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This week's Shiur is dedicated in memory of 
Rabbi J. Gershon Neumann ל"ז  

ל" ז ניומאןהרב קלמן גרשון בן בנימין הכהן ושרהאבי מורי נ "לעי  
In commemoration of his Yahretzeit on Shabbat HaGadol 

by Chavee and Shalom Neumann Hirschman, his children and grandchildren  

 

 משנה מסכת פסחים פרק י 

 עד יאכל לא שבישראל עני ואפילו שתחש� עד אד� יאכל לא למנחה סמו� פסחי� ערבי  /משנה א
 : התמחוי מ� ואפילו יי� של כוסות מארבע לו יפחתו ולא שיסב
 הלל ובית היי� על מבר� כ"ואח היו� על מבר� אומרי� שמאי בית ראשו� כוס לו מזגו  /נה במש

 : היו� על מבר� כ� ואחר היי� על מבר� אומרי�
 ושני וחרוסת וחזרת מצה לפניו הביאו הפת לפרפרת שמגיע עד בחזרת מטבל לפניו הביאו  /משנה ג

 לפניו מביאי� היו ובמקדש מצוה אומר צדוק רב אליעזר רבי מצוה חרוסת שאי� פי על א� תבשילי�
 : פסח של גופו

 הזה הלילה נשתנה מה מלמדו אביו בב� דעת אי� וא� אביו שואל הב� וכא� שני כוס לו מזגו  /משנה ד
 אוכלי� אנו הלילות שבכל מצה כולו הזה הלילה ומצה חמ� אוכלי� אנו הלילות שבכל הלילות מכל
 צלי כולו הזה הלילה ומבושל שלוק צלי בשר אוכלי� אנו הלילות בכלש מרור הזה הלילה ירקות שאר

 מתחיל מלמדו אביו ב� של דעתו ולפי פעמי� שתי הזה הלילה אחת פע� מטבילי� אנו הלילות שבכל
 : כולה הפרשה כל שיגמור עד אבי אובד מארמי ודורש בשבח ומסיי� בגנות

 

 דברים פרק כו פסוק ה 
 0ָד/ל ְלג/י ָ-� ַוְיִהי ְמָעט ִ.ְמֵתי ָ-� ַוָ,ָגר ִמְצַרְיָמה ַוֵ,ֶרד %ִבי אֵֹבד ֲאַרִ*י ֱאלֶֹהיָ� ְיקָֹוק ְפֵניִל ְו%ַמְרָ# ְוָעִניָת
 : ָוָרב ָעצ�1

 

 אונקלוס
 אלה� יי קד� ותימר ותתיב

 לאבדא בעא ארמאה לב�
 ונחת אבא ית] לאובדא[

 זעיר בע� תמ� ודר למצרי�
�תקי רב לע� תמ� והוה 
 :וסגי

 י"רש
 ארמי המקו� חסדי מזכיר 4 אבי אבד ארמי :קול הרמת לשו� 4 וענית
 ובשביל. יעקב אחר כשרד�, הכל את לעקור בקש לב�, אבי אובד

 חושב העול� שאומות, עשה כאלו המקו� לו חשב, לעשות שחשב
 אחרי� ועוד 4 מצרימה וירד :כמעשה] רעה [מחשבה ה"הקב לה�
 4 מעט במתי :למצרי� יעקב ירד זאת חרישא, לכלותנו עלינו באו

 :נפש בשבעי�
 

 ם"רשב
 ויהי' וכדכת, מארצ� ל� ל�' כדכת. אר� מאר� וגולה אובד, היה ארמי אברה� אבי 4 אבי אובד ארמי

 אובד כשה תעיתי' כדכת הגולה באד� ה� אחד ותועה אובד לשו�. אבי מבית אלהי� אותי התעו כאשר
 ונתנה הזאת לאר� אבותינו באו נכריה מאר� כלומר. התעו� רועיה� מיע היו אובדות צא�, עבד� בקש
 א� כי זאת עשתה ידי על לא כי 4 לי נתת אשר האדמה פרי ראשית את הבאתי הנה ועתה :לנו ה"הקב

