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תורה -

במדבר פרק ח'

ששׂ כָ ר יִ גְ אָ ל ּ ֶבן יוֹ סֵ ף:
ששׂ כָ ר יִ גְ אָ ל ּ ֶבן יוֹ סֵ ף) :ז( ְל ַמ ּטֵ ה יִ ּ ָ ׂ
)ז( ְל ַמ ּטֵ ה יִ ּ ָ ׂ

ישֹשכָ ר
)ז( ְל ִׁש ְב ָטא ְ ּד ּ ָ

יִ גְ אָ ל ַּבר יוֹ סֵ ף:

נון:
נון) :ח( ְל ַמ ּטֵ ה אֶ ְפ ָריִ ם הוֹ ׁ ֵש ַע ִ ּבן ּ
)ח( ְל ַמ ּטֵ ה אֶ ְפ ָריִ ם הוֹ ׁ ֵש ַע ִּבן ּ

)ח( ְל ִׁש ְב ָטא ְדאֶ ְפ ָריִ ם הוֹ ׁ ֵש ַע

ַּבר נוּן:

פוא:
פוא) :ט( ְל ַמ ּטֵ ה ִבנְ יָ ִמן ּפַ ְל ִטי ּ ֶבן ָר ּ
)ט( ְל ַמ ּטֵ ה ִבנְ י ִָמן ּ ַפ ְל ִטי ּ ֶבן ָר ּ

)ט( ְל ִׁש ְב ָטא ְד ִבנְ י ִָמן

ּ ַפ ְל ִטי ַּבר ָרפוּא:

בולֻ ן ּגַ ִ ּדיאֵ ל ּ ֶבן סוֹ ִדי:
בולֻ ן ּגַ ִ ּדיאֵ ל ּ ֶבן סוֹ ִדי) :י( ְל ַמ ּטֵ ה זְ ּ
)י( ְל ַמ ּטֵ ה זְ ּ

)י( ְל ִׁש ְב ָטא ִדזְ בוּלֻ ן

ּגַ ִ ּדיאֵ ל ַּבר סוֹ ִדי:

נביא

– יהושע פרק ב' ז'-י'

רו אַ ח ֲֵרי
פו אַ ח ֲֵריהֶ ם ֶ ּד ֶר ְך הַ יּ ְַר ֵ ּדן ַעל הַ ּ ַמ ְע ְּברוֹ ת וְ הַ ּ ׁ ַש ַער סָ גָ ּ
)ז( וְ הָ ֲאנ ִָׁשים ָר ְד ּ
או הָ ר ְֹד ִפים אַ ח ֲֵריהֶ ם) :ז( וגבריא רדפו בתריהוםן אורח ירדנא עד מגזתא ותרעא אחדו
ַּכאֲ ׁ ֶשר יָצְ ּ
בתר דנפקו רדפיא בתריהון:

בון וְ ִהיא ָע ְל ָתה עֲ לֵ יהֶ ם ַעל הַ ּגָ ג:
וְ הֵ ּ ָמה טֶ ֶרם יִ ְׁש ָּכ ּ

)ח(
סליקת לותהון לאגרא:

)ח( ואינון עד לא שכיבו והיא

ֹאמר אֶ ל הָ ֲאנ ִָׁשים י ַָד ְע ִּתי ִּכי נ ַָתן יְ הוָ ה לָ כֶ ם אֶ ת הָ אָ ֶרץ וְ ִכי נ ְָפלָ ה
)ט( וַ ּת ֶ
מ ּ ְפנֵיכֶ ם) :ט( ואמרת לגבריא ידענא ארי יהב
ישבֵ י הָ אָ ֶרץ ִ
ֹגו ָּכל ְׁ
אֵ ַ
ינו וְ ִכי ָנמ ּ
ימ ְתכֶ ם ָעלֵ ּ
יי לכון ית ארעא וארי נפלת אמתכון עלנא וארי אתברו כל יתבי ארעא מן קדמיכון:

אתכֶ ם
סוף ִמ ּ ְפנֵיכֶ ם ְּבצֵ ְ
אֲשר הוֹ ִב ׁ
ֶׁ
נו אֵ ת
יש יְ הוָ ה אֶ ת ֵמי יַם ּ
)י( ִּכי ׁ ָש ַמ ְע ּ
ולעוֹ ג
יתם ִל ְׁשנֵי ַמ ְלכֵ י הָ אֱ מ ִֹרי אֲ ׁ ֶשר ְּב ֵעבֶ ר הַ יּ ְַר ֵ ּדן ְל ִסיחֹן ּ ְ
ֲשר עֲ שִׂ ֶ
ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם וַ א ׁ ֶ
תם) :י( ארי שמענא ית דיבש יי ית מי ימא דסוף מן קדמיכון במפקכון
אֲשר הֶ ח ֱַר ְמ ּ ֶתם אוֹ ָ
ֶׁ
ממצרים ודי עבדתון לתרין מלכי אמוראה די בעברא דירדנא לסיחון ולעוג די גמרתון יתהון:

רש"י
)ז( על המעברות  -מקום מעבר המים,
שהיו סבורים שחזרו לאחוריהם אל ערבות

כתובים

מואב ,והירדן מפסיק בינתים .והשער סגרו
 -השוערים:

 -תהילים פרק מב' ה'-ח'

