשב"ימאמרי סוכה י 

ציפוין [כח]אחר את שמעמידין "עמדים " אבד [כט], תאמר  שמא "עמדים" אחר, דבר  . 
סיכויין [ל]סיברם ׁש ּט ים [לא]ובטל "עצי לומר תלמוד לעולם, שעומדים עמדים" 

עולמים . ולעולמי
בכח
הצדיקים
את לפטור
מן העולם
הדין

משוםואמר ירמיה רבי אמר יוחיחזקיה בן שמעון לפטוררבי  אני יכול את [לב],
הדין  מן כולו העולם  עד [לג]כל שנבראתי בני מיום  אליעזר  ואילמלי עתה,

המאמרים ביאור
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שיפטרו דבר  הוא ברוך הקדוש  לפני ישראל כל  על  (לטעון

נתפשין  ואין שיכורים שהן לומר לבוא לעתיד מדינא  כולן

רש"י)  עונם  ,על   "   
    היו שלא על אותן דנין (אם

רש"י)  לפוטרן  אני יכול בכוונה, מתפללין  ,
      "  , 
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רשב"ימאמרי יאסוכה

עוזיהו[לד]עמי  בן יותם  ואילמלי עכשיו, ועד העולם שנברא מיום[לה]מיום עמנו
סופו עד העולם .[לו]שנברא

עלייה בני
מועטים

משוםואמר ירמיה רבי אמר יוחיחזקיה בן שמעון עלייהרבי  בני ראיתי והן [לז],
שנים[לח]מועטין  אם  מהן, ובני אני  הם  מאה  אם מהן, ובני אני הן אלף אם ,

דקמיה הוה  דרא  אלפי סרי תמני רבא, אמר והא האי, כולי זוטרי ומי  הן. ובני אני הן
אלף  עשׂ ר ׁש מנה  "סביב שנאמר  הוא , בריך לה)"[לט]קודשא  מח, קשיא ,(יחזקאל לא  . 

באספקלריא דמסתכלי  המאירה .[מא]המאירה[מ]הא באספקלריא  מסתכלי דלא הא  ,
פחות  לא  אביי, אמר  והא  האי, כולי זוטרי מי המאירה באספקלריא ודמסתכלי
ח וֹ כי  כּ ל "אׁש רי  שנאמר  יום , בכל  שכינה  אפי דמקבלי צדיקי ושיתא מתלתין עלמא 
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משוםואמר ירמיה רבי אמר יוחיחזקיה בן שמעון עלייהרבי  בני ראיתי והן [לז],
שנים[לח]מועטין  אם  מהן, ובני אני  הם  מאה  אם מהן, ובני אני הן אלף אם ,
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רשב"ימאמרי ביצה יב 

יח)[מב]"לוֹ  ל, בגימטריא(ישעיהו ל"ו  הוו[מג], ושיתא דעיילי [מד]תלתין הא קשיא , לא  .
בר[מה]בבר בלא  דעיילי הא .[מו],



       
השבת
ניתנה
בצינעא

משוםאמר  יוחנן יוחירבי בן שמעון הוארבי ברוך הקדוש להם  שנתן מצוה כל ,
" שנאמר בצנעא, להם  שנתן משבת חוץ בפרהסיא, להם נתן בּ ינילישראל 

ישׂ ראל  בּ ני לעלם "וּ בין  היא  יז)א וֹ ת לא, עלה(שמות  נכרים לענשו לא הכי אי .[מז]. 
המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי השנה יגראש 

אודעינהו לא שכרה מתן  אודעינהו אודועי שכרה[מח]שבת מתן אימא , בעית ואי .
יתירה נשמה  אודעינהו  נשמה[מט]נמי לקיש, בן שמעון רבי דאמר אודעינהו. לא

הימנו , אותה נוטלין שבת ולמוצאי שבת ערב באדם  הוא  ברוך הקדוש נותן יתירה 
ויּ נּ פ ׁש " "ׁש בת יז)שנאמר לא , נפש [נ](שמות אבדה ווי ששבת .[נא]כיון 
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הנודרתניא , המקדיש [נב]אחד ואחד  המעריך [נג], ואחד עליו[נד], שעברו כיון  ,
כסדרן  רגלים שלשה  אומר, שמעון רבי תאחר . בבל עובר רגלים  שלשה

היה  וכן תחילה. המצות יוחיוחג בן שמעון שלשהרבי פעמים רגלים  ,[נה]אומר,
חמשה פעמים  ארבעה , עצרת [נו]פעמים  לפני שלשה , הפסח לפני  נדר כיצד , .

