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תורה -

בראשית פרק מא'

)ז( וַ ִּת ְבלַ ְענָה הַ ּ ִׁש ּב ֳִלים הַ דַּ קּ וֹ ת אֵ ת ׁ ֶשבַ ע הַ ּ ִׁש ּב ֳִלים הַ ְ ּב ִריאוֹ ת וְ הַ ּ ְמלֵ אוֹ ת וַ ִּייקַ ץ
ּ ַפ ְרעֹה וְ ִה ּנֵה חֲלוֹ ם) :ז( וַ ִּת ְבלַ ְענָה הַ ּ ִׁש ּב ֳִלים הַ דַּ קּ וֹ ת אֵ ת ׁ ֶשבַ ע הַ ּ ִׁש ּב ֳִלים הַ ְּב ִריאוֹ ת
וְ הַ ּ ְמלֵ אוֹ ת וַ ִּייקַ ץ ּ ַפ ְרעֹה וְ ִה ּנֵה חֲלוֹ ם:

ימ ָתא ו ָּמ ְליָ ָתא
)ז( ו ְּבלָ ָעא ׁ ֻש ְּבלַ ָ ּיא לָ ְקי ָָתא יָת ְׁשבַ ע ׁ ֻש ְּבלַ ָ ּיא ּ ַפ ִּט ָ

וְ ִא ְּת ַער ּ ַפ ְרעֹה וְ הָ א חֶ ְל ָמא:

)ח( וַ יְ ִהי בַ בּ ֹקֶ ר וַ ִּת ּ ָפ ֶעם רוּחוֹ וַ ִּי ְׁשלַ ח וַ ִּי ְק ָרא אֶ ת ָּכל חַ ְרטֻ ּ ֵמי ִמצְ ַריִ ם וְ אֶ ת ָּכל
חלֹמוֹ וְ אֵ ין ּפוֹ ֵתר אוֹ ָתם ְלפַ ְרעֹה) :ח( וַ יְ ִהי בַ בּ ֹקֶ ר
ֲחכָ ֶמיהָ וַ יְ סַ ּ ֵפר ּ ַפ ְרעֹה לָ הֶ ם אֶ ת ֲ
וַ ִּת ּ ָפ ֶעם רוּחוֹ וַ ִּי ְׁשלַ ח וַ ִּי ְק ָרא אֶ ת ָּכל חַ ְרטֻ ּ ֵמי ִמצְ ַריִ ם וְ אֶ ת ָּכל חֲכָ ֶמיהָ וַ יְ סַ ּ ֵפר ּ ַפ ְרעֹה לָ הֶ ם אֶ ת
ֲ
יה ו ְּׁשלַ ח ו ְּק ָרא יָת ָּכל חָ ָר ׁ ֵשי ִמצְ ַריִ ם
חלֹמוֹ וְ אֵ ין ּפוֹ ֵתר אוֹ ָתם ְלפַ ְרעֹה) :ח( וַ הֲ וָ ה ְבצַ ְפ ָרא ו ִּמ ּ ַט ְר ּ ָפא רוּחֵ ּ
יה וְ לֵ ית דְּ פָ ׁ ַשר י ְָתהוֹ ן ְלפַ ְרעֹה:
וְ יָת ָּכל חַ ִּכ ָ
ימהָ א וְ ִא ְׁש ּ ָת ִעי פַ ְרעֹה ְלהוֹ ן יָת חֶ ְל ֵמ ּ

ֲטאַ י אֲנִ י ַמזְ ִּכיר הַ יּוֹ ם) :ט( וַ יְ ַד ּ ֵבר
שר הַ ּ ַמ ְׁש ִקים אֶ ת ּ ַפ ְרעֹה לֵ אמֹר אֶ ת ח ָ
)ט( וַ יְ ַד ּ ֵבר ַ ׂ
ֲטאַ י אֲנִ י ַמזְ ִּכיר הַ יּוֹ ם) :ט( ו ַּמ ִ ּליל ַרב ׁ ָשקֵ י ) ִעם( ְלפַ ְרעֹה
שר הַ ּ ַמ ְׁש ִקים אֶ ת ּ ַפ ְרעֹה לֵ אמֹר אֶ ת ח ָ
ַׂ
ימר יָת סָ ְרחָ נִ י ֲאנָא ַמ ְד ַּכר יוֹ ָמא ֵדין:
ְל ֵמ ָ

שר
שר הַ ּ ַט ָּב ִחים אֹ ִתי וְ אֵ ת ַ ׂ
)י( ּ ַפ ְרעֹה קָ צַ ף ַעל עֲ בָ ָדיו וַ ִּי ּ ֵתן אֹ ִתי ְ ּב ִמ ְׁש ַמר ּ ֵבית ַ ׂ
שר
שר הַ ּ ַט ָּב ִחים אֹ ִתי וְ אֵ ת ַ ׂ
הָ אֹ ִפים) :י( ּ ַפ ְרעֹה קָ צַ ף ַעל עֲ בָ ָדיו וַ ִּי ּ ֵתן אֹ ִתי ְּב ִמ ְׁש ַמר ּ ֵבית ַ ׂ
הָ אֹ ִפים:

)י( ּ ַפ ְרעֹה ְרגֵז ַעל ַע ְבדוֹ ִהי וִ יהַ ב י ִָתי ְּב ַמ ְּט ַרת ּ ֵבית ַרב קָ טוֹ לַ ָ ּיא י ִָתי וְ יָת ַרב נ ְַח ּתוֹ ֵמי:

רש"י
)ז( הבריאות  -שיינ"ש בלע"ז :והנה חלום -
והנה נשלם חלום שלם לפניו והוצרך
לפותרים:
)ח( ותפעם רוחו  -ומטרפא רוחיה מקשקשת
בתוכו כפעמון ובנבוכדנצר הוא אומר )דניאל
ב( ותתפעם רוחו לפי שהיו שם שתי פעימות
שכחת החלום והעלמת פתרונו )ב"ר(:

נביא

חרטמי  -הנחרים בטימי מתים ששואלים
בעצמות )טימי הן עצמות בלשון ארמי
ובמשנה בית שהוא מלא טמיא מלא עצמות(:
ואין פותר אותם לפרעה  -פותרים היו
אותם אבל לא לפרעה שלא היה קולן נכנס
באזניו ולא היה לו קורת רוח בפתרונם שהיו
אומרים שבע בנות אתה מוליד שבע בנות
אתה קובר )ב"ר(:

– מלכים א פרק ג' כא-כד

)כא( וָ אָ קֻ ם ַּבבּ ֹקֶ ר ְלהֵ ינִ יק אֶ ת ְ ּבנִ י וְ ִה ּנֵה ֵמת וָ אֶ ְתבּ וֹ נֵן אֵ לָ יו ַּבבּ ֹקֶ ר וְ ִה ּנֵה לֹא
ֲשר יָלָ ְד ִּתי) :כא( ואקימת בצפרא לאונקא ית ברי והא מית ואסתכלית ביה בצפרא והא
הָ יָה ְבנִ י א ׁ ֶ
לא הוה ברי דלידית:

ֹאמר הָ ִא ּ ׁ ָשה הָ אַ חֶ ֶרת לֹא ִכי ְ ּבנִ י הַ חַ י ו ְּבנ ְֵך הַ ּ ֵמת וְ זֹאת אֹ ֶמ ֶרת לֹא ִכי
)כב( וַ ּת ֶ
ְ
מלֶ ך) :כב( ואמרת אתתא אוחרנתא לא כן ברי חיא
ְ ּבנ ְֵך הַ ּ ֵמת ו ְּבנִ י הֶ חָ י וַ ְּת ַד ּ ֵב ְרנָה ִל ְפנֵי הַ ּ ֶ
ובריך מיתא ודא לדא אמרא לא כן בריך מיתא וברי חיא ודינן קדם מלכא:
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ֹאמר הַ ּ ֶמלֶ ְך זֹאת אֹ ֶמ ֶרת זֶה ְ ּבנִ י הַ חַ י ו ְּבנ ְֵך הַ ּ ֵמת וְ זֹאת אֹ ֶמ ֶרת לֹא ִכי ְ ּבנ ְֵך
)כג( וַ יּ ֶ
הַ ּ ֵמת ו ְ
ּבנִ י הֶ חָ י) :כג( ואמר מלכא דא אמרא דין ברי חיא ובריך מיתא ודא אמרא לא כן בריך מיתא
וברי חיא:

ֹאמר הַ ּ ֶמלֶ ְך ְקח ּו ִלי חָ ֶרב וַ יּ ִָבא ּו הַ חֶ ֶרב ִל ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך:
וַ יּ ֶ

)כד(
חרבא ואיתיאו חרבא לקדם מלכא:

)כד( ואמר מלכא איתו לי

רש"י
)כא( ואתבונן אליו  -נתתי לב להסתכל בו:

כתובים

 -משלי ט ג-ו

ׁ ָש ְלחָ ה נַעֲ ר ֶֹתיהָ ִת ְק ָרא ַעל ּ ַג ּ ֵפי ְמר ֵֹמי קָ ֶרת:

)ג(
עשינתא דנצירן:

)ג( ושדרת טליתהא דתקרין על גיב רמתא

)ד( ִמי פֶ ִתי יָסֻ ר הֵ ּנָה חֲסַ ר לֵ ב אָ ְמ ָרה לּ וֹ :
מסָ ְכ ִּתי) :ה( אתו אכולו לחמי ואשתו חמרא דמזגית:
)ה( ְלכ ּו לַ חֲמ ּו ְבלַ ח ֲִמי ו ְּׁשת ּו ְ ּביַיִ ן ָ
ְ
בינָה) :ו( שבוקו מנכון חסירות רעיונכון וחיו והליכו
)ו( ִעזְ ב ּו ְפ ָתאיִ ם וִ ְחי ּו וְ ִא ְׁשר ּו ְ ּב ֶד ֶרך ִ ּ
)ד( מן דשבר נאתא לותי וחסיר רעינא אמרת ליה:

בארחא דביונא:

רש"י
)ג( שלחה נערותיה  -אדם וחוה ,ד"א משה
ואהרן:
)ד( מי פתי יסור הנה  -וילמוד אותי ויחכם:
)ה( לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי -
ביין שמזגתי:

משנה

)ו( עזבו פתאים וחיו  -את דרך הפתיות.
ואשרו  -לשון פעם כמו באשורו אחזה רגלי
)איוב כג(:

 -שבת פרק י'

יע ְלז ֶַרע ו ְּל ֻדגְ ָמא וְ ִל ְרפוּאָ ה ,וְ הוֹ צִ יאוֹ בַ ּ ׁ ַש ָּבת ,חַ יָּב ְ ּבכָ ל ׁ ֶשהוּא.
)א( הַ ּ ַמצְ נִ ַ
וְ כָ ל אָ ָדם אֵ ין חַ יָּב ָעלָ יו אֶ ָּלא ְכ ִׁשעוּרוֹ  .חָ זַר וְ ִה ְכנִ יסוֹ  ,אֵ ינוֹ חַ יָּב ָעלָ יו אֶ ָּלא
ְכ ִׁשעוּרוֹ :
רע"ב  -המצניע  -קודם השבת :לזרע
ולדוגמא  -להראות שיש לו סממנים
ויקנו ממנו :ולרפואה  -ושכח בשבת למה
הצניעו והוציאו סתם ,חייב עליו בכל
שהוא ,שעל דעת הראשונה הוציאו והא

אחשביה :אלא כשיעורו  -כל אחד
שיעור המפורש בו :חזר והכניסו  -זה
שהצניע פחות מכשיעור והוציאו ,אם
נמלך בו שלא לזרעו וחזר והכניסו :אינו
חייב  -בהכנסה זו אלא אם כן יש בו
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שיעור שלם ,דכיון דנמלך שלא לזרעו

בטלה מחשבתו והרי הוא ככל אדם:

)ב( הַ ּמוֹ צִ יא אֳכָ ִלין וּנְ ָתנָן ַעל הָ אַ ְסקֻ ּ ָפהֵ ּ ,בין ׁ ֶשחָ זַר וְ הוֹ צִ יאָ ן ּ ֵבין ׁ ֶשהוֹ צִ יאָ ן
אכ ּתוֹ ְ ּבבַ ת אֶ חָ ת .קֻ ּ ָפה ׁ ֶש ִהיא ְמלֵ אָ ה
שה ְמלַ ְ
אַ חֵ רָ ּ ,פטוּרִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשלּ ֹא ָע ָ ׂ
פֵ רוֹ ת וּנְ ָתנ ָּה ַעל הָ אַ ְסקֻ ּ ָפה הַ ִחיצוֹ נָה ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשרֹב הַ ּ ֵפרוֹ ת ִמ ַּבחוּץ,
ּ ָפטוּרַ ,עד ׁ ֶשיּוֹ צִ יא אֶ ת ָּכל הַ ּ ֻק ּ ָפה:
רע"ב  -על האסקופה  -שהיא
כרמלית ,כגון שגבוהה משלשה ועד
תשעה ורחבה ארבעה :שלא עשה
מלאכתו בבת אחת  -לא עשה עקירה
מרשות היחיד והנחה ברשות הרבים שהם
מקום חיוב ,דבהכי הויא מלאכה גמורה,
אלא עקר ממקום חיוב והניח בכרמלית
שהוא פטור באותה הנחה ,והדר עקר לה
מכרמלית שאינו מקום חיוב והניח ברשות
הרבים ,ונמצא שלא נעשית עקירה

ממקום חיוב והנחה במקום חיוב בפעם
אחת :אסקופה החיצונה  -אצטבא שלפני
פתח הבית לצד רשות הרבים :עד שיוציא
 כלומר אלא אם כן הוציא בראשונה כלהקופה .ולא שנו אלא בקופה מלאה
קשואין ודלועין שהן ארוכין ועדיין יש
מהן לפנים ,אבל מלאה חרדל שהרי יש
הרבה ממנו כולו מבחוץ ,נעשה כמי
שהוציא את כל הקופה וחייב:

ימינוֹ ּ ֵבין ִ ּבשְׂ מֹאלוֹ ּ ְ ,בתוֹ ְך חֵ יקוֹ אוֹ ַעל ְּכ ֵתפוֹ  ,חַ ָ ּיבֶ ׁ ,ש ּ ֵכן
)ג( הַ ּמוֹ צִ יא ּ ֵבין ִ ּב ִ
ַמשּׂ ָ א ְבנֵי ְקהָ תִּ .כ ְלאַ חַ ר יָדוֹ ּ ְ ,ב ַרגְ לוֹ ּ ְ ,ב ִפיו ו ְּב ַמ ְר ּ ְפקוֹ ּ ְ ,באָ זְ נוֹ ו ִּבשְׂ ָערוֹ ,
ו ְּבפֻ נְ דָּ תוֹ ו ִּפיהָ ְל ַמ ּ ָטהֵ ּ ,בין ּ ֻפנְ דָּ תוֹ לַ חֲלוּקוֹ  ,ו ִּבשְׂ פַ ת חֲלוּקוֹ ּ ְ ,ב ִמנְ ָעלוֹ ,
יאין:
ְ ּבסַ נְ דָּ לוֹ ָ ּ ,פטוּרֶ ׁ ,שלּ ֹא הוֹ צִ יא ְּכ ֶד ֶר ְך הַ ּמוֹ צִ ִ

רע"ב  -שכן משא בני קהת  -בכתף
ישאו .וימין ושמאל וחיק אורחא דארעא:
מרפקו  -הפרק האמצעי שבזרוע,
ובערבי כך שמו מרפ"ק :באפונדתו -
אזור חלול :פיה למטה  -אין דרך הוצאה
בכך ,אבל פיה למעלה דרך הוצאה בכך.

