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חק לישראל – פרשת נח יום א'
תורה -

בראשית פרק ו'

יש צַ דִּ יק ּ ָת ִמים הָ יָה ְּב ֹדר ָֹתיו אֶ ת הָ ֱאל ִֹהים ִה ְתהַ ֶּל ְך
)ט( אֵ ֶּלה ּתוֹ ְלדֹת נֹחַ נֹחַ ִא ׁ
ְ
אל ִֹהים ִה ְת ַה ֶּלך נֹחַ ) :ט( ִא ּ ֵלין
יש צַ דִּ יק ּ ָת ִמים הָ יָ ה ְ ּב ֹדר ָֹתיו אֶ ת הָ ֱ
נֹחַ ) :ט( אֵ ֶּלה ּתוֹ ְלדֹת נֹחַ נֹחַ ִא ׁ
ּתו ְּל ַדת נֹחַ נֹחַ ְּגבַ ר ז ַַּכאי ְׁש ִלים הֲ וָ ה ְּב ָדרוֹ ִהי ְּב ַדחַ ְל ּ ָתא ַדיְ ָי הַ ִ ּל ְ
יך נֹחַ :

לשה בָ נִ ים אֶ ת
שם אֶ ת חָ ם וְ אֶ ת יָפֶ ת) :י( וַ יּוֹ לֶ ד נֹחַ ְׁש ׁ ָ
לשה בָ נִ ים אֶ ת ׁ ֵ
)י( וַ יּוֹ לֶ ד נֹחַ ְׁש ׁ ָ
שם אֶ ת חָ ם וְ אֶ ת יָפֶ ת) :י( וְ אוֹ ִליד נֹחַ ְּתלָ ָתא ְבנִ ין יָת ׁ ֵשם יָת חָ ם וְ יָת יָפֶ ת:
ֵׁ
)יא( וַ ִּת ּ ׁ ָשחֵ ת הָ אָ ֶרץ ִלפְ נֵי הָ ֱ
אל ִֹהים וַ ִּת ּ ָמלֵ א הָ אָ ֶרץ חָ ָמס) :יא( וַ ִּת ּ ׁ ָשחֵ ת הָ אָ ֶרץ ִל ְפנֵי
קֳדם יְ ָי וְ ִא ְת ְמ ִליאַ ת אַ ְר ָעא חֲטוֹ ִפין:
אל ִֹהים וַ ִּת ּ ָמלֵ א הָ אָ ֶרץ חָ ָמס) :יא( וְ ִא ְתחַ ָּבלַ ת אַ ְר ָעא ָ
הָ ֱ

שר אֶ ת דַּ ְרכּ וֹ ַעל
)יב( וַ יּ ְַרא ֱאלֹ ִהים אֶ ת הָ אָ ֶרץ וְ ִה ּנֵה נִ ְׁשחָ ָתה ִּכי ִה ְׁש ִחית ָּכל ָּב ָ ׂ
הָ אָ ֶרץ) :יב( וַ יּ ְַרא ֱאל ִֹהים אֶ ת הָ אָ ֶרץ וְ ִה ּנֵה נִ ְׁשחָ ָתה ִּכי ִה ְׁש ִחית ָּכל ָּב ָ ׂשר אֶ ת דַּ ְרכּ וֹ ַעל
הָ אָ ֶרץ:

אֲרי חַ ִּביל ּו ָּכל ִּב ְס ָרא ֱאנ ַׁש יָת אָ ְרחֵ ה ַעל אַ ְר ָעא:
)יב( וַ ֲחזָא יְ ָי יָת אַ ְר ָעא וְ הָ א ִא ְתחַ ָּבלַ ת ֵ

שר ָּבא ְלפָ נַי ִּכי ָמ ְלאָ ה הָ אָ ֶרץ חָ ָמס ִמ ּ ְפנֵיהֶ ם
ֹאמר אֱ ל ִֹהים ְלנֹחַ קֵ ץ ָּכל ָּב ָ ׂ
)יג( וַ יּ ֶ
יתם אֶ ת הָ אָ ֶרץ) :יג( וַ יֹּאמֶ ר ֱאל ִֹהים ְלנֹחַ קֵ ץ ָּכל ָּב ָ ׂשר ָּבא ְלפָ נַי ִּכי ָמ ְלאָ ה
וְ ִהנְ נִ י ַמ ְׁש ִח ָ
קֳד ַמי
אֲמר יְ ָי ְלנֹחַ ִק ָ ּצא ְדכָ ל ִּב ְס ָרא ַע ַּלת ִל ָ
יתם אֶ ת הָ אָ ֶרץ) :יג( וַ ַ
הָ אָ ֶרץ חָ ָמס ִמ ּ ְפנֵיהֶ ם וְ ִהנְ נִ י ַמ ְׁש ִח ָ
יש ּיָא וְ הָ א אֲ נָא ְמחַ ּ ֶב ְלהוֹ ן ִעם אַ ְר ָעא:
קֳדם עוֹ בָ ֵדיהוֹ ן ִּב ׁ ַ
אֲרי ִא ְת ְמ ִליאַ ת ַא ְר ָעא חֲטוֹ ִפין ִמן ָ
ֵ

שה ְל ָך ּ ֵתבַ ת עֲ צֵ י גֹפֶ ר ִק ִּנים ּ ַתעֲ ֶ ׂשה אֶ ת הַ ּ ֵתבָ ה וְ כָ פַ ְר ּ ָת אֹ ָת ּה ִמ ַּביִ ת
)יד( עֲ ֵ ׂ
שה אֶ ת הַ ּ ֵתבָ ה וְ כָ פַ ְר ּ ָת אֹ ָת ּה ִמ ַּביִ ת
שה ְל ָך ּ ֵתבַ ת עֲ צֵ י גֹפֶ ר ִק ִּנים ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ו ִּמחוּץ ַּבכּ ֹפֶ ר) :יד( עֲ ֵ ׂ
ו ִּמחוּץ ַּב ּכֹפֶ ר:

)יד( ִעיבֵ ד לָ ְך ּ ֵתבוֹ ָתא ְדאָ ִעין דְּ קַ ְדרוֹ ם ְמדוֹ ִרין ּ ַת ְע ּ ֵבד יָת ּ ֵתבוֹ ָתא וְ ֶת ְח ּ ֵפי י ַָת ּה ִמ ּ ָגו ו ִּמ ָּב ָרא

ְּבכָ ְפ ָרא:

רש"י
)ט( אלה תולדות נח נח איש צדיק  -הואיל
והזכירו ספר בשבחו שנא' )משלי י( זכר צדיק
לברכה ד"א למדך שעיקר תולדותיהם של
צדיקים מעשים טובים בדורותיו ) -סנהדרין
קט( יש מרבותינו דורשים אותו לשבח כ"ש
שאלו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר ויש
שדורשים אותו לגנאי לפי דורו היה צדיק ואלו
היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום:
את האלה ים התהלך נח  -ובאברהם הוא
אומר )לקמן כד( אשר התהלכתי לפניו נח
היה צריך סעד לתומכו אבל אברהם היה
מתחזק ומהלך בצדקו מאליו :התהלך  -לשון
עבר וזהו שמושו של ל' בלשון כבד משמשת
להבא ולשעבר בלשון א' קום התהלך )שם יג(
להבא התהלך נח לשעבר התפלל בעד עבדיך
)ש"א יב( להבא ובא והתפלל אל הבית הזה
)מלכים ח( לשון עבר אלא שהוי"ו שבראשו
הופכו להבא:

)יא( ותשחת  -לשון ערוה וע"א )סנהדרין נז(
)ס"א ערוה כי השחית כל בשר את דרכו
וע"א( כמו )דברים ז( פן תשחיתון :ותמלא
הארץ חמס  -גזל )ס"א שנאמר )יונה ג( ומן
החמס אשר בכפיהם(:
)יב( כי השחית כל בשר  -אפי' בהמה חיה
ועוף נזקקין לשאינן מינן:
)יג( קץ כל בשר  -כ"מ שאתה מוצא זנות
וע"א אנדרלמוסיא באה לעולם והורגת
טובים ורעים :כי מלאה הארץ חמס  -לא
נחתם גזר דינם אלא על הגזל )סנהדרין קח(:
את הארץ  -כמו מן הארץ ודומה לו )שמות
ט( כצאתי את העיר מן העיר )מ"א טו( חלה
את רגליו מן רגליו .ד"א את הארץ עם הארץ
שאף ג' טפחים של עומק המחרישה נמוחו
ונטשטשו:
)יד( עשה לך תבת  -הרבה ריוח והצלה לפניו
ולמה הטריחו בבנין זה כדי שיראוהו אנשי
דור המבול עוסק בה ק"כ שנה ושואלין אותו
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חק לישראל – פרשת נח יום א'
מה זאת לך והוא אומר להם עתיד הקב"ה
להביא מבול לעולם אולי ישובו :עצי גפר -
כך שמו ולמה ממין זה על שם גפרית שנגזר
עליהם להמחות בו :קנים  -מדורים מדורים
לכל בהמה וחיה :בכפר  -זפת בלשון ארמי.

נביא

ומצינו בגמ' כופרא .בתיבתו של משה ע"י
שהיו המים תשים דיה בחומר מבפנים וזפת
מבחוץ ועוד כדי שלא יריח אותו צדיק ריח
רע של זפת אבל כאן מפני חוזק המים זפתה
מבית ומבחוץ:

 -ישעיה נב יג'-טו' פרק נג' א'-ג'

ִה ּנֵה יַשְׂ ִּכיל ַע ְבדִּ י יָרוּם וְ נִ שּׂ ָ א וְ גָ בַ ּה ְמאֹ ד:

)יג(
ויתקוף לחדא:

)יג( הא יצלח עבדי משיחא ירום ויסגי

אֲשר ׁ ָש ְממ ּו ָעלֶ ָ
יש ַמ ְראֵ ה ּו וְ תֹ אֲ רוֹ ִמ ְּבנֵי אָ ָדם:
יך ַר ִּבים ּ ֵכן ִמ ְׁשחַ ת ֵמ ִא ׁ
ַּכ ׁ ֶ

)יד(
כמא דסברו ליה בית ישראל יומין סגיאין דהוה חשיך ביני עממיא חזוהון וזיוהון מבני אנשא:

)יד(

)טו( ּ ֵכן ַיזֶּה גּ וֹ יִ ם ַר ִּבים ָעלָ יו יִ ְק ּ ְפצ ּו ְמלָ ִכים ּ ִפיהֶ ם ִּכי ֲא ׁ ֶשר לֹא סֻ ּ ַפר לָ הֶ ם ָרא ּו
תבּ וֹ נָנ ּו) :טו( כן יבדר עממין סגיאין עלוהי ישתקון מלכין ישוון ידיהון על
וַ אֲ ׁ ֶשר לֹא ׁ ָש ְמע ּו ִה ְ
פומהון ארי דלא אשתעיאו להון חזו ודלא שמעו אסתכלו:

אֱמין ִל ְׁשמֻ ָע ֵתנ ּו וּזְ רוֹ ַע יְ הֹוָ ה ַעל ִמי נִגְ לָ ָתה:
)א( ִמי הֶ ִ

)א( מן הימין לבסורתנא דא ותקוף

דרע גבורתא דיי כדון על מן אתגליאת:

)ב( וַ יּ ַַעל ַּכיּוֹ נֵק ְלפָ נָיו וְ כַ ּ ׁש ֶֹר ׁש ֵמאֶ ֶרץ צִ יָּה לֹא תֹ אַ ר לוֹ וְ לֹא הָ ָדר וְ נִ ְראֵ ה ּו וְ לֹא
מ ֵדה ּו) :ב( ויתרבא צדיקא קדמוהי הא כלבלבין דפרחין וכאילן דמשלח שורשוהי על נגדין
ַמ ְראֶ ה וְ נ ְֶח ְ
דמיין כן יסגון תולדת קודשא בארעא דהות צריכא ליה לא חיזו חולא חזויה ולא אימתה אימת הדיוט
ויהי זיו קודשא זיויה דכל דיחזיניה יסתכל ביה:

יש ַמ ְכאֹ בוֹ ת וִ ידו ַּע ח ִֹלי ו ְּכ ַמ ְס ּ ֵתר ּ ָפנִ ים ִמ ּ ֶמנּ ּו נִבְ זֶה וְ לֹא
ישים ִא ׁ
)ג( נִ ְבזֶה וַ ח ֲַדל ִא ִׁ
ֲשבְ נֻה ּו) :ג( בכן יהי לבוסרן ויפסיק יקר כל מלכותא יהון חלשין ודון הא כאנש כיבין ומזומן למרעין
ח ַׁ
וכמא דהות מסלקא אפי שכנתא מננא בסירין ולא חשיבין:

רש"י
)יג( הנה ישכיל עבדי  -הנה באחרית הימים
יצליח עבדי יעקב צדיקים שבו:
)יד( כאשר שממו  -כאשר תמהו עליהם
עמים רבים בראותם שפלותם ואמרו זה אל
זה כמה משחת מאיש מראהו )של ישראל( ראו
מה תארם חשוך משאר בני אדם כן כאשר
אנחנו רואים בעינינו:
)טו( כן יזה גוים רבים  -כן עתה גם הוא
תגבר ידו וידה את קרנות העכו"ם אשר
זירוהו .יקפצו  -יסגרו פיהם מרוב תימהון,
כי כבוד אשר לא סופר להם על שום אדם
ראו בו .התבוננו  -אסתכלו:
)א( מי האמין לשמועתינו  -כן יאמרו
העכו"ם איש לרעהו אילו היינו שומעים מפי
אחרים מה שאנו רואים אין להאמין .וזרוע

ה'  -כזאת בגדולה והוד על מי נגלת' עד
הנה:
)ב( ויעל כיונק לפניו  -העם הזה לפני בא
לו הגדולה הזאת עם שפל היה מאד ועלה
מאליו כיונק מיונקת האילנות .וכשורש -
עלה מארץ ציה .לא תאר  -היה לו מתחלה
ולא הדר .ונראהו ולא מרא' ונחמדהו -
וכשראינוהו מתחלה באין מראה היאך
נחמדהו ,ונחמדהו תמוה הוא:
)ג( נבזה וחדל אישים  -היה ,כן דרך הנביא
הזה מזכיר כל ישראל כאיש אחד אל תירא
עבדי יעקב ואף כאן הנה ישכיל עבדי בבית
יעקב אמר ישכיל לשון הצלחה הוא כמו ויהי
דוד לכל דרכיו משכיל )שמואל א' יח(.
וכמסתיר פנים ממנו  -מרוב בשתם
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חק לישראל – פרשת נח יום א'
ושפלותם היו כמסתיר פנים ממנו חבושי
פנים בטמון כדי שלא נראה אותם כאדם

כתובים

מנוגע שמסתיר פניו וירא מהביט:

 -משלי א' כז'-לב'

)כז( ְּבבֹא
וְ צוּקָ ה) :כז( כד ייתי בשליא דלוחיכון ותברכון כעלעולא ייתי כד תיתא עליכון עקתא ושנוקא:
מצָ אֻ נְ נִ י) :כח( הידין יקרוני ולא אענה
)כח( אָ ז יִ ְק ָראֻ נְ נִ י וְ לֹא אֶ עֱ נֶה יְ ׁ ַשח ֲֻרנְ נִ י וְ לֹא יִ ְ
ְכ ׁשֹאָ וה

ֱתה ְּבבֹא עֲ לֵ יכֶ ם צָ ָרה
} ְכ ׁשוֹ אָ ה{ ּ ַפ ְחדְּ כֶ ם וְ אֵ ְידכֶ ם ְּכסוּפָ ה ֶיא ֶ
נקרין

ולא תשכחנני:

שנְא ּו ָד ַעת וְ יִ ְראַ ת יְ הֹוָ ה לֹא בָ חָ ר ּו:
ּ ַתחַ ת ִּכי ָ ׂ

)כט(
לא אתרעו:

)כט( על דסנוי ידיעתא ודחלתיה דאלהא

)ל( לֹא אָ ב ּו לַ עֲ צָ ִתי ָנאֲצ ּו ָּכל ּתוֹ כַ ְח ִּתי:
בע ּו) :לא(
ֹאכל ּו ִמ ּ ְפ ִרי ַד ְר ָּכם ו ִּמ ּמֹעֲ צ ֵֹתיהֶ ם יִ שְׂ ָּ
)לא( וְ י ְ

)ל( לא צבו בתרעיתי ואשליאו לי כל מכסנותי:
ואכלו מן פרי דארחתהון וממלכיהון

יסבעון:

ילים ְּתאַ ְּב ֵדם:
ִּכי ְמ ׁשוּבַ ת ּ ְפ ָתיִ ם ּ ַתהַ ְרגֵם וְ ׁ ַש ְלוַ ת ְּכ ִס ִ

)לב(
תקטול אנון וטועי דסכלי תובדנון:

)לב( מטול דנהפכנותא דשברי

רש"י
)כז( כשואה  -כענן העולה פתאום .כסופה -
טורבילו"ן בלעז .יאתה  -יבא:
)כח( ישחרונני  -יבקשוני .מפרי דרכם -
הפירות שאוכלים בחייהם בצרות המוצאות
אותם והקרן שמורה להם בגיהנם:

משנה

)לב( משובת פתים  -את אשר לבם שובב.
ושלות כסילים תאבדם  -לפי שרואים
הרשעים שהם מצליחים נדבקים ברעתם
ואינם חוזרין:

 -ברכות פרק ב'

