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חק לישראל – פרשת וישלח יום א'
תורה -
)ד(

בראשית פרק לב'

ש ִעיר שְׂ ֵדה ֱאדוֹ ם:
וַ ִּי ְׁשלַ ח יַעֲ קֹב ַמ ְלאָ כִ ים ְלפָ נָיו אֶ ל עֵ ָ ׂשו אָ ִחיו אַ ְרצָ ה ֵ ׂ

ש ִעיר שְׂ ֵדה אֱדוֹ ם:
וַ ִּי ְׁשלַ ח יַעֲ קֹב ַמ ְלאָ ִכים ְלפָ נָיו אֶ ל ֵע ָ ׂשו אָ ִחיו אַ ְרצָ ה ֵׂ

)ד(

)ד( ו ְּׁשלַ ח יַעֲ קֹב ִאזְ ּ ַגדִּ ין

ש ִעיר לַ חֲקַ ל אֱדוֹ ם:
שו אֲ חו ִּהי ְלאַ ְר ָעא ְד ֵ ׂ
קֳדמוֹ ִהי ְלוַ ת ֵע ָ ׂ
ָ

שו כּ ֹה אָ ַמר ַע ְבדְּ ָך יַעֲ קֹב ִעם לָ בָ ן
אמרוּן לַ אדֹנִ י ְל ֵע ָ ׂ
)ה( וַ יְ צַ ו אֹ ָתם לֵ אמֹר כּ ֹה תֹ ְ
אמרוּן לַ אדֹנִ י ְל ֵע ָ ׂשו כּ ֹה אָ ַמר ַע ְבדְּ ךָ
ּ ַג ְר ִּתי וָ אֵ חַ ר ַעד ָע ּ ָתה) :ה( וַ יְ צַ ו אֹ ָתם לֵ אמֹר כּ ֹה תֹ ְ
יַעֲ קֹב ִעם לָ בָ ן ַּג ְר ִּתי וָ אֵ חַ ר ַעד ָע ּ ָתה:

ַע ְבדָּ ְך יַעֲ קֹב ִעם לָ בָ ן דָּ ִרית וְ אוֹ חָ ִרית ַעד ְּכ ָען:

שו ִּכ ְדנַן אֲ ַמר
ימרוּן ְל ִרבּ וֹ נִ י ְל ֵע ָ ׂ
ימר ְּכ ֵדין ּ ֵת ְ
)ה( וּפַ ִ ּקיד י ְָתהוֹ ן ְל ֵמ ַ

)ו( וַ יְ ִהי ִלי ׁשוֹ ר וַ חֲמוֹ ר צֹאן וְ ֶעבֶ ד וְ ִׁשפְ חָ ה וָ אֶ ְׁש ְלחָ ה ְלהַ ִּגיד לַ אדֹנִ י ִל ְמצֹא חֵ ן
ְּב ֵעינ ָ
ֶיך) :ו( וַ יְ ִהי ִלי ׁשוֹ ר וַ חֲמוֹ ר צֹאן וְ ֶעבֶ ד וְ ִׁש ְפחָ ה וָ אֶ ְׁש ְלחָ ה ְלהַ ִּגיד לַ אדֹנִ י ִל ְמצֹא חֵ ן

ְּב ֵעינ ָ
ֶיך:

)ו( וַ הֲ וָ ה ִלי ּתוֹ ִרין וַ ח ֲָמ ִרין ָעאן וְ ַע ְבדִּ ין וְ אַ ְמהָ ן ו ְּׁשלָ ִחית ְלחַ ָ ּואָ ה ְל ִרבּ וֹ נִ י ְלאַ ְׁש ָּכחָ א ַרח ֲִמין ְּב ֵעינ ְָך:

ָשב ּו הַ ּ ַמ ְלאָ ִכים אֶ ל יַעֲ קֹב לֵ אמֹר ָּבאנ ּו אֶ ל אָ ִח ָ
שו וְ גַ ם הֹלֵ ְך
יך אֶ ל ֵע ָ ׂ
)ז( וַ יּ ׁ ֻ
ָ
אתך וְ אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת ִא ׁ
ִל ְק ָר ְ
יש ִע ּמוֹ ) :ז( וַ ָּי ׁ ֻשב ּו הַ ּ ַמ ְלאָ ִכים אֶ ל יַעֲ קֹב לֵ אמֹר ָּבאנ ּו אֶ ל

אָ ִח ָ
ימר
יש ִע ּמוֹ ) :ז( וְ ָתב ּו ִאזְ ּ ַגדַּ ּיָא ְלוַ ת יַעֲ קֹב ְל ֵמ ָ
את ָך וְ אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת ִא ׁ
שו וְ גַ ם הֹלֵ ְך ִל ְק ָר ְ
יך אֶ ל ֵע ָ ׂ
ְ
ְ
יה:
שו וְ אַ ף אָ ֵתי ְלקַ דָּ מו ָּתך וְ אַ ְר ַּבע ְמאָ ה גַ ְב ָרא ִע ּ ֵמ ּ
אֲ ֵתינָא ְלוַ ת אָ חוּך ְלוַ ת ֵע ָ ׂ

ירא יַעֲ קֹב ְמאֹ ד וַ יֵּצֶ ר לוֹ וַ ַיּחַ ץ אֶ ת הָ ָעם אֲ ׁ ֶשר ִא ּתוֹ וְ אֶ ת הַ ּצֹאן וְ אֶ ת הַ ָּבקָ ר
)ח( וַ ִּי ָ
ירא יַעֲ קֹב ְמאֹ ד וַ ּיֵצֶ ר לוֹ וַ ַּיחַ ץ אֶ ת הָ ָעם ֲא ׁ ֶשר ִא ּתוֹ וְ אֶ ת
וְ הַ ְּג ַמ ִ ּלים ִל ְׁשנֵי ַמחֲנוֹ ת) :ח( וַ ִּי ָ
הַ ּצֹאן וְ אֶ ת הַ ָּבקָ ר וְ הַ ְּג ַמ ִ ּלים ִל ְׁשנֵי ַמחֲנוֹ ת:

