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חק לישראל – פרשת מסעי יום ד'
תורה -

במדבר פרק לג'

ֲנו
עו ִמ ּ ִמ ְד ַּבר ִסינָי וַ ַ ּיח ּ
ֲנו ְ ּב ִקבְ רֹת הַ ּ ַתאֲ וָ ה) :טז( וַ יִ ּ ְס ּ
עו ִמ ּ ִמ ְד ַּבר ִסינָי וַ ַיּח ּ
)טז( וַ יִ ּ ְס ּ
אוָ ה) :טז( וּנְ ָטל ּו ִמ ּ ַמ ְד ְּב ָרא ְד ִסינָי ו ְּׁשרוֹ ְּב ִק ְב ֵרי ִד ְמ ׁ ַשאֲ לֵ י:
ְּב ִק ְברֹת הַ ּ ַת ֲ
ֲנו ַּבחֲצֵ רֹת:
עו ִמ ִ ּק ְברֹת הַ ּ ַתאֲ וָ ה וַ יַ ּח ּ
ֲנו ַּבחֲצֵ רֹת) :יז( וַ יִ ּ ְס ּ
עו ִמ ִ ּק ְב ֹרת הַ ּ ַתאֲ וָ ה וַ ַיּח ּ
)יז( וַ יִ ּ ְס ּ
)יז( וּנְ ָטל ּו ִמ ִ ּק ְב ֵרי ִד ְמ ׁ ַשאֲ לֵ י ו ְּׁשרוֹ ַּבחֲצֵ רֹת:

נו ְ ּב ִר ְת ָמה:
עו מֵ חֲ צֵ רֹת וַ ַיּחֲ ּ
ֲנו ְּב ִר ְת ָמה) :יח( וַ יִ ּ ְס ּ
עו מֵ חֲצֵ רֹת וַ ַיּח ּ
)יח( וַ יִ ּ ְס ּ

)יח( וּנְ ָטל ּו ֵמחֲצֵ רֹת

ו ְּׁשרוֹ ְּב ִר ְת ָמה:

נו ְּב ִר ּמֹן ּפָ ֶרץ:
עו ֵמ ִר ְת ָמה וַ ַיּ ֲח ּ
ֲנו ְ ּב ִר ּמֹן ּ ָפ ֶרץ) :יט( וַ יִ ּ ְס ּ
עו ֵמ ִר ְת ָמה וַ ַיּח ּ
)יט( וַ יִ ּ ְס ּ

)יט( וּנְ ָטל ּו

ֵמ ִר ְת ָמה ו ְּׁשרוֹ ְּב ִר ּמֹן ּ ָפ ֶרץ:

ֲנו ְ ּב ִל ְבנָה:
עו ֵמ ִר ּמֹן ּפָ ֶרץ וַ יַ ּח ּ
ֲנו ְ ּב ִל ְבנָה) :כ( וַ יִ ּ ְס ּ
עו ֵמ ִר ּמֹן ּ ָפ ֶרץ וַ ַיּח ּ
)כ( וַ יִ ּ ְס ּ

)כ( וּנְ ָטל ּו ֵמ ִר ּמֹן

ּ ָפ ֶרץ ו ְּׁשרוֹ ְּב ִל ְבנָה:

ֲנו ְּב ִר ּסָ ה:
עו ִמ ִ ּל ְבנָה וַ ַיּח ּ
)כא( וַ יִ ּ ְס ּ
עו ִמ ִ ּל ְבנָה וַ יַ ּח ּ
ֲנו ְּב ִר ּ ָסה) :כא( וַ יִ ּ ְס ּ

)כא( וּנְ ָטל ּו ִמ ִ ּל ְבנָה ו ְּׁשרוֹ

ְּב ִר ּ ָסה:

נביא

– ירמיה פרק ב' יט'  -כד'

ור ִאי ִּכי ַרע וָ ָמר ָעזְ בֵ ְך אֶ ת יְ הֹוָ ה
וד ִעי ּ ְ
ומ ׁ ֻשבוֹ ַתיִ ְך ּתוֹ כִ חֻ ְך ּ ְ
)יט( ְּתי ְַּס ֵר ְך ָר ָע ֵת ְך ּ ְ
ד נָי יֱהֹוִ ה צְ בָ אוֹ ת) :יט( איתיתי עלך יסורין ולא מנעתא
אֱ לֹהָ יִ ְך וְ לֹא פַ ְח ָ ּד ִתי אֵ לַ יִ ְך נְ אֻ ם ֲא ֹ
מבישתיך ועל דלא תבתא לאוריתא פורענותא תתעביד מניך ודעי וחזי ארי בישתא ומרידא איתי עלך
ירושלם על דשבקת ית פולחנא דיי אלהך ולא שויתא דחלתי לקבל עינך אמר יי אלהים צבאות:

ֹאמ ִרי לֹא
נִת ְק ִּתי מוֹ ְסרוֹ ַתיִ ְך וַ ּת ְ
)כ( ִּכי ֵמעוֹ לָ ם ׁ ָשבַ ְר ִּתי עֻ ֵּל ְך ּ ַ
ֹעה ֹזנָה) :כ(
ַעל ָּכל גִּ ְב ָעה גְּ ֹבהָ ה וְ ַתחַ ת ָּכל ֵעץ ַרעֲ נָן אַ ְּת צ ָ

אֶ עֱ בוֹ ד

}אֶ עֱ בוֹ ר{ ִּכי

אי מעלמא תברית ניר
עממיא מצוריכון פסקית חניקיכון ואמרתון לא נוסיף עוד למעבר על מימרך ארי על רמא מנטלא ותחות
כל אילן עבוף את פלחא לטעותא:

)כא(

ֱמת וְ אֵ ְ
וְ אָ ֹנ ִכי נְ ַט ְע ִּת ְ
סורי הַ ּגֶפֶ ן נ ְָכ ִריָּה:
יך נ ְֶה ּ ַפ ְכ ְּת ִלי ּ ֵ
יך שׂ וֹ ֵרק ּ ֻכלּ ֹה ז ֶַרע א ֶ

)כא( ואנא קימתכון קדמי כמנצב גפנא בחירא כולכון עבדי קשוט ואיכדין אשתנתון קדמי בעובדיכון
מקלקליא סטיתון מבתר פולחני הויתון כגפן דלית ביה הנאה:

ִּכי ִאם ְּתכַ ְּב ִסי ַּב ּנ ֶֶתר וְ ַת ְר ִּבי לָ ְך בּ ִֹרית נִ ְכ ּ ָתם עֲ וֹ נ ְֵך ְלפָ נַי נְ אֻ ם אֲ ֹדנָי יְ הֶ ֹוִ ה:

)כב(
)כב( ארי אם תדמין לאתנקאה מחוביך כמא דמנקן בנתרא ומחורין בבוריתא הא כרושם כתמא דלא דכי
כן סגיאו חוביך קדמי אמר יי אלהים:

)כג( אֵ ְ
אתי אַ ח ֲֵרי הַ ְּב ָע ִלים לֹא הָ לַ ְכ ִּתי ְר ִאי ַד ְר ּ ֵכ ְך ַּב ּגַ יְ א ְ ּד ִעי
ֹאמ ִרי לֹא נִ ְט ֵמ ִ
יך ּת ְ
ד ָרכֶ יהָ ) :כג( איכדין תימרין לא אסתאבית ובתר טעות
ֶמה ָעשִׂ ית ִּב ְכ ָרה קַ ָּלה ְמ ָ ׂ
ש ֶרכֶ ת ְ ּ
עממיא לא הלכית זקופי עיניך על אורחתיך כד הוית יתבא בחילתא לקביל בית פעור דעי מא עבדת
הוית דמיא לינקא קלילא דמקלקלא אורחתהא:

