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חק לישראל – פרשת וישב יום ב'
תורה -

בראשית פרק לז'

)ז( וְ ִה ּנֵה אֲ נ ְַחנ ּו ְמאַ ְ ּל ִמים אֲ לֻ ּ ִמים ְּבתוֹ ְך הַ שּׂ ָ ֶדה וְ ִה ּנֵה קָ ָמה אֲ לֻ ּ ָמ ִתי וְ גַ ם נִ ָ ּצבָ ה
וְ ִה ּנֵה ְתסֻ ּ ֶבינָה אֲלֻ ּמ ֵֹתיכֶ ם וַ ִּת ְׁש ּ ַתחֲוֶ ין לַ אֲלֻ ּ ָמ ִתי) :ז( וְ ִה ּנֵה אֲ נ ְַחנ ּו ְמאַ ְ ּל ִמים אֲלֻ ּ ִמים

ְּבתוֹ ְך הַ שּׂ ָ ֶדה וְ ִה ּנֵה קָ ָמה אֲ לֻ ּ ָמ ִתי וְ גַ ם נִ ָ ּצבָ ה וְ ִה ּנֵה ְתסֻ ּ ֶבינָה אֲ לֻ ּמ ֵֹתיכֶ ם וַ ִּת ְׁש ּ ַת ֲחוֶין לַ אֲ לֻ ּ ָמ ִתי:
חֲרן אֱסָ ָר ְתכוֹ ן וְ סָ גְ ָדן
)ז( וְ הָ א אֲ נ ְַחנָא ְמאַ ְּס ִרין ֱאסָ ָרן ְּבגוֹ חַ ְקלָ א וְ הָ א קָ ַמת אֱסַ ְר ִּתי וְ אַ ף ִאזְ דְּ קָ פַ ת וְ הָ א ִמ ְס ּ ַת ָ
לֶ אֱסַ ְר ִּתי:

ֹאמר ּו לוֹ אֶ חָ יו ה ֲָמל ְֹך ִּת ְמל ְֹך ָעלֵ ינ ּו ִאם ָמ ׁשוֹ ל ִּת ְמ ׁשֹל ָּבנ ּו וַ יּוֹ ִספ ּו עוֹ ד
)ח( וַ יּ ְ
ְ
ְ
ֹאמר ּו לוֹ אֶ חָ יו הֲ ָמלֹך ִּת ְמלֹך ָעלֵ ינ ּו ִאם
ֹתיו וְ ַעל דְּ בָ ָריו) :ח( וַ יּ ְ
ְ ׂשנֹא אֹ תוֹ ַעל ֲחלֹמ ָ

יה אֲ חוֹ ִהי הֲ ַמ ְלכ ּו
אֲמר ּו לֵ ּ
ֹתיו וְ ַעל דְּ בָ ָריו) :ח( וַ ָ
ָמ ׁשוֹ ל ִּת ְמ ׁשֹל ָּבנ ּו וַ יּוֹ ִספ ּו עוֹ ד שְׂ נֹא אֹ תוֹ ַעל ֲחלֹמ ָ
יה ַעל חֶ ְלמוֹ ִהי וְ ַעל
ָת ּ
אַ ְּת ְמ ַד ּ ֵמי ְל ִמ ְמלַ ְך ָעלָ נָא אוֹ ׁשו ְּל ָטן אַ ְּת ְס ִביר ְל ִמ ְׁשלַ ט ָּבנָא וְ אוֹ ִסיפ ּו עוֹ ד ְסנוֹ י ֵ
ּ ִפ ְת ּ ָגמוֹ ִהי:

ֹאמר ִה ּנֵה חָ לַ ְמ ִּתי חֲלוֹ ם עוֹ ד
)ט( וַ ַיּ ֲחלֹם עוֹ ד חֲלוֹ ם אַ חֵ ר וַ יְ סַ ּ ֵפר אֹ תוֹ ְלאֶ חָ יו וַ יּ ֶ
שר כּ וֹ כָ ִבים ִמ ְׁש ּ ַתחֲוִ ים ִלי) :ט( וַ ַיּ ֲחלֹם עוֹ ד חֲ לוֹ ם אַ חֵ ר
וְ ִה ּנֵה הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ הַ יּ ֵָרחַ וְ אַ חַ ד ָע ָ ׂ
שר ּכוֹ כָ ִבים
ֹאמר ִה ּנֵה חָ לַ ְמ ִּתי חֲלוֹ ם עוֹ ד וְ ִה ּ ֵנה הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ הַ ָּי ֵרחַ וְ אַ חַ ד ָע ָ ׂ
וַ יְ סַ ּ ֵפר אֹ תוֹ ְלאֶ חָ יו וַ ּי ֶ
אֲמר הָ א חֲלֵ ִמית חֶ ְל ָמא עוֹ ד וְ הָ א
יה לַ אֲ חוֹ ִהי וַ ַ
ָת ּ
ִמ ְׁש ּ ַתחֲוִ ים ִלי) :ט( וַ חֲלַ ם עוֹ ד חֶ ְל ָמא אָ ח ֲָרנָא וְ ִא ְׁש ּ ָת ֵעי י ֵ
הֲרא וְ חַ ד עֲ ַ ׂשר כּ וֹ ְכבַ יָּא סָ גְ ָדן ִלי:
ִׁש ְמ ׁ ָשא וְ ִס ָ

ֹאמר לוֹ ָמה הַ חֲלוֹ ם הַ זֶּה אֲ ׁ ֶשר
)י( וַ יְ סַ ּ ֵפר אֶ ל אָ ִביו וְ אֶ ל אֶ חָ יו וַ ִּיגְ ַער בּ וֹ אָ ִביו וַ יּ ֶ
ָ
חָ לָ ְמ ּ ָת הֲבוֹ א נָבוֹ א אֲנִ י וְ ִא ּ ְמ ָך וְ אַ חֶ ָ
יך ְל ִה ְׁש ּ ַתחֲוֹ ת ְלך אָ ְרצָ ה) :י( וַ יְ סַ ּ ֵפר אֶ ל אָ ִביו