 עד, ]'וגו [תרח מעול� אבותיכ� ישבו הנהר בעבר לישראל יהושע הוכיח הזה וכסדר. בה זכיתי בחסד�
 :כנע� אר� ה�ל ונתתי מש� שהבאתי�

 

 אבן עזרא
 איוב ויע� וכ�, תחלה כדמות או. וענית: כ� על'? שהבאת זה מה, 'לאמר הכהני� שישאלו, יתכ� 4 וענית

 הכתוב היה, לב� על ארמי היה ואילו, יוצאי� שאינ� מהפעלי� אובד מלת 4 אבי אובד). ב, ג איוב (הראשו�
 לרדת סבב לא ולב�? מצרימה וירד', אבי להאביד בקש לב� 'לאמר טע� מה, ועוד. מאבד או מאביד אומר

 4 והטע�, אובד היה, באר� אבי היה כאשר: הכתוב אמר כאילו. יעקב הוא שארמי, והקרוב. מצרי� אל
 ארמי הוא והנה). ז, ש� ש� (רישו וישכח ישתה: והעד). ו, לא משלי (לאובד שכר תנו וכ�. ממו� בלא עני

 והוא, במצרי� היה גר ג�. אר� אל בא כאשר היה עני כי מאבי האר� תיירש לא כי, והטע�, אבי היה אובד
, טוע� יטעו� ואל. טובה אר� לנו ותת� מעבדות הוצאתנו' ה ואתה, גדול לגוי שב כ� ואחר, מעט במתי היה
 כי, סמו� 4 במתי. כתוב כ� כי, ישראלי והוא) יז, ב א"דה (הישמעאלי יתרא כמוהו והנה? ארמי יקרא אי�
 :'מתה 'בער� היטב באר כולה אותה דקדק יונה ורבי. רבי� לשו� 4' מתי�'ו, יחיד לשו� צאנמ לא
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  הלכות ביצים הלכה ה -ספר ליקוטי הלכות 
 ְוֶזה ֶ-ִ>ְסָמְ� ִא;1ר ָ.ָשֹר ְ.ָחָלב ְלִמְצַות ]יג[

ֵראִ-ית ִ.=1ֵרי <ְדָמְתָ� ", ְ=מ/ ֶ-ֶ>ֱאַמר, ִ.=1ִרי�
ֶאלֶֹקיָ� לֹא ְתַבֵ?ל 0ְִדי ַ.ֲחֵלב ' ית הָ#ִביא ֵ.

, ִ=י ִ.=1ִרי� ֵה� ְ.ִחיַנת ִהְתַחְ@-1ת, "ִא*/
 5 ְלָהִביא ַהBְִרי ַהִ*ְתַ.ֶ=ֶרת 1ִמְתַחֶ@ֶ-ת ֶ-Aְִריִכי�

1ְלה/ד/ת ָעָליו ' ַלֲהִבי%C ִמָ,ד ְלֵבית ה, ְ.ָכל ָ-ָנה
 ָ=ל ַהAָר/ת ֶ-ָעְבר1 ַעל 1ְלַסBֵר ָעָליו ֶאת' ַלה

1ְבַחְס@/ ְוִנְפְלא/ָתיו ַה>/ָרִאי� , ִיְשָֹרֵאל ִמְ#ִחDָָת�
Aְִוָעִניָת ", ְ=מ/ ֶ-ֱ>ֶאַמר ְ.ִו@1י ִ.=1ִרי�, יָלנ1ִה

ְו%ַמְרָ# ֲאַרִ*י אֵֹבד %ִבי ַוֵ,ֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָ,ָגר ָ-�  10 

 ָ-� ְלג/י 0ָד/ל ָעצ�1 ָוָרב ַוָ,ֵרע1 ִ.ְמֵתי ְמַעט ַוְיִהי
ִ=י ִעEַר ִח,1ב ִ.=1ִרי� ְמַרֵ*ז ַעל ". 'ְוכ1
ֶ-Aְִריִכי� ְלִהְתַחֵ@- ְ.ָכל Bַַע� , ַחְ@-1תִהְת

