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חק לישראל – פרשת וישלח יום ב'
תורה -

בראשית פרק לב'

ֹאמר יַעֲ קֹב ֱאלֹהֵ י אָ ִבי אַ ְב ָרהָ ם וֵאלֹהֵ י אָ ִבי יִ צְ חָ ק יְ הֹוָ ה הָ אֹ ֵמר אֵ לַ י ׁשוּב
)י( וַ יּ ֶ
ְ
ָ
ֹאמר יַ עֲ קֹב ֱאלֹהֵ י אָ ִבי אַ ְב ָרהָ ם וֵאלֹהֵ י אָ ִבי
יטיבָ ה ִע ּ ָמך) :י( וַ יּ ֶ
ְלאַ ְרצְ ָך ו ְּלמוֹ לַ ְד ְּתך וְ אֵ ִ

יִ צְ חָ ק יְ הֹוָ ה הָ אֹ ֵמר אֵ לַ י ׁשוּב ְלאַ ְרצְ ָך ו ְּלמוֹ לַ ְד ְּת ָך וְ אֵ ִ
אֲמר יַעֲ קֹב אֱלָ הֵ ּה דְּ אַ ָּבא
יטיבָ ה ִע ּ ָמ ְך) :י( וַ ַ
אַ ְב ָרהָ ם ֵואֱלָ הֵ ּה דְּ אַ ָּבא יִ צְ חָ ק יְ ָי דִּ י אֲ ַמר ִלי ּתוּב ְלאַ ְר ָע ְך ו ְּלי ַָּלדו ָּת ְך וְ אוֹ טֵ יב ִע ּ ָמ ְך:

ית אֶ ת ַע ְבדֶּ ָך ִּכי ְב ַמ ְק ִלי
אֲשר ָע ִ ׂש ָ
ֶׁ
ֹנְתי ִמכּ ֹל הַ חֲסָ ִדים ו ִּמ ָּכל הָ אֱ ֶמת
)יא( קָ ט ִּ
יתי ִל ְׁשנֵי ַמחֲנוֹ ת) :יא( קָ טֹנְ ִּתי ִמכּ ֹל הַ חֲסָ ִדים ו ִּמ ָּכל
ָעבַ ְר ִּתי אֶ ת הַ יּ ְַרדֵּ ן הַ זֶּה וְ ַע ּ ָתה הָ יִ ִ

יתי ִל ְׁשנֵי
ית אֶ ת ַע ְבדֶּ ָך ִּכי ְב ַמ ְק ִלי ָעבַ ְר ִּתי אֶ ת הַ יּ ְַרדֵּ ן הַ זֶּה וְ ַע ּ ָתה הָ יִ ִ
ֲשר ָעשִׂ ָ
ֱמת א ׁ ֶ
הָ א ֶ
אֲרי יְ ִח ִידי עֲ בָ ִרית יָת י ְַרדְּ נָא הָ ֵדין
ירן זָכו ַּתי ִמכּ ֹל ִח ְסדִּ ין ו ִּמ ָּכל ַט ְבוָ ן דִּ י עֲ בַ ְד ּ ָת ִעם ַע ְבדָּ ְך ֵ
ַמחֲנוֹ ת) :יא( זְ ִע ָ
ֵיתי ִל ְת ֵרין )נ"אְ ,ל ַת ְר ּ ֵתין( ַמ ִׁש ְריָן:
ו ְּכ ַען הַ ו ִ

)יב( הַ ִּצילֵ נִ י נָא ִמיַּד אָ ִחי ִמיַּד ֵע ָ ׂשו ִּכי י ֵָרא אָ נ ִֹכי אֹ תוֹ ּ ֶפן יָבוֹ א וְ ִה ַּכנִ י אֵ ם ַעל
שו ִּכי י ֵָרא אָ נ ִֹכי אֹ תוֹ ּ ֶפן יָבוֹ א וְ ִה ַּכנִ י אֵ ם ַעל ָּבנִ ים:
ָּבנִ ים) :יב( הַ ִּצילֵ נִ י נָא ִמ ַּיד אָ ִחי ִמ ַּיד ֵע ָ ׂ
ֵיתי וְ יִ ְמ ִח ּנַנִ י ִא ּ ָמא ַעל ְּב ַנ ּיָא:
יל ָמא י ֵ
ֵיה דִּ ְ
שו אֲ ֵרי ַדחֵ ל אֲ נָא ִמ ּנ ּ
ידא ְד ֵע ָ ׂ
ידא ְדאָ ִחי ִמ ָ
)יב( ׁ ֵשז ְַבנִ י ְכ ַען ִמ ָ

יטיב ִע ּ ָמ ְך וְ ַ ׂש ְמ ִּתי אֶ ת ַז ְרעֲ ָך ְּכחוֹ ל הַ יָּם ֲא ׁ ֶשר לֹא
)יג( וְ אַ ּ ָתה אָ ַמ ְר ּ ָת הֵ יטֵ ב אֵ ִ
ש ְמ ִּתי אֶ ת זַ ְרעֲ ָך ְּכחוֹ ל הַ ָ ּים אֲ ׁ ֶשר לֹא
יטיב ִע ּ ָמ ְך וְ ַ ׂ
מרֹב) :יג( וְ אַ ּ ָתה אָ ַמ ְר ּ ָת הֵ יטֵ ב אֵ ִ
יִ ּ ָספֵ ר ֵ
יִ ּ ָספֵ ר ֵמרֹב:

אֲשוֵי יָת ְּבנ ְ
יאין ְּכחַ ָּלא ְדי ּ ַָמא דִּ י לָ א יִ ְּת ְמנוּן ִמ ּ ַס ִּגי:
ָיך סַ ִּג ִ
אֲמ ְר ּ ָת אוֹ ָטבָ א אוֹ טֵ יב ִע ּ ָמ ְך וַ ׁ ַ
)יג( וְ אַ ְּת ַ