)ה( אֵ ֶּלה אֶ זְ ְּכ ָרה וְ אֶ ְׁש ּ ְפכָ ה ָעלַ י נ ְַפ ִׁשי ִּכי אֶ עֱ ֹבר ַּב ּ ָס ְך אֶ ַ ּד ֵ ּדם ַעד ּ ֵבית ֱאל ִֹהים
בקוֹ ל ִר ּנָה וְ תוֹ ָדה הָ מוֹ ן חוֹ גֵג) :א( אלין ניסיא אנא דכיר ואשוד על רעיוני נפשי כד אעבר
ְּ
טללא בלחודי אתחיל במשרין דצדיקי עד בית מוקדשא דיי בקל בעותא ותושבחתא אתרגושת עממין
דאתין למחג לירושלם:

נו יְ ׁש ּועוֹ ת
)ו( ַמה ִּת ְׁש ּתוֹ ח ֲִחי נ ְַפ ִׁשי וַ ּ ֶת ִ
הֱמי ָעלָ י הוֹ ִח ִלי לֵ אל ִֹהים ִּכי עוֹ ד אוֹ ֶד ּ ּ
פנָיו) :ו( מה תתמככין נפשי ותרגשי עלי אוריכי לאלהא ארום תוב אשבחניה בפורקנא דמן קדמוי:
ָּ
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)ז( אֶ לֹהַ י ָעלַ י נ ְַפ ִׁשי ִת ְׁש ּתוֹ חָ ח ַעל ּ ֵכן אֶ זְ ָּכ ְר ָך ֵמאֶ ֶרץ י ְַר ֵ ּדן וְ חֶ ְרמוֹ נִ ים ֵמהַ ר
ִמצְ ָער) :ז( אלהי עלי נפשי תתמכך בגין כן ידכרונך יתבי להלאה בארע ירדנא ויתבי טורי חרמוני
ועמא דקבילו אורייתא בטורא דסיני דמכיך וזעיר:

יך וְ גַ ֶּל ָ
יך ָּכל ִמ ְׁש ָּב ֶר ָ
)ח( ְּתהוֹ ם אֶ ל ְּתהוֹ ם קוֹ ֵרא ְלקוֹ ל צִ ּנוֹ ֶר ָ
רו) :ח( תהומא
יך ָעלַ י ָעבָ ּ

עלאה לתהומא ארעאה קרי לקל זלחי מרזביך היכנא כולהון מתבריך וגלליך עלי עברו:

רש"י
)ה( אלה אזכרה ,כי אעבור בסך -
פשוויי"אה בלעז ,את זאת אני זוכרת ונפשי
משתפכת בזכרי עליית הרגלים שהייתי
עוברת בגדודי בני אדם ומדדה עמהם עד
בית אלהים .סך  -לשון חשבון סך בני אדם,
ד"א סך לשון סכך וסוכה כלומר בעגלת צב
שהיו מחופות כמין סוכה ושמן בלשון אגדה
סקפסטאות ואסקופיטי .אדדם  -אדדה
עמהם כמו מדדי' עגלים וסייחים והאשה
מדדה את בנה ותיבה זו משמשת כשתי
תיבות ,אדדה עמה' אטוויי"אמוץ שנבל"א
בלעז ,ומנחם חברו לשון ידידות כמו נתתי
את ידידות נפשי בכף אויביה ,ודונש פתר
אדדם לשון דממה וכן דום לה' והתחולל לו
ופתרון אדדם אאלם ואחריש עד אבא בית
אלהים ברנה כמו אשמרה לפי מחסום בעוד
רשע לנגדי וכמו ואני כחרש לא אשמע
וכאלם לא יפתח פיו ודם הוא שורש בתיבה.
אדדם  -אדדה עמהם כמו ולא יכלו דברו
לשלום )בראשית ל"ז( דבר עמו בשלום .המון
חוגג  -שהיו הולכים לחוג ,ועל ככה יסד
הפייט )בשחרית פ' שקלים ביוצר של אלה

משנה

אזכרה ע"ש( עוצם המון חוגג ושוטף כנהר,
ומ"א לשון יוני שקורין לבריכ' מים חוגגין:
)ו( תשתוחחי  -לשון כי שחה לעפר נפשנו
)תהלים מ"ד( ושח כשהוא מדבר על מתפעל
התי"ו חולקת את אותיו' שרשי התיבה כדרך
כל תיבה שיסודה שי"ן בתחלת' .הוחילי -
המתיני וצפי לגאולה:
)ז( אזכרך מארץ ירדן  -ממה שעשית לנו
בירדן והרי חרמון אחר כל הכעס שהכעסנוך
בשטי' ,הובשת לנו את הירדן .מהר מצער -
מהר סיני שהוא צעיר לשאר ההרים אחר
שהכעסנוך בו במעשה העגל סלחת לעונינו
והלכת עמנו ,כל אלה אני זוכר' שמנעת
מלהטיב לי וגזרותיך מתחדשות עלי זו אחר
זו:
)ח( תהום אל תהום קורא  -צרה קוראה
לחברתה .לקול צנוריך  -טישקנאל"ש בלעז,
המקלחים עלי פורענות כמים שוטפים עד
כי כל משבריך וגליך עלי עברו ,משבריך
לשון גלי ים על שהיה גליו עולים למעלה
ומשתברים ונופלים:

 -פסחים פרק ג'