יה
יה וּפַ ּ ֵליג יָת ַע ּ ָמא ִדי ִע ּ ֵמ ּ
)ח( ו ְּד ִחיל יַעֲ קֹב לַ ח ֲָדא וַ עֲ קַ ת לֵ ּ

וְ יָת ָענָא וְ יָת ּתוֹ ֵרי וְ גַ ְמלַ ּיָא ִל ְת ֵרין ַמ ּ ִׁש ְיריָן:

שו אֶ ל הַ ּ ַמ ֲחנֶה הָ אַ חַ ת וְ ִה ָּכה ּו וְ הָ יָה הַ ּ ַמ ֲחנֶה הַ ִּנ ְׁשאָ ר
ֹאמר ִאם יָבוֹ א ֵע ָ ׂ
)ט( וַ יּ ֶ
שו אֶ ל הַ ּ ַמ ֲחנֶה הָ אַ חַ ת וְ ִה ָּכה ּו וְ הָ ָיה הַ ּ ַמחֲ נֶה הַ ִּנ ְׁשאָ ר
ֹאמר ִאם יָבוֹ א ֵע ָ ׂ
יטה) :ט( וַ יּ ֶ
ִל ְפלֵ ָ
יטה:
ִל ְפלֵ ָ

יתא ְד ִת ְׁש ּ ָתאַ ר
ֵיה וִ יהֵ י )נ"א ,וְ יִ ְמחֵ נ ַּה ו ְּת ִהי( ַמ ְׁש ִר ָ
יתא ח ֲָדא וְ יִ ְמ ִח ּנ ּ
שו ְל ַמ ְׁש ִר ָ
ֵיתי ֵע ָ ׂ
אֲמר ִאם י ֵ
)ט( וַ ַ

ְל ׁ ֵשיזָבָ א:

רש"י
)ד( וישלח יעקב מלאכים  -מלאכים ממש
)ב"ר( :ארצה שעיר  -לארץ שעיר כל תיבה
שצריכה למ"ד בתחילתה הטיל לה הכתוב
ה"א בסופה:
)ה( גרתי  -לא נעשיתי שר וחשוב אלא גר
אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות אביך
שברכני הוה גביר לאחיך שהרי לא נתקיימה
בי .ד"א גרתי בגימטריא תרי"ג כלומר עם
לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצות שמרתי ולא
למדתי ממעשיו הרעים:
)ו( ויהי לי שור וחמור  -אבא אמר לי מטל
השמים ומשמני הארץ זו אינה לא מן השמים
ולא מן הארץ :שור וחמור  -דרך ארץ לומר
על שורים הרבה שור .אדם אומר לחבירו

בלילה קרא התרנגול ואינו אומר קראו
התרנגולים :ואשלחה להגיד לאדוני -
להודיע שאני בא אליך :למצא חן בעיניך -
שאני שלם עמך ומבקש אהבתך:
)ז( באנו אל אחיך אל עשו  -שהיית אומר
אחי הוא אבל הוא נוהג עמך כעשו הרשע
עודנו בשנאתו )ב"ר פ' ע"א(:
)ח( ויירא ויצר  -ויירא שמא יהרג )ב"ר
ותנחומא( ויצר לו אם יהרוג הוא את אחרים:
)ט( המחנה האחת והכהו  -מחנה משמש
לשון זכר ולשון נקבה) .תהלים כז( אם תחנה
עלי מחנה הרי לשון נקבה )לקמן לג( המחנה
הזה לשון זכר .וכן יש שאר דברים משמשים
לשון זכר ולשון נקבה )לעיל יט( השמש יצא
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חק לישראל – פרשת וישלח יום א'
נקבה )תהלים קד( אש לוהט לשון זכר :והיה
המחנה הנשאר לפליטה  -על כרחו כי
אלחם עמו התקין עצמו לשלשה דברים
לדורון לתפלה ולמלחמה .לדורון .ותעבור
המנחה על פניו .לתפלה אלהי אבי אברהם.
למלחמה והיה המחנה הנשאר לפליטה:

על הארץ )תהלים יט( מקצה השמים מוצאו
הרי לשון זכר )מ"ב ג( השמש זרחה על המים
הרי לשון נקבה .וכן רוח )איוב א( והנה רוח
גדולה באה הרי לשון נקבה ויגע בארבע פנות
הבית הרי לשון זכר )מ"א יט( ורוח גדולה
וחזק מפרק הרים הרי לשון זכר ולשון נקבה.
וכן אש )במדבר טז( ואש יצאה מאת ה' לשון

נביא

– עובדיה פרק א' א'-ו'

)א( חֲזוֹ ן עֹבַ ְדיָה כּ ֹה אָ ַמר ֲא ֹדנָי יֱהֹוִ ה לֶ אֱדוֹ ם ְׁשמו ָּעה ׁ ָש ַמ ְענ ּו ֵמאֵ ת יְ הֹוָ ה וְ צִ יר
מה) :א( נבואת עובדיה כדנן אמר יי אלהים לאדום
ַּבגּ וֹ יִ ם ׁ ֻש ָּלח קוּמ ּו וְ נָקו ָּמה ָעלֶ יהָ לַ ּ ִמ ְלחָ ָ
בסורא שמענא מן קדם יי ואזגד בעממיא שליח קומו ונתעתד עלה לקרבא:

