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חק לישראל – פרשת האזינו יום ד'
תורה -

דברים פרק לב'

הו:
הו ְ ּבז ִָרים ְ ּבתוֹ ֵע ֹבת י ְַכ ִעיסֻ ּ
הו) :טז( י ְַקנִ אֻ ּ
הו ְּבז ִָרים ְּבתוֹ עֵ בֹת יַכְ ִעיסֻ ּ
)טז( י ְַקנִ אֻ ּ

)טז(

אַ ְקנִ יא ּו קָ ָדמוֹ ִהי ְּבפָ ְלחָ ן ַטעֲ וָ ן ְּבתוֹ ֶע ְב ָתא אַ ְרגִ יז ּו קָ ָדמוֹ ִהי:

רום
או לֹא שְׂ ָע ּ
עום ח ֲָד ִׁשים ִמ ּקָ רֹב ָּב ּ
חו לַ ּ ׁ ֵש ִדים לֹא ֱאל ַֹּה אֱ ל ִֹהים לֹא יְ ָד ּ
)יז( יִ זְ ְּב ּ
רום
אֲ ב ֵ
או לֹא שְׂ ָע ּ
עום ח ֲָד ִׁשים ִמ ּקָ רֹב ָּב ּ
חו לַ ּ ׁ ֵש ִדים לֹא ֱאל ֹּהַ ֱאל ִֹהים לֹא יְ ָד ּ
ֹתיכֶ ם) :יז( יִ זְ ְ ּב ּ

ידא לָ א ִא ְת ַע ְסק ּו
תיכֶ ם) :יז( ַ ּד ָּבח ּו ְל ׁ ֵש ִדין ְ ּדלֵ ית ְּבהוֹ ן צְ רוֹ ְך ַ ּדחֲלָ ן ְדלָ א יְ ָדעֻ נוּן חַ ְד ּ ָתא ִדי ִמקָ ִריב ִא ְת ַע ִב ָ
ֲא ֹב ֵ
ְבהוֹ ן אַ בָ הָ ְתכוֹ ן:

צור יְ לָ ְד ָך ּ ֶת ִׁשי וַ ִּת ְׁש ַּכח אֵ ל ְמחֹלֲ לֶ ָך:
צור יְ לָ ְד ָך ּ ֶת ִׁשי וַ ִּת ְׁש ַּכח אֵ ל ְמ ֹ
חלֲלֶ ָך) :יח( ּ
)יח( ּ

ַדחֲלָ א ַת ִקיפָ א ִד ְב ָראָ ְך ִא ְתנְ ׁ ֵש ָתא ְׁשבַ ְק ּ ָתא פָ ְלחַ ן אֱלָ הָ א ְד ָע ְב ָד ְך:

)יח(

וב ֹנ ָתיו:
ֹתיו) :יט( וַ יַ ּ ְרא יְ הֹוָ ה וַ יִ ּנְ אָ ץ ִמ ַּכ ַעס ָּבנָיו ּ ְ
)יט( וַ יּ ְַרא יְ הֹוָ ה וַ יִ ּנְ אָ ץ ִמ ַּכ ַעס ָּבנָיו ּובְ נ ָ
קֳדם יְ ָי ו ְּתקֵ ף ֻרגְ ז ֵּה ִמ ְדאַ ְרגִ יז ּו קָ ָדמוֹ ִהי ְּבנִ ין ו ְּבנָן:
)יט( וּגְ לֵ י ָ

יתם ִּכי דוֹ ר ּ ַת ְה ּ ֻפכֹת הֵ ּ ָמה ָּבנִ ים
ירה פָ נַי ֵמהֶ ם אֶ ְראֶ ה ָמה אַ ח ֲִר ָ
)כ( וַ יֹּאמֶ ר אַ ְס ִּת ָ
יתם ִּכי דוֹ ר ּ ַת ְה ּפֻ ֹכת הֵ ּ ָמה
ירה פָ נַי ֵמהֶ ם אֶ ְראֶ ה ָמה אַ ח ֲִר ָ
לֹא אֵ מֻ ן ָּבם) :כ( וַ יֹּאמֶ ר אַ ְס ִּת ָ
ָּבנִ ים לֹא אֵ מֻ ן ָּבם:

אֲרי ָד ָרא ְדאַ ְׁשנֵי ִאנוּן
אֲמר אֲ סַ לֵ ק ְׁש ִכנְ ִּתי ִמנְ הוֹ ן גְ לֵ י קֳ ָד ַמי ָמא יְ הֵ י ְבסוֹ פֵ יהוֹ ן ֵ
)כ( וַ ַ

ימנ ּו:
ְּב ַניָא ְדלֵ ית ְּבהוֹ ן הֵ ְ

סונִ י ְּבהַ ְבלֵ יהֶ ם וַ אֲ נִ י אַ ְקנִ יאֵ ם ְּבלֹא ָעם ְּבגוֹ י נָבָ ל
אונִ י ְבלֹא אֵ ל ִּכעֲ ּ
)כא( הֵ ם ִקנְ ּ
סונִ י ְ ּב ַה ְבלֵ יהֶ ם וַ אֲ נִ י אַ ְקנִ יאֵ ם ְ ּבלֹא ָעם ְ ּבגוֹ י נָבָ ל
אונִ י ְבלֹא אֵ ל ִּכעֲ ּ
אַ ְכ ִעיסֵ ם) :כא( הֵ ם ִקנְ ּ
קֳד ַמי ְּבפָ ְלחָ ן ַטעֲ וָ ן וַ אַ נָא אַ ְקנִ נוּן ְּבלָ א ָעם ְּב ַע ָמא
קֳד ַמי ְּבלָ א ַדחֲלָ א אַ ְרגִ יז ּו ָ
אַ ְכ ִעיסֵ ם) :כא( ִאנוּן אַ ְקנִ יא ּו ָ
ִט ּ ְפ ׁ ָשא אַ ְרגְ זִ נוּן:

רש"י
)טז( יקנאהו  -הבעירו חמתו וקנאתו:
בתועבות  -במעשים תעובים כגון משכב
זכור וכשפים שנאמר בהם תועבה:
)יז( לא אלה  -כתרגומו דלית בהון צרוך אילו
היה בהם צרוך לא היתה קנאה כפולה כמו
עכשיו :חדשים מקרוב באו  -אפילו העובדי
כוכבים לא היו רגילים בהם עובד כוכבים
שהיה רואה אותם היה אומר זה צלם יהודי:
לא שערום אבותיכם  -לא יראו מהם לא
עמדה שערתם מפניהם דרך שערות האדם
לעמוד מחמת יראה כך נדרש בספרי ויש
לפרש עוד שערום לשון ושעירים ירקדו שם.
שעירים .הם שדים לא עשו אבותיכם שעירים
הללו:
)יח( תשי  -תשכח ור"ד כשבא להיטיב לכם
אתם מכעיסין לפניו ומתישים כחו מלהיטיב

לכם :אל מחוללך  -מוציאך מרחם לשום
יחולל אילות חיל כיולדה:
)כ( מה אחריתם  -מה תעלה בהם בסופם:
כי דור תהפוכות המה  -מהפכין רצונו
לכעס :לא אמון בם  -אין גדולי נכרים בהם
כי הוריתים דרך טובה וסרו ממנה :אמון -
לשון ויהי אומן נודר"טורה בלע"ז )ערציהען,
ערנעהרן( .ד"א אמון לשון אמונה כתרגומו
אמרו בסיני נעשה ונשמע ולשעה קלה בטלו
הבטחתם ועשו העגל:
)כא( קנאוני  -הבעירו חמתי :בלא אל -
בדבר שאינו אלוה :בלא עם  -בעובדי
כוכבים שאין להם שם כמו שנאמר הן ארץ
כשדים זה העם לא היה ובעשו הוא אומר
בזוי אתה מאד :בגוי נבל אכעיסם  -אלו
הכופרים וכה"א אמר נבל בלבו אין אלהים:
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חק לישראל – פרשת האזינו יום ד'
נביא