ֹמץ הָ אֲ דוֹ ִמי ,וְ זִ יתוֹ ם
)א( אֵ לּ ּו עוֹ ְב ִרין ַּב ּ ֶפסַ חֻ ּ ,כ ּ ָתח הַ ַּב ְב ִלי ,וְ ׁ ֵשכָ ר הַ ּ ָמ ִדי ,וְ ח ֶ
הַ ּ ִמצְ ִרי ,וְ זוֹ ָמן ׁ ֶשל צַ ָּב ִעים ,וַ עֲ ִמלָ ן ׁ ֶשל טַ ָּב ִחים ,וְ קוֹ לָ ן ׁ ֶשל סוֹ ְפ ִריםַ .ר ִּבי
הוא ִמ ּ ִמין ָ ּדגָ ןֲ ,ה ֵרי זֶה
א ֱִל ֶ
יעזֶר אוֹ ֵמר ,אַ ף ּ ַת ְכ ִׁשיטֵ י נ ִָׁשים .זֶה הַ ְּכלָ לָּ ,כל ׁ ֶש ּ
עוֹ בֵ ר ַּב ּ ֶפסַ ח .הֲ ֵרי אֵ לּ ּו ְבאַ זְ הָ ָרה ,וְ אֵ ין ָּבהֶ ן ִמ ּ ׁש ּום ָּכ ֵרת:
רע"ב ) -א( אלו עוברין  -אלו מתבערים
מן העולם .דאף על גב דאין עוברים עליהם

על בל יראה ,מדרבנן מיהא צריכי ביעור,
דהכי תנן לקמן שיאור ישרף ואף על גב
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דהאוכלו פטור :כותח הבבלי  -עשוי מפת
מעופש וחלב .ורגילים לטבל בו את המאכל:
שכר המדי  -שכר שהיו עושין במדי מחטים
או שעורים שרויים במים :וחומץ האדומי -
חומץ שעשוי בארץ אדום שנותנים שעורים
]ביין[ ומשהין אותם שם כדי שיחמיצו :וזיתום
המצרי  -תלתא שערי ותלתא קורטמי הוא
כרכוס מדברי ונקרא בערבי קרטום ותלתא
מלחא ,ועושין אותו לרפואה .עד כאן חמץ
הראוי לאכילה על ידי תערובת .מכאן ואילך
חמץ נוקשה בעיניה :וזומן של צבעים  -מים
שנותנין בהם סובים ומשתמשים בהם
הצבעים למלאכתן :ועמילן של טבחים -
]פת[ שעושין מקמח תבואה שלא הביאה
שליש בישולה ,ומכסים בה את הקדרה
לשאוב את הזוהמא :וקולן של סופרים -
עפר הרחיים מגבליחם אותו במים וסופרים
מדבקים בו ניירותיהם :רבי אליעזר -
מוסיף ,דאילו תנא קמא לית ליה אלא חמץ

דגן גמור על ידי תערובת או חמץ נוקשה
בעיניה ,ור' אליעזר מוסיף אף תכשיטי נשים
שהן חמץ נוקשה על ידי תערובת סממנים
אחרים .ובגמרא פריך ,תכשיטי נשים סלקא
דעתך ,אלא עאימא אף טפולי נשים ,סולת
שנשים טופלות ומחברות על בשרן עם
סממנין אחרים להשיר את השיער או להלבין
ולעדן את בשר .ואין הלכה כר' אליעזר :כל
שהוא מין דגן  -מחמשת המינין ,ומעורבין
בהם מים ,דאי אין בהם מים אלא מי פירות,
קיימא לן דמי פירות אין מחמיצין :הרי אלו
באזהרה  -אם אכלן עובר בלאו :ואין בהם
כרת  -דעל חמץ גמור ענוש כרת ,ואינו
ענוש כרת על התערובת ,אבל לוקה על
אכילתו ואם אכל כזית חמץ בתוך התערובת
בכדי אכילת פרס  -אבל אם לא אכל כזית
חמץ בתוך התערובת בכדי אכילת פרס אינו
לוקה מן התורה ,מיהו איסורא מיהא איכא,
דחמץ דפסח אוסר בתערובתו בכל שהוא:

)ב( ָּבצֵ ק ׁ ֶש ְּב ִס ְדקֵ י עֲ ֵרבָ הִ ,אם י ֵׁש ַּכזַּיִ ת ְּב ָמקוֹ ם אֶ חָ ד ,חַ יָּב ְלבָ עֵ ר .וְ ִאם לֹא,
עוטוֹ  .וְ כֵ ן ְל ִענְ יַן הַ ּטֻ ְמאָ הִ ,אם ַמ ְק ּ ִפיד ָעלָ יו ,חוֹ צֵ ץ .וְ ִאם רוֹ צֶ ה
ָּבטֵ ל ְּב ִמ ּ
הוא כָ עֲ ֵרבָ הָּ .בצֵ ק הַ חֵ ֵר ׁשִ ,אם י ֵׁש ַּכ ּיוֹ צֵ א בוֹ ׁ ֶשהֶ ְח ִמיץֲ ,ה ֵרי זֶה
יומוֹ  ,ה ֲֵרי ּ
ְב ִק ּ ּ
סור:
אָ ּ
רע"ב ) -ב( בצק שבסדקי עריבה  -ועשוי
לחזק שבריה וסדקיה .אם יש כזית במקום
אחד חייב לבער .פחות מכאן בטל במיעוטו.
ואם אינו עשוי לחזק ,אפילו פחות מכזית
חייב לבער ,לפי שאינו מבטלו שם ואפשר
שימלך ויטלנו משם :וכן לענין הטומאה -
אם נגע שרץ בהאי בצק בפסח שאיסורו
חושבו ,אם יש בו כזית חוצץ בפני הטומאה
ולא הוי כעריבה ולא נחתא לה טומאה
לעריבה .ובפחות מכזית ,אם אינו מקפיד
עליו בטל לגבי עריבה והוי כאילו נגע השרץ
בעריבה עצמה והיא טמאה :אם מקפיד
עליו חוצץ  -הכי קאמר ,ובשאר ימות השנה
שאין איסורו חושבו ,אין הדבר תלוי בשיעור
אם יש בו כזית אם לאו ,אלא בקפידא תליא

