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חק לישראל – פרשת וישלח יום ג'
תורה -

בראשית פרק לב'

שו אָ ִחיו) :יד( וַ יָּלֶ ן ׁ ָשם
)יד( וַ יָּלֶ ן ׁ ָשם ַּב ַּליְ לָ ה הַ הוּא וַ ִּי ַּקח ִמן הַ ָּבא ְביָדוֹ ִמנְ חָ ה ְל ֵע ָ ׂ
יליָא הַ הוּא וּנְ ִסיב ִמן דְּ אַ יְ ִתי
שו אָ ִחיו) :יד( וּבָ ת ּ ַת ּ ָמן ְּבלֵ ְ
ַּב ַּליְ לָ ה הַ הוּא וַ ִּי ַּקח ִמן הַ ָּבא ְביָ דוֹ ִמנְ חָ ה ְל ֵע ָ ׂ
יה ִּת ְק ֻר ְב ּ ָתא ְל ֵע ָ ׂשו אֲ חו ִּהי:
יד ּ
ִב ֵ

ילים ֶעשְׂ ִרים) :טו( ִע ִּזים
אתיִ ם וְ אֵ ִ
אתיִ ם ו ְּתי ִָׁשים עֶ שְׂ ִרים ְרחֵ ִלים ָמ ַ
)טו( ִע ִּזים ָמ ַ
ָשיָּא ֶע ְס ִרין ְרחֵ ִלין
אתן ו ְּתי ׁ ַ
ילים ֶעשְׂ ִרים) :טו( ִעזֵּי ָמ ָ
אתיִ ם וְ אֵ ִ
אתיִ ם ו ְּתיָ ִׁשים ֶעשְׂ ִרים ְרחֵ ִלים ָמ ַ
ָמ ַ
אתן וְ ִד ְכ ִרין ֶע ְס ִרין:
ָמ ָ

ש ָרה אֲתֹ נֹת
לשים ּ ָפרוֹ ת אַ ְר ָּב ִעים וּפָ ִרים עֲ ָ ׂ
)טז( ְּג ַמ ִ ּלים ֵמינִ יקוֹ ת ו ְּבנֵיהֶ ם ְׁש ִׁ
ש ִרים וַ ְעי ִָרם עֲ ָ ׂ
ֶע ְ ׂ
לשים ּ ָפרוֹ ת אַ ְר ָּב ִעים וּפָ ִרים
ש ָרה) :טז( ְּג ַמ ִ ּלים ֵמינִ יקוֹ ת ו ְּבנֵיהֶ ם ְׁש ִׁ
ש ָרה:
ש ָרה אֲ תֹ נֹת ֶעשְׂ ִרים וַ ְע ָי ִרם עֲ ָ ׂ
עֲ ָ ׂ

)טז( ּ ַג ְמלֵ י ֶמנְ קָ ָתא ו ְּבנֵיהוֹ ן ְּתלָ ִתין ּתוֹ ְר ָתא אַ ְר ְּב ִעין וְ תוֹ ֵרי ַע ְס ָרא

ירי ַע ְס ָרא:
אַ ְתנָן ֶע ְס ִרין וְ ִע ֵ

ֹאמר אֶ ל עֲ בָ ָדיו ִע ְבר ּו ְלפָ נַי וְ ֶרוַ ח ּ ָת ִ ׂשימ ּו
)יז( וַ ִּי ּ ֵתן ְּביַד עֲ בָ ָדיו ֵע ֶדר ֵע ֶדר ְלבַ דּ וֹ וַ יּ ֶ
ֹאמר אֶ ל עֲ בָ ָדיו ִע ְבר ּו ְלפָ נַי
ּ ֵבין ֵע ֶדר וּבֵ ין עֵ ֶדר) :יז( וַ ִּי ּ ֵתן ְ ּביַ ד עֲ בָ ָדיו ֵע ֶדר עֵ ֶדר ְלבַ דּ וֹ וַ יּ ֶ
אֲמר ְל ַע ְבדּ וֹ ִהי ִע ָּבר ּו
וְ ֶרוַ ח ּ ָתשִׂ ימ ּו ּ ֵבין ֵע ֶדר וּבֵ ין ֵע ֶדר) :יז( וִ יהַ ב ְּביַד ַע ְבדּ וֹ ִהי ֶע ְד ָרא ֶע ְד ָרא ִּב ְלחוֹ דוֹ ִהי וַ ַ
קֳד ַמי ו ְּרוָ חָ א ְּת ׁ ַש ּווּן ּ ֵבין ֶע ְד ָרא וּבֵ ין ֶע ְד ָרא:
ָ

אשוֹ ן לֵ אמֹר ִּכי יִ ְפגָ ְׁש ָך ֵע ָ ׂשו אָ ִחי ו ְּׁשאֵ ְל ָך לֵ אמֹר ְל ִמי אַ ּ ָתה
)יח( וַ יְ צַ ו אֶ ת הָ ִר ׁ
ָ
שו אָ ִחי ו ְּׁשאֵ ְלךָ
ָ
אשוֹ ן לֵ אמֹר ִּכי יִ ְפגָ ְׁשך ֵע ָ ׂ
וְ אָ נָה ֵתלֵ ְך ו ְּל ִמי אֵ ּ ֶלה ְלפָ נֶיך) :יח( וַ יְ צַ ו אֶ ת הָ ִר ׁ