רש"י
)י( ואלהי אבי יצחק  -ולהלן הוא אומר
ופחד יצחק ועוד מהו שחזר והזכיר שם
המיוחד היה לו לכתוב האומר אלי שוב
לארצך וגו' .אלא כך אמר יעקב לפני הקב"ה
שתי הבטחות הבטחתני אחת בצאתי מבית
אבי מבאר שבע שאמרת לי אני ה' אלהי
אברהם אביך ואלהי יצחק ושם אמרת לי
ושמרתיך בכל אשר תלך .ובבית לבן אמרת לי
שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך
ושם נגלית אלי בשם המיוחד לבדו שנאמר
ויאמר ה' אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך וגו'
בשתי הבטחות האלו אני בא לפניך:
)יא( קטנתי מכל החסדים ) -שבת לג(
נתמעטו זכיותי ע"י החסדים והאמת שעשית
עמי לכך אני ירא שמא משהבטחתני
נתלכלכתי בחטא ויגרום לי להמסר ביד עשו:

ומכל האמת  -אמתת דבריך ששמרת לי כל
ההבטחות שהבטחתני :כי במקלי  -לא היה
עמי לא כסף ולא זהב ולא מקנה אלא מקלי
לבדו .ומדרש אגדה נתן מקלו בירדן ונבקע
הירדן:
)יב( מיד אחי מיד עשו  -מיד אחי שאין
נוהג עמי כאח אלא כעשו הרשע:
)יג( היטב איטיב  -היטב בזכותך איטיב
בזכות אבותיך )ב"ר( :ושמתי את זרעך כחול
הים  -והיכן א"ל כן והלא לא א"ל אלא )שם
כח( והיה זרעך כעפר הארץ .אלא שא"ל
)שם( כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את
אשר דברתי לך ולאברהם אמר הרבה ארבה
את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על
שפת הים:
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חק לישראל – פרשת וישלח יום ב'
נביא

– עובדיה פרק א' ז'-י'

ית ָך ִה ּ ִׁשיאו ָּך י ְָכל ּו ְל ָך אַ נְ ׁ ֵשי ְׁשל ֶֹמ ָך לַ ְח ְמ ָך
)ז( ַעד הַ ְּגב ּול ִׁש ְ ּלחו ָּך כּ ֹל אַ נְ ׁ ֵשי בְ ִר ֶ
ָשימ ּו ָמזוֹ ר ּ ַת ְח ּ ֶת ָ
תב ּונָה בּ וֹ ) :ז( מן תחומך אגליוך כל אנשא קימך אטעיוך יכילו לך
יך אֵ ין ְּ
י ִׂ
אנשי שלמח אכלי פתורך שויאו תקלא תחותך מדלית בך סוכלתנו:

שו:
הֲלוֹ א ַּביּוֹ ם הַ הוּא נְאֻ ם יְ הֹוָ ה וְ הַ אֲבַ ְד ִּתי חֲכָ ִמים ֵמאֱדוֹ ם ו ְּתב ּונָה ֵמהַ ר ֵע ָ ׂ

)ח(
)ח( הלא בעדנא ההיא אמר יי ואובד חכימין מאדום וכל גבר דביה סוכלתנותא מכרכא דעשו:

וְ חַ ּת ּו גִ בּ וֹ ֶר ָ
שו ִמ ָּקטֶ ל:
יש ֵמהַ ר ֵע ָ ׂ
ימן ְל ַמ ַען יִ ָּכ ֶרת ִא ׁ
יך ּ ֵת ָ

)ט(
דרומא בדיל דישתיצי גבר דביה צורכא מכרכא דעשו מקטול:

)י( ֵמח ֲַמס אָ ִח ָ
יך יַעֲ קֹב ְּתכַ ְּס ָך בו ׁ ָּשה וְ נִ ְכ ַר ּ ָת ְלעוֹ לָ ם:

)ט( ויתברון גברך יתבי

)י( מחטוף אחוך יעקב תחפינך בהתא

ותשתיצי לעלם:

רש"י
)ז( עד הגבול שלחוך  -אותם שהבטיחוך
לעזרה באו עמך ולווך עד גבול ארצך עד
הספר ששם באו עליך למלחמה ובזאת
השיאוך והצליחו .יכלו לך  -לפתותך לצאת
ושבו מאחריך .לחמך ישימו מזור תחתיך -
אף מאכלך שם לך אחיך יעקב למזור שנתן
לך לחם ונזיד עדשים ועל ידו בזית הבכורה.
מזור  -חולי:

כתובים

)ט( וחתו גבוריך תימן  -יחתו ויפחדו לנוס
אל ארץ ישמעאל וי"ת ויתברון גברך יתבי
ארעא דרומא .למען יכרת  -כל איש גבור.
מהר עשו מקטל  -מרוב הרג שיבא עליכם:
)י( מחמד אחיך יעקב  -בשביל חמס שעשית
ליעקב:

 -משלי פרק ז' יד'-יז'

נְד ָרי:
)יד( ְבחֵ י ְׁשלָ ִמים ָעלָ י הַ יּוֹ ם ִׁש ַּל ְמ ִּתי ָ
ָ
את ָך ְל ׁ ַשחֵ ר ּ ָפנֶיך וָ אֶ ְמצָ אֶ ָּך:
אתי ִל ְק ָר ֶ
)טו( ַעל ּ ֵכן יָצָ ִ

)יד( דבחי דקרבני עלי יומנא שלמית נדרי:
)טו( מטול היכנא נפקית לאורעך

דמפכא הוית לרגשא ואמרת אדברנך:

ַמ ְרבַ דִּ ים ָרבַ ְד ִּתי ַע ְר ִ ׂשי חֲטֻ בוֹ ת אֵ טוּן ִמצְ ָריִ ם:

)טז(
קרמתא מצראה:

)יז( נ ְַפ ִּתי ִמ ְׁש ָּכבִ י מֹר אֲ הָ ִלים וְ ִק ּנָמוֹ ן:

)טז( בתשויתא שוית ערסי ובקרמא

)יז( רסית על ערסי מורא וכורקמא וקונמא:

רש"י
)יד( זבחי שלמים עלי  -כלומר סעודה
גדולה הכינותי כי היום הקרבתי נדרי ושלמי:
)טו( ואמצאך  -כדי שאמצאך:
)טז( מרבדים  -בגדי חופש ונוי ודוגמתו
בסוף הספר שנאמר מרבדים עשתה לה.
רבדתי ערשי  -קשטתי .חטובות אטון מצרים
 -מהוללות בגדי כלי פשתן חשובין הבאים

ממצרים ששם הפשתן מצוי כדכת' בספר
)ישעיה יט( ובושו עובדי פשתים אטון תרגום
מיתריהם אטוניה':
)יז( נפתי משכבי  -הנפתי הריח כמניף
בסודר בבית הבושם להביא הריח מלמעלה
למטה ,ודונש פי' לשון קטור ואמר שאין לו
דמיון:
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חק לישראל – פרשת וישלח יום ב'
משנה

 -שבת פרק ח'

יעה .דְּ בַ ׁשְּ ,כ ֵדי ִל ּ ֵתן ַעל
)א( הַ ּמוֹ צִ יא יַיִ ןְּ ,כ ֵדי ְמזִ יגַ ת הַ כּ וֹ ס .חָ לָ בְּ ,כ ֵדי גְ ִמ ָ
הַ ָּכ ִתיתֶ ׁ .ש ֶמןְּ ,כ ֵדי לָ סו ְּך אֵ בָ ר קָ ָטןַ .מיִ םְּ ,כ ֵדי לָ ׁשוּף ָּבהֶ ם אֶ ת הַ ִּקילוֹ ר .ו ְּׁשאָ ר
יעיתַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרֻ ּ ,כ ָּלן
יעית .וְ כָ ל הַ ּ ׁשוֹ פָ כִ יןָּ ,ב ְר ִב ִ
ָּכל הַ ּ ַמ ְׁש ִקיןָּ ,ב ְר ִב ִ
יעיהֶ ן:
יעית .וְ לֹא אָ ְמר ּו כָ ל הַ ּ ִׁשעו ִּרין הַ ָּלל ּו אֶ ָּלא ְל ַמצְ נִ ֵ
ָּב ְר ִב ִ
רע"ב ) -א( המוציא יין כדי מזיגת הכוס -
של ברכת המזון ,שהוא רובע רביעית יין חי,
כדי שימזגנו לחשבון על חד של יין תלתא
ממים ויעמוד על רביעית הלוג שהוא שיעור
כוס של ברכה :כדי גמיעה  -מה שאדם
בולע בבת אחת  -וחלב בהמה טמאה דלא
חזי לשתיה שיעורו כדי לכחול עין אחת :על
הכתית  -מכה שעל גבי הסוסים והחמורים
מחמת המשאוי .ומצאתי כתוב ששחין היוצא
בעור הבשר כשמגיע להתבשל הוא עושה
ראש למעלה וקרוי פי כתית .ואע"פ שהדבש
עיקרו לאכילה ,כיון שרפואתו מצויה והיא
משהו ,אזלינן בתר שיעורא זוטרא לחומרא:

אבר קטן  -של תינוק בן יומו ,והיא אצבע
קטנה שברגל :לשוף  -לשפשף ולמחות בהן:
קילור  -שנותנין על העין :ושאר כל המשקין
 שאין עושין מהן רפואה :שופכין  -מיםסרוחין ,וחזו לגבל בהן את הטיט :כולן
ברביעית  -אף היין והחלב והדבש ,דלא
אמרו שיעורין במשנה אלא למצניעיהן ,אבל
שאר כל אדם אין חייבין אלא ברביעית.
וסבירא ליה לר' שמעון דמצניע עצמו בעי
שיעורא זוטא ,ובבציר מהאי שיעורא לא
מחייב ,דלית ליה לר' שמעון כל שאין כשר
להצניע ואין מצניעין כמוהו שיתחייב עליו
מצניעו בכל שהוא .ואין הלכה כרבי שמעון:

)ב( הַ ּמוֹ צִ יא חֶ בֶ לְּ ,כ ֵדי לַ עֲ שׂ וֹ ת אֹ זֶן ְלקֻ ּ ָפהּ .ג ִֶמיְּ ,כ ֵדי לַ עֲ שׂ וֹ ת ְּתלַ אי ְלנָפָ ה
וְ ִל ְכבָ ָרהַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרְּ ,כ ֵדי ִל ּטֹל ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ִמדַּ ת ִמנְ ָעל לַ ָּק ָטן .נְ יָרְּ ,כ ֵדי
ִל ְכ ּתֹב ָעלָ יו קֶ ׁ ֶשר מוֹ כְ ִסין .וְ הַ ּמוֹ צִ יא קֶ ׁ ֶשר מוֹ ְכ ִסין ,חַ יָּב .נְ יָר ָמחוּקְּ ,כ ֵדי ִל ְכר ְֹך
ַעל ּ ִפי צְ לוֹ ִחית ְקטַ ּנָה ׁ ֶשל ּ ַפ ְליָטוֹ ן:
רע"ב ) -ב( אוזן לקופה  -לאוחזה בה:
תלאי  -לתלותו בו .ובציר משיעור אוזן
לקופה :מדת מנעל  -להראות לאומן כמדה
זו אני צריך ,ושיעוריה בציר מתלאי :ניר -
מעשבים עושין אותו :קשר של מוכסין -
פעמים שאדם נותן מכס בראש הנהר מזה