רוחַ ּ ַתאֲ נ ָָת ּה ִמי יְ ִׁשיבֶ ּנָה ָּכל
)כד( ּ ֶפ ֶרה ִל ּמֻ ד ִמ ְד ָּבר ְּבאַ וַ ּת נ ְַפ ׁ ָש ּו }נ ְַפ ׁ ָש ּה{ ׁ ָשאֲ פָ ה ּ
ְמבַ ְק ׁ ֶשיהָ לֹא יִ ָ
אונְ הָ ) :כד( כערודא דמדורה במדברא ברעות נפשה שתיא
פו ְּבחָ ְד ׁ ָש ּה יִ ְמצָ ּ
יע ּ
רוחא כירודא כן כנשתא דישראל מרדת וטעת מן אוריתא ולא צביא למיתב נביא אמר לה כל בעהא
דאוריתי לא ישתלהון בזמנא ישכחונה:
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חק לישראל – פרשת מסעי יום ד'
רש"י
כבכרה קלה המשרכת דרכיה .בכרה  -גמלה
נקבה בחורה שהיא אוהבת לנוע בכרי מדין
)ישעיה ס( מתורגם הוגני מדין והם גמלים
בחורים כמו שמצינו בסנהדרין נפישי גמלי
סבי דטעיני משכי דהוגני .משרכת  -מחזקת
בדרכי נעוריה לשון מסריך סריך ויש לחברו
עם שרוך הנעל )בראשית יד( קושרת דרכי
נערותה בלבה:
)כד( פרה  -שלוואטיק"ו בלעז ויש לועזין
קוליי"ן בלעז .למוד מדבר  -הלמוד להיות
במדברות כן אוהבת לנוע .שאפה רוח -
פותחת את פיה ושואפת רוח ולעולם הוא
חוזר למקומו .תאנתה מי ישיבנה  -אותה
מדת תנינים שיש בה כי גם התנין שואף רוח
כמה שנאמר שאפה רוח כתנים )ירמיה יד( מי
ישיבנה מאותה מדה כן אתם מי יוכל
להשיבכם מדרככם הרעה .כל מבקשיה לא
ייעפו  -כי על חנם ייעפו שלא יוכלו
להשיגה ומה סופה בחדשה ימצאונה חדש
אחד יש בשנה שהיא ישנה כל החדש ואז היא
נלכדת אף אתם חדש אחד )הוא אב( הוכן
לכם כבר מימות המרגלים שקבעו אבותיכם
בכיית חנם בו תלכדו .תאנתה  -שו"ן
דגרונמינ"ט בלעז וכן ת"י כירודא ,ד"א לשון
יללה כמו תאניה ואניה )איכה ב( ל"א
שאקונטריא"ה בלעז כמו תאנת שילה )יהושע
טז(:

)יט( תיסרך רעתך  -סוף שרעתך תביא עליך
יסורין .ומשובותיך  -לשון בנים שובבים
)ירמיה ג( .תוכיחוך  -לשון מוסר .ולא
פחדתי  -פחד שלי לא היה בלבך לירא אותי:
)כ( שברתי עלך  -העול של עץ נופל בו לשון
שבירה והמוסרות שהן של עור נופל בהן לשון
נתיקה .מוסרותיך  -הם רצועות שקושרין
בהם העול .ותאמרי לא אעבור  -על דבריך.
כי על כל גבעה  -אך אתה לא שמרת
הבטחתך ועל כל גבעה את צועה ,לשון
משכב ומצע כי משמש לשון אלא:
)כא( נטעתיך שורק  -שורק הוא זמורות גפן
טוב כלומר בני אבות כשרים וצדיקים ומדרשו
נטעתיך שורק הוספתי לך על שבע מצות של
בני נח שש מאות ושש כמנין שורק .סורי -
דישטורלטור"ש בלעז .גפן נכריה  -הצומחת
ביערים:
)כב( בנתר  -מין אדמה שחפין ושפין בה את
הבגדים .בורית  -נקיון כמו ובר לבב )תהלים
כד( ויש לועזים בורית שאבו"ן בלעז .נכתם
עונך  -הא כרושם כתמא דלא דכי כן סגיאו
חוביך קדמי .כתם  -טאק"א בלעז .עונך -
על עון העגל נאמר שהוא קיים לעולם כמו
שנאמר וביום פקדי ופקדתי עליהם )שמות
לב( כל פקידות הבאות על ישראל יהיה מקצת
עון העגל בהם:
)כג( ראי דרכך בגיא  -מה עשית מול בית
פעור ועוד עתה את מחזקת באותו הדרך

כתובים
ָ

 -תהילים פרק צב' י'-טו'

ָ

כל ּפֹעֲ לֵ י אָ וֶן) :י( ארום הא
דו ָּ
)י( ִּכי ִה ּנֵה אֹ יְ בֶ יך יְ ֹ
דו יִ ְת ּ ָפ ְר ּ
הוָ ה ִּכי ִה ּנֵה אֹ יְ בֶ יך יֹאבֵ ּ
בעלי דבבך יי ארום הא בעלי דבבך יהובדון לעלמא דאתי מתפרשין מן סיעתהון דצדיקיא כל עבדי
שקר:

וַ ּ ָת ֶרם ִּכ ְראֵ ים קַ ְרנִי ַּבלּ ִֹתי ְּב ׁ ֶש ֶמן ַרעֲ נָן:

)יא(
רטיבא דזית עבוף:

)יא( וזקפתא היך רימנא תוקפי יתי במשח רבותא

ורי ַּב ּקָ ִמים ָעלַ י ְמ ֵר ִעים ִּת ְׁש ַמ ְענָה אָ זְ נָי:
וַ ּ ַת ּ ֵבט ֵעינִ י ְּב ׁש ּ ָ

)יב(
באובדנא דמעיקי בקימין עלי לאבאשא שמען אודני קל תבירהון:

)יב( ואסתכלת עיני
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חק לישראל – פרשת מסעי יום ד'
צַ ִ ּדיק ַּכ ּ ָת ָמר יִ ְפ ָרח ְּכאֶ ֶרז ַּב ְ ּלבָ נוֹ ן יִ שְׂ ּ ֶגה:

)יג(
בלבנן יסגא ויעביד שרשין:

)יג( צדיקא היך דקלא ילבלב פרין היך ארזא

יחו:
ְׁש ּ ִ
ינו י ְַפ ִר ּ
תולים ְּבבֵ ית יְ הֹוָ ה ְּבחַ צְ רוֹ ת אֱ לֹהֵ ּ

)יד(
דיי בדרת בית אלהנא ילבלבון:

יו:
נובון ְּב ֵ ׂ
שיבָ ה ְ ּד ׁ ֵשנִ ים וְ ַרעֲ נַנִּ ים יִ ְה ּ
)טו( עוֹ ד יְ ּ ּ

)יד( בנוי יהוון שתילין בבית מקדשא

)טו( תוב כאבהתהון יעבדון בנין בשיבו דהנין

ורטיבין יהון:

רש"י
)יא( בלותי בשמן רענן  -לבלותי בשמן של
שררה .בלותי כמו )במדבר טו( בלול בשמן:
)יב( בשורי  -בעוייני כמו בשוררי .בקמים
עלי מרעים  -על הרשעים הקמים עלי
שמעו אזני מאחורי הפרגוד שלא יועילו
לכלות אותנו ,שכך שמעתי:

משנה

)יג( צדיק כתמר יפרח וגו'  -כתמר לעשות
פירות וכארז בלבנון להחליף גזעו:
)יד( שתולים  -יהיו הצדיקים בבית ה':
)טו( ינובון  -יצמחון .דשנים  -שמנים
ורעננים יהיו ואז יגידו כי ישר ה':

– עבודה זרה פרק ב'

יעה.
ודין ַעל הָ ְר ִב ָ
)א( אֵ ין ַמעֲ ִמ ִידין ְּבהֵ ָמה ְּבפֻנְ ְ ּדקָ אוֹ ת ׁ ֶשל ּגוֹ יִ םִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשח ֲׁש ּ ִ
ודין ַעל הָ עֲ ָריוֹ ת .וְ לֹא יִ ְתיַחֵ ד אָ ָדם ִע ּ ָמהֶ ן,
וְ לֹא ִת ְתיַחֵ ד ִא ּ ׁ ָשה ִע ּ ָמהֶ ןִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשח ֲׁש ּ ִ
יכות ָ ּד ִמיםַּ .בת יִ שְׂ ָראֵ ל לֹא ְתי ֵַּלד אֶ ת הַ ּנ ְָכ ִריתִ ,מ ּ ְפנֵי
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶשח ֲׁש ּ ִ
ודין ַעל ְׁש ִפ ּ
זָרה .אֲבָ ל נ ְָכ ִריתְ ,מי ֶַּל ֶדת ַּבת יִ שְׂ ָראֵ לַּ .בת יִ שְׂ ָראֵ ל לֹא
ׁ ֶש ּ ְמי ֶַּל ֶדת ּ ֵבן לַ עֲ בוֹ ָדה ָ
ות ּה:
ָתנִ יק ְּבנ ָּה ׁ ֶשל נָכְ ִרית .אֲ בָ ל נ ְָכ ִריתְ ,מנִ יקָ ה ְבנ ָּה ׁ ֶשל יִ שְׂ ְראֵ ִלית ִּב ְר ׁש ּ ָ
רע"ב ) -א( אין מעמידין בהמה
בפונדקאות  -העשוין להתאכסן שם עוברי
דרכים לפי שהעו"ג חשודים על הרביעה
אפילו נקבות אצל נקבות אסור לפי שהעו"ג
מצויים אצל נשי חביריהם ופעמים שאינו
מוצאה ומרביע את הבהמה :ולא תתיחד אשה
עמהן  -אפילו ביחוד שכיוצא בו אצל ישראל

מותר .כגון שאשתו עמו אצל עו"ג אסור
דעו"ג אין אשתו משמרתו :לא תילד את
העובדת כוכבים  -מפני שמגדלת בן לע"ג
ובשכר מותרת משום איבה :אבל עובדת
כוכבים מילדת בת ישראל  -בזמן שאחרות
עומדות על גבה .אבל בינה ובינה לא.
שחשודה על שפיכות דמים שמא תהרגנו:

)ב( ִמ ְת ַר ּ ְפ ִאין ֵמהֶ ן ִר ּפ ּוי ָממוֹ ן ,אֲ בָ ל לֹא ִר ּפ ּוי נְ פָ ׁשוֹ ת .וְ אֵ ין ִמ ְס ּ ַת ּ ְפ ִרין ֵמהֶ ן ְּבכָ ל
ָמקוֹ םִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםִּ ,ב ְר ׁש ּות הָ ַר ִּבים מֻ ּ ָתר ,אֲ בָ ל לֹא
בֵ ינוֹ ְלבֵ ינוֹ :
רע"ב ) -ב( רפוי ממון  -בהמתו :רפוי
נפשות  -גופו .ואם אמר לו סם פלוני יפה לך
אפילו רפוי נפשות מותר להתרפאות ממנו:

אבל לא בינו לבינו  -ואי רואה במראה
מותר .דמימר אמר העו"ג הואיל ומסתפר
הכי אדם חשוב הוא ומתיירא להורגו:

ורן ִא ּס ּור הֲ נָאָ ה ,הַ יַּיִ ן ,וְ הַ ח ֶֹמץ ׁ ֶשל ּגוֹ יִ ם
ֲסורין וְ ִא ּס ּ ָ
)ג( אֵ לּ ּו ְדבָ ִרים ׁ ֶשל ּגוֹ יִ ם א ּ ִ
בוביןַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל
ׁ ֶשהָ יָה ִמ ְּת ִח ָּלתוֹ יַיִ ן ,וְ חֶ ֶרס הַ ְד ִריָּנִ י ,וְ עוֹ רוֹ ת ְל ּ ִ
סורָ .מ ׁש ּ ְ
שר הַ נִּ ְכנָס לַ עֲ בוֹ ָדה
וך,מֻ ּ ָתרָּ .ב ָ ׂ
אוֹ ֵמרִ ,בזְ ַמן ׁ ֶשהַ ּקֶ ַרע ׁ ֶשלּ וֹ ָעגוֹ ל ,אָ ּ
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הוא ְכזִ ְבחֵ י ֵמ ִתיםִּ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א.
סורִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
ז ָָרה ,מֻ ּ ָתר .וְ הַ ּיוֹ צֵ א ,אָ ּ
סור לָ ֵ ׂשאת וְ לָ ֵתת ִע ּ ָמהֶ ם .וְ הַ ָּב ִאין ,מֻ ּ ָת ִרין:
הַ הוֹ ְל ִכין לַ ּ ַת ְר ּפ ּות ,אָ ּ
רע"ב ) -ג( שהיה מתחלתו יין  -לאפוקי
היכא דקנה העו"ג חומץ מישראל דלא מתסר
בהנאה .דטעמא דמתסר בהנאה משום דלמא
נסכיה לע"ג .וחומץ לא קא מנסך לע"ג:
וחרס הדרייני  -אדריאנוס קיסר היה מגבל
טיט ביין ועושה ממנו כלים ולא היה מצרפן
בכבשן .ונושאים אותן במלחמה וכשרוצים
לשתות משימים אותם החרסים במים.
ונמוחים שם והטיט שוקע למטה ונשאר היין
משוג במים ועל שם אדרייאנוס נקרא חרס

הדרייני :עורות לבובים  -קורעים הבהמה
מחיים כנגד הלב כמין נקב עגול .ומוציאין
הלב ומקריבין אותו לע"ג :משוך מותר -
שאין עושין לע"ג אלא עגול והלכה כרשב"ג:
היוצא אסור בהנאה  -שכבר נעשה תקרובות:
לתרפות  -לטעות ע"ג מקום ערותה שלאשה
נקרא בית תורפה :אסור לשאת ולתת עמהם
 דאזלו ומודו לע"ג ועוד דזבני מידי דצריךתקרובת ע"ג והלכה כר"ע:

ורן ִא ּס ּור
ֲסורין וְ ִא ּס ּ ָ
נוס ָּבהֶ ן ,א ּ ִ
)ד( נוֹ דוֹ ת הַ ּגוֹ יִ ם וְ קַ נְ קַ ּנֵיהֶ ן וְ יַיִ ן ׁ ֶשל יִ שְׂ ָראֵ ל ָּכ ּ
ורן ִא ּס ּור הֲ נָאָ ה .הַ חַ ְרצַ נִּ ים
הֲ נָאָ הִּ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין ִא ּס ּ ָ
ורן ִא ּס ּור הֲ נָאָ הִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים
סורין וִ ִא ּס ּ ָ
וְ הַ זָּגִ ין ׁ ֶשל ּגוֹ יִ ם ,אֲ ּ ִ
סורין .יְ בֵ ִׁשין ,מֻ ּ ָת ִרין .הַ ּמֻ ְריָס וגְ ִבינוֹ ת ֵּבית אֻ נְ י ִָקי ׁ ֶשל ּגוֹ יִ ם,
אוֹ ְמ ִרים ,לַ ִחין ,אֲ ּ ִ
ורן
ורן ִא ּס ּור הֲ נָאָ הִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין ִא ּס ּ ָ
סורין וְ ִא ּס ּ ָ
אֲ ּ ִ
ִא ּס ּור ֲהנָאָ ה:
רע"ב ) -ד( נורות  -של עור :וקנקנים -
של חרס :אין איסורן איסור הנאה  -ודינייהו
הכי אם חדשים הם מותר לתת לתוכן יין מיד
ואם הכניס בהן העו"ג יין לקיום ממלא
אותם מים ומשהה בתוכן שלשה ימים מעת
לעת אלא שמערה המים בכל יום מעת לעת
של ג' ימים ומשים מים אחרים תחתיהם
ואחר כך מותר לשום בתוכו יין .ואם ישנן י"ב
חדש שלא היה בהם יין של עו"ג מותרין מיד
אחר שנה בלי ערוי :חרצנים וזנים  -פסולת
של ענבים וגרעינים שבפנים והקליפים
שבחוץ :לחים  -כל י"ב חדש אסורים בהנאה:

ויבשים  -לאחר י"ב חדש מותרין באכילה:
המורייס  -שומן שלדגים רגילין היו שמערבין
בו יין .אבל אם ניכר ממנו שלא נתערב בו יין
כ"ע לא פליגי דשרי :בית אונייקי  -שם כפר
שרוב עגלים הנמצאים שם קרבים לע"ג .ר"מ
חייש למיעוטא וסבר דאף על גב דרוב
עגלים הוי מיעוטא כנגד שאר בהמות חיישינן
למיעוטא .וכל הגבינות הנמצאות שם אמרינן
דלמא בקיבת עגלי ע"ג העמידן .וחכמים לא
חיישי למעוטא .ואין הלכה כר"מ בכל הני
תלתא בבי:

יו ְמהַ ְ ּל ִכין
הודהָ ׁ ,שאַ ל ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל אֶ ת ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻ
)ה( אָ ַמר ַר ִּבי יְ ּ ָ
ש ַע ְּכ ׁ ֶשהָ ּ
רו גְּ ִבינוֹ ת ׁ ֶשל ּגוֹ יִ ם .אָ ַמר לוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ ַמעֲ ִמ ִידין
ַּב ָ ּד ֶר ְך .אָ ַמר לוֹ ִ ,מ ּ ְפ ֵני ָמה אָ ְס ּ
ֲמורה ִמ ּקֵ בַ ת נְ בֵ לָ ה
אוֹ ָת ּה ְּבקֵ בָ ה ׁ ֶשל נְבֵ לָ ה .אָ ַמר לוֹ  ,וַ הֲ לֹא קֵ בַ ת עוֹ לָ ה ח ּ ָ
רו כּ ֹהֵ ן ׁ ֶש ַ ּד ְע ּתוֹ יָפָ ה שׂ וֹ ְרפָ ּה חַ יָּב וְ לֹא מוֹ עֲ ִלין) .חָ זַר( וְ אָ ַמר לוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵי
וְ אָ ְמ ּ
רוהָ
ׁ ֶש ּ ַמעֲ ִמ ִידין אוֹ ָת ּה ְּבקֵ בַ ת ֶעגְ לֵ י עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה .אָ ַמר לוֹ ִ ,אם ּ ֵכן ,לָ ּ ָמה לֹא אֲסָ ּ
בַ הֲ נָאָ הִ .ה ּ ִׂשיאוֹ ְל ָדבָ ר אַ חֵ ר ,אָ ַמר לוֹ  ,יִ ְׁש ָמעֵ אל אָ ִחי ,הֵ יאָ ְך אַ ּ ָתה קוֹ ֵרא )שיר
השירים א( ִּכי טוֹ ִבים ּד ֶֹד ָ
יך ִמיָּיִ ן ,אוֹ ִּכי טוֹ ִבים ּדוֹ ַדיִ ְך .אָ ַמר לוֹ ִּ ,כי טוֹ ִבים
ּדוֹ ַדיִ ְך .אָ ַמר לוֹ  ,אֵ ין הַ ָ ּדבָ ר ּ ֵכןֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי חֲבֵ רוֹ ְמלַ ּ ֵמד ָעלָ יוְ ,ל ֵריחַ ְׁש ָמנ ָ
ֶיך טוֹ ִבים:
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רע"ב ) -ה( מפני מה אסרו גבינות של
עו"ג  -באכילה .ולרבנן קא בעי .ומשום חלב
של בהמה טמאה ליכא למיחש דקים לן דחלב
בהמה טמאה אינה נקפה :שורפה חיה -
דפרשא בעלמא היא :בקיבת עגלי ע"ג -
ואף על גב דפרשא בעלמא היא אסור דשאני
ע"ג דכתיב בה )דברים יג( ולא ידבק בידך
מאומה מן החרס :השיאו לדבר אחר  -ולא
רצה להגיד טעמו שלדבר מפני שעדיין לא
עברו י"ב חדש שנגזרה גזירה זו וכי גזרי רבנן
גזירה לא מגלו לטעמא עד תריסר ירחי שתא
עד שתתפשט גזירתן .דלמא איכא דלא ס"ל
לטעמא ואתי לזלזולי ביה וטעמא דאסרו
גבינות של עו"ג מפני שמעמידין אותה בעור
קיבה של שחיטת עו"ג שהיא נבלה .ואף על

פי שהוא דבר מועט כנגד כל החלב כיון
שהוא מעמיד החלב ועושה בו מעשה לא
בטל דקי"ל הכל הולך אחר המעמיד .ומשום
בשר בחלב לא היה אסור כיון שהבשר בפני
עצמו מותר אינו אוסר בחלב אף על פי
שמעמידו עד שיתן בו טעם אבל דבר של
איסור מעיקרו אוסר בהיתר .אף על פי
שאינו נותן בו טעם כל זמן שהוא מעמיד :כי
טובים דודיך מיין  -הקדוש ברוך הוא אומר
כן לכנסת ישראל :אין הדבר כן  -אלא כנסת
ישראל אמרה לפני הקדוש ברוך הוא ערבים
עלי דברי דודיך כלומר תקנות שתקנו וגזרו
החכמים יותר מיינה של תורה .מעיקר תורה
שבכתב:

ורן ִא ּס ּור ֲהנָאָ ה ,חָ לָ ב ׁ ֶשחֲלָ בוֹ ּגוֹ י וְ אֵ ין
סורין וְ אֵ ין ִא ּס ּ ָ
)ו( אֵ לּ ו ְדבָ ִרים ׁ ֶשל גוֹ יִ ם אֲ ּ ִ
ושלָ קוֹ ת,
ירו בַ ּ ׁ ָש ֶמןְׁ ּ .
הו ,וְ הַ ּ ַפת ,וְ הַ ּ ׁ ֶש ֶמן ׁ ֶש ָּלהֶ ןַ .ר ִּבי ּובֵ ית ִ ּדינוֹ ִה ִּת ּ
יִ שְׂ ָראֵ ל רוֹ אֵ ּ
רופָ ה ,וְ צִ יר ׁ ֶשאֵ ין ָּבהּ ָ ּדגָ ה
וכבָ ִׁשין ׁ ֶש ַ ּד ְר ָּכן לָ ֵתת ְלתוֹ כָ ן יַיִ ן וָ ח ֶ
ְּ
ֹמץ ,וְ ָט ִרית ְט ּ
ומלַ ח סַ ְלקוֹ נְ ִטית ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו
] ִכ ְל ִּבית ׁשוֹ טֶ טֶ ת בּ וֹ [ ,וְ הַ ִחילָ ק ,וְ ק ֶֹרט ׁ ֶשל ִח ְל ִּתיתֶ ּ ,
ורן ִא ּס ּור ֲהנָאָ ה:
סורין וְ אֵ ין ִא ּס ּ ָ
אֲ ּ ִ
רע"ב ) -ו( הפת והשמן וכו'  -כל הני
אסורין משום חתנות ופת של נחתומין
התירוהו אבל פת של בעלי בתים לא הותר
אלא להולכי דרכים ובשעת הדחק .והשמן
ראו שלא פשט איסורו ונמנו עליו והתירוהו
כדמסיק במתניתין :ושלקות  -כל דבר שבשלו
אותו העו"ג ואפילו בשלו אותו בכליו של
ישראל ובפניו שאין לחוש לתערובות איסור
ולגיעולי עו"ג אסרוהו משום בשולי עו"ג
והוא שלא סייע בו ישראל לא בתחלה ולא
בסוף ולא אסרו משום בשולי עו"ג אלא דבר
שאינו נאכל כמו שהוא חי ועולה על שלחן
מלכים ללפת בו את הפת אבל אם חסר אחת
מאלו אין בו משום בשולי עו"ג :וכבשין
שדרכן לתת בהן יין  -אין איסורן איסור
הנאה לפי שאין טעם היין ניכר בהן אבל
באכילה אסורין :טרית טרופה  -מין דגים
טהורים שטורפין אותן דק דק ואינן נכרין

ואסורים כשנלקחו מן העו"ג שמא )נכתש(
עמהם דג טמא :וציר שאין בה דגה  -דג
קטן שנקרא כלבית ודרכו שהוא גדל בתוך
)ציר של( דגים טהורים וכשיש ציר דג טמא
מעורב עמו לא יגדל בו כלבית :והחילק  -מן
דגים קטנים טהורים ואין להם סנפיר
וקשקשת ועתיד לגדל אחר זמן ודגים קטנים
טמאים הדומים להם מתערבים עמהם
ואינם ניכרים אפילו כשאינה טרופה אבל
טרית אין הדגים טמאים דומים לה ולכך שרי
כשאינה טרופה :חלתית  -כך שמה בערבי
וחותכין קרטין בסכין ואסורה משום שמנונית
דסכין דאגב חריפותא )דחלתית( ממתקת היא
טעם דשמנונית הנבלע בה :ומלח סלקונטית
 מלח שכל גדולי רומי אוכלין אותה רגיליןלמשוח אותה בחלב חזיר ובשומן דגים
טמאים והיא גסה ולבנה ביותר:

הו ,וְ הַ ְ ּדבָ ׁש .וְ הַ ַ ּד ְב ָרנִ ּיוֹ ת
)ז( אֵ לּ ו מֻ ּ ָת ִרין ַּבא ֲִכילָ ה ,חָ לָ ב ׁ ֶשחֲלָ בוֹ גוֹ י וְ יִ שְׂ ָראֵ ל רוֹ אֵ ּ
וכבָ ִׁשין ׁ ֶשאֵ ין ַ ּד ְר ָּכן לָ ֵתת
אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּ ְמנ ְַּט ִפין ,אֵ ין ָּבהֶ ם ִמ ּ ׁש ּום הֶ ְכ ׁ ֵשר ַמ ְׁשקֶ הְ ּ .
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רופָ ה ,וְ צִ יר ׁ ֶש ּי ֶׁש ָּבהּ ָ ּדגָ ה ,וְ ָעלֶ ה ׁ ֶשל
ְלתוֹ כָ ן יַיִ ן וָ ח ֶ
ֹמץ ,וְ טָ ִרית ׁ ֶשאֵ ינָהּ ְט ּ
ֲסורין.
לוחין ,א ּ ִ
ֵיתים גְּ לֻ ְסקָ אוֹ ת הַ ְמג ְֻל ּגָ ִליןַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,הַ ּ ְׁש ּ ִ
ִח ְל ִּתית ,וְ ז ִ
רומה:
סוריןִ .מן הַ הֶ ְפ ּ ֵתק ,מֻ ּ ָת ִרין .וְ כֵ ן לַ ְּת ּ ָ
לולָ ה ,אֲ ּ ִ
הַ חֲגָ ִבים הַ ָּב ִאים ִמן הַ ְּס ּ
רע"ב ) -ז( וישראל רואהו  -לאו דוקא
רואהו אלא כיון דאי קאי חזי ליה אף על גב
דכי יתיב לא חזי ליה העו"ג ארתותי מרתית
אמר השתא קאי וחזי לי :והדברניות -
החלות שרודין מן הכוורת שבהם הדבש אף
על פי שהם נוטפות לא חיישינן שמא עיר'
בהם יין נסך פירוש אחר אשכלות של ענבים
אף על פי שהיין נוטף מהן אין בהן משום יין
נסך .ואין בהם משום הכשר משקה שיהא
מוכשר לטומאה דסתמן לאכילה ולא ניחא
ליה במשקה הנוטף מהן :וטרית שאינה
טרופה  -ואף על פי שהיא עשויה חתיכות
)נשאר( ראש הדג ושדרתו קיימין וניכר שהוא
טהור :עלה של חלתית  -דהא לא מפסקי
לה בסכין :וזיתים גלוסקאות מגולגלים -
זיתים הכנוסים בכלי עגול ומתחממים

גמרא

ונעצרים מאליהן ונעשים כגלוסקים מגולגלים
כמו ביצה מגולגלת שנתחממו :השלחין
אסורין  -אם נתרככו הזיתים כל כך עד
שכשלוקח הזית בידו הגרעין שבתוכו משתלח
ונופל מאליו אסורין .דמחמת היין נתרככו.
ואין הלכה כר' יוסי :מן הסלולה  -מן הסל
שלפני החנוני אסורים שמזלף עליהן יין כדי
שיתרככו :מן ההפתק  -ממקום שכונסן
שעוצרים אותם שם זה על זה מותרים שאינו
מזלף עליהם יין עד שנותנן לפניו למכור :וכן
לתרומה  -וכן כהן החשוד למכור תרומה
לשם חולין .כל הנמצא לפניו אסור שמא
תרומה היא .אבל הבא מן האוצר מותר.
דארתותי מרתת דלמא שמעי רבנן ויפקירו כל
האוצר:

– עבודה זרה דף כה' ע"א

לא תתיחד אשה עמהם :במאי עסקינן אילימא בחד דכוותה גבי ישראל מי
שרי והתנן לא יתייחד איש אחד עם שתי נשים אלא בתלתא דכוותה גבי
ישראל בפרוצים מי שרי והתנן אבל אשה אחת מתייחדת עם שני אנשים
ואמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא בכשרים אבל בפרוצים אפילו
עשרה נמי לא מעשה היה והוציאוה עשרה במטה לא צריכא באשתו עמו
עובד כוכבים אין אשתו משמרתו אבל ישראל אשתו משמרתו ותיפוק ליה
משום שפיכות דמים אמר רבי ירמיה באשה חשובה עסקינן דמירתתי מינה
רב אידי אמר אשה כלי זיינה עליה מאי בינייהו איכא בינייהו אשה חשובה
בין אנשים ושאינה חשובה בין הנשים תניא כוותיה דרב אידי בר אבין
האשה אף על פי שהשלום עמה לא תתיחד עמהן מפני שחשודין על
העריות :לא יתייחד אדם עמהן :תנו רבנן ישראל שנזדמן לו עובד כוכבים
בדרך טופלו לימינו רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר בסייף
טופלו לימינו במקל טופלו לשמאלו היו עולין במעלה או יורדין בירידה
לא יהא ישראל למטה ועובד כוכבים למעלה אלא ישראל למעלה ועובד
כוכבים למטה ואל ישוח לפניו שמא ירוץ את גולגלתו שאלו להיכן הולך
ירחיב לו את הדרך כדרך שעשה יעקב אבינו לעשו הרשע ]דכתיב[ עד
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אשר אבא אל אדוני שעירה וכתיב ויעקב נסע סכותה מעשה בתלמידי רבי
עקיבא שהיו הולכים לכזיב פגעו בהן ליסטים אמרו להן לאן אתם הולכים
אמרו להן לעכו כיון שהגיעו לכזיב פירשו אמרו להן ]תלמידי[ מי אתם
אמרו להן תלמידי רבי עקיבא אמרו להן אשרי רבי עקיבא ותלמידיו שלא
פגע בהן אדם רע מעולם רב מנשה הוה אזל לבי תורתא פגעו ביה גנבי
אמרו ליה לאן קאזלת אמר להן לפומבדיתא כי מטא לבי תורתא פריש
אמרו ליה תלמידא דיהודה רמאה את אמר להו ידעיתו ליה יהא רעוא
דליהוו הנהו אינשי בשמתיה אזלו עבדו גניבתא עשרין ותרתין שנין ולא
אצלחו כיון דחזו אתו כולהו תבעו שמתייהו והוה בהו חד גירדנא דלא
אתא לשרויה שמתיה אכלי' אריא היינו דאמרי אינשי גירדנא דלא טייזן
שתא בציר משני תא חזי מה בין גנבי בבל ולסטין דארץ ישראל:
רש"י על הגמרא
לא יתייחד איש אחד עם שתי נשים -
שהנשים דעתן קלות ושתיהן תתרצינה
לעבירה :אלא בתלתא  -להכי נקט תלתא
דבישראל בתלתא שרו בין בעיר בין בדרך
אבל תרי בעיר אין בדרך לא שמא יצטרך
אחד מהן לנקביו ונמצא אחד מהן יתייחד עם
הערוה בפ' עשרה יוחסין )קדושין דף פא(:
בפרוצין מי שרי  -ועובדי כוכבים למה ליה
לתנא לאשמועינן הא אפי' ישראל דכוותייהו
אסירי :והוציאוה עשרה פריצים  -לאשת איש
זונה :במטה  -חוץ לעיר לעבירה כעין
קוברי מת שלא יבינו :באשתו  -של עובד
כוכבים עמו :עובד כוכבים אין אשתו
משמרתו  -דלא קפדה דאיהו בקרי ואיתתיה
בבוציני :אבל ישראל אשתו משמרתו  -שרי
כדתנן בעשרה יוחסין בזמן שאשתו עמו ישן
עמהן בפונדקי מפני שאשתו משמרתו :ותיפוק
ליה  -בלאו עבירה נמי לא תתייחד משום
שפיכות דמים :באשה חשובה  -בין האנשים
ובין הנשים אשה יפה וקרובה למלכות
דמיסתפו מינה ולא קטלי לה אבל משום
עריות איכא דיפה היא ואצטריך לאשמועי'
דלא תתייחד חיישינן שמא תתפתה אבל אשה
שאינה חשובה בין האנשים וחשובה בין הנשים
משום רציחה נמי איכא דבא עליה ואחר כך
הורגה דלא ס"ל אשה כלי זיינה עליה

וחשובה בין האנשים ולא בין הנשים מותרת
להתייחד ומשום עריות ליכא דאינה יפה:אשה
כלי זיינה עליה  -אע"ג דאינה חשובה לא
בין האנשים ולא בין הנשים אין הורג אותה
אלא בא עליה וכיון שבא עליה אינו הורגה
ואפילו אינה קרובה למלכות נמי אי לא
אשמועינן דחיישינן לעריות לא הוה מסתברא
דמיתסרא משום שפיכות דמים :מאי בינייהו
 בין לר' ירמי' דמוקי לה באשה חשובה האלאו חשובה חיישי' לשפיכו' דמים בין לרב
אידי דאמר כלי זיינה עליה וליכא משום
שפיכות דמים מ"מ משום ערוה איכא בה
ולא מתייחדת :איכא בינייהו  -אשה חשובה
בין האנשים קרובה למלכות ואינה חשובה בין
הנשים אינה יפה לרבי ירמיה דמוקי לה
באשה חשובה דמשמע חשובה בין האנשים
ובין הנשים דקרובה למלכות היא ולא קטלי
לה אבל משום עריות איכא למיחש דיפה היא
הכא חשובה בין האנשים ולא בין הנשים
שריא לייחודי דמשום שפיכות דמים ליכא
דהא קרובה למלכות ומשום עריות נמי ליכא
דהא מכוערת היא לרב אידי אסירא לייחודי
דכולהו חיישינן לערוה דהא סתמא קאמר
אשה כלי זיינה עליה ולא קאמר הכא באשה
יפה עסקינן דכלי זיינה עליה :אע"פ
שהשלום עמה  -דודאי לא יהרגוה דהא כלי
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זיינה עליה לא תתייחד עמהן כו' והיינו כרב
אידי בר אבין השלום עמה משמע היא נושאת
את שלומה ואינה צריכה שלום מלכות :טופלו
לימינו  -מחברו לעובד כוכבים לימינו של
ישראל שאם ירצה העובד כוכבים להורגו
ישלח ישראל יד ימינו ויאחז בו :בסייף -
דאם היה העובד כוכבים חגור סייף טופלו
ישראל לימינו כדי שיהא יד שמאל של עובד
כוכבים שהסייף חגור בו לצד ימינו של ישראל
ומזומנת לימין ישראל לאחוז בה :במקל -
אם ביד עובד כוכבים מקל :טופלו ישראל
לשמאלו  -שתהא יד ימין העובד כוכבים
שהמקל בה סמוכה לישראל ואם ירים יד
ימינו תאחזו שמאלו של ישראל במקל הסמוך
לה דאי טופלו לימינו יהא המקל רחוק מידו
של ישראל :במעלה  -בהר או בסלע :לא
יהא ישראל למטה אלא למעלה  -בעלייה
ילך ישראל לפני העובד כוכבים דהיינו
למעלה אלא שטופלו לימינו דלא הוי אחריו