מילתא ,אם הקפיד עליו ועתיד ליטלו משם,
חוצץ בפני הטומאה בין יש בו כזית בין אין
בו כזית ולא נחתא טומאה לעריבה .ואם לא
הקפיד עליו ורוצה בקיומו אפילו יש בו כמה
זיתים הרי הוא כעריבה ,וכשנוגע השרץ
בבצק הוי כאילו נגע בעריבה ממש :בצק
החרש  -שמכין עליו ביד ואינו משמיע קול
ודומה לחרש שקורין לו ואינו משיב .פירוש
אחר ,בצק החרס ,שהוא קשה כחרס ואינו
ניכר אם החמיץ :אם יש כיוצא בו שהחמיץ
 אם יש עיסה אחרת שנילושה בשעה שזונילושה וכבר החמיצה ,אסור .ואם אין שם
כיוצא בו ,הוי שיעורה כדי שיהלך אדם מיל
בהליכה בינונית ,ושיעור זה כזמן שני חומשי
שעה:

יעזֶר אוֹ ֵמר ,לֹא ִת ְק ָרא לָ הּ
אֱל ֶ
ישין חַ ָּלה ְבטֻ ְמאָ ה ְּביוֹ ם טוֹ בַ ,ר ִּבי ִ
)ג( ּ ֵכיצַ ד ַמ ְפ ִר ִׁ
ירא אוֹ מֵ רַ ּ ,ת ִּטיל ַּבצּוֹ נֵן .אָ ַמר ַר ִּבי
הודה ּ ֶבן ְּב ֵת ָ
ׁ ֵשםַ ,עד ׁ ֶש ּ ֵתאָ פֶ הַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
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ובבַ ל יִ ּ ָמצֵ א ,אֶ ָּלא
הוא חָ ֵמץ ׁ ֶש ּמֻ זְ הָ ִרים ָעלָ יו ְּבבַ ל י ֵָראֶ ה ּ ְ
יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ,לֹא זֶה
ּ
ומנִּ יחַ ּ ָתה ַעד הָ ֶע ֶרב ,וְ ִאם הֶ ח ֱִמיצָ ה ,הֶ ח ֱִמיצָ ה:
ַמ ְפ ְר ׁ ַש ּ ָתה ּ ַ
רע"ב ) -ג( חלה בטומאה  -שנטמאת
העיסה ושוב אין החלה הניטלת ממנה ראויה
לאכילת כהן ,כיצד מפרישין אותה ביום טוב
של פסח ,הרי אין יכול לאפותה בפסח מאחר
שאינה ראויה לאכילה ,ולשהותה ולשורפה
בערב אי אפשר שמא תחמיץ ,ולהאכילה
לכלבים אי אפשר שאין מבערין קדשים ביום
טוב :ר' אליעזר אומר לא יקרא לה שם
חלה עד שתאפה  -דאכתי כל חדא וחדא
חזיא ליה ,דמכל חדא וחדא מפריש פורתא,
ולאחר אפייתה אם רצה יפריש חלה שלימה
על הכל ,דקסבר ר' אליעזר הרודה מן התנור

ונותן לסל ,הסל מצרפן לחלה :לא זהו חמץ
שמוזהרים עליו  -דלאו דיליה הוא לאחר
שקרא עליה שם ,וקרא כתיב )שמות יג( לא
יראה לך ,שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה
של אחרים ושל גבוה ,וזה אינו שלך ולא של
חברך דאכתי לא מטא ליד כהן .ור' אליעזר
סבר הואיל אי בעי מתשיל עלה הויא הקדש
בטעות ואינו הקדש וחזיא ליה לאכילה,
נמצא דשלו הוא וחמץ של ישראל הוא .ור'
יהושע סבר לא אמרינן הואיל  -והלכה כר'
אליעזר:

נור אֶ חָ ד ,זוֹ אַ חַ ר
)ד( ַר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמרָ ׁ ,של ֹׁש נ ִָׁשים לָ ׁשוֹ ת ְּכאַ חַ ת וְ אוֹ פוֹ ת ְּב ַת ּ ּ
זוֹ  .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםָ ׁ ,של ֹׁש נ ִָׁשים עוֹ ְסקוֹ ת ַּב ָּבצֵ ק ,אַ חַ ת לָ ׁ ָשה וְ אַ חַ ת עוֹ ֶרכֶ ת
וְ אַ חַ ת אוֹ פָ הַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,לֹא כָ ל הַ ּנ ִָׁשים וְ לֹא כָ ל הָ ֵעצִ ים וְ לֹא כָ ל
נורים ׁ ָשוִ ין .זֶה הַ ְּכלָ לָ ּ ,תפַ חִּ ,ת ְלטוֹ ׁש ְּבצוֹ נֵן:
הַ ּ ַת ּ ּ ִ
רע"ב ) -ד( שלש נשים לשות כאחת  -כל
אחת תנור מלא ,ואין כאן חימוץ ,אע"פ
]שהאחת[ ממתנת עד שיאפו השתים :וחכמים
אומרים  -אין להקל כל כך שיהו לשות
כאחת ,אלא שלש נשים עוסקות כל אחת
בבצק שלה :אחת לשה  -האחרונה לשה
כשחברתה האמצעית מקטפת (,והשלישית
שלשה תחילה אופה שלה :לא כל הנשים  -ר'
עקיבא אמילתיה דרבן גמליאל קא מהדר