והוא מוסר לו חותם להראות למוכס שבעבר
האחר מן הנהר להראותו שכבר פרע המכס,
ודרכו לכתוב שתי אותיות גדולות לסימן ,והן
גדולות משתי אותיות שלנו :ניר מחוק  -שוב
אינו ראוי לכתוב ,לפיכך צריך שיעור גדול
לכרוך על פי צלוחית:

יעְ .קלַ ףְּ ,כ ֵדי ִל ְכ ּתֹב ָעלָ יו ּ ָפ ָר ׁ ָשה ְק ַט ּנָה ׁ ֶש ַּב ְּת ִפ ִ ּלין,
)ג( עוֹ רְּ ,כ ֵדי לַ עֲ שׂ וֹ ת קָ ֵמ ַ
ׁ ֶש ִהיא ְׁש ַמע יִ שְׂ ָראֵ ל .דְּ יוֹ ְּ ,כ ֵדי ִל ְכ ּתֹב ְׁש ּ ֵתי אוֹ ִתיּוֹ תְּ .כחוֹ לְּ ,כ ֵדי ִל ְכחֹל ַעיִ ן
אֶ חָ ת:
רע"ב ) -ג( לעשות בו קמיע  -לכסות בו
את הקמיע :קלף כדי לכתוב עליו פרשה
קטנה  -דאיידי דדמיו יקרין לא עביד מיניה
קשר מוכסין אלא תפילין ומזוזות ולא מיחייב
בשיעורא זוטא :דיו כדי לכתוב שתי אותיות

 לרשום על שתי חוליות של כלי או על שניקרשים לזווגן :כדי לכחול עין אחת  -שכן
צנועות ההולכות מעוטפות אין מגלות אלא
עין אחת וכוחלות אותה:
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ֹאש הַ ּ ׁ ַשבְ ׁ ֶשבֶ ת .זֶפֶ ת וְ גָ פְ ִריתְּ ,כ ֵדי לַ עֲ שׂ וֹ ת נֶקֶ בַ ׁ .שעֲ וָ ה,
)ד( דֶּ בֶ קְּ ,כ ֵדי ִל ּ ֵתן ְּבר ׁ
ְּכ ֵדי ִל ּ ֵתן ַעל ּ ִפי נֶקֶ ב קָ ָטן .חַ ְר ִסיתְּ ,כ ֵדי לַ עֲ שׂ וֹ ת ּ ִפי כוּר ׁ ֶשל צוֹ ְרפֵ י זָהָ בַ .ר ִּבי
יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרְּ ,כ ֵדי לַ עֲ שׂ וֹ ת ּ ִפ ְט ּפוּט .סֻ ִּביןְּ ,כ ֵדי ִל ּ ֵתן ַעל ּ ִפי כוּר ׁ ֶשל צוֹ ְרפֵ י
זָ הָ בִ .סידְּ ,כ ֵדי לָ סוּד ְק ַט ּנָה ׁ ֶש ַּב ָּבנוֹ תַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרְּ ,כ ֵדי לַ עֲ שׂ וֹ ת ִּכ ְלכּ וּל.
יפי:
ַר ִּבי נְ חֶ ְמיָה אוֹ ֵמרְּ ,כ ֵדי לַ עֲ שׂ וֹ ת אַ נְדִּ ִ
רע"ב ) -ד( השבשבת  -הציידין מושיבין
נסר קטן בראש הקנה ונותנין עליו דבק
והעוף יושב עליו ונדבק בו ,וצריך לתת עליו
דבק הרבה כדי שיהא העוף נדבק בו :לעשות
בו נקב קטן  -כלי שמשימין בו כסף חי
סותם פיו בזפת או בגפרית ועושה בסתימה
נקב קטן להוציא ממנו הכסף חי :חרסית -
לבינה כתושה :לעשות פי כור  -שהמפוח
נכנס בו :פטפוט  -רגל למקום מושב הכור,
שמושיבין אותו על כן ובסיס העשוי לכך:
סובין כדי ליתן על פי הכור של צורפי זהב

 במקום שאין פחמין צורפין הזהב באש שלסובין .פירוש אחר ,שרגילין לתת סובין על פי
הכור כשמתיכין הזהב :לסוד קטנה שבבנות
 בנות שהגיעו לפרקן ולא בא להן האורח,בנות עניים טופלות אותן בסיד והאורח
ממהר לבוא ,ומשיר נמי את השער .ובנות
עשירים טופלות בסולת .ובנות מלכים בשמן
זית שלא הביא שליש :כלכול  -הצדעין ,וסדין
אותן בסיד להשכיב את השער :אנדיפי -
למטה מן הצדעין מעט שקורין בת צידעא.
ואין הלכה לא כרבי יהודה ולא כרבי נחמיה:

)ה( אֲ ָד ָמהְּ ,כחוֹ ַתם הַ ּ ַמ ְרצו ִּפים ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםְּ ,כחוֹ ַתם
הָ ִא ְּגרוֹ ת .זֶבֶ ל וְ חוֹ ל הַ דַּ קְּ ,כ ֵדי ְלז ּ ֵַבל קֶ לַ ח ׁ ֶשל ְּכרוּב ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א.
ישא .חוֹ ל הַ ַּגסְּ ,כ ֵדי ִל ּ ֵתן ַעל ְמלֹא כַ ף ִסיד.
וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםְּ ,כ ֵדי ְלז ּ ֵַבל ְּכ ֵר ׁ ָ
קָ נֶהְּ ,כ ֵדי לַ עֲ שׂ וֹ ת קֻ ְלמוֹ ס .וְ ִאם הָ יָה ָעבֶ ה אוֹ ְמ ֻר ּ ָססְּ ,כ ֵדי ְלבַ ּ ׁ ֵשל בּ וֹ בֵ יצָ ה
קַ ָּלה ׁ ֶש ַּב ּ ֵביצִ יםְ ,טרוּפָ ה וּנְת ּונָה בָ ִא ְל ּ ָפס:
רע"ב ) -ה( אדמה  -טיט אדום :מרצופין
 שקין גדולות שנושאין בהן פרקמטיאבספינות וחותמין אותן כדרך שחותמים
האיגרות .ושיעור דרבנן זוטר מדר' עקיבא.
והלכה כחכמים :כדי לזבל כרישא  -כרתי.
ושיעוריה זוטר מקלח של כרוב .והלכה
כחכמים :מלא כף סיד  -כף של סיידין :כדי
לעשות קולמוס  -המגיע לקשרין של אמצע

אצבעותיו :עבה  -שאינו ראוי לכתיבה:
מרוסס  -מרוצץ ושבור :ביצה קלה  -ביצת
תרנגולת .ואמאי קרי לה ביצה קלה ,שקלה
להתבשל יותר משאר ביצים .והשיעור הוא
כדי לבשל כגרוגרת ממנה :טרופה -
מעורבת בשמן :ונתונה באלפס  -שהוחם
כבר ,שהיא ממהרת להתבשל:

)ו( ֶעצֶ םְּ ,כ ֵדי לַ עֲ שׂ וֹ ת ּ ַת ְרוָ דַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרְּ ,כ ֵדי לַ עֲ שׂ וֹ ת ִמ ּ ֶמנּ ּו חָ ף.
ֹאש הַ ִּכ ְר ָּכר .צְ רוֹ ר אוֹ אֶ בֶ ןְּ ,כ ֵדי ִלזְ רֹק ָּבעוֹ ףַ .ר ִּבי
זְ כו ִּכיתְּ ,כ ֵדי ִלגְ רֹר בּ וֹ ר ׁ
יעזֶר ַּבר יַעֲ קֹב אוֹ ֵמרְּ ,כ ֵדי ִלזְ רֹק ַּב ְּבהֵ ָמה:
א ֱִל ֶ
רע"ב ) -ו( תרווד  -כף :חף  -שן משיני
המפתח שפותחים בה הדלתות .ואין הלכה
כרבי יהודה :כרכר  -של אורגין ,ומעבירו
על השתי כשהוא מתוח לפניו ושובט בו

החוטין :כדי לזרוק בבהמה  -דלא טרח
אינש למשקל צרור משום עוף להבריחו,
דבקלא בעלמא סגי ליה:

)ז( חֶ ֶרסְּ ,כ ֵדי ִל ּ ֵתן ּ ֵבין ּ ַפ ִּצים לַ חֲבֵ רוֹ  ,דִּ בְ ֵרי ַר ִּבי יְ הו ָּדהַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרְּ ,כ ֵדי
יעית .אָ ַמר ַר ִּבי
לַ ְח ּתוֹ ת בּ וֹ אֶ ת הָ אוּרַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרְּ ,כ ֵדי ְלקַ ּ ֵבל בּ וֹ ְר ִב ִ
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ֵמ ִאיר ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאֵ ין ְראָ יָה לַ דָּ בָ ר ,זֵכֶ ר לַ דָּ בָ ר) ,ישעיה ל( וְ לֹא יִ ּ ָמצֵ א
ִב ְמ ִכ ּ ָתתוֹ חֶ ֶרשׂ לַ ְח ּתוֹ ת אֵ ׁש ִמיָּקוּד .אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי יוֹ סֵ יִ ,מ ּ ׁ ָשם ְראָ יָה )שם(
וְ לַ ְחשׂ וֹ ף ַמיִ ם ִמ ּ ֶגבֶ א:
רע"ב ) -ז( בין פצים לחברו  -כשמסדרין
פצימין ועמודין וקורות ועושין שורות של
קורות על הארץ ויש חלל בין זו לזו סומכו
תחתיו שלא יתעקם :זכר לדבר  -דחשיב

גמרא

חרס בחתיית האור :לחשוף  -לדלות :מגבא
 גומא קטנה שהמים נקבצים .אלמא חשיבחרס נמי בקבלת המים .והלכה כרבי יוסי:

 -שבת דף קיח' ע"ב

אמר רב יהודה אמר רב כל המענג את השבת נותנין לו משאלות לבו
שנאמר והתענג על ה' ויתן לך משאלות לבך עונג זה איני יודע מהו
כשהוא אומר וקראת לשבת ענג הוי אומר זה עונג שבת במה מענגו רב
יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב אמר בתבשיל של תרדין
ודגים גדולים וראשי שומין רב חייא בר אשי אמר רב אפילו דבר מועט
ולכבוד שבת עשאו הרי זה עונג מאי היא אמר רב פפא כסא דהרסנא אמר
רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד
עבודה זרה ]כדור[ אנוש מוחלין לו שנאמר אשרי אנוש יעשה זאת וגו'
מחללו אל תקרי מחללו אלא מחול לו אמר רב יהודה אמר רב אלמלי
שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהן אומה ולשון שנאמר ויהי ביום
השביעי יצאו מן העם ללקט וכתיב בתריה ויבא עמלק אמר רבי יוחנן
משום רבי שמעון בן יוחי אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן
מיד נגאלים שנאמר כה אמר ה' לסריסים אשר ישמרו את שבתותי וכתיב
בתריה והביאותים אל הר קדשי וגו'.
רבי חנינא מיעטף וקאי אפניא דמעלי שבתא אמר בואו ונצא לקראת שבת
המלכה רבי ינאי לביש מאניה מעלי שבת ואמר בואי כלה בואי כלה .רבי
אבהו הוה יתיב אתכתקא דשינא ומושיף נורא .רב ספרא מחריך רישא
רבא מלח שיבוטא רב הונא מדליק שרגי רב פפא גדיל פתילתא רב חסדא
פרים סילקא רבה ורב יוסף מצלחי ציבי רבי זירא מצתת צתותי רב נחמן
בר יצחק מכתף ועייל מכתף ונפיק אמר אילו מקלעין לי רבי אמי ורבי
אסי מי לא מכתיפנא קמייהו:
רש"י על הגמרא
תבשיל של תרדין  -חשוב הוא :ראשי שומין
 חשובים היו להן :כסא דהרסנא  -דגיםקטנים מטוגנים בשמן קרביהן ובקמח :דור