פירוש אחר ,אפונדתו בגד שלובש סמוך
לבשרו לקבל הזיעה ,ורגילין לעשות בו
כעין כיסין ,וכשמהפכים אותו מלמטה
למעלה נמצא פי הכיס למטה :שפת
חלוקו  -השפה התחתונה של חלוק

)ד( הַ ּ ִמ ְת ּ ַכ ּוֵן ְלהוֹ צִ יא ְלפָ נָיו וּבָ א לוֹ ְלאַ ח ֲָריוָ ּ ,פטוּרְ ,לאַ ח ֲָריו וּבָ א לוֹ ְלפָ נָיו,
חַ יָּבֶ ּ .בא ֱֶמת אָ ְמר ּו ,הָ ִא ּ ׁ ָשה הַ חוֹ ג ֶֶרת ַּב ִּסינָר ּ ֵבין ִמ ְ ּלפָ נֶיהָ וּבֵ ין ִמ ְ ּלאַ ח ֲֶריהָ
חַ יֶּבֶ תֶ ׁ ,ש ּ ֵכן ָראוּי ִל ְהיוֹ ת חוֹ זֵרַ .ר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ,אַ ף ְמקַ ְ ּבלֵ י ִפ ְת ִקין:
רע"ב  -לפניו ובא לו לאחריו פטור -
דנתכוון לשמירה מעולה ועלתה בידו
שמירה פחותה :לאחריו ובא לו לפניו
חייב  -דנתכוון לשמירה פחותה ועלתה
בידו שמירה מעולה :סינר  -כעין
מכנסים קטנים חוגרות אותן לצניעות,
ואם תלתה בהן שום דבר להוציא ובא לה
לצד אחר חייבת :שכן ראוי להיות חוזר -
דרכו להיות חוזר וסובב סביבותיה,

ומתחלה ידעה שסופו להתהפך :רבי
יהודה אומר אף מקבלי פתקין  -של
מלך .הרצים הנושאים אגרות נותנים
אותם בעצים חלולים כדמות קנים
ותולים בצוארם ,ודרך אותו קנה להיות
חוזר וסובב מלפניו ומאחריו סביב
לצוארו ויודע היה שסופו להתהפך .ואין
הלכה כרבי יהודה
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)ה( הַ ּמוֹ צִ יא ִכ ָּכר ִל ְר ׁשוּת הָ ַר ִ ּבים ,חַ ּיָב .הוֹ צִ יאוּה ּו ְׁשנַיִ םְ ּ ,פטו ִּרין .לֹא ָיכֹל
אֶ חָ ד ְלהוֹ צִ יאוֹ וְ הוֹ צִ יאוּה ּו ְׁשנַיִ ם ,חַ יּ ִָבים .וְ ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ּפוֹ טֵ ר .הַ ּמוֹ צִ יא
אֳכָ ִלין ּ ָפחוֹ ת ִמ ּ ַכ ּ ִׁשעוּר ִ ּב ְכ ִליָ ּ ,פטוּר אַ ף ַעל הַ ְּכ ִליֶ ׁ ,שהַ ְּכ ִלי ְטפֵ לָ ה לוֹ  .אֶ ת
הַ חַ י ְ ּב ִמ ּ ָטהָ ּ ,פטוּר אַ ף ַעל הַ ּ ִמ ּ ָטהֶ ׁ ,שהַ ּ ִמ ּ ָטה ְטפֵ לָ ה לוֹ  .אֶ ת הַ ּ ֵמת ְ ּב ִמ ּ ָטה,
חַ יָּב .וְ כֵ ן ּ ַכזַּיִ ת ִמן הַ ּ ֵמת וְ כַ זַּיִ ת ִמן הַ ְּנבֵ לָ ה וְ כָ עֲ ָד ׁ ָשה ִמן הַ ּ ׁ ֶש ֶרץ ,חַ יָּב .וְ ַר ִ ּבי
ִׁש ְמעוֹ ן ּפוֹ טֵ ר:
רע"ב ) -ה( הוציאוהו שנים פטורים -
כדילפינן )ויקרא ד( בעשותה אחת מכל
מצות ה' ,העושה את כולה ולא העושה
מקצתה :ורבי שמעון פוטר  -דסבר
אפילו כשאין יחיד יכול לעשות אם
עשאוה שנים פטורים .ואין הלכה כרבי
שמעון :את החי במטה  -על החי לא
מחייב בהוצאתו אם אינו כפות ,לפי
שהוא נושא את עצמו .והני מילי אדם,
אבל בהמה חיה ועוף לא ,דכמאן דכפותי

