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חק לישראל – פרשת וישלח יום ה'
תורה -

בראשית פרק לב'

שחַ ר) :כה( וַ ִּי ָ ּו ֵתר ַיעֲ קֹב ְלבַ דּ וֹ
יש ִע ּמוֹ ַעד עֲ לוֹ ת הַ ּ ׁ ָ
)כה( וַ ִּי ָ ּו ֵתר יַעֲ קֹב ְלבַ דּ וֹ וַ יֵּאָ בֵ ק ִא ׁ
יה ַעד דִּ ְסלֵ ק
שחַ ר) :כה( וְ ִא ְׁש ּ ָתאַ ר יַעֲ קֹב ִּב ְלחוֹ דוֹ ִהי וְ ִא ְׁש ּ ַתדֵּ ל ּ ַג ְב ָרא ִע ּ ֵמ ּ
יש ִע ּמוֹ ַעד עֲ לוֹ ת הַ ּ ׁ ָ
וַ יֵּאָ בֵ ק ִא ׁ
צַ ְפ ָרא:
)כו(

וַ יּ ְַרא ִּכי לֹא ָיכֹל לוֹ וַ ִּי ַּגע ְּבכַ ף יְ ֵרכוֹ וַ ּ ֵתקַ ע ַּכף י ֶֶר ְך יַעֲ קֹב ְּבהֵ אָ ְבקוֹ ִע ּמוֹ :

)כו( וַ ַּי ְרא ִּכי לֹא ָיכֹל לוֹ וַ ִּי ּ ַגע ְּבכַ ף יְ ֵרכוֹ וַ ּ ֵתקַ ע ַּכף י ֶֶר ְך יַעֲ קֹב ְּבהֵ אָ ְבקוֹ ִע ּמוֹ :

אֲרי לָ א
)כו( וַ ֲחזָא ֵ

יה:
יה ִע ּ ֵמ ּ
יה וְ זָע ּ ְפ ֵתי י ְַר ָּכא ְדיַעֲ קֹב ְּב ִא ְׁש ּ ַתדָּ לו ֵּת ּ
יה ו ְּק ֵריב ִּב ְפ ֵתי י ְַר ּ ֵכ ּ
י ִָכיל לֵ ּ
)כז(

ֹאמר לֹא אֲ ׁ ַש ֵּלח ֲָך ִּכי ִאם ּ ֵב ַר ְכ ּ ָתנִ י:
ֹאמר ׁ ַש ְ ּלחֵ נִ י ִּכי ָעלָ ה הַ ּ ׁ ָשחַ ר וַ יּ ֶ
וַ יּ ֶ

ֹאמר לֹא אֲ ׁ ַש ּ ֵלח ֲָך ִּכי ִאם ּ ֵב ַר ְכ ּ ָתנִ י:
ֹאמר ׁ ַש ְ ּלחֵ נִ י ִּכי ָעלָ ה ַה ּ ׁ ָשחַ ר וַ יּ ֶ
וַ יּ ֶ
אֲש ְל ִח ּנ ְָך אֶ ָּלהֵ ין ּ ֵב ַר ְכ ּ ָתנִ י:
אֲמר לָ א ׁ ַ
צַ ְפ ָרא וַ ַ

)כז(

אֲרי ְס ִליק
אֲמר ׁ ַש ְ ּלחַ נִ י ֵ
)כז( וַ ַ

ֹאמר יַעֲ קֹב:
ֹאמר אֵ לָ יו ַמה ּ ְׁש ֶמ ָך וַ יּ ֶ
ֹאמר יַעֲ קֹב) :כח( וַ יּ ֶ
ֹאמר אֵ לָ יו ַמה ּ ְׁש ֶמ ָך וַ יּ ֶ
)כח( וַ יּ ֶ
יה ָמה ְׁש ָמ ְך וַ אֲ ַמר יַעֲ קֹב:
אֲמר לֵ ּ
וַ ַ

)כח(

ית ִעם אֱ ל ִֹהים וְ ִעם
ש ִר ָ
ֹאמר לֹא יַעֲ קֹב יֵאָ ֵמר עוֹ ד ִׁש ְמ ָך ִּכי ִאם יִ שְׂ ָראֵ ל ִּכי ָ ׂ
)כט( וַ יּ ֶ
ית ִעם
ש ִר ָ
ֹאמר לֹא יַעֲ קֹב יֵאָ ֵמר עוֹ ד ִׁש ְמ ָך ִּכי ִאם יִ שְׂ ָראֵ ל ִּכי ָ ׂ
ָשים וַ ּתוּכָ ל) :כט( וַ יּ ֶ
אֲ נ ִׁ
ֱאל ִֹהים וְ ִעם אֲ נ ִָׁשים וַ ּתוּכָ ל:

קֳדם יְ ָי
אֲמר עוֹ ד ְׁש ָמ ְך אֶ ָּלהֵ ין יִ שְׂ ָראֵ ל אֲ ֵרי ַר ְב ְרבַ ת ָ
אֲמר לָ א יַעֲ קֹב יִ ְת ַ
)כט( וַ ַ

וְ ִעם גו ְּב ַר ּיָא וִ יכָ ְל ּ ָתא:

רש"י
)כה( ויותר יעקב  -שכח פכים קטנים וחזר
עליהם )חולין צא( :ויאבק איש  -מנחם פי'
ויתעפר איש מלשון אבק שהיו מעלים עפר
ברגליהם ע"י נענועם .ול"נ שהוא לשון
ויתקשר ולשון ארמי הוא בתר דאביקו ביה
ואבק ליה מיבק לשון עניבה שכן דרך שנים
שמתעצמים להפיל איש את רעהו שחובקו
ואובקו בזרועותיו ופירשו רז"ל שהוא שרו של
עשו )ב"ר(:
)כו( ויגע בכף יריכו  -קולית הירך התקוע
בקלבוסת קרוי כף ע"ש שהבשר שעליה כמין
כף של קדירה :ותקע  -נתקעקע ממקום
חברתה ודומה לו )ירמיה ו( פן תקע נפשי
ממך לשון הסרה ובמשנה לקעקע ביצתן
לשרש שרשיהן:
)כז( כי עלה השחר  -וצריך אני לומר שירה

נביא

ביום )ב"ר חולין צא( :ברכתני  -הודה לי על
הברכות שברכני אבי שעשו מערער עליהם
)וכאן קשה לרש"י תברכני הל"ל .אלא הודה
וכו' וכן איתא בהדיא בזוהר פרשת תזריע
עמוד מ"ה ודוק(:
)כט( לא יעקב  -לא יאמר עוד שהברכות
באו לך בעקבה ורמיה כי אם בשררה וגלוי
פנים וסופך שהקב"ה נגלה עליך בבית אל
ומחליף שמך ושם הוא מברכך ואני שם אהיה
ואודה לך עליהן וזהו שכתוב )הושע יב( וישר
אל מלאך ויוכל בכה ויתחנן לו בכה המלאך
ויתחנן לו ומה נתחנן לו בית אל ימצאנו ושם
ידבר עמנו המתן לי עד שידבר עמנו שם ולא
רצה יעקב ועל כרחו הודה לו עליהן וזהו
ויברך אותו שם שהיה מתחנן להמתין לו ולא
רצה :ועם אנשים  -עשו ולבן :ותוכל  -להם:

– יונה פרק א' א'-ה'

אֲמ ּ ַתי לֵ אמֹר:
)א( וַ יְ ִהי דְּ בַ ר יְ הֹוָ ה אֶ ל יוֹ נָה בֶ ן ִ

)א( והוה פתגם נבואה מן קדם יי עם יונה בר

אמתי למימר:
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חק לישראל – פרשת וישלח יום ה'
קוּם לֵ ְך אֶ ל נִ ינְ וֵה הָ ִעיר הַ ְּגדוֹ לָ ה ו ְּק ָרא ָעלֶ יהָ ִּכי ָע ְל ָתה ָר ָע ָתם ְלפָ נָי:

)ב(
אזיל לנינוה קרתא רבתא ואתנבי עלה ארי סליקת בישתהון קדמי:

