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חק לישראל – פרשת נצבים יום ג'
תורה -

דברים פרק כט'

)יט(

הוא וְ ָר ְבצָ ה בּ וֹ
לֹא יֹאבֶ ה יְ הֹוָ ה ְסלֹחַ לוֹ ִּכי אָ ז י ְֶע ׁ ַשן אַ ף יְ הֹוָ ה וְ ִקנְאָ תוֹ ָּב ִא ׁ
יש הַ ּ
מיִ ם) :יט(
ומחָ ה יְ הֹוָ ה אֶ ת ְׁשמוֹ ִמ ּ ַתחַ ת הַ ּ ׁ ָש ָ
תובָ ה ַּב ּ ֵספֶ ר הַ זֶּה ּ ָ
ָּכל הָ אָ לָ ה הַ ְּכ ּ
הוא וְ ָר ְבצָ ה בּ וֹ ָּכל הָ אָ לָ ה
לֹא יֹאבֶ ה יְ הֹוָ ה ְסלֹחַ לוֹ ִּכי אָ ז י ְֶע ׁ ַשן אַ ף יְ הֹוָ ה וְ ִקנְ אָ תוֹ ָּב ִא ׁ
יש הַ ּ
מיִ ם) :יט(
ומחָ ה יְ הֹוָ ה אֶ ת ְׁשמוֹ ִמ ּ ַתחַ ת הַ ּ ׁ ָש ָ
תובָ ה ַּב ּסֵ פֶ ר הַ זֶּה ּ ָ
הַ ְּכ ּ
יבין
לָ א יֵיבֵ י יְ ָי ְל ִמ ְׁש ַּבק לֵ ּה אֲ ֵרי ְּבכֵ ן יִ ְתקֵ ף ָרגְ זָא ַדיְ ָי וְ חֶ ְמ ֵת ּה ְּבגַ ְב ָרא הַ הוּא וְ יִ ְד ְּבקוּן ּ ֵב ּה ָּכל ְלוָ ַט ּיָא ִ ּד ְכ ִת ִ
ְּב ִס ְפ ָרא הָ ֵדין וְ יִ ְמחֵ י יְ ָי יָת ְׁש ֵמ ּה ִמ ְּתחוֹ ת ְׁש ַמ ָ ּיא:

תובָ ה
)כ( וְ ִה ְב ִ ּדילוֹ יְ הֹוָ ה ְל ָר ָעה ִמכּ ֹל ִׁש ְבטֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל ְּככֹל אָ לוֹ ת הַ ְּב ִרית הַ ְּכ ּ
ְ ּבסֵ פֶ ר הַ ּתוֹ ָרה הַ ז ֶּה) :כ( וְ ִה ְב ִ ּדילוֹ יְ הֹוָ ה ְל ָר ָעה ִמכּ ֹל ִׁש ְבטֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל ְּכ ֹכל אָ לוֹ ת ַה ְ ּב ִרית
תובָ ה ְ ּבסֵ פֶ ר הַ ּתוֹ ָרה הַ זֶּה:
הַ ְּכ ּ

יבין
ישא ִמכּ ֹל ִׁש ְב ַט ּיָא ְדיִ שְׂ ָראֵ ל ְּכ ֹכל ְלוָ טֵ י ְקי ָָמא ִ ּד ְכ ִת ִ
)כ( וְ י ְַפ ְר ִׁש ּנ ֵּה יְ ָי ְל ִב ׁ ָ

ְּב ִס ְפ ָרא ְדאוֹ ַריְ ָתא הָ ֵדין:

ָקומו ֵמאַ ח ֲֵריכֶ ם וְ הַ ּנ ְָכ ִרי אֲ ׁ ֶשר ָיבֹא
)כא( וְ אָ ַמר הַ ּדוֹ ר הָ אַ חֲרוֹ ן ְּבנֵיכֶ ם א ׁ ֶ
ֲשר י ּ ּ
אֲשר חִ ָּלה יְ הֹוָ ה
ֶׁ
או אֶ ת ַמכּ וֹ ת הָ אָ ֶרץ הַ ִהוא וְ אֶ ת ּ ַתחֲלֻ אֶ יהָ
ֵמאֶ ֶרץ ְרחוֹ קָ ה וְ ָר ּ
ֲשר יָ בֹא ֵמאֶ ֶרץ
קומו ֵמאַ ח ֲֵריכֶ ם וְ הַ ּנ ְָכ ִרי א ׁ ֶ
ָּב ּה) :כא( וְ אָ ַמר הַ ּדוֹ ר הָ אַ ֲחרוֹ ן ְּבנֵיכֶ ם אֲ ׁ ֶשר יָ ּ ּ
ֵימר ָ ּד ָרא
ֲשר ִחלָּ ה יְ הֹוָ ה ָּב ּה) :כא( וְ י ַ
או אֶ ת ַמכּ וֹ ת הָ אָ ֶרץ הַ ִהוא וְ אֶ ת ּ ַתחֲלֻ אֶ יהָ א ׁ ֶ
ְרחוֹ קָ ה וְ ָר ּ
ֵיתי ֵמאַ ְר ָעא ְר ִחיקָ א וְ ֶיחֱזוּן יָת ְמחָ ָתא ְ ּדאַ ְר ָעא הַ ִהיא וְ יָת
בַ ְת ָראָ ה ְּבנֵיכוֹ ן ִ ּדי יְ קוּמוּן ִמ ַּב ְת ֵריכוֹ ן וּבַ ר ַע ְמ ִמין ְ ּדי ֵ
ַמ ְר ָעהָ א ִ ּדי אַ ְמ ַרע יְ ָי ַּב ּה:
)כב(

ּגָ ְפ ִרית וָ ֶמלַ ח שְׂ ֵרפָ ה כָ ל אַ ְרצָ ּה לֹא ִתזּ ַָרע וְ לֹא ַתצְ ִמחַ וְ לֹא יַעֲ לֶ ה בָ ּה ָּכל ֵע ֶ ׂשב
אֲשר הָ פַ ְך יְ הֹוָ ה ְּבאַ ּפוֹ ּובַ ח ֲָמתוֹ :
בוים{ ׁ ֶ
מ ָרה אַ ְד ָמה וּצְ ֹביִ ים }ּוצְ ִֹ
ְּכ ַמ ְה ּ ֵפכַ ת ְסדֹם וַ עֲ ֹ
)כב( ּגָ ְפ ִרית וָ מֶ לַ ח שְׂ ֵרפָ ה כָ ל אַ ְרצָ ּה לֹא ִתזָ ּ ַרע וְ לֹא ַתצְ ִמחַ וְ לֹא יַעֲ לֶ ה בָ ּה ָּכל עֵ ֶ ׂשב

שר הָ פַ ְך יְ הֹוָ ה ְ ּבאַ ּפוֹ ּובַ חֲ ָמתוֹ ) :כב( ּגָ ְפ ֵר ָתא
בוים{ ֲא ׁ ֶ
ְּכ ַמ ְה ּפֵ כַ ת ְסדֹם וַ עֲ מ ָֹרה אַ ְד ָמה וּצְ ֹביִ ים }ּוצְ ִֹ
ידת ָּכל אַ ְר ַע ּה לָ א ִתזְ ַרע וְ לָ א ַתצְ ַמח וְ לָ א יִ ּ ַסק ַּב ּה ָּכל ֶע ְס ָּבא ְּכ ַמ ְה ּ ֶפ ְכ ּ ָתא ִ ּד ְסדֹם וַ עֲ מ ָֹרה אַ ְד ָמה
ו ִּמ ְלחָ א יְ ִק ַ
וּצְ בוֹ יִ ם ִ ּדי הֲ פַ ְך יְ ָי ְּב ָרגְ ז ֵּה ו ְּבחֶ ְמ ֵת ּה:

רו ָּכל הַ ּגוֹ יִ ם ַעל ֶמה ָע ָ ׂשה יְ הֹוָ ה ָּככָ ה לָ אָ ֶרץ הַ זֹּאת ֶמה ח ֳִרי הָ אַ ף
)כג( וְ אָ ְמ ּ
שה יְ הֹוָ ה ָּככָ ה לָ אָ ֶרץ הַ זֹּאת ֶמה ח ֳִרי הָ אַ ף
רו ָּכל הַ ּגוֹ יִ ם ַעל ֶמה ָע ָ ׂ
הַ ּגָ דוֹ ל הַ ז ֶּה) :כג( וְ אָ ְמ ּ
הַ ּגָ דוֹ ל הַ זֶּה:

ֵימרוּן ָּכל ַע ְמ ַמ ּיָא ַעל ֶמה עֲ בַ ד יְ ָי ְּכ ֵדין ְלאַ ְר ָעא הָ ָדא ָמא ְתקוֹ ף ָרגְ זָא ַר ָּבא הָ ֵדין:
)כג( וְ י ְ