)ב( ִה ּנֵה קָ טֹן נְ ַת ִּת ָ
יך ַּבגּ וֹ יִ ם ָּבזוּי אַ ּ ָתה ְמאֹ ד:
)ג( זְ דוֹ ן ִל ְּב ָך ִה ּ ִׁשיאֶ ָך ׁש ְֹכנִ י ְבחַ גְ וֵי ּ ֶסלַ ע ְמרוֹ ם ִׁש ְב ּתוֹ אֹ ֵמר ְּב ִלבּ וֹ ִמי יוֹ ִר ֵדנִ י
אָ ֶרץ) :ג( רשע לבך אטעיך דאת דמי לנשרא דשרי בשיני כיפא ברומא מותביה אמר בלביה מן יחתינני
)ב( הא חלש יהבתך בעממיא בסיראת לחדא:

לארעא:

ֶשר וְ ִאם ּ ֵבין כּ וֹ כָ ִבים ִ ׂשים ִק ּנ ֶָך ִמ ּ ׁ ָשם אוֹ ִר ְיד ָך נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה:
יה ַּכ ּנ ׁ ֶ
)ד( ִאם ּ ַתגְ ִּב ַּ

)ד( אם

תרים כנשרא ואם ביני כוכביא תשוי מדורך מתמן אחתינך אמר יי:

)ה( ִאם ַּג ּנ ִָבים ָּבא ּו ְל ָך ִאם ׁשוֹ ְד ֵדי לַ יְ לָ ה אֵ ְ
יתה הֲ לוֹ א יִ גְ נְב ּו דַּ יָּם ִאם
יך נִ ְד ֵמ ָ
ַש ִאיר ּו עֹלֵ לוֹ ת) :ה( אם נגבין אתו עלך אם בזוזי ליליא איכדין הויתא
בּ ֹצְ ִרים ָּבא ּו לָ ְך הֲלוֹ א י ְׁ
דמיך עד דגנבו מסתהון ואם חטופין כקטופין אתו עלך הלא משארין עוללן:

)ו( אֵ ְ
נִבע ּו ַמצְ ּ ֻפנָיו:
יך נ ְֶח ּ ְפשׂ ּו ֵע ָ ׂשו ְ

)ו( איכדין אתבלש עשו אתגלין מטמורוהי:

רש"י
)א( חזון עובדיה  -מאי שנא עובדיה לאדום
ולא ניבא נבואה אחרת אמרו חכמי' עובדיה
גר אדומי היה אמר הקב"ה מהם ובהם אביא
עליהם יבא עובדיה שדר בין שני רשעים
אחאב ואיזבל ולא למד ממעשיהם ויפרע
מעשו הרשע שדר בין שני צדיקים יצחק ורבק'
ולא למד ממעשיה':
)ב( הנה קטן נתתיך  -כלפי שקראו אביו בנו
הגדול ואמו בנה הגדול אמר הקב"ה לפני
קטן הוא רבותינו דרשו קטן שלא היה להם
לא כתב ולא לשון .בזוי  -שלא היו מעמידין
מלך בן מלך:
)ג( שוכני בחגוי סלע  -סומך על משענת
אבותיו אברהם ויצחק והם לא יועילו לו ,חגוי

כמו )ישעיה יט( והיתה אדמת יהודה למצרים
לחגא ברייטיינ"א בלעז ואל תתמה על וי"ו
של חגוי שהיא כוי"ו של קצוי )תהלים סה(
וכוי"ו של כמטחוי )בראשית כא( שאין יסוד
בתיבה אלא טי"ת וחי"ת:
)ה( באו לך  -עליך .איך נדמיתה  -למה
נרדמתה דומם עד שגנבו כל רצונם .הלא
בוצרים ישאירו עוללות  -ואלה לא ישאירו
לך כלום כי יחפשוך ויגלו וידרשו מצפוניך:
)ו( נבעו  -תרגום יונתן איתגליין ולשון
ארמית נבעו נתבקשו וכן אם תבעיון בעיו
)ישעיה כא(:
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חק לישראל – פרשת וישלח יום א'
כתובים

 -משלי פרק ז' ח'-יג'

ית ּה יִ צְ ָעד:
עֹבֵ ר ַּב ּ ׁשוּק אֵ צֶ ל ּ ִפ ּנ ָּה וְ ֶד ֶר ְך ֵּב ָ

)ח( עבר בשוקא לקבל פנתה ובארחא דביתה

ישוֹ ן לַ יְ לָ ה וַ אֲ פֵ לָ ה:
ֶשף ְּבעֶ ֶרב יוֹ ם ְּב ִא ׁ
ְּבנ ׁ ֶ

)ט( ברמשא במערב יומא בחשוכא דליליא

)ח(
מהלך:

)ט (
ובחכירה:

וְ ִה ּנֵה ִא ּ ׁ ָשה ִל ְק ָראתוֹ ִׁשית זוֹ נָה וּנְ צ ַֻרת לֵ ב:

) י(
דמפרדא לבא דעלימי:

)י( והא אתתא לעורעיה באסכמא דזניתא

ית ּה לֹא יִ ְׁש ְּכנ ּו ַרגְ לֶ יהָ :
ה ִֹמיָּה ִהיא וְ ס ָֹר ֶרת ְּבבֵ ָ

)יא(
שכנן רגלהא:

)יא( ומרדתא היא ופרדתא בביתא לא

ּ ַפ ַעם ַּבחוּץ ּ ַפ ַעם ָּב ְרחֹבוֹ ת וְ אֵ צֶ ל ָּכל ּ ִפ ּנָה ֶת ֱארֹב:

)יב(
ולקבל כל פנתא דיאיא כמנא:

ֹאמר לוֹ :
וְ הֶ חֱזִ יקָ ה בּ וֹ וְ נ ְָׁשקָ ה לּ וֹ הֵ עֵ זָה פָ נֶיהָ וַ ּת ַ

)יג(
אפהא ואמרת ליה:

)יב( בעדנא בשוקי בעדנא בשקקי

)יג( ואתקפת ביה ונשקתיה ואחצפת

רש"י
)ח( אצל פנה  -פנה של זונה ועבודת
גילולים:
)י( והנה אשה  -כמשמעה ,ד"א אחד מן
אפיקורסים .שית זונה  -כמו שתותיהם

משנה
)א( אֵ לּ ּו ְדבָ ִרים
ְמבָ ֵר ְך ַעל הַ יּוֹ ם
וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ְמבָ ֵר ְך

)שמואל ב' י'( כלומר ערות זונה .ונצורת לב
 כמו עיר נצורה )ישעי' א( המוקפת כרכוםוכן לבה של זו מזקפת זימה אולת:
)יא( וסוררת  -סרה מן הדרך:

 -ברכות פרק ח'

ׁ ֶש ֵּבין ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי וּבֵ ית ִה ֵּלל ַּב ְּסעֻ דָּ הֵ ּ .בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים,
וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ְמבָ ֵר ְך ַעל הַ יַּיִ ן .וּבֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםְ ,מבָ ֵר ְך ַעל הַ יַּיִ ן
ַעל הַ יּוֹ ם:

רע"ב ) -א( מברך על היום  -בתחלה
קדוש היום ,ואחר כך מברך על היין בורא
פרי הגפן .שתחלה קדש היום ואחר כך בא
היין על השלחן בשביל היום ,וכשם שקדם

לכניסה כך קודם לברכה :מברך על היין -
תחלה ,והוא הדין למקדש על הפת .שהיין או
הפת גורמים לקדוש היום שאם אין לו יין או
פת לא יקדש:

רע"ב ) -ב( בית שמאי אומרים נוטלין
לידים ואחר כך מוזגין את הכוס  -שאם
אתה אומר מוזגין את הכוס תחלה ,גזרה
שמא יטמאו משקים שנפלו באחורי הכוס
מחמת הידים ,שהידים קודם נטילה תורת שני
לטומאה יש להן ,ומטמאים את המשקים
להיות תחלה ,ויחזרו המשקים ויטמאו את
אחורי הכוס ,שהמשקים שנטמאו מטמאים

כלים מדרבנן ,אלא שהקילו בטומאה זו שכלי
שנטמאו אחוריו במשקין טמאים לא נטמא
תוכו ,ולא ידיו ,ולא אוגנו .וסברי בית שמאי
אסור להשתמש בכוס שאחוריו טמאים אע"פ
שלא נטמא תוכו ,גזירה שמא ינתזו ניצוצות
מתוכו על אחורי הכוס ,ויקבלו המשקין
טומאה מחמת אחוריו ,ויטמאו את הידים.
וכיון דאסור להשתמש בכלי שאחוריו טמאים,
נוטלין לידים תחלה ואחר כך מוזגין את

)ב( ֵּבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,נוֹ ְט ִלין לַ יּ ַָדיִ ם ,וְ אַ חַ ר ָּכ ְך מוֹ זְ גִ ין אֶ ת הַ כּ וֹ ס .וּבֵ ית ִה ֵּלל
אוֹ ְמ ִרים ,מוֹ זְ גִ ין אֶ ת הַ כּ וֹ ס וְ אַ חַ ר ָּכ ְך נוֹ ְט ִלין לַ יּ ָָדיִ ם:
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הכוס ,כדי שלא יקבלו המשקים שאחורי הכלי
טומאה מחמת ידים ,ונמצאו אחורי הכוס
טמאים מחמת אותן משקים ומשתמש בו
באיסור .ובית הלל סברי אין אסור להשתמש
בכלי שאחוריו טמאים ,הלכך מוזגים את
הכוס תחלה ושותים אותו ,ואחר כך נוטלין
לידים .שאם אתה אומר נוטלין לידים תחלה,

ואחר כך מוזגים את הכוס ,גזירה שמא יהיו
אחורי הכוס טמאים ,שמותר להשתמש בכלי
שאחוריו טמאים ,ולא יהיו ידיו נגובות יפה
ויטמאו אחורי הכלי המשקין שבידיו ,ואותן
משקין שנעשו תחלה יחזרו ויטמאו את
הידים ,ונמצא אוכל בידים מסואבות:

)ג( ֵּבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםְ ,מקַ ּנֵחַ י ָָדיו ַּב ּ ַמ ּ ָפה ו ַּמ ִּניחָ ּה ַעל הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן .וּבֵ ית ִה ֵּלל
אוֹ ְמ ִריםַ ,על הַ ּ ֶכסֶ ת:
רע"ב ) -ג( מקנח ידיו במפה  -מנטילת
מים ראשונים .ומניחה על השלחן ,ומקנח בה
ידיו תמיד מזוהמת התבשיל .ולא יניחנה על
הכסת שהוא יושב בה ,גזירה שמא יהיה
הכסת ראשון לטומאה ויהיה משקה טופח
במפה מחמת נגוב הידים ,ואותו משקה
כשנוגע בכסת נעשה ראשון ,דלעולם
המשקים נעשים תחלה ,וחוזר ומטמא את
הידים כשמקנח בה תמיד בתוך הסעודה.
אבל בשלחן ליכא למגזר הכי ,שאסור

להשתמש בשלחן שהוא שני לטומאה .ובית
הלל סברי מותר להשתמש בשלחן שהוא שני
לטומאה ,הלכך לא יניח המפה על השלחן,
שמא יטמאו המשקים שבמפה מחמת השלחן,
ויחזרו ויטמאו את האוכלים .ואם יניחנה על
הכסת אין לחוש כי אם שמא יטמאו ידיו,
מוטב שיטמאו ידים שאין להם עיקר מן
התורה ,דאין נטילת ידים לחולין מן התורה,
ולא יטמאו אוכלים שיש להם עיקר מן
התורה ,דראשון עושה שני בחולין מן התורה:

רע"ב ) -ד( בית שמאי אומרים מכבדין את
הבית  -מקום שאכלו שם מכבדים אותו
משיורי אוכלים שנתפררו עליו ,ואחר כך
נוטלים לידים מים אחרונים .דפעמים
שהשמש עם הארץ ומניח הפירורים שיש בהם
כזית ,ואם אתה אומר נוטלים לידים תחלה,
נמצא אתה מפסיד את האוכלים ,שמים
אחרונים נתזים עליהם ונמאסים .ובית הלל

סברי אסור להשתמש בשמש עם הארץ ,ושמש
תלמיד חכם אינו מניח פירורים שיש בהם
כזית ,אלא מסיר אותם ,ואם נתזים המים על
גבי פרורים שאין בהם כזית אין בכך כלום,
דפרורים שאין בהם כזית מותר לאבדן ביד.
והלכה כבית שמאי בזה שמותר להשתמש
בשמש עם הארץ:

)ד( ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםְ ,מכַ ְּב ִדין אֶ ת הַ ַּביִ ת וְ אַ חַ ר ָּכ ְך נוֹ ְט ִלין לַ יּ ָָדיִ ם .וּבֵ ית ִה ֵּלל
אוֹ ְמ ִרים ,נוֹ ְט ִלין לַ יּ ַָדיִ ם וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ְמכַ ְּב ִדין אֶ ת הַ ָּביִ ת:

)ה( ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,נֵר ו ָּמזוֹ ן ו ְּב ָ ׂש ִמים וְ הַ ְבדָּ לָ ה .וּבֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,נֵר
ו ְּב ָ ׂש ִמים ו ָּמזוֹ ן וְ הַ ְבדָּ לָ הֵ ּ .בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםֶ ׁ ,ש ָּב ָרא ְמאוֹ ר הָ אֵ ׁש .וּבֵ ית ִה ֵּלל
אוֹ ְמ ִרים ,בּ וֹ ֵרא ְמאוֹ ֵרי הָ אֵ ׁש:
רע"ב ) -ה( נר ומזון  -מי שאכל בשבת
במנחה וחשכה לו ,ועדיין לא גמר סעודתו,
ואין לו יין אלא שיעור כוס אחד ,בית שמאי
אומרים נר ומזון בשמים והבדלה ,דכולי
עלמא הבדלה בסוף ,דאפוקי יומא מאחרינן
ליה ,כי היכי דלא ליהוי עליה כמשאוי .לא
נחלקו אלא על הנר ועל הבשמים ,דבית
שמאי אומרים נר ומזון ואחר כך בשמים,

ובית הלל אומרים נר ובשמים כי הדדי,
דברכות שאנו יכולים לעשותם דלא מחזי
כמשאוי כגון נר ובשמים ,מקדמינן להו
לברכת המזון :ב"ש אומרים שברא מאור
האש  -שברא ,דמשמע לשעבר; ולא בורא,
דמשמע להבא :מאור האש  -ולא מאורי
האש ,דחדא נהורא איכא בנורא :ובית הלל
אומרים בורא  -נמי משמע לשעבר :מאורי
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האש  -שהרבה גוונים יש בשלהבת ,אדומה

לבנה וירקרוקת:

ש ִמים ׁ ֶשל נ ְָכ ִרים ,וְ לֹא ַעל הַ ּנֵר וְ לֹא
)ו( אֵ ין ְמבָ ְר ִכין לֹא ַעל הַ ּנֵר וְ לֹא ַעל הַ ְּב ָ ׂ
ַעל הַ ְּב ָ ׂש ִמים ׁ ֶשל ֵמ ִתים ,וְ לֹא ַעל הַ ּנֵר וְ לֹא ַעל הַ ְּב ָ ׂש ִמים ׁ ֶש ִ ּלפְ נֵי עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה.
אֵ ין ְמבָ ְר ִכין ַעל הַ ּנֵר ַעד ׁ ֶשיֵּאוֹ ת ּו ְלאוֹ רוֹ :
רע"ב ) -ו( לא על הנר ולא על הבשמים
של נכרים  -נר ,משום דלא שבת ,שהנכרי
עשה מלאכה לאורו וקיימא לן אור שלא שבת
אין מברכין עליו ,הואיל ונעבדה בו עבירה.
ובשמים של נכרי ,בבשמים שהם במסיבה
שנכרים מסובים בה לסעודה מיירי ,והא
דתנן בסיפא ולא על הנר ולא על הבשמים
שלפני עבודה זרה ,מה טעם קאמר ,מה
טעם אין מברכין על בשמים של נכרים ,לפי

שסתם מסיבת נכרים לעבודה זרה ,ואין
מברכין על בשמים של עבודה זרה :ולא על
הנר של מתים  -דלא אתעביד לאורה ,אלא
לכבוד בעלמא :ולא על בשמים של מתים -
דלעבורי ריחא עבידי :ולא על נר ובשמים
שלפני עבודה זרה  -לפי שאסורין בהנאה:
עד שיאותו לאורו  -שיהנו מאורו ולא שיהנו
ממש ,אלא שקרוב לו כל כך שיוכל ליהנות
אם ירצה:

רע"ב ) -ז( שיתעכל המזון שבמעיו  -כל
זמן שאינו רעב מחמת אותה האכילה הוא
סימן שלא נתעכל המזון .ודוקא בשכח אמרו

בית הלל דאינו חוזר ,אבל במזיד ,דברי הכל
יחזור למקומו ויברך:

)ז( ִמי ׁ ֶשאָ כַ ל וְ ׁ ָשכַ ח וְ לֹא בֵ ַר ְךֵּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםַ ,י ֲחזֹר ִל ְמקוֹ מוֹ וִ יבָ ֵר ְך .וּבֵ ית
ימ ַתי הוּא ְמבָ ֵר ְךַ .עד ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִּי ְת ַע ּ ֵכל
ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,יְ בָ ֵר ְך ִּב ּ ְמקוֹ ם ׁ ֶש ִּנזְ ַּכרַ .עד אֵ ָ
הַ ּ ָמזוֹ ן ׁ ֶש ְּב ֵמ ָעיו:

)ח( ָּבא לָ הֶ ם יַיִ ן ְלאַ חַ ר הַ ּ ָמזוֹ ן וְ אֵ ין ׁ ָשם אֶ ָּלא אוֹ תוֹ הַ כּ וֹ סֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים,
ְמבָ ֵר ְך ַעל הַ יַּיִ ן וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ְמבָ ֵר ְך ַעל הַ ּ ָמזוֹ ן .וּבֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםְ ,מבָ ֵר ְך ַעל
ש ָראֵ ל הַ ְמבָ ֵר ְך ,וְ אֵ ין עוֹ נִ ין
הַ ּ ָמזוֹ ן וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ְמבָ ֵר ְך ַעל הַ יָּיִ ן .עוֹ נִ ין אָ ֵמן אַ חַ ר יִ ְ ׂ
אָ ֵמן אַ חַ ר הַ כּ ו ִּתי הַ ְמבָ ֵר ְךַ ,עד ׁ ֶש ִּי ְׁש ַמע ָּכל הַ ְּב ָרכָ ה:
רע"ב ) -ח( מברך על היין ואחר כך מברך
על המזון  -שאין ברכת המזון טעונה כוס,
ובית הלל סברי ,ברכת המזון טעונה כוס:
עונין אמן אחר ישראל המברך  -ואף על פי

גמרא

 -ברכות

שלא שמע הזכרת השם אלא סוף הברכה,
דמסתמא לשמים ברך :אל אם כן שמע כל
הברכה  -שמא ברך להר גריזים:

דף נג' ע"ב

מי שאכל וכו' :אמר רב זביד ואיתימא רב דימי בר אבא מחלוקת בשכח
אבל במזיד דברי הכל יחזור למקומו ויברך פשיטא ושכח תנן מהו דתימא
הוא הדין אפילו במזיד והאי דקתני ושכח להודיעך כחן דבית שמאי קא
משמע לן תניא אמרו להם בית הלל לבית שמאי לדבריכם מי שאכל
בראש הבירה ושכח וירד ולא ברך יחזור לראש הבירה ויברך אמרו להן
בית שמאי לבית הלל לדבריכם מי ששכח ארנקי בראש הבירה לא יעלה
ויטלנה לכבוד עצמו הוא עולה לכבוד שמים לא כל שכן הנהו תרי
תלמידי חד עביד בשוגג כבית שמאי ואשכח ארנקא דדהבא וחד עביד
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במזיד כבית הלל ואכליה אריא רבה בר בר חנה הוה קאזל בשיירתא אכל
ואשתלי ולא בריך אמר היכי אעביד אי אמינא להו אנשאי לברך אמרו לי
בריך כל היכא דמברכת לרחמנא מברכת מוטב דאמינא להו אנשאי יונה
דדהבא אמר להו אנטרו לי דאנשאי יונה דדהבא אזיל ובריך ואשכח יונה
דדהבא ומאי שנא יונה דמתילי כנסת ישראל ליונה דכתיב כנפי יונה נחפה
בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ מה יונה אינה ניצולת אלא בכנפיה אף
ישראל אינן ניצולין אלא במצות:
רש"י על הגמרא
חד עבד בשוגג כבית שמאי  -אף על פי
ששגג ונעקר מן המקום על ידי שכחה החמיר
על עצמו כבית שמאי ,וחזר למקום שאכל
וברך :חד עבד במזיד  -נעקר ממקום שאכל

זוהר

במזיד כדי לברך במקום אחר ,שהוצרך לילך:
אנשאי יונה דדהבא  -שכחתי יונה של זהב:
יונה אינה נצולת אלא בכנפיה  -או בורחת,
או נלחמת בראשי אגפיה:

– וישלח דף קסה ע"ב

וַ ִּי ְׁשלַ ח יַעֲ קֹב ַמ ְלאָ ִכים וגו'ִ .ר ִּבי יְ הו ָּדה ּ ָפ ַתח )תהלים צא( ִּכי ַמ ְלאָ כָ יו יְ צַ ְּוה לָ ְך
ִל ְׁש ָמ ְר ָך ְּבכָ ל ְד ָרכֶ ָ
יך ,הַ אי ְק ָרא או ְּקמוּהָ חַ בְ ַריָיאְ ,דהָ א ְּב ׁ ַש ְע ּ ָתא דְּ בַ ר נ ָׁש אָ ֵתי
יה ְלבַ ר נ ָׁש ּ ָת ִדיר
יה יֵצֶ ר הָ ָרע דְּ ִאיה ּו ְמקַ ְט ֵרג לֵ ּ
ְל ַע ְל ָמאִ ,מיָּד ִאזְ דַּ ּ ַמן ַּבהֲ ֵד ּ
ְּכ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,בראשית ד( לַ ּ ֶפ ַתח חַ ּ ָטאת רוֹ בֵ ץַ .מאי חַ ּ ָטאת רוֹ בֵ ץ ,דָּ א יֵצֶ ר
הָ ָרע:
אתי נֶגְ ִדי ָת ִמידְּ ,בגִ ין
וְ ָדוִ ד הָ ִכי נ ֵָמי קָ ְריֵיהּ חַ ּ ָטאת דִּ ְכ ִתיב) ,תהלים נא( וְ חַ ּ ָט ִ
יה ,וְ יֵצֶ ר הָ ָרע דָּ א לָ א
אר ּ
יה ְלבַ ר נ ָׁש ָּכל יוֹ ָמא ְל ֶמחטֵ י קַ ּ ֵמי ָמ ֵ
דְּ ִאיה ּו ָע ִביד לֵ ּ
ִא ְתעֲ ֵדי ִמ ַּבר נ ָׁש ִמיּוֹ ָמא ְד ִא ְתיְ ִליד ַּבר נ ָׁש ְל ָע ְל ִמין .וְ יֵצֶ ר הַ ּטוֹ ב אָ ֵתי ְלבַ ר נ ָׁש
ִמיּוֹ ָמא ְדאָ ֵתי ְל ִא ְתדַּ ָּכאָ ה:
ימ ַתי אָ ֵתי ַּבר נ ָׁש ְל ִא ְתדַּ ָּכאָ ה ַּכד ִאיה ּו ַּבר ְּתלֵ יסַ ר ְׁשנִ יןְּ ,כ ֵדין ִאזְ דַּ ַ ּווג ַּבר
וְ אֵ ָ
ימינָא וְ יֵצֶ ר ַרע
ימינָא וְ חַ ד ִמ ּ ְשׂ ָמאלָ א ,יֵצֶ ר טוֹ ב ִל ִ
נ ָׁש ְּב ַת ְרוַ ויְ יה ּו חַ ד ִמ ִ
ִל ְ ׂש ָמאלָ א .וְ ִא ֵּלין ִאינוּן ְּת ֵרין ַמ ְלאָ ִכין ַמ ּ ָמ ׁש ְמ ַמ ּנָן ,וְ ִאינוּן ִמ ְׁש ּ ַת ְּכ ִחין ּ ָת ִדיר
יה דְּ בַ ר נ ָׁש:
ַּבהֲ ֵד ּ
יה וְ ׁ ַש ִ ּליט יְ ִמינָא ַעל
אָ ֵתי בַ ר נ ָׁש ְל ִא ְתדַּ ָּכאָ ה ,הַ הוּא יֵצֶ ר הָ ָרע ִא ְת ַּכ ְפיָא קַ ּ ֵמ ּ
יה ְלבַ ר נ ָׁש ְּבכָ ל אָ ְרחוֹ י דְּ הוּא ָע ִביד.
ְ ׂש ָמאלָ א .וְ ַת ְרוַ ויְ יה ּו ִמזְ דַּ ְּווגִ ין ְלנ ְַט ָרא לֵ ּ
הֲ ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב ִּכי ַמ ְלאָ כָ יו יְ צַ ּוֶה לָ ְך ִל ְׁש ָמ ְר ָך ְּבכָ ל דְּ ָרכֶ יךָ:
יה ְלהַ אי ְק ָרא ְּביַעֲ קֹב ,דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה
יך הוּא אַ זְ ִמין ַּבהֲ ֵד ּ
ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר מוֹ ִקים לֵ ּ
ַמ ְלאָ ִכין ַמ ּ ִׁש ְריָין ְמ ַמ ּנָןְּ .בגִ ין ְדהָ א ִאיה ּו אָ ֵתי ְׁש ִלים ְּב ִׁש ְב ִטין ִע ָּל ִאין ּ ֻכ ְ ּלה ּו
ְׁשלֵ ִמין ְּכ ְדקָ א יְ אוּתְּ ,כ ָמה ְד ִא ְּת ָמר )דכתיב( וְ יַעֲ קֹב הָ לַ ְך ְל ַד ְרכּ וֹ וַ ִּי ְפ ְּגע ּו בוֹ
ֵיה
ֵיה דְּ לָ בָ ן וְ הָ א ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמ ּנ ּ
ַמ ְלאֲ כֵ י ֱאל ִֹהים וְ ִא ְּת ָמר .וְ הָ כָ א ּ ֵכיוָ ן דְּ ִא ְׁש ְּתזִ יב ִמ ּנ ּ
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חק לישראל – פרשת וישלח יום א'
יה ,ו ְּכ ֵדין
ישין ְלסַ ח ֲָרא לֵ ּ
יה ְׁש ִכינְ ּ ָתא וְ אֲת ּו ַמ ּ ִׁש ְריָין קַ דִּ ִׁ
ְּכ ֵדין ִאזְ דַּ ְּווגַ ת ִע ּ ֵמ ּ
שו הֲ ָדא
יה ְל ֵע ָ ׂ
ֲשר ָראָ ם וְ גו' .ו ֵּמ ִאינוּן ַמ ְלאָ ִכין ׁ ַשדַּ ר לֵ ּ
ֹאמר יַעֲ קֹב ַּכא ׁ ֶ
ע"א( וַ יּ ֶ
הוּא ִדכְ ִתיב וַ ִּי ְׁשלַ ח יַעֲ קֹב ַמ ְלאָ ִכיםַ ,מ ְלאָ ִכים ַמ ּ ָמ ׁש הֲו ּו וַ דַּ אי:

)דף קסו

הלכה – הרמב"ם

הלכות תלמוד תורה פרק ד'