1ְלַהְתִחיל ְ.ָכל Bַַע� ֵמָחָד- ְו<ל ַיְבִהיל1ה1 
ְ*ִניע/ת ַרְעי/ִני� ַעל ָ=ל ַהַהְרBְַתָקא/ת ְוַה 15 

ְוָכל ַמה ֶ?ע/ֵבר . 'ְוכ1' ְוִהְת0ְַ.ר1ת ַהֵ,ֶצר ָהָרע ְוכ1
ְוִנְפְלא/ָתיו ֲאֶ-ר ָעָשֹה '  הְסֵדיִ=י ִיְז=ֹר ַח, ָעָליו

. ִעָ*נ1 ִ.ְכָלִל,1ת 1ִבְפָרִט,1ת ִמִ*ְצַרִי� ְוַעד ֵהָ>ה
ָרַד� ָלָב� ְוַג� ִמEֶֹד� ֶ-ָ,ְרד1 ְלִמְצַרִי� ְ.ֵעת ֶ-

ְוָכל ַמה ֶ?ָעַבר ֵ.י� ַיֲעקֹב ְוָלָב� , ָהֲאַרִ*י ֶאת ַיֲעקֹב 20 

 ְוָלָב� ִרָ*ה א/ת/ ֲעֶשֶֹרת מ/ִני� ְ.ֵעת ֶ-ָעַבד ֶאְצל/
ְולֹא ַ@י ֶ-Dֹא . 'ְולֹא ְנָתנ/ ֱאלִֹקי� ְלָהַרע ִעָ*ד/ ְוכ1

� , ְרצ/נ/ ָהַרעִ=, ַחס ְוָ-ל/�, ָעְלָתה ְ.ָיד/ ְל<ְ.ד/>
�0ַ ה/ִציא ִמֶ*>1 ְ.נ/ָתיו ָרֵחל ְוֵל%ה ֶ-ַעל ָיָד� 

ֶ-ֵה� ,  ִמFָה ְ-ֵלָמה ֵמֶה�ֱעִמידִנְבָנה ָהע/ָל� ְוֶה 25 

ֶ-ַעל ָיָד� ִעEַר ִהְת1D0ַת , ַהְ?ָבִטי� ַהEְד/ִ-י�
, לִ=י לֹא ָהָיה ָ.ֶה� -Bְ �1ס1, ָהֱאלֹק1ת ָ.ע/ָל�

ְ-ַמע ", ְוכ�DָG ָענ1 ְו%ְמר1 ִ.ְ-ַעת ִהְסַ#Dְק1ת ַיֲעקֹב
ְוָכל ַמה ֶ?ָעַבר ". ' ְוכ1דֶאָח' ֱאלֵֹקינ1 ה' ִיְשָֹרֵאל ה

ַעל ִיְשָֹרֵאל ֵמ%ז ְוַעד ֵהָ>ה ֵאי� ָ=ל Bֶה ָיכ/ל ְלַדֵ.ר  30 

ינ/ת ַעל ְוֵכ� ִ.ְפָרִט,1ת ע/ְבִרי� ָ=ל ֵא1D ַהְ.ִח. 'ְוכ1
ִ=י ָ=ל ֶאָחד ע/ְמִדי� ָעָליו , ָ=ל ֶאָחד ִמִ,ְשָֹרֵאל

 ְו<ְרַ.ע ַמְלכG,/ת ִי�ְ.ִחיַנת ָלָב� ְוֵעָשֹו 1ִמְצַר
ְוכ�DָG ע/ְמִדי� ַעל ִיְשָֹרֵאל ְ.ָכל @/ר , ְוֵחיל/ֵתיֶה�

ָוד/ר ִ.ְכָלִל,1ת ְוֵכ� ִ.ְפָרִט,1ת ע/ְמִדי� =�DָG ַעל ָ=ל  35 

ְוַהEָד/-  ָ.ר1ְ�  , ַחס ְוָ-ל/�, ֶאָחד ְוֶאָחד ְלַכD/ת/
 ָ=ל ָהְרִדיפ/ת נ1ְ@ַהְי, ה1א ַמAִיֵלנ1 ִמָ,ָד�

ְוַהֲהָסת/ת ְוַהִהְת0ָר1ת ֶ-ַהֵ,ֶצר ָהָרע ְוֵחיל/ָתיו 
ֶ-ַה=ֹל . ִמְת0ִָרי� ְ.ָכל %ָד� ְ.ָכל י/� 1ְבָכל ֵעת

ִ=י ', ָלָב� ְוֵעָשֹו ְוכ1, ל"ִנְמָ-ְ� ִמְ.ִחיַנת ַהEְִלB/ת ַהַ> 40 

0ָר1ָת� ְ.ִיְשָֹרֵאל  ִהְתלָ=, �0ַ ָלָב� ְוֵעָשֹו 1ִמְצַרִי�
ָהָיה ַרק ֶ-ִהְתַלֵ.- ַהַ.ַעל ָ@ָבר ָ.ֶה� ְלִהְת0ָר/ת 

ֶ-ָ*ַסר ָלֶה� ' ְ.ִיְשָֹרֵאל ַעל ֶ-ֵה� ה/ְלִכי� ְ.ֶדֶרְ� ה
ַוֲחָזִקי� ֶ.ֱאמ1ַנת ַה./ֵרא ַהָ,ִחיד , <ְבָרָה� %ִבינ1

 45 :'ַהַ*ְ-0ִיַח 1מ/ֵ-ל ַ.=ֹל ְוכ1

 ְ.ָכל @/ר ָוד/ר ע/ְמִדי� H/ְנִאי� ְ.ַגְ-ִמ,1ת ֵכ�ְו
. 'ְור1ָחִנ,1ת ִלְמנַֹע 1ְלַבFֵל ִמְ*ֶלאֶכת ָ-ַמִי� ְוכ1

ְ=מ/ ֶ-%נ1 , ְוַהEָד/-  ָ.ר1ְ�  ה1א ע/ְזֵרנ1 ְ.ָכל Bַַע�
ָכל ַעל ִנֶ;יָ� ֶ-ְ., /�א/ְמִרי� ָ-לֹ- Bְָעִמי� ְ.ָכל י

י/� ִעָ*נ1 ְוַעל ִנְפְלא/ֶתיָ� ֶ-ְ.ָכל ֵעת ֶעֶרב ָובֶֹקר  50 

ְוֵאי� -�1 . 'ְוָצֳהַרִי� ַהF/ב ִ=י לֹא ָכל1 ַרֲחֶמיָ� ְוכ1
' ִ=י ִא� ֱאמ1ָנה ְ-ֵלָמה ַ.ה, ֵעָצה ְלִהָ>ֵצל ִמָ=ל ֶזה

ְ.ִחיַנת , ְ@-1תֶ-ִהיא ְ.ִחיַנת ִהְתַח, ִיְתָ.ַרְ�
ַהְינ1 ֶ-ֵ,ַדע , ִ-י� ַלְ.ָקִרי� ַרָ.ה ֱאמ1ָנֶתָ�ֲחָד

ְ=ָלל ְ=ָלל , ָה%ָד� ָהֱאֶמת ַלֲאִמ#/ ֶ-ֵאינ/ י/ֵדַע ְ=ָלל 55 

ַרק ִיְתַחJֵק ַעְצמ/ ָ.ֱאמ1ָנה ַהEְד/ָ-ה ֶ-Dְ.ַEִנ1 . לֹא
 א/ת/ -�1 ֵ.לְו<ל ְיַבְל, ֵמֲאב/ֵתינ1 ַהEְד/ִ-י�

ַרק ְ=ִפי , ִ=י ֵאי� %נ1 י/ְדִעי� ְ=ָלל, ר ֶ-ָ.ע/ָל�ָ@ָב
ֵה� , ֶ-ה/ר1 א/ָתנ1 ַר./ֵתינ1 ִזְכר/ָנ� ִלְבָרָכה