רש"י
)יט( יעשן אף ה'  -ע"י כעס הגוף מתחמם
והעשן יוצא מן האף .וכן עלה עשן באפו
ואע"פ שאין זו לפני המקום הכתוב משמיע
את האזן כדרך שהיא רגילה ויכולה לשמוע
כפי דרך הארץ :וקנאתו  -לשון חמה
אנפרטמנ"ט )זיך ערהיטצען אין גראססע
צארען זיין( אחיזת לבישת נקמה ואינו מעביר
על המדה:
)כ( הכתובה בספר התורה הזה  -ולמעלה
הוא אומר בספר התורה הזאת גם כל חלי

וכל מכה וגו' הזאת לשון נקבה מוסב על
התורה .הזה לשון זכר מוסב על הספר וע"י
פיסוק הטעמים הן נחלקין לשתי לשונות.
בפרשת הקללות הטפחה נתונה תחת בספר
והתורה הזאת דבוקים זה לזה לכך אמר
הזאת וכאן הטפחא נתונה תחת התורה נמצא
ספר התורה דבוקים זה לזה לפיכך לשון זכר
נופל אחריו שהלשון נופל על הספר:
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חק לישראל – פרשת נצבים יום ג'
נביא

– ישעיה פרק סב ט'-יב' פרק נ' א'

הו ְּבחַ צְ רוֹ ת קָ ְד ִׁשי:
לו אֶ ת יְ הֹוָ ה ּ ְ
ִּכי ְמאַ ְספָ יו י ְ
ומקַ ְּבצָ יו יִ ְׁש ּתֻ ּ
הו וְ ִה ְל ּ
ֹאכלֻ ּ

)ט (
ארי דכנשוהי לעבורא ייכלונה וישבחון קדם יי ודעצרוהי לחמרא ישתונה בדרת קודשי:

)ט(

ימו
לו ֵמאֶ בֶ ן הָ ִר ּ
נו ֶ ּד ֶר ְך הָ ָעם ֹסלּ ּו סֹלּ ּו הַ ְמ ִס ָּלה סַ ְ ּק ּ
רו ַּב ּ ְׁש ָע ִרים ּ ַפ ּ ּ
רו ִע ְב ּ
)י( ִעבְ ּ
נֵס ַעל הָ ַע ּ ִ
מים) :י( אמר נביא עברו ותובו בתרעיא אפנו לב עמא לאורח תקנא בסרו בשורן טבן
ונחמן לצדיקיא דסליקו הירהור יצרא דהוא כאבן תקלא ארימו אתא על עממיא:

רו ְלבַ ת צִ ּיוֹ ן ִה ּנֵה יִ ְׁשעֵ ְך ָּבא ִה ּנֵה
)יא( ִה ּנֵה יְ הֹוָ ה ִה ְׁש ִמ ַ
יע אֶ ל ְקצֵ ה הָ אָ ֶרץ ִא ְמ ּ
לתוֹ ְלפָ נָיו) :יא( הא יי אשמע לסיפי ארעא אמרו לכנשתא דציון דא פרקיך
שְׂ כָ רוֹ ִא ּתוֹ ּופְ עֻ ָּ
מתגלי הא אגר עבדי מימרה עמה וכל עובדיהון גלן קדמוהי:

רושה ִעיר לֹא נֶעֱ זָבָ ה:
אולֵ י יְ הֹוָ ה וְ לָ ְך יִ ּקָ ֵרא ְד ּ ׁ ָ
או לָ הֶ ם ַעם הַ ּק ֶֹד ׁש גְּ ּ
וְ קָ ְר ּ

)יב(
ויקרון להון עמא דקודשא פריקיא דיי וליך יתקרי תביעתא קרתא דלא אתרחקת:

)יב(

בושוֹ צֹעֶ ה ְּברֹב כּ ֹחוֹ
דור ִּב ְל ּ ׁ
ֲמוץ ְּבגָ ִדים ִמ ָּבצְ ָרה זֶה הָ ּ
)א( ִמי זֶה ָּבא ֵמאֱדוֹ ם ח ּ
יע) :א( מן אמר אלין עתיד לאיתאה מחא על אדום פורענא
אֲ נִ י ְמ ַד ֵּבר ִּבצְ ָדקָ ה ַרב ְלהוֹ ִׁש ַ
תקיפא על בצרה למעבד פורענות דין עמה כמא דקיים להון במימרה אמר הא אנא מתגלי כמא
דמללית בזכו סגיא קדמי חיל למפרק:

רש"י
)ט( יאכלוהו  -מוסב על דגנך .ישתוהו -
מוסב על תירושך .עברו עברו בשערים -
אמר נבייא עברו ותובו בתרעיא אפנו לבא
דעמא לאורח תקנא:
)י( סלו סלו המסלה  -כבשו הדרך בטי"ץ
לוקמי"ן בלע"ז סולו לשון מסלה הוא .סקלו
מאבן  -סקלו המסילה והשליכו אבני מכשול
לצדדין ,סקלו אישפירייא"ן בלע"ז .מאבן -
מהיות שם אבן וכנגד יצר הרע הוא אומר,
ויש עוד לפותרו על תיקון הדרכים לקבוץ
הגליות .הרימו נס  -כלונס פורקא בלעז אות
הוא שיקבצו אלי ויביאו לי את הגולים אצלם:
)יא( הנה שכרו  -שמוכן לתת לעבדיו מוכן
אתו .ופעולתו  -שכר הפעולה שפעלו עמו
לפניו הוא מוכן לתת:

כתובים
)א (

)א( מי זה בא מאדום  -נתנבא הנביא על
שעיר ובצרה ,אמרו רבותינו שתי טעיות עתיד
שר של שעיר לטעות כסבור הוא שבצרה היא
בצר במדבר שהיתה עיר מקלט ,וטועה משום
שאין קולטת אלא שוגג והוא הרג את ישראל
מזיד ,ועוד יש מדרש אגדה על שהספיקה
בצרה מלך לשעיר במות מלכה הראשון וימלך
תחתיו יובב בן זרח מבצרה ובצרה ממואב
היא כענין שנא' על קריות ועל בצרה .זה -
)שהיה( הדור בלבושו וצעה ונאזר ברוב כחו
והקב"ה משיבו אני הוא שעלתה לפני לדבר
בצדקת האבות ובצדקת דורו של צרה וצדקתי
גם היא עמהם ונגליתי להיות רב להושיע
והם אומרים מדוע אדום ללבושך מדוע
בגדיך אדומים:

– תהילים פרק עז' א'-ה'

דותון{ ְלאָ סָ ף ִמזְ מוֹ ר:
לַ ְמ ַנ ֵ ּצחַ ַעל ידיתון }יְ ּ ּ
קוֹ ִלי אֶ ל ֱאל ִֹהים וְ אֶ צְ ָעקָ ה קוֹ ִלי אֶ ל ֱאל ִֹהים וְ הַ אֲ זִ ין אֵ לָ י:

)ב(
קלי קדם אלהא ואצית מימרי:

)א( לשבחא על יד ידותון לאסף תושבחא:
)ב( קלי קדם יי ואקבל
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חק לישראל – פרשת נצבים יום ג'
פוג ֵמאֲ נָה ִה ּנָחֵ ם נ ְַפ ִׁשי:
ְּביוֹ ם צָ ָר ִתי ֲא ֹדנָי ָ ּד ָר ְׁש ִּתי י ִָדי לַ יְ לָ ה נִ גְּ ָרה וְ לֹא ָת ּ

)ג (
ביום עקתי אולפן מן קדם יי תבעית שרת עלי נבואה בליליא זלגת עיני דמעתא ולא ספוג סריבת
לאתנחמא נפשי:

רוחי סֶ לָ ה:
אֶ זְ ְּכ ָרה ֱאל ִֹהים וְ אֶ ה ֱָמיָה אָ שִׂ יחָ ה וְ ִת ְת ַע ּטֵ ף ּ ִ

)ד(
יי אמלל ותשתלהי רוחי לעלמין:

אָ חַ זְ ּ ָת ְׁשמֻ רוֹ ת ֵעינָי נִ ְפ ַע ְמ ִּתי וְ לֹא א ֲַד ּ ֵבר:

)ה (
אמלל:

)ג(

)ד( אדכר אלהא וארגוש קדם

)ה( אחדתא תימורתא דעיני אטרפית ולא

רש"י
)א( על ידותון  -על הדתות ועל הדינין
העוברים על ישראל:
)ג( ידי  -מכתי .לילה נגרה  -בגלות זה
שהוא כלילה היא נגרה ליחה ומרה .ולא
תפוג  -ולא תדמה נגרתה:
)ד( אזכרה אלהים  -החסד שהיה רגיל
לעשות לי בימי חבתי .אשיחה  -באותן