ואמר שאין ראוי לעשות כדבריו ,לפי שיש
נשים עצלניות ומחמיצות אם שוהות כל כך
ושי תנור שאינו חם מהר ויש עצים שאין
נבערים מהר ,אלא כדברי חכמים ראוי
לעשות לעסוק תמיד בבצק ,שכל זמן
שעוסקין בבצק אינו בא לידי חימוץ .וכן
הלכה :זה הכלל תפח  -הבצק שבידה שרואה
שרוצה לתפוח :תלטוש  -ידה במים צוננין
ותקטפנה ותצטנן:

ֶהו
דוק ,יִ ּ ָ ׂ
אור ,יִ ּ ָ ׂ
)ה ( ֵ ׂ
ש ֵרף ,וְ הָ אוֹ ְכלוֹ חַ יָּב ָּכ ֵרת .אֵ יז ּ
טורִ .ס ּ ּ
ש ֵרף ,וְ הָ אוֹ ְכלוֹ ּ ָפ ּ
ש ּ
הודה.
בו ְס ָדקָ יו זֶה בָ זֶהּ ִ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי יְ ּ ָ
דוקֶ ׁ ,שנִּ ְת ָע ְר ּ
אורְּ ,כקַ ְרנֵי חֲגָ ִביםִ .ס ּ ּ
ֵׂש ּ
יפו פָ נָיו
אורָּ ,כל ׁ ֶש ִהכְ ִס ּ
ֶהו ֵ ׂש ּ
וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,זֶה וָ זֶה הָ אוֹ ְכלוֹ חַ יָּב ָּכ ֵרת .וְ אֵ יז ּ
שעֲ רוֹ ָתיו:
דו ַ ׂ
ְּכאָ ָדם ׁ ֶש ָע ְמ ּ
רע"ב ) -ה( שיאור  -שלא החמיץ כל צרכו:
]סידוק[  -דרך הבצק כשמחמיץ נעשה
סדקים סדקים :כקרני חגבים .סדק לכאן
וסדק לכאן :זה וזה האוכלו חייב כרת -

דקרני חגבים נמי הוא סדוק .ואיזהו שיאור
שפטור ,זה שאין בו שום סידוק אבל הכסיפו
פניו כאדם שעמדו שערותיו מתוך פחד
]שפניו מכסיפין[ .והלכה כחכמים:

שר ׁ ֶשחָ ל ִל ְהיוֹ ת ַּב ּ ׁ ַש ָּבתְ ,מבַ עֲ ִרים אֶ ת הַ כּ ֹל ִמ ִ ּל ְפנֵי הַ ּ ׁ ַש ָּבתִּ ,ד ְב ֵרי
)ו( אַ ְר ָּב ָעה ָע ָ ׂ
רומה
ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםִּ ,בזְ ַמ ּנָןַ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ַּבר צָ דוֹ ק אוֹ ֵמרְּ ,ת ּ ָ
ִמ ִ ּל ְפנֵי הַ ּ ׁ ַש ָּבת וְ חֻ ִ ּלין ִּבזְ ַמ ּנָן:
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רע"ב ) -ו( מבערים את הכל  -בין חולין
בין תרומה .חוץ מכדי אכילתו לשבת :תרומה
מלפני השבת  -שאין יכול להאכילה לא
לזרים ולא לבהמה ולהשהותה אי אפשר .אבל

חולין אין צריך לבער אלא בזמנו שיכול
למצוא להם אוכלים הרבה .והלכה כר'
אליעזר ברבי צדוק:

רוסין ְּבבֵ ית
עודת אֵ ּ ִ
)ז( הַ הוֹ לֵ ְך ִל ְׁשחוֹ ט אֶ ת ּ ִפ ְסחוֹ  ,וְ לָ מּול אֶ ת ְּבנוֹ  ,וְ לֶ אֱכוֹ ל ְס ּ ַ
ולבַ עֵ ר וְ לַ חֲזוֹ ר
חָ ִמיו וְ נִ זְ ַּכר ׁ ֶשיּ ֶׁש לוֹ חָ ֵמץ ְּבתוֹ ְך ּ ֵביתוֹ ִ ,אם יָכוֹ ל לַ חֲזוֹ ר ּ ְ
ומן
ְל ִמצְ וָ תוֹ ַ ,יחֲזוֹ ר וִ יבַ ֵער .וְ ִאם לָ אוְ ,מבַ ְּטלוֹ ְב ִלבּ וֹ ְ .להַ ִּציל ִמן הַ ּנָכְ ִריםִ ּ ,
ומן הַ ּ ַמ ּפֹלֶ ת ,יְ בַ ּטֵ ל ְּב ִלבּ וֹ  .וְ ִל ְׁשבּ וֹ ת
ומן הַ ְ ּדלֵ קָ הִ ּ ,
ומן הַ ִ ּל ְס ִטיםִ ּ ,
הַ ּנָהָ רִ ּ ,
יתת הָ ְר ׁש ּותַ ,יחֲזוֹ ר ִמיָּד:
ְׁש ִב ַ

רע"ב ) -ז( ההולך  -בארבעה עשר קאי:
אם יכול  -שיש שהות ביום :להציל מן הגייס
 את ישראל הנרדפים :יבטל בלבו  -ולאיחזור ואפילו יש שהות ,דמדאורייתא בביטול
בעלמא סגי :ולשבות שביתת הרשות  -שהיה

