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  .נ ד� פסחי�
  , " 'הַ()!� ַהה�א ִיְהֶיה ַעל ְמִצ"!ת ַה��ס קֶֹד� ַל" )כ:זכריה יד(לפי הפירושי� דלהל� בקרא 

  ?כיצד יתפרשו פסוקי� אלו
  

 'הְוָהָיה ַהִ�יר!ת ְ(ֵבית   
  0ַ1ִ/ְזָרִקי� ִלְפֵני ַהִ/ְזֵ(ַח

  ְולֹא ִיְהֶיה ְכַנֲעִני ע!ד 
  ' הְ(ֵבית

כל ביזה שיבוזו עד : יוחנ�' לר
  2שהסוס מציל יהיה קודש

כיו  שיהיה הרבה , כפשוטו
  ק "הקדש יהיה עושר בביהמ

לא יצטרכו הגזברי� לעשות 
  סחורה בהקדש מרוב עושר

ה "עתיד הקב: ל"לריב
  3להוסי� על ירושלי�

  כל מצילות : אלעזר' לר
  4שתולי� לסוס יהיו קודש

  הוא עני  חדש 
  שיתעשרו ישראל 

  ויתנדבו הרבה
  הוא עני  חדש 

  שיתעשרו ישראל 
  א  עני ולא יהיה כ

  )י" כנענ נוטריקו(
  

  :פסחי� ד� נ
  ?איזה חומרות יש באיסור עשיית מלאכה בערבי פסחי� יותר משאר ערבי ימי� טובי�

  
  בערבי שבתות וימי� טובי�  בערבי פסחי�  

  לאכה בתחילת היו�בכל מקו� עושי� מ  5יש מקומות שנוהגי� לאסור מתחילת היו�  .א
  ומחצה' אסור רק משעת המנחה דהיינו שעה ט  אסור מדינא לעשות מלאכה מחצות  .ב
  אינו איסור גמור ורק אינו רואה סימ  ברכה  מנדי� עליו'  ואפירהוא איסור גמו  .ג

  
  ?והיכ� מצינו כ� גבי עצל, היכ� מצינו זריז נשכר או נפסד

  
  )עצל4(שפל    בעל מלאכה 4זריז   
  ש"אינו עושה מלאכה כל השבוע ג� בע  ש"עושה מלאכה כל השבוע חו, מע  רנשכ

  ש"אינו עושה מלאכה כל השבוע ועושה בע  6ש"עושה מלאכה כל השבוע ג� בע  נפסד
  

                                                           
לעתיד יהיו עשוי� מכס� , הסירי� שבה� מבשלי� את בשר קדשי� שהיו עשוי� מנחושת וברזל', פי 1

  .וכל זה מרוב עושר שיהיה במקדש,  מכס� וזהב�המיועדי� לזריקת הד�  �וזהב כמו שעשוי� המזרקי� 
, כל ביזה שיבוזו מהבוקר עד חצות היו� שהיא השעה שהסוס מיצל, בוזו ישראל את אויביה�יכש', פי 2

 כל � , )וכיו� שאיירי במלחמה ובביזה הנעשית ע� סוסי� לכ� תלה בסוס(כלומר שהצל עומד תחת הסוס 
 .והיינו ביזה מרובה ועושר גדול,  המקדשזה יקדישו לבית

ה להוסי� על "כל השטח הזה עתיד הקב,  שאז עומד הצל תחתיו�כמה שהסוס ר! במש  חצי יו� ', פי 3
 .ירושלי�

  ).הקדש זה אינו מרובה כל כ . (כל הפעמוני� שתולי� לסוס בי� עיניו יהיו קודש לבית המקדש', פי 4
וא� , � שביו� זה צרי  לבער את החמ! ולשחוט הפסח ולעשות מצותמשו, י במשנה"ובטע� הדבר פירש 5

ומשמע מדבריו שג� אחר חצות הוא . יעשה מלאכה יש לחוש שיטרד במלאכתו וימנע מלעשות מצות אלו
ומתו  תקנה זו נהגו בחלק מהמקומות לא לעשות מלאכה ג� קוד� , רק תקנה דרבנ� שלא לעשות מלאכה

ת משו� שהוא זמ� הקרבת "שאחר חצות אסור מה, הביאו מהירושלמי) ה מקו�"בד(' ובתוס. חצות
 .ולכ  נהגו לאסור ג� קוד� חצות, הפסח

 .י מלאכתו מפסיד יותר" שעונמצא, וההפסד הוא שהרי לא רואה במלאכה זו סימ� ברכה 6


