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  בילות חבילותמצוות ח ןעושיאין 

  א, ו סוטה תוספתא

   בחברתה גס לבה יהא שלא כאחת) דין בית( סוטות שתי משקין אין
  שתים מקריב ואין הכהן אותה והקריב' שנ משם אלא זה הוא השם מן לא' אומ יהודה' ר

 5  יא הלכה א נגעים תוספתא

 נמנין ואין השני את דנין כך ואחר הראשון את דנין אלא ונאפת נואף ואפילו כאחד דינין שני דנין אין
 השני על נמנין כך ואחר הראשון על נמנין אלא כאחד שאלות שתי שואלין ואין כאחד דברים שני על

  : השנייה על נשאלין כך ואחר הראשונה על נשאלין
  יב הלכה

 10 אלא זה הוא השם מן לא אומר יהודה' ור בחברתה גס לבה יהא שלא אחד סוטות שתי משקין אין

  :שתים מקריב ואין מקריב הוא אחת הכהן אותה והקריב' שנ משום

   ט פיסקא נשא פרשת במדבר ספרי

  .כאחת סוטות שתי משקים אין אמרו מיכן, הכהן אותה והקריב) ט(

  יט פסוק ה פרק זוטא ספרי

 15 עורפין ולא כאחת פרות שתי שורפין ולא כאחת סוטות שתי משביעין אין, הכהן אותה והשביע). יט(

  :כאחת שנים מחליטין ולא כאחת שנים מסגירין ולא כאחת אנשים שני הורגין ולא כאחת עגלות שתי

   א, ח סוטה בבלי

 השם מן לא: אומר יהודה רבי; בחבירתה גס לבה יהא שלא כדי, כאחת סוטות שתי משקין אין: ר"ת
 טעם דדריש, היא ש"ר ק"ת! אותה: הכתיב, ק"ות. לבדה, אותה+ ה במדבר: +קרא אמר אלא, זה הוא

 20 איכא? בינייהו מאי. בחבירתה גס לבה יהא שלא כדי? לבדה אותה טעם מה, קאמר טעם ומה, דקרא

 שתי משקין אין: דתנן! חבילות חבילות מצות עושין אין והא? משקין מי ורותתת. רותתת בינייהו
 עגלות שתי עורפין ואין, כאחת עבדים שני רוצעין ואין, כאחת מצורעין שני מטהרין ואין, כאחת סוטות
 בכהן כאן: קשיא לא, כהנא רב ואיתימא, אביי אמר! חבילות חבילות מצות עושין שאין לפי, כאחת

  .כהנים בשני כאן, אחד

 25   א עמוד ח דף סוטה מסכת י"רש

  .משאו לפרק וממהר למשאוי עליו שהיו כמו שנראה - חבילות חבילות
  .אחד ובאדון אחד ד"בב עבדים לגבי וכן חבילות הוי - אחד בכהן

   א עמוד מט דף ברכות מסכת י"רש

 שתי אומר אין): ב ב"ק פסחים( דאמר היכי כי; חבילות מצות לעושין שדומין - בשתים חותמין אין
 30  אחד כוס על קדושות

   א עמוד ח דף סוטה מסכת תוספות

 איסור אלא ליכא חבילות מצות עושין אין והלא פריך מאי תימה - חבילות מצות עושין אין והא
  .בקראי פליגי ואינהו כמשא עליה דמיחזי משום מדרבנן

  ו הלכה יא צרעת טומאת ם"רמב

 35 לטהרו מצוה שטמאו וכהן, הבית בפני ושלא הבית בפני, לארץ ובחוצה בארץ נוהגת זו מצורע טהרת

 מצורע ואין, מת טמא ואפילו זב אפילו המצורע את לטהר כשרין והכל, לטמאו או לטהרו שנאמר
  .חבילות מצות עושין שאין כאחת מצורעין שני מטהרין ואין, מצורע מטהר