)א( אין מלמדין תורה אלא לתלמיד הגון נאה במעשיו או לתם אבל אם היה הולך
בדרך לא טובה מחזירין אותו למוטב ומנהיגין אותו בדרך ישרה ובודקין אותו ואחר כך
מכניסין אותו לבית המדרש ומלמדין אותו אמרו חכמים כל השונה לתלמיד שאינו
הגון כאילו זרק אבן למרקוליס שנאמר כצרור אבן במרגמה כן נותן לכסיל כבוד אין
כבוד אלא תורה שנאמר כבוד חכמים ינחלו וכן הרב שאינו הולך בדרך טובה אע"פ
שחכם גדול הוא וכל העם צריכין לו אין מתלמדין ממנו עד שובו למוטב שנאמר כי
שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא אמרו חכמים אם
הרב דומה למלאך ה' צבאות תורה יבקשו מפיהו אם לאו אל יבקשו תורה מפיהו:
)ב( כיצד מלמדים הרב יושב בראש והתלמידים מוקפים לפניו כעטרה כדי שיהו כלם
רואים הרב ושומעים דבריו ולא ישב הרב על הכסא ותלמידיו על הקרקע אלא או הכל
על הארץ או הכל על הכסאות ובראשונה היה הרב יושב והתלמידים עומדים ומקודם
חורבן בית שני נהגו הכל ללמד לתלמידים והם יושבים:

הלכה -

מס' תפארת הקדש די''ב א' מר''ח בקיצור

שה ִמצְ וָ ה אַ חַ ת ָּבעוֹ לָ ם הַ ּזֶה ְמקַ ְד ָמתוֹ
אָ ַמר ִר ִ ּבי ְׁשמוּאֵ ל ַּבר ַנ ֲח ָמנִ י אָ ַמר ִר ִ ּבי יוֹ נ ָָתן ָּכל הָ עוֹ ֶ ׂ
ָ
ָ
ְ
ירה
שה עֲ בֵ ָ
וְ הוֹ לֶ כֶ ת ְלפָ נָיו לָ עוֹ לָ ם ַה ָּבא ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )ישעי' נ''ח( וְ ָהלַ ך ְלפָ נֶיך ִצ ְדקֶ ך וְ כָ ל הָ עוֹ ֶׂ
ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה ְמלַ ְפפָ תוֹ וְ הוֹ לֶ כֶ ת ְלפָ נָיו ְליוֹ ם הַ דִּ ין ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )איוב ו'( יִ ָּל ְפת ּו אָ ְרחוֹ ת דַּ ְר ָּכם
יַעֲ ל ּו בַ ּתֹה ּו וְ יֹאבֵ ד ּו ִר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָ ר אָ ַמר ְק ׁשו ָּרה ִהיא לוֹ ְּככֶ לֶ ב ׁ ֶש ּ ֶנ ֱא ַמר )בראשית ל''ט( וְ לֹא
ׁ ָש ַמע אֵ לֶ יהָ ִל ְׁש ַּכב אֶ ְצלָ ּה ִל ְהיוֹ ת ִע ּ ָמ ּה ִל ְׁש ַּכב אֶ צְ לָ ּה ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה ִל ְהיוֹ ת ִע ּ ָמ ּה ָּבעוֹ לָ ם ַה ָּבא
ירה אַ חַ ת
ַעד ַּכאן ְל ׁשוֹ נוֹ ִ .ענְ יַ ן ְמלַ ְפפָ תוֹ וְ הוֹ לֶ כֶ ת ְלפָ נָיו ְליוֹ ם הַ דִּ ין ִמ ּ ְפנֵי ִּכי הָ עוֹ בֵ ר עֲ בֵ ָ
ימה ְּכ ִענְ יַ ן הַ ּ ִמצְ וָ ה ּ ֵכן ִענְ יַ ן
קוֹ נֶה לוֹ קַ ּ ֵטיגוֹ ר אֶ חָ ד וְ הַ ַּק ּ ֵטיגוֹ ר י ֶׁש לוֹ ִׁשיעוּר קוֹ ָמה ְׁשלֵ ָ
שיו ׁ ֶשל אָ ָדם הֵ ם ׁ ֶשיַּעֲ שׂ ּו לוֹ ְלבו ִּׁשים צוֹ ִאים ְּכ ִפי ִמנְ ַין עֲ וֹ נוֹ ָתיו ּ ֵכן ִמנְ יַ ן
ירהִּ .כי ַמעֲ ָ ׂ
הָ עֲ בֵ ָ
שה לוֹ ְלבו ּׁש וְ הַ יְ ינ ּו ְמלַ ְפפָ תוֹ הָ אָ מוּר ְ ּב ַמ ֲא ַמר וְ הָ ֵעד לָ זֶה
הַ ְ ּלבו ִּׁשים ִּכי כָ ל ָעוֹ ן וְ ָעוֹ ן יַעֲ ֶׂ
)זכרי' ג'( ְראֵ ה הֶ עֱ בַ ְר ִּתי ֵמ ָעלֶ ָ
יך עֲ וֹ נ ֶָך ו ִּפ ְיר ׁש ּו ַרבּ וֹ תֵ ינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה ׁ ֶש ָעוֹ ן ׁ ֶשהָ יָה לוֹ הוּא
שה לָ ּה
ׁ ֶש ּנָשְׂ א ּו ָּבנָיו נ ִָׁשים נ ְָכ ִריּוֹ תִ .ר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר אָ ַמר ְק ׁשו ָּרה בוֹ ְּככֶ לֶ ב ׁ ֶשלּ ֹא ְלבַ ד ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ְ
ְלבו ּׁש אֶ ָּלא ׁ ֶש ִּת ְד ַּבק ְ ּבנֶפֶ ׁש ַעצְ ָמ ּה ִל ְהיוֹ ת אָ דוּק ָּב ּה וְ ֶד ֶר ְך הַ ּ ֶכלֶ ב הַ נּ וֹ ׁ ֵש ְך ׁ ֶשנִ ְמצָ א ְ ּבתוֹ ך ִׁש ּנָיו
חֵ לֶ ק הָ אָ ָדם .ה' יַ צִ ילֵ נ ּו ו ְּלכָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל ּ ֵכן יְ ִהי ָרצוֹ ן:

ð"òì

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