)ב( קום

יש
ישה ִמ ִ ּל ְפנֵי יְ הֹוָ ה וַ יּ ֵֶרד יָפוֹ וַ ִּי ְמצָ א אֳ נִ יָּה ָּבאָ ה ַת ְר ִׁש ׁ
)ג( וַ יָּקָ ם יוֹ נָה ִל ְברֹחַ ּ ַת ְר ִׁש ׁ ָ
ל ְפנֵי יְ הֹוָ ה) :ג( וקם יונה למערק לימא
ישה ִמ ִ ּ
וַ ִּי ּ ֵתן ְ ׂשכָ ָר ּה וַ יּ ֵֶרד ָּב ּה לָ בוֹ א ִע ּ ָמהֶ ם ּ ַת ְר ִׁש ׁ ָ
מן קדם דאתנבי בשמא דיי ונחת ליפו ואשכח אלפא דאזלא לימא ויהב אגרא ונחת בה למיזל עמהון
בימא מן קדם דאתנבי בשמא דיי:

)ד( וַ יהֹוָ ה הֵ ִטיל רוּחַ ְּגדוֹ לָ ה אֶ ל הַ יָּם וַ יְ ִהי סַ ַער ָּגדוֹ ל ַּביָּם וְ הָ אֳ נִ יָּה ִח ּ ְׁשבָ ה
שבֵ ר) :ד( ויי ארים רוח רב על ימא והוה נחשול רב בימא ואילפא בעיא לאתברא:
ְל ִה ּ ׁ ָ
ֲשר ָּבאֳ נִ יָּה אֶ ל
יש אֶ ל ֱאלֹהָ יו וַ יּ ִָטל ּו אֶ ת הַ ּ ֵכ ִלים א ׁ ֶ
)ה( וַ ִּי ְירא ּו הַ ּ ַמ ָּל ִחים וַ ִּיזְ עֲ ק ּו ִא ׁ
הַ יָּם ְלהָ קֵ ל ֵמעֲ לֵ יהֶ ם וְ יוֹ נָה י ַָרד אֶ ל י ְַר ְּכ ֵתי הַ ְּס ִפינָה וַ ִּי ְׁש ַּ
כב וַ יּ ֵָר ַדם) :ה( ודחילו ספניא
ובעו גבר מן דחלתיה וחזו ארי לית בהון צרוך ורמו ית מניא דבאילפא לימא לאקלא מנהון ויונה נחית
לארעית שדא דאילפא ושכיב ודמול:

רש"י
)ב( וקרא עליה  -את קריאתי:
)ג( לברוח תרשישה  -ים ששמו תרשיש והוא
בחוצה לארץ אמר אברח לי הים שאין
השכינה שורה בח"ל אמר לו הקב"ה חייך יש
לי שלוחים כיוצא בך לשלוח אחריך ולהביאך
משם משל לעבד כהן שברח מן רבו ונכנס
לבית הקברות אמר לו רבו יש לי עבדים
כיוצא בך לשלוח אחריך ולהביאך משם ומה
ראה יונה שלא רצה לילך אל נינוה אמר
העכו"ם קרובי תשובה הם אם אומר להם

כתובים

ויעשו תשובה נמצאתי מחייב את ישראל שאין
שומעים לדברי הנביאים .ויתן שכרה -
הקדים לתת שכרה ואין דרך יורדי הים לתת
שכר הספינה עד שעת היציאה והוא הקדים
ולא עוד אלא שנתן שכר כולה:
)ד( חשבה להשבר  -נדמית כאלו היא
נשברת:
)ה( המלחים  -בני אדם המנהיגים את
הספינה .איש אל אלהיו  -מן שבעים אומות
של עכו"ם היו שם:

 -משלי פרק ח' ב'-ו'

ֹאש ְמר ִֹמים עֲ לֵ י ָד ֶר ְך ּ ֵבית נְ ִתיבוֹ ת נִ ָ ּצבָ ה:
ְּבר ׁ

)ב( בריש רמתא על ארחא איתא ובינת

ְליַד ְׁש ָע ִרים ְל ִפי קָ ֶרת ְמבוֹ א ְפ ָת ִחים ּ ָתר ֹּנָה:

)ג( ועל תרעי בפומא דקריא ובמעלנא

)ב(
שבילי קימא:

)ג (
דתרעי משתבחא ואמרה:

אָ ָדם) :ד( לכון גברי קרינא וקלי על בני נשא:

ישים אֶ ְק ָרא וְ קוֹ ִלי אֶ ל ְּבנֵי
)ד( אֲ לֵ יכֶ ם ִא ִׁ
ילים הָ ִבינ ּו לֵ ב:
)ה( הָ ִבינ ּו ְפ ָתאיִ ם ָע ְר ָמה וּכְ ִס ִ

)ה( אתבינו שברי ערימותא ושטיי נסתכלון

בלבהון:

יש ִרים:
שפָ ַתי ֵמ ׁ ָ
ִׁש ְמע ּו ִּכי נְ גִ ִידים ֲא ַד ּ ֵבר ו ִּמ ְפ ּ ַתח ְ ׂ

)ו(
אנא וממלל פומי תריצותא:

)ו( שמעו מטול דשרירותא ממללא

רש"י
)ג( לפי קרת  -תקרה הנתונה על השער
ויושבים עליה .תרונה  -תזעקנה ומה היא
אומרת:

)ד( אליכם  -אישים אקרא:
)ו( שמעו כי נגידים אדבר  -דברי נגידות
וחשיבות:
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חק לישראל – פרשת וישלח יום ה'
משנה

– זבחים פרק ח'

)א( ָּכל הַ ְּזבָ ִחים ׁ ֶש ּנ ְִת ָע ְרב ּו בְ חַ ּ ָטאוֹ ת הַ ּ ֵמתוֹ ת ,אוֹ ְב ׁשוֹ ר הַ ִּנ ְסקָ ל ,אֲ ִפלּ ּו אֶ חָ ד
ְּב ִרבּ וֹ א ,יָמוּת ּו כֻ ָּלם .נִ ְת ָע ְרב ּו ְב ׁשוֹ ר ׁ ֶש ּנֶעֶ ְב ָדה בוֹ עֲ בֵ ָרה ,אוֹ ׁ ֶשהֵ ִמית אֶ ת
הָ אָ ָדם ַעל ּ ִפי עֵ ד אֶ חָ ד ,אוֹ ַעל ּ ִפי הַ ְּב ָע ִליםָּ ,ברוֹ בֵ ַע ,וּבַ ּנ ְִר ָּבע ,וּבַ ּ ֻמ ְקצֶ ה,
וּבַ ּנֶעֱ בָ ד ,וּבָ אֶ ְתנָן ,וּבַ ּ ְמ ִחיר ,וּבַ ִּכ ְלאַ יִ ם ,וּבַ ְּט ֵרפָ ה ,וּבַ יּוֹ צֵ א דֹפֶ ן ,יִ ְרע ּו ַעד
חֻלין
ׁ ֶש ִּי ְס ּ ָתאֲב ּו) ,וְ יִ ּ ָמ ְכר ּו( וְ י ִָביא בִ ְד ֵמי הַ יָּפֶ ה ׁ ֶש ָּבהֶ ן ֵמאוֹ תוֹ הַ ּ ִמין .נִ ְת ָע ֵרב ְּב ִ ּ
ימים ,יִ ּ ָמכְ ר ּו הַ חֻ ִ ּלין ִלצְ ִריכֵ י אוֹ תוֹ הַ ּ ִמין:
ְּת ִמ ִ
רע"ב ) -א( כל הזבחים שנתערבו בחטאות
המתות  -הכי קאמר ,כל הזבחים שנתערבו
בהם חטאות המתות ,או שור הנסקל :אפילו
אחד ברבוא ימותו כולן  -דכיון דנתערבו
באיסורי הנאה ,אין תקנה לפדותם דנימא
ירעו עד שיסתאבו .ולא בטלי ברובא ,דבעלי
חיים חשיבי ולא בטלי .וחטאות המתות הן
חמש ואלו הן ,ולד חטאת ,ותמורת חטאת,
וחטאת שמתו בעליה ,ושכיפרו בעליה
באחרת ,ושעברה שנתה .אלו חמש חטאות
מניחין אותן במקום סגור עד שימותו
מאיליהן ,והן נקראין חטאות המתות :בשור
שנעבדה בו עבירה  -שהוא נפסל בה
להקרבה .כגון שהמית את האדם על פי עד
אחד שאינו אסור להדיוט לפי שאינו נסקל
אלא על פי שני עדים :או על פי הבעלים -
שבאו בעלים לבית דין והודו שהמית ,דאפטר
ליה מסקילה דמודה בקנס פטור .אבל לגבוה
נאסר .דקיימא לן ,ומן הצאן ,להוציא את
הנוגח :ורובע ונרבע  -על פי עד אחד ,או
על פי בעלים ,או קודם שנגמר דינו ,או