ֹאמר לוֹ ָמה הַ חֲלוֹ ם הַ זֶּה אֲ ׁ ֶשר חָ לָ ְמ ּ ָת הֲ בוֹ א נָבוֹ א אֲ נִ י וְ ִא ּ ְמ ָך
וְ אֶ ל אֶ חָ יו וַ ִּיגְ ַער בּ וֹ אָ ִביו וַ יּ ֶ
וְ אַ חֶ ָ
יה ָמה חֶ ְל ָמא הָ ֵדין
אֲמר לֵ ּ
יה אֲ בו ִּהי וַ ַ
יך ְל ִה ְׁש ּ ַתחֲוֹ ת ְל ָך אָ ְרצָ ה) :י( וְ ִא ְׁש ּ ָת ֵעי לַ אֲ בו ִּהי וְ לַ אֲחוֹ ִהי וּנְ זַף ּ ֵב ּ

ֵיתי אֲ נָא וְ ִא ּ ָמ ְך וְ אַ חָ ְ
יך ְל ִמ ְסגּ ֻד לָ ְך ַעל אַ ְר ָעא:
יתא נ ֵ
דִּ י חֲלֵ ְמ ּ ָתא הֲ ֵמ ָ

רש"י
)ז( מאלמים אלמים  -כתרגומו מאסרין
אסרין עמרין וכן )תהלים קכו( נושא
אלומותיו וכמוהו בלשון משנה והאלומות
נוטל ומכריז :קמה אלומתי  -נזקפה :וגם
נצבה  -לעמוד על עמדה בזקיפה) :ח( ועל
דבריו  -על דבתם רעה שהיה מביא
לאביהם) :י( ויספר אל אביו ואל אחיו -
לאחר שספר אותו לאחיו חזר וספרו לאביו

נביא

בפניהם :ויגער בו  -לפי שהיה מטיל שנאה
עליו :הבוא נבוא  -והלא אמך כבר מתה
)ב"ר( והוא לא היה יודע שהדברים מגיעין
לבלהה שגדלתו כאמו )ב"ר( ורבותינו למדו
מכאן שאין חלום בלא דברים בטלים ויעקב
נתכוון להוציא הדבר מלב בניו שלא יקנאוהו
לכך אמר לו הבוא נבוא וגו' כשם שא"א
באמך כך השאר הוא בטל )ב"ר(:

 -עמוס ב יב-טו

יתם לֵ אמֹר לֹא ִּת ּנ ְָבא ּו:
יאים צִ ִּו ֶ
וַ ּ ַת ְׁשק ּו אֶ ת הַ ְּנזִ ִרים יָיִ ן וְ ַעל הַ ְּנ ִב ִ

)יב(
ית מלפיכון בחמרא ועל נבייא פקידתון למימר לא תתנבון נבואה:
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אֲשר ּ ָת ִעיק הָ עֲ גָ לָ ה הַ ְמלֵ אָ ה לָ ּה ָע ִמיר:
ִה ּנֵה אָ נ ִֹכי ֵמ ִעיק ּ ַת ְח ּ ֵתיכֶ ם ַּכ ׁ ֶ

)יג(
אנא מיתי עליכון עקא ומעיק לכון באתרכון כמא דעיקא עגלתא דטעינא עמירא:

וְ אָ בַ ד ָמנוֹ ס ִמ ָּקל וְ חָ זָק לֹא יְ אַ ּ ֵמץ כּ ֹחוֹ וְ גִ בּ וֹ ר לֹא יְ ַמ ֵּלט נַפְ ׁשוֹ :

)יד(
עיקוקי מדקליל ודתקיף לא יחסין חיליה וגבר לא ישיזיב נפשיה:

)יג( הא

)יד( ויבד בית

)טו( וְ תֹ פֵ שׂ הַ ּ ֶק ׁ ֶשת לֹא יַעֲ מֹד וְ קַ ל ְּב ַרגְ לָ יו לֹא יְ ַמ ֵּלט וְ רֹכֵ ב הַ ּסוּס לֹא יְ ַמ ֵּלט
נַפְ ׁ
שוֹ ) :טו( ואחיד קשתא לא יקום ודקליל ברגליה לא ישתיזיב ורכיב סוסיא לא ישיזיב נפשיה:
רש"י
)יב( ותשקו את הנזירים יין  -שלא יורו
אתכם שהשיכור אסור להורות ,ותשקו את
הנזירים יין ,תרגם יונתן ואטעיתון ית
מלפיכון בחמר .לא תנבאו  -לעמוס צוה כן
אמציה כהן בית אל חוזה ברח לך אל ארץ

כתובים

יהודה )עמוס ז() :יג( מעיק  -תרגום של
מציק .תחתיכם  -את תנייתכם .תעיק
העגלה  -מכובד משא שעליה) :טו( וקל
ברגליו לא ימלט  -את נפשו:

 -משלי ח יג-טז

ֵאתי:
הוָ ה שְׂ נֹאת ָרע ּ ֵגאָ ה וְ גָ אוֹ ן וְ ֶד ֶר ְך ָרע ו ִּפי ַת ְה ּ ֻפכוֹ ת ָ ׂשנ ִ
יִ ְראַ ת יְ ֹ

)יג(
דיי סניא בישתא גאותא ורמותא וארחא בישתא ופומא הפיכא סניא אנא:

)יד( ִלי ֵעצָ ה וְ תו ִּׁש ּיָה אֲנִי ִבינָה ִלי גְ בו ָּרה:
)טו( ִּבי ְמלָ ִכים יִ ְמלֹכ ּו וְ רֹזְ נִ ים יְ ח ְֹקק ּו צֶ ֶדק:

)יג( דחלתא

)יד( די לי היא תרעיתא ומלכנא וביונא וגברותא:
)טו( מטול אנא מלכי מלכין ושליטי אנא משחא

בצדקותא:

יבים ָּכל ׁש ְֹפטֵ י צֶ ֶדק:
ש ִרים יָשׂ ר ּו וּנְ ִד ִ
)טז( ִּבי ָ ׂ

)טז( מטול אנא רברבני מתרברבין וסרכי כלהון

דיני דתריצותא:

רש"י
)יג( יראת ה' שנאת רע  -זהו המוסר
שהחכמה מכרזת לבריות:

משנה

)טו( בי מלכים ימלוכו
והמשפטים אני מלמדם:

-

שהדינים

 -שבת פרק ט'

)א( אָ ַמר ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אִ ,מ ּנַיִ ן לַ עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ׁ ֶש ּ ְמ ַט ּ ְמאָ ה ְב ַמשּׂ ָ א ַּכ ִּנדָּ הֶ ׁ .ש ּ ֶנא ֱַמר
ֹאמר לוֹ ַ .מה ִּנדָּ ה ְמ ַט ּ ְמאָ ה ְב ַמשּׂ ָ א ,אַ ף
)ישעיה ל( ִּתזְ ֵרם ְּכמוֹ ָדוָ ה צֵ א ּת ַ
עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ְמ ַט ּ ְמאָ ה בְ ַמשּׂ ָ א:
רע"ב ) -א( אמר רבי עקיבא מנין
לעבודה זרה שמטמאה במשא  -איידי

דאיירי לעיל באסמכתא גבי חרס נקט
נמי להני קראי דאסמכתא ,וקרא דתזרם
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כמו דוה הוא סמוך לקרא דלא ישאר
במכיתתו חרס דאייתי לעיל .אי נמי
משום דבעי למתני מנין שמרחיצין את
המילה וכו' תנא להנך מנין דדמו לה:
מטמאה במשא  -הנושא אותה יכבס
בגדיו ואפילו לא נגע בה ,כגון שהיתה
בקופה וכיוצא בה .ואפליגו רבנן עליה

דרבי עקיבא ואמרי אינו מטמא אלא
במגע כשרץ .והלכה כחכמים :תזרם כמו
)אשה( דוה  -כלומר יהו בעיניך כזרים
כמו דוה ,כאשה נדה ,כדכתיב )ויקרא טו(
והדוה בנדתה .ובעבודה זרה משתעי
קרא:

)ב( ִמ ּנַיִ ן לַ ְּס ִפינָה ׁ ֶש ִהיא ְטהוֹ ָרהֶ ׁ .ש ּ ֶנא ֱַמר )משלי ל( דֶּ ֶר ְך אֳ נִ ּיָה בְ לֶ ב יָם.
ִמ ּנַיִ ן לַ עֲ רוּגָ ה ׁ ֶש ִהיא ִׁש ּ ׁ ָשה ַעל ִׁש ּ ׁ ָשה ְטפָ ִחים ׁ ֶשזּוֹ ְר ִעין ְּבתוֹ כָ ּה ח ֲִמ ּ ׁ ָשה
ז ְֵרעוֹ נִ ין ,אַ ְר ָּב ָעה ְּבאַ ְר ַּבע רוּחוֹ ת הָ עֲ רוּגָ ה וְ אֶ חָ ד ָּבאֶ ְמצַ עֶ ׁ .ש ּ ֶנא ֱַמר )ישעיה
סא( ִּכי כָ אָ ֶרץ ּתוֹ צִ יא צִ ְמחָ הּ ו ְּכגַ ּנָה זֵרו ֶּעיהָ ַתצְ ִמיחַ  ,ז ְַר ָע ּה לֹא ֶנא ֱַמר ,אֶ ָּלא
זֵרו ֶּעיהָ :
רע"ב ) -ב( שהיא טהורה  -שאינה
מקבלת טומאה :בלב ים  -ופשיטא
דאניה בלב ים היא ,אלא לאשמועינן
דספינה הרי היא כים ,מה ים טהור אף
ספינה טהורה .ואפילו היא של חרס,
ואפילו טענוה ביבשה והורידוה לים:
שזורעים בה חמשה זרעונים  -ויש בה
כדי להפריש ביניהן הפרש הראוי ולא הוי
ערבוב :ארבעה בארבע רוחות הערוגה
 ממלא את כל הרוח עד סמוך לקרןובאמצע אינו זורע אלא גרעין אחד ,כדי
שיהיה הגרעין שבאמצע רחוק שלשה
טפחים מן הזרוע שבכל רוח ,דשיעור
יניקת כל זרע טפח ומחצה .ואף על פי
שאצל הקרנות שברוחות הזרעים קרובים
זה לזה ואין ביניהם הרחקה שלשה
טפחים ויונקים זה מזה ,אין כאן בית
מיחוש ,דאכלאים בלבד קפיד קרא דלא
להוי ערבוב ,וליניקה לא חיישינן ,כדתנן