משנה

חסדים וטובות .ותתעטף רוחו  -פשמי"ר
בלעז:
)ה( אחזת שמורות עיני  -שמורות לשון
אשמורות הלילה שאדם נעור משנתו ודעתו
מיושבת ולבו חוזר עליו ואני איני כן בלילה זו
של גלות תמיד עיני נדבקות כאדם נרדם
מאוטם לב בצרות שאני רואה נפעמה רוחי
ואין הדבור בי:

 -סוטה פרק ט'

ֶאֱמר )דברים כא( ִּכי יִ ּ ָמצֵ א חָ לָ ל ָּב ֲא ָד ָמה.
רופָ הִּ ,ב ְל ׁשוֹ ן הַ ּק ֶֹד ׁשֶ ׁ ,ש ּנ ַ
)א( ֶעגְ לָ ה עֲ ּ
ָ
או זְ קֵ נ ָ
יו יוֹ צְ ִאיןַ .ר ִּבי
לשה ִמ ּ ֵבית ִ ּדין הַ ּגָ דוֹ ל ׁ ֶש ִּב ּ ׁ ָ
ֶיך וְ ׁש ְֹפטֶ יךְׁ ,ש ׁ ָ
ירושלַ יִ ם הָ ּ
וְ יָצְ ּ
ָ
ָ
הודה אוֹ ֵמר ח ֲִמ ּ ׁ ָשהֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר זְ קֵ נֶיךְׁ ,שנַיִ ם ,וְ ׁש ְֹפטֶ יךְׁ ,שנַיִ ם ,וְ אֵ ין ֵּבית ִ ּדין
יְ ּ ָ
יפין עֲ לֵ יהֶ ן עוֹ ד אֶ חָ ד:
קול ,מוֹ ִס ִ
ׁ ָש ּ
רע"ב ) -א( עגלה ערופה בלשון הקודש -
מה שהזקנים אומרים ידינו לא שפכו את הדם
הזה והכהנים אומרים כפר לעמך ישראל וגו',
בלשון הקודש הוזקקו לאמרן :שנאמר כי
ימצא כו'  -ובאותו פרשה נאמר וענו ואמרו,
ונאמר להלן )דברים כ"ז( וענו הלוים ואמרו,

מה להלן בלשון הקודש אף כאן בלשון הקודש:
היו יוצאים  -ובאים שם ומודדים מן החלל
לצד העיירות שסביבותיו לידע איזו קרובה:
אין ב"ד שקול  -אין ב"ד עשויין שיהא אפשר
לחלוק שוה בשוה ,אלא שיהא הרוב לצד אחד
לקיים אחרי רבים להטות) .שמות כ"ג(:

יו עוֹ ְר ִפין,
לוי ָּב ִאילָ ן ,אוֹ צָ ף ַעל ּ ְפנֵי הַ ּ ַמיִ ם ,לֹא הָ ּ
מון ַּב ּגַ ל ,אוֹ ָת ּ
)ב( נִ ְמצָ א ָט ּ
ש ֶדה ,וְ לֹא
לוי ָּב ִאילָ ןַּ .ב ּ ָ ׂ
מון ַּב ּגָ ל .נוֹ פֵ ל ,וְ לֹא ָת ּ
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )שם( ָּבא ֲָד ָמה ,וְ לֹא ָט ּ
נִמצָ א סָ ּ ְ
מוך לַ ְּספָ ר ,אוֹ ְל ִעיר ׁ ֶש ֻר ָּב ּה נָכְ ִרים ,אוֹ ְל ִעיר ׁ ֶשאֵ ין
צָ ף ַעל ּ ְפנֵי הַ ּ ָמיִ םְ .
יו עוֹ ְר ִפין .אֵ ין מוֹ ְד ִדין אֶ ָּלא מֵ ִעיר ׁ ֶשיּ ֶׁש ָּב ּה ֵּבית ִ ּדין.
ָּב ּה ּ ֵבית ִ ּדין ,לֹא הָ ּ
יעזֶר.
אֱל ֶ
נִ ְמצָ א ְמכֻ וָ ּ ן ּ ֵבין ְׁש ּ ֵתי עֲ יָרוֹ תְׁ ,ש ּ ֵתיהֶ ן ְמ ִביאוֹ ת ְׁש ּ ֵתי עֲ גָ לוֹ תִּ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי ִ
רופָ ה:
וְ אֵ ין יְ ּ ׁ ָ
רושלַ יִ ם ְמ ִביאָ ה ֶעגְ לָ ה עֲ ּ
רע"ב ) -ב( נמצא סמוך לספר  -אצל גבול
הגוים :לא היו מודדים  -דכתיב כי ימצא
חלל ,פרט לממציא את עצמו ,שסמוך לגבול

הגוים כאילו המציא עצמו למיתה הוא :לעיר
שאין בה ב"ד לא היו מודדין .אין מודדין
אלא מעיר שיש בה ב"ד  -ה"ק נמצא סמוך
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לעיר שאין בה ב"ד אין מודדין לה ,אלא לעיר
שיש בה ב"ד מודדין .איזו עיר שיש בה ב"ד
קרובה לו .ואי לא הדר תנייה ,הוה אמינא
אין מודדין כלל ,ת"ל ולקחו זקני העיר ,מכל
מקום ,דהאי העיר קרא יתירא הוא ,דמצי
למכתב והיה העיר הקרובה אל החלל ויצאו
זקניה :מכוון  -מצומצם שאין זו קרובה לו

מזו אפילו מלא חוט :שתיהן מביאות שתי
עגלות דברי ר"א  -ואין כן הלכה ,אלא
שתיהן מביאות עגלה אחת בשותפות .והכי
אמרינן בגמרא בבכורות :אין ירושלים מביאה
עגלה ערופה  -דכתיב )דברים כ"א( באדמה
אשר ה' אלהיך נותן לך נחלה לרשתה ,פרט
לירושלים שלא נתחלקה לשבטים:

גוף,
יכין הָ ר ׁ
גופוֹ ְּב ָמקוֹ ם אַ חֵ ר[ ,מוֹ ִל ִ
)ג( נִ ְמצָ א ר ׁ
ֹאש אֵ צֶ ל הַ ּ ּ
ֹאשוֹ ְּב ָמקוֹ ם אֶ חָ ד ]וְ ּ
ֹאש:
גוף אֵ צֶ ל הָ ר ׁ
אֱל ֶ
ִּדבְ ֵרי ַר ִּבי ִ
יעזֶרַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,הַ ּ ּ
רע"ב ) -ג( נמצא ראשו במקום אחד -
השתא לא מיירי תנא לענין מדידה .דמדקתני
סיפא מאין היו מודדין ,מכלל דרישא לאו
במדידה עסקינן .אלא במת מצוה קנה מקומו
עסקינן ,דהיכא דנמצא ראשו במקום אחד
וגופו במקום אחר ,מוליכין ראשו אצל גופו

וקוברין אותו במקום שנמצא הגוף ,דגופיה
בדוכתיה נפל ורישא הוא דנייד .דברי ר"א:
רבי עקיבא אומר מוליכין הגוף אצל הראש
 דרישא היכא דנפיל נפיל וגופיה רהיטואזיל .והלכה כרבי עקיבא:

יעזֶר אוֹ ֵמרִ ,מ ִּטבּ ּורוֹ ַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ מֵ רֵ ,מחָ ְטמוֹ .
אֱל ֶ
יו מוֹ ְד ִדיןַ ,ר ִּבי ִ
)ד( ֵמאֵ יִ ן הָ ּ
ַר ִּבי א ֱִלי ֶעזֶר ּ ֶבן יַעֲ קֹב אוֹ ֵמרִ ,מ ּ ְמקוֹ ם ׁ ֶש ּנַעֲ ָ ׂשה חָ לָ לִ ,מ ַ ּצ ּוָארוֹ :
רע"ב ) -ד( ר"א אומר מטיבורו  -קסבר
עיקר חיותא בטיבוריה הוא :ר' עקיבא אומר
מחוטמו  -עיקר חיותא מחוטמו הוא,
דכתיב )בראשית ז'( כל אשר נשמת רוח חיים

באפיו :ממקום שנעשה חלל מצוארו  -דאין
קרוי חלל אלא מן הצואר ,כדכתיב )יחזקאל
כ"א( על צוארי חללי רשעים ,הלכך ממנו היו
מודדים ,כדכתיב אל החלל .והלכה כר"ע:

יאין ֶעגְ לַ ת ָּבקָ ר
כו לָ הֶ ן .זִ ְקנֵי אוֹ ָת ּה הָ ִעיר ְמ ִב ִ
רו זִ ְקנֵי יְ ּ ׁ ָ
רושלַ יִ ם וְ הָ ְל ּ
)ה( נִ ְפ ְט ּ
מום ּפוֹ סֵ ל ָּב ּה,
אֲ ׁ ֶשר לֹא עֻ ַּבד ָּב ּה אֲ ׁ ֶשר לֹא ָמ ְׁשכָ ה ְּבעֹל )שם( ,וְ אֵ ין הַ ּ ּ
יתן,
יתן ְּכ ִמ ְׁש ָמעוֹ  ,קָ ׁ ֶשה .אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאֵ ינוֹ אֵ ָ
יתן .וְ אֵ ָ
ּומוֹ ִר ִידין אוֹ ָת ּה ְלנַחַ ל אֵ ָ
ומ ַּלעֲ בוֹ ד,
סור ִמ ִ ּלזְ רוֹ ַע ּ ִ
ָּכ ׁ ֵשר .וְ עוֹ ְר ִפין אוֹ ָת ּה ַּב ּקוֹ ִפיץ ֵמאֲ חוֹ ֶריהָ ְ ּ .
ומקוֹ ָמ ּה אָ ּ
ולנ ַּקֵ ר ׁ ָשם אֲבָ נִ ים:
ּומֻ ּ ָתר ִל ְסרוֹ ק ׁ ָשם ּ ִפ ְׁש ּ ָתן ּ ְ
רע"ב ) -ה( נפטרו זקני ירושלים  -שאינן
באין אלא למדוד ,כדכתיב ויצאו זקניך
ושופטיך ומדדו :אע"פ שאינו איתן כשר -
שלא נאמר איתן לעכובא אלא למצוה:
בקופיץ  -סכין גדול :מאחוריה  -ממול
ערפה :מקומה אסור  -לעולם :ומותר

לסרוק שם פשתן  -עבודה שאינה בגופה של
קרקע ,דכתיב )דברים כ"א( אשר לא יעבד
ולא יזרע ,מה זריעה מיוחדת שהיא בגופו של
קרקע אף כל עבודה שהיא בגופו של קרקע:
לנקר שם אבנים  -לסתת שם אבנים:

)ו( זִ ְקנֵי אוֹ ָת ּה הָ ִעיר רוֹ חֲצִ ין אֶ ת יְ ֵדיהֶ ן ַּב ּ ַמיִ ם ִּב ְמקוֹ ם עֲ ִריפָ ה ׁ ֶשל ֶעגְ לָ ה,
או .וְ ִכי ַעל
ֵינו לֹא ָר ּ
ינו לֹא ׁ ָשפְ כֻ ה אֶ ת הַ ָ ּדם הַ זֶּה וְ ֵעינ ּ
וְ אוֹ ְמ ִרים) ,שם( י ֵָד ּ
ינו
נו ָע ְל ָתהֶ ׁ ,שזִ ּ ְקנֵי בֵ ית ִ ּדין ׁשוֹ ְפכֵ י ָד ִמים הֵ ן ,אֶ ָּלא ׁ ֶשלּ ֹא בָ א ְלי ֵָד ּ
ַ ּד ְע ּ ֵת ּ
נוהו ) ְּבלֹא ְלוָ יָה()יד( .וְ הַ כּ ֹהֲנִ ים
ְּ
ינוהו וְ ִה ּנ ְַח ּ ּ
נוהו ) ְּבלֹא ָמזוֹ ן()יג( ,וְ לֹא ְר ִא ּ ּ
ופ ַט ְר ּ ּ
ית ה' וְ אַ ל ִּת ּ ֵתן ָ ּדם נ ִָקי ְּבקֶ ֶרב
אֲשר ּ ָפ ִד ָ
אוֹ ְמ ִרים)טו( )שם( ַּכ ּ ֵפר ְל ַע ּ ְמ ָך יִ שְׂ ָראֵ ל ׁ ֶ
רוחַ הַ ּקֹ ֶד ׁש
יכים לוֹ ַמר )שם( וְ נִ ַּכ ּ ֵפר לָ הֶ ם הַ ָ ּדם ,אֶ ָּלא ּ
ַע ּ ְמ ָך יִ שְׂ ָראֵ ל .לֹא הָ יו צְ ִר ִ
ימ ַתי ׁ ֶש ּ ַתעֲ שׂ ּו ָּככָ ה ,הַ ָ ּדם ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר לָ הֶ ם:
ְמבַ ּ ְׂש ָר ַתן ,אֵ ָ
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רע"ב

) -ו( לא בא לידינו ופטרנוהו  -בלא

מזונות :ולא ראינוהו והנחנוהו  -בלא לויה:

נִמצָ א הַ הוֹ ֵרג ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נֶעֶ ְרפָ ה הָ ֶעגְ לָ הֵ ּ ,תצֵ א וְ ִת ְר ֶעה ָּב ֵע ֶדרִ .מ ּ ׁ ֶש ּנֶעֶ ְרפָ ה
)ז( ְ
הָ ֶעגְ לָ הִּ ,ת ּקָ בֵ ר ִּב ְמקוֹ ָמ ּהֶ ׁ ,ש ַעל סָ פֵ ק ָּבאת ִמ ְּת ִח ָּל ָת ּהִּ ,כ ּ ְפ ָרה ְספֵ קָ ּה וְ הָ ְלכָ ה
לָ ּה .נֶעֶ ְרפָ ה הָ ֶעגְ לָ ה וְ אַ חַ ר ָּכ ְך נִ ְמצָ א הַ הוֹ ֵרג ,הֲ ֵרי זֶה יֵהָ ֵרג:
רע"ב ) -ז( תצא ותרעה בעדר  -כשאר
חולין :כפרה ספיקה  -היא עשתה את שלה:
ואחר כך נמצא ההורג הרי זה יהרג -

דכתיב בסוף פרשת עגלה ערופה )דברים
כ"א( ואתה תבער הדם הנקי מקרבך:

יתִ ,א ּ ׁ ָשה אוֹ ֶמ ֶרת
יתי אֶ ת הַ הוֹ ֵרג ,וְ ֵעד אֶ חָ ד אוֹ ֵמר לֹא ָר ִא ָ
)ח( ֵעד אֶ חָ ד אוֹ מֵ ר ָר ִא ִ
ושנַיִ ם
יתיְׁ ּ ,
יו עוֹ ְר ִפיןֵ .עד אֶ חָ ד אוֹ ֵמר ָר ִא ִ
ָר ִא ִ
יתי וְ ִא ּ ׁ ָשה אוֹ ֶמ ֶרת לֹא ָר ִאית ,הָ ּ
ינו וְ אֶ חָ ד אוֹ מֵ ר לָ הֶ ם לֹא
אוֹ ְמ ִרים לֹא ָר ִא ָ
יו עוֹ ְר ִפיןְׁ .שנַיִ ם אוֹ ְמ ִרים ָר ִא ּ
ית ,הָ ּ
יו עוֹ ְר ִפין:
ְר ִא ֶ
יתם ,לֹא הָ ּ
רע"ב ) -ח( עד אחד אומר ראיתי ועד
אחד אומר לא ראית  -וכגון שבאו שניהם
בבת אחת ]אז[ היו עורפים .אבל אם בא אחד
תחלה ואמר ראיתי את ההורג ,והימנוהו כבי
תרי ,שהתורה האמינתהו דכתיב )שם( לא
נודע מי הכהו ,הא נודע אפילו על פי עד

אחד אין עורפין ,אע"פ שבא עד אחד אח"כ
והכחישו ,אינו נאמן השני ,שאין דבריו של
אחד במקום שנים :עד אחד אומר ראיתי
ושנים אומרים לא ראית היו עורפים  -וכגון
שהשנים והאחד פסולי עדות הן ,דבפסולי
עדות הלך אחר רוב דעות:

ות ִחינָה
רופָ הִ ,מ ּ ׁ ֶש ָּבא אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן ִ ּדינַאיְ ּ ,
)ט( ִמ ּ ׁ ֶש ַרבּ ּו הָ ַרצְ חָ נִ יםָּ ,ב ְטלָ ה ֶעגְ לָ ה עֲ ּ
רו ִל ְקרוֹ תוֹ ּ ֶבן הָ ַרצְ חָ ןִ .מ ּ ׁ ֶש ַרבּ ּו
ישה ) ּ ֶבן ּ ְפ ִר ׁ ָ
ּ ֶבן ּ ְפ ִר ׁ ָ
ישה( הָ יָה נִ ְק ָרא ,חָ זְ ּ
קו הַ ּ ַמיִ ם הַ ּ ָמ ִרים ,וְ ַר ָּבן יוֹ חָ נָן ּ ֶבן ז ַַּכאי ִהפְ ִסיקָ ןֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )הושע
הַ ְמנָאֲ ִפיםָ ּ ,פ ְס ּ
ד( לֹא אֶ פְ קוֹ ד ַעל ְּבנוֹ ֵתיכֶ ם ִּכי ִתזְ נֶינָה וְ ַעל ַּכלּ וֹ ֵתיכֶ ם ִּכי ְתנָאַ ְפנָה ִּכי הֵ ם וְ גוֹ '.
לו
יש יְ ּ ׁ ָ
יש צְ ֵר ָדה וְ יוֹ סֵ י ּ ֶבן יוֹ חָ נָן ִא ׁ
ִמ ּ ׁ ֶש ּ ֵמת יוֹ סֵ י ּ ֶבן יוֹ ֶעזֶר ִא ׁ
רושלַ יִ םָּ ,ב ְט ּ
ורה ִאוְ ּ ָתה נ ְַפ ִׁשי:
הָ אֶ ְׁשכּ וֹ לוֹ תֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )מיכה ז( אֵ ין אֶ ְׁשכּ וֹ ל לֶ ֱאכוֹ ל ִּבכּ ּ ָ
רע"ב ) -ט( בטלה עגלה ערופה  -לפי
שמכירין היו בהם מי רגיל להרוג :בטלו