דמו :וכן כזית מן המת  -חייב אם
הוציאו ,דהואיל ומטמא הוצאה חשובה
היא להציל עצמו מן הטומאה .וכן כזית
מן הנבלה וכעדשה מן השרץ ,דהכי הוי
שיעורן לטומאה :ורבי שמעון פוטר -
אפילו במת שלם ,דהוי מלאכה שאינה
צריכה לגופה ,דכל שאינו אלא לסלקו
מעליו הוי מלאכה שאינה צריכה לגופה
ולאו מלאכת מחשבת היא .ואין הלכה
כרבי שמעון:

)ו( הַ נּוֹ טֵ ל צִ ּ ָפ ְרנָיו זוֹ בָ זוֹ  ,אוֹ ְב ִׁש ּנָיו ,וְ כֵ ן שְׂ ָערוֹ  ,וְ כֵ ן שְׂ פָ מוֹ  ,וְ כֵ ן זְ קָ נוֹ  ,וְ כֵ ן
יעזֶר ְמחַ יֵּב ,וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְס ִרין
הַ גּ וֹ ֶדלֶ ת ,וְ כֵ ן הַ כּ וֹ חֶ לֶ ת ,וְ כֵ ן הַ ּפוֹ קֶ סֶ תַ ,ר ִ ּבי א ֱִל ֶ
ִמ ּ ׁשוּם ְׁשבוּת .הַ ּתוֹ לֵ ׁש ֵמ ָעצִ יץ נָקוּב ,חַ יָּב ,וְ ׁ ֶשאֵ ינוֹ נָקוּבָ ּ ,פטוּר .וְ ַר ִ ּבי
ִׁש ְמעוֹ ן ּפוֹ טֵ ר ָּבזֶה וּבָ זֶה:
רע"ב  -וכן שערו  -התולש שער ראשו
בידו :וכן הגודלת  -שער ראשה וקולעת
אותו .תרגום עבות )שמות כח( גדילו:
הכוחלת  -נותנת כחול בעיניה :הפוקסת
 מחלקת שער שבאמצע הראש מכאןומכאן אצל הצדעים :רבי אליעזר מחייב
חטאת  -כוחלת משום כותבת ,גודלת
ופוקסת משום בונה :וחכמים אוסרים
משום שבות  -דסברי אין דרך כתיבה
בכך ואין דרך בנין בכך .והלכה כחכמים.
ודוקא הנוטל צפרניו ושערו בידיו הוא
דפטרי רבנן מחטאת ומסקילה ,אבל

גמרא

הנוטל שערו או צפרניו בכלי מודים
חכמים דחייב חטאת ,ומכי נטל שתי
שערות חייב .והנוטל שער ראש חבירו
אפילו ביד חייב  -וצפורן שפרשה רובה
או שער שנתלש רובו ומצער אותו ,מותר
ליטלו ביד לכתחלה :התולש מעציץ נקוב
חייב  -דהוי כמחובר ,דיונק מן הקרקע
על ידי הנקב שמריח לחלוחית הקרקע,
ואפילו הנקב בצדו .ושיעור הנקב כדי
שורש קטן :ורבי שמעון פוטר בזה ובזה
 דלא חשיב ליה כמחובר לחייבוסקילה .ואין הלכה כרבי שמעון:

 -שבת דף צ"ה ע"א

רב נחמן בר גוריא איקלע לנהרדעא בעו מיניה חולב משום מאי מיחייב
אמר להו משום חולב מחבץ משום מאי מיחייב אמר להו משום מחבץ
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מגבן משום מאי חייב אמר להו משום מגבן אמרו ליה רבך קטיל קני
באגמא הוה אתא שאיל בי מדרשא אמרו ליה חולב חייב משום מפרק
מחבץ חייב משום בורר מגבן חייב משום בונה המכבד המרבץ והרודה
חלות דבש שגג בשבת חייב חטאת הזיד ביום טוב לוקה ארבעים דברי רבי
אליעזר אמר רבי אלעזר מאי טעמא דרבי אליעזר דכתיב ויטבול אותה
ביערת הדבש וכי מה ענין יער אצל דבש אלא לומר לך מה יער התולש
ממנו בשבת חייב חטאת אף חלות דבש הרודה ממנו בשבת חייב חטאת
אמימר שרא זילחא במחוזא אמר טעמא מאי אמור רבנן דילמא אתי
לאשויי גומות הכא ליכא גומות רבא תוספאה אשכחיה לרבינא דקא
מצטער מהבלא ואמרי לה מר קשישא בריה דרבא אשכחיה לרב אשי דקא
מצטער מהבלא אמר ליה לא סבר לה מר להא דתניא הרוצה לרבץ את
ביתו בשבת מביא עריבה מלאה מים ורוחץ פניו בזוית זו ידיו בזוית זו
רגליו בזוית זו ונמצא הבית מתרבץ מאליו אמר ליה לאו אדעתאי תנא
אשה חכמה מרבצת ביתה בשבת והאידנא דסבירא לן כרבי שמעון שרי
אפילו לכתחלה:
רש"י על הגמרא
קטיל קני באגמא  -חותך קנים מן האגם
הוה ,לא ידע לפרש משנה :מפרק  -כמו
מפרק משאוי ,שפורק אוכל ממקום שנתכסה
בו ,והוי תולדת דש ,ואית דאמרי תולדה
דקוצר ולא היא ,דלאו מחובר הוא ,אלא פקיד
ועקיר ,וקאי בעטיני הדד כתבואה בקשיה,
ולשון מפרק נמי לא שייך למימר ,אלא לשון
תולש :בורר  -אוכל מתוך פסולת :זילחא -
לרבץ הבית ,ורצפת אבנים היתה בכל העיר:

זוהר

מהבלא  -שהיה אבק עולה ,ומרבה הבל:
לאו אדעתאי  -לא הייתי זכור ,ורבותי פירשו
לא סבירא לי :אשה חכמה  -אשת תלמיד
חכם או בת תלמיד חכם ששמעה מאביה:
מרבצת ביתה  -רוחצת קיתוניות בזוית זו,
וכוסות בזוית זו :כר' שמעון  -דדבר שאין
מתכוין מותר ,והמרבץ אינו מתכוין להדביק
עפר בגומא ולהשוות הבית ,אלא שלא יעלה
אבק:

– מקץ דף קצ"ו ע"ב

ֲשר אָ הַ ְב ּ ָת וְ גו'ָ ּ .תא ֲחזֵי ,הַ אי
ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,קהלת ט( ְראֵ ה חַ ִּיים ִעם ִא ּ ׁ ָשה א ׁ ֶ
ְק ָרא ְ ּב ָרזָ א ִע ָּלאָ ה ִאיה ּו ,וְ או ְּקמוּהָ ְ .ראֵ ה חַ ִּייםִ ,א ֵּלין חַ ִּיין דְּ ַע ְל ָמא דְּ אָ ֵתי,
יה ְּכ ְדקָ א יְ אוּת:
דְּ זַכָ אָ ה הוּא ַּבר נ ָׁש דְּ זָכֵ י ּ ֵב ּ
ֲשר אָ הַ ְב ּ ָת ,דָּ א ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לּ ְ ,בגִ ין דְּ בָ ּה ְּכ ִתיב אַ הֲבָ ה .דִּ ְכ ִתיב,
ִעם ִא ּ ׁ ָשה א ׁ ֶ
ָ
ימינָא אָ ִחיד
ימ ַתיּ ְ .ב ׁ ַש ְע ּ ָתא ְד ִס ְט ָרא ִד ִ
)ירמיה לא( וְ אַ הֲ בַ ת עוֹ לָ ם אֲהַ ְב ִּתיך ,אֵ ָ
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ָּב ּה .דִּ ְכ ִתיב) ,ירמיה לא( ַעל ּ ֵכן ְמ ׁ ַש ְכ ִּת ְ
יך חָ סֶ ד) .קהלת ט( ָּכל יְ ֵמי חַ ּיֵי הֶ ְב ְל ָך,
יה .דְּ הָ א ַע ְל ָמא ָדא,
יהי עוֹ לָ ם דְּ חַ ִּיין ׁ ָש ְריָין ּ ֵב ּ
יהי ִא ְתקַ ּ ְׁש ַרת ַּבחַ ִּיים ,וְ ִא ִ
ְ ּבגִ ין דְּ ִא ִ
יה חַ ִּייםּ ְ .בגִ ין דְּ ִאינוּן ּ ַתחַ ת הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ,וְ לָ א ָמ ָטאן הָ כָ א ִאינוּן נְ הוֹ ִרין
לָ א ׁ ַש ְריָין ּ ֵב ּ
דְּ הַ הוּא ִׁש ְמ ׁ ָשא ,וְ ִא ְס ּ ַת ָּלק ּו ֵמ ַע ְל ָמא ִמיּוֹ ָמא דְּ ִא ְתחָ ִריב ּ ֵבי ַמ ְקדְּ ׁ ָשא .דִּ ְכ ִתיב,
יה וְ לָ א
)ישעיה יג( חָ ׁ ַש ְך הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ְ ּבצֵ אתוֹ וְ גו'ַ .מאי חָ ׁ ַש ְך הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ,דְּ סָ ִליק נְ הוֹ ֵר ּ
נ ִָהירְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )ישעיה נז( הַ ַ ּצדִּ יק אָ בַ ד וְ גו':
יעל ִסיהֲ ָרא
ִּכי הוּא חֶ ְל ְק ָך ַּבחַ ִּיים ,דָּ א הוּא ִׁש ְמ ׁ ָשא ְ ּב ִסיהֲ ָרא ,ו ְּב ִעי ָנן ְל ֵמ ַ
ְ ּב ִׁש ְמ ׁ ָשא וְ ִׁש ְמ ׁ ָשא ְ ּב ִסיהֲ ָרא ,דְּ לָ א ְלאַ ְפ ָר ׁ ָשא לוֹ ן .וְ ָדא הוּא חוּלָ קָ א דְּ בַ ר נ ָׁש,
יעל ְ ּבה ּו ְל ַע ְל ָמא ְדאָ ֵתי:
ְל ֵמ ַ
שה ִּכי אֵ ין
ֲשר ִּת ְמצָ א י ְָד ָך לַ עֲ שׂ וֹ ת ְ ּב ֹכח ֲָך עֲ ֵ ׂ
יה) ,קהלת ט( ָּכל א ׁ ֶ
ַמה ְּכ ִתיב ַּב ְת ֵר ּ
ְ
ֲשר אַ ּ ָתה הוֹ לֵ ך ׁ ָש ּ ָמה .הַ אי ְק ָרא ִאית
שה וְ חֶ ְׁשבּ וֹ ן וְ ַד ַעת וְ חָ ְכ ָמה ַּב ְׁשאוֹ ל א ׁ ֶ
ַמעֲ ֶ ׂ
ָ
ֲשר ִּת ְמצָ א י ְָדך לַ עֲ שׂ וֹ ת ,וְ ִכי הו ְּּת ָרה ְרצו ָּעה ְל ֶמ ְע ַּבד ַּבר
יהָּ .כל א ׁ ֶ
ְל ִא ְס ּ ַת ָּכלָ א ּ ֵב ּ
יה דְּ בַ ר
נ ָׁש ָּכל ַמה דְּ י ִָכיל .אֶ ָּלא ,לַ עֲ שׂ וֹ ת ְ ּב ֹכח ֲָך ְּכ ִתיבַ ,מאי ְ ּב ֹכח ֲָך .דָּ א נִ ְׁש ָמ ֵת ּ
יהי חֵ ילָ א דְּ בַ ר נ ָׁשְ ,ל ִמזְ ּ ֵכי בָ ּה ְל ַע ְל ָמא ֵדין ו ְּל ַע ְל ָמא ְדאָ ֵתי:
נ ָׁש ,דְּ ִא ִ