שהיה אותו שהמית והרובע והנרבע ]של[
נכרי .שנאסר לגבוה ולא להדיוט :מוקצה -
שהפרישוהו לקרבן עבודה זרה ,ונעבד נמי,
שניהן מותרים להדיוט :באתנן ומחיר  -כל
הני חולין נינהו ,וזבח אחד מעורב בהן ,כולן
ירעו .שאי אפשר לשחוט אחד מהם בלא
מום ,שמא זהו הזבח ,והשוחט קדשים בחוץ
חייב כרת .ולמכרן לצרכי עולות אי אפשר
שהרי פסולים :ויביא בדמי היפה שבהן
מאותו המין  -אם חטאת חטאת ,ואם עולה
עולה ,ויקח מעות כשיעור דמי היפה שבכולן,
ויאמר ,כל מקום שהוא הזבח יהא מחולל על
המעות הללו :נתערב  -זבח אחד בחולין
כשרים הרבה :ימכרו החולין  -כולן :לצריכי
אותו המין  -שהיה הזבח שנתערב בהן.
ונמצאו כולן קדשים ממין אחד ,אלא שאין
ידוע מי בעליו של כל אחד ואחד ,שהרי
הזבח הראשון שם בעליו עליו ואין ידוע
איזהו .ותקנתו שיקריב כל אחד לשם מי שהוא
ויאמר כשיקריב כל אחד ,הרי הוא לשם
בעלים שלו:

)ב( קָ ָד ִׁשים ְּבקָ ָד ִׁשים ִמין ְּב ִמינוֹ ) ,זֶה( יִ ְק ַרב ְל ׁ ֵשם ִמי ׁ ֶשהוּא )וְ זֶה יִ ְק ַרב ְל ׁ ֵשם ִמי
ׁ ֶשהוּא( .קָ ָד ִׁשים ְּבקָ ָד ִׁשים ִמין ְּב ׁ ֶשאֵ ינוֹ ִמינוֹ  ,יִ ְרע ּו ַעד ׁ ֶש ִּי ְס ּ ָתאֲ ב ּו ,וְ יִ ּ ָמ ְכר ּו וְ ָי ִביא
ִב ְד ֵמי הַ יָּפֶ ה ׁ ֶש ָּבהֶ ן ִמ ּ ִמין זֶה ,ו ִּב ְד ֵמי הַ יָּפֶ ה ׁ ֶש ָּבהֶ ן ִמ ּ ִמין זֶה ,וְ י ְַפ ִסיד הַ ּמוֹ ָתר
שר ,יִ ְרע ּו ַעד ׁ ֶש ִּי ְס ּ ָתאֲ ב ּו ,וְ יֵאָ ְכל ּו ִכבְ כוֹ ר
ִמ ֵּביתוֹ  .נִ ְת ָע ְרב ּו ִּבבְ כוֹ ר ו ְּב ַמעֲ ֵ ׂ
שר .הַ כּ ֹל יְ כוֹ ִלין ְל ִה ְת ָע ֵרב ,חוּץ ִמן הַ חַ ּ ָטאת ו ִּמן הָ אָ ׁ ָשם:
ו ְּכ ַמעֲ ֵ ׂ
רע"ב ) -ב( מין במינו  -חטאת בחטאת,
עולה בעולה ,שלמים בשלמים ,אלא שהן של
בעלים הרבה :יקריב כל אחד לשם מי שהוא
 ולא יזכיר שם אדם .והני מילי ,בקרבנותשל נשים דלא בעו סמיכה ,דכתיב בני ישראל
וסמך ,בני ישראל סומכים ואין בנות ישראל

סומכות .אבל בקרבן אנשים דבעו סמיכה,
לא :מין בשאינו מינו ירעו  -שאי אפשר
בהקרבה ,שחלוקין במתן דמים או בהקטרתן
או באכילתן :ויפסיד המותר מביתו  -שאם
מכר אחד מהן בשני והאחר באחד ,צריך
להביא מכל מין בשנים כיון שאין ידוע מאיזה
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מין הוא אותו שנמכר בשנים ,ונמצא מפסיד
אחד מביתו :נתערבו בבכור ובמעשר -
בהמה .שאין להם פדיון שתחול קדושתו על
דמיהן ויצאו הן לחולין ,אלא נאכלין במומן,
הבכור נאכל לכהנים והמעשר לבעלים :כולן
ירעו עד שיסתאבו  -שיפול בהן מום.
ויאמר ,כל מקום שהוא הזבח יתחלל על
המעות הללו .ומותרים לאכלן ,ובלבד שיאכלו
בתורת בכור ומעשר ,שלא ימכרם באטליז
ולא ישקלם בליטרא .ומדמי הזבח יקריב מינו

של זבח :הכל יכולים להתערב  -כלומר ,אם
נתערבו יש ספר בתערובתן :חוץ מן החטאת
עם האשם  -שהחטאת אינה לעולם איל,
ואשם אינו אלא איל .ואי אשם מצורע ואשם
נזיר הוא שהן באים כבשים ,מכל מקום הן
זכרים ,והחטאת אינה באה אלא נקבה .אבל
חטאת ועולה מתערבים ,כגון שעיר נשיא
בשעיר עולת נדבה .וכל שכן חטאת ושלמים.
שהכל קרב שלמים בין זכרים בין נקבות .וכן
איל של עולת נדבה באשם:

)ג( אָ ׁ ָשם ׁ ֶש ִּנ ְת ָע ֵרב ִּב ְׁשלָ ִמים) ,יִ ְרע ּו ַעד ׁ ֶש ִּי ְס ּ ָתאֵ ב ּו(ַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרְׁ ,שנֵיהֶ ם
יאין קָ ָד ִׁשים ְלבֵ ית
יִ ּ ׁ ָשחֲט ּו בַ ָ ּצפוֹ ן ,וְ יֵאָ ְכל ּו ּ ֶכחָ מוּר ׁ ֶש ָּבהֶ ן .אָ ְמר ּו לוֹ  ,אֵ ין ְמ ִב ִ
הַ ּ ְפסוּל .נִ ְת ָע ְרב ּו ח ֲִתיכוֹ ת ַּבח ֲִתיכוֹ ת ,קָ ְד ׁ ֵשי קָ ָד ִׁשים ְּבקָ ָד ִׁשים קַ ִ ּלים ,הַ ּנֶאֱכָ ִלין
ְליוֹ ם אֶ חָ ד ְּב ֶנאֱכָ ִלים ִל ְׁשנֵי י ִָמים ,יֵאָ ְכל ּו ּ ֶכחָ מוּר ׁ ֶש ָּבהֶ ן:
רע"ב ) -ג( אשם שנתערב בשלמים -
שמתן דמו של אשם ושלמים שוה :שניהם
ישחטו בצפון  -דשלמים שחיטתן בכל מקום
ויכולים נמי לשחטן בצפון במקום ששוחטים
האשם :כחמור שבהן  -לפנים מן הקלעים
לזכרי כהונה ליום ולילה .ולא כשלמים
הקלים שנאכלים בכל העיר לכל אדם לשני
ימים ולילה אחד .ובעל השלמים יצא ידי
נדרו ,דהא שלמים לשמן הן קרבין ,שמקריב
כל אחד לשם מי שהוא :אין מביאין קדשים
לבית הפסול  -שממעט את אכילת שלמים

בין באוכליהן בין בזמן אכילתן ומביאן לידי
נותר .אלא ירעו ויסתאבו וימכרו כדאמרינן
גבי קדשים בקדשים מין בשאינו מינו ,ויביא
בדמי היפה שבהן כו' .ואין הלכה כר' שמעון:
חתיכות בחתיכות  -אם נתערבו חתיכת
קדשי קדשים בחתיכה של קדשים קלים ,או
חתיכה של קדשים קלים הנאכלים ליום אחד
כגון שלמי תודה עם חתיכה של קדשים קלים
הנאכלים לשני ימים ולילה אחד דהיינו שאר
שלמים ,בהא מודו רבנן לר' שמעון דיאכלו
כחמור שבהן ,דמאי אית ליה למעבד:

יעזֶר אוֹ מֵ ר ,יִ ּ ֵתן ְל ַמ ְעלָ ן,
אֱל ֶ
)ד( אֵ ְב ֵרי חַ ּ ָטאת ׁ ֶש ִּנ ְת ָע ְרב ּו ְּבאֵ בְ ֵרי עוֹ לָ הַ ,ר ִּבי ִ
שר הַ חַ ּ ָטאת ִמ ְל ַמ ְעלָ ן ְּכ ִאלּ ּו הוּא ֵעצִ ים .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים,
וְ רוֹ אֶ ה אֲ נִ י אֶ ת ְּב ַ ׂ
ְּתעֻ ַּבר צו ָּר ָתן וְ יֵצֵ א ְלבֵ ית הַ ּ ְשׂ ֵרפָ ה:
רע"ב ) -ד( אברי חטאת  -שבשרה נאכל
לכהנים :שנתערבו באברי עולה  -שכולה
כליל :יתן למעלן  -יתן אברי התערובת כולן
על העצים .וטעמא דר' אליעזר ,דאמר קרא
)ויקרא ב( כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו
ממנו אשה לה' ,והכי משמעותא דקרא ,כי כל
שאור וכל דבש לא תקטירו ,ולא תקטירו כל
שממנו אשה לה' ,דהיינו השיריים של קרבן.
קרבן ראשית תקריבו מן השאור והדבש לה',
שתי לחם מן השאור ,ודבש מן הביכורים
מפרי העץ שהם תאנים ותמרים .ואל המזבח

דרשינן ליה בין אשאור ודבש בין אשיריים,
לריח ניחוח אי אתה מעלה אבל אתה מעלה
לשם עצים ,והיינו דקאמר ורואה אני את בשר
חטאת כאילו הן עצים :וחכמים אומרים
תעובר צורתן  -כלומר יניח אותן עד שיפסלו
ויצאו לבית השריפה כשאר פסולי המוקדשים,
ואינו מעלן למזבח ,דהא עבר משום כל
שממנו לאשים הרי הוא בבל תקטירו ,וחטאת
דאימוריו קרבים לאשים הרי הבשר בבל
תקטירו .והלכה כחכמים:
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ֹאש אֶ חָ ד ֵמהֶ ן,
)ה( אֵ בָ ִרין ְּבאֵ בְ ֵרי בַ עֲ לֵ י מו ִּמיןַ ,ר ִּבי א ֱִליעֶ זֶר אוֹ ֵמרִ ,אם קָ ַרב ר ׁ
אשיןְּ .כ ָרעוֹ ׁ ֶשל אֶ חָ ד ֵמהֶ ן ,יִ ְק ְרב ּו כָ ל הַ ְּכ ָר ָעיִ ם .וַ ֲחכָ ִמים
יִ ְק ְרב ּו כָ ל הָ ָר ִׁ
אוֹ ְמ ִרים ,אֲ ִפלּ ּו קָ ְרב ּו כֻ ָּלם חוּץ ֵמאֶ חָ ד ֵמהֶ ן ,יֵצֵ א ְלבֵ ית הַ ּ ְשׂ ֵרפָ ה:
רע"ב ) -ה( אברים באברי בעלי מומים -
אברים כשרים שנתערב בהן אבר אחד של
בעלי מומין ,ובא כהן שאינו יודע בתערובתן
והקריב אחד מן הראשין ,יקרבו כל הראשין
לכתחילה ,דתלינן איסורא בההוא דקרב ,והנך
כולהו כשרים נינהו .ובגמרא מפרש דלא שרי
ר' אליעזר אלא להקריבן שנים שנים דודאי
חד מהנך זוג דהיתרא הוא ונתנה הקרבה זו

ליקרב משום ההוא דהיתר .ואי משום ההוא
דספק איסור ,איכא למתלייה בואתו שקרב
תחלה קודם שנמלך .אבל אחד אחד שמא לא
נתנה הקרבה זו ליקרב אפילו אפילו לר'
אליעזר דילמא האי דאיסורא הוא :חוץ
מאחד  -חוץ מזוג אחד .הכי מפרש לה
בגמרא .דבחד גרידא מודה ר' אליעזר דלא
נתנה הקרבה זו ליקרב ,כדאמרן:

נִת ָע ֵרב ְּביַיִ ן ,רוֹ ִאין אוֹ תוֹ
)ו( דָּ ם ׁ ֶש ּנ ְִת ָע ֵרב ְּב ַמיִ םִ ,אם י ֶׁש בּ וֹ ַמ ְראֵ ה ָדםָּ ,כ ׁ ֵשרְ .
ְּכ ִאלּ ּו הוּא ָמיִ ם נִ ְת ָע ֵרב ְּב ַדם ְּבהֵ ָמה אוֹ ְּב ַדם חַ יָּה ,רוֹ ִאין אוֹ תוֹ ְּכ ִאלּ ּו הוּא
ָמיִ םַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ,אֵ ין דָּ ם ְמבַ ּ ֵטל דָּ ם:
רע"ב ) -ו( אם יש בו מראה דם כשר -
והני מילי כשנפלו המים לתוך דם של קדשים.
אבל אם נפל דם של קדשים לתוך מים,
אמרינן קמא קמא בטיל ,ואפילו יש בו מראה
דם פסול :נתערב ביין  -שהוא אדום :רואין
אותו כאילו הוא מים  -ואם היה דם זה
ניכר באותן המים ,כשר :בדם בהמה  -של
חולין .רואין אותו דם של חולין כאילו הוא

מים ואם היה מראה אדמימות של דם הכשר
ניכר בהם ,כשר ,ואע"פ שהדם הפסול מרובה
עליו הרבה :אין דם מבטל דם  -דמין במינו
לר' יהודה לא בטיל ואפילו טפה לתוך כלי
גדול .אע"פ שאילו היה הדם מים אין הדם
הכשר ניכר בהם ,אפילו הכי כשר לזריקה.
ואין הלכה כר' יהודה:

נִת ָע ֵרב ְּב ַדם ּ ְפסו ִּלין ,יִ ּ ׁ ָשפֵ ְך לָ אַ ּ ָמהְּ .ב ַדם ּ ַת ְמצִ ית ,יִ ּ ׁ ָשפֵ ְך לָ אַ ּ ָמהַ .ר ִּבי
)ז( ְ
ְ
יעזֶר ַמ ְכ ִׁשירִ .אם לֹא נִ ְמלַ ך וְ נ ַָתןָּ ,כ ׁ ֵשר:
אֱל ֶ
ִ

רע"ב ) -ז( נתערב בדם הפסולים  -כגון
בדם שנשחט לחוץ לזמנו )יח( :ישפך לאמה -
לאמת המים העוברת בעזרה ויורדת לנחל
קדרון .ולא אמרינן רואים אותו כאילו הוא
מים ואם דם הכשר ניכר בהם יזרק ,דגזרינן
דילמא אתי לאכשורי דם פסולים בעינייהו.
וכן דם התמצית .דמדאורייתא דם התמצית
לא חזי לכפרה כדכתיב )שם יז( כי נפש כל
בשר בדם הוא ואני נתתיו לכם על המזבח
לכפר ,דם שהנפש יוצאה בו מכפר ,ושאין
הנפש יוצאה בו אינו מכפר .וגזרינן על דם
הנפש שנתערב בדם התמצית ,דלמא אתי
לאכשורי בזריקה דם התמצית בעיניה :רבי
אליעזר מכשיר  -לכתחילה בדם התמצית

שנתערב עם דם הנפש .דסבר אין דם
התמצית של בהמה מצוי להיות רבה על דם
הנפש ,הלכך אמאי נגזור ,הוי ליה כנתערב
דם החולין בדם הקדשים דלא גזרינן ביה
מידי .וכשנתערב בדם פסולים דמלתא
דשכיח ,לא פליג ר' אליעזר .ותנא קמא סבר
פעמים שדם התמצית רבה על דם הנפש,
הלכך גזר היכא דלא רבה אטו היכא דרבה.
ומיהו היכא דלא נמלך הכהן בבית דין אם
יתן מתערובת זו אם לא ונתן מאליו ,מודה
תנא קמא דכשר ,דגזירהבעלמא היא ובדיעבד
כשר .וכי אתי לאמלוכי אמרינן ליה לשפכו
לאמה ,משום גזרה .והלכה כחכמים:
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יעזֶר
אֱל ֶ
ימים ְּב ַדם ַּבעֲ לֵ י מו ִּמים ,יִ ּ ׁ ָשפֵ ְך לָ אַ ּ ָמה ,כּ וֹ ס ְּבכוֹ סוֹ תַ ,ר ִּבי ִ
)ח( דַּ ם ְּת ִמ ִ
אוֹ ֵמרִ ] ,אם[ קָ ַרב כּ וֹ ס אֶ חָ ד ,יִ ְק ְרב ּו כָ ל הַ כּ וֹ סוֹ ת .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,א ֲִפלּ ּו קָ ְרב ּו
כֻ ָּלם חוּץ ֵמאֶ חָ ד ֵמהֶ ן ,יִ ּ ׁ ָשפֵ ְך לָ אַ ּ ָמה:
רע"ב ) -ח( דם תמימים שנתערב בדם
בעלי מומין ישפך לאמה  -ובהא לא פליג ר'
אליעזר ,דעובר בזריקתו משום לא תקריבו:
נתערב כוס בכוסות  -כוס דם של בעל מום
בכוסות של דם כשר ,ואין ידוע איזה כוס של
דם בעל מום :ר' אליעזר אומר אם קרב
אחד מהם כו'  -כדרך שנחלקו באברים