יע זְ ַמן הַ ּ ִמ ְק ָראִ ,אם ִּכ ֵ ּון ִלבּ וֹ  ,יָצָ א .וְ ִאם לָ או ,לֹא
)א( הָ יָה קוֹ ֵרא בַ ּתוֹ ָרה ,וְ ִה ִּג ַ
יָצָ אַּ .ב ּ ְפ ָר ִקים ׁשוֹ אֵ ל ִמ ּ ְפנֵי הַ ָּכבוֹ ד ו ֵּמ ִׁשיב ,וּבָ אֶ ְמצַ ע ׁשוֹ אֵ ל ִמ ּ ְפנֵי הַ ִּי ְראָ ה
ו ֵּמ ִׁשיב ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ מֵ רָּ ,באֶ ְמצַ ע ׁשוֹ אֵ ל ִמ ּ ְפנֵי הַ ִּי ְראָ ה,
ו ֵּמ ִׁשיב ִמ ּ ְפנֵי הַ ָּכבוֹ דַּ ,ב ּ ְפ ָר ִקים ׁשוֹ אֵ ל ִמ ּ ְפנֵי הַ ָּכבוֹ ד ,ו ֵּמ ִׁשיב ׁ ָשלוֹ ם ְלכָ ל אָ ָדם:
רע"ב ) -א( היה קורא בתורה  -פרשת
קריאת שמע :והגיע זמן  -קריאת שמע :אם
כיון לבו יצא  -לדברי האומר מצות צריכות
כוונה ,צריך לפרש אם כיון לבו שיהא מתכוין
לצאת ידי חובתו .והאומר מצות אין צריכות
כוונה ,מפרש אם כיון לבו לקרות כנקודתן
וכהלכתן ,לאפוקי קורא להגיה שאינו קורא
התיבות כנקודתן ,אלא קורא ככתיבתן כדי
להבין בחסרות ויתרות ,דבקריאה כזו לא יצא.

ואנן קיימא לן כמאן דאמר מצות צריכות
כוונה :בפרקים  -לקמן במתניתין מפרש מה
הם הפרקים :שואל מפני הכבוד  -שואל
בשלום אדם נכבד שראוי להקדים לו שלום,
כגון אביו או רבו או שגדול ממנו בחכמה:
ומשיב  -ואין צריך לומר שמשיב להם שלום
אם הקדימו לו :ובאמצע  -הפרק :שואל
מפני היראה  -אדם שהוא ירא מפניו שמא
יהרגהו ,ואין צריך לומר שמשיב לו שלום,
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אבל מפני הכבוד לא :רבי יהודה אומר
באמצע  -הפרק שואל בשלום מי שהוא ירא
ממנו ,ומשיב שלום למי שמוטל עליו לכבדו:
ומשיב שלום לכל אדם  -שהקדים לו שלום.

והלכה כר' יהודה .ובכל מקום שאסור
להפסיק כך אסור לדבר בלשון הקודש כמו
בשאר לשונות:

אשוֹ נָה ִל ְׁשנִ ָיּהֵ ּ ,בין ְׁשנִ יָּה ִל ְׁש ַמע ,וּבֵ ין
)ב( אֵ לּ ּו הֵ ן ּ ֵבין הַ ּ ְפ ָר ִקיםֵ ּ ,בין ְּב ָרכָ ה ִר ׁ
ֱמת וְ ַי ִּציב.
ֹאמר לֶ א ֶ
ֹאמרֵ ּ ,בין וַ יּ ֶ
ְׁש ַמע ִלוְ הָ יָה ִאם ׁ ָשמ ַֹעֵ ּ ,בין וְ הָ יָה ִאם ׁ ָשמ ַֹע ְלוַ יּ ֶ
אֱמת וְ ַי ִּציב לֹא י ְַפ ִסיק .אָ ַמר ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ּ ֶבן
ֹאמר לֶ ֶ
ַר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרֵ ּ ,בין וַ יּ ֶ
קָ ְרחָ ה ,לָ ּ ָמה קָ ְד ָמה ְׁש ַמע ִלוְ הָ יָה ִאם ׁ ָשמ ַֹע) ,אֶ ָּלא ְּכ ֵדי( ׁ ֶש ְּיקַ ּ ֵבל ָעלָ יו עֹל
ַמ ְלכוּת ׁ ָש ַמיִ ם ְּת ִח ָּלה ,וְ אַ חַ ר ָּכ ְך יְ קַ ּ ֵבל ָעלָ יו עֹל ִמצְ וֹ ת .וְ הָ יָה ִאם ׁ ָשמ ַֹע
ֹאמר אֵ ינוֹ נוֹ הֵ ג אֶ ָּלא ַּביּוֹ ם
ֹאמרֶ ׁ ,שוְ הָ יָה ִאם ׁ ָשמ ַֹע נוֹ הֵ ג ַּביּוֹ ם וּבַ ַּליְ לָ ה ,וַ יּ ֶ
ְלוַ יּ ֶ
) ִּב ְלבָ ד(:
רע"ב ) -ב( בין ויאמר לאמת ויציב לא
יפסיק  -דכתיב )ירמיה י( וה' אלהים אמת,
הלכך אין מפסיקין בין ה' אלהיכם לאמת וכן
הלכה :והיה אם שמוע נוהג בין ביום בין
בלילה  -דכתיב בה )דברים יא( ולמדתם

אותם את בניכם ,ותלמוד תורה נוהג בין ביום
ובין בלילה :ויאמר אינו נוהג אלא ביום -
דאית ביה פרשת ציצית שאינה נוהגת בלילה,
דכתיב )במדבר טו( וראיתם אותו:

יע ְלאָ זְ נוֹ  ,יָצָ אַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,לֹא יָצָ א .קָ ָרא
)ג( הַ קּ וֹ ֵרא אֶ ת ְׁש ַמע וְ לֹא ִה ְׁש ִמ ַ
וְ לֹא ִד ְקדֵּ ק ְּבאוֹ ִתיּוֹ ֶתיהָ ַ ,ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר יָצָ אַ ,ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר לֹא יָצָ א.
הַ קּ וֹ ֵרא ְל ַמפְ ֵר ַע ,לֹא יָצָ א .קָ ָרא וְ ָט ָעהַ ,י ֲחזֹר ִל ּ ְמקוֹ ם ׁ ֶש ּ ָט ָעה:
רע"ב ) -ג( רבי יוסי אומר לא יצא -
דכתיב שמע ,השמע לאזנך מה שאתה מוציא
מפיך ותנא קמא סבר ,שמע בכל לשון שאתה
שומע .והלכה כתנא קמא :ולא דקדק
באותיותיה  -להוציאן בשפתיו יפה .בשתי
תיבות שהתיבה השניה מתחלת באות שהתיבה
הראשונה נגמרת ,כגון על לבבך ,עשב בשדך,
ואבדתם מהרה ,אם אינו נותן ריוח ביניהם
להפרידם ,נמצא קורא אותם שתי אותיות
כאות אחת :רבי יוסי אומר יצא  -והלכה
כרבי יוסי .מיהו לכתחילה צריך לדקדק
באותיותיה .וכן יזהר שלא יניח הנד ,ולא יניד
הנח .ולא ירפה החזק ,ולא יחזק הרפה .וצריך
להתיז זיי"ן של תזכרו שלא יהא נראה כאומר
תשכרו בשי"ן ,כלומר כדי שתרבו שכר ,שהרי
אין ראוי לשמש את הרב על מנת לקבל פרס:
הקורא למפרע  -הקדים פסוק שלישי לשני,
ושני לראשון ,וכיוצא בזה :לא יצא  -דכתיב:

והיו הדברים ,בהוייתן יהיו ,כלומר כמו שהן
סדורין בתורה .ומיהו אם הקדים פרשת
ויאמר לפרשת והיה אם שמוע ,ופרשת והיה
אם שמוע לשמע ,נראה דאין זה חשוב
למפרע ויצא ,שהרי אינן סדורות זו לאחר זו
בתורה :יחזור למקום שטעה  -אם בין פרק
לפרק טעה ,שאינו יודע באיזה פרק הפסיק
ולראש איזה פרק יחזור ,חוזר להפסק ראשון,
שהוא והיה אם שמוע .והרמב"ם אומר שהוא
ואהבת את ה' ,ואם באמצע הפרק פסק,
שיודע הפרק שפסק בו ,אבל אינו יודע באיזה
מקום מאותו פרק פסק ,חוזר לראש אותו
הפרק .היה קורא וכתבתם ,ואינו יודע אם
הוא בוכתבתם של שמע או בוכתבתם של
והיה אם שמוע ,חוזר לוכתבתם של שמע ואם
נסתפק לאחר שהתחיל למען ירבו ,אינו חוזר,
שעל הרגל לשונו הוא הולך:

ֹאש הַ ִּנ ְד ָּב ְךַ ,מה ּ ׁ ֶשאֵ ינָן ַר ּ ׁ ָש ִאין לַ עֲ שׂ וֹ ת
ֹאש הָ ִאילָ ן אוֹ ְבר ׁ
)ד( הָ אֻ ּ ָמנִ ין קוֹ ִרין ְּבר ׁ
ּ ֵכן ַּב ְּת ִפ ָּלה:
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רע"ב ) -ד( נדבך  -שורה של בנין אבנים.
כמו נדבכין די אבן גלל בעזרא )ו ,ד( ואף על
גב דמסתפי דלמא נפלי ולא מצו מכווני ,לא
הצריכום חכמים לרדת ,דקריאת שמע לא

בעי כוונה אלא פסוק ראשון בלבד :מה שאינן
רשאין לעשות כן בתפלה  -דצלותא רחמי
היא ובעי כוונה ,הלכך יורדין למטה
ומתפללין:

שה
אשוֹ ן ַעד מוֹ צָ אֵ י ׁ ַש ָּבתִ ,אם לֹא ָע ָ ׂ
)ה( חָ ָתן ּ ָפטוּר ִמ ְ ּק ִריאַ ת ְׁש ַמע בְ לַ יְ לָ ה הָ ִר ׁ
ָשא .אָ ְמר ּו לוֹ
אשוֹ ן ׁ ֶש ּנ ָ ׂ
שה ְּב ַר ָּבן ַּג ְמ ִליאֵ ל ׁ ֶש ָּק ָרא ְבלַ יְ לָ ה הָ ִר ׁ
ַמעֲ ֶ ׂשהַ .מעֲ ֶ ׂ
אשוֹ ן(.
ידיו) ,לֹא( ִל ּ ַמ ְד ּ ָתנ ּוַ ,ר ּ ֵבנ ּוֶ ׁ ,שחָ ָתן ּ ָפטוּר ִמ ְּק ִריאַ ת ְׁש ַמע ) ְבלַ יְ לָ ה הָ ִר ׁ
ּ ַת ְל ִמ ָ
אָ ַמר לָ הֶ ם ,אֵ ינִ י ׁשוֹ ֵמ ַע לָ כֶ ם ְלבַ ּ ֵטל ִמ ּ ֶמ ִּני ַמ ְלכוּת ׁ ָש ַמיִ ם א ֲִפלּ ּו ׁ ָש ָעה אֶ חָ ת:
רע"ב ) -ה( חתן  -שנשא בתולה :פטור
מק"ש לילה ראשונה  -משום דטריד שמא
לא ימצאנה בתולה .ואני שמעתי שמתירא
שמא יעשה כרות שפכה בבעילתו .וטרדא
דמצוה היא ,ורחמנא אמר ובלכתך בדרך,

בלכת דידך הוא דמחייבת ,הא דמצוה פטירת:
אם לא עשה מעשה  -אם לא בעל עד
מוצאי שבת ,שהם ארבעה לילות ,טריד.
ומשם ואילך לבו גס בה ותו לא טריד ,ואע"פ
שלא עשה מעשה חייב בק"ש:

ידיו) ,לֹא( ִל ּ ַמ ְד ּ ָתנ ּו,
אשוֹ ן ׁ ֶש ּ ֵמ ָתה ִא ְׁש ּתוֹ  .אָ ְמר ּו לוֹ ּ ַת ְל ִמ ָ
)ו( ָרחַ ץ ְּבלַ יְ לָ ה הָ ִר ׁ
ַר ּ ֵבנ ּוֶ ׁ ,שאָ בֵ ל אָ סוּר ִל ְרחֹץ .אָ ַמר לָ הֶ ם ,אֵ ינִ י ִּכ ְׁשאָ ר ָּכל אָ ָדםִ ,א ְס ְטנִ יס אֲנִ י:
רע"ב ) -ו( רחץ לילה הראשון שמתה אשתו
 ואע"פ שאבל אסור ברחיצה :אסטניס אני -קר ומצונן .לשון צינה ,ואיכא צערא אם לא