– שמואל ב' פרק כב' טז'-כא'

רוחַ אַ ּפוֹ :
או ִ
לו מ ְֹסדוֹ ת ּ ֵתבֵ ל ְּבגַ עֲ ַרת יְ הֹוָ ה ִמנִּ ְׁש ַמת ּ
אֲפקֵ י יָם יִ ּגָ ּ
וַ יּ ֵָר ּ

)טז(
ואתחזיאו עומקי ימא אתגליאו שכלולי תבל במזופיתא מן קדם יי ממימר תקוף רוגזיה:

)טז(

יִ ְׁשלַ ח ִמ ּ ָמרוֹ ם יִ ּקָ חֵ נִ י י ְַמ ׁ ֵשנִ י ִמ ּ ַמיִ ם ַר ִּבים:

)יז( שלח נביוהי מלך תקיף דיתיב בתקוף

צו ִמ ּ ֶמנִ י:
ַי ִּצילֵ נִ י ֵמאֹ יְ ִבי ָעז ִמ ּשֹנְ אַ י ִּכי אָ ְמ ּ

)יח( שיזבני מסנאי ארי תקפני מבעלי דבבי

יְ קַ ְ ּדמֻ נִ י ְּביוֹ ם אֵ ִידי וַ יְ ִהי יְ הֹוָ ה ִמ ְׁש ָען ִלי:

)יט( יקדמוני ביום טלטולי והות מימרא דיי

)יז(
רומא דברני שיזבני מעממין סגיאין:
)יח(
ארי אתגברו עלי:
)יט(
סמך לי:

)כ( וַ יֹּצֵ א לַ ּ ֶמ ְרחָ ב אֹ ִתי יְ חַ ְ ּלצֵ נִ י ִּכי חָ פֵ ץ ִּבי:
)כא( יִ גְ ְמלֵ נִ י יְ הֹוָ ה ְּכצִ ְדקָ ִתי ְּכ ֹבר י ַָדי י ִָׁשיב ִלי:

)כ( ואפיק לרוחא יתי שיזבני ארי אתרעי בי:
)כא( אמר דוד ישלמינני יי כזכותי כברירות

ידי יתיב לי יי:

רש"י
)טז( יגלו מוסדות תבל  -שנבקע התהום,
כשנבקע ים סוף נבקעו כל מימות שבעולם
)ילקוט שמעוני רמז קסא( .מנשמת  -מכח
נשיבת רוח אפו:

כתובים

)יח( כי אמצו  -כאשר אמצו:
)כא( כצדקתי  -כשיצאו אחריו למדבר וסמכו
על הבטחתו:

 -תהילים פרק צז' ב'-ז'

ומ ְׁש ּ ָפט ְמכוֹ ן ִּכ ְסאוֹ :
ָענָן וַ עֲ ָרפֶ ל ְס ִביבָ יו צֶ ֶדק ּ ִ

)ב(
ליה צדקתא ודינא אתר די מכון כורסיה:

)ב( ענני יקרא ואמטתא חזור חזור די

ותלַ הֵ ט סָ ִביב צָ ָריו:
)ג( אֵ ׁש ְלפָ נָיו ּ ֵתלֵ ְך ּ ְ
תחֵ ל הָ אָ ֶרץ) :ד( מנהרין ברקי תבל חמת ואתחלחלת ארעא:
אֲתה וַ ּ ָ
ירו בְ ָרקָ יו ּ ֵתבֵ ל ָר ָ
)ד( הֵ ִא ּ
)ה( הָ ִרים ַּכ ּדוֹ נַג נ ַָמ ּס ּו ִמ ִ ּלפְ נֵי יְ הֹוָ ה ִמ ִ ּל ְפנֵי אֲ דוֹ ן ָּ
כל הָ אָ ֶרץ) :ה( טוריא היך שעוא
)ג( אשא קדמוי תהלך ומצלהבא חזור חזור מעיקוי:

יתמסון מן קדם יי מן קדם )רבון( כל ארעא:

או כָ ל הָ ַע ּ ִמים ְּכבוֹ דוֹ :
ידו הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם צִ ְדקוֹ וְ ָר ּ
ִהגִּ ּ

)ו(
כל עמיא איקריה:

)ו( יתנון אנגלי מרומא צדקתיה ויחמון

ֲוו לוֹ ָּכל ֱאל ִֹהים:
)ז( ֵי ֹב ׁש ּו ָּכל ע ְֹב ֵדי פֶ סֶ ל הַ ּ ִמ ְתהַ ְל ִלים ָּבא ֱִל ִ
ילים ִה ְׁש ּ ַתח ּ

)ז( יבהתון

כל פלחי פסלא דמשתבחין בטעותא ויסגדון קדמוי כל עמיא פלחי טעותא:

רש"י
)ג( אש לפניו תלך  -במלחמת גוג ומגוג
דכתיב במלחמתו )יחזקאל לח( ונשפטתי אתו
בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני אלגביש אש
וגפרית:
)ד( ברקיו  -זהרוריו ,לשון למען היה לה
ברק מורטה )יחזקאל כא( .ותחל  -ביום

ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל
ורעשו מפניו דגי הים .ותחל  -לשון חיל
כיולדה )מיכה ד(:
)ה( כדונג נמסו  -דכתיב ונהרסו ההרים
ונפלו המדרגות .כדונג  -כשעוה:
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)ז( יבשו כל עובדי פסל  -דכתיב )ישעיה ב(
והאלילים כליל יחלוף .המתהללים -

משנה

המתפארים לע"ג:

– עדיות פרק א'

ידה .אֲ ִפלּ ּו
ידה ִלפְ ִק ָ
)א( ַש ּ ַמאי אוֹ ֵמרָּ ,כל הַ ּנ ִָׁשים ַ ּדיָּן ׁ ַש ְע ּ ָתן .וְ ִה ֵּלל אוֹ ֵמרִ ,מ ּ ְפ ִק ָ
ְלי ִָמים הַ ְר ּ ֵבה .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,לֹא ְכ ִד ְב ֵרי זֶה וְ לֹא ְכ ִדבְ ֵרי זֶה ,אֶ ָּלא ֵמ ֵעת
ידה ְמ ַמעֶ טֶ ת ַעל יַד
ידה ִל ְפ ִק ָ
ומ ּ ְפ ִק ָ
ידהִ ּ ,
ידה ִלפְ ִק ָ
ְל ֵעת ְמ ַמ ֶעטֶ ת ַעל יַד ִמ ּ ְפ ִק ָ
ֵמ ֵעת ְל ֵעתָּ .כל ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶשיּ ֶׁש לָ ּה וֶ סֶ תּ ַ ,דיּ ָּה ׁ ַש ְע ּ ָת ּה .הַ ְמ ׁ ַש ּ ֶמ ׁ ֶשת ָּב ִע ִ ּדיםֲ ,ה ֵרי זוֹ
ידה:
ידה ִל ְפ ִק ָ
ידהְ ,מ ַמ ֶעטֶ ת ַעל יַד ֵמ ֵעת ְל ֵעת וְ ַעל יַד ִמ ּ ְפ ִק ָ
ִכפְ ִק ָ
רע"ב ) -א( שמאי אומר כל הנשים דיין
שעתן  -כל הנשים הרואות דם דיין שעתן.
לטמא טהרות שנגעו בהן משעת ראייתן
ואילך .ולא אמרי' מקמי הכי נמי הוה דם
וכותלי בית הרחם העמידוהו והיתה טמאה
מקודם שכל הנשים מטמאות בבית החיצוף
ואף על פי שלא יצא הדם לחוץ וטעמא
דשמאי דלא חייש דלמא מקמי הכי הוה דם
שאם אתה אומר כן .לבו של אדם נוקפו תמיד
בשעת ביאה ופורש מאשתו ונמצאת מבטל
בנות ישראל מפריה ורביה :מפקידה לפקידה
 בדקה היום ומצאה טהורה ובדקה לסוףשבוע ומצאה טמאה .חוששים למגעה
מבדיקה ראשונה ואילך שמא עם סלוק ידיה
ראתה .וכותלי בית הרחם העמידוהו .ולביטול
פריה ורביה לא חיישינן דדוקא לטהרות הוא
דמטמאינן להו מפקידה לפקידה .ולא
לבעלה .ושמאי אומר אי מטמאת לה
לטהרות לבו נוקפו ופורש נמי מתשמיש :לא
כדברי זה ולא כדברי זה  -לא כדברי שמאי
דמיקל טפי ואינו עושה סיג לדבריו .ולא
כדברי הלל שהפריז על מדותיו ומחמיר יותר
מדאי דודאי כולי האי ימים רבים לא מוקמי
כותלי בית הרחם דם :מעת לעת ממעטת
על יד מפקידה לפקידה  -ב' זמנים הוזכרו
באשה לטמא טהרות למפרע והלך אחר הקל