האשכולות  -איש שהכל בו .כלומר תורתם
אמת מבלי דופי:

הוא ִּב ּטֵ ל אֶ ת הַ ְמעוֹ ְר ִרין ,וְ אֶ ת
)י( יוֹ חָ נָן כּ ֹהֵ ן ּגָ דוֹ ל הֶ עֱ ִביר הוֹ ָדיַת הַ ּ ַמעֲ ֵׂ
שר .אַ ף ּ
ְ
ובי ָָמיו אֵ ין אָ ָדם צָ ִריך ִל ְׁשאוֹ ל
ירושלָ יִ םְ ּ .
יש ַמ ּ ֶכה ִב ּ ׁ ָ
הַ ּנוֹ ְק ִפיןַ .עד י ָָמיו הָ יָה פַ ִּט ׁ
ַעל הַ ְ ּד ַמאי:
רע"ב ) -י( הודיית מעשר  -וידוי מעשר,
ביערתי הקדש מן הבית וגם נתתיו ללוי .לפי
שעזרא קנס את הלוים שלא יתנו להם מעשר
כשעלה מן הגולה ובני לוי לא עלו עמו ,וצוה
שיתנו המעשר לכהנים .ויוחנן כהן גדול בטל
הודוי ,שלא היה יכול לומר וגם נתתיו ללוי:
בטל את המעוררים  -שהיו הלוים בכל יום
אומרים על הדוכן עורה למה תישן ה' ,אמר
וכי יש שינה לפני המקום ,ועמד ובטלן :את
הנוקפין  -שהיו מסרטין לעגל של קרבן בין
קרניו כדי שיפול לו דם בעיניו כדי שלא יראה

ויהא נוח לכפתו ולשוחטו .ועמד הוא ובטלו,
שנראה כבעל מום .והתקין להם טבעות
בקרקע להכניס צואר הבהמה לתוכה :נוקפין
 מכין .ודוגמתו ]חולין ז' [:אין אדם נוקףאצבעו מלמטה :היה פטיש מכה בירושלים -
בחול המועד .חרשי נחשת וברזל היו מכין
בפטיש לעשות מלאכת האבד שהיא מותרת
במועד .ועמד הוא ובטלן ,משום דאוושא
מלתא טובא ואיכא זלזול מועד :ובימיו אין
אדם צריך לשאול על הדמאי  -שהוא אמר
לבני דורו כשם שתרומה גדולה עון מיתה ,כך
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תרומת מעשר וטבל עון מיתה .ותיקן שיוציאו
מן הדמאי תרומת מעשר ומעשר שני בלבד,
ולא יוציאו ממנו מעשר ראשון ולא מעשר
עני ,שיכולין לומר ללוי או לעני הבא ראיה
שהוא טבל וטול .ומתקנה זו ואילך הלוקח

פירות מן השוק לא היה שואל אם הן מתוקנין
אם לאו ,אלא מיד מפריש מהם תרומת
מעשר ומעשר שני ואוכל את השאר ,שכל
הלוקח מעם הארץ פירות הם בחזקת שהם
דמאי:

)יא( ִמ ּ ׁ ֶש ָּב ְטלָ ה סַ נְ הֶ ְד ִריןָּ ,ב ְטלָ ה הַ ּ ִׁשיר ִמ ֵּבית הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָתאוֹ תֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )ישעיה כד(
תו יָיִ ן וְ גוֹ ':
ַּב ּ ִׁשיר לֹא יִ ְׁש ּ ּ
רע"ב ) -יא( סנהדרין  -שם הדיינים.
ונקראים סנהדרין ששונאים הדרת פנים בדין:
בטל השיר  -דכתיב )איכה ה( זקנים משער

שבתו בחורים מנגינתם בזמן שבטלו הזקנים
היושבים בשער שהם הסנהדרין בטלו
הבחורים מנגינתם גם כן:

אורים וְ תֻ ּ ִמיםִ .מ ּ ׁ ֶשחָ ַרב ֵּבית הַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש,
לו ּ ִ
יאים הָ ִר ׁ
תו נְ ִב ִ
אשוֹ נִ יםָּ ,ב ְט ּ
)יב( ִמ ּ ׁ ֶש ּ ֵמ ּ
יעה
אֲמנָהֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )תהלים יב( הוֹ ִׁש ָ
קו אַ נְ ׁ ֵשי ָ
ָּב ַטל הַ ּ ׁ ָש ִמיר וְ ֹנפֶ ת ּ ִ
צופיםּ ,ופָ ְס ּ
ש ַעִ ,מ ּיוֹ ם
ה' ִּכי גָ ַמר חָ ִסיד וְ גוֹ 'ַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ מֵ ר ִמ ּ ׁשּום ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻ
ׁ ֶשחָ ַרב ּ ֵבית הַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש ,אֵ ין יוֹ ם ׁ ֶשאֵ ין בּ וֹ ְקלָ לָ ה ,וְ לֹא י ַָרד הַ ּ ַטל ִלבְ ָרכָ ה ,וְ נִ ּ ַטל
ַט ַעם הַ ּ ֵפרוֹ תַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,אַ ף נִ ּ ַטל ׁש ֶֹמן הַ ּ ֵפרוֹ ת:
רע"ב ) -יב( משמתו נביאים הראשונים -
כל הנביאים נקראים נביאים ראשונים ,חוץ
מחגי זכריה ומלאכי וחבריהן דאחרונים
נינהו ,שהיו בבנין בית שני :בטל השמיר -
כמין תולעת ,ברייתו כשעורה .שהיו מראים
אותו על האבנים הרשומות בדיו והן נבקעות
מאיליהן ,ובו פיתחו אבני האפוד והחושן,

דכתיב בהו במלואותם שיהיו שלימות שלא
יחסרו בהם אלא כותב עליהן בדיו ומראה
להם שמיר על פני הדיו בחוץ :ונופת צופים
 דבש הבא ממקום ששמו ,ציפיאה ,ומשובחמאד :ופסקו אנשי אמנה  -אנשים
שמאמינים בהקדוש ברוך הוא:

הֳרה נ ְָטלָ ה אֶ ת )הַ ּטַ ַעם וְ אֶ ת( הָ ֵריחַ .
)יג( ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן אֶ ְל ָעזָר אוֹ ֵמר ,הַ ּ ָט ָ
נות וְ הַ ְּכ ׁ ָש ִפים ִּכלּ ּו אֶ ת
לו אֶ ת ׁש ֶֹמן הַ ָ ּדגָ ן) .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים( ,הַ זְ ּ ּ
הַ ּ ַמ ַעשְׂ רוֹ ת נ ְָט ּ
הַ כּ ֹל:
רע"ב ) -יג( הטהרה בטלה את הטעם -
טהרה שפסקה מישראל ,בטלה טעם הפירות
וריחם .שבזמן שהיו ישראל טהורים ועוסקים
בטהרה אף הקב"ה היה מטהר את הפירות

מטעם רע וריח רע :מעשר בטל שומן דגן -
דמעשר איקרי חלב ,כדכתיב )במדבר יח( כל
חלב יצהר:

רוסְּ .בפֻ ְלמוֹ ס
רו ַעל ַע ְטרוֹ ת ח ֲָתנִ ים ,וְ ַעל הָ אֵ ּ
ָנוס ּגָ זְ ּ
)יד( ְּבפֻ ְלמוֹ ס ׁ ֶשל אַ ְס ּ ַפ ְסי ּ
רו ַעל ַע ְטרוֹ ת ַּכלּ וֹ ת ,וְ ׁ ֶשלֹא יְ לַ ֵמד אָ ָדם אֶ ת ְּבנוֹ יְ וָ נִ יתְּ .בפֻ ְלמוֹ ס
יטוס ּגָ זְ ּ
ׁ ֶשל ִט ּ
ְ
ירו ׁ ֶש ּ ֵתצֵ א
ינו ִה ִּת ּ
רו ׁ ֶשלּ ֹא ֵתצֵ א הַ ַּכ ָּלה ָּבאַ ּ ִפ ְריוֹ ן ְּבתוֹ ך הָ ִעיר ,וְ ַרבּ וֹ ֵת ּ
הָ אַ חֲרוֹ ן ּגָ זְ ּ
ְ
הַ ַּכ ָּלה ָּבאַ ּ ִפ ְריוֹ ן ְּבתוֹ ך הָ ִעיר:
רע"ב ) -יד( בפולמוס של אספסיינוס -
חיל שהביא אספסיינוס על ירושלים :גזרו על
עטרות חתנים  -היו עושים לחתנים עטרות
מאבן מלח שהוא צלול כעין הבדולח וצובעין
אותה בגפרית כעין ציורין שקורין ניי"ל .ואית
דמפרשי עטרות של הדס ושל ורד .ושניהם