לֵ אמֹר ְל ִמי אַ ּ ָתה וְ אָ נָה ֵתלֵ ְך ו ְּל ִמי אֵ ּ ֶלה ְלפָ נ ָ
אֲרי יְ ַע ְר ִע ּנ ְָך ֵע ָ ׂשו אָ ִחי
ימר ֵ
ֶיך) :יח( וּפַ ּ ֵקיד יָת קַ ְד ָמאָ ה ְל ֵמ ָ
ימר ְל ָמן אַ ְּת ו ְּלאָ ן אַ ְּת אָ זֵל ו ְּל ָמן ִא ּ ֵלין דִּ קֳ ָד ָמךְ:
ו ְּׁשאֵ ִלנ ְָך ְל ֵמ ָ

רש"י
)יד( הבא בידו  -ברשותו וכן )במדבר כא(
ויקח את כל ארצו מידו .ומ"א מן הבא בידו
אבנים טובות ומרגליות שאדם צר בצרור
ונושאם בידו ד"א מן הבא בידו מן החולין
שנטל מעשר כמה דאת אמר עשר אעשרנו
לך והדר לקח מנחה:
)טו( עזים מאתים ותישים עשרים  -מאתים
עזים צריכות עשרים תישים וכן כולם הזכרים
כדי צורך הנקבות .ובב"ר דורש מכאן לעונה
האמורה בתורה הטיילים בכל יום הפועלים
שתים בשבת החמרים אחת בשבת הגמלים
אחת לשלשים יום הספנים אחת לששה
חדשים ואיני יודע לכוין המדרש הזה בכוון.
אך נראה בעיני שלמדנו מכאן שאין העונה
שוה בכל אדם אלא לפי טורח המוטל עליו
שמצינו כאן שמסר לכל תיש עשר עזים וכן
לכל איל לפי שהם פנוים ממלאכה דרכן
להרבות תשמיש לעבר עשר נקבות ובהמה
משנתעברה אינה מקבלת זכר ופרים שעוסקין

במלאכה לא מסר לזכר אלא ד' נקבות
ולחמור שהולך בדרך רחוקה שתי נקבות
לזכר .ולגמלים שהולכים דרך יותר רחוקה
נקבה אחת לזכר:
)טז( גמלים מיניקות ובניהם שלשים -
ובניהם עמהם .ומ"א ובניהם בנאיהם זכר
כנגד נקבה ולפי שצנוע בתשמיש לא פרסמו
הכתוב )ב"ר( :ועירים  -חמורים זכרים:
)יז( עדר עדר לבדו  -כל מין ומין לעצמו:
עברו לפני  -דרך יום או פחות ואני אבא
אחריכם :ורוח תשימו  -עדר לפני חבירו
מלא עין כדי להשביע עינו של אותו רשע
ולתווהו על רבוי הדורון:
)יח( למי אתה  -של מי אתה מי שולחך
ותרגומו דמאן את :ולמי אלה לפניך  -ואלה
שלפניך של מי הם למי המנחה הזאת שלוחה
למ"ד משמשת בראש התיבה במקום של כמו
)לעיל לא( וכל אשר אתה רואה לי הוא שלי
הוא )תהלים כד( לה' הארץ ומלואה של ה':
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חק לישראל – פרשת וישלח יום ג'
נביא

– עובדיה פרק א' יא'-טו'

)יא( ְּביוֹ ם עֲ ָמ ְד ָך ִמ ּ ֶנגֶד ְּביוֹ ם ְׁשבוֹ ת ז ִָרים חֵ ילוֹ וְ נָכְ ִרים ָּבא ּו ְׁש ָע ָרו \} ְׁש ָע ָריו\{ וְ ַעל
מהֶ ם) :יא( ביום מקימך מקביל ביומא דבזו עממיא
יְ רו ׁ ָּשלַ ם יַדּ ּו גוֹ ָרל ַּגם אַ ּ ָתה ְּכאַ חַ ד ֵ
נכסוחי ונכראין עלו בקרווהי ועל ירושלם רמו עדבין אף את כחד מנהון:

)יב( וְ אַ ל ּ ֵת ֶרא ְביוֹ ם אָ ִח ָ
יך ְּביוֹ ם נ ְָכרוֹ וְ אַ ל ִּת ְ ׂש ַמח ִל ְבנֵי יְ הו ָּדה ְּביוֹ ם אָ ְב ָדם וְ אַ ל
ּ ַתגְ דֵּ ל ּ ִפ ָ
יך ְּ
ביוֹ ם צָ ָרה) :יב( ודחזיתא ביומא דאחוך ביום תביריה ודחדיתא לבני יהודה ביום
תבירהון ודאסגיתא למללא רברבן בעדן עקא:

ידם אַ ל ּ ֵת ֶרא גַ ם אַ ּ ָתה ְּב ָר ָעתוֹ ְּביוֹ ם אֵ ידוֹ
)יג( אַ ל ּ ָתבוֹ א ְב ׁ ַש ַער ַע ּ ִמי ְּביוֹ ם אֵ ָ
ביוֹ ם אֵ ידוֹ ) :יג( ודעלתא בתרעי עמי ביום תבירהון ודחזיתא אף את
וְ אַ ל ִּת ְׁשלַ ְחנָה בְ חֵ ילוֹ ְּ
בבישתיה ביום תביריה ודאושיטתא ידך בנכסוהי ביום תביריה:

ידיו ְּביוֹ ם צָ ָרה:
ש ִר ָ
יטיו וְ אַ ל ּ ַת ְס ּגֵר ְ ׂ
וְ אַ ל ּ ַתעֲ מֹד ַעל הַ ּ ֶפ ֶרק ְלהַ כְ ִרית אֶ ת ּ ְפ ִל ָ