הולך להחשיך על התחום ולקנות שביתה
להלך משם והלאה אלפים אמה לדבר
הרשות ,יחזור מיד .אבל לקנות שביתת מצוה
כגון שצריך לילך למחר לבית האבל או לבית
המשתה ,היינו כהולך לשחוט את פסחו:

שר ק ֶֹד ׁשִ ,אם ָעבַ ר צוֹ ִפים,
ירושלַ יִ ם וְ נִ זְ ַּכר ׁ ֶשיּ ֵׁש ְּביָדוֹ ְּב ַ ׂ
)ח( וְ כֵ ן ִמי ׁ ֶשיָּצָ א ִמ ּ ׁ ָ
ירה ֵמעֲ צֵ י הַ ּ ַמעֲ ָרכָ ה .וְ ַעד
שׂ וֹ ְרפוֹ ִב ְמקוֹ מוֹ  .וְ ִאם לָ או ,חוֹ זֵר וְ שוֹ ְרפוֹ ִלפְ נֵי הַ ִּב ָ
הודה אוֹ ֵמר ,זֶה וָ זֶה
ַּכ ּ ָמה הֵ ן חוֹ זְ ִריןַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ,זֶה וָ זֶה ְּבכַ ּ ֵביצָ הַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
שר ק ֶֹד ׁש ְּבכַ ּזַיִ ת ,וְ חָ ֵמץ ְּבכַ ֵּביצָ ה:
ְבכַ זַּיִ ת .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםְ ,ב ַ ׂ
רע"ב ) -ח( שיש בידו בשר קודש  -שנפסל
ביוצא .שחומת ירושלים היא מחיצה לקדשים
]קלים[ :אם עבר צופים  -שם מקום שמשם
רואים בית המקדש :שורפו במקומו  -ולא
הטריחוהו לחזור :ואם לאו חוזר ושורפו -
דכתיב )ויקרא ו( בקודש לא תאכל באש
תשרף ,במקום אכילתו שריפתו :זה וזה -
חמץ דאמרינן לעיל ונזכר שיש לו חמץ בתוך
ביתו וכו' ,ובשר קודש שעמו :כביצה  -אבל
בפחות ,חמץ מבטלו בלבו ,ובשר קודש שורפו

גמרא

במקומו ,וסבר רבי מאיר חזרתו כטומאתו,
מה טומאת אוכלין כביצה שאין אוכלין
בכביצה שאין אוכל מטמא בפחות מכביצה,
כך אינו חוזר על פחות מכביצה :ר' יהודה
אומר זה וזה בכזית  -סבר חזרתו כאיסורו,
מה איסורו בכזית ,שעל כזית חמץ או בשר
קודש חייב ,כך על כזית חוזר :בשר קודש -
משום חומרא דקדשים חוזר אף על כזית,
חמץ דחולין אינו חוזר אלא על כביצה.
והלכה כחכמים:

 -פסחים דף מט' ע"א

לאכול סעודת אירוסין .תניא רבי שמעון אומר כל סעודה שאינה של
מצוה אין תלמיד חכם רשאי להנות ממנה כגון מאי אמר רבי יוחנן כגון
בת כהן לישראל ובת תלמיד חכם לעם הארץ דאמר רבי יוחנן בת כהן
לישראל אין זווגן עולה יפה מאי היא אמר רב חסדא או אלמנה או גרושה
או זרע אין לה במתניתא תנא קוברה או קוברתו או מביאתו לידי עניות
איני והא אמר רבי יוחנן הרוצה שיתעשר ידבק בזרעו של אהרן כל שכן
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שתורה וכהונה מעשרתן לא קשיא הא בתלמיד חכם הא בעם הארץ רבי
יהושע נסיב כהנתא חלש אמר לא ניחא ליה לאהרן דאדבק בזרעיה דהוי
ליה חתנא כי אנא רב אידי בר אבין נסיב כהנתא נפקו מיניה תרי בני
סמיכי רב ששת בריה דרב אידי ורבי יהושע בריה דרב אידי אמר רב פפא
אי לא נסיבנא כהנתא לא איעתרי אמר רב כהנא אי לא נסיבנא כהנתא
לא גלאי אמרו ליה והא למקום תורה גלית לא גלאי כדגלי אינשי אמר
רבי יצחק כל הנהנה מסעודת הרשות לסוף גולה שנאמר ואכלים כרים
מצאן ועגלים מתוך מרבק וכתיב לכן עתה יגלו בראש גלים :תנו רבנן כל
תלמיד חכם המרבה סעודתו בכל מקום סוף מחריב את ביתו ומאלמן את
אשתו ומייתם את גוזליו ותלמודו משתכח ממנו ומחלוקות רבות באות
עליו ודבריו אינם נשמעים ומחלל שם שמים ושם רבו ושם אביו וגורם שם
רע לו ולבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורות מאי היא אמר אביי קרו ליה
בר מחים תנורי רבא אמר בר מרקיד בי כובי רב פפא אמר בר מלחיך
פינכי רב שמעיה אמר בר מך רבע :תנו רבנן לעולם ימכור אדם כל מה
שיש לו וישא בת תלמיד חכם שאם מת או גולה מובטח לו שבניו תלמידי
חכמים ואל ישא בת עם הארץ שאם מת או גולה בניו עמי הארץ תנו רבנן
לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם וישיא בתו
לתלמיד חכם משל לענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל:
רש"י על הגמרא
בת כהן  -צריכה להינשא לכהנים ,ולא
לפגום משפחתה להינשא לישראל :אין זווגן
עולה יפה  -במזל טוב :מאי היא  -מה
עולה בידן :או אלמנה או גרושה או זרע אין
לה  -כדכתיב )ויקרא כב( ובת כהן כי תהיה
לאיש זר וסמיך ליה ובת כהן כי תהיה
אלמנה וגרושה וזרע אין לה וגו' :או קוברה
 בלא זמן :תלמיד חכם  -הוא שבח לו,אבל עם הארץ ואינו כהן גנאי הוא לו
לאהרן ,ונענשים :לא גלאי  -רב כהנא גלה
מבבל לארץ ישראל ,כדאמר בהגוזל ומאכיל
)בבא קמא קיז ,א( :לא גלאי כדגלו אינשי -
שאר תלמידים יוצאים מדעתן ,ואני יצאתי על
כרחי ,מחמת מרדין ואימת מלכות:ומאלמן