הדמין  חייבי רבנן, תנו ארבעה . החג לפני החרמין [נז]חמשה , והערכין, ,[נח],
ומעשר בכור  ומעשרות, צדקות ושלמים, עולות , ואשמות, חטאות, [נט]וההקדשות,

רבי  תאחר. בבל  עובר רגלים  שלשה  עליהן שעברו כיון ופאה , שכחה  לקט  ופסח,
שעבר כיון אומר , מאיר  רבי תחלה . המצות וחג כסדרן, רגלים שלשה  אומר , שמעון
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רשב"ימאמרי מגילה יד 

עליהן  שעברו כיון אומר, יעקב בן אליעזר  רבי  תאחר. בבל  עובר אחד רגל  עליהן
חג עליהן שעבר  כיון אומר, שמעון  ברבי אלעזר רבי  תאחר . בבל עובר רגלים  שני 

סליק  מינייהו  מכדי קמא , דתנא  טעמא מאי תאחר. בבל  עליהן עובר ,[ס]הסוכות
למהדר לי ה ּס כּ וֹ ת"[סא]למה  וּ בחג ה בע וֹ ת וּ בחג  ה ּמ צּ וֹ ת "בּ חג טז)ומיכתב  טז, ,(דברים 

תאחר לבל מינה הסוכות [סב]שמע בחג לומר  צריך אינו אומר, שמעון ורבי שבו[סג].
אחרון  שזה לומר נאמר , למה  הכתוב , וכו'.[סד]דיבר 


     

מותר מתי
להתגרות
ברשעים

"אלאמר  שנאמר בו, תתגרה  אל לו משחקת שהשעה  רשע ראית אם  יצחק, רבי 
בּ ּמ רעים " א)ּת תחר  לז, "יחילוּ (תהלים שנאמר מצליחין, שדרכיו אלא  עוד  ולא , 

עת" בּ כל ה)דרכו י, מ ׁש ּפ טי(תהלים "מר וֹ ם שנאמר בדין, שזוכה  אלא  עוד  ולא , 
ה)[סה]מנּ גדּ וֹ " י, יפיח(תהלים צוֹ רריו "כּ ל שנאמר  בשונאיו שרואה  אלא  עוד  ולא , 
ה)[סו]בּ הם " י, משום(תהלים יוחנן רבי והאמר איני, יוחי. בן  שמעון מותררבי , 

יתגּ רוּ  תוֹ רה  וׁש מרי רׁש ע יהללוּ  תוֹ רה  "עזבי שנאמר הזה, בעולם ברשעים להתגרות 
ד)בם" כח, בעולם(משלי ברשעים  להתגרות מותר אמר, מתון בר  דוסתאי רבי ותניא, . 

מי  עולה " בּ עשׂ י  ּת קנּ א ו"אל בּ ּמ רעים" ּת תחר "אל  לומר אדם  לחשך  ואם הזה,
כן  אומר נוקפו תתחר[סז]שלבו אל אלא  תקנא[סח], ואל כמרעים , להיות במרעים

וגו' בּ חּט אים "  ּלב יקנּ א "אל  ואומר  עולה , כעושי להיות עולה יז)[סט]בעשי כג, .(משלי  
במילי  והא הא אימא , ואיבעית  דשמיא . במילי הא  דידיה , במילי הא קשיא , לא

המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי טומגילה

מאי  הונא רב דאמר גמור . שאינו בצדיק הא  גמור בצדיק  הא קשיא  ולא דידיה ,
מּמ נּ וּ " צ דּ יק ר ׁש ע  בּ ב לּ ע ּת חריׁש  בּ וֹ גדים תבּ יט  "ל ּמ ה  יג)דכתיב א, ממנו(חבקוק  צדיק  , 

שאני  לו משחקת שעה  אימא , בעית ואי בולע. אינו גמור צדיק .[ע]בולע,

      
מקום כל
ישראל שגלו
שכינה
עמהם

יוחיתניא, בן  שמעון וראהרבי  בוא הקדוש [עא]אומר , לפני ישראל חביבין כמה 
עמהן  שכינה למצרים  גלו עמהן, שכינה  שגלו מקום שבכל הוא , ,[עב]ברוך