)יד(
)יד( ודקמתא על פרקא לשיצאה ית מערקוהי ודמסרתא משיזבוהי בעדן עקא:

ית י ֵָע ֶ ׂשה ָּל ְך ְּגמֻ ְל ָך י ָׁשוּב
ֲשר ָע ִ ׂש ָ
)טו( ִּכי קָ רוֹ ב יוֹ ם יְ הֹוָ ה ַעל ָּכל הַ גּ וֹ יִ ם ַּכא ׁ ֶ
ְּבר ׁ ֶ ָ
ֹאשך) :טו( ארי קריב יומא דעתיד למיתי מן קדם יי על כל עממיא כמא דעבדת יתעביד לך גמלך
יתתב ברישך:

רש"י
)יא( ביום עמדך מנגד  -שלא באת לעזור לו.
גם אתה כאחד מהם  -אעלה אני עליך
כאילו אתה מן הבאים עליהם:
)יב( ואל תרא ביום אחיך  -לא היה לך
)להביט( ולעמוד מנגד .ביום נכרו  -ביום
הסגירו ביד אויב הוא הבבליים וכן הוא אומר
בשאול )שמואל א כג( נכר אותו אלהים בידי
הסגיר אותו בידי:

כתובים

)יג( ואל תשלחנה בחילו  -אל תשלחנה ידך
בנכסיו כן תרגם יונתן ומקרא קצר הוא וצריך
להוסיף עליו ידך:
)יד( ואל תעמוד על הפרק  -מקום
שהבורחים יוצאים דרך שם לימלט ובלשון
לע"ז קוראים אותו טרו"ג )אל תעמוד על
הפרק ,מכאן שאסור להפסיק בק"ש בין פרק
לפרק הג"ה דר"ע(:

 -משלי פרק ז' יח'-כב'

ְלכָ ה נִ ְרוֶה ד ִֹדים ַעד הַ בּ ֹקֶ ר נִ ְת ַע ְ ּלסָ ה ָּבאֳ הָ ִבים:

)יח(
ונעסק חד לחד ברגאגתא:

יש ְּבבֵ יתוֹ הָ לַ ְך ְּב ֶד ֶר ְך ֵמ ָרחוֹ ק:
ִּכי אֵ ין הָ ִא ׁ

)יט(
רחיקא:

)יח( תא נתבסם ברחמתא עד צפרא

)יט( דגברא לית הוא בביתא אזיל באורח

צְ רוֹ ר הַ ּ ֶכסֶ ף לָ קַ ח ְּביָדוֹ ְליוֹ ם הַ ּ ֶכסֶ א ָיבֹא בֵ יתוֹ :

)כ( צררא דכספא נסב בידיה וליומא

ִה ּ ַט ּת ּו ְּברֹב ִל ְקחָ ּה ְּבחֵ לֶ ק ְ ׂשפָ ֶתיהָ ּ ַתדִּ יחֶ ּנ ּו:

)כא( ואטעי יתיה בסוגיא דמלהא

)כ(
דעדא אתי לביתיה:

)כא(
ובשעיעותא דספותהא תפתיה:

הוֹ לֵ ְך אַ ח ֲֶריהָ ּ ִפ ְתאֹ ם ְּכ ׁשוֹ ר אֶ ל טֶ בַ ח יָבוֹ א ו ְּכ ֶעכֶ ס אֶ ל מוּסַ ר ֱאוִ יל:

)כב(
אזל בתראה שליאית היך תורא דאזיל לות טבחא והיך כלבא לאסורא:
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חק לישראל – פרשת וישלח יום ג'
רש"י
)יט( כי אין האיש בביתו  -ראיתם שסילק
הקב"ה שכינתו וכל טוב נתן לעו"ג:
)כ( צרור הכסף  -הטובים שבהם הרג .ליום
הכסא  -לזמן המועד הקבוע וכן בכסה ליום
חגנו )תהלי' פא(:
)כא( הטתו  -לאותו חסר לב אליה .ברוב
לקחה  -שהיא למודה להרגיל בכך אנשי'.

משנה

בחלק שפתיה  -בדבור חלקלק תדיחנו מן
הדרך:
)כב( וכעכס  -זה ארס נחש .אל מוסר אויל
 כנחש הממהר לרוץ בשליחות הקב"ה ליסרהאויל המחויב למקום ב"ה כן זה רץ אחריה
עד שנכשל בה ויפלח חצה את כבדו:

 -יבמות פרק ח'

ֹאכל ּו בַ ְּתרו ָּמה.
ֹאכל ּו בַ ְּתרו ָּמה .נְ ׁ ֵשיהֶ ן וְ ַע ְבדֵּ יהֶ ן ,י ְ
)א( הֶ ָע ֵרל וְ כָ ל הַ ְּט ֵמ ִאים לֹא י ְ
ּ ְפצו ַּע דַּ ָּכא וּכְ רוּת ׁ ָש ְפכָ ה ,הֵ ן וְ ַע ְב ֵדיהֶ ן יֹאכְ ל ּו ,וּנְ ׁ ֵשיהֶ ן לֹא יֹאכֵ ל ּו .וְ ִאם לֹא
יְ ָד ָע ּה ִמ ּ ׁ ֶש ּנַעֲ ָ ׂשה פְ צו ַּע דַּ ָּכא ו ְּכר ּות ׁ ָשפְ כָ ה ,ה ֲֵרי אֵ לּ ּו יֹאכֵ ל ּו:
רע"ב ) -א( הערל  -כהן ערל שמתו אחיו
מחמת מילה :אינו אוכל בתרומה  -דילפינן
מפסח דכתיב ביה )שמות י"ב( וכל ערל לא
יאכל בו :נשיהם ועבדיהם יאכלו  -דהא
משום ערלה וטומאה לא נפקי מכלל כהנים