את אשתו  -שמבקש לימודו ואי אפשר לו,
וגולה למזונות ,והרי אשתו באלמנות חיות:
גוזליו  -יתומין :ותלמודו משתכח  -שאינו
עסוק לחזור עליו :ומחלוקות רבות באות
עליו  -מחמת ששכח תלמודו ,או הקפות
שמקיף מחנונין לסעודותיו :קרו ליה  -לבנו:
מרקיד בי כובי  -כדרך הליצנים ,שמשחקין
ומרקדין בחנויות להשקותן בשכרן :מלחיך
פינכי  -קערות :מך רבע  -מקפל לבושו
ורובץ וישן ,דרך המשתכרין ,אינו מספיק
לילך לביתו ולשכב על מטתו ,אלא מקפל
לבושו תחתיו וישן :מך  -כמו בר חמרא מוך
שקיך וגני )תענית ו ,ב(:
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זוהר

– שלח דף קסא' ע"א

ינון יִ שְׂ ָראֵ ל ֵמ ַע ּ ִמין
וְ ַע ּ ָתה יִ גְ ַ ּדל נָא כּ ֹחַ יְ ָיִ .ר ִּבי אֲ חָ א וְ ִר ִּבי יוֹ סֵ י אַ ְמ ֵרי ,ז ַָּכאי ִא ּ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הו ,וְ ִא ְת ְּכנֵי
ומ ּזָלוֹ ת ְ ּד ָע ְל ָמאְ .ד ּ ְ
עוֹ ְב ֵדי כּ וֹ כָ ִבים ּ ַ
הוא ִא ְת ְר ֵעי ְּב ּ
יך ּ
לון
הוּ ְ ,דהָ א ָע ְל ָמא לָ א ִא ְב ֵרי אֶ ָּלא ְּבגִ ינֵיהוֹ ן ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ לּ ְ ,דיִ ְׁש ּ ַת ְ ּד ּ
הו ,וְ ִא ְת ּ ָפאַ ר ְּב ּ
ְּב ּ
ינון
ְּבאוֹ ַריְ ָ
יתאְּ ,בגִ ין ְ ּדחַ ד ְּבחַ ד ִא ְתקַ ְׁש ָרן .וְ יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ַת ּ ָתא ְּבהַ אי ָע ְל ָמאִ ,א ּ ּ
עותא
ימ ַתי ִּבזְ ַמן ְ ּד ַע ְב ֵדי ְר ּ ָ
יומא ְ ּדכָ ל ְׁשאַ ר ַע ּ ִמין ,אֵ ָ
יה ,וְ ִק ּ ּ ָ
יומא ִ ּדילֵ ּ
ִק ּ ּ ָ
אריהוֹ ן:
ְּד ָמ ֵ
ְ
יה ְּכגַ וְ ונָא
הוא ַּבר נ ָׁש ְּב ָע ְל ָמא ,אַ ְת ִקין לֵ ּ
ּ ָתא ֲחזֵיַּ ,כד ָּב ָרא ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
גופָ אּ ְ ,ד ַת ּ ָמן ׁ ַש ְריָא
יה ְּבאֶ ְמצָ ִע ָ
תוק ּ ֵפ ּ
יה וְ ּ ְ
יה חֵ ילֵ ּ
ִע ָּלאָ ה )יקירא( ,וְ יָהַ ב לֵ ּ
יתא ְ ּד ּ
גופָ א) .וכל אינון שייפי
גופָ אִ ּ ,
הוא )מזונא( ּ ּ ְ
ומ ּ ַת ּ ָמן ִא ְּתזָן ָּכל ּ ּ
תוק ּ ָפא ְ ּדכָ ל ּ ּ
ִל ָּבאְּ .ד ּ
ילא.
אֲתר ִע ָּלאָ ה ִ ּד ְל ֵע ָּ
דגופא מתמן אתזנו( וְ הָ א ִל ָּבא אָ ִחיד )דף קס"א ע"ב( וְ ִא ּ ָתקַ ף ַּב ָ
ילא )ואחיד ביה( ,וְ ָדא ִא ְת ְק ׁ ַשר ְּב ָדא:
ארי ְל ֵע ָּ
ישאְּ ,ד ׁ ָש ִ
יהו מוֹ חָ א ְ ּד ֵר ׁ ָ
ְ ּד ִא ּ
ְ
גופָ א ,וְ אַ ְת ִקין
ובגַ וְ ונָא ְ ּד ָדא ,אַ ְת ִקין ּ ְ
ְּ
הוא ָע ְל ָמא .וְ עֲ בַ ד )ליה( חַ ד ּ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ינון
ארי ְּבאֶ ְמצָ ִע ָ
ֵיה ְ ּד ִל ָּבא ,וְ ִל ָּבא ׁ ָש ֵ
גופָ א סַ ח ֲָרנ ּ
גופָ א .וְ כָ ל ִא ּ ּ
יתא ְ ּדכָ ל ּ ּ
ׁ ַשיְ יפֵ י ְ ּד ּ
הוא
הוא ּ ּ ְ
ׁ ַשיְ ִ
תוק ּ ָפא ְ ּדכ ָֹּלא ,וְ כ ָֹּלא ּ ֵביהּ ּ ַת ְליָין .וְ הַ ּ