שבשניהן אם מפקידה לפקידה יותר על מעת
לעת הלך אחר מעת לעת ולא תטמא אלא
טהרות שנגעה מאתמול בשעה הזאת .ואם
מעת לעת יותר על מפקידה לפקידה כגון
שבדקה עצמה שחרית ומצאה טהורה ערבית
ומצאה טמאה לא מטמאינן אלא הנך טהרות
דמבדיקת שחרית ואילך והלכה כחכמים :על
יד  -אחר כמו ועל ידו החזיק בספר עזרא ב'
ג' ד' שהוא כמו ואחריו החזיק :וסת  -קבוע
שנקבע לה זמן האורח ג' פעמים ובדקה
בשעת וסתה ומצאה טמאה דיה שעתה ולא
חיישינן דלמא מקמי הכי הוה דודאי אורח
בזמנו בא :והמשמשת בעדים הרי זו כפקידה
 תרתי קתני וה"ק ומשמשת בעדים כלומרמצוה על כל אשה לשמש בשני עדים שבודקת
בהן אחד לפני תשמיש ואחד לאחר תשמיש:
הרי זה כפקידה  -העד שלאחר תשמיש ה"ה
כפקידה .וממעטת על יד מעת לעת ועל יד
מפקידה לפקידה .דמהו דתימא שמא תראה
טפת דם כחרדל ושתחפנה ש"ז ולא להוי
כפקידה קמ"ל מתני' דעד של אחר תשמיש
הוה כפקידה אבל העד שלפני תשמיש אינו
כפקידה שמתוך שהיא מהומה לביתה כלומר
בהולה לשמש אינה מכנסת אותו לחורין
ולסדקין:

)ב( ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ֵמרִ ,מ ּקַ ב לַ חַ ָּלה .וְ ִה ֵּלל אוֹ ֵמרִ ,מ ּקַ ִּביוֹ  .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,לֹא
ילו
ומחֱצָ ה חַ יּ ִָבים ַּבחַ ָּלהִ ּ .
ְכ ִד ְב ֵרי זֶה וְ לֹא כְ ִד ְב ֵרי זֶה ,אֶ ָּלא קַ ב ּ ֶ
ומ ּ ׁ ֶש ִהגְ ִ ּד ּ

כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

4

חק לישראל – פרשת האזינו יום ד'
טורין .ח ֲִמ ּ ׁ ָשה
ֲמ ׁ ֶשת ְרבָ ִעים חַ יּ ִָביןַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ּ ְפ ּ ִ
רו ,ח ֵ
הַ ּ ִמ ּדוֹ ת אָ ְמ ּ
וְ עוֹ ד ,חַ יּ ִָבין:
רע"ב ) -ב( מקב לחלה  -עיסה שיש בה
קב חייבת בחלה :קב ומחצה חייבין בחלה -
שהן ז' לוקין וביצה וחומש ביצה למדה
מדברית והוא עומר לגולגולת עשירית האיפה
שחייב בחלה כדכתיב )במדבר טו( ראשית
עריסותיכם כדי עיסת מדבר והוסיפו שתות
בירושלמית ונמצאו שש מדבריות נכנסים
בחמש ירושלמיות ולוג הנשאר וביצה וחומש
ביצה עולים ללוג ירושלמי .שהלוג מדברי
ששה ביצים תתנם בחמשה ביצים גדולים
נמצא הלוג חסר ביצה גדולה תן ביצה וחומש
ביצה תחת הביצה גדולה שהחומש ביצה שהוא
שתות מלבר נוסף על הביצה נמצאו ששה
ביצים גדולים שהן לוג גדול הרי הן ששה
לוגים גדולים שהן קב ומחצה :משהגדילו

המדות  -זו היא מדה צפורית שהוסיפו שתות
על של ירושלמי נמצאו השש לוגין חמש שהן
חמשת רבעי קב שהקב ד' לוגין :חמשה ועוד
חייבים  -דקסבר רבי יוסי מדה מדברית היו
ביצים גדולות משלנו אחד מעשרים בביצה
לכל ביצה והלכה כחכמים דקב ומחצה
ירושלמי דהיינו ששה לוגין ירושלמיות שהן
שבעה לוגין וביצה וחומש ביצה מדבריות הן
שעור חלה והן מ"ג ביצים וחומש ביצה.
ורמב"ם אזן וחקר ותקן ובדק ומצא שמשקל
ה' מאות ועשרים דרה"ם מקמח חטים הוא
שעור הקמח החייב בחלה ומשקל הדרה"ם
ידוע במצרים היום ובכל ארץ ישראל שהוא
משקל ס"א גרגירי שעורות בקרוב:

אובין ּפוֹ ְס ִלין אֶ ת הַ ּ ִמ ְקוֶה) ,אֶ ָּלא( ׁ ֶשאָ ָדם חַ יָּב
)ג( ִה ֵּלל אוֹ מֵ רְ ,מלֹא ִהיל ַמיִ ם ְׁש ּ ִ
לוֹ ַמר ִּב ְל ׁשוֹ ן ַרבּ וֹ  .וְ ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ֵמרִּ ,ת ְׁש ָעה קַ ִּבין .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,לֹא ְכ ִד ְב ֵרי
ירושלַ יִ ם
או ְׁשנֵי גַ ְר ִ ּדיִ ּים ִמ ּ ׁ ַש ַער הָ אַ ְׁש ּפוֹ ת ׁ ֶש ִּב ּ ׁ ָ
ֶזה וְ לֹא כְ ִד ְב ֵרי זֶה ,אֶ ָּלא ַעד ׁ ֶש ָּב ּ
אובין ּפוֹ ְס ִלין אֶ ת
לשת לֻ גִּ ין ַמיִ ם ְׁש ּ ִ
ידו ִמ ּ ׁש ּום ְׁש ַמ ְעיָה וְ אַ ְב ַט ְליוֹ ןְׁ ,ש ׁ ֶ
וְ הֵ ִע ּ
מו חֲכָ ִמים אֶ ת ִ ּד ְב ֵריהֶ ם:
הַ ּ ִמ ְקוֶ ה ,וְ ִקיְ ּ ּ
רע"ב ) -ג( הין  -שנים עשר לוגין :פוסלים
את המקוה  -אם נפלו בתוכה קודם שנשלם
שעורו .אבל לאחר שנשלם .אפילו השליך
לתוכו כל מים שאובים שבעולם שוב אינן
פוסלים :שחייב אדם לומר בל' רבו  -כלו'
הין אין לשון משנה אלא לשון תורה אלא כך
שמע מרבותיו שמעיה ואבטליון .ורמב"ם
קבל מאביו ז"ל שמפני שהיו שמעיה ואבטליון
גרי צדק לא היו יכולין להוציא מפיהן מלת
הין והיו אומרים אין במקום הין .כדרך בני

אדם עד היום שאינם יכולים לחתוך באותיות
)אחה"ע( והיה הלל גם הוא אומר אין כמו
שהיו רבותיו שמעיה ואבטליון גרי צדק
אומרים :גרדיים  -אורגים :משער האשפו'
 הזכיר התנא שם אומנתן .ושם שכונתן.לומר לך שלא ימנע אדם עצמו מבית
המדרש .שאין לך אומנות פחות המן הגרדי.
שאין מעמידים הימנו לא מלך ולא כה"ג ואין
שער בירושלים פחותה משער האשפות.
והכריעו בעדותן לכל חכמי ישראל:

)ד( וְ לָ ּ ָמה ַמזְ ִּכ ִירין אֶ ת ִ ּד ְב ֵרי ׁ ַש ּ ַמאי וְ ִה ֵּלל ְלבַ ּ ָטלָ הְ ,ללַ ּמֵ ד לַ ּדוֹ רוֹ ת הַ ָּב ִאים ׁ ֶשלּ ֹא
דו ַעל ִ ּדבְ ֵריהֶ ם:
יְ הֵ א אָ ָדם עוֹ ֵמד ַעל ְ ּדבָ ָריוֶ ׁ ,שהֲ ֵרי אֲבוֹ ת הָ עוֹ לָ ם לֹא ָע ְמ ּ
רע"ב ) -ד( שלא יהא אדם עומד על דבריו
 -שלא יהא סרבן לעמוד קיים בסברתו:

אבות העולם  -הלל ושמאי:

ירין ִ ּד ְב ֵרי הַ יּ ִָחיד ּ ֵבין הַ ְמ ֻר ִּבין הוֹ ִאיל וְ אֵ ין הֲלָ כָ ה אֶ ָּלא ְכ ִד ְב ֵרי
)ה( וְ לָ ּ ָמה ַמזְ ִּכ ִ
ְ
הַ ְמ ֻר ִּביןֶ ׁ ,ש ִאם יִ ְראֶ ה בֵ ית ִ ּדין אֶ ת ִ ּד ְב ֵרי הַ יּ ִָחיד וְ יִ ְסמוֹ ך ָעלָ יוֶ ׁ ,שאֵ ין ּ ֵבית ִ ּדין
נו בַ חָ ְכ ָמה ּובַ ּ ִמנְ יָן .הָ יָה
יָכוֹ ל ְלבַ ּטֵ ל ִ ּד ְב ֵרי בֵ ית ִ ּדין חֲבֵ רוֹ ַעד ׁ ֶשיִ ּ ְהיֶה גָ דוֹ ל ִמ ּ ֶמ ּ ּ
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נו בַ חָ ְכ ָמה אֲבָ ל לֹא בַ ּ ִמנְ יָןַּ ,ב ּ ִמנְ יָן אֲבָ ל לֹא בַ חָ ְכ ָמה ,אֵ ינוֹ יָכוֹ ל
גָ דוֹ ל ִמ ּ ֶמ ּ ּ
נו בַ חָ ְכ ָמה ּובַ ּ ִמנְ יָן:
ְלבַ ּטֵ ל ְ ּדבָ ָריוַ ,עד ׁ ֶשיִ ּ ְהיֶה גָ דוֹ ל ִמ ּ ֶמ ּ ּ
רע"ב ) -ה( ויסמוך עליו  -כלומר שעשה
כדברי היחיד והניח דעת הרבים :אין בית דין
אחר  -שיעמוד אחריו יכול לבטל דברי בית
דין הראשון שעשה כדברי היחיד עד שיהיה
גדול ממנו בחכמה ובמנין .בחכמה היינו

שראש הישיבה של בית דין האחרון יהיה גדול
בחכמה מראש הישיבה של ראשון .ובמנין
שיהיו מנין התלמידים שבישיבה של אחרון
מרובים ממנין התלמידים שבישיבה של
ראשון:

הודהִ ,אם ּ ֵכן לָ ּ ָמה ַמזְ ִּכ ִירין ִ ּד ְב ֵרי הַ יּ ִָחיד ֵּבין הַ ְמ ֻר ִּבין ְלבַ ּ ָטלָ ה,
)ו( אָ ַמר ַר ִּבי יְ ּ ָ
ְ
יש ּ ְפלוֹ נִי ׁ ָש ַמ ּ ָת:
ֹאמר לוֹ ְּכ ִד ְב ֵרי ִא ׁ
ֹאמר הָ אָ ָדם ָּכך אֲנִ י ְמקֻ ָּבל ,י ַ
ׁ ֶש ִאם י ַ
רע"ב ) -ו( למה מזכירין דברי היחיד בין
המרובין  -כדי לבטלן .יחיד שלא עשה שום
ב"ד כדבריו .והן דחויים ובטלין למה מזכירין
אותן כלל ומשני שאם יאמר אדם כך אני

מקובל .ויתמה כשרואה שאין עושין כקבלתו
יאמרו לו כדברי איש פלוני שמעת ונדחו
דבריו:

לשה.
)ז( ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,רֹבַ ע עֲ צָ מוֹ ת ִמן הָ עֲ צָ ִמיםֵ ּ ,בין ִמ ּ ְׁשנַיִ ם ֵּבין ִמ ּ ְׁש ׁ ָ
ּובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,רֹבַ ע עֲ צָ מוֹ ת ִמן הַ גְּ וִ יָּהֵ ,מרֹב הַ ִּבנְ יָן אוֹ ֵמרֹב הַ ּ ִמנְ יָן.
ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ֵמר ,אֲ ִפלּ ּו ֵמ ֶעצֶ ם אֶ חָ ד:
רע"ב ) -ז( רובע עצמו'  -רובע קב של
עצמות המת מטמאים באהל .ופחות ]מרובע[
אין מטמאין אלא במגע ובמשא .אבל לא
באהל .וסברי ב"ש דרובע קב מטמאים
ואפילו הן ממתים הרבה :ובה"א רובע
עצמות מן הגויה  -כלומר מגוף אחד של מת

אחד ולא ממתים הרבה .ואפילו של מת אחד
אין מטמאין עד שיהיה ברובע הקב רוב בנין
דהיינו רוב גודל הגוף .או רוב מנין עצמותיו
של אדם רמ"ח :אפילו מעצם אחד  -אם
עצם אחד של מת ממלא רובע קב מטמא
באהל והלכה כבית הלל:

ילין
ומאֲ ִכ ִ
רומהֵּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםׁ ,שוֹ ִרין וְ ׁ ָש ִפין ְּב ָטהֳ ָרהַ ּ ,
)ח( ַּכ ְר ּ ִׁשינֵי ְת ּ ָ
ילין ְּבטֻ ְמאָ הַ ׁ .ש ּ ַמאי
ומאֲ ִכ ִ
הֳרה ,וְ ׁ ָש ִפין ּ ַ
ְּבטֻ ְמאָ הֵ ּ .בית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםׁ ,שוֹ ְרין ְּב ָט ָ
לו צָ ִרידַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ מֵ רָּ ,כל ַמעֲ ֵ ׂשיהֶ ם ְּבטֻ ְמאָ ה:
אוֹ ֵמר ,יֵאָ ְכ ּ
רע"ב ) -ח( כרשיני תרומה  -בערבי קורין
לה כרשנ"א .והם מאכל לגמלים ואין בני
אדם אוכלים מהם אלא מדוחק בשנת רעבון.
ומפרישין מהן תרומה .הואיל ונאכלים לאדם
בפרקים ע"י הדחק .ואינה קדושה כשאר
תרומות :שורין  -אותן במים :ושפין  -על
בשרן :בטהרה  -בנטילת ידים כדין כל שאר
אוכלים של תרומה .שסתם ידים שניות הן
ופוסלות את התרומה :ומאכילין  -לבהמה
בטומאה .ואינו חושש אם מטמא אותן בידים
בשעה שמאכילן לבהמה אבל כל זמן שאינו
מאכילן לבהמה אסור לטמאן בידים :שורין