   ה, י הנפש ושמירת רוצח ם"רמב

 ואין, העגלה לעריפת כשר היום וכל, כקדשים כפרה בה שנאמר לפי ביום אלא העגלה את עורפין אין
 40  .חבילות חבילות מצות עושין שאין כאחת עגלות שתי עורפין

   ט, ג עבדים ם"רמב

  .חבילות חבילות מצות עושין שאין כאחד עבדים שני רוצעין ואין
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   י, יד סנהדרין ם"רמב

 הרי שנים בשבע נפש שהרגו דין בית וכל, יאיצו ולא ולהמתין נפשות בדיני להתיישב דין בית צריכין
 45 ביום שנים לעולם דנין אין אבל הורגין ויום יום בכל להרוג להם אירע אם כן פי על אף, חבלנין אלו

 דנין נואפת עם נואף כגון אחת ומיתה אחת בעבירה שניהם היו, למחר והשני היום זה דנין אלא אחד
 הורגין אין בשריפה והיא בחנק והוא הואיל כהן בת בועל הנואף היה אם לפיכך, אחד ביום שניהם
  .אחד ביום שניהן

   א, ד אדומה פרה ם"רמב

 50  .אותה ושחט שנאמר כאחת אדומות פרות שתי שוחטין אין

   ב, ד סוטה ם"רמב

' שנ כאחת שוטות שתי משקין ואין, שוטה להשקות כשר היום וכל ביום אלא השוטה את משקין ואין
  .אותה והעמיד

   ו, ד תורה תלמוד ם"רמב

 55 שיתישב עד כשיכנס שואל התלמיד ואין, עליו דעתו שתתישב עד למדרש כשיכנס הרב את שואלין אין

 כדי בו עסוקין שהן הענין מאותו אלא אחר מענין הרב את שואלין ואין, כאחד שנים שואלין ואין, וינוח
  ,יתבייש שלא

  יג, כט שבת ם"רמב

  יב הלכה
 60 וגומר ומקדש השולחן על מפה פורס הסעודה בתוך והוא היום עליו וקדש שבת בערב אוכל שהיה מי

 סעודתו גומר סעודתו בתוך והוא השבת ויצא בשבת אוכל היה, המזון ברכת מברך כך ואחר סעודתו
 ומבדיל פוסק השתיה בתוך היה ואם, עליו מבדיל כך ואחר הכוס על המזון ברכת ומברך ידיו ונוטל
 א"א. עליו מבדיל כך ואחר הכוס על המזון ברכת ומברך/ ד"הראב השגת. +/לשתייתו חוזר כך ואחר

  .+כוס אותו אלא לו בשאין
 65   הלכה יג

 ולא, שני כוס על מקדש כך ואחר תחלה המזון ברכת מברך שבת הכנסת עם אכילתו וגמר אוכל היה

 שתי המזון ברכת ומצות קידוש שמצות, אחד בכוס מצות שתי עושין שאין אחד כוס על ויקדש יברך
  .הן תורה של מצות

   ב עמוד ח דף קטן מועד מסכת תוספות

 70 דריש ובירושלמי דשלמה מקרא לקמן כדדריש הכתוב גזירת - בשמחה שמחה מערבין שאין לפי

 פנוי לבו שיהא דבעינן חבילות מצות עושין שאין דכמו קצת נראה וטעם זאת שבוע מלא מדכתיב
  .בשמחה פנוי לבו יהיה בשמחה שמחה וכן הימנה עצמו יפנה ולא אחת למצוה

   ב עמוד קב דף פסחים מסכת למאירי הבחירה בית

 שתי אומרין שאין מפני אחד כוס על אותם מברכין אין וקידוש המזון שברכת שכתבנו ממה למדת
 75 ז"יקנה מברכין השבת אחר טוב שביום פי על ואף חבילות חבילות מצות ומטעם אחד כוס על קדושות

 לעשותן ומותר נתקן שבת לקדושת שהכל היא מילתא חדא ואבדלתא קדושא והבדלה קידוש בו שיש
 מברכין ואין הם חלוקים ענינים וקידוש המזון ברכת אבל כוסות כמה לו שיש במקום אף אחד כוס על