אלא דאינהו גופייהו מחוסרים תקנה :נשיהם
לא יאכלו  -דשויה חללה בביאתו ,דנבעלה
לפסול לה :ואם לא ידעה  -שהיתה נשואה
לו קודם לכן ולא בא עליה לאחר שנעשה
פצוע דכא:

)ב( אֵ יזֶה ּו ּ ְפצו ַּע דַּ ָּכא ,כּ ֹל ׁ ֶש ִּנ ְפצְ ע ּו הַ ֵּביצִ ים ׁ ֶשלּ וֹ  ,וַ אֲ ִפלּ ּו אַ חַ ת ֵמהֶ ן .וּכְ רוּת
ׁ ָשפְ כָ ה ,כּ ֹל ׁ ֶש ּנִכְ ַרת הַ ִּגיד .וְ ִאם נִ ְׁש ּ ַתיֵּר ֵמהָ עֲ ָט ָרה אֲ ִפלּ ּו ְּכחוּט הַ שּׂ ַ עֲ ָרהָּ ,כ ׁ ֵשר.
ּ ְפצו ַּע דַּ ָּכא וּכְ רוּת ׁ ָש ְפכָ ה ,מֻ ּ ָת ִרין ְּבגִ יּוֹ ֶרת ו ְּמ ׁ ֻש ְח ֶר ֶרת ,וְ אֵ ינָן אֲסו ִּרין אֶ ָּלא
ֶאֱמר) ,דברים כג( לֹא ָיבֹא ְפצו ַּע דַּ ָּכא ו ְּכרוּת ׁ ָש ְפכָ ה ִּב ְקהַ ל
ִמ ָּלבוֹ א בַ ָּקהָ לֶ ׁ ,ש ּנ ַ
יְ ָי:
רע"ב ) -ב( ואם נשתייר מהעטרה -
שנחתך מהעטרה ואילך ,כשר ,שאין גיד אלא
מהעטרה ולמעלה לצד הגוף .עטרה היא
שורת בשר המקפת במקום המילה .ובין
שנפצע הגיד כמין מכת חרב וסכין ,בין

שנתמעך והוקטן מאליו ,בין שנכרת ,בין בגיד
בין בביצים בין בחוטי הביצים ,כולם פסולים.
והני מילי בידי אדם ,אבל מחמת חולי הכל
כשר:

)ג( ַע ּמוֹ נִ י וּמוֹ אָ ִבי ,אֲ סו ִּרים ,וְ ִא ּסו ָּרן ִא ּסוּר עוֹ לָ ם ,אֲבָ ל נְ קֵ בוֹ ֵתיהֶ ם מֻ ּ ָתרוֹ ת ִמיָּד.
ִמצְ ִרי וַ אֲ דוֹ ִמי אֵ ינָם ֲאסו ִּרים אֶ ָּלא ַעד ְׁשל ׁ ָֹשה דוֹ רוֹ ת ,אֶ חָ ד זְ כָ ִרים וְ אֶ חָ ד
נְ קֵ בוֹ תַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַמ ִּתיר אֶ ת הַ ְּנקֵ בוֹ ת ִמיָּד .אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ,קַ ל וָ ח ֶֹמר
הַ דְּ בָ ִרים ,ו ָּמה ִאם ְּב ָמקוֹ ם ׁ ֶשאָ סַ ר אֶ ת הַ ְּזכָ ִרים ִא ּסוּר עוֹ לָ םִ ,ה ִּתיר אֶ ת הַ ְּנקֵ בוֹ ת
ִמיָּדָ .מקוֹ ם ׁ ֶשלּ ֹא אָ סַ ר אֶ ת הַ ְּזכָ ִרים אֶ ָּלא ַעד ְׁשל ׁ ָֹשה דוֹ רוֹ ת ,אֵ ינוֹ ִדין ׁ ֶש ּנ ִַּתיר
אֶ ת הַ ְּנקֵ בוֹ ת ִמיָּד .אָ ְמר ּו לוֹ ִ ,אם הֲלָ כָ ה נְקַ ֵּבל ,וְ ִאם לַ דִּ ין ,י ֵׁש ְּת ׁשוּבָ ה .אָ ַמר
ּנְתינִ ין ,אֲ סו ִּרין ,וְ ִא ּסו ָּרן ִא ּסוּר עוֹ לָ ם,
לָ הֶ ם ,לֹא ִכי ,הֲלָ כָ ה אֲנִ י אוֹ ֵמרַ .מ ְמז ִֵרין ו ִ
אֶ חָ ד זְ כָ ִרים ,וְ אֶ חָ ד נְ קֵ בוֹ ת:
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רע"ב ) -ג( ואם לדין  -שאתה דורש קל
וחומר מעצמך :יש תשובה  -להשיב ,מה
לעמון ומואב שכן נתפרש טעמן ,על דבר
אשר לא קדמו והאשה אין דרכה לקדם,
תאמר במצרי ואדומי שלא נתפרש טעמן :לא