הוא ִל ָּבאּ ְ ,ד ּ
זָנו ֵמהַ ּ
יפין ִא ְּת ּ
ילא:
ִל ָּבאִ ,א ְת ְק ׁ ַשר וְ ִא ְתאֲחָ ד ְּבמוֹ חָ א ִע ָּלאָ ה ְ ּד ׁ ַש ְריָא ְל ֵע ָּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ָנוס
ּ ָתא ֲחזֵיַּ ,כד ָּב ָרא ּ ְ
הוא ָע ְל ָמא ,אַ ְׁש ָרא )ס"א אסדר( ְלי ּ ַָמא ְ ּדאוֹ ְקי ּ
יך ּ
רושלַ ם.
אומין כּ ָֹּלא אַ ְסחַ ר ִליְ ּ ׁ ָ
ְּדאַ ְסחַ ר ָּכל יִ ּ ׁש ּובָ א ְ ּד ָע ְל ָמא .וְ יִ ּ ׁש ּובָ א ְ ּדכָ ל ִׁש ְב ִעין ּ ִ
יתא ְ ּדכָ ל יִ ּ ׁש ּובָ א ׁ ַש ְריָא .וְ ִהיא אַ ְסחַ ָרא ְלהַ ר הַ ַּביִ ת .וְ הַ ר
רושלַ ם ְּבאֶ ְמצָ ִע ָ
וִ יְ ּ ׁ ָ
ינון עֲ זָרוֹ ת סָ ח ֲָרן ְל ִל ְׁש ַּכת הַ ּגָ זִ יתּ ְ ,ד ַת ּ ָמן
הַ ַּביִ ת אַ ְסחַ ר לַ עֲ זָרוֹ ת ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל .וְ ִא ּ ּ
סַ נְהֶ ְ ּד ֵרי גְּ דוֹ לָ ה י ְַת ִבין .וְ ָתנֵינָן ,לֵ ית יְ ִׁשיבָ ה ַּבעֲ ז ָָרה ,אֶ ָּלא ְל ַמ ְלכֵ י ּ ֵבית ָ ּדוִ ד
יהו:
ִּב ְלחוֹ ַדיְ ּ
אולָ ם לָ הֵ יכָ ל.
אולָ ם .וְ הָ ּ
וְ ִל ְׁש ַּכת הַ ּגָ זִ ית אַ ְסחַ ר לַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ  .וְ הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ אַ ְסחַ ר ְלבֵ ית הָ ּ
רובים וְ אָ רוֹ ן.
וכ ּ ִ
וְ הֵ יכָ ל ְלבֵ ית ק ֶֹד ׁש הַ ֳק ָד ִׁשיםּ ְ ,ד ַת ּ ָמן ְׁש ִכינָה ׁ ַש ְריָא ,וְ כַ ּפ ֶֹרת ּ ְ
ינון אַ ְת ֵרי ְ ּדיִ ּ ׁש ּובָ א,
ָנו ָּכל ִא ּ ּ
ומהָ כָ א ִא ְּתז ּ
הוא ִל ָּבאְּ ,דכָ ל אַ ְר ָעא וְ ָע ְל ָמאֵ ּ .
וְ הָ כָ א ּ
ישא ,וְ ִא ְת ֲא ִחיד ָ ּדא ְּב ָדא,
גופָ א .וְ ִל ָּבא ָ ּדא ִא ְּתזָן ִמ ּמוֹ חָ א ְ ּד ֵר ׁ ָ
ינון ׁ ַשיְ ִ
יפי ְ ּד ּ
ְ ּד ִא ּ ּ
ָ
ָ
הוא ִד ְכ ִתיב )שמות טו( ָמכוֹ ן ְל ִׁש ְב ְּתך ּ ָפ ַע ְל ּ ָת יְ ָי:
הֲדא ּ
הלכה – הרמב"ם תפילה פרק ט'
)א( סדר תפלות הציבור כך הוא בשחר כל העם יושבים ושליח ציבור יורד לפני התיבה
ועומד באמצע העם ומתחיל ואומר קדיש וכל העם עונים אמן יהא שמיה רבא מברך
לעלם ולעלמי עלמיא בכל כחן ועונין אמן בסוף קדיש ואחר כך אומר ברכו את יי'
המבורך והם עונים ברוך יי' המבורך לעולם ועד ומתחיל ופורס על שמע בקול רם והם

כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

8

חק לישראל – פרשת שלח יום ב'
עונים אמן אחר כל ברכה וברכה והיודע לברך ולקרות עמו קורא עד שמברך גאל
ישראל:
)ב( והכל עומדין מיד ומתפללים בלחש ומי שאינו יודע להתפלל עומד ושותק עד
שיתפלל שליח ציבור בלחש עם שאר העם וכל מי שיגמור תפלתו עם הציבור יפסיע
שלש פסיעות לאחוריו ויעמוד במקום שהגיע אליו בעת שיפסיע:

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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