 שבברכת פי על ואף הפת על ומקדש הכוס על מברך אחד כוס אלא לו אין' ואפי אחד כוס על אותם
 במנחה בשבת אוכל היה ואם מבדיל כ"ואח המאור ועל הבשמים ועל היין על שמברך אמרו הבדלה

 80 אחד כוס אלא לו אין אם סעודתו כשגומר שביארנו כמו להבדלה מפסיק שאינו משחשכה סעודה וגמר

 אין ברכות במסכת שביארנו כמו והבדלה ומאור ובשמים יין אחריה ומשלשל המזון ברכת עליו מברך
 אבל מותר לו ביש ואף סופרים מדברי אלא אינה שהבדלה ומפני לו ביש אף בה מתירין ויש שאני לו

 דעת וכן לו באין אף אחד כוס על אותם מברכין אין תורה של ברכות שתי שהם וקידוש המזון ברכת
 המזון שברכת מפני ענינים שני שהם הוא וקידוש המזון שברכת מפני הטעם מ"וי המחברים גדולי

 85 ברכת אבל להבא וזה למפרע זה ונמצא לבוא שעתיד היום על והקידוש כבר שנעשה מעשה על אמורה

  :שעבר מה על נתקנות שתיהן ונמצאו שעבר היום על נעשית הבדלה אף הרי והבדלה המזון

   א עמוד קטו דף פסחים מסכת תוספות

 וליתא לה ראויה מברכה חזרת לפטור תחלה באין ירקות שאר למה בסדרו כתב עלם טוב יוסף ר"וה
 אחזרת שתיהן מברך חסדא דרב ועוד מילי בתרי אלא חבילות כאן שייך ולא באין היכירא משום דהא
 90  .כזית אלא ממנו אוכל שאינו כיון הפת פרפרת מחשיבו אינו ושמא פת ליה פטר דלא דמשמע ועוד
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   ב עמוד לט דף ברכות מסכת תוספות

 לחם דכתיב משום - כתיב עוני לחם טעמא מאי ובוצע השלמה בתוך הפרוסה שמניח בפסח מודים הכל
 ועל השלמה על אם כי לבצוע אין מ"ומ הפרוסה על כבוצע ונראה השלמה תחת הפרוסה מניח עוני

 וכן הפרוסה על כבוצע נראה שיהא כדי יחד משתיהן ואוכלים וכורכים מצה אכילת על יברך הפרוסה
 95 חבילות חבילות מצות כעושה דהוי הפרוסה מן מצה אכילת על וגם המוציא לעשות אין אבל המנהג

 וברכת קידוש מברכים אקידוש דהא חבילות חבילות נקראים ואינם נהנין של ברכה הוי דהא לי ונראה
 לחם בשביל אם כי באה השלמה ואין הפרוסה על הכל לעשות רגיל היה א"מווינ מנחם ורבינו היין

 אכילת על מברך כך ואחר שיבצע קודם שתיהן על המוציא ברכת תחלה לברך רגיל היה י"והר משנה
 נפשיה י"הר מפיק ופעמים שתיהן על עושה שהיה מאחר חבילות זה ואין כך אחר משתיהן ובוצע מצה

 100 היה לא קצת בוצע והיה המוציא תחלה השלמה על מברך והיה המנהג לשנות רוצה היה ולא מפלוגתא

  .יחד משתיהן ובוצע מצה אכילת על הפרוסה על שיברך עד מפרידה

   ב עמוד לט דף ברכות מסכת ן"הרמב חידושי

 על המוציא דבוצע הוא פשוט דבר, ובוצע השלמה בתוך הפרוסה שמניח בפסח מודים הכל שאמרו ומה
 לאכול מברך שעליה ברור הוא וכן, בפסח מודים השנה ימות בשאר דפליגי ודומיא, קאמר הפרוסה

 105 הוא אחד בכזית הנהנין ברכת עליהן שמברך המצות שכל ועוד, כתיב דמצה בכזית עוני דלחם, מצה