אנוש  -התחילו לעבוד עבודה זרה ,דכתיב
)בראשית ד( אז הוחל לקרוא וגו' :מתעטף -
בבגדים נאים :בואי כלה  -הכי קרי ליה
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לשביתת שבת ,מתוך חביבות :אתכתקא
דשינא  -פשטדו"ל של שן ,שחשוב היה
ועשיר :ומושיף נורא  -נופח משם נורא
לכבוד השבת ,ורבינו לוי גרס אתכתקא
דשאגא תדהר :לביש גונדא  -כלי שחור,
להודיע שהיום אינו כדי להתנהג בחשיבות
מלהתעסק בתבשילי שבת ,ולא יטנף בגדיו
בבישול קדירות :מחריך רישא  -אם היה שם

זוהר

ראש בהמה לחרוך ,מחרכו הוא בעצמו :פרים
 לשון פרומים ,מחתך :מצתת צתותי -מצית האור בעצים דקים :מכתף ועייל מכתף
ונפיק  -בערב שבת יוצא ונכנס להביא תמיד
משואות כלי תשמיש ובגדי חופש ומגדים,
כאדם שמקבל את רבו בביתו ,ומראה לו
שהוא חשוב עליו וחרד לכבודו לטרוח
ולהרבות בשבילו:

– וישלח דף קסו' ע"א

וַ ִּי ְׁשלַ ח יַעֲ קֹב ַמ ְלאָ ִכים ,אָ ַמר ִר ִּבי אַ ָּבא וְ ִכי אַ ּ ַמאי ִא ְת ַער ִאיה ּו ְלגַ ּ ֵביהּ דְּ ֵע ָ ׂשו,
יה
יש לֵ ּ
שו חַ ִּי ׁ
יה ְל ִא ְׁש ּתוּקֵ י ִמ ּנֵיהּ  .אֶ ָּלא אָ ַמר יַעֲ קֹב יְ ַד ְענָא דְּ ֵע ָ ׂ
וְ ַטב הֲוָ ה לֵ ּ
יה ,וְ הָ א יְ ַד ְענָא הוֹ ִאיל וְ אַ ָּבא קַ יָּים לָ א
ִליקָ ָרא ְדאַ ָּבא ו ְּל ָעלַ ם לָ א אַ ְר ִּגיז קַ ּ ֵמ ּ
ֵיה ,אֲבָ ל הַ ְׁש ּ ָתא )הואיל דאבא קאים בעינא לאתפייס
ִמ ְס ּ ָת ִפינָא ִמ ּנ ּ
יהִ ,מיָּד וַ ִּי ְׁשלַ ח יַעֲ קֹב ַמ ְלאָ ִכים ְלפָ נָיו:
)לאתפייסא(( ִע ּ ֵמ ּ
וַ ִּי ְׁשלַ ח יַעֲ קֹב ַמ ְלאָ ִכיםִ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,משלי יב( טוֹ ב נִ ְקלָ ה וְ ֶעבֶ ד
לוֹ ִמ ּ ִמ ְת ַּכ ּ ֵבד וַ חֲסַ ר לֶ חֶ ם ,הַ אי ְק ָרא ַעל יֵצֶ ר )דף קסו ע"ב( הָ ָרע ִא ְּת ָמרְּ ,בגִ ין
יה ו ְּרעו ֵּתיהּ
ָשא ,וְ יֵצֶ ר הָ ָרע ִאיה ּו אָ ִרים ִל ּ ֵב ּ
דְּ ִאיה ּו ְמקַ ְט ְרגָ א ּ ָת ִדיר ְלגַ ּ ֵבי ְּבנֵי נ ׁ ָ
יה ַעד דְּ ִאיה ּו ִא ְת ָּגאֵ י
יש ּ
שעֲ ֵריהּ וּבְ ֵר ׁ ֵ
יה ְמסַ ְלסֵ ל ַ ׂ
דְּ בַ ר נ ָׁש ְּבגַ אֲ וָ ָתא וְ אָ זִ יל אֲבַ ְת ֵר ּ
יה ו ָּמ ִׁש ְ
ֵיה ּנֹם:
יה לַ ּג ִ
יך לֵ ּ
עֲ לֵ ּ
יה דְּ יֵצֶ ר הָ ָרע וְ לָ א ִא ְת ָּגאֵ י ְּכלָ ל
אֲבָ ל טוֹ ב נִ ְקלָ ה ,הַ הוּא דְּ לָ א אָ זִ יל אֲבַ ְת ֵר ּ
ְ
ו ָּמ ִא ְ
יה ְלגַ ֵּבי קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ,ו ְּכ ֵדין הַ הוּא יֵצֶ ר הָ ָרע
יה ו ְּרעו ֵּת ּ
יך רוּחֵ יהּ וְ ִל ֵּב ּ
ִמ ְתהַ ּ ֵפ ְך ְל ֶעבֶ ד לוֹ  ,דְּ לָ א י ִָכיל ְל ׁ ַש ְל ָטאָ ה עֲ לוֹ י ,וְ הַ הוּא ַּבר נ ָׁש ׁ ַש ִ ּליט עֲ לוֹ י
ְּכ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,בראשית ד( וְ אַ ּ ָתה ִּת ְמ ׁ ָשל בּ וֹ :
יה ִא ְת ָּגאֵ י
יה ְמסַ ְלסֵ ל ְּב ַ ׂשעֲ ֵר ּ
אֲמ ָרן דְּ ִאיה ּו אוֹ ִקיר ַּג ְר ֵמ ּ
ִמ ּ ִמ ְת ַּכ ּ ֵבדְּ ,כ ָמה ְד ָ
ימנו ָּתא ְּכ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,ויקרא כא( לֶ חֶ ם
יה ,וְ ִאיה ּו חֲסַ ר לֶ חֶ ם ,חֲסַ ר ְמהֵ ְ
ְּברוּחֵ ּ
יבים וְ גו':
ֱאלֹהָ יו וְ גו' )ויקרא כא( לֶ חֶ ם אֱ לֹהֵ יהֶ ם הֵ ם ַמ ְק ִר ִ
ְ
שוְּ .בגִ ין
יה דְּ ֵע ָ ׂ
דָּ בָ ר אַ חֵ ר טוֹ ב נִ ְקלָ ה )ועבד לו( ,דָּ א יַעֲ קֹב דְּ ָמ ִאיך רוּחֵ י ּה ְלגַ ּ ֵב ּ
יה )בראשית כז( י ַַע ְבדוּךָ
דִּ ְלבָ ַתר לֶ יהֱוֵ י ֶעבֶ ד לוֹ וְ יִ ְׁשלוֹ ט עֲ לוֹ י וְ יִ ְתקַ יַּים ּ ֵב ּ
ֵיה ְּכלַ ל .אֶ ָּלא ְּבגִ ין
ַע ּ ִמים וְ יִ ְׁש ּ ַתחֲו ּו ְל ָך ְלאו ִּמים וְ גו' ,וַ עֲ ַדיִ ן לָ א הֲ וָ ה זִ ְמנ ּ
דְּ סָ ִליק לֵ יהּ יַעֲ קֹב ְלבָ ַתר יוֹ ַמיָא ,וְ ַעל דָּ א הֲוָ ה ִמיָּד נִ ְקלָ ה .ו ְּלבָ ַתר הַ הוּא
דְּ ִאיה ּו ִמ ְת ַּכ ֵּבד יְ הֵ א ֶעבֶ ד לוֹ  ,הַ הוּא דְּ ִאיה ּו חֲסַ ר לֶ חֶ ם יְ הֵ א ַע ְבדָּ א ְלהַ הוּא
דְּ ַיהֲב ּו לֵ יהּ רוֹ ב דָּ גָ ן וְ ִתירוֹ ׁש:
ְ
ְ
יה נִ ְקלָ ה.
יה ,הַ ְׁש ּ ָתא ִא ְתהַ ּ ַפך לֵ ּ
ּ ָתא ֲחזֵיַ ,על דָּ א ְּבגִ ין דְּ י ַָדע יַעֲ קֹב דְּ ִאצְ ְט ִריך לֵ ּ
שו .דְּ ִאיל ּו הֲוָ ה י ַָדע
וְ יוֹ ֵתר חָ ְכ ָמה וַ עֲ ִקימ ּו עֲ בַ ד ְּב ָדאִ ,מ ָּכל ַמה דְּ עֲ בַ ד ְלגַ ּ ֵבי ְד ֵע ָ ׂ
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ֵיתי ְל ָדא ,אֲ בָ ל כּ ָֹּלא עֲ בַ ד
יה וְ לָ א י ֵ
יה ְלגַ ְר ֵמ ּ
שו חָ ְכ ָמה ָדא יִ ְק ִטיל לֵ ּ
ֵע ָ ׂ
יה אָ ְמ ָרה חַ ּנָה )שמואל א ב( יְ ָי יֵחַ ּת ּו ְמ ִריבָ יו וְ גו' וְ יִ ּ ֵתן עֹז
ְּבחָ ְכ ְמ ָתא ,וְ עֲ לֵ ּ
ְל ַמ ְלכּ וֹ וְ גו':
הלכה – הרמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ד'
)ג( אם היה מלמד מפיו לתלמידים מלמד ואם היה מלמד על פי מתרגם המתרגם עומד
בינו ובין התלמידים והרב אומר למתרגם והמתרגם משמיע לכל התלמידים וכשהם
שואלין למתרגם הוא שואל לרב והרב משיב למתרגם והמתרגם משיב לשואל ולא
יגביה הרב קולו יותר מקול המתרגם ולא יגביה המתרגם קולו בעת ששואל את הרב
יותר מקול הרב אין המתרגם רשאי לא לפחות ולא להוסיף ולא לשנות אלא אם כן
היה המתורגמן אביו של חכם או רבו אומר הרב למתורגמן כך אמר לי רבי או כך
אמר לי אבא מרי וכשאומר המתורגמן הדברים לעם אומר בשם החכם ומזכיר שמו של
אבי הרב או של רבו ואומר כך אמר רבנא פלוני אע"פ שלא הזכיר הרב שמו של חכם
שאסור לקרות לרבו או לאביו בשמו:
)ד( הרב שלמד ולא הבינו התלמידים לא יכעוס עליהם וירגז אלא חוזר ושונה הדבר
אפילו כמה פעמים עד שיבינו עומק ההלכה וכן לא יאמר התלמיד הבנתי והוא לא
הבין אלא חוזר ושואל אפילו כמה פעמים ואם כעס עליו רבו ורגז יאמר לו רבי תורה
היא וללמוד אני צריך ודעתי קצרה:

מוסר –

מספר צידה לדרך דף ר''ו ע''א

ירתוֹ ַעד
יעה ַעל הַ ּטוֹ בָ ה אֲ ׁ ֶשר ְּג ָמלָ ה ּו ֵמ ֵעת יְ צִ ָ
אּ .ג ֶֶדר הָ עֲ בוֹ ָדה לַ בּ וֹ ֵרא יִ ְת ָּב ַר ְך ִהיא הַ ְּכנִ ָ
ֲשר ִקדְּ ָמה ּו ַרק הַ כּ ֹל ִ ּבגְ דוּלָ תוֹ וְ חַ ְסדוֹ הַ גָ דוֹ ל לָ כֵ ן
ֵעת ְ ּב ִחינָתוֹ וַ הֲ כָ נַת שִׂ ְכלוֹ ִ ּב ְל ִּתי טוֹ בָ ה א ׁ ֶ
שכֶ ל יְ חַ יֵּיב ׁ ֶשיִ ְהיֶה נִ ְכנַע ְלפָ נָיו וְ יָ רוּץ לַ עֲ בוֹ ָדתוֹ ו ְּל ִמצְ וָ תוֹ ְּכ ֶעבֶ ד ִל ְפנֵי ַרבּ וֹ וְ ָת ִמיד יוֹ ם יוֹ ם
הַ ֵ ׂ
יוֹ ִסיף הַ ְכנ ָָעה וְ כָ ל אֲ ׁ ֶשר יוֹ ִסיף לוֹ הַ ׁ ֵשם טוֹ בָ ה ַעל ְׁשאָ ר ְ ּבנֵי אָ ָדם ֵמהַ ְבלֵ י הַ זְ ָמן וְ הַ דּ וֹ ֶמה לוֹ
חַ יָּב יוֹ ֵתר ִל ָּכנַע וְ לַ עֲ בוֹ ד עֲ בוֹ ָדתוֹ ִל ְפרוֹ ַע ְמ ַעט ֵמחוֹ בוֹ ת הַ ׁ ֵשם ָעלָ יו וְ יִ ָּכנַע ְּבאֵ בָ ָריו ו ְּבכָ ל
ירה הַ ּתוֹ ָרה ְמ ִׁשיבַ ת נֶפֶ ׁש
שכֶ ל יוֹ ֶרה ַעל ִח ּיוּב קַ ָּבלַ ת הַ עֲ בוֹ ָדה הֵ ִע ָ
כּ ֹחוֹ ָתיו .וְ אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהַ ֵ ׂ
ְ
לַ עֲ שׂ וֹ ת לָ ּה ּ ָג ֶדר וּגְ בוּל ְל ׁ ַש ּ ֵלם לוֹ ְקצַ ת ִמ ִחיּוּבוֹ ו ְּבאֵ יזֶה ֶד ֶרך טוֹ ב לוֹ וְ הַ ּתוֹ ָרה ִמ ְתחַ ּ ֶלקֶ ת ַעד
ישי מֻ ּ ָתר .וְ הַ צִ ווּי ִמ ְתחַ ּ ֵלק ִל ְׁשנֵי חֲלָ ִקים
לשה חֲלָ ִקים .הָ אֶ חָ ד צִ ּווּי .הַ ׁ ֵשנִ י אַ זְ ָה ָרה .הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
ְׁש ׁ ָ
אֶ חָ ד מֵ הֶ ם חוֹ בַ ת הַ ְ ּלבָ בוֹ ת ְ ּביִ חוּד הָ אֵ ל ֶוהֱיוֹ ת ׁ ָשלֵ ם ִע ּמוֹ וּבוֹ טֵ חַ אֵ לָ יו וְ ִה ְת ַרצוֹ ת ִ ּבגְ זֵרוֹ ָתיו
ו ְּלהַ אֲ ִמין ִ ּבנְ ִביאָ יו ו ְּבתוֹ ָרתוֹ ו ְּליִ ְראָ ה אוֹ תוֹ וְ ִל ְׁשמוֹ ר חֻ ָּקיו ו ִּמצְ וֹ ָתיו וְ יַ ח ֲׁשוֹ ב ְ ּבנִ ְפ ְלאוֹ ָתיו
וְ יִ ְבחַ ן ְ ּבטוֹ בוֹ ָתיו וְ הַ ְר ּ ֵבה ְדבָ ִרים ַּכיּוֹ צֵ א בָ זֶה ִמ ּ ַמה ׁ ֶשיַּאֲ ִר ְ
יך הַ ִּס ּפוּר .וְ הַ ׁ ֵשנִ י ֵמהֶ ם חוֹ בַ ת
הַ ְ ּלבָ בוֹ ת וְ הָ אֵ בָ ִרים יַ ְחדָּ יו ְ ּביִ חוּד הַ ָּל ׁשוֹ ן ִעם ַה ֵּלב ִ ּב ְק ִריאַ ת הַ ּתוֹ ָרה וְ ִל ּמו ָּד ּה וְ הַ ְּת ִפלָ ה וְ ַהצוֹ ם
יתה ִמן הַ ּ ַמעֲ שִׂ ים ְ ּב ׁ ַש ָּבתוֹ ת וְ יָ ִמים טוֹ ִבים וַ עֲ שִׂ ַיּית סֻ ָּכה
וְ הַ צְ ָדקָ ה וְ הַ ִּנ ְלוָ ה אֲלֵ יהֶ ם וְ הַ ְׁש ִב ָ
וְ לוּלָ ב וְ צִ יצִ ית וְ הַ דּ וֹ ֶמה לּ וֹ :
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