וגו' ּפ רעה" לבית בּ מצרים  בּ היוֹ תם אבי בּ ית  אל נגליתי "הנגלה שנאמר
כז) ב, א ' בבלה "[עג](שמואל ׁש לּ חּת י "למענכם שנאמר עמהן, שכינה לבבל  גלו ,

יד) מג, את (ישעיהו אלהי ה ' "וׁש ב  שנאמר  עמהן, שכינה  ליגאל עתידין  כשהן ואף ,
"ג)ׁש בוּ ת ל, ושב (דברים אלא נאמר לא והשיב שב [עד], הוא ברוך שהקדוש מלמד , 

המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי קטן  מועד טז 

דשף  כנישתא ובבי  דהוצל  כנישתא  בבי אביי, אמר היכא. בבבל הגליות. מבין עמהן
הכא .[עה]ויתיב  וזמנין הכא זמנין אלא  והכא , הכא  תימא ולא בנהרדעא .

  

         
בנו ברכת
רשב"י של

נדריםרבי פרשת תנו גרים  בן יהודה ורבי עסמיי בן בןבי[עו]יונתן שמעון רבי
ולאויוחי להו, אמר מיניה , מפטרי וקא  הדור לצפרא  באורתא. מיניה  איפטור ,

באורתא מיני ולן [עז]איפטריתו מרבו שנפטר תלמיד רבינו, למדתנו ליה, אמרו .
שנאמר אחרת, פעם  ממנו ליפטר צריך העיר ה מיני [עח]באותה  את [עט]"בּ יּ וֹ ם  ׁש לּ ח  

"הּמ ל את ויברכוּ  סו)העם ח, א' וּ ׁש לׁש ה(מלכים עשׂ רים  "וּ בי וֹ ם לחדׁש [פ]וכתיב 
העם " את ׁש לּ ח  י)הביעי ז, ב' הימים ולן (דברי  מרבו הנפטר לתלמיד מכאן אלא  , 

הללו אדם  בני לבריה, ליה אמר אחרת. פעם ממנו  ליפטר צריך העיר באותה 
צורה של קראי [פא]אנשים רמו דקא  אשכחינהו אזל, דליברכוך. גביהון זיל הם ,

 רגל מע גּ ל "ּפ לּ ס  כתיב י כּ נוּ "[פב]אהדדי; דּ רכי כו)וכל ד, חיּ ים(משלי  "ארח  וכתיב , 
ּת פ לּ ס" ו)ּפ ן ה , אחרים[פג](משלי  ידי על לעשותה  שאפשר במצוה  כאן  קשיא , לא ,[פד]. 

המאמרים ביאור

      "   
        ""  
      , "
          "
  ""       
  "" " "    
 "         ,

  "  " .  'ב (דף

" ע"א)  "  ,    
ע"א) ח ' '(דף        

."

 עה .      
  "     

"      (טו קב, .(רש"י)(תהלים 
עו .  (רש"י).
 עז . .        "   

.       
     "   
          
      ,   
          
       '    
          ,  

"         .   נח)

ל"ד )  פ'          
 "  ,   ( אמת .(שפת 

 עח .      
   , "    .   

         
    ,       
,          
    ,     
  ,        ,
        ,  

   ( רש"ש).

עט.   , (רש"י).

 פ .  ,  
 (רש"י).

פא. (רש"י).

 פב .       
  (רש"י).

 פג.         
         

(רש"י).

פד .   ,    

רשב"ימאמרי קטן  יז מועד

אחרים ידי  על לעשותה אפשר שאי במצוה כתיב [פה]כאן להו, מבעי וקא  יתבי הדר  .
ב ּה " יׁש ו וּ  לא   חפצי וכל  מּפ נינים  היא  טו)[פו]"יקרה  ג, ישוו(משלי  שמים  חפצי הא 

ב ּה "[פז]בה י ׁש ווּ  לא חפצים "וכל  וכתיב יא), ח , ישוו(משלי לא שמים חפצי דאפילו  
אפשר[פח]בה שאי  במצוה  כאן אחרים , ידי על לעשותה  שאפשר במצוה כאן .