ואברי בעלי מומין ,כך נחלקו בכוסות,
וכדפרישנא לעיל .וצריכא לאפלוגי בתרווייהו,
דאי אשמועינן באברים ,בהא קאמר ר'
אליעזר יקרבו משום דאתעבידא כפרתן
בהכשר דהיינו זריקת דמן שהיא עיקר כפרה,
אבל גבי כוס בכוסות דעיקר כפרה בקלקול,
אימא לא .צריכא:

יעזֶר אוֹ ֵמר ,יִ ּ ֵתן ְל ַמ ְעלָ ה,
אֱל ֶ
)ט( הַ ִּנ ּ ָתנִ ין ְל ַמ ּ ָטה ׁ ֶש ִּנ ְת ָע ְרב ּו ַּב ּנ ּ ִָתנִ ין ְל ַמ ְעלָ הַ ,ר ִּבי ִ
וְ רוֹ אֶ ה אֲנִ י אֶ ת הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נִ ים ְל ַמ ְעלָ הְּ ,כ ִאלּ ּו הֵ ן ַמיִ ם ,וְ ַיחֲזוֹ ר וְ יִ ּ ֵתן ְל ַמ ּ ָטה.
וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,יִ ּ ׁ ָשפְ כ ּו לָ אַ ּ ָמה .וְ ִאם לֹא נִ ְמלַ ְך וְ נ ַָתןָּ ,כ ׁ ֵשר:
רע"ב ) -ט( הנתנין למטה  -מחוט
הסקרא .כגון דם עולה ואשם ושלמים ובכור
ופסח ומעשר ,שנתערבו בדם חטאת שהוא
ניתן למעלה :ר' אליעזר אומר יתן למעלה -
מתנות חטאת .ואע"פ שדם התחתונים מעורב
בו ,הואין ואינו מתכוין לתת התחתונים
למעלה .רואה אני אותם כאילו הן מים.

ומפני שמצוה להקדים עליונים לתחתונים,
שכל החטאות קודמות לעולות ,הלכך נותן
למעלה תחלה ואחר כך למטה ,ונתינת מטה
תעלה לו לשפיכת שיריים של חטאת
ולהתחלת מתנות עולה :ישפכו לאמה  -דלית
להו רואים :ואם לא נמלך ונתן כשר  -דהא
ניתן ממנו למעלה .ואין הלכה כרבי אליעזר:

)י( הַ ּנ ּ ְָתנִ ין ַמ ּ ָתנָה אַ חַ ת ׁ ֶש ִּנ ְת ָע ְרב ּו ַּב ִּנ ּ ָתנִ ין ְּב ַמ ּ ָתנָה אַ חַ ת ,יִ ּנ ְָתנ ּו ַמ ּ ָתנָה אֶ חָ ת.
ַמ ּ ַתן אַ ְר ַּבע ְּב ַמ ּ ַתן אַ ְר ַּבע ,יִ ּנ ְָתנ ּו ְּב ַמ ּ ַתן אַ ְר ַּבעַ .מ ּ ַתן אַ ְר ַּבע ְּב ַמ ּ ָתנָה אַ חַ תַ ,ר ִּבי
יעזֶר אוֹ ֵמר ,יִ ּנ ְָתנ ּו ְּב ַמ ּ ַתן אַ ְר ַּבעַ .ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר ,יִ ּנ ְָתנ ּו ְּב ַמ ּ ָתנָה אֶ חָ ת.
אֱל ֶ
ִ
יעזֶר ,וַ הֲ ֵרי הוּא עוֹ בֵ ר ַעל ַּבל ִּתגְ ַרע .אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע,
אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי א ֱִל ֶ
יעזֶר ,לֹא ֶנא ֱַמר ַּבל ּתוֹ ִסיף
וַ ֲה ֵרי הוּא עוֹ בֵ ר ַעל ַּבל ּתוֹ ִסיף .אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי א ֱִל ֶ
אֶ ָּלא ְּכ ׁ ֶשהוּא בְ ַעצְ מוֹ  .אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ,לֹא ֶנא ֱַמר ַּבל ִּתגְ ַרע אֶ ָּלא ְּכ ׁ ֶשהוּא
ית ַמעֲ ֶ ׂשה
ש ַעְּ ,כ ׁ ֶש ּנ ַָת ּ ָתָ ,עבַ ְר ּ ָת ַעל ַּבל ּתוֹ ִסיף וְ ָעשִׂ ָ
ְב ַעצְ מוֹ  .וְ עוֹ ד אָ ַמר ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻ
ית ַמעֲ ֶ ׂשה ְבי ֶָדךָ:
ְבי ֶָד ָך .ו ְּכ ׁ ֶשלּ ֹא נ ַָת ּ ָתָ ,עבַ ְר ּ ָת ַעל ַּבל ִּתגְ ַרע וְ לֹא ָע ִ ׂש ָ
רע"ב ) -י( הנתנין במתנה אחת  -בגמרא
מפרש כגון דם בכור שנתערב בכוס דם
מעשר :ינתנו מתנה אחת  -מכל כוס וכוס
יתן מתנה אחת מכוס זה ומתנה אחת מכוס
זה :מתן ארבע במתן ארבע  -כגון דם עולה
בדם שלמים או בדם אשם ,ששניהם טעונים
שתי מתנות שהן ארבע ושניהן תחתונים :ר'
אליעזר אומר ינתנו במתן ארבע  -ורואה

אני את מתנות היתירות הנתונות מדם הבכור
כאילו הם מים ואין זה בל תוסיף :במתנה
אחת  -שלא יעבור על בל תוסיף .וידי עולה
יצא ,דכל הנתנים על מזבח החיצון שנתנן
במתנה אחת כיפר :ולא עשית מעשה בידך -
ואינו דומה ,עושה מעשה ליושב ואינו עושה
ואיסור בא מאליו .והלכה כר' יהושע:

)יא( הַ ּנ ּ ִָתנִ ין ִּבפְ נִ ים ׁ ֶש ִּנ ְת ָע ְרב ּו ִעם הַ ִּנ ּ ָתנִ ין ַּבחוּץ ,יִ ּ ׁ ָש ְפכ ּו לָ אַ ּ ָמה .נ ַָתן ַּבחוּץ וְ חָ זַר
וְ ָנ ַתן ִּב ְפנִ יםָּ ,כ ׁ ֵשרִּ .ב ְפנִ ים וְ חָ זַר וְ נ ַָתן ַּבחוּץַ ,ר ִּבי עֲ ִקיבָ א ּפוֹ סֵ ל ,וַ חֲכָ ִמים
ַמ ְכ ִׁש ִיריםֶ ׁ .שהָ יָה ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ מֵ רָּ ,כל הַ דָּ ִמים ׁ ֶש ִּנ ְכנְ ס ּו ְלכַ ּ ֵפר ַּבהֵ יכָ לָ ּ ,פסוּל.
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יע ֶזר אוֹ ֵמר ,אַ ף הָ אָ ׁ ָשםֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר
וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,חַ ּ ָטאת ִּב ְלבָ דַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
ז( ַּכחַ ּ ָטאת ָּכאָ ׁ ָשם:
רע"ב ) -יא( הנתנין בפנים כו' ישפכו
לאמה  -דלא אמרינן רואים ,ואסור לשנות
את אלו מפני הכשרן של אלו .ור' אליעזר
דסבר אמרינן רואין ,לא פליג הכא ,דהיכי
לעביד ,ניתיב לחוץ והדר לפנים ,כשם שמצוה
להקדים עליונים לתחתונים ,כך מצוה
להקדים פנימי לחיצון דפנימי חשוב .ניתיב
בפנים והדר ניתיב בחוץ ,כיון דאיכא חטאת
ואשם שאם נתערב דמם בדמים הפנימים לא
מצי למימר יתן בפנים ואחר כך יתן בחוץ
משום דמפסלי חיצונים ,לא פסיקא ליה .ואם