 ובוצע אתרתי מברך אריפתא דמקדש במאן וכן, היום קידוש של היין בברכת כדעביד ,שתים מברך
 באוכל וכן, ואוכל בכזית מרור ולאכול א"בפה מברך ירקי שאר דליכא היכא אמרור וכן, בציעה חדא

  .בפרקין בתוספתא כדקתני בירושלים מנחות ואוכל הזבח את ואוכל הפסח את

   קמז סימן אברהם מגן

 110 עבדים' ב רוצעים ואין מצורעים' ב מטהרין ואין כאחד סוטות' ב משקין אין אמרינן' ה דף ובסוטה

 בעזרה שתיהן להעמיד שאסור' התו וכתבו חבילות חבילות מצות עושין שאין' כא עגלות' ב עורפין ואין
 ולשחוט בעזרה' כא זבחים' ב להעמיד ג"בכה אוסר היה וכי ותימה', כא שותות שאין פי על אף' א בבת

 ם"הרמב על ע"וצ משקין כהנים' ובב משקין אין' א בכהן בגמרא ומסיק, ש"ע' וכו השני כ"ואח' א
 פי על אף לכן ז"זאח' אות משקה כ"ע' א דכהן איפכא מפרש שהוא ל"נ לכן, חילק ולא סתם שפסק

 115 ובזה, אסור אחת זה אחת זה אחת בבת שמשקין כהנים' בב אבל ד"ש בעזרה' א בבת שמעמידין

 בבת תינוקות שני להביא מותר ם"להרמב והנה, ש"ע מצורעים משני שהקשו' התוס קושית מתורץ
' א בבת להביאם אסור ולהתוספות אסור מוהלים בשני' א בבת לעולם אבל זה כ"ואח זה ולמול אחת

 קפדינן דלא ם"כהרמב נוהגים ת"ס בשני כ"וא שרי מוהלים בשני' א בבת למולם אבל ז"זאח למולם
 כוס יקח ה"ב לאחר אלא אחת בבת לפניו הכוסות שני יביאו לא נישואין של ה"בב' ולהתו ההבאה על

 120 דוקא ל"י זבחים משני' התוס שהקשו ומה, ב"ס' סי ע"בא ע"ובש בטור מ"וכ, ברכות' ז ויברך אחד

 פרק ביומא מ"וכ כאחד' להעמיד אסור חובה של קרבנות בשני ה"וה חבילות הוי חובה של מצות' בב
  :ש"ע כאחד ושעיר פר מביאין דאין משמע השעיר לו הביאו דתנן' ה

   ו הלכה יא פרק צרעת טומאת הלכות שמח אור

  :חבילות מצות עושין שאין כאחת מצורעין שני מטהרין ואין: שם
) ט"הי] (ו"פ) [ז"פ( ברכות בתוספתא שנינו הא מובן צריך ולכאורה). א"ע' ח דף( סוטה ערוכה גמרא 125 

 עושין אין והא. ע"תרומ להפריש' כו קדשנו אשר ברוך אומר ומעשרות תרומות להפריש מהלך היה
, ע"ותרומ תרומה להפריש דהרוצה משנה על) ב"ה ה"פ( דמאי ירושלמי ויעוין. חבילות מצות

 שצריך המתנות בכל הכרי דתורם משום תמן ואולי'. כו ברכות חמש לברך צריך שם ובירושלמי
) א"ע ט"מ דף( מברכות ע"וצ, חבילות זה אין, הדברים בכל חייב אחת וכרי, לאכילה ולהתיר להפריש

 130 רחוק יותר ענין וזה, חבילות מצות עושין אין ירושלים ובונה ישראל מושיע בשתים דלמיחתם

 על רק נאמר לא חבילות מצות עושין דאין דהך ברור לי נראה אולם, מתנות חמש אחד מכרי מלהפריש
, בכהן שהוא, מצורעין שני וטהרת עגלות שתי ועריפת סוטה השקאת כמו מצות או, שבגופו מצות