יהי חֵ ילָ א ְל ִא ְת ַת ְקפָ א ָּב ּה,
דָּ בָ ר אַ חֵ ר ְ ּב ֹכח ֲָך ,דָּ א ִהיא ִא ּ ׁ ָשה ְדקָ א ֲָמ ָרן ,דְּ ִא ִ
ְ ּב ַע ְל ָמא ֵדין ו ְּב ַע ְל ָמא ְדאָ ֵתי .וּבָ ֵעי ַּבר נ ָׁש ְל ִמזְ ּ ֵכי בָ ּה ְ ּבהַ אי ַע ְל ָמא ְ ּבהַ אי
חֵ ילָ אּ ְ ,בגִ ין דְּ יִ ְת ּ ַת ַּקף ָּב ּה ְ ּבהַ הוּא ַע ְל ָמא:
יה חֵ ילָ א
ַמאי ַט ְע ָמאּ ְ .בגִ ין דִּ ְלבָ ַתר דְּ יִ ּפוּק ַּבר נ ָׁש ֵמהַ אי ַע ְל ָמא ,לֵ ית ּ ֵב ּ
ְל ֶמ ְע ַּבד ִמידִּ י וְ לוֹ ַמר ,הַ ְׁש ּ ָתאִ ,מ ָּכאן ו ְּלהָ ְלאָ ה אַ עֲ ִביד עוֹ בָ ִדין ָט ִבין .דְּ וַ דַּ אי אֵ ין
ֲשר וגו'ִ .אי לָ א זָכֵ י ַּבר נ ָׁש ְ ּבהַ אי
שה וְ חֶ ְׁשבּ וֹ ן וְ ַד ַעת וְ חָ ְכ ָמה ַּב ְׁשאוֹ ל א ׁ ֶ
ַמעֲ ֶ ׂ
יה ְלבָ ַתר ְ ּבהַ הוּא ַע ְל ָמא .וְ או ְּקמוּהָ ַ ,מאן דְּ לָ א אַ ְת ִקין זְ וָ ִודין
ַע ְל ָמא ,לָ א יִ זְ ּ ֵכי ּ ֵב ּ
ְל ֵמיהַ ְך ֵמהַ אי ַע ְל ָמא ,לָ א יֵיכוּל ְ ּבהַ הוּא ַע ְל ָמא .וְ ִאית עוֹ בָ ִדין ָט ִבין דְּ ָע ִביד ַּבר
נ ָׁש ְ ּבהַ אי ַע ְל ָמא ,דְּ יֵיכוּל ִמ ּנַיְ יה ּו הָ כָ א .וְ כ ָֹּלא ִא ְׁש ּ ָתאַ ר ְל ַע ְל ָמא ְדאָ ֵתי ו ְּל ִא ְּתזְ נָא
ִמ ּנַיְ יה ּו:
ּ ָתא ֲחזֵי ,יוֹ סֵ ף זָכָ ה ְ ּבהַ אי ַע ְל ָמא וְ זָ כָ ה ְ ּב ַע ְל ָמא ְדאָ ֵתיּ ְ ,בגִ ין דְּ בָ ָעא ְל ִא ְתאַ ח ֲָדא
אלהים .ו ְּבגִ ין ָּכ ְך
ִ
אתי לֵ
ְ ּב ִא ּ ׁ ָשה יִ ְראַ ת יְ ָיְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,בראשית לט( וְ חָ ָט ִ
זָכָ ה ְל ִמ ְׁשלַ ט ְ ּבהַ אי ַע ְל ָמא ,וְ זָכָ ה לוֹ ן ְליִ שְׂ ָראֵ ל:
ַמה ְּכ ִתיב) ,בראשית מז( וַ יְ לַ ּ ֵקט יוֹ סֵ ף אֶ ת ָּכל הַ ּ ֶכסֶ ף .וְ הָ ִכי ִא ְת ֲחזֵי ,דְּ הָ א
ימא .וְ ָדא ִהיא
יה קָ יְ ָ
הַ הוּא נָהָ ר ְדנָגִ יד וְ נ ִָפיקִ ,איה ּו לָ ִקיט כּ ָֹּלא ,וְ כָ ל עו ְּת ָרא ּ ֵב ּ
יע הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ,וְ כ ָֹּלא ִאיה ּו
ָרזָ א דִּ ְכ ִתיב) ,בראשית א( וַ ִּי ּ ֵתן אֹ ָתם ֱאל ִֹהים ִ ּב ְר ִק ַ
ְּכ ְדקָ א יְ אוּת ,וַ דַּ אי יוֹ סֵ ף ָּב ֵעי ְל ִמ ְׁשלַ ט ַעל ַמ ְלכו ָּתא:
וְ ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,כ ִתיב ,וַ יּ ְַר ּ ֵכב אוֹ תוֹ ְ ּב ִמ ְר ּ ֶכבֶ ת הַ ּ ִמ ְׁשנֶהַ .מאן ִמ ְר ּ ֶכבֶ ת הַ ּ ִמ ְׁשנֶה.
קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
ֵיה ִא ְּתזַן ַע ְל ָמא,
יטאּ ְ ,בגִ ין דְּ הָ א ִמ ּנ ּ
יה לַ ַ ּצדִּ יק ׁ ַש ִ ּל ָ
יך הוּא ָע ִביד לֵ ּ
יך ְל ִא ְּת ָזנָא .וְ קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
וְ ִאצְ ְט ִר ְ
יה
יה ְר ִתיכָ א ִע ָּלאָ ה ,וְ ִאית לֵ ּ
יך הוּא ִאית לֵ ּ
יהי ִמ ְר ּ ֶכבֶ ת הַ ּ ִמ ְׁשנֶה ,וְ יוֹ סֵ ף צַ דִּ יק ִא ְק ֵרי,
ְר ִתיכָ א ּ ַת ּ ָתאָ הְ .ר ִתיכָ א ּ ַת ּ ָתאָ ה ִא ִ
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חק לישראל – פרשת מקץ יום ב'
ֲשר לוֹ ְ ,לקו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּא.
יה ִא ְת ֲחזֵי ְל ֶמהוֵי ָר ִכיב ַעל ִמ ְר ּ ֶכבֶ ת הַ ּ ִמ ְׁשנֶה א ׁ ֶ
וְ לֵ ּ
הוֵי ְּכגַ וְ ונָא ִד ְל ֵעילָ א:
וְ כ ָֹּלא ִאיה ּו ְ ּב ָרזָ א ִעלָ אָ הְ ,ל ֶמ ֱ