בטהרה  -ששרייתן במים מכשירתן לקבל
טומאה .ואם שורה אותן בטומאה נמצא
הכשרן וטומאתן באים כאחד וזה בלבד
אוסירם ב"ה משום היכר כדי שידעו שהן
תרומה :יאכלנו צריד  -לשון יובש כמו צריד
של מנחות שהיא מקום של מנחות שלא הגיע
שם שמן .אף כאן יאכלו יבשים שלא יהא
עליהן משקה בשעת אכילה .כדי שלא יהא
ניכר שהוכשרו לקבל טומאה :כל מעשיהם
בטומאה  -ואפילו השרייה .והלכה כבית
הלל:
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)ט( הַ ּפוֹ ֵרט סֶ לַ ע ִמ ּ ְמעוֹ ת ַמעֲ ֵׂשה ׁ ֵשנִ יֵּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ְּבכָ ל הַ ּ ֶסלַ ע ָמעוֹ ת,
וב ׁ ֶשקֶ ל ָמעוֹ תַ ) .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר( אֵ ין ְמחַ ְ ּל ִלין
ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ְּב ׁ ֶשקֶ ל ּ ֶכסֶ ף ּ ְ
ּ ֶכסֶ ף ּופֵ רוֹ ת ַעל הַ ּ ֶכסֶ ף .וַ חֲכָ ִמים ַמ ִּת ִירין:
רע"ב ) -ט( הפורט סלע ממעות מעשר
שני  -מי שיש לו מעות נחשת של מעשר שני
ובא לפורטן בסלע כסף להעלות לירושלים
מפני משאוי הדרך :בש"א בכל הסלע מעות
 אם בא לפרטן יכול הוא לפרוט כלו .נותןמעות בשביל כל הסלע :ובית הלל אומרים -
לא יפרוט אלא חציין .שכשיבא לירושלים.
יהיה צריך לפרוטות מיד לקנות צרכי סעודה.
ואם ירוצו הכל אצל שלחני לפרוט יוקירו
הפרוטות ונמצא מעשר שני נפסד .לפיכך
ישאו פרוטות עמהן להוציא במקצת ולכשיכלו

יפרוט בכסף שבידו מעט מעט .שקל הוא
חצי סלע :אין מחללין כסף ופירות על כסף
 מי שיש לו חצי דינר כסף של מעשר.ופירות של מעשר שוים חצי דינר לא יצרפם
יחד לחללם על דינר :וחכמים מתירין -
בכה"ג ע"י צירוף פירות .כיון שאין לו אלא
חצי דינר כסף .אבל לחלל דינר כסף ופירות
שוין דינר על חצי סלע שהוא שני דינרין
מודים חכמים שאין מחללים .והלכה
כחכמים:

ירושלַ יִ םֵּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ְּבכָ ל הַ ּ ֶסלַ ע
שר ׁ ֵשנִ י ִּב ּ ׁ ָ
)י( הַ ּפוֹ ֵרט סֶ לַ ע ׁ ֶשל ַמעֲ ֵׂ
ָמעוֹ תּ ,ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ְּב ׁ ֶשקֶ ל ּ ֶכסֶ ף ובְ ׁ ֶשקֶ ל ָמעוֹ ת .הַ ָ ּדנִ ים ִל ְפנֵי חֲכָ ִמים
לשה
וב ִדינָר ָמעוֹ תַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמִּ ,ב ְׁש ׁ ָ
לשה ִדינ ִָרים ּ ֶכסֶ ף ְ
אוֹ ְמ ִריםִּ ,ב ְׁש ׁ ָ
יעית( ָמעוֹ ת .וְ ַר ִּבי ַט ְר ּפוֹ ן אוֹ ֵמר ,אַ ְר ָּב ָעה
יעית ) ּ ֶכסֶ ף ִּב ְרבִ ִ
וב ְר ִב ִ
ִדינ ִָרים ּ ֶכסֶ ף ִ
ֲנות וְ יֹאכַ ל ְּכנֶגְ ָ ּד ּה:
אַ ְס ּ ְפ ֵרי כָ סֶ ףַ ׁ .ש ּ ַמאי אוֹ ֵמר ,יַנִּ יחֶ ּנָה ַּבח ּ
רע"ב ) -י( הפורט סלע של מעשר שני
בירושלים  -שהיה מחליף סלע שבידו .ונוטל
פרוטות להוציאם לצרכי סעודת מעשר:
בש"א  -אם בא להחליף כל הסלעים שבידו
במעות יחליף :בה"א לא יחליף אלא חציין -
שמא לא ישהה בעיר עד שיוציא את כלן.
ויפקידם בעיר עד רגל אחר .והפרוטות
מתעפשות ואם יחזור ויחליפם בסלעים נמצא
שלחני משתכר ב' פעמים .ומעשר שני נפסד:
הדגים לפני חכמים  -שמעון בן עזאי.
ושמעון בן זומא .וחנן המצרי :בשלש דינרים
כסף ובדינר מעות  -הסלע הוא ד' דינרים
וכשבא להחליף הסלע לא יקח אלא בדינר א'
פרוטות וג' דינרים יהיו כסף :וברביעית כסף

ברביעית מעות  -בדינר רביעי של כסף לא
יקח אלא ברביעתו מעות של נחשת .ושלשה
חלקים כסף .שנמצא לוקח מעות אחד מששה
עשר בסלע בלבד :ארבעה אספרי כסף -
הדינר חמשה אספר"י .ומטבע הוא בארץ יו"ן
שעד היום קורין לו אספר"ו .נמצא הסלע
עשרים אספר"ו כשהוא מחלל בדינר יחללנו
על ארבעה אספר"ו כסף .ואספר"ו א' נחשת
נמצא לוקח נחשת א' מעשרים בסלע בלבד:
יניחנה בחנות ויאכל כנגדה  -לא יחלל כלל
על הפרוטות שמא ישכח ויעשה אותו חולין.
אלא יניח הסלע אצל החנוני ויאכל כנגדה עד
שתכלה .והלכה כדברי ב"ה בלבד:

לו ִח ּפ ּויָיוֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי ְמ ַט ּ ְמ ִאיןּ ,ובֵ ית ִה ֵּלל ְמ ַטהֲ ִרין.
)יא( ִּכ ּ ֵסא ׁ ֶשל ַּכ ָּלה ׁ ֶשנִּ ְּט ּ
ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ֵמר ,אַ ף ַמ ְל ֵּבן ׁ ֶשל ִּכ ּ ֵסאָ ,ט ֵמאִּ .כ ּ ֵסט ׁ ֶש ְּקבָ עוֹ ָּבעֲ ֵרבָ הֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי
ְמ ַט ּ ְמ ִאיןּ ,ובֵ ית ִה ֵּלל ְמ ַטהֲ ִריןַ ׁ .ש ּ ַמאי אוֹ ֵמר ,אַ ף הֶ ָעשׂ ּוי ָּב ּה:
רע"ב ) -יא( שנטלו חפויו  -רבותי פירשו
מלשון חפי פותחת )שבת דף פ"א( שהם
השינים הבולטים מן המפתחות שנוהגים
לעשות בארץ ישמעאל אףכאן רגילים לעשות

בכסא של כלה כמין שינים בולטים כדי
שיסמכו עליהן .ורמב"ם פי' חפוייו פתוחין
וציורין שעושים מעצים או מאבנים ומדביקין
אותן בכסא הכלה :ב"ש מטמאים  -דאכתי
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חזי לישיבה :וב"ה מטהרין  -דלא חזי לכלה
והוי כנשבר :אף מלבן הכסא טמא  -כלומר
אף מלבן הכסא בפני עצמו בלא הכסא ובלא
חפויו טמא כ"ש שהכסא בלא חפויו טמא:
מלבן  -צורת לבינה מרובעת עושין על
הכסא ויושבין עליו :כסא שקבעו בעריבה -
הביא כסא ממקום אחר .וקבעו בעריבה דרך

ישיבתו ועריבה אינה טמאה מדרס דחזיא
ללישה ולא לישב עליה :ב"ש מטמאין  -דלא
בטל כסא לגבי עריבה :וב"ה מטהרין -
ממדרס דבטל כסא לגבי עריבה .אבל כסא
העשוי בגוף העריבה עצמה .מודו בית שמאי
ובית הלל דטהור :שמאי אומר  -אף כסא
העשוי בעריבה עצמה טמא מדרס:

רו בֵ ית ִה ֵּלל ְלהוֹ רוֹ ת ְּכ ִד ְב ֵרי בֵ ית ׁ ַש ּ ַמאי .הָ ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶש ָּבאָ ה
)יב( אֵ לּ ּו ְדבָ ִרים ׁ ֶשחָ זְ ּ
ָשאֵ .מת ַּב ְע ִליִּ ,ת ְתי ּ ֵַבםּ .ובֵ ית ִה ֵּלל
ִמ ּ ְמ ִדינַת הַ ּיָם וְ אָ ְמ ָרה ֵמת ַּב ְע ִליִּ ,ת ּנ ֵ ׂ
נו אֶ ָּלא ְּבבָ אָ ה ִמן הַ ּקָ צִ יר ִּב ְלבָ ד .אָ ְמרו לָ הֶ ם ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי,
אוֹ ְמ ִרים ,לֹא ׁ ָש ַמ ְע ּ
ֵיתים וְ אַ חַ ת הַ ָּבאָ ה ִמ ּ ְמ ִדינַת הַ ּיָם,
אַ חַ ת הַ ָּבאָ ה ִמן הַ ּקָ צִ יר וְ אַ חַ ת הַ ָּבאָ ה ִמן הַ זּ ִ
רו בֵ ית ִה ֵּלל ְלהוֹ רוֹ ת ְּכבֵ ית ׁ ַש ּ ַמאי ֵּבית
רו בַ ּקָ צִ יר אֶ ָּלא בַ הוֹ ֶרה .חָ זְ ּ
לֹא ִד ְּב ּ
ָשא וְ לֹא ִת ּטוֹ ל
ָשא וְ ִת ּטוֹ ל ְּכתֻ ָּב ָת ּהּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםִּ ,ת ּנ ֵׂ
ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםִּ ,ת ּנ ֵ ׂ
ירו
רו לָ הֶ ם ֵּבית ׁ ַש ּ ַמאיִ ,ה ּ ַת ְר ּ ֶתם אֶ ת הָ עֶ ְרוָ ה הַ ח ּ ָ
ֲמורה ,לֹא ַת ִּת ּ
ְּכתֻ ָּב ָת ּה .אָ ְמ ּ
ינו ׁ ֶשאֵ ין הָ אַ ִחים נִ ְכנ ִָסין לַ ּ ַנחֲלָ ה
רו לָ הֶ ם ֵּבית ִה ֵּללָ ,מצִ ּ
אֶ ת הַ ּ ָממוֹ ן הַ ּקַ ל .אָ ְמ ּ
הוא כוֹ ֵתב
רו לָ הֶ ם ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי ,וַ הֲ לֹא ִמ ּ ֵספֶ ר ְּכתֻ ָּב ָת ּה נִ ְלמוֹ דֶ ׁ ,ש ּ
ַעל ּ ִפיהָ  .אָ ְמ ּ
ְ
רו בֵ ית ִה ֵּלל ְלהוֹ רוֹ ת
תוב ִליך .חָ זְ ּ
לָ ּהֶ ׁ ,ש ִאם ִּת ּנָשְׂ ִאי ְלאַ חֵ ר ִּת ְּט ִלי ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ּ
ְּכ ִד ְב ֵרי בֵ ית ׁ ַש ּ ַמאי:
רע"ב ) -יב( אלא בבאה מן הקציר -
כמעשה שהיה שהלכו בני אדם לקצור חטין
ונשכו נחש לאחד מהן ומת .ובאה והודיעה
בב"ד שלחו ומצאו כדבריה ולא התירו אלא
דוגמתו שיהא הדבר קרוב .אבל ממדינת הים
אינה נאמנת :אלא בהווה  -מעשה שהיה כך
היה .וה"ה לשאר מקומות :שאין האחין

נכנסין  -לנחלת בעלה .דרחמנא אמר ע"פ
שני עדים .וגבי נשואין דידה הוא דאקילו
משום עגונה :מספר כתובתה  -מנוסח
שהתקינו לכתוב בשטר כתובה :כשתנשאי
לאחר  -והרי היא נשאת וא"כ תטול
כתובתה:

)יג( ִמי ׁ ֶשחֶ צְ יוֹ ֶעבֶ ד וְ חֶ צְ יוֹ ּ ֶבן חוֹ ִרין ,עוֹ בֵ ד אֶ ת ַרבּ וֹ יוֹ ם אֶ חָ ד וְ אֶ ת ַעצְ מוֹ יוֹ ם
נְתם אֶ ת ַרבּ וֹ  ,וְ אֶ ת ַעצְ מוֹ
רו לָ הֶ ם ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאיִּ ,ת ּקַ ּ ֶ
אֶ חָ דִּ ,ד ְב ֵרי בֵ ית ִה ֵּלל .אָ ְמ ּ
שא ִׁשפְ חָ ה ,אֵ ינוֹ יָכוֹ לַּ .בת חוֹ ִרין ,אֵ ינוֹ יָכוֹ לִ .ל ָּבטֵ ל ,וַ הֲ לֹא לֹא
לֹא ִת ּקַ נְ ּ ֶתםִ .ל ּ ָ ׂ
הו ְב ָראָ ּה,
נִבְ ָרא הָ עוֹ לָ ם אֶ ָּלא ְל ִפ ְריָה וְ ִר ְביָהֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )ישעיה מה( לֹא תֹ ּ
שה אוֹ תוֹ בֶ ן חוֹ ִרין
קון הָ עוֹ לָ ם ,כּ וֹ ִפין אֶ ת ַרבּ ּו וְ עוֹ ֶ ׂ
לָ ׁ ֶשבֶ ת יְ צָ ָרהּ  .אֶ ָּלאִ ,מ ּ ְפנֵי ִת ּ ּ
רו בֵ ית ִה ֵּלל ְלהוֹ רוֹ ת ְּכבֵ ית ׁ ַש ּ ַמאי:
וְ כוֹ ֵתב ְׁש ָטר ַעל חֲצִ י ָד ָמיו .חָ זְ ּ
רע"ב ) -יג( מי שחציו עבד וחציו ב"ח -
כגון עבד של ב' שותפים ושחררו אחד מהן.
א"נ שקבל רבו ממנו חצי דמיו .ושחרר חציו
באותן הדמים :תקנתם את רבו  -שאינו חסר
כלום :לישא שפחה אינו יכול  -מפני צד

חירות שבו :בת חורין אינו יכול  -מפני צד
עבדות שבו :כופין את רבו ועושהו ב"ח -
וה"ה אם היה עבד של מאה שותפין ואחד
מהם שחררו .שכופין את כלם לשחררו:

)יד( ְּכ ִלי חֶ ֶרס ַמ ִּציל ַעל הַ כּ ֹלְּ ,כ ִד ְב ֵרי בֵ ית ִה ֵּללּ .ובֵ ית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ינוֹ
רו לָ הֶ ם ּ ֵבית ִה ֵּלל,
ַמ ִּציל אֶ ָּלא ַעל הָ אֳ כָ ִלין וְ ַעל הַ ּ ַמ ְׁש ִקין וְ ַעל ְּכ ִלי חָ ֶרס .אָ ְמ ּ

כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

8

חק לישראל – פרשת האזינו יום ד'
אעל ּגַ ב ַעם הָ אָ ֶרץ ,וְ אֵ ין
הוא ָט ֵמ ַ
רו לָ הֶ ם ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאיִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
ִמ ּ ְפנֵי ָמה .אָ ְמ ּ
ומ ְׁש ִקין
רו לָ הֶ ם ּ ֵבית ִה ֵּלל ,וַ הֲ לֹא ִטהַ ְר ּ ֶתם אֳ כָ ִלים ּ ַ
ְּכ ִלי ָט ֵמא חוֹ צֵ ץ .אָ ְמ ּ
ומ ְׁש ִקים ׁ ֶש ְּבתוֹ כוֹ ְ ,ל ַעצְ מוֹ
נו אֳ כָ ִלים ּ ַ
רו לָ הֶ ם ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאיְּ ,כ ׁ ֶש ִּטהַ ְר ּ
ׁ ֶש ְּבתוֹ כוֹ  .אָ ְמ ּ
ָ
רו בֵ ית ִה ֵּלל ְלהוֹ רוֹ ת
נו .אֲבָ ל ְּכ ׁ ֶש ִּטהַ ְר ּ ָת אֶ ת הַ ְּכ ִליִ ,טהַ ְר ּ ָת ְלך וְ לוֹ  .חָ זְ ּ
ִטהַ ְר ּ
ְּכ ִד ְב ֵרי בֵ ית ׁ ַש ּ ַמאי:
רע"ב ) -יד( כלי חרס מציל על הכל  -כלי
חרס המוקף צמיד פתיל מציל על כל מה
שבתוכו דכתיב )במדבר יט( וכל כלי פתוח
אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא .הא יש
עליו צמיד פתיל טהור הוא ומה שבתוכו לא
שנא כלים .ולא שנא אוכלים ומשקין ובכלי
חרס הכתוב מדבר דכתיב וכל כלי פתוח במי
שמטמא דרך פתחו ואינו מטמא דרך גבו:
אינו מציל אלא על אוכלין ומשקין ועל כלי
חרס  -אבל על שאר כלים אינו מציל
כדמפרש ואזיל :מפני מה .מפני שהוא טמא
עלגב ע"ה  -שכל הנמצא אצל ע"ה בין כלים
בין אוכלים ומשקין כולן בחזקת טמאין לפי
שאינם בקיאים בהלכות טומאה וטהרה.
וחושבין על טמא שהוא טהור :ואין כלי טמא
חוצץ  -אין מציל מפני הטומאה אלא כלי
טהור בלבד אבל כלי טמא אינו מציל על מה
שבתוכו וכלים של ע" ההואיל ובחזקת
טמאים הן אינן מצילין :לעצמו טהרנו -
לע"ה לבדו טהרנו .ולא חיישינן דלמא אתי
חבר לאשתמושי בהו שהרי הם בדלי' ממגעם.

גמרא

ובלא"ה נמי כל מאכלם טמא .הלכך אוכלים
ומשקין וכ"ח שאין להם טהרה במקוה כשהיו
בתוך צמיד פתיל של כלי ע"ה אמרי' להו
טהורים הן .וישתמשו בהן הן שמחזיקין
כליהם בחזקת טהורים .ואין לחוש שמא ישאל
החבר מהן וישתמש בהן שהרי הן אצלו בחזקת
טמאין ואין להם טהרה עולמית .אבל בכלי
שטף .דאיכא למיחש שמא ישאל החבר מהן
ויטבילם וישתמש בהם בלא הזאה ג' וז' שלא
ידע שנטמאו באוהל המת .וחושב דטבילה
בעלמא סגי להו להצילם מטומאה שנטמאין
אגב עם הארץ .והיינו דתנן טהרת לך ולו.
דאתי חבר לאשתמושי בהו .הלכך עשו דין
שוה לכל .ואמרו דאין כלי שטף נצול בצמיד
פתיל לא בשל חבר .ולא בשל ע"ה .ואם באו
לגזור שלעולם כלי חרס של עם הארץ .לא
יציל בצמיד פתיל לפי שהוא בחזקת טמא ואין
כלי טמא מציל )אבל של חבר יציל( לא היו
עמי הארצון מקבלין מהם .לפי שהן סבורים
שהן בקיאין ושומרים כליהם בטהרה וכלים
שלהן מצילין:

– עבודה זרה דף נה' ע"א

שאל אגריפס שר צבא את ר"ג כתיב בתורתכם כי ה' אלהיך אש אכלה
הוא אל קנא כלום מתקנא אלא חכם בחכם וגבור בגבור ועשיר בעשיר
אמר לו אמשול לך משל למה"ד לאדם שנשא אשה על אשתו חשובה
ממנה אין מתקנאה בה פחותה ממנה מתקנאה בה אמר ליה זונין לרבי
עקיבא לבי ולבך ידע דעבודת כוכבים לית בה מששא והא קחזינן גברי
דאזלי כי מתברי ואתו כי מצמדי מאי טעמא אמר לו אמשול לך משל
למה הדבר דומה לאדם נאמן שהיה בעיר וכל בני עירו היו מפקידין אצלו
שלא בעדים ובא אדם אחד והפקיד לו בעדים פעם אחד שכח והפקיד אצלו
שלא בעדים אמרה לו אשתו בוא ונכפרנו אמר לה וכי מפני ששוטה זה
עשה שלא כהוגן אנו נאבד את אמונתינו אף כך יסורין בשעה שמשגרין
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אותן על האדם משביעין אותן שלא תלכו אלא ביום פלוני ולא תצאו אלא
ביום פלוני ובשעה פלונית ועל ידי פלוני ועל ידי סם פלוני כיון שהגיע
זמנן לצאת הלך זה לבית עבודת כוכבים אמרו יסורין דין הוא שלא נצא
וחוזרין ואומרים וכי מפני ששוטה זה עושה שלא כהוגן אנו נאבד שבועתנו
והיינו דאמר רבי יוחנן מאי דכתיב וחלים רעים ונאמנים רעים בשליחותן
ונאמנים בשבועתן אמר ליה רבא בר רב יצחק לרב יהודה האיכא בית
עבודת כוכבים באתרין דכי מצטריך עלמא למטרא מתחזי להו בחלמא
ואמר להו שחטו לי גברא ואייתי מטרא שחטו לה גברא ואתי מטרא אמר
ליה השתא אי הוי שכיבנא לא אמרי לכו הא מלתא דאמר רב מאי דכתיב
אשר חלק ה' אלהיך אותם לכל העמים מלמד שהחליקן בדברים כדי
לטורדן מן העולם והיינו דאמר ריש לקיש מאי דכתיב אם ללצים הוא יליץ
ולענוים יתן חן בא לטמא פותחין לו בא לטהר מסייעין אותו:
רש"י על הגמרא
אגריפס שר צבא  -עובד כוכבים היה ממונה
על ראשי גייסות ובימי אגריפס המלך היה:
אין מתקנאה בה  -אשתו הראשונה אינה
מקפדת ]כל כך[ לשנוא את בעלה ]אבל אם
פחותה ממנה מתקנאה ומקפדת עליו
לשנאתו[ :זונין  -ישראל היה :דאזלי כי

זוהר

מתברי  -פסחים ההולכין לעבודת כוכבים
שנתפרקו איבריהן מחמת חוליין וחוזרין
באיברין מצומדים :רעים בשליחותן -
שמיסרים את הגוף :שהחליקן בדברים -
מניחן לטעות:

– וילך דף רפו' ע"א

בו
אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ סֵ יַ ,מאי ִ ּד ְכ ִּתיב) ,ירמיה ב( ִּכי ְׁש ּ ַתיִ ם ָרעוֹ ת ָע ָ ׂשה ַע ּ ִמי אוֹ ִתי ָעזְ ּ
בו ְמקוֹ ר ַמיִ ם חַ יִ ּיםָּ ,דא
ְמקוֹ ר ַמיִ ם חַ יִ ּים לַ ְחצוֹ ב לָ הֶ ם בּ ֹארוֹ ת וְ גוֹ ' .אוֹ ִתי ָעזְ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יהְּ .כ ִתיב
הואְּ ,באָ ֵמןַ .מאי עוֹ נְ ׁ ֵש ּ
הוא ְ ּדלָ א ָּב ֵעי ְלקַ ְ ּד ׁ ָשא ְׁש ָמא ְד ּ ְ
יך ּ
ּ
יה ּנָם ַ ּד ְר ּגָ א ָּב ַתר ַ ּד ְר ּגָ אַ ,עד
לַ ְחצוֹ ב לָ הֶ ם בּ ֹארוֹ ת בּ ֹארוֹ ת נִ ְׁש ָּב ִריםּ ְ ,דנ ְַח ִּתין לַ ּגֵ ִ
ְ
הוא,
יש ְׁש ָמא ְד ּ ְ
יהו קַ ִ ּד ׁ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ְ ּדנ ְַח ִּתין לַ אֲבַ ּדוֹ ן ְ ּד ִא ְק ֵרי ּ ַת ְח ִּתית .וְ ִאי ִא ּ
הוא ָע ְל ָמא
ָאות ,סָ ִליק ַ ּד ְר ּגָ א ָּב ַתר ַ ּד ְר ּגָ אְ ,ל ִא ְת ַע ְ ּדנָא ֵמהַ ּ
ְלכַ וְ ּ ונָה ְּבאָ ֵמן ַּכ ְ ּדקָ א י ּ
ֱמונִ ים נוֹ צֵ ר יְ ָי'
הוא ִד ְכ ִתיב) ,תהלים לא( א ּ
ְּדאָ ֵתיּ ְ ,דנָגִ יד ּ ָת ִדיר לָ א ּ ָפ ִסיק ,הֲ ָדא ּ
ומ ׁ ַש ֵּלם ַעל י ֶֶתר עוֹ ֵ ׂשה ּגַ אֲ וָ ה:
ְּ
ְ
הו
ירה ָמ ִׁשיך ִּב ְרכָ אן ֵמ ֵע ָּ
ּ ָתאנָאִׁ ,ש ָ
חון ִּב ְרכָ אן ְּבכֻ ְ ּל ּ
ילא ְל ַת ּ ָתאַ ,עד ְ ּדיִ ְׁש ּ ַת ְּכ ּ
מין) .אמר רבי יוסי אינון ישראל למימר שירתא ,שלימתא שירה דכליל כל שאר שירין הדא הוא
ָע ְל ִ
דכתיב) ,ישעיה יב( ואמרתם ביום ההוא הודו ליי' קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו( .אָ ַמר ִר ִּבי
ילא ְל ַת ּ ָתא.
ומ ֵע ָּ
ילאֵ ּ ,
יר ָתאִ ,מ ּ ַת ּ ָתא ְל ֵע ָּ
ימר ִׁש ָ
ינון יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ֵמ ַ
אֶ ְל ָעזָר ,זְ ִמינִ ין ִא ּ ּ
ירה
נותאּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,במדבר כא( אָ ז י ִָׁשיר יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת הַ ּ ִׁש ָ
ימ ּ ָ
ולקַ ּ ְׁש ָרא ִק ְׁש ָרא ִ ּד ְמהֵ ְ
ְּ
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ירה
הו ְּכהַ אי ּגַ וְ ונָא .אֶ ת הַ ּ ִׁש ָ
הַ זֹּאת .אָ ז ׁ ָשר לֹא ֶנא ֱַמר ,אֶ ָּלא אָ ז י ִָׁשיר .וְ כֵ ן ּ ֻכ ְ ּל ּ
נו לָ ּה ,עֲ ִלי ְבאֵ רְּ ,כלוֹ ַמר סָ ק ְלאַ ְת ִר ְ
יך,
הַ זֹּאתִ ,מ ּ ַת ּ ָתא ְל ֵע ָּ
ילא .עֲ ִלי ְבאֵ ר עֱ ּ
ְל ִא ְתאַ ח ֲָדא ְּבבַ ְע ִל ְ
הוא ִמ ּ ַת ּ ָתא ְל ֵע ָּ
ילא:
יךּ ָ ,דא ּ
ש ִרים,
רוהָ ָ ׂ
ולבָ ַתר ֵמ ֵע ָּ
ְּ
ילא ְל ַת ּ ָתא) ,דהא עד השתא בגלותא אשתכחת עמנא( ְּבאֵ ר חֲפָ ּ
רון
ידו לָ הּ אַ ָּבא וְ ִא ּ ָ
רוהָ נְ ִדיבֵ י הָ ָעםִ ,א ֵּלין אֲ בָ הָ ןּ ְ ,ד ִא ְק ּ
ימא) ,לעילא( ָּכ ּ
ְ ּדאוֹ ִל ּ
וב ּ ָמה
אֲתר ְל ִאזְ ַ ּדוְ ּ וגָ א ָּבהּ ַמ ְל ָּכאְּ ,ב ִב ְר ָּכןְ ּ .
רוהָ ָ ,
)תהלים מז( נְ ִדיבֵ י ַע ּ ִמיםָּ .כ ּ
ילא ְל ַת ּ ָתא.
ווגָ אִּ .ב ְמחוֹ קֵ קָּ ,דא יְ סוֹ דְּ .ב ִמ ְׁשעֲ נוֹ ָתםָּ ,דא נֶצַ ח וְ הוֹ דֵ ,מעֵ ָּ
הוא זִ ּ ּ
ּ
ימא,
ורא ְׁשלֵ ָ
ומ ּ ַנח ֲִליאֵ ל ָּבמוֹ ת .הָ א ִק ּ ׁש ּ ָ
ומ ּ ַמ ּ ָתנָה ַנח ֲִליאֵ לִ ּ ,
ומ ּ ִמ ְד ָּבר ַמ ּ ָתנָהִ ּ ,
ִּ
יה:
ימא ְ ּד ֹכ ָּלא ֵּב ּ
ורא קַ יְ ּ ָ
נותאִ ,ק ּ ׁש ּ ָ
ימ ּ ָ
ורא ִ ּד ְמהֵ ְ
ִק ּ ׁש ּ ָ
יר ָתא ְ ּדכָ ִליל ָּכל
ימ ָתאִׁ .ש ָ
יר ָתא ְׁשלֵ ָ
ימר ִׁש ָ
אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ סֵ י ,זְ ִמינִ ין יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ֵמ ַ
או בִ ְׁשמוֹ
הוא ִד ְכ ִתיב ,וַ ַ
ְׁשאַ ר ִׁש ִ
דו לַ ה' ִק ְר ּ
הוא הוֹ ּ
אֲמ ְר ּ ֶתם ַּב ּיוֹ ם הַ ּ
ירין .הֲ ָדא ּ
ְ
הוא זִ ְמנָא ְּכ ִתיב) ,זכריה יד( וְ הָ יָה יְ ָי ְל ֶמלֶ ך ַעל ָּכל
יעו בָ ַע ּ ִמים עֲ ִלילוֹ ָתיוְּ .בהַ ּ
הוֹ ִד ּ
וכ ִתיב )תהלים קכו( אָ ז יִ ּ ָמלֵ א שְׂ חוֹ ק
ושמוֹ אֶ חָ דְ ּ .
הוא יִ ְהיֶה יְ ָי אֶ חָ ד ּ ְׁ
הָ אָ ֶרץ ַּביוֹ ם הַ ּ
ְ
ֵנו ִר ּנָה ,אָ ז י ְ
ינו ּ ְ
רוך יְ ָי'
ֹאמ ּ
ול ׁשוֹ נ ּ
ּ ִפ ּ
רו בַ ּגוֹ יִ ם ִהגְ ִ ּדיל יְ ָי לַ עֲ שׂ וֹ ת ִעם אֵ ֶּלהָּ .ב ּ
ְ
ְלעוֹ לָ ם אָ ֵמן וְ אָ ֵמן יִ ְמלוֹ ך יְ ָי' ְלעוֹ לָ ם אָ ֵמן וְ אָ ֵמן:
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ז'
)א( מנהגות רבות נהגו חכמי ישראל בסעודה וכולן דרך ארץ ואלו הן כשנכנסין לסעודה
הגדול שבכולן נוטל את ידיו תחלה ואח"כ נכנסין ויושבין מסובין וגדול מיסב בראש
ושני לו למטה הימנו היו שלשה מטות גדול מיסב בראש ושני לו למעלה הימנו
ושלישי לו למטה הימנו:
)ב( בעל הבית מברך המוציא ומשלים הברכה ואח"כ בוצע והאורח מברך ברכת המזון
כדי שיברך לבעל הבית ואם היו כולן בעלי הבית הגדול שבהן בוצע והוא מברך ברכת
המזון:

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