, הבעלים על הוא שהחיוב ע"תרומ אבל, המצוה המקיים הוא העושה שהכהן, שליח בזה שייך דלא
 כיון, חבילות מצות בזה דאין ד"הוה, עליו המוטלת המצוה עשות ולבלי, שליח י"ע להפריש יכול והוא

 135 לחמשה דמקדש מצאנו ולכן, בזה כלל מצווה שאינו אחר על החבילה לפרוק רשות לו התורה שנתנה

  .שליח י"ע לעשות דיכול כיון, מצוה זה דגם גב על אף, כאחת נשים
 ואין, ד"ב שליח ולא', כו שלוחו ולא', כו שרוצע הוא האדון, ג"פ עבדים בהלכות רבינו לשון חזי ופוק

 בין, כאחד עבדים שני רוצע אינו שהאדון בין פירוש. חבילות מצות עושין שאין', כו עבדים שני רוצעין

 מצות עושין אין שייך ד"הב על שגם משום, אדונים שני של עבדים שני רוצעין אין אחד דין שבית
 140 מצי האב אם במילה כ"וא), א"ע ה"מ סוטה( שלוחן ולא הן] ויצאו) [ומדדו( ערופה בעגלה וכן, חבילות

) מ"חו( קצות יעוין, בשליחות איתא מצוה האב שעל מילה אם תלוי מוהלין שני י"ע תינוקת שני למול
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 ודבריו), א"סקי( ז"קמ סימן) ח"או( אברהם מגן ויעוין, א"י סימן זרוע אור ח"ר ותשובות, ב"שפ סימן
 אף ולכן, יהודה' כר פסק שרבינו, סוטה בהשקאת שדיבר מה וביחוד, דברים בכמה לי מובנים אינם
  :ל"ואכמ ש"יעו, משקין אין כהנים בשני

 145 שלוחן ולא לו וקראו שנאמר, ד"הב מצד בין, שליח י"ע אפשר שאי החולץ מצד בין, חליצה ז"ולפ

 בתים שני מטהר אחד בעלים דאם נראה ז"ולפ. ל"נ כן, כאחד יבמות שתי חולצין אין) א"ע ד"מ יבמות(
 י"ע עושה שאינו' כו הבית לו אשר ובא) ז"ה ה"פ מצורע( כ"בתו דדריש בהך תלוי, כהנים בשני מנגעים

 כ"א, וחולה זקן אפילו הגירסא) ה"ל ד"י ויקרא מצורע( זוטרתא דבפסיקתא, וחולה בזקן ש"יעו, שליח
 ב"מ סימן' ב חלק ץ"רשב ת"שו ויעוין. שליח י"ע לא, עליו דהחיוב כיון, בתים שתי לטהר יכול אינו

, בבעלים דמצוה קדשים דבשחיטת ש"א ז"ולפ, ש"יעו, חבילות מצות עושין דאין בהך במילה שהעיר 150 

 ב"פ בריש דתזבח קרא בעי שליח י"ע דאיכא כיון ז"ובכ) פסח ה"ד ב"ע' ז דף( פסחים י"רש כ"כמוש
 לגבי וכמו, בקדשים דקפיד אוחרי מילא והוא, כאחד זבחים שני שוחט אחד דאין) א"ע ט"כ( דחולין

 הלכות סוף ויעוין, ופשוט), ב"ע ד"ס פסחים( נשחט תמיד פרק בסוף, חדא חדא להו דמקטיר הקטרה
  :ודוק, ומוספין תמידין

 155 משום ג"שהז ע"מ על מפקדא לא אשה ה"דמשו שכתבו הטעם לפי, א"במק בארתי ב"דכיו ודע

 מזוזה חשיב ולכן, שליח י"ע לקיימה שאין ע"מ דדוקא יתכן, לבעל או לאב או היא דמשועבדת

 מילה אבל, גרמא הזמן שאין משום רק לכן, ומעקה מזוזה להיות מוכרח דרה שהיא שבבית, ומעקה
 קרא צריך במילה רק, גרמא שהזמן משום זה פטרינן לא שליח י"ע דאפשר נותר ושריפת ובכורים
  : ודוק ל"ואכמ, לפוטרה