)ב"ב פ"ב מי"ב( היה גדר בינתיים זה
סומך לגדר מכאן וזה סומך לגדר מכאן
ואע"ג דינקי מתתאי ,וכאן יש היכר גדול
שרוח זו זרועה צפון ודרום ורוח זו זרועה
מזרח ומערב .אבל בין זרע האמצעי
לזרעוני הרוחות אין היכר ,ואי מקרבי
הוי ערבוב ,הלכך צריך הרחק כדי יניקה:
שנאמר כי כארץ תוציא צמחה  -תוציא
חד ,צמחה חד ,זרועיה תרי ,תצמיח חד,
הרי חמשה .וששה טפחים ליכא למילף
מקרא ,אלא קים להו לרבנן דחמשה
זרעונים בששה טפחים לא ינקי הרוחות
מן האמצעי ולא האמצעי מן הרוחות,
דשיעור יניקת כל זרע טפח ומחצה,
הילכך כי רמיז לקרא חמשה זרעונים,
בערוגה בת ששה טפחים קאמר .ובמס'
כלאים פירשתי הלכות ערוגה ופרטותיה
ודקדוקיה וכאן קיצרתי:

ישי ׁ ֶש ִהיא ְט ֵמאָ הֶ ׁ .ש ּ ֶנא ֱַמר
)ג( ִמ ּנַיִ ן ְלפוֹ לֶ טֶ ת ִׁשכְ בַ ת ז ֶַרע ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
ישי
לשת י ִָמיםִ .מ ּנַיִ ן ׁ ֶש ּ ַמ ְרחִ יצִ ין אֶ ת הַ ּ ִמילָ ה ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
יט( הֱי ּו נְ כוֹ נִים ִל ְׁש ׁ ֶ
ישי ִּב ְהיוֹ ָתם
ֶאֱמר )בראשית לד( וַ יְ ִהי בַ יּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
ׁ ֶשחָ ל ִל ְהיוֹ ת ַּב ּ ׁ ַש ָּבתֶ ׁ .ש ּנ ַ
ֹאש ָ ׂש ִעיר הַ ּ ִמ ְׁש ּ ַת ֵּלחַ ֶ ׁ .ש ּ ֶנא ֱַמר
ֹאֲביםִ .מ ּנַיִ ן ׁ ֶשקּ וֹ ְׁש ִרין לָ ׁשוֹ ן ׁ ֶשל זְ הוֹ ִרית ְּבר ׁ
כּ ִ
)ישעיה א( ִאם יִ ְהי ּו ח ֲָטאֵ יכֶ ם ַּכ ּ ׁ ָשנִ ים ַּכ ּ ׁ ֶשלֶ ג י ְַל ִּבינ ּו:

)שמות

רע"ב ) -ג( שהיא טמאה  -דיום
השלישי אכתי לא מסרחא שכבת זרע
וראויה לקלוט ולהיות ולד נוצר ממנה,

וקרינן ביה שכבת זרע הראוי להזריע:
לשלשת ימים  -דהקפיד הכתוב על
טמאי קרי במתן תורה לכך הפרישן
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שלשה ימים ,ולא חש אם יפליטו אחר כך
ביום רביעי להפרשה ,דמסריח ואינו
ראוי להזריע .ופסק ההלכה ,שהפולטת
ביום השלישי טהורה ,ומתני' משבשתא
היא ,ותני מנין לפולטת שכבת זרע ביום
השלישי שהיא טהורה שנאמר היו נכונים
לשלשת ימים ,ושלשת ימים דאמר קרא
היינו ליום השלישי ,דביום שלישי
להפרשה ניתנה תורה .אי נמי לא
משבשתא היא אלא ]רבנן דר'[ אלעזר בן
עזריה היא ,דסבירא ]להו[ הפולטת ביום

השלישי טמאה ,ולית הלכתא ]כוותייהו[:
מנין שמרחיצין וכו'  -אפילו בחמין
שהוחמו בשבת ,דאף ביום השלישי מסוכן
הוא ,וכל שכן ראשון ושני .והמים חמין
מחזיקין לגוף התינוק ומבריאין אותו:
לשון של זהורית  -כמין לשון של צמר
אדום היו קושרין חציו בראש שעיר
המשתלח לעזאזל וחציו בצוק ,וכשהיה
דוחה השעיר למטה היה הלשון ההוא
מלבין ויודעין שנתכפרו עוונותיהם:

)ד( ִמ ּנַיִ ן ְל ִסיכָ ה ׁ ֶש ִהיא כַ ּ ְׁש ִתיָּה ְּביוֹ ם הַ ִּכ ּפו ִּרים .אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאֵ ין ְראָ יָה
לַ דָּ בָ ר ,זֵכֶ ר לַ דָּ בָ רֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )תהלים קט( וַ ּ ָתבֹא כַ ּ ַמיִ ם ְּב ִק ְרבּ וֹ וְ כַ ּ ׁ ֶש ֶמן
ְּב ַעצְ מוֹ ָתיו:
רע"ב ) -ד( מנין לסיכה שהיא כשתיה
 -לא כשתיה ממש לחיובי עלה כרת

אלא שהיא אסורה:

)ה( הַ ּמוֹ צִ יא ֵעצִ יםְּ ,כ ֵדי ְלבַ ּ ׁ ֵשל ּ ֵביצָ ה קַ ָּלהַ ּ .ת ְב ִליןְּ ,כ ֵדי ְל ַת ּ ֵבל ֵּביצָ ה קַ ָּלה,
ו ִּמצְ ָט ְר ִפין זֶה ִעם זֶהְ .ק ִל ּ ֵפי אֱגוֹ זִ יםְ ,ק ִל ּ ֵפי ִר ּמוֹ נִ יםִ ,א ְס ִטיס וּפוּאָ הְּ ,כ ֵדי
ִלצְ בּ ַֹע ָּבהֶ ן ּ ֶב ֶגד קָ ָטן ִּב ְסבָ כָ הֵ .מי ַרגְ לַ יִ ם ,נ ֶֶתר וּבוֹ ִריתְ ,קמוֹ נְ יָא וְ אַ ְׁשלָ ג,
ְּכ ֵדי ְלכַ ּ ֵבס ָּבהֶ ן ּ ֶבגֶד קָ ָטן ִּב ְסבָ כָ הַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ מֵ רְּ ,כ ֵדי ְלהַ עֲ בִ יר ַעל
הַ ּ ֶכ ֶתם:
רע"ב ) -ה( ביצה קלה  -ביצת
תרנגולת שהיא קלה לבשל יותר מכל
שאר ביצים .ולא כדי לבשל כולה אלא
כגרוגרת ממנה טרופה ונתונה באלפס:
ומצטרפין  -כל מיני תבלין זה עם זה:
אסטיס  -ני"ל בלשון ערבי ,וצבעו דומה
לתכלת :ופואה  -שורש עשב שצובעין
בהם אדום ,ובערבי אלפו"ה :בסבכה -
בראש הסבכה שעשויה כקליעה נותנים
מעט בגד :נתר  -מין אדמה הוא