ֵה� %ְמרAְ-ֶ  1ִריִכי� ְלַ-ֵ.ר ָ=ל , %ְמר1 ְוֵה� %ְמר1 60 

, ַהַ#ֲאו/ת ֶ-ָ.ע/ָל� ָלא ִמָ.ְעָיא ֲעֵבָרה ָ=ל ֶ-ִהיא
 ְצִריִכי� ִלְברַֹח ִמֶ*ָ>C י/ֵתר ִמ./ֵרַח ִמ� ְ.ַוַ@אי
ֶאDָא ֲאִפ1D ַ#ֲאָוה ְ.ָעְלָמא ְו-�1 ְ#נ1ָעה , ָהֵא-

ְצִריִכי� ִלְברַֹח , ֶ-ֵאיָנC ִ.ְרצ/� ַה./ֵרא ִיְתָ.ַרְ�
 B 65/ֵג� 1אִ=י ה, 1ְלִהְתַרֵחק ִמֶ*ָ>C ְ.ַתְכִלית ַהִרח1ק

- ַהִ,ְשְֹרֵאִלי 1ְבָכל ָהע/ָלמ/ת <ְלֵפי ְמאֹד ְ.ֶנֶפ
ְוֵה� %ְמר1  . ֲאָלִפי� ְוִרֵ.י ְרָבב/ת ַהְ#ל1ִיי� ./

ֲאִפ1D ִא� , ֶ-ֲאִפ1D ִא� ָעַבר ָה%ָד� ַמה ֶ?ָעַבר
ַרֲחָמָנא , ָעַבר ַעל ָ=ל ַה#/ָרה =CDָG ֲאָלִפי� Bְָעִמי�

ֵאי� -�1 ֵיא1- ָ.ע/ָל� ְ=ָלל <� ַעל Bִי ֵכ� , ִלְצָל� 70 

ִיְתָ.ַרְ� ' ִ=י ה, ְוָצִריְ� ְלַהְתִחיל ְ.ָכל Bַַע� ֵמָחָד-
, ְמַקֵ.ל ַ#ֲענ1ג ְוַ-ֲע-1ִעי� ֵמַה0ָר1ַע ֶ-ַ.0ְר1ִעי�

 ְרח/ִקי�ֶזה1 ִעEַר 0ְדDָGת/ ִיְתָ.ַרְ� ְ=ֶ-ָה, <ְ@ַרָ.א
מ/ִדי� ./ ִיְתָ.ַרְ� 1ִמְתַחJְִקי� , ְמאֹד ְמאֹד ִמֶ*>1

. 'ָ.ֱאמ1ָנה 1מ/ִדי� 1ְמַ-ְ.ִחי� א/ת/ ִיְתָ.ַרְ� ְוכ1 75 

, ַ=ְמבֹ%ר ָ=ל ֶזה ְ.ִדְבֵרי ַר./ֵתינ1 ִזְכר/ָנ� ִלְבָרָכה(
 ְ.ָכל ֵ@-ַעל  ֵ=� ְצִריִכי� ְלִהְתַח). ַ=ָ*ה Bְָעִמי� 

ֶ-ֵה� ְ.ִחיַנת ִהְתַחְ@-1ת , =1ִרי�Bַַע� ִ.ְבִחיַנת ִ.
ְוָדְר-1 '' ְ.ֵראִ-ית ְוכ1'ְוֶזה ֶ-ָ=ת1ב . ל"ַ=ַ>

ִ.ְ-ִביל ִ.=1ִרי� , ַר./ֵתינ1 ִזְכר/ָנ� ִלְבָרָכה 80 

ִ=י ִעEַר , ָ.ָרא ָהע/ָל�, "ֵראִ-ית"ֶ-ִ>ְקָרִאי� 
ְ.ִחיַנת , ִחיָנה ז/ ָהע/ָל� ָהָיה ִ.ְ-ִביל ְ.<תְ.ִרי

ְ.ִחיַנת , ֶ-ִהיא ְ.ִחיַנת ִ.=1ִרי�, ִהְתַחְ@-1ת
', ְ.ִחיַנת ְ.ֵראִ-ית ָ.ָרא ֱאלִֹקי� ְוכ1, ֵראִ-ית