אסורים ,ואין מותר אלא עטרות של קנים:
ועל האירוס  -עשוי כמין נפה שדפנותיה
עגולות ושוטחים על פיה עור דק ומכין עליו
במקל דק ומוציא קול צלול .ובלע"ז קורין לו
טנבורו :עטרות כלות  -כעין עיר עשויה
מזהב :ושלא ילמד אדם את בנו יונית -
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פירוש ,חכמה יונית .והם רמזים וחידות שהיו
ליונים ,ולא היו מכירים בהם אלא הרגילים
בהם .ובגמרא מפרש טעמא משום מעשה
שהיה )כשיצאו( ]צ"ל כשצרו[ מלכי חשמונאי
זה על זה ,היו אותן שבפנים משלשלים לאותן
שבחוץ בכל יום דינרין בקופה ומעלין להן
תמידין ,היה שם זקן אחד ולעז להם בחכמה
יונית ,כל זמן שהם עסוקין בעבודה אין

נמסרין בידכם .אותו היום שלשלו להם
דינרים בקופה והעלו להם חזיר .באותה שעה
אמרו ארור אדם שיגדל חזיר ,וארור אדם
שילמד לבנו חכמה יונית :בפולמוס האחרון -
הוא חורבן הבית .ושל טיטוס נמי הוה:
באפריון  -כמו אהל של מעילין וטליתות
מוזהבות :ורבותינו התירו שתצא כלה
באפריון  -משום צניעותא .וכן הלכה:

לו
לו מוֹ ְׁשלֵ י ְמ ׁ ָש ִליםִ .מ ּ ׁ ֶש ּ ֵמת ּ ֶבן ַעזַּאיָּ ,ב ְט ּ
)טו( ִמ ּ ׁ ֶש ּ ֵמת ַר ִּבי ֵמ ִאירָּ ,ב ְט ּ
לו הַ ַ ּד ְר ׁ ָשנִ יםִ .מ ּ ׁ ֶש ּ ֵמת ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַעָ ּ ,פ ְסקָ ה
הַ ּ ׁ ַש ְק ָ ּדנִ יםִ .מ ּ ׁ ֶש ּ ֵמת ֶּבן זוֹ ָמאָּ ,ב ְט ּ
טוֹ בָ ה ִמן הָ עוֹ לָ םִ .מ ּ ׁ ֶש ּ ֵמת ַר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ לָּ ,בא גוֹ בַ י וְ ַרבּ ּו צָ רוֹ ת.
עשר ִמן הַ חֲכָ ִמיםִ .מ ּ ׁ ֶש ּ ֵמת ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א,
ִמ ּ ׁ ֶש ּ ֵמת ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן עֲ ז ְַריָהָ ּ ,פסַ ק הָ ׁ ֶ
לו אַ נְ ׁ ֵשי ַמעֲ ֶׂשהִ .מ ּ ׁ ֶש ּ ֵמת
ָּב ַטל ְּכבוֹ ד הַ ּתוֹ ָרהִ .מ ּ ׁ ֶש ּ ֵמת ַר ִּבי חֲנִ ינָא ֶּבן ּדוֹ סָ אָּ ,ב ְט ּ
נותן
נותאֶ ׁ ,שהָ יָה קַ ְט ּ ָ
קו ח ֲִס ִידים .וְ לָ ּ ָמה נִ ְק ָרא ְׁשמוֹ קַ ְט ּ ָ
נותאָ ּ ,פ ְס ּ
ַר ִּבי יוֹ סֵ י קַ ְט ּ ָ
ׁ ֶשל ח ֲִס ִידיםִ .מ ּ ׁ ֶש ּ ֵמת ַר ָּבן יוֹ חָ נָן ּ ֶבן ז ַַּכאיָּ ,ב ַטל זִ יו הַ חָ ְכ ָמהִ .מ ּ ׁ ֶש ּ ֵמת ַר ָּבן
יש ּותִ .מ ּ ׁ ֶש ּ ֵמת ַר ִּבי
ופ ִר ׁ
ומ ָתה טָ הֳ ָרה ּ ְ
ּגַ ְמ ִליאֵ ל הַ זָּקֵ ןָּ ,ב ַטל ְּכבוֹ ד הַ ּתוֹ ָרה ּ ֵ
אביָּ ,ב ַטל זִ יו הַ ְּכהֻ ּנָהִ .מ ּ ׁ ֶש ּ ֵמת ַר ִּביָּ ,ב ְטלָ ה עֲ נָוָ ה וְ יִ ְראַ ת חֵ ְטא.
יִ ְׁש ָמ ֵעאל ֶּבן ּ ָפ ִ
ובנֵי חוֹ ִרין,
ַר ִּבי ּ ִפנְ חָ ס ּ ֶבן י ִָאיר אוֹ ֵמרִ ,מ ּ ׁ ֶשחָ ַרב ּ ֵבית הַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש ,בּ וֹ ׁש ּו חֲבֵ ִרים ּ ְ
רו בַ עֲ לֵ י זְ רוֹ ַע ּובַ עֲ לֵ י לָ ׁשוֹ ן ,וְ אֵ ין
לו אַ נְ ׁ ֵשי ַמעֲ ֶ ׂ
פו ר ׁ ָ
שה ,וְ גָ בְ ּ
ֹאשם ,וְ נִ ַ ּד ְל ְ ּד ּ
וְ חָ ּ
ינו ׁ ֶש ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ םַ .ר ִּבי
נו ְל ִה ּ ׁ ָש ֵעןַ ,על אָ ִב ּ
ּדוֹ ֵר ׁש וְ אֵ ין ְמבַ ּקֵ ׁש ,וְ אֵ ין ׁשוֹ אֵ לַ ,על ִמי לָ ּ
ימיָּא ְל ִמ ְהוֵ י
יעזֶר הַ ּגָ דוֹ ל אוֹ ֵמרִ ,מ ּיוֹ ם ׁ ֶשחָ ַרב ּ ֵבית הַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁשְׁ ,שרוֹ חַ ִּכ ַ
אֱל ֶ
ִ
ְכסָ פְ ַר ּיָא ,וְ סָ פְ ַר ָיּא ְּכחַ ָזּ ַנ ּיָא ,וְ חַ ָזּ ַנ ּיָא ְּכ ַע ּ ָמא ְדאַ ְר ָעא ,וְ ַע ּ ָמא ְדאַ ְר ָעא אָ זְ לָ א
ינו ׁ ֶש ַּב ּ ׁ ָש ָמיִ םְּ .ב ִע ְ ּקבוֹ ת
וְ נִ ַ ּד ְל ְ ּדלָ א ,וְ אֵ ין ְמבַ ּקֵ ׁשַ .על ִמי י ֵׁש ְל ִה ּ ׁ ָש ֵעןַ ,על אָ ִב ּ
כות
ְמ ִׁשיחָ א חֻ צְ ּ ָפא יִ ְס ּגֵ א ,וְ יֹקֶ ר י ִ
ַאֲמיר .הַ ּגֶ פֶ ן ִּת ּ ֵתן ּ ִפ ְריָהּ וְ הַ יַּיִ ן ְּביֹקֶ ר ,וְ הַ ּ ַמ ְל ּ
נות ,וְ הַ ּגָ ִליל ֶיח ֱַרב ,וְ הַ ּגַ ְבלָ ן
ינות ,וְ אֵ ין ּתוֹ כֵ חָ הֵ ּ .בית וַ ַעד יִ ְהיֶה ִלזְ ּ
ּ ֵתהָ פֵ ְך ְל ִמ ּ
ָנו ,וְ חָ ְכ ַמת סוֹ פְ ִרים ִּת ְס ַרח,
בו ֵמ ִעיר ְל ִעיר וְ לֹא יְ חוֹ נ ּ
בול יְ סוֹ ְב ּ
יִ ּ ׁשוֹ ם ,וְ אַ נְ ׁ ֵשי הַ גְּ ּ
ינו ,זְ קֵ נִ ים
סו ,וְ הָ א ֶ
ֱמת ְּתהֵ א נ ְֶע ָ ּד ֶרת .נְ ָע ִרים ּ ְפנֵי זְ קֵ נִ ים י ְַל ִּב ּ
וְ יִ ְראֵ י חֵ ְטא יִ ּ ָמאֵ ּ
דו ִמ ּ ְפנֵי ְק ַטנִּ ים) .מיכה ז( ּ ֵבן ְמנ ּ ֵַבל אָ בַּ ,בת קָ ָמה ְב ִא ּ ָמ ּהַּ ,כ ָּלה ַּב ֲחמ ָֹת ּה,
י ַַע ְמ ּ
יש אַ נְ ׁ ֵשי בֵ יתוֹ ְ ּ .פנֵי הַ ּדוֹ ר ִּכפְ נֵי הַ ָּכלֶ ב ,הַ ּ ֵבן אֵ ינוֹ ִמ ְת ַּב ּי ֵׁש ֵמאָ ִביו .וְ ַעל
אֹ יבֵ י ִא ׁ
יזות
ינו ׁ ֶש ַּב ּ ׁ ָש ָמיִ םַ .ר ִּבי ּ ִפנְ חָ ס ֶּבן י ִָאיר אוֹ ֵמר ,זְ ִר ּ
נו ְל ִה ּ ׁ ָש ֵעןַ ,על אָ ִב ּ
ִמי י ֶׁש לָ ּ
ידי
ידי ָטהֳ ָרה ,וְ ָטהֳ ָרה ְמ ִביאָ ה ִל ֵ
יות ְמ ִביאָ ה ִל ֵ
ְמ ִביאָ ה ִל ֵ
יותּ ,ונְ ִק ּ ּ
ידי נְ ִק ּ ּ
ידי עֲ נָוָ ה ,וַ עֲ נָוָ ה
וק ֻד ּ ׁ ָשה ְמ ִביאָ ה ִל ֵ
ידי ְק ֻד ּ ׁ ָשהְ ּ ,
יש ּות ְמ ִביאָ ה ִל ֵ
ופ ִר ׁ
יש ּותְ ּ ,
ְפ ִר ׁ
ידות ְמ ִביאָ ה
ידי יִ ְראַ ת חֵ ְטא ,וְ יִ ְראַ ת חֵ ְטא ְמ ִביאָ ה ִל ֵ
ְמ ִביאָ ה ִל ֵ
ידות ,וַ ח ֲִס ּ
ידי ח ֲִס ּ
ידי ְת ִחיַּת הַ ּ ֵמ ִתיםּ ,ו ְתחִ יַּת הַ ּ ֵמ ִתים
רוחַ הַ ּק ֶֹד ׁש ְמ ִביאָ ה ִל ֵ
ִל ֵ
רוחַ הַ ּק ֶֹד ׁש .וְ ּ
ידי ּ
ָכור לַ ּטוֹ ב ,אָ ֵמן:
ָהו ז ּ
ָּבאָ ה ַעל יְ ֵדי אֵ ִל ּי ּ
רע"ב ) -טו( בטלו מושלי משלים  -כגון
ממשלות שועלים ,דאמרינן בסנהדרין ]לח [:כי