ומזהיר ,וקורים לו אלו"ם בלע"ז :בורית
 מין צמח שמנקה ומטהר :קמוניא -עשב שמנקים בעפרו את הידים להעביר
את הזוהמא ,ובלשון תלמוד קרוי שלוף
דוץ ,ובערבי קורין לו אלק"לי :ואשלג -
לא אתפרש לי מה הוא :על הכתם -
הנמצא בבגד ואין ידוע אם דם נדה הוא
אם לאו ,מעבירין עליו שבעה דברים
לבדוק אותו בהם ,ומכללם ארבעה סמנין
הללו .ואין הלכה כרבי יהודה:

ש ִמים ו ִּמינֵי ַמ ּ ָתכוֹ תָּ ,כל
)ו( ּ ִפ ְל ּ ֶפלֶ תָּ ,כל ׁ ֶש ִהיא .וְ ִע ְט ָרןָּ ,כל ׁ ֶשהוּאִ .מינֵי ְב ָ ׂ
ׁ ֶשהֵ ןֵ .מאַ ְבנֵי הַ ּ ִמזְ ֵּבחַ ו ֵּמעֲ פַ ר הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ֶ ,מקֶ ק ְספָ ִרים ו ֶּמקֶ ק ִמ ְט ּ ְפחוֹ ֵתיהֶ םָּ ,כל
יעין אוֹ ָתן ְלגָ נְ זָןַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ,אַ ף הַ ּמוֹ צִ יא ִמ ּ ְמ ׁ ַש ּ ְמ ׁ ֵשי
ׁ ֶשהֵ ןֶ ׁ ,ש ּ ַמצְ נִ ִ
ָ
עֲ בוֹ ָדה ז ָָרהָּ ,כל ׁ ֶשהוּאֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )דברים יג( וְ לֹא יִ ְד ַּבק ְּבי ְָדך ְמאו ָּמה ִמן
הַ חֵ ֶרם:
רע"ב ) -ו( פלפלת כל שהוא  -דחזיא
לריח הפה .ואין זה פלפל המצוי בינינו:

עטרן כל שהוא  -שמרפאים בו מי שיש
לו כאב חצי הראש :מיני בשמים כל שהן
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 לריח טוב :מיני מתכות כל שהן -שראוי לעשות מהן דרבן ,קטן :מקק -
רקב הנופל מספרים או ממטפחות שבלו,
לשון המק בשרו )זכריה יד( :שמצניעים
אותן לגנזן  -שכל דבר קודש טעון גניזה:

מאומה  -אלמא אחשביה קרא
לאיסוריה .ותקון גדול הוא עושה
כשמוציא עבודה זרה מביתו .ואין הלכה
כרבי יהודה:

)ז( הַ ּמוֹ צִ יא קֻ ּ ַפת הָ רוֹ ְכ ִלין ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשיּ ֶׁש ָּבהּ ִמינִ ין הַ ְר ּ ֵבה ,אֵ ינוֹ חַ ּיָב
ירא(
אֶ ָּלא חַ ּ ָטאת אֶ חָ ת .ז ְֵרעוֹ נֵי גִ ּנָהָ ּ ,פחוֹ ת ִמ ַּכ ְּגרוֹ גֶ ֶרתַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה ) ּ ֵבן ְּב ֵת ָ
אוֹ ֵמר ,ח ֲִמ ּ ׁ ָשה .ז ֶַרע ִק ּ ׁשו ִּאיןְׁ ,שנַיִ ם .ז ֶַרע דְּ לו ִּעיןְׁ ,שנַיִ ם .ז ֶַרע ּפוֹ ל הַ ּ ִמצְ ִרי,
ְׁשנַיִ ם .חָ גָ ב חַ י ָטהוֹ רָּ ,כל ׁ ֶשהוּאֵ .מתַּ ,כ ְּגרוֹ גֶ ֶרת .צִ ּפ ֶֹרת ְּכ ָר ִמיםֵּ ,בין חַ יָּה
יעין אוֹ ָת ּה ִל ְרפוּאָ הַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ,אַ ף
ּ ֵבין ֵמ ָתהָּ ,כל ׁ ֶש ִהיאֶ ׁ ,ש ּ ַמצְ נִ ִ
הַ ּמוֹ צִ יא חָ גָ ב חַ י ָט ֵמאָּ ,כל ׁ ֶשהוּאֶ ׁ ,ש ּ ַמצְ נִ י ִעין אוֹ תוֹ לַ ָּק ָטן ִלשְׂ חֹק בּ וֹ :
רע"ב ) -ז( הרוכלין  -מוכרי בשמים
לקשוטי נשים .ויש להם קופות קטנות
לצרורות הבשמים :אינו חייב אלא חטאת
אחת  -דכולן חדא הוצאה היא :פחות
מכגרוגרת  -אף על גב דכל האוכלין
שיעורן כגרוגרת ,הני כיון דלזריעה קיימי
אפילו בפחות מכגרוגרת נמי מחייב .ואין
הלכה כר' יהודה בן בתירא שאומר
חמשה :זרע קשואין  -חשוב משאר
זרעוני גינה ,וכן זרע דלועין וזרע פול