כי  -אפילו אם הייתי דן קל וחומר אין לכם
תשובה .ומכל מקום הלכה אני אומר .ואין
הלכה כרבי שמעון :נתינים  -גבעונים
שנתגירו בימי יהושע ונתונים לחוטבי עצים
ושואבי מים:

)ד( אָ ַמר ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַעָ ׁ ,ש ַמ ְע ִּתי ׁ ֶשהַ ּ ָס ִריס חוֹ לֵ ץ ,וְ חוֹ ְלצִ ין ְל ִא ְׁש ּתוֹ  ,וְ הַ ּ ָס ִריס לֹא
חוֹ לֵ ץ וְ לֹא חוֹ ְלצִ ין ְל ִא ְׁש ּתוֹ  ,וְ אֵ ין ִלי ְלפָ ֵר ׁש .אָ ַמר ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א ,אֲנִ י אֲפָ ֵר ׁש.
ְס ִריס אָ ָדם חוֹ לֵ ץ וְ חוֹ ְלצִ ין ְל ִא ְׁש ּתוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהָ יְ ָתה לוֹ ְׁש ַעת הַ כּ ׁ ֶֹשרְ .ס ִריס חַ ּ ָמה
לֹא חוֹ לֵ ץ וְ לֹא חוֹ ְלצִ ין ְל ִא ְׁש ּתוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשלּ ֹא הָ יְ ָתה לוֹ ְׁש ַעת הַ כּ ׁ ֶֹשרַ .ר ִּבי
יעזֶר אוֹ ֵמר ,לֹא ִכי ,אֶ ָּלא ְס ִריס חַ ּ ָמה חוֹ לֵ ץ ,וְ חוֹ ְלצִ ין ְל ִא ְׁש ּתוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשיּ ֶׁש
אֱל ֶ
ִ
לוֹ ְרפוּאָ הְ .ס ִריס אָ ָדם לֹא חוֹ לֵ ץ וְ לֹא חוֹ ְלצִ ין ְל ִא ְׁש ּתוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשאֵ ין לוֹ ְרפוּאָ ה.
ירא ַעל ּ ֶבן ְמגוּסַ ת ׁ ֶשהָ יָה ִבירו ׁ ָּשלַ יִ ם ְס ִריס אָ ָדם,
הֵ עיד ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶּבן ְּב ֵת ָ
וְ יִ ְּבמ ּו אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ ְ ,לקַ יֵּם דִּ בְ ֵרי ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א:
רע"ב ) -ד( שהסריס  -יש סריס שחולץ
וחולצין לאשתו :והסריס לא חולץ וכו' -
דכתיב )דברים כ"ה( ולא ימחה שמו ,פרט
לזה ששמו מחוי :אין לי לפרש  -איני יודע
לפרש איזה סריס בן חליצה ואיזה פטור:
סריס אדם  -שנסתרס לאחר שנולד :סריס
חמה  -ממעי אמו שלא ראה חמה אלא
כשהוא סריס .וסימניו מפורשין ,כל שאין לו
זקן ושערו לקוי ובשרו מחליק ואין מימי

רגליו מעלין רתיחה וכשמטיל מים אינו
עושה כיפה שאין קילוח השתן הולך למרחוק
עד שיעשה עגול כמין כיפה ושכבת זרעו
דיהה ואין מימי רגליו מחמיצין ורוחץ בימות
הגשמים ואין בשרו מעלה הבל וקולו לקוי
ואינו ניכר בין איש לאשה .והלכה כר"ע
שאומר סריס אדם חולץ וחולצין לאשתו
ומיבמין לאשתו .אבל הוא אינו מיבם שהרי
פסול לבוא בקהל:

)ה( הַ ּ ָס ִריס לֹא חוֹ לֵ ץ ,וְ לֹא ְמי ֵַּבם .וְ כֵ ן אַ יְ לוֹ נִ ית לֹא חוֹ לֶ צֶ ת וְ לֹא ִמ ְתי ּ ֶַב ֶמת.
יב ְמ ּתוֹ  ,לֹא ְפסָ לָ ּהְּ .ב ָעלָ ּה ּ ְפסָ לָ ּהִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ִהיא בְ ִעילַ ת זְ נוּת.
הַ ּ ָס ִריס ׁ ֶשחָ לַ ץ ִל ִ
וְ כֵ ן אַ יְ לוֹ נִ ית ׁ ֶשחָ ְלצ ּו לָ ּה אַ ִחין ,לֹא ְפסָ לוּהָ ְּ .ב ָעלוּהָ ְ ּ ,פסָ לוּהָ ִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ְּב ִעילָ ָתהּ
ְּב ִעילַ ת זְ נ ּות:
רע"ב ) -ה( סריס  -חמה ,אינו לא חולץ
ולא מיבם ,ולא חולצין ומיבמין לאשתו:
אילונית  -סימניה פירשנו בפ"ק :בעלוה

פסלוה  -שהואיל והיא פטורה מן היבום
עומדת עליהם באיסור אשת אח:

ש ָראֵ לַ ,מא ֲִכילָ ּה ַּב ְּתרו ָּמהַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י וְ ַר ִּבי
ָשא בַ ת יִ ְ ׂ
)ו( ְס ִריס חַ ּ ָמה כּ ֹהֵ ן ׁ ֶש ּנ ָ ׂ
ש ָראֵ לַ ,מאֲ ִכילָ הּ ַּב ְּתרו ָּמהַ .ר ִּבי
ָשא בַ ת יִ ְ ׂ
ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ְמ ִרים ,אַ נְ דְּ רוֹ גִ ינוֹ ס כּ ֹהֵ ן ׁ ֶש ּנ ָ ׂ
יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ,טֻ ְמטוּם ׁ ֶש ּנ ְִק ַרע וְ נִ ְמצָ א זָכָ ר ,לֹא ַיחֲלוֹ ץִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהוּא כַ ּ ָס ִריס.
יעזֶר אוֹ ֵמר ,אַ נְ דְּ רוֹ גִ ינוֹ ס חַ יּ ִָבים
אַ נְ דְּ רוֹ גִ ינוֹ ס נוֹ ֵ ׂשא ,אֲבָ ל לֹא נִ שּׂ ָ אַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
ָעלָ יו ְס ִקילָ ה ַּכזָּכָ ר:
רע"ב ) -ו( רבי יוסי ור"ש אומרים כו' -
דסבירא להו אנדרוגינוס כזכר .והדר ביה ר"י
ואמר בברייתא שאנדרוגינוס בריה בפני עצמו
ולא הכריעו בו חכמים אם זכר אם נקבה,

הלכך אינו מאכיל בתרומה :רבי יהודה אומר
כו'  -ולית הלכתה כותיה ,דהא קיי"ל לעיל
סריס אדם חולץ וחולצים לאשתו ,וטומטום
שנקרע הוי כסריס אדם :אנדרוגינוס נושא
אבל לא נישא  -מפני שהוא כזכר ,והשוכב
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עמו הוי בא על הזכור בין בזכרות שלו בין
בנקבות שלו :ר"א אומר חייבין עליו סקילה

גמרא

כזכר  -דוקא במקום זכרות שלו ולא בנקבות
שלו .והלכה כר"א:

 -יבמות דף ו' ע"א

תניא יכול אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר יכול ישמע לו
ת"ל איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו כולכם חייבין בכבודי.
תניא יכול יהא בנין בית המקדש דוחה שבת ת"ל את שבתותי תשמורו
ומקדשי תיראו כולכם חייבין בכבודי.
תניא יכול יתיירא אדם ממקדש תלמוד לומר את שבתותי תשמורו ואת
מקדשי תיראו נאמרה שמירה בשבת ונאמרה מורא במקדש מה שמירה
האמורה בשבת לא משבת אתה מתיירא אלא ממי שהזהיר על השבת אף
מורא האמורה במקדש לא ממקדש אתה מתיירא אלא ממי שהזהיר על
המקדש ואי זו היא מורא מקדש לא יכנס אדם בהר הבית במקלו במנעלו
בפונדתו ובאבק שעל גבי רגליו ולא יעשנו קפנדריא ורקיקה מק"ו ואין לי
אלא בזמן שבית המקדש קיים בזמן שאין בית המקדש קיים מנין ת"ל את
שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו מה שמירה האמורה בשבת לעולם אף
מורא האמורה במקדש לעולם:
רש"י על הגמרא
אמר לו אביו  -לכהן :היטמא  -בבית
הקברות להשיב אבידה או שהיתה עומדת
בחוץ ואמר לו אל תחזיר יכול ישמע לו ת"ל
איש אמו ואביו וילפינן לאו דטומאה ולאו
דהשבת אבדה מלאוי דשבת :נאמר שמירה
בשבת ומורא במקדש  -והקישן הכתוב
בפסוק אחד :לא משבת אתה מתיירא  -דלא

זוהר

כתיב ביה מורא :פונדתו  -ארנקי שאוזר בו
מתניו :קפנדריא  -לקצר הילוכו שלא להקיף
ויכנס בפתח זה ויצא בשכנגדו ולא לשם
עבודה אלא לעשות צרכיו :מק"ו  -מפרש
בברכות בפ' הרואה )דף סב( מכי אין לבא אל
שער המלך בלבוש שק שאינו מאוס ק"ו לרוק
שהוא מאוס לפני הקב"ה:

– וישלח דף קסז' ע"ב

וַ יּ ָׁשוּב ּו הַ ּ ַמ ְלאָ ִכים אֶ ל יַעֲ קֹב לֵ אמֹר ָּבאנ ּו אֶ ל אָ ִח ָ
שו וְ גַ ם הוֹ לֵ ְך
יך אֶ ל ֵע ָ ׂ
יש ִע ּמוֹ ֵ ּ .כיוָ ן דְּ אָ ַמר ָּבאנ ּו אֶ ל אָ ִח ָ
יך ,לָ א יְ ַד ְענָא
את ָך וְ אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת ִא ׁ
ִל ְק ָר ְ
ָ
ימא
שו ,וְ ִכי אַ ִחין אָ ח ֳָרנִ ין ֲהו ּו ְליַעֲ קֹב .אֶ ָּלא ָּבאנ ּו אֶ ל אָ ִחיך ,וְ ִאי ֵת ָ
דְּ ִאיה ּו ֵע ָ ׂ
יק ָרא.
דְּ ה ֲַדר ִּב ְת ׁשוּבָ ה וְ אָ זִ יל ְּבאֹ ַרח ְמ ַת ְ ּקנָא ,לָ או הָ ִכי ,אֶ ָּלא ֵע ָ ׂשו הָ ָר ׁ ָשע ִּכ ְד ְמ ִע ָּ
ימא דְּ ִאיה ּו ִּב ְלחוֹ דוֹ י אָ זִ יל .לָ או ,אֶ לָ א אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת
את ָך ,וְ ִאי ֵת ָ
וְ גַ ם הוֹ לֵ ְך ִל ְק ָר ְ
יש ִע ּמוֹ :
ִא ׁ
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יהְּ ,בגִ ין דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ִא ְת ָר ֵעי ּ ָת ִדיר
וְ כָ ל ָּכ ְך לָ ּ ָמה) ,אלא אינון( אָ ְמר ּו לֵ ּ
ִּבצְ לוֹ ְתהוֹ ן דְּ צַ דִּ יקַ יָא ו ִּמ ְת ַע ּ ֵטר ִּבצְ לוֹ ְתהוֹ ןִּ .כ ְדאַ ְמ ִרינָן ,דְּ הַ הוּא ַמ ְלאָ כָ א דִּ ְמ ַמ ּנָא
יה ,נ ִָטיל ָּכל ִאינוּן צְ לוֹ ִתין וְ ָע ִביד
ש ָראֵ ל ,סַ נְ דַּ " ְלפוֹ ן ְׁש ֵמ ּ
ַעל צְ לוֹ ְתהוֹ ן דְּ יִ ְ ׂ
ִמ ּנַיְ יה ּו עֲ ָט ָרה ְל ֲחיֵי הָ עוֹ לָ ִמים וְ או ְּקמוּהָ  .וְ כָ ל ׁ ֶש ּ ֵכן צְ לוֹ ְתהוֹ ן דְּ צַ דִּ יקַ יָּא דְּ קו ְּד ׁ ָשא
ְּב ִר ְ
יך הוּא ִא ְת ָר ֵעי ְּבה ּו וְ ִא ְת ַע ְב ָדן עֲ ָט ָרה ְל ִא ְת ַע ְּט ָרא ְּב ִאינוּן צְ לוֹ ִתין ְלקו ְּד ׁ ָשא
ְּב ִר ְ
יה ,אַ ּ ַמאי דָּ ִחיל .אֶ ָּלא
ישין הֲ ו ּו אַ ְתיָין ִע ּ ֵמ ּ
ימא ַמ ּ ִׁש ְריָין קַ דִּ ִׁ
יך הוּא .וְ ִאי ֵת ָ
צַ דִּ יקַ יָיא לָ א סַ ְמ ִכין ַעל זְ כו ַּתיְ יה ּו ,אֶ ָּלא ַעל צְ לוֹ ְתהוֹ ן וּבָ עו ְּתהוֹ ן ְלגַ ּ ֵבי
אריהוֹ ן:
ָמ ֵ
ְ
יאין סָ ִליק קַ ּ ֵמי קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא
וְ ּ ָתא ֲחזֵי ,דְּ אָ ַמר ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ,צְ לוֹ ָתא ְדסַ ִּג ִ
יאין וְ ִא ְת ְּכ ִלילַ ת ִמ ַּכ ּ ָמה
ו ִּמ ְת ַע ּ ֵטר ְּבהַ הוּא צְ לוֹ ָתאְּ .בגִ ין דְּ סַ ְלקָ א ִּבגְ וָ ונִ ין סַ ִּג ִ
ישא
ידת עֲ טָ ָרה ו ַּמנְ חָ א ַעל ֵר ׁ ָ
ִס ְט ִרין .ו ְּבגִ ין דְּ ִא ְת ְּכ ִלילַ ת ִמ ַּכ ּ ָמה גְ וָ ונִ ין ִא ְתעֲ ִב ַ
יהי אֶ ָּלא ְּבגַ ָ ּוון
יהי ְּכ ִלילָ א ,וְ לָ או ִא ִ
ְדצַ דִּ יק חַ י הָ עוֹ לָ ִמים .וּצְ לוֹ ָתא ְדי ִָחיד לָ או ִא ִ
חַ ד .וְ ַעל דָּ א צְ לוֹ ָתא ְדי ִָחיד לָ או ִאיה ּו ִמ ְת ּ ַת ְקנָא ְל ִא ְתקַ ְּבלָ א )אלא בצלותא(
יה ּ ָת ִאיב לָ ּה
יאין .וְ ּ ָתא ֲחזֵי ,יַעֲ קֹב ָּכ ִליל הֲ וָ ה ,וְ ַעל דָּ א צְ לוֹ ֵת ּ
ִּכצְ לוֹ ָתא ְדסַ ִּג ִ
קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ירא יַעֲ קֹב ְמאֹ ד וַ יֵּצֶ ר לוֹ :
יך הוּאַ .מה ְּכ ִתיב וַ ִּי ָ
הלכה – הרמב"ם

הלכות תלמוד תורה פרק ד'

)ו( אין שואלין את הרב כשיכנס למדרש עד שתתישב דעתו עליו ואין התלמיד שואל
כשיכנס עד שיתישב וינוח ואין שואלין שנים כאחד ואין שואלין את הרב מענין אחר
אלא מאותו הענין שהן עסוקין בו כדי שלא יתבייש ויש לרב להטעות את התלמידים
בשאלותיו ובמעשים שעושה בפניהם כדי לחדדן וכדי שידע אם זוכרים הם מה שלמדם
או אינם זוכרים ואין צריך לומר שיש לו רשות לשאול אותם בענין אחר שאין עוסקין
בו כדי לזרזם:
)ז( אין שואלין מעומד ואין משיבין מעומד ולא מגבוה ולא מרחוק ולא מאחורי הזקנים
ואין שואלין הרב אלא בענין שהן קורין בו ואין שואלין אלא מיראה ולא ישאל בענין
יותר משלש הלכות:
)ח( שנים ששאלו שאל אחד כענין ושאל אחד שלא כענין נזקקין לענין מעשה ושאינו
מעשה נזקקין למעשה הלכה ומדרש נזקקין להלכה מדרש ואגדה נזקקין למדרש אגדה
וקל וחומר נזקקין לקל וחומר קל וחומר וגזירה שוה נזקקין לקל וחומר היו השואלין
שנים אחד חכם ואחד תלמיד נזקקין לחכם תלמיד ועם הארץ נזקקין לתלמיד שניהם
חכמים שניהם תלמידים שניהם עמי הארץ שאלו שניהם בשתי הלכות או בשתי
תשובות או בשתי שאלות שני מעשים הרשות ביד המתרגם מעתה:
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חק לישראל – פרשת וישלח יום ג'
מוסר