זיל אבא לי דאמר  להו, אמר הכא . בעית מאי ליה , אמרו אחרים . ידי על לעשותה
דליברכוך  תיפוק,[פט]גבייהו ולא  תעייל תחצד, ולא דתזרע  רעוא יהא ליה , אמרו  .
תעייל ולא  שתא[צ]תיפוק תחזי ולא  פתורך , לבלבל אושפיזך, וליתוב ביתך ליחרוב ,

צעורי  אבל בירכן לא דברוכי  מבעיא  לא ליה, אמר  אבוה, לגבי אתא  כי חדתא .
ברכתא[צא]צעורן  כולהו הנך ליה , אמר לי. אמרו והכי  הכי לך. אמרו מאי ליה, אמר .
כלתא[צב]נינהו תעייל  תיפוק ולא תעייל  ימותו. ולא בנים  תוליד תחצד ולא  תזרע [צג],
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רשב"ימאמרי חגיגה יח

דליפקון  בנך לימותו גוברייהו[צד]ולא  ימותו ולא בנתא תוליד  תעייל ולא תיפוק .
ביתך  ליחרוב לותיך . וההיא[צה]וליהדרו  אושפיזך עלמא  דהאי אושפיזך וליתוב

ביתא לעוֹ לם"[צו]עלמא  בּ ּת ימוֹ  "קרבּ ם  דכתיב יב), מט , אלא(תהלים  קרבם תקרי אל 
חדתא שתא  תיחזי ולא  ובנתא , בבני פתורך לבלבל ולא[צז]קברם . אנתך  תמות דלא

אחריתי. אינתתא  תנסב


      

לא מעוות
לתקן יוכל

חגמשנה. של הראשון טוב ביום  חג שלא  טוב [צח]מי ויום הרגל  כל את חוגג
חג של נאמר[צט]האחרון זה על  באחריותו, חייב אינו חג ולא הרגל עבר  ,

להּמ נ וֹ ת "[ק]"מעוּ ת  י וּ כל  לא  וחסר וֹ ן לתקן יוּ כל טו)לא א, מנסיא(קהלת בן שמעון רבי . 
הערוה[קא]אומר על הבא זה להתקן, יכול שאינו מעוות איזהו ממנה[קב], והוליד
להחזירו[קג]ממזר הוא יכול  וגוזל בגונב  תאמר  אם יוחי.[קה]ויתקן [קד], בן  שמעון רבי

תלמיד  זה ואיזה, ונתעוות, בתחילה  מתוקן שהיה למי אלא מעוות קורין  אין אומר ,
התורה מן הפורש .[קו]חכם
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רשב"ימאמרי יטחגיגה

      
חכם תלמיד
שפירש

אדםתניא , גוזל ויתקן, גנבו שיחזיר אפשר  אדם  גונב אומר , מנסיא  בן שמעון  רבי
נטרד  לבעלה  ואסרה  איש אשת על הבא אבל  ויתקן, גזלו שיחזיר  אפשר

לו. והלך העולם  יוחימן בן שמעון גמלרבי בקרו אומר  אין חזיר ,[קז]אומר, בקרו ,
טלה בקרו לקיש [קח]אלא  בן יהודה  רבי התורה. מן שפירש חכם תלמיד זה  זה , ואי ,

ק נּ ּה  מן נוֹ דדת "כּ צּפ וֹ ר אומר  הכתוב עליו  התורה  מן שפירש חכם  תלמיד כל  אמר ,
מ ּמ קוֹ מ וֹ " נוֹ דד איׁש  ח)[קט]כּ ן כז, רחק וּ (משלי  כּ י עול  בּ י  אבוֹ תיכם ּמ צא וּ  "מה  ואומר , 
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ק נּ ּה  מן נוֹ דדת "כּ צּפ וֹ ר אומר  הכתוב עליו  התורה  מן שפירש חכם  תלמיד כל  אמר ,
מ ּמ קוֹ מ וֹ " נוֹ דד איׁש  ח)[קט]כּ ן כז, רחק וּ (משלי  כּ י עול  בּ י  אבוֹ תיכם ּמ צא וּ  "מה  ואומר , 

ה)מעלי" ב, וכו'.(ירמיהו 



המאמרים ביאור
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למאירי) .הבחירה
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    (מהרש"א).

 קט.       
         
          
 "    ,  
          " 
       
  '   "   .
         "
        "

"     "( ח ב ,  (ירמיהו 
 (מהרש"א).