)ויקרא

תאמר לפסלינהו לחיצונים כדי להכשיר
פנימים .למפסלינהו בידים לא קאמר רבי
אליעזר ,ומוטב להמתין עד שקיעת החמה
ויפסלו מאליהן וישפכו לאמה :נתן בחוץ -
כהן שלא נמלך ונתן מתערובת זו בחוץ ,כשר:
ר' עקיבא פוסל  -החיצון .שכל דמי
החיצונים שנכנסו לפנים נפסלו :וחכמים
מכשירים  -בכל הקרבנות ,חוץ מחטאת
החיצונה דמיפסלא משום וכל חטאת אשר
יובא וגו' .והלכה כחכמים:

ימי כָ ׁ ֵשר .נִ ְכנַס
)יב( חַ ּ ָטאת ׁ ֶש ִ ּק ּ ֵבל דָּ ָמ ּה ִּב ְׁשנֵי כוֹ סוֹ ת ,יָצָ א אֶ חָ ד ֵמהֶ ן לַ חוּץ ,הַ ּ ְפנִ ִ
ילי ַמ ְכ ִׁשיר ַּב ִחיצוֹ ן ,וַ חֲכָ ִמים ּפוֹ ְס ִלין .אָ ַמר
אֶ חָ ד ֵמהֶ ן ִל ְפנִ יםַ ,ר ִּבי יוֹ סֵ י הַ ְּג ִל ִ
ֲשבָ ה פוֹ סֶ לֶ ת בַ חוּץ ,לֹא ָע ָ ׂשה אֶ ת
יליָ ,מה ִאם ִּב ְמקוֹ ם ׁ ֶשהַ ּ ַמח ׁ ָ
ַר ִּבי יוֹ סֵ י הַ ְּג ִל ִ
ֲשבָ ה פוֹ סֶ לֶ ת ִּב ְפנִ ים ,אֵ ינוֹ ִדין ׁ ֶשלּ ֹא נַעֲ ֶ ׂשה
הַ ְמ ׁשוֹ אָ ר ַּכיוֹ צֵ אְ .מקוֹ ם ׁ ֶשאֵ ין הַ ּ ַמח ׁ ָ
אֶ ת הַ ְמ ׁשוֹ אָ ר ַּכ ִּנ ְכנָס .נִ ְכנַס ְלכַ ּ ֵפר ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא ִכ ּ ֵפרָ ּ ,פסוּל ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי
יעזֶרַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרַ ,עד ׁ ֶש ְּיכַ ּ ֵפרַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרִ ,אם ִה ְכנִ יס ׁשוֹ גֵג,
אֱל ֶ
ִ
ָּכ ׁ ֵשרָּ .כל הַ דָּ ִמים הַ ּ ְפסו ִּלין ׁ ֶש ִּנ ְּתנ ּו ַעל ַּג ּ ֵבי הַ ּ ִמזְ ֵּבחַ  ,לֹא ִה ְרצָ ה הַ ִּציץ אֶ ָּלא ַעל
צה ַעל הַ יּוֹ צֵ א:
הַ ּ ָט ֵמאֶ ׁ ,שהַ ִּציץ ְמ ַר ֶ ּצה ַעל הַ ּ ָט ֵמא ,וְ אֵ ינוֹ ְמ ַר ֶ ּ
רע"ב ) -יב( יצא אחד מהן לחוץ  -חוץ
לעזרה :הפנימי כשר  -ונותן ממנו מתנותיו
והקרבן כשר :וחכמים פוסלים  -דכתיב
)ויקרא ו( אשר יובא מדמה ,ואפילו מקצת
דמה ,פסול ,מדלא כתיב את דמה :ומה אם
במקום שהמחשבה פוסלת בחוץ  -כלומר,
ומה חוץ ,שהוא מקום שהמחשבה פוסלת בו
שאם חישב בשחיטה על מנת לזרוק דמה
לחוץ ,פסולה :לא עשה  -אצל מוציא מקצת
דמה לחוץ את המשוייר בפנים כיוצא,
כדאמריתו הפנימי כשר :מקום שאין
המחשבה פוסלת בפנים  -כלומר היכל שהוא
מקום שאין מחשבה פוסלת בו שאם שחט על
מנת ליתן את הנתנים בחוץ בפנים כשר ,אינו
דין וכו' .ואין הלכה כר' יוסי הגלילי .ודוקא
בדם הוא דאמרינן דאם יצא חוץ לעזרה או
נכנס בפנים להזות ממנו בהיכל נפסל .אבל
בשר קדשים נהי דאם יצא לחוץ נפסל ואסור

באכילה ,דכתיב )שמות כב( ובשר בשדה
טריפה ,בשר שיצא חוץ למחיצתו דהיינו קדשי
קדשים חוץ לעזרה וקדשים קלים מחוץ לעיר,
נעשה כאילו הוא בשר בשדה והרי הוא
טריפה ולא תאכלו .מכל מקום אם נכנס
לפנים אל תוך ההיכל לא נפסל בשביל כן
ומותר באכילה .דאמר קרא אשר יובא מדמה
לא תאכל ,מדמה ולא מבשרה :עד שיכפר -
בהיכל :ר' יהודה אומר כו'  -והלכה כר'
יהודה :ואין הציץ מרצה על היוצא  -ואע"ג
דפסולים שעלו לא ירדו ,ארצויי מיהא לא
ארצו ,דכתיב )שם כח( ונשא אהרן את עון
הקדשים ,ובפרשת אמור כתיב כל איש אשר
יקרב מכל זרעכם אל הקדשים וגו' וטומאתו
עליו ,מה קדשים האמורים להלן בטומאה
הכתוב מדבר ,אף עון קדשים האמורים בציץ
בטומאה הכתוב מדבר:
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גמרא

– זבחים דף פח' ע"א

תנו רבנן כלי קדש שניקבו אין מתיכין אותן ואין מתיכין לתוכן אבר נפגמו
אין מתקנין אותן סכין שנפגם אין משחיזין את פגימתה נשמטה אין מחזירין
אותה אבא שאול אומר סכין מטרפת היתה במקדש ונמנו עליה כהנים
וגנזוה תנו רבנן בגדי כהונה אין עושין אותם מעשה מחט אלא מעשה
אורג שנאמר מעשה אורג נתגעלו אין מכבסין לא בנתר ולא באהל הא
במים מכבסין אמר אביי ה"ק הוגעו במים מכבסין אותו בנתר ואהל הוגעו
לנתר ואהל אף במים אין מכבסים ויש אומרים אין מכבסין אותן כל עיקר
שאין עניות במקום עשירות :תנו רבנן מעיל כולו של תכלת היה שנאמר
ויעש את מעיל האפוד כליל תכלת שוליו כיצד מביא תכלת וארגמן
ותולעת שני שזורין ועושה אותן כמין רימונים שלא פיתחו פיהן וכמין
קונאות של קנסות שבראשי תינוקות ומביא שבעים ושנים זגין שבהן
שבעים ושנים עינבלין ותולה בהן שלשים וששה בצד זה ושלשים וששה
מצד זה רבי דוסא אומר משום רבי יהודה שלשים וששה היו שמונה עשרה
מצד זה ושמנה עשרה מצד זה אמר רבי עיניני בר ששון כמחלוקת כאן כך
מחלוקת במראות נגעים דתנן מראות נגעים רבי דוסא בן הרכינס אומר
ל"ו עקביא בן מהללאל אומר שבעים ושנים:
רש"י על הגמרא
אין מתיכין אותן  -כמו שעושין למדות
מנוקבות שמתיכין אותן סביבות הנקב ונסתם
הנקב :ואין מתיכין לתוכן אבר  -לסתום
הנקב וכולהו משום דמיחזי כעניות ולאו
אורח ארעא :נפגמו  -פגימה גדולה שתיקון
השחזתה ניכר :סכין מטרפת  -שהיתה רכה
ליפגם פגימות דקות תמיד ומטרפת את
הקדשים :אין עושין אותן מעשה מחט -
לאורגן כמין יריעה ולעשותן אחרי כן לבוש
תפור במחט אלא כמין מלבוש אורגין אותן
בכליהם :אהל  -מין כיבוס הוא שמעביר את
הגיעול וכן נתר :הא במים מכבסין  -בתמיה
כיון דטעמא משום דמיחזי כעניות הוא מה
לי נתר מה לי מים הרי נתגעלו וכבסן כל
שכן דכי לא מחוור להו שפיר גריעי טפי:
הוגעו למים  -כלומר אם היה גיעולן מועט
ולא הזקיקן אלא לכיבוס מים מכבסים אותן
אף בנתר ואהל :הוגעו לנתר ואהל -