הלכה – הרמב"ם הלכות עבודה זרה פרק י"ב
)א( אין מגלחין פאתי הראש כמו שהיו עושין עובדי כוכבים שנאמר לא תקיפו פאת
ראשכם וחייב על כל פאה ופאה לפיכך המגלח שני צדעיו אפילו בבת אחת והתראה
אחת לוקה שתים אחד המגלח הפאות בלבד ומניח שיער כל הראש ואחד המגלח כל
הראש כאחד לוקה הואיל וגילח הפאות במה דברים אמורים באיש המגלח אבל איש
המתגלח אינו לוקה אלא אם כן סייע למגלח והמגלח את הקטן לוקה] .השגת הראב"ד
 אבל איש המתגלח אינו לוקה אא"כ סייע למגלח א"א אע"פ שאינו לוקה כיוןשמדעתו עשה עובר בלאו[:
)ב( האשה שגלחה פאת ראש האיש או שנתגלחה פטורה שנאמר לא תקיפו פאת ראשכם
ולא תשחית פאת זקנך כל שישנו בבל תשחית ישנו בבל תקיף ואשה שאינה בבל
תשחית לפי שאין לה זקן אינה בבל תקיף לפיכך העבדים הואיל ויש להם זקן אסורין
בהקפה:
)ג( כל מצות לא תעשה שבתורה אחד אנשים ואחד נשים חייבים חוץ מבל תשחית ובל
תקיף ובל יטמא כהן למתים וכל מצות עשה שהיא מזמן לזמן ואינה תדירה נשים
פטורות חוץ מקידוש היום ואכילת מצה בלילי הפסח ואכילת הפסח ושחיטתו והקהל
ושמחה שהנשים חייבות:
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