היה רוחץ .ואין אסור בימי אבלו אלא רחיצה
של תענוג:

ידיו) ,לֹא( ִל ּ ַמ ְד ּ ָתנ ּו,
)ז( ו ְּכ ׁ ֶש ּ ֵמת ָט ִבי ַע ְבדּ וֹ ִ ,ק ּ ֵבל ָעלָ יו ּ ַתנְ חו ִּמין .אָ ְמר ּו לוֹ ּ ַת ְל ִמ ָ
ַר ּ ֵבנ ּוֶ ׁ ,שאֵ ין ְמקַ ְּב ִלין ּ ַתנְ חו ִּמין ַעל הָ עֲ בָ ִדים .אָ ַמר לָ הֶ ם ,אֵ ין ָט ִבי ַע ְבדִּ י ִּכ ְׁשאָ ר
ָּכל הָ עֲ בָ ִדיםָּ ,כ ׁ ֵשר הָ יָה:

רע"ב

-

אשוֹ ן ,קוֹ ֵראַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן
)ח( חָ ָתן ִאם ָרצָ ה ִל ְקרוֹ ת ְק ִריאַ ת ְׁש ַמע לַ יְ לָ ה הָ ִר ׁ
ַּג ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר ,לֹא כָ ל הָ רוֹ צֶ ה ִל ּטֹל אֶ ת הַ ּ ׁ ֵשם יִ ּטֹל:
רע"ב ) -ח( לא כל הרוצה ליטול את השם
יטול  -אם לא הוחזק חכם ופרוש בשאר
דברים ,אין זה אלא גאוה ,שמראה בעצמו
שיכול לכוין לבו .ואין הלכה כרבן שמעון בן
גמליאל .וחזינן לקצת מרבותינו דאמרי

גמרא

 -ברכות

דהאידנא כל אדם יקרא ק"ש בלילה הראשון,
שכיון שבדורות הללו אין מכוונים כל כך
בשאר ימים ,אם לא יקרא בלילה ראשון מחזי
יותר כיוהרא ,שמראה עצמו שהוא מכוין בכל
שעה ,אלא השתא משום דטריד במצוה:

דף יד' ע"א

אמר רב כל הנותן שלום לחבירו קודם שיתפלל כאלו עשאו במה שנאמר
חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא אל תקרי במה
אלא במה ושמואל אמר במה חשבתו לזה ולא לאלוה מתיב רב ששת
בפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב תרגמה רבי אבא במשכים לפתחו )אמר
רבי יונה אמר רבי זירא כל העושה חפציו קודם שיתפלל כאלו בנה במה
אמרו לו במה אמרת אמר להו לא אסור קא אמינא וכדרב אידי בר אבין
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)דאמר( ]אמר[ רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר אשיאן אסור לו לאדם
לעשות חפציו קודם שיתפלל שנאמר צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו:
דף טז ע"ב .אמר רבי אלעזר מאי דכתיב כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי כן
אברכך בחיי זו קריאת שמע בשמך אשא כפי זו תפלה ואם עושה כן עליו
הכתוב אומר כמו חלב ודשן תשבע נפשי ולא עוד אלא שנוחל שני עולמים
העולם הזה והעולם הבא שנאמר ושפתי רננות יהלל פי:
רש"י על הגמרא
חדלו לכם מן האדם  -כשיש לכם לעסוק
בכבוד המקום אל תתעסקו בכבוד אדם ,דאי
לאו הכי למה ליה לחדול :ושמואל  -לא
דריש לשון במה ,אלא כמשמעו במה חשבתו
לזה שהקדמת כבודו לכבודי :שואל מפני

זוהר

הכבוד  -והא קריאת שמע קודם תפלה הוא,
וקתני שואל :תרגמה רבי אבא  -להא דרב
ושמואל דאסרי :במשכים לפתחו  -אבל
פגעו בדרך שואל :כן אברכך וכמו חלב ודשן
 -תרי קראי דסמיכי להדדי :רננות  -שתים:

–נח דף נט' ע"ב

יר ׁש ּו
יקים ְלעוֹ לָ ם יִ ְ
אֵ ֶּלה ּתוֹ ְלדוֹ ת נֹחַ ַ ,ר ִּבי ִח ּיָיא ּ ָפ ַתח )ישעיה ס( וְ ַע ּ ֵמ ְך ּ ֻכ ָּלם צַ דִּ ִ
אָ ֶרץ נֵצֶ ר ַמ ּ ָט ַעי ַמעֲ ֵ ׂשה י ַָדי ְל ִה ְת ּ ָפאֵ ר .זַ ָּכ ִאין ִאנּ וּן יִ שְׂ ָראֵ ל דְּ ִמ ְׁש ּ ַתדְּ לֵ י
יתא ,דִּ ְבגִ ינ ָּה יִ זְ כּ וּן ְל ָע ְל ָמא ְדאָ ֵתי:
יתא ,וְ י ְָד ֵעי אָ ְר ִחין דְּ אוֹ ַריְ ָ
ְּבאוֹ ַריְ ָ
ּ ָתא ֲחזֵיָּ ,כל יִ שְׂ ָראֵ ל ִאית לוֹ ן חוּלָ קָ א ְל ָע ְל ָמא ְדאָ ֵתיַ .מאי ַט ְע ָמא ְּבגִ ין דְּ נ ְָט ִרין
יתי יוֹ ָמם
יהְּ .כ ָמא ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,ירמיה לג( ִאם לא בְ ִר ִ
ְּב ִרית דְּ ָע ְל ָמא ִא ְתקַ יֵּים עֲ לֵ ּ
וָ לָ יְ לָ ה חֻ קּ וֹ ת ׁ ָש ַמיִ ם וָ אָ ֶרץ לא ָ ׂש ְמ ִּתי .וְ ַעל דָּ א יִ שְׂ ָראֵ ל דְּ נ ְָט ֵרי ְּב ִרית וְ קַ ִּביל ּו
יה ִאית לוֹ ן חוּלָ קָ א ְּב ָע ְל ָמא ְדאָ ֵתי:
לֵ ּ
ְ
יפנָא ָּכל ָמאן דְּ נ ִָטיר הַ אי
יקיםִ .מ ָּכאן אוֹ ִל ְ
וְ לֹא עוֹ ד אֶ ָּלא ְּבגִ ין כָ ך ִא ְקרוּן צַ דִּ ִ
יה
יהִ .א ְק ֵרי צַ דִּ יקְ .מנָא לָ ן ִמיּוֹ סֵ ףְּ .בגִ ין דְּ נָטַ ר לֵ ּ
ְּב ִרית דְּ ָע ְל ָמא ִא ְת ְקיַּים עֲ לֵ ּ
יר ׁש ּו
יקים ְלעוֹ לָ ם יִ ְ
ִל ְב ִרית ָע ְל ָמא ,זָכָ ה ְד ִא ְק ֵרי צַ דִּ יק .וְ ַעל ָּכ ְך וְ ַע ּ ֵמ ְך ּ ֻכ ָּלם צַ דִּ ִ
אָ ֶרץ:
מ ְפעֲ לוֹ ת )בדפוס קרימונא אלקים ,ועי'
דף ס' ע"אַ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ָפ ַתח )תהלים מו( ְלכ ּו חֲז ּו ִ
שם ׁ ַש ּמוֹ ת ָּבאָ ֶרץ .הַ אי ְק ָרא הָ א ִא ְּת ָמר וְ או ְּקמוּהָ  .אֲבָ ל
מ"ש לעיל נח ב( יְ ָי אֲ ׁ ֶשר ָ ׂ
ְלכ ּו חֲז ּוַ ,מאי חֲז ּוְּ .כ ָמא ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,ישעיה כא( חָ זוּת קָ ׁ ֶשה הוּגַ ד ִליְּ .בעוֹ בָ דוֹ י
דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ָע ִבידִ ,א ְת ְּג ִלי נְ בוּאָ ה ִע ָּלאָ ה ִל ְבנִ י נ ׁ ָָשא .אֲ ׁ ֶשר ָ ׂשם ׁ ַש ּמוֹ ת,
ׁ ֵשמוֹ ת וַ דַּ אי ,דְּ הָ א ְׁש ָמא ָּג ִרים ְלכ ָֹּלא:
ְּכ ִתיב וַ ִּי ְק ָרא אֶ ת ְׁשמוֹ נֹחַ לֵ אמֹר זֶה וְ גו' אַ ּ ַמאי הָ כָ א לֵ אמֹר .וְ אַ ּ ַמאי זֶה .אֶ ָּלא
תא .זֶה דָּ א צַ דִּ יק) .רמז כמו דקודשא בריך הוא קרא ליה נח נייחא דארעא.
לֵ אמֹר דָּ א ִא ְּת ָ
לאמר ,מאי לאמר .אלא אתר דא קרי ליה נח .ומאן איהו ארעא קדישא .לאמר זה ינחמנו ממעשנו וגו'.
עבד ליה קודשא בריך הוא לתתא כגוונא עלאה( )נ"א זה דא צדיק וכן נח )לאמר ,נח( דא צדיק .לאמר
דא נוקבא .בגין דלא מתפרשן דא מן דא .אמר רבי יצחק לאמר דא ארעא קדישא( )וזה אמת( )כצ"ל
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ֲמנ ּו ,ו ְּכ ִתיב הָ ָתם )ישעיה כה( זֶה יְ ָי ִק ִּוינ ּו
באמת בהגהת ד"א .הרש"ב( ְּכ ִתיב הָ כָ א זֶה יְ ַנח ֵ
יה
ימין ִּב ְר ִׁשימ ּו ְדגו ְּׁש ּ ַפנְקָ א ְד ַמ ְל ָּכא ְל ֶמהוֵי ִּב ְׁש ֵמ ּ
לוֹ  .ז ַָּכ ִאין ִא ּנוּן צַ דִּ יקַ יָא ִד ְר ִׁש ִ
ימין וְ ִאיה ּו ׁ ָשוֵ י ְׁש ָמהָ ן ְּבאַ ְר ָעא ְּכ ְדקָ א יְ אוּת:
ְר ִׁש ִ
ְּכ ִתיב וַ ִּי ְק ָרא אֶ ת ְׁשמוֹ נֹחַ  .ו ְּכ ִתיב) ,וישב קפו ב( וַ ִּי ְק ָרא ְׁשמוֹ יַעֲ קֹב .אַ ּ ַמאי לָ א
תם דַּ ְר ָּגא אַ ח ֲָרא )ד"א חדא( וְ הָ כָ א דַּ ְר ּ ָגא אוֹ ח ֲָרא) .נ"א את ,כמה
ְּכ ִתיב אֶ ת .אֶ ָּלא הָ ָ
דאת אמר ואראה את יי( ְּכ ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה ו( וָ אֶ ְראֶ ה אֶ ת יְ ָי .וָ אֶ ְראֶ ה יְ ָי לָ א ְּכ ִתיב אֶ ָּלא
יה,
אֶ ת יְ ָי .אוּף הָ כָ א ְּבנֹחַ וַ ִּי ְק ָרא אֶ ת ְׁשמוֹ נֹחַ  .וַ ִּי ְק ָרא ְׁשמוֹ יַעֲ קֹב דַּ ְר ָּגא דִּ ילֵ ּ
קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה יַעֲ קֹב .אֲבָ ל הָ כָ א אֶ ת ְל ִא ְת ְּכלָ לָ א ְׁש ִכינְ ּ ָתא.
יך הוּא ַמ ּ ָמ ׁש קָ ָרא לֵ ּ
)נ"א דהיא דרגא אחרא לתתא(:
הלכה – שולחן ערוך יורה דעה סימן קיג' ואילך
סימן קיג  -דיני בשולי עובדי כוכבים:
)א( דבר שאינו נאכל כמו שהוא חי ,וגם עולה על שלחן מלכים ללפת בו את הפת או
לפרפרת ,שבישלו עו"ג ,אפילו בכלי ישראל ובבית ישראל ,אסור משום בישולי עובדי
כוכבים:
)יד( ביצה ,אף על פי שראויה לגומעה חיה ,אם בשלה עובד כוכבים ,אסורה:
)טז( כלים שבשל בהם העובד כוכבים לפנינו דברים שיש בהם משום בישולי עובדי
כוכבים ,צריכים הכשר .ויש אומרים שאינם צריכים .ואף לדברי המצריכים הכשר ,אם
הוא כלי חרס מגעילו שלש פעמים ,ודיו ,מפני שאין לאיסור זה עיקר מדאורייתא :הגה
 עובד כוכבים שבשל לחולה בשבת ,מותר למוצאי שבת ,אפילו לבריא ,ואין בו משום בשולי עובדיכוכבים ,דכל כה"ג היכרא איכא) .ב"י בשם הר"ן שכ"כ משם הרא"ה(:

סימן קיד  -דיני שכר ושאר משקין של עובד כוכבים:
)ג( יין תפוחים ויין רמונים וכיוצא בהן ,מותר לשתותו בכל מקום ,דדבר שאינו מצוי
לא גזרו עליו:
סימן קטו  -דין חלב שחלבו עובד כוכבים ואין ישראל רואהו ,וגבינה וחמאה:
)א( חלב שחלבו עובד כוכבים ואין ישראל רואהו ,אסור ,שמא עירב בו חלב טמא .היה
חולב בביתו וישראל יושב מבחוץ ,אם ידוע שאין לו דבר טמא בעדרו ,מותר ,אפילו
אין הישראל יכול לראותו בשעה שהוא חולב .היה לו דבר טמא בעדרו ,והישראל יושב
מבחוץ והעובד כוכבים חולב לצורך ישראל ,אפילו אינו יכול לראותו כשהוא יושב ,אם
יכול לראותו כשהוא עומד ,מותר ,שירא שמא יעמוד ויראהו ,והוא שיודע שחלב טמא
אסור לישראל :הגה  -ולכתחלה צריך להיות הישראל בתחלת החליבה ויראה בכלי שלא יהיה בכלי
שחולבין בו דבר טמא )א"ו הארוך כלל מ"ה( .ונהגו להחמיר שלא יחלוב בכלי שדרכו של עובד כוכבים
לחלוב בו ,שמא נשארו בו צחצוחי חלב של עובד כוכבים )שם( .מיהו בדיעבד אין לחוש לכל זה.
ושפחות שחולבות הבהמות בבית ישראל או בדיר שלהם ,כל מקום שאין בית עובד כוכבים מפסיק ואין
לחוש לדבר טמא ,מותר אפילו לכתחלה להניח אותן לחלוב ,אע"פ שאין שם ישראל כלל ,דמאחר שהוא
בבית ישראל או בשכונתו אין לחוש לדבר טמא )ש"ד סימן פ"ב בשם ר"ת ומהרא"י שם( .אבל אם בית
עובדי כוכבים מפסיק ,צריך להיות ישראל ,כאילו חולבות בבית עובד כוכבים )או"ה שם( .ואפילו
ישראל קטן או קטנה מועילים ,דהעובד כוכבים מרתת לפניהם )ג"ז שם( .ואם חלבו עובד כוכבים מקצת
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בהמות ולא היה שם ישראל ,ואחר כך בא ישראל אל האחרים ,עכשיו בזמן הזה שאין חלב דבר טמא
מצוי כלל ,מותר) :הגהות ש"ד( .מיהו אם לא בא שם הישראל עד אחר שנחלבו כולם ,הוי כחלב שחלבו
עובד כוכבים דאסור אע"פ שאין דבר טמא בעדרו )ב"י בשם הר"ף ובשם סמ"ק( .חלב של עובדי כוכבים
אוסרים כלים שנתבשלו בהם כשאר איסור ,אע"פ שאינו רק ספק שמא עירב בה דבר טמא .וכן
גבינותיהם) ,תשובת הרשב"א סימן קמ"ג ובארוך( ,אבל לא חמאה שלהם ,אפילו במקום שנהגו בה
איסור אינה אוסרת הכלים שנתבשלה בה ולא תערובת שלה ,שאם נתערבה בהיתר ,הכל שרי )בערוך(
כדלעיל גבי פת של עובדי כוכבים .ועיין לעיל סימן קי"ב )תשובו' מהרי"ל ל"ח ואו"ה שם( .חלב של
עובדי כוכבים שנאסרה ,אינו מועיל אם יעשו אח"כ גבינות או חמאה ממנה ,אלא נשארת באיסורה וכל
מה שנעשה ממנה אסור )מרדכי פא"מ ואגודה שם ותשובת מהר"ם סי' רי"ו ואו"ה ורשב"א וב"י ונ"ל
שכ"ד הרמב"ם ודלא כהר' המגיד(:

)ב( גבינות העובדי כוכבים ,אסרום מפני שמעמידים אותם בעור קיבת שחיטתם שהיא
נבלה .ואפילו העמידוהו בעשבים ,אסורה :הגה  -וכן המנהג ,ואין לפרוץ גדר )ב"י( ,אם לא
במקום שנהגו בהם היתר מקדמונים .ואם הישראל רואה עשיית הגבינות והחליבה ,מותר )אגור פ'
שואל( .וכן המנהג פשוט בכל מדינות אלו .ואם ראה עשיית הגבינות ולא ראה החליבה ,יש להתיר
בדיעבד ,כי אין לחוש שמא עירב בו דבר טמא מאחר שעשה גבינות מן החלב ,כי דבר טמא אינו עומד,
ובודאי לא עירב בו העובד כוכבים מאחר שדעתו לעשות גבינות )הגהות אשיר"י פא"מ ובארוך( .ומכל

מקום אסור לאכול החלב כך )שם(:

ð"òì

.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äøù ïá íééç áàæ
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