 160   ט הלכה ג פרק עבדים הלכות ישחק בית

 חתנים' ב על אחד בכוס ברכה לברך שהתיר בתשובה א"להרשב שתמה שם דרבנן ארעא להרב וראיתי

 אחת בבת שהביאן דכל' התוס כתבו דהא אחת בבת שנים להביא התיר דמי וולדות' לב המוהל וכן
  .ש"יעו חבילות מצות עושין אין משום אסיר

 חבילות מצות עושין אין משום איכא אחת בבת דבהבאה ס"בש ש"מ דכל ולחלק ליישב נראה ד"ולענ
 165 בעבד וכן המשקה הכהן חשיב המצוה דבעל וכיוצא סוטה כגון ס"הש דמייתי בהנהו דוקא אלא אינו

 חתנים' בב כ"משא ש"יעו שם בסוטה ס"הש דמייתי הנהו כל וכן המצוה בעל הוא הרוצע האדון
 במוהל מבעיא לא המצוה בעלי חשיבי דהתינוקות התינוקות במילת וכן המצות בעלי הם דהחתנים

 דתכלית משום המצוה בעלי הקטנים חשיבי בניו' לב במוהל אף אלא שליח הוא דהמוהל בניו שאינן
 ולהכי לאב רחמנא חייביה גופיה לממהל הקטן אפשר דאי משום אלא נימול יהא שהקטן הוא המצוה

 170  .ל"נ כן חבילות חשיבי לא שכן וכיון כשיגדיל לממהל עליה רמיא חיובא בקטנותו אביו מלו לא אם

   ה ענין) למאירי( אבות מגן ספר

 והנשואין שהאירוסין שכל, קדם מימי שם שהיו והרבנים הגאונים מימות גלילותנו בכל כ"ג נהגנו
, כן התלמידים אותם כשראו זו ואף. אחד כוס על נשואין וברכת אירוסין ברכת מברכים כאחד באים
 בבית האירוסין וברכת חתנים בבית חתנים ברכת מברכים משמועת עלינו וצווחו עלינו מתמיהים נעשו

 175  ). ב ב"ק פסחים( חבילות חבילות מצות מדין וכן) ב' ז כתובות, (האירוסין

 שמועות שנעלמה התחשבו? עול בנו מצאתם ומה? אלינו חרדתם אשר החרדה מה, בני להם נמתי
  ...חבילות גלגול צער וכן? הגדולים ומרבותינו מאבותינו חתנים וברכת ארוסין ברכות

 אקדושא דהוה מידי. כלום זה אין חבילות חבילות משום אחד כוס על לחלוק באים שהם ומה
 והוא, אחד לענין באים שניהם והבדלה שקדוש ומפני ז"ביקנה אחד כוס על אותם שמסדרים ואבדלתא

 180 וגמר קידושין בלא עיקר שום לחופה ואין נתכונו אחד לדבר שניהם וחופה קידושין ואף, שבת קדושת

 דהא. נינהו דבדיחותא מילי, כסא אשתני קטלא תני מראש בה כתבו צרפת שגדולי י"אעפ היא קידושין
 ועוד. כסא אשתני ולא, בלאו טוב וביום בסקילה בשבת דמלאכה, טפי ליה אשתני ואבדלתא קידושא

 או, חדשות לפנים ימים בשאר הן, לכלם ראשון ביום הן המזון בברכת לסדרם נוהגים מקום בכל שהרי
 משל יותר המזון מברכות חלוקות חתנים שברכות שכן וכל, חדשות פנים בלא אף ברא אשר ברכת

 185 ברורים שהדברים אלא, חלוקות חתנים שברכות שכן וכל, חדשות פנים בלא אף ברא אשר ברכת

 .שלנו כמנהג אחד בזמן והנישואין האירוסין שיהיו זמן כל, כשיטתנו