שנתגעלו גיעול רב שהגיעו ליזקק לכיבוס
נתר ואהל תו לא מתקן להו כלל :אף במים
 לאו לרבותא הוא אלא למימרא דנתר ואהלדנקט לאו לענין כיבוס נקט דהיכא דאסור
אסור לגמרי והיכא דשרי שרי לגמרי אלא
לענין גיעול נקיט ליה וה"ק נתגעלו אין
מכבסין אותו כלל אם הוזקקו לנתר ואהל:
נראה בעיני דה"ג  -שוליו כיצד היה מביא
כו' דברימונים נאמרו שלשה צבעים :שלא
נפתחו פיהם  -דרך רימונים כששוהין באילן
אחר גמר בישולן מתפתחין מאיליהן כדרך
שעושין קליפי אגוזים החיצונות :וכמין
קונאות  -בוטונ"ש עשויין כמין תיק של
נחשת שעושין ]בסוף[ בית יד הרומח שקורין
ארישטייל לשון )שמואל ב כא( ומשקל קינו
דישבי בנוב והתינוקות תולין אותו בראשי
כובעי נצרים שעושין אותו למלחמתן שקורים
הילמ"ש :קנסות שבראשי תינוקות  -לשון
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וקלסא דנחשא על רישיה :זגין  -אינצליט"ש:
עינבלים  -מה שתלוי בתוכן לקשקש ותולה
בו אצל הרמון ]והוא[ פעמון כדכתיב )שמות
לט( פעמון ורמון ובתוך הרמונים דקרא לאו
בתוך החלל קאמר אלא ביניהם דפעמון אחד

זוהר

בין שני רמונים :מצד זה  -מלפניו ומלאחריו:
מראות נגעים  -לטמא מפתוכין של לבן
אדמדם ולבנים של נתקי הראש וזקן ושל נגעי
בתים ]ובגדים[:

– וישלח דף קעח' ע"ב

ּ ָפ ַתח ַר ִּבי יוֹ סֵ י וְ אָ ַמר) ,תהלים לב( אַ ּ ָתה סֵ ֶתר ִלי ִמ ַ ּצר ִּתצְ ֵרנִ י ָרנִ י פַ ֵּלט ְּתסוֹ ְבבֵ נִי
סֶ ָּלה .אַ ּ ָתה סֵ תֶ ר ִליָ ,דא קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא דְּ ִאיה ּו ִס ְת ָרא ו ָּמגֵ ן ְלבַ ר נ ָׁש
יתא ,וְ ִאיה ּו ִא ְס ּ ַת ּ ַתר ְּבצִ ָּלא ְדגַ ְדפוֹ י דְּ לָ א י ְָכ ִלין ְלאַ ְבאָ ׁ ָשא
דְּ אָ זִ יל ְּבאָ ְרחֵ י ְדאוֹ ַריְ ָ
ארי ְדבָ ב ּו,
יהִ .מ ַ ּצר ִּתצְ ֵרנִ יֵ ,מעֵ ילָ א ו ִּמ ּ ַת ּ ָתאְ ,ל ֵעילָ א ִאית לֵ יהּ ְלבַ ר נ ָׁש ָמ ֵ
לֵ ּ
ְל ַת ּ ָתא אוּף הָ ִכי נ ֵָמי .ו ַּמאן ִאיה ּו ,דָּ א יֵצֶ ר הָ ָרע) ,דף קעט ע"א( ְד ִאיה ּו צַ ר ְל ֵעילָ א
ארי דְּ בָ ב ּו ְלבַ ר נ ָׁש ְּב ַע ְל ָמא.
וְ צַ ר ְל ַת ּ ָתא .וְ ִא ְל ָמלֵ א יֵצֶ ר הָ ָרע ,לָ א ִא ְׁש ּ ַת ַּכח ָמ ֵ
צר ִּתצְ ֵרנִ י:
ְּבגִ ין ָּכ ְך ִמ ַ ּ
יהַ ,מאי ְּתסוֹ ְבבֵ נִ יִ .א ֵּלין ִאינוּן
ָרנֵי פַ ֵּלט ְּתסוֹ ְבבֵ נִ י סֶ לָ ה ,יְ סוֹ ְבבֵ נִ י סֶ לָ ה ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
ירין דְּ ִאית ְּבה ּו דַּ ְר ִּגין ְלהַ ָ ּצלָ הְּ ,תסוֹ ְבבֵ נִ י ְּבה ּו ְל ׁ ֵשזָבָ א ִלי ְּבאָ ְרחָ א .וְ הַ אי ְק ָרא
ִׁש ִ
ִאיה ּו ְּכ ִס ְד ָרא וְ ִאיה ּו ְל ַמ ְפ ֵר ַעֵ ,מהַ אי גִ יסָ א ו ֵּמהַ אי גִ יסָ א:
אֲמר דָּ וִ ד ִאית ְּבהוֹ ן ָרזִ ין ו ִּמ ִ ּלין ִע ָּל ִאין ְּב ָרזֵי
ירין וְ תו ְּׁש ְּבחָ ן דְּ קָ ַ
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ב ִא ֵּלין ִׁש ִ
יה
אֲמר ּו .דְּ הֲוָ ה ׁ ָש ַרא ר ּוחַ קו ְּד ׁ ָשא עֲ לֵ ּ
ְדחָ ְכ ְמ ָתאְּ ,בגִ ין דְּ כֻ ְ ּלה ּו ְּברוּחַ קו ְּד ׁ ָשא ִא ְת ָ
אֲמר ּו:
יר ָתא .ו ְּבגִ ין ָּכ ְך ּ ֻכ ְ ּלה ּו ְּב ָרזֵי ְדחָ ְכ ְמ ָתא ִא ְת ָ
דְּ ָדוִ ד ,וְ הֲוָ ה אָ ַמר ִׁש ָ
יתנִ י,
יתנִ י ִלנְ ּפֹל וַ יְ ָי עֲ ז ָָרנִ י ,דָּ חֹה ְד ִח ַ
ּ ָפ ַתח ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר וְ אָ ַמר) ,תהלים קיח( דָּ חֹה ְד ִח ַ
יה
יתנִ י .אֶ ָּלא דָּ א ִס ְט ָרא אָ ח ֳָרא דְּ ַד ְחיָיא לֵ ּ
יהַ ,מאי דָּ חֹה ְד ִח ַ
דָּ חֹה ָדחוּנִ י ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
ְ
יה ו ְּלאַ ְס ָטאָ ה לֵ יהּ ֵמ ִעם קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא.
ְלבַ ר נ ָׁש ּ ָת ִדיר ,וּבָ ֵעי ְל ַד ְחיָיא לֵ ּ
קֳבלֵ יהּ אַ ֲה ַדר דָּ וִ ד
יה ְד ַּבר נ ָׁש ּ ָת ִדיר .ו ְּל ְ
וְ ָדא הוּא יֵצֶ ר הָ ָרע דְּ ִא ְׁש ּ ַת ַּכח ְלגַ ּ ֵב ּ
יה ְּבכָ ל ִאינוּן ַע ְק ִתין
יתנִ י ִלנְ ּפוֹ לְּ .בגִ ין דְּ ִאיה ּו הֲ וָ ה ִא ְׁש ּ ַתדַּ ל ְלגַ ּ ֵב ּ
וְ אָ ַמר דָּ חֹה ְד ִח ַ
ְ
יתנִ י ִלנְ ּפוֹ ל
יה אָ ַמר דָּ וִ ד דָּ חֹה ְד ִח ַ
יה ֵמ ִעם קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא .וְ עֲ לֵ ּ
ְלאַ ְס ָטאָ ה לֵ ּ
ידךְ:
יה ּנָם .וַ יְ ָי עֲ ז ָָרנִ י דְּ לָ א ִא ְת ַמ ּ ַס ְרנָא ִּב ָ
ַּב ּ ֵג ִ
יה .וְ קו ְּד ׁ ָשא
ֵיהְּ ,בגִ ין דְּ לָ א יִ ְׁשלוֹ ט עֲ לֵ ּ
יה ְלבַ ר נ ָׁש ְל ִאזְ דַּ ה ֲָרא ִמ ּנ ּ
וְ ַעל דָּ א ִאית לֵ ּ
יך הוּא ְּכ ֵדין נ ִָטיר לֵ יהּ ְּבכָ ל אָ ְרחוֹ י .דִּ ְכ ִתיב) ,משלי ג( אָ ז ּ ֵתלֵ ְך לָ בֶ ַטח ַד ְר ּ ֶכךָ
ְּב ִר ְ
וְ ַרגְ לֶ ָך לא ִתגּ וֹ ף )משלי ד( ְּבלֶ ְכ ְּת ָך לֹא יֵצַ ר צַ עֲ ֶד ָך וְ ִאם ּ ָתרוּץ לא ִת ָּכ ׁ ֵשל .ו ְּכ ִתיב,
יקים ְּכאוֹ ר נֹגַ ּה הוֹ לֵ ְך וְ אוֹ ר ַעד נְ כוֹ ן הַ יּוֹ ם:
)משלי ד( וְ אֹ ַרח צַ דִּ ִ
ְ
ש ָראֵ ל דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא נ ִָטיר לוֹ ן ְּב ַע ְל ָמא
אָ ַמר ַר ִּבי יְ הו ָּדה ז ַָּכ ִאין ִאינוּן יִ ְ ׂ
יקים ְלעוֹ לָ ם יִ ְר ׁש ּו
ֵדין ו ְּב ַע ְל ָמא ְדאָ ֵתי .דִּ ְכ ִתיב) ,ישעיה ס( וְ ַע ּ ֵמ ְך ּ ֻכ ָּלם צַ דִּ ִ
אָ ֶרץָּ .ברו ְּך יְ ָי ְלעוֹ לָ ם אָ ֵמן וְ אָ ֵמן:
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הלכה – הרמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ה'
)ד( וכל תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה הרי זה רשע שוטה וגס הרוח ועליו נאמר כי
רבים חללים הפילה וגו' וכן חכם שהגיע להוראה ואינו מורה הרי זה מונע תורה ונותן
מכשולות לפני העורים ועליו נאמר ועצומים כל הרוגיה אלו התלמידים הקטנים שלא
הרבו תורה כראוי והם מבקשים להתגדל בפני עמי הארץ ובין אנשי עירם וקופצין
ויושבין בראש לדין ולהורות בישראל הם המרבים המחלוקת והם המחריבים את העולם
והמכבין נרה של תורה והמחבלים כרם ה' צבאות עליהם אמר שלמה בחכמתו אחזו
לנו שועלים שועלים קטנים מחבלים כרמים:
)ה( ואסור לו לתלמיד לקרות לרבו בשמו ואפילו שלא בפניו והוא שיהיה השם פלאי
שכל השומע ידע שהוא פלוני ולא יזכיר שמו בפניו ואפילו לקרות לאחרים ששמם
כשם רבו כדרך שעושה בשם אביו אלא ישנה את שמם אפילו לאחר מותם ולא יתן
שלום לרבו או יחזיר לו שלום כדרך שנותנים לריעים ומחזירים זה לזה אלא שוחה
לפניו ואומר לו ביראה וכבוד שלום עליך רבי ואם נתן לו רבו שלום יחזיר לו שלום
עליך רבי ומורי:
)ו( וכן לא יחלוץ תפיליו לפני רבו ולא יסב אלא יושב כיושב לפני המלך ולא יתפלל
לא לפני רבו ולא לאחר רבו ולא בצד רבו ואין צריך לומר שאסור לו להלך בצידו
אלא יתרחק לאחר רבו ולא יהא מכוון כנגד אחריו ואח"כ יתפלל ולא יכנס עם רבו
במרחץ ולא ישב במקום רבו ולא יכריע דבריו בפניו ולא יסתור את דבריו ולא ישב
לפניו עד שיאמר לו שב ולא יעמוד מלפניו עד שיאמר לו עמוד או עד שיטול רשות
לעמוד וכשיפטר מרבו לא יחזור לו לאחריו אלא נרתע לאחוריו ופניו כנגד פניו:
מוסר  -מספר צידה לדרך דף ר''ו ע''ב
צָ ִר ְ
יך ׁ ֶש ְּיקַ ּ ֵבל הַ ְכנ ָָעה גְ דוֹ לָ ה ִל ְפנֵי הַ בּ וֹ ֵרא וְ ִל ְפנֵי עֲ בָ ָדיו וְ אוֹ הֲ בָ יו וְ ׁ ֶש ַ ּיעֲ בוֹ ד לוֹ ְּב ִדבּ וּר
יש ּ ֵבחַ
ירא ַמ ָמ ׁש ְ ּבכָ ל זְ ַמן ְל ִפי ׁ ֶשהוּא ְלפָ נָיו ּ ָת ִמיד וְ אֵ ין דָּ בָ ר נִ ְס ּ ָתר ִמ ּ ֶמנּ ּו .וִ ׁ ַ
שה .וְ ׁ ֶש ִּי ָ
ו ְּב ַמעֲ ֶׂ
ּ
אוֹ תוֹ לֵ ילוֹ וְ יוֹ מוֹ וְ יִ זְ כּ וֹ ר טוֹ בָ תוֹ ִע ּמוֹ ְ ּבסֵ ֶתר וּבַ ָגלוּי וְ יָרוּץ לַ עֲ בוֹ ָדתוֹ ְ ּבשִׂ ְמחָ ה ו ְּבטוּב לֵ בָ ב.
וְ יִ ְתחַ נֶן לוֹ ּ ָת ִמיד ְל ַרצוֹ תוֹ ו ְּל ִה ְתחַ ּנֵן ְלפָ נָיו ו ְּלבַ ּ ֵק ׁש ְמ ִחילָ ה ַעל עֲ וֹ נוֹ ָתיו וְ י ִָׁשיב אֶ ל ִלבּ וֹ ַמה
שה לוֹ ָּכל יְ ֵמי
ׁ ֶש ָעבַ ר ָעלָ יו ִמן הָ עֲ וֹ נוֹ ת ׁ ֶשחָ ָטא ְלפָ נָיו .וְ כֵ ן י ִָׁשיב אֶ ל ִלבּ וֹ הַ ּטוֹ בוֹ ת אֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
חַ ָּייו וְ הוּא מוֹ ֵרד בּ וֹ וְ יוֹ ֶדה וְ י ִַּכיר קַ ְטנוּת ַמעֲ לוֹ ת ו ְּפ ִחיתוּתוֹ וְ גוֹ ֶדל ְּכבוֹ ד יוֹ צְ רוֹ וְ עוֹ צֶ ם
יעה וְ ִׁש ְפלוּת וְ יוֹ ֶדה ַעל ָּכל הַ ָּבא ָעלָ יוְּ .כמוֹ ׁ ֶשהָ יָ ה
ְּגבו ָּרתוֹ וְ י ְַר ּ ֶבה ְל ִה ְׁש ּ ַתחֲווֹ ת ְלפָ נָיו ִ ּב ְכנִ ָ
יש ּ ַגם ז ּו ַעל ָּכל הַ קּ וֹ רוֹ ת הַ ּמוֹ ְצאוֹ ת אוֹ תוֹ  .וְ אָ ְמר ּו הַ ַּק ְדמוֹ נִ ים ִּכי אֶ חָ ד ָראָ ה
שה נָחוּם ִא ׁ
עוֹ ֶׂ
ְ
ְלחָ ִסיד מֻ ּ ֶכה ְ ּב ַרגְ לוֹ וְ אָ ַמר לוֹ אֲנִ י חָ ס ַעל הַ ּ ַמ ָּכה אֲ ׁ ֶשר ְ ּב ַרגְ לָ ך וְ אָ ַמר לוֹ אֲנִ י ַמ ֲחזִ יק טוֹ בָ ה
ְליוֹ צְ ִרי ׁ ֶשלּ ֹא נְ ָתנ ָּה ְ ּב ֵעינַי:

ð"òì

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