הוי דריש רבי מאיר בפרקא הוה דריש תלתא
שמעתתא ותלתא אגדתא ותלתא מתלי:
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השקדנים  -שוקדים על דלתות בית המדרש
לילה ויום ,כדאמרינן ביבמות ]סג [:דאמר בן
עזאי מה אעשה ונפשי חשקה בתורה:
הדרשנים  -שהיה בקי במדרש טעמי
מקראות ,כדאמר ]ברכות יב [:ולא זכיתי
שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן
זומא :בטל כבוד תורה  -שהיה נותן לב
לדרוש על כל קוץ וקוץ ]מנחות כח .[:וזהו
כבוד תורה גדול ,שאין בה דבר לבטלה :בטלו
אנשי מעשה  -שעושים מעשים מופלאים
כדאמרינן בתעניות ]כה [ .יאמר לחומץ

גמרא

וידליק ,ולעזים להביא זאבים בקרניהם:
קטנותם של חסידים  -שהיו החסידים
הולכים ומתקטנין והוא היה מקטניהן וסופן:
משמת רבן גמליאל הזקן בטל כבוד התורה
 שעד שמת הוא היה בריאות בעולם והיולומדים תורה מעומד ]מגילה כא [ .ומשמת
באת תשות כח לעולם והתחילו ללמוד מיושב.
וזהו בטל כבוד תורה :משמת רבי בטלה
ענוה  -תלמידיו של רבי הוסיפו וכתבו זה
במשנה:

 -סוטה דף כה' ע"א

משבטלה סנהדרין :גמרא וממאי דמשבטלה סנהדרי כתיב אמר רב הונא
בריה דרב יהושע דאמר קרא זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם אמר רב
אודנא דשמעא זמרא תעקר אמר רבא זמרא בביתא חורבא בסיפא שנאמר
קול ישורר בחלון חרב בסף כי ארזה ערה מאי כי ארזה ערה אמר ר' יצחק
בית המסובך בארזים עיר הוא אלא אפי' בית המסובך בארזים מתרועע
אמר רב אשי שמע מינה כי מתחיל חורבא בסיפא מתחיל שנאמר חרב
בסף ואיבעית אימא מהכא ושאיה יוכת שער אמר מר בר רב אשי לדידי
חזי ליה ומנגח כי תורא אמר רב הונא זמרא דנגדי ודבקרי שרי דגרדאי
אסיר רב הונא בטיל זמרא קם מאה אווזי בזוזא ומאה סאה חיטי בזוזא
ולא איבעי אתא רב חסדא זלזיל ביה איבעאי אווזא בזוזא ולא משתכח
אמר רב יוסף זמרי גברי ועני נשי פריצותא זמרי נשי ועני גברי כאש
בנעורת למאי נפקא מינה לבטולי הא מקמי הא אמר רבי יוחנן כל השותה
בארבעה מיני זמר מביא חמש פורעניות לעולם שנאמר הוי משכימי בבקר
שכר ירדפו מאחרי בנשף יין ידליקם והיה כנור ונבל תוף וחליל ויין
משתיהם ואת פועל ה' לא יביטו מה כתיב אחריו לכן גלה עמי מבלי דעת
שגורמין גלות לעולם וכבודו מתי רעב שמביאין רעב לעולם והמונו צחה
צמא שגורמין לתורה שתשתכח מלומדיה וישח אדם וישפל איש שגורמין
שפלות לשונאו של הקדוש ברוך הוא ואין איש אלא הקדוש בית הלל
שנאמר ה' איש מלחמה ועיני גבוהים תשפלנה שגורמין שפלות של ישראל
ומה כתיב אחריו לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חק וירד
הדרה והמונה ושאונה ועלז בה:
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רש"י על הגמרא
אמר רב יוסף  -הכי קאמר וכי בית המסובך
בארזים עיר הוא שלא יהא נוח ליחרב:
מתרועע  -לשון ערה כמו ערו ערו )תהלים
קלז( :בסיפא מתחיל  -מאיסקופת הבית
ופתחיו מתחיל :ושאיה  -לשון בית השאה
מאין יושב ומתוך כך שעירים מרקדים שם
ומנגחין וכותתין את שעריו :זמרי דנגדי -
מושכי ספינות בחבל שרי שאינו אלא לזרזם
במלאכתם :ודבקרי  -שמזמרין בשעה
שחורשין ואינו אלא לכוין את השוורים
לתלמיהם שהולכין לקול השיר דערב עליהם:
דגרדאי  -אינו אלא לשחוק :בטל זמרא -
גזר על דורו שלא יזמרו בביתם ובבית

זוהר

משתאות :ולא איבעי  -ולא היו רוצים
לקנותם בכך :זלזל בה  -ולא הקפיד למחות
בידם :כאש בנעורת  -לפי שהעונה מטה
אזנו לשמוע את המזמר לענות אחריו ונמצאו
האנשים נותנים לבם לקול הנשים וקול באשה
ערוה כדכתיב השמיעני את קולך )שיר ב(
ומבעיר את יצרו כאש בנעורת אבל זמרי
גברי ועניין נשי קצת פריצות יש דקול באשה
ערוה אבל אינו מבעיר יצרו כל כך שאין
המזמרים מטים אזנם לקול העונים :לבטולי
האי מקמי האי  -אם אין שומעין לנו לבטל
את שניהם נקדים לבטל את זה שהוא כאש
בנעורת:

– ויקרא דף יח' ע"א

ִר ִּבי אַ ָּבא אָ ַמרְּ ,כ ִתיב )תהלים עה( ִּכי ֱאל ִֹהים ׁשוֹ פֵ ט זֶה י ְַׁש ּ ִפיל וְ זֶה י ִָריםִּ .כי
ארי) ,ס"א ואתסי(
אֲתר ְ ּדיַעֲ קֹב ׁ ָש ֵ
אֱלהים ׁשוֹ פֵ טִ ,א ְל ָמלֵ א ְ ּדאַ ְעבָ ר ִ ּדינָא ְ ּדיִ צְ חָ קַּ ,ב ַ
ִ
ֵיה ,וְ ָרזָא ְ ּד ִמ ָּלה,
וְ ִא ְתחָ סֵ י )ס"א ואתסחי( )ס"א ואתבסם( ּ ַת ּ ָמן ,וַ וי ְל ָע ְל ָמא ְ ּדי ְֶע ַרע ְּבגִ ינ ּ
מותא ְ ּד ָע ְל ָמא:
הוא ִא ְת ַּב ְס ּ ָ
)ישעיה סו( ִּכי בָ אֵ ׁש יְ ָי' נִ ְׁש ּ ָפט .וְ ָדא ּ
ְ
יהְּ ,כ ֵדין ׁ ָש ִכיך אֶ ּ ׁ ָשא,
וְ כֵ יוָ ן ְ ּד ָעאל ְּבאַ ְת ָרא ְ ּדיַעֲ קֹב ,וְ יַעֲ קֹב אָ ִחיד )דף יח ע"ב( ּ ֵב ּ
ֵיה
רוגְ ז ּ
גומ ֵריהּ ְ .ל ַּבר נ ָׁשְּ ,דהֲוָ ה ָרגִ יז ,וְ חָ גַ ר וְ זָיִ ין ּגַ ְר ֵמ ּ
ָנו ּ ּ ְ
יה ,וְ נָפַ ק ְּב ּ
וְ ִאצְ ְטנ ּ
יה ,אָ ַמר ִא ְל ָמלֵ א לָ א
ימא קָ ם ַעל ּ ִפ ְתחָ א ,וְ אָ ִחיד ּ ֵב ּ
ָשא .חַ ד חַ ִּכ ָ
ְלקָ ְטלָ א ִל ְבנֵי נ ׁ ָ
פו ָ ּדא
טולָ א ִּב ְבנֵי נ ׁ ָ
ָשא ִא ְׁש ְּתכַ חְּ .בעוֹ ד ְ ּד ִא ְת ּ ָתקָ ּ
אָ ִחיד ִּבי וְ ִא ְת ְּתקַ ף ִּבי ,הָ א קָ ּ
יה ַעל ְ ּדנָפַ ק ְלקָ ְטלָ א .נָפַ ק ְלאוֹ כָ חָ אַ ,מאן
רוגְ זִ ּ
ְּב ָדא ,וְ אָ ִחיד ָ ּדא ְּב ָדאִ ,אצְ ְטנָן ּ
ימאּ ָ ,דא ְ ּדקָ ִאים אֲ ּ ִפ ְתחָ א:
הוא ַּבר נ ָׁש .הֱוִ י אֵ ָ
רוגְ זָא וְ ּ ּ ְ
תוק ּ ָפא ְ ּד ִדינָא ְ ּדהַ ּ
סָ ִביל ּ
ְ
לון ,הָ א ֲאנָא קָ ִאים ַעל
ַּכ ָך אָ ַמר ּ ְ
הוא ְליִ שְׂ ָראֵ לָּ ,בנַי ,לָ א ִּת ְדחָ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
וב ּ ָמהְּ .ב ּ ׁשוֹ פָ רְּ .ד ִאי ִא ְׁש ְּתכַ ח
בו ִלי חֵ ילָ אְ ּ .
זו ְּבהַ אי יוֹ ָמא וְ הָ ּ
ּ ִפ ְתחָ א ,אֲ בָ ל ִאזְ ְ ּד ָר ּ
הוא קָ לָ א סָ ִליקּ ,ובֵ יהּ
קוֹ ל ׁשוֹ פָ ר ְּכ ְדקָ א יֵאוֹ תְ ּ ,
ומכַ וְ ּונֵי ּ ֵביהּ ְל ַת ּ ָתא ,הַ ּ
ֵיה ְ ּדיַעֲ קֹב .וְ ַעל ָ ּדא ָּב ֵעי ְל ִאזְ ַ ּדה ֲָרא ְּב ׁשוֹ פָ ָרא,
ימי ְּב ִמ ְׁש ְּכנ ּ
ִמ ְת ַע ְּט ֵרי אֲבָ הָ ן ,וְ קַ יְ ֵ
ולכַ וְ ּ ו ָנא )ביה(:
הוא קָ לָ א ּ ְ
ְּ
ול ִמנְ ַ ּדע ְּבהַ ּ
ָ
הוא
ולֵ ית לָ ך קָ לָ א ְּב ׁשוֹ פָ ָראְּ ,דלָ א סָ ִליק ְר ִק ָ
ינון אוֹ ְכלוֹ ִסין ְ ּדהַ ּ
יעא חַ ד .וְ כָ ל ִא ּ ּ
ומאי קָ א אָ ְמ ֵרי) .יואל ב( וַ יְ ָי נ ַָתן קוֹ לוֹ ִל ְפנִי
הוא קָ לָ אַ ּ ,
ָהֲבין ַ
יעא ,י ִ
ְר ִק ָ
אֲתר ְלהַ ּ
דו
יעַ ,עד ְ ּדאָ ֵתי קָ לָ א אָ ֳח ָראִ ,
הוא ָר ִק ַ
וא ְת ַע ְּת ּ
הוא קָ לָ א ְּבהַ ּ
חֵ ילוֹ וְ גוֹ ' .וְ קָ ִאים הַ ּ
יעא אָ ֳח ָרא .וְ ַעל ָ ּדא ּ ָתנֵינָןִ ,אית קוֹ ל
ווגָ א ִל ְר ִק ָ
)ס"א ואתערו( ַּכח ֲָדא ,וְ סַ ְ ּל ִקין ְּבזִ ּ ּ
יע ָתא ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּד ַת ּ ָתא:
הוא קָ לָ א ִ ּד ְת ִק ָ
ְּדסָ ִליק קוֹ לַ ּ ,
יהו .הַ ּ
ומאי ִא ּ
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חק לישראל – פרשת נצבים יום ג'
יעא ִע ָּלאָ ה
הוא ְר ִק ָ
ינון קָ ִלין ִ ּד ְל ַת ּ ָתא ,וְ סַ ְ ּל ִקין ְלהַ ּ
וְ כֵ יוָ ן ְ ּד ִמ ְתחַ ְּב ָרן ָּכל ִא ּ ּ
וכ ֵדין
הו קָ ֵמי ַמ ְל ָּכאְ ּ ,
ישא ׁ ָש ֵ
ְ ּד ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
ארי ּ ֵביהּ ִ ,מ ְת ַע ְּט ָרן )ס"א מתעתדן( ּ ֻכ ְ ּל ּ
כור ְסיָיא אָ ח ֳָרא ְ ּדיַעֲ קֹב קָ ִאים וְ ִא ְת ּ ָת ּקַ ןַ .על ָ ּדא אַ ְׁש ַּכ ְחנָא
יו וְ ּ ְ
כּ ּ ְ
ור ְסוָ ון ְר ִמ ּ
ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָהְּ ,דהֲ וָ ה אָ ַמר ,צְ לוֹ ָתא
ינון צְ לוֹ ֵתי ְדר ׁ
נונָא סָ בָ אְּ ,ב ִא ּ ּ
ְּב ִספְ ָרא ְ ּד ַרב הַ ְמ ּ
ומנ ְַפ ׁ ֵשיהּ
יה ּ ִ
רוחֵ ּ
הוא ז ַָּכאָ הּ ְ ,ד ִא ְׁש ְּתכַ ח ִמ ּ
וְ קֹל ׁשוֹ פָ ָרא )דההוא קול( ְ ּדאַ ּ ִפיק הַ ּ
ומ ְׁש ּ ַת ְכחֵ י
ימין ּ ִ
הוא יוֹ ָמא קַ יְ ִ
ילאְ ּ .
הוא קוֹ ל סָ ִליק ְל ֵע ָּ
ובהַ ּ
הוא ׁשוֹ פָ ָראּ ְ ,דהַ ּ
ְּבהַ ּ
יה ,וְ לָ א
הו ִא ְת ַ ּד ְחיָין קָ ֵמ ּ
ְמקַ ְט ְרגִ ין ְל ֵע ָּ
הוא קָ לָ א ְ ּד ׁשוֹ פָ ָראֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
ילא .וְ כַ ד סָ ִליק הַ ּ
ימא:
י ְַכ ִלין ְלקַ יְ ּ ָ
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ה'
)יג( שלשה שאכלו ויצא אחד מהן לשוק קוראין לו כדי שיכוין לשמוע מה שהן אומרים
ומזמנין עליו והוא בשוק ויוצא ידי חובתו ולכשיחזור לביתו יחזור ויברך ברכת המזון
לעצמו אבל עשרה שאכלו ויצא אחד מהן לשוק אין מזמנין עליו עד שיחזור למקומו
וישב עמהן:
)יד( שלשה שאכלו כאחד וקדם אחד מהן ובירך לעצמו מזמנין עליו ויצאו השנים ידי
חובת זימון והוא לא יצא בזימון זה שאין זימון למפרע:

ð"òì

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