זוהר

ממש ובירידה יוליך העובד כוכבים לפניו:
ואל ישוח לפניו  -אפי' במישור אל ישחה
ישראל לפני העובד כוכבים ליטול כלום:
שמא ירוץ את גולגלתו  -ירוצץ :ירחיב לו
את הדרך  -אם היה צריך לו לילך עד פרסה
יאמר לו ב' פרסאות אני צריך לילך אולי
ימתין העובד כוכבים מלהכותו עד פרסה
שניה וזה יפרוש ממנו קודם לכן :נסע סכותה
 ולא הלך עד שעיר :לעכו  -רחוק מכזיב:לבי תורתא  -מקום :תלמידא דיהודה רמאה
את  -תלמידו של רב יהודה הוה וקרו ליה
רמאה כלומר ממנו למדת לרמותינו ליסטין
ישראל היו :ידעיתו ליה  -שהוא רמאי:
בשמתיה  -לפי שהיה אדם גדול ושמתיה
חיילא לייטינהו בשמתיה] :גרדנא  -אורג[:
גרדן דלא טייזן  -עניו סתם גרדן אין לו
בושת פנים :גנבי דבבל  -שפגעו ברב מנשי
נתפקרו לחרף אדם גדול:

– ויגש דף רט' ע"ב

וְ הַ ּקֹל נִ ְׁש ַמע ּ ֵבית ּ ַפ ְרעֹהִ .ר ִּבי )אלעזר( אַ ָּבא ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,תהלים פד( נִ ְכ ְספָ ה וְ גַ ם
נו אֶ ל אֵ ל חָ יָ ּ .תא ֲחזֵיָּ ,כל ַּבר ּנ ָׁש
ָּכ ְל ָתה נ ְַפ ִׁשי ְלחַ צְ רוֹ ת ה' ִל ִּבי ּובְ ָ ׂ
ש ִרי יְ ַרנְּ ּ
ְ
יה ִּב ְרכָ אן ְּבכָ ל
יה ְלאַ ְק ָ ּד ָמא לֵ ּ
יהִ ,אצְ ְט ִריך לֵ ּ
אר ּ
יה )וקם( קַ ּ ֵמי ָמ ֵ
ְּדצַ ֵּלי צְ לוֹ ֵת ּ
אריהּ ְּבזִ ְמ ָנא ְד ִאצְ ְט ִריךְ:
יה קַ ּ ֵמי ָמ ֵ
ולצַ ֵּלי צְ לוֹ ֵת ּ
יוֹ ָמא וְ יוֹ ָמאְ ּ ,
ְ
הואְּ .ב ִמנְ חָ הְ ,לאַ ח ֲָדא ִּבשְׂ ָמאלָ א.
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך
ימינָא ְ ּד ּ ְ
ְּבצַ פְ ָראְ ,לאַ ח ֲָדא ִּב ִ
ּ
ְ
יה ְלבַ ר נ ָׁש ְּבכָ ל יוֹ ָמא וְ יוֹ ָמא ְּבגִ ין ְל ִא ְתאַ ח ֲָדא
עותאִ ,אצְ ְט ִריך לֵ ּ
ּוצְ לוֹ ָתא ּובָ ּ ָ
ְ
יה ְ ּדלָ א
יהִ ,אצְ ְט ִריך לֵ ּ
אר ּ
יה) ,וקם( קַ ּ ֵמי ָמ ֵ
ימנָאַ ,מאן ְ ּדצַ ֵּלי צְ לוֹ ֵת ּ
יה .וְ אוֹ ִק ְ
ּ ֵב ּ
יה לָ א
יה ,צְ לוֹ ֵת ּ
ומאן ְ ּדאַ ְׁש ַמע קָ לֵ יהּ ִּבצְ לוֹ ֵת ּ
יהַ ּ .
יה ִּבצְ לוֹ ֵת ּ
ְל ִמ ְׁש ַמע קָ לֵ ּ
ִא ְׁש ְּת ַמע:
הוא
ַמאי טַ ְע ָמאְּ .בגִ ין )דף רי ע"א( ִּדצְ לוֹ ָתא ,לָ או ִא ִ
יהי הַ ִהיא קָ לָ א ְ ּד ִא ְׁש ְת ַמעּ ְ .דהַ ּ
יהי צְ לוֹ ָתאָּ .דא קָ לָ א אָ ח ֳָראְּ ,ד ַת ְליָא
ומאן ִא ִ
קוֹ ל ְ ּד ִא ְׁש ּ ַת ּ ַמע לָ או ִהיא צְ לוֹ ָתאַ ּ .
הוא ְּבוא"ו,
ְּבקָ לָ א ְד ִא ְׁש ְּת ַמעַ ּ ,
הוא קוֹ ל ְ ּד ּ
הוא קָ לָ א ְ ּד ִא ְׁש ְּת ַמעּ ָ .דא הַ ּ
ומאן ּ
הוא קֹל ְּבלָ א וא"ו:
קָ לָ א ְד ַת ְליָא ּ ֵב ּ
יהּ ָ ,דא הַ ּ
ובגִ ין ָּכ ְך ,לָ א ִאצְ ְט ִר ְ
יה ,אֶ ָּלא ְלצַ ָּלאָ ה
יה ִּבצְ לוֹ ֵת ּ
יה ְלבַ ר נ ָׁש ְל ִמ ְׁש ַמע קָ לֵ ּ
יך לֵ ּ
ְּ
הוא קָ לָ א ְ ּדלָ א ִא ְׁש ְּת ַמע .וְ ָדא ִהיא צְ לוֹ ָתא ְ ּד ִא ְתקַ ָּבלַ ת ּ ָת ִדיר.
ְּבלַ חַ ׁשְּ ,בהַ ּ
ימנִ ְ
ֲשאי.
יך ,וְ הַ ּקֹל נִ ְׁש ַמע ,קֹל ְּבלָ א וא"ו ,נִ ְׁש ַמעָּ .דא ִהיא צְ לוֹ ָתא ְּד ִהיא ַּבח ׁ ַ
וְ ִס ָ
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חק לישראל – פרשת מסעי יום ד'
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
ִ ּד ְכ ִתיב ְּבחַ ּנָה) ,שמואל א א( וְ קוֹ לָ הּ לא יִ ּ ׁ ָש ַמעּ ָ .דא ִהיא צְ לוֹ ָתא ְ ּד ּ ְ
ול ַיח ֲָדא
אותְ ּ ,
הוא קַ ִּבילַּ ,כד ִא ְתעֲ בִ יד ּגוֹ ְר ּ ָ
קונָא ְּכ ְדקָ א יְ ּ
עותא וְ כַ וָ ּ ונָה וְ ִת ּ ּ
ּ
מא) .והקל נשמע בית פרעה .והקל נשמע חסר וא"ו ,מאי
יה ְּכ ְדקָ א יָאוֹ ת ְּבכָ ל יוֹ ָ
חודא ְד ָמ ֵר ּ
יִ ּ ָ
טעמא ,אמר רבי אלעזר ,דא היא שכינתא דבכאת על חרוב בי מקדשא ועל גלותהון דישראל .כתיב