גמרא

המצרי ,והוא שקורין לו פאסל"י בלע"ז:
חגב חי כל שהוא  -שמצניעין אותו
לקטן לשחוק בו :מת כגרוגרת  -כדין
שאר אוכלין :ציפורת כרמים  -עוף
שמצוי בין הדקלין הבחורים :בין חיה בין
מתה כל שהוא  -שעושין ממנו רפואה
לפקח ולהחכים :חגב חי טמא כל שהוא
 ותנא קמא סבר ,טמא אין מצניעיןאותו לתינוק ,דילמא מיית ואכיל ליה -
ואין הלכה כרבי יהודה:

 -שבת דף פ"ט ע"ב

כשנים כשני מיבעי ליה אמר רבי יצחק אמר להם הקדוש ברוך הוא
לישראל אם יהיו חטאיכם כשנים הללו שסדורות ובאות מששת ימי
בראשית ועד עכשיו כשלג ילבינו :דרש רבא מאי דכתיב לכו נא ונוכחה
יאמר ה' לכו נא בואו נא מיבעי ליה יאמר ה' אמר ה' מיבעי ליה לעתיד
לבא יאמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל לכו נא אצל אבותיכם ויוכיחו
אתכם ויאמרו לפניו רבונו של עולם אצל מי נלך אצל אברהם שאמרת לו
ידוע תדע ולא בקש רחמים עלינו אצל יצחק שבירך את עשו והיה כאשר
תריד ולא בקש רחמים עלינו אצל יעקב שאמרת לו אנכי ארד עמך
מצרימה ולא בקש רחמים עלינו אצל מי נלך עכשיו יאמר ה' אמר להן
הקדוש ברוך הוא הואיל ותליתם עצמכם בי אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג
ילבינו :אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מאי דכתיב כי אתה
אבינו כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו אתה ה' אבינו גואלנו
מעולם שמך לעתיד לבא יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם בניך חטאו
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לי אמר לפניו רבונו של עולם ימחו על קדושת שמך אמר אימר ליה
ליעקב דהוה ליה צער גידול בנים אפשר דבעי רחמי עלייהו אמר ליה בניך
חטאו אמר לפניו רבונו של עולם ימחו על קדושת שמך אמר לא בסבי
טעמא ולא בדרדקי עצה אמר לו ליצחק בניך חטאו לי אמר לפניו רבונו
של עולם בני ולא בניך בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע קראת להם
בני בכורי עכשיו בני ולא בניך ועוד כמה חטאו כמה שנותיו של אדם
שבעים שנה דל עשרין דלא ענשת עלייהו פשו להו חמשין דל עשרין
וחמשה דלילותא פשו להו עשרין וחמשה דל תרתי סרי ופלגא דצלויי
ומיכל ודבית הכסא פשו להו תרתי סרי ופלגא אם אתה סובל את כולם
מוטב ואם לאו פלגא עלי ופלגא עליך ואם תמצא לומר כולם עלי הא
קריבית נפשי קמך פתחו ואמרו )כי( אתה אבינו אמר להם יצחק עד שאתם
מקלסין לי קלסו להקדוש ברוך הוא ומחוי להו יצחק הקדוש ברוך הוא
בעינייהו מיד נשאו עיניהם למרום ואומרים אתה ה' אבינו גואלנו מעולם
שמך:
רש"י על הגמרא
כשני מיבעי ליה  -דומיא דכשלג ,דלא כתיב
כשלגים :ארד עמך אעלה גם עלה  -כאן
רמז ארבע גליות גם ריבויא הוא :יאמר ה' -
אתה אמור התוכחה ,ובך אנו תולין :ימחו -
הואיל שחטאו ,ויתקדש שמך בעולם כשתעשה
דין בעוברין על דבריך :קראת להן בני בכורי
ישראל  -שהיה גלוי לפניך שהן עתידין לומר
לפניך בסיני נעשה ונשמע ,לקבל עולך

זוהר

מאהבה כבנים :דל עשרין דלא ענשת להו -
שכן מצינו בדור המדבר שלא ענש הקדוש
ברוך הוא אלא מעשרים שנה ומעלה ,דכתיב
)במדבר יד( במדבר הזה יפלו פגריכם וגו'
מבן עשרים שנה ומעלה אשר הלינותם עלי:
כי אתה אבינו  -כנגד יצחק אמרו ,והוא
אמר להם הראו כנגד הקדוש ברוך הוא שהוא
אביכם:

– וישב דף קע"ט ע"ב

אֲמר,
וַ ִּי ָּקחֻ ה ּו וַ ּי ְַׁש ִלכ ּו אֹ תוֹ הַ בּ ָֹרה וְ הַ בּ וֹ ר ֵרק אֵ ין בּ וֹ ָמיִ םִ .ר ִּבי יְ הו ָּדה ּ ָפ ַתח וְ ַ
ימה ְמ ִׁשיבַ ת נָפֶ ׁש )מאן דבטיל מילי דאורייתא
)תהלים יט( ּתוֹ ַרת יְ ָי ְּת ִמ ָ
יתא,
ָשא ְל ִא ְׁש ּ ַתדְּ לָ א ְּבאוֹ ַריְ ָ
כאילו חריב עלמא שלים(ַּ .כ ּ ָמה ִאית לוֹ ן ִל ְבנֵי נ ׁ ָ
יה חַ ִּיים ְּב ַע ְל ָמא ֵדין ו ְּב ַע ְל ָמא ְדאָ ֵתי,
יתא לֶ הוֵ י לֵ ּ
דְּ כָ ל ַמאן דְּ ִא ְׁש ּ ַתדַּ ל ְּבאוֹ ַריְ ָ
יתא וְ לָ א יִ ְׁש ּ ַתדַּ ל ָּב ּה ִל ְׁש ָמ ּה
וְ זָכֵ י ִּב ְת ֵרין ָע ְל ִמין .וְ אֲ ִפילּ ּו ַמאן דְּ ִא ְׁש ּ ַתדַּ ל ְּבאוֹ ַריְ ָ
יה ְּבהַ הוּא ַע ְל ָמא:
ְּכ ְדקָ א יָאוֹ ת ,זָכֵ י ְלאֲגַ ר ַטב ְּב ַע ְל ָמא ֵדין ,וְ לָ א ָדיְ ינִ ין לֵ ּ
עשר וְ כָ בוֹ ד .אֹ ֶר ְך
ימינָהּ ִּב ְ ׂשמֹאלָ ּה ׁ ֶ
וְ ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,כ ִתיב) ,משלי ג( אֹ ֶר ְך י ִָמים ִּב ִ
יה אֹ ֶר ְך י ִָמים ְּבהַ הוּא
יתא ִל ְׁש ָמ ּה ,דְּ ִאית לֵ ּ
י ִָמים ְּבהַ הוּא דְּ ִא ְׁש ּ ַתדַּ ל ְּבאוֹ ַריְ ָ
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יה אוֹ ְרכָ א ְדיוֹ ִמין .וְ ִאינוּן יוֹ ִמין ִאינוּן יוֹ ִמין וַ דַּ איַ ּ ,ת ּ ָמן ִאיה ּו ָרחֲצָ נ ּו
ַע ְל ָמא דְּ בֵ ּ
יתא,
ִד ְקדו ׁ ָּשא ִד ְל ֵעילָ א דְּ ִא ְת ְר ִחיץ ַּבר נ ָׁש ְּבהַ אי ַע ְל ָמא ְל ִא ְׁש ּ ַתדְּ לָ א ְּבאוֹ ַריְ ָ
ְל ִא ְת ּ ַת ְ ּקפָ א ְּבהַ הוּא ַע ְל ָמא )דף קפה ע"א( ִּבשְׂ מֹאלָ ּה עוֹ ׁ ֶשר וְ כָ בוֹ ד ,אֲגַ ר ַטב
וְ ׁ ַש ְלוָ ה ִאית לֵ יהּ ְּבהַ אי ַע ְל ָמא:
יתא אָ זְ לָ א
יתא ִל ְׁש ָמ ּהַּ ,כד נ ִָפיק ֵמהַ אי ַע ְל ָמא ,אוֹ ַריְ ָ
וְ כָ ל ַמאן דְּ יִ ְׁש ּ ַתדַּ ל ְּבאוֹ ַריְ ָ
אריהוֹ ן דְּ ִדינָאַּ .כד
יה ָמ ֵ
יה ,דְּ לָ א יִ ְק ְרבוּן ַּבה ֲֵד ּ
יה וְ אֲגִ ינַת עֲ לֵ ּ
קַ ּ ֵמיהּ וְ אַ כְ ָרזַת קַ ּ ֵמ ּ
יתב
יהַּ .כד נִ ְׁש ָמ ָתא אָ זְ לָ א ְל ִא ְס ּ ַת ְ ּלקָ א ְל ֵמ ַ
ׁ ָש ִכיב גּ וּפָ א ְּב ִק ְב ָראִ ,היא נ ְָט ַרת לֵ ּ
יהי אָ זְ לָ א קַ ּ ָמ ּה דְּ הַ ִהיא נִ ְׁש ָמ ָתא .וְ כַ ּ ָמה ּ ַת ְר ִעין ִא ּ ָת ְבר ּו ִמ ַּק ּ ָמ ּה
ְלאַ ְת ָר ּהִ ,א ִ
יה דְּ בַ ר נ ָׁש ַעד דְּ יִ ְת ַער ְּבזִ ְמנָא
ימא עֲ לֵ ּ
יתא ַעד דְּ ָעאלַ ת ְלדו ְּכ ּ ָת ּה .וְ קָ יְ ָ
דְּ אוֹ ַריְ ָ
יה:
יהי ַמ ְלפָ א סַ ּנֵיגוֹ ָרא עֲ לֵ ּ
דִּ יקוּמוּן ֵמ ַתיָיא ְד ַע ְל ָמא ,וְ ִא ִ
הֲ ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב) ,משלי ו( ְּב ִה ְתהַ ֶּל ְכ ָך ּ ַתנְ חֶ ה אֹ ָת ְך ְּב ׁ ָש ְכ ְּב ָך ִּת ְׁשמֹר ָעלֶ יךָ
וַ הֲ ִקיצוֹ ָת ִהיא ְת ִ ׂשיחֶ ָךְּ .ב ִה ְתהַ ֶּל ְכ ָך ּ ַתנְ חֶ ה אֹ ָת ְךְּ ,כ ָמה ְד ִא ְּת ָמרְּ .ב ׁ ָשכְ ְּב ָך ִּת ְׁשמֹר
ָעלֶ ָ
יךְּ ,ב ׁ ַש ְע ּ ָתא דְּ ׁ ָש ִכיב גּ וּפָ א ְּב ִק ְב ָרא ,דְּ הָ א ְּכ ֵדין ְּבהַ ה ּוא זִ ְמנָא ִא ְתדָּ ן גּ וּפָ א
יה .וַ ֲה ִקיצוֹ ָת ִהיא ְתשִׂ יחֶ ָך ְּכ ָמא ְד ִא ְּת ָמר
יתא אֲגִ ינַת עֲ לֵ ּ
ְּב ִקבְ ָרא ו ְּכ ֵדין אוֹ ַריְ ָ
ְּבזִ ְמנָא דְּ יִ ְת ָערוּן ֵמ ֵתי ַע ְל ָמא ִמן ַעפְ ָראִ .היא ְת ִ ׂשיחֶ ָך ְל ֶמהֱוֵ י סַ ּנֵיגוֹ ְריָא עֲ לָ ךְ:
הלכה – הרמב"ם הלכות תלמוד תורה פ"ה
)י( וכל תלמיד חכם שדעותיו מכוונות אינו מדבר בפני מי שהוא גדול ממנו בחכמה
אע"פ שלא למד ממנו כלום:
)יא( הרב המובהק שרצה למחול על כבודו בכל הדברים האלו או באחד מהן לכל
תלמידיו או לאחד מהן הרשות בידו ואע"פ שמחל חייב התלמיד להדרו ואפילו בשעה
שמחל:
)יב( כשם שהתלמידים חייבין בכבוד הרב כך הרב צריך לכבד את תלמידיו ולקרבן כך
אמרו חכמים יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך וצריך אדם להזהר בתלמידיו
ולאוהבם שהם הבנים המהנים לעולם הזה ולעולם הבא:

מוסר -

מספר חרדים דף ס''ז ע''ב

הַ ּ ְמאַ ְכסֵ ן הַ ּ ֶמלֶ ְך ְ ּבבֵ יתוֹ ַּכ ּ ָמה ְמכַ ּ ֵבד ַה ַּביִ ת ו ַּמ ְר ִ ּביצוֹ וְ הוֹ ִאיל וְ ִלבּ וֹ ת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל הֵ ם ּ ֵביתוֹ
ֲשבוֹ ת ְ ּבטֵ ילוֹ ת ו ְּל ַה ְר ִ ּביץ ְ ּב ַמיִ ם
יִ ְת ָּב ַר ְך ָראוּי ְלכַ ְּב ָדן ִמ ָּכל אָ בָ ק וְ ָעפָ ר ִה ְרהו ֵּרי עֲ בֵ ירוֹ ת ו ַּמח ׁ ָ
ְטהוֹ ִרים ֵמי ׁשוֹ ׁ ַש ִּנים הֵ ם ִד ְמעוֹ ת ֵעינַיִ ם גַ ם ְל ָר ְחצָ ן ְּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶשרוֹ חֲצִ ין הָ ִרצְ ּ ָפה ִל ְפנֵי הַ ּ ְמלָ ִכים
יתא ְ ּבזוֹ הַ ר ְדהַ יְ ינ ּו דִּ ְכ ִתיב )משלי כ''ה(
וְ יִ ְמנַע ֶרגֶל זָ ר ָע ֵרל ְמט ּונָף הוּא יֵצֶ ר הָ ָרעִּ .כ ְד ִא ָ
הוֹ קַ ר ַרגְ ְל ָך ִמ ּ ֵבית ֵר ֶע ָךֶ ׁ .ש ַרגְ ְל ָך הוּא הַ יֵּצֶ ר הָ ָרע הַ ּ ְמ ַרגֵל הָ אָ ֶרץ הַ לֵ ז ּו ְרצוֹ נוֹ לוֹ ַמר הָ אָ ָדם
ׁ ֶשהוּא מֵ הָ א ֲָד ָמה ְללוֹ ְכ ָדם ֵר ֶע ָך זֶה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְכ ִד ְכ ִתיב )משלי כ''ז( ֵרעֲ ָך וְ ֵר ַע אָ ִב ָ
יך
אַ ל ּ ַתעֲ זוֹ ב לָ ׁשוֹ ן חֶ ְב ָרה ׁ ֶשאֵ ינוֹ בּ וֹ ֵדל ִמ ּ ְמ ָך ְּכ ֵר ַע וְ חָ בֵ ר ּ ָת ִמיד לָ ְך גַ ם ָּבעֲ נָוָ ה ִמ ְתנַהֵ ג ִע ּ ָמ ְך
ְדכָ ל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ּ ָמצִ ינ ּו ְּגדוּלָ תוֹ ׁ ֶשל ַה ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ָמצִ ינ ּו ַענְ וְ ָתנוּתוֹ ו ְּבכָ ל חַ ְכ ֵמי הַ גּ וֹ יִ ם
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יתא ַּבזּוֹ ַהר וְ עוֹ ד ֵרעֲ ָך
שה ּו ִּכ ְד ִא ָ
ילים לַ עֲ שׂ וֹ ת ְּכ ַמעֲ ֵ ׂ
ֵמאֵ ין ָּכמוֹ ָך אֲ בָ ל ְ ּבחַ ְכ ֵמי יִ שְׂ ָראֵ ל ַמגְ דִּ ִ
לָ ׁשוֹ ן ָרצוֹ ן וְ ַרעֲ וָ א ׁ ֶשאוֹ הַ ְב ָך ְ ּב ִח ָּבה ַר ָּבה וְ לָ כֵ ן גַ ם אַ ּ ָתה אַ ל ּ ַת ַעזְ בֵ ה ּו וְ הוֹ קַ ר ו ְּמנַע ֶרגֶל
שׂ וֹ נְ ֲא ָך הַ ּ ְמ ַר ּגֵל ָּב ְך ו ְּמבַ קֵ ׁש אֶ ת נ ְַפ ׁ ֶש ָך וּבֵ ית ֵרעֲ ָך הַ יְ ינ ּו ִל ְ ּב ָך וְ נִ ְׁש ָמ ְת ָך:

לע"נ
זאב חיים בן שרה ז"ל ,גד גבריאל בן סוזן ,יונתן בן צדיקה ז"ל ,דניאלה פורטונה בת
רחל ז"ל
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