מספר צידה לדרך דף ר''ו ע''ב

הָ אַ זְ הָ ָרה ִמ ְתחַ ֶּלקֶ ת ִל ְׁשנֵי חֲלָ ִקים אֶ חָ ד מֵ הֶ ם חוֹ בַ ת הַ ְ ּלבָ בוֹ ת וְ הַ ׁ ֵשנִ י חוֹ בַ ת
הַ אֵ בָ ִרים .הָ אַ זְ הָ ָרה ׁ ֶשל חוֹ בַ ת הַ ְ ּלבָ בוֹ ת הוּא ׁ ֶש ִּיזָּהֵ ר ֵמ ִה ְׁש ּ ַת ּ ֵתף ִעם הַ בּ וֹ ֵרא יִ ְת ַע ּ ֶלה
ׁשוּם ִׁש ּתוּף ָּבעוֹ לָ ם וְ י ְַר ִחיק ִמ ִ ּלבּ וֹ ׁשוּם ּתוֹ אַ ר ִמ ּתוֹ א ֲֵרי הַ גּ וּף ו ִּמ ּ ַמ ּ ִשׂ יגֵי הַ גּ וּף.
וְ ִלשְׂ נוֹ א ְּב ִלבּ וֹ ָּכל דָּ בָ ר ׁ ֶשהוּזְ הַ ר ָעלָ יו ׁ ֶשלּ ֹא לַ עֲ שׂ וֹ תוֹ  .וְ י ְַר ִחיק ִמ ִ ּלבּ וֹ הַ ּ ַגאֲוָ ה
וְ הַ גּ וֹ בַ ּה וְ הַ ָּגאוֹ ן וְ הַ דּ וֹ מֶ ה לּ וֹ וְ ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְהי ּו נִ ְבזִ ים ְּבנֵי אָ ָדם ְּב ִלבּ וֹ וְ לֹא דִּ ְב ֵרי
ֵירת יוֹ צְ רוֹ .
יאים ו ָּמאוֹ ס ְּב ָרע ו ְּב ָר ִעים ו ְּב ִקנְ אָ ה ו ְּבחֶ ְמדָּ ה וְ לֹא יָקוֹ ץ ְּב ִלבּ וֹ ִּבגְ ז ַ
הַ ְּנ ִב ִ
וְ חוֹ בַ ת הָ אֵ בָ ִרים הוּא הָ אַ זְ הָ ָרה ׁ ֶשלּ ֹא יְ ׁ ַש ּ ֵתף דָּ בָ ר ִעם הַ בּ וֹ ֵרא ְּבגָ לוּי ו ְּבנִ ְס ּ ָתר וְ יִ זָּהֵ ר
ִמ ָּל ׁשוֹ ן הָ ָרע ו ִּמ ְׁשבוּעוֹ ת ׁ ָשוְ א וְ כָ ָזב ו ְּר ִכילוּת וַ א ֲִכילַ ת ִאיסוּר ו ִּביאוֹ ת אֲסוּרוֹ ת
לשה חֲלָ ִקים .הָ אֶ חָ ד
ו ְּׁשפִ יכוּת דָּ ִמים וְ ֶגזֶל וְ חָ ָמס וְ הַ דּ וֹ ִמים לָ הֶ ם .וְ הַ ּ ֻמ ּ ָתר יְ חַ ּ ֵלק ִל ְׁש ׁ ָ
יל ּיוּתֵ .די הַ ִּס ּפוּק ַמה ׁ ֶש ִאי אֶ ְפ ׁ ַשר
ישי הַ ִּכ ִ
דֵּ י הַ ִּס ּפוּק .וְ הַ ׁ ֵשנִ י מוֹ ָתרוֹ ת .וְ הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
ְ
ִּב ְל ָעדוֹ ו ִּמצְ וָ ה ַעל הָ אָ ָדם ׁ ֶש ּיַנְ ִהיג ָּכל דְּ ָרכָ יו ַעל דֶּ ֶרך הָ אֶ ְמצָ ִעי ַּבא ֲִכילָ ה ו ְּׁש ִת ּיָה
ו ְּב ַמ ְלבּ ו ִּׁשים ו ְּבנ ִָׁשים ו ִּב ְסחוֹ רוֹ ת ו ְּבכָ ל הַ דְּ בָ ִרים ׁ ֶש ּיַעֲ שׂ ּו ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )תהלים קי''ב( טוֹ ב
יש חוֹ נֵן ו ַּמ ְלוֶה יְ כַ ְל ּ ֵכל ְדבָ ָריו ְּב ּ ִמ ְׁש ּ ָפט:
ִא ׁ

ð"òì
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