הכא ,והקל נשמע ,וכתיב התם) ,ירמיה לא( קול ברמה נשמע .מה להלן שכינתא ,אף כאן נמי שכינתא(:
ֲשאיָּ ,דא ִהיא קָ לָ א ִע ָּלאָ הּ ְ ,דכָ ל קָ ִלין נ ְָפ ִקין ִמ ּ ַת ּ ָמן.
ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר אָ ַמר ,קָ לָ א ַּבח ׁ ַ
יהי אָ זְ לָ א ְל ִא ְס ּ ַת ְ ּלקָ א ְּבוא"ו
אֲ בָ ל קֹל ְּבלָ א ו'ּ ָ ,דא ִהיא צְ לוֹ ָתא ִד ְל ַת ּ ָתאּ ְ ,ד ִא ִ
ול ִא ְתחַ ְּב ָרא ֵּביהּ :
ְּ
הוא קֹל ְּבלָ א וא"וָּ .דא ִהיא קָ לָ א ְ ּד ָּבכַ את ַעל
ּ ָתא ֲחזֵי ,וְ הַ ּקֹל נִ ְׁש ַמעּ ָ ,דא ּ
אשוֹ ן וְ ַעל ִמ ְק ָ ּד ׁש ׁ ֵשנִ י .נִ ְׁש ַמעְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר ,קוֹ ל ְּב ָר ָמה נִ ְׁש ָמע.
ִמ ְק ָ ּד ׁש ִר ׁ
ְ
ימנִ יךִ ,מן הָ ָר ָמה
הוא ַע ְל ָמא ִע ָּלאָ הַ ,ע ְל ָמא ְדאָ ֵתי .וְ ִס ָ
ְּב ָר ָמהַ ,מאי ְּב ָר ָמהּ ָ .דא ּ
וְ ַעד ּ ֵבית אֵ ל) ,תהלים קו( ִמן הָ עוֹ לָ ם וְ ַעד הָ עוֹ לָ ם .הָ כָ א ְּב ָר ָמהָּ ,דא ַע ְל ָמא
ִע ָּלאָ הּ ְ .דהָ א ְּבהַ ִהיא ׁ ַש ְע ּ ָתא ִ ּדי ְּב ָר ָמה נִ ְׁש ַמעְּ .כ ֵדין ַמה ְּכ ִתיב) ,ישעיה כב( וַ יִ ּ ְק ָרא
ול ִמ ְס ּ ֵפד וְ גו':
הוא ִל ְב ִכי ּ ְ
ה' א ִ
ֱלהים צְ בָ אוֹ ת ַּב ּיוֹ ם הַ ּ
ֵיה,
וְ הַ ּקֹל נִ ְׁש ַמעְ ,ל ֵעילָ א ְל ֵעילָ אַ .מאי ַט ְע ָמאְּ .בגִ ין ְ ּדוא"ו ִא ְת ַרחַ ק וְ ִא ְס ּ ַת ַּלק ִמ ּנ ּ
ֶנוִּ ,כי
ְּ
ֶנוִּ .כי אֵ ינ ּ ּ
וכ ֵדין ָרחֵ ל ְמבַ ָּכה ַעל ָּבנֶיהָ ֵמאֲ נָה ְל ִה ּנָחֵ ם ַעל ָּבנֶיהָ ִּכי אֵ ינ ּ
ֶנוְּ ,דבַ עֲ לָ הּ לָ א
ֶנו ,וְ הָ א אוֹ ִק ְ
אֵ ינָם ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
ימנָאִּ ,כי אֵ ינ ּ ּ
יה .אֶ ָּלא ִּכי אֵ ינ ּ ּ
יהוְּ .דהָ א ְּכ ֵדין
ִא ְׁש ּ ַת ַּכח ִע ּ ָמ ּהּ ְ .ד ִא ְ ּל ָמלֵ א ַּבעֲ לָ ּה יִ ְׁש ּ ַת ַּכח ִע ּ ָמ ּהִּ ,ת ְתנַחֵ ם עֲ לַ יְ ּ
יהי ִמ ְת ַנח ֲָמא ַעל ְּבנָהָ אְּ ,בגִ ין
ֶנו ,לָ או ִא ִ
לותאְ ּ .
ְּבנָהָ א ,לָ א יְ הוֹ ן ְּבגָ ּ ָ
ובגִ ין ְ ּדאֵ ינ ּ ּ
ֶנו ִע ּ ָמהּ :
ֲקו ִמ ּנ ָּהַ ,על ְ ּדאֵ ינ ּ ּ
ִ ּדבְ נָהָ א ִא ְת ַרח ּ
ְ
עו וְ ִא ְת ּגַ ְ ּליָין
ימנִ יך ְל ֵעילָ אֵ ּ ,ב ָ
הוא ִס ָ
יתא ְ ּד ִא ְת ּ ְפ ָר ּ
ּ ָתא ֲחזֵיֵ ּ ,בית ּ ַפ ְרעֹהּ ָ ,דא ּ
ובגִ ין ָּכךְ,
ֵיה ָּכל נְ הוֹ ִרין וְ כָ ל בּ ּוצִ ינִ יןָּ ,כל ַמה ְ ּדהֲוָ ה סָ ִתיםִ ,מ ּ ַת ּ ָמן ִא ְתגְּ ִליְ ּ .
ִמ ּנ ּ
ְ
הוא קוֹ ל,
ְּ
הוא אַ ּ ִפיק ָּכל נְ הוֹ ִרין וְ כָ ל בּ ּוצִ ינִ יןְּ ,בגִ ין ְלאַ נְ הָ ָרא ְלהַ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ְּד ִא ְק ֵרי קֹל ְּבלָ א וא"ו:
ְ
הוא ְלהַ אי קֹל ֵמ ַעפְ ָרא ,וְ יִ ְתחַ ַּבר ְּבוא"וְּ ,כ ֵדין
ּ ָתא ֲחזֵיַּ ,כד י ִָקים ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
נון ִּבנְ הוֹ ִרין ִע ָּל ִאין
לותא ,יִ ְת ַ
יהו ְּבזִ ְמנָא ְדגָ ּ ָ
הֲדר וְ יִ ְת ַע ְ ּד ּ
ָּכל ַמה ְ ּד ִא ְתאֲ ִביד ִמ ּנַיְ ּ
הוא
ְ ּד ִא ּתוֹ ְספָ ן ִמ ּגוֹ ַע ְל ָמא ִע ָּלאָ הְּ .כ ָמא ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,ישעיה כז( וְ הָ יָה ַּב ּיוֹ ם הַ ּ
או הָ אוֹ בְ ִדים ְּבאֶ ֶרץ אַ ּ ׁש ּור וְ הַ נִּ ָ ּד ִחים ְּבאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
יִ ּ ָתקַ ע ְּב ׁשוֹ פָ ר ּגָ דוֹ ל ּובָ ּ
ירושלָ ם:
ֲוו לַ ה' ְּבהַ ר הַ ּק ֶֹד ׁש ִּב ּ ׁ ָ
וְ ִה ְׁש ּ ַתח ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק יב'
)יג( המפטיר בנביא צריך לקרות בתורה תחלה אפילו שלשה פסוקים חוזר וקורא מה
שקרא לפניו ולא יפטיר בנביא עד שיגלול ספר תורה ולא יפחות מעשרים ואחד
פסוקים ואם שלם הענין בפחות מאלו אינו צריך להוסיף ואם קרא עשרה פסוקים
ותרגמן המתרגם דיו ואפילו לא שלם הענין ובנביא אחד קורא ואפילו שנים מתרגמין
ומדלג מענין לענין אחר ואינו מדלג מנביא לנביא אלא בנביאים של שנים עשר בלבד
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ובלבד שלא ידלג מסוף הספר לתחלתו וכל המדלג לא ישהה בדילוג אלא כדי שישלים
המתרגם תרגומו:
)יד( הקורא בנביא יש לו לקרות לתורגמן שלשה פסוקים והמתרגם מתרגם שלשתן זה
אחר זה ואם היו שלשה הפסוקים שלש פרשיות לא יקרא לתורגמן אלא אחד אחד
בלבד:

ð"òì

äëìî ïæåñ äðèìåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî ïæåñ äðèìåñ ïá ãåã äùî ,äøù ïá íééç áàæ
.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,äçîù úá
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