', ֶ-ִ.ְ-ִביל ֵראִ-ית ָ.ָרא ֱאלִֹקי� ֶאת ַהָ?ַמִי� ְוכ1 85 

, ית ָו%ֶר� ָהָיה ִ.ְ-ִביל ֵראִ-ִי�ֶ-ִעEַר ְ.ִרי<ת ָ-ַמ
 1Dַע� ֵמֵראִ-ית ְ=ִאBַ ַהְינ1 ֶ-ַ,ְתִחיל ָה%ָד� ְ.ָכל@ְ

ִ=י ֶזה ִעEַר , ל"ַה,/� ה1א ֵראִ-ית ַהְ#ָחָלת/ ַ=ַ>
ִיְתָ.ַרְ� ְמַחֵ@- א/ָת� ' ִ=י �0ַ ה, ִ#�1E ָהע/ָלמ/ת
ֵ@- 1ְבט1ב/ ְמַח",  ֶ-ֶ>ֱאַמרמ/ְ=, ְ.ָכל י/� ֵמָחָד- 90 

1ְכמ/ , "ְ.ָכל ֵעת ָ#ִמיד ַמֲעֵשֹה ְ.ֵראִ-ית
ְוַעל  ֵ=� . 'ע/ֶשֹה ֲחָד-/ת ְוכ1, ֶ-א/ְמִרי� ְ.ָכל י/�

ִנְסַמְ� ֵ#ֶכ� ְ.ָפָרַ-ת ְוָהָיה ִ=י ָתבֹא <ַחר ִמְצַות 
ֱאלֶֹקיָ� '  הַהJֶהַה,/� ", ִו@1י ִ.=1ִרי� 1ַמֲעֵשֹר

ַה,/� ַהJֶה ִנְהֵייָת ", 1ְכִתיב ָ-�" H/תְמַצ1ְָ� ַלֲע 95 

י "1ֵפֵר- ַרִ-". ֲאֶ-ר %נִֹכי ְמַצ1ְָ� ַה,/�. 'ְלַע� ְוג1
ְ.ָכל י/� ִיְהֶיה @/ֶמה ְ.ֵעיֶניָ� ְ=ִא1D ַה,/� , ָ-�

ִ=י ֶזה ִעEַר , ל"ַהְינ1 ַ=ַ>. 'ִנְכַנְסָ# ִע*/ ִ.ְבִרית ְוכ1
ְ.ִחיַנת ִהְתַחְ@-1ת ְ.ָכל י/� , ת ִ.=1ִרי�ְ.ִחיַנ

ְ=ִא1D ַה,/� ִנְכָנס ִ.ְבִרית 1ַמְתִחיל ְלַהְרִגיל ַעְצמ/  100 

ְוַעל  ֵ=� ִנְסָמְ� ִא;1ר . ִלְכנֹס ִ.ְקדGַ?ת ִיְשָֹרֵאל
 ִעEַר ִא;1ר ָ.ָשֹר ִ=י, ָ.ָשֹר ֶ.ָחָלב ְלִמְצַות ִ.=1ִרי�

, ב ה1א ֶ-Dֹא ִיBֹל ְלִזְקָנה ְ@ִסְטָרא %ֳחָראְ.ָחָל
ֶ-ָ=ל ֶזה ִנְמָ-ְ� ִמְ.ִחיַנת , ֶ-ִ*ָ?� ָ=ל ַהִ.ְל.1ִלי�

ְוַעל  ֵ=� . ל"ֲחֵלב ֵא� ְ=ֶ-ִ*ְתָעֵרב ִע� ַהָ.ָשֹר ַ=ַ> 105 

 ֶזה ה1א ְ.ִחיַנת ָ=לִ=י , ִנְסָמְ� ְלִמְצַות ִ.=1ִרי�
ֶ-ה1א ַהֵהֶפְ� ֵמַהJְִקָנה ְ@ִסְטָרא , 1ִרי�ִמְצַות ִ.=

ְ.ִחיַנת , ִ=י ִ.=1ִרי� ה1א ְ.ִחיַנת ֵראִ-ית, %ֳחָרא
 :ל"ַ=ַ>' ִהְתַחְ@-1ת ְ.ָכל י/� ְוכ1


