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חק לישראל – פרשת וילך יום ג'
תורה -

דברים פרק לא'

)יא( ְּבבוֹ א כָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל לֵ ָראוֹ ת אֶ ת ּ ְפנֵי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ַּב ּ ָמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ ְבחָ ר ִּת ְק ָרא
אֶ ת הַ ּתוֹ ָרה הַ זֹּאת נֶגֶד ּ ָכל יִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּבאָ זְ נֵיהֶ ם) :יא( ְּבבוֹ א כָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל לֵ ָראוֹ ת אֶ ת ּ ְפנֵי
יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ַּב ּ ָמקוֹ ם אֲ ׁ ֶשר יִ ְבחָ ר ִּת ְק ָרא אֶ ת הַ ּתוֹ ָרה הַ זֹּאת ֶנגֶד ָּכל יִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּבאָ זְ נֵיהֶ ם:

)יא(

קֳדם ָּכל יִ שְׂ ָראֵ ל
קֳדם יְ ָי אֱלָ הָ ְך ְּבאַ ְת ָרא ִ ּדי יִ ִּת ְר ֵעי ִּת ְק ֵרי יָת אוֹ ַריְ ָתא הָ ָדא ָ
יתי כָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ִא ְת ֲחזָאָ ה ָ
ְּב ֵמ ֵ
וְ ַת ְׁש ְמ ִע ּנוּן:

ֲשר ִּב ְׁש ָע ֶר ָ
עו
)יב( הַ ְקהֵ ל אֶ ת הָ ָעם הָ אֲ נ ִָׁשים וְ הַ ּנ ִָׁשים וְ הַ ּ ַטף וְ גֵ ְר ָך א ׁ ֶ
יך ְל ַמ ַען יִ ְׁש ְמ ּ
רו לַ עֲ שׂ וֹ ת אֶ ת ָּכל ִ ּדבְ ֵרי הַ ּתוֹ ָרה
ְּ
או אֶ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם וְ ׁ ָש ְמ ּ
דו וְ י ְָר ּ
ול ַמ ַען יִ ְל ְמ ּ
ָ
ָ
עו
הַ זֹּאת) :יב( הַ ְקהֵ ל אֶ ת הָ ָעם הָ אֲ נ ִָׁשים וְ הַ ּנ ִָׁשים וְ הַ ּ ַטף וְ ג ְֵרך א ׁ ֶ
ֲשר ִ ּב ְׁש ָע ֶריך ְל ַמ ַען יִ ְׁש ְמ ּ
רו לַ עֲ שׂ וֹ ת אֶ ת ָּכל ִ ּד ְב ֵרי הַ ּתוֹ ָרה הַ זֹּאת:
ְּ
או אֶ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם וְ ׁ ָש ְמ ּ
דו וְ יָ ְר ּ
ול ַמ ַען יִ ְל ְמ ּ

)יב(

ְּכנוֹ ׁש יָת ַע ּ ָמא ּג ְֻב ַר ּיָא וּנְ ׁ ַש ּיָא וְ ַט ְפלָ א וְ גִ ּיוֹ ָר ְך ִ ּדי ְב ִק ְרוָ ְ
יך ְּב ִדיל ְ ּדיִ ְׁש ְמעוּן ו ְּב ִדיל ְ ּדיִ ְּלפוּן )נ"אְ ,די ְֵלפוּן( וְ יִ ְדחֲלוּן
גָמי אוֹ ַריְ ָתא הָ ָדא:
קֳדם יְ ָי אֱלָ הֲ כוֹ ן וְ יִ ְּטרוּן ְל ֶמ ְע ַּבד יָת ָּכל ּ ִפ ְת ּ ֵ
ִמ ּ ָ

דו ְליִ ְראָ ה אֶ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם ָּכל
)יג( ּ ְ
עו וְ לָ ְמ ּ
עו יִ ְׁש ְמ ּ
ובנֵיהֶ ם אֲ ׁ ֶשר לֹא י ְָד ּ
אֲשר אַ ּ ֶתם ע ְֹב ִרים אֶ ת הַ יּ ְַר ֵ ּדן ׁ ָש ּ ָמה
ֶׁ
הַ יּ ִָמים אֲ ׁ ֶשר אַ ּ ֶתם חַ יִ ּים ַעל הָ א ֲָד ָמה
דו ְליִ ְראָ ה אֶ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם ָּכל הַ יּ ִָמים
ְל ִר ְׁש ּ ָת ּה) :יג( ּ ְ
עו וְ לָ ְמ ּ
עו יִ ְׁש ְמ ּ
ובנֵיהֶ ם אֲ ׁ ֶשר לֹא יָ ְד ּ
ש ּ ָמה ְל ִר ְׁש ּ ָת ּה) :יג( ו ְּבנֵיהוֹ ן ִ ּדי לָ א
ֲשר אַ ּ ֶתם ע ְֹב ִרים אֶ ת הַ ַיּ ְר ֵ ּדן ׁ ָ
ֲשר אַ ּתֶ ם חַ יִ ּים ַעל הָ ֲא ָד ָמה א ׁ ֶ
א ֶׁ
י ְָדעוּן יִ ְׁש ְמעוּן וְ יִ ְ ּלפוּן )נ"א ,וְ י ְֵלפוּן( ְל ִמ ְדחַ ל יָת יְ ָי אֱלָ הֲ כוֹ ן ָּכל יוֹ ַמ ּיָא ִ ּדי אַ ּתוּן קַ ּי ִָמין ַעל אַ ְר ָעא ִ ּדי אַ ּתוּן
ָע ְב ִרין יָת י ְַר ְ ּדנָא ּ ַת ּ ָמן ְל ֵמ ְיר ַת ּה:

ָמ ָ
בו
בו י ֶ
ֶׁ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל
)יד( וַ יּ ֶ
מות ְק ָרא אֶ ת יְ הוֹ ׁ ֻש ַע וְ ִה ְת ַי ְּצ ּ
יך לָ ּ
משה הֵ ן קָ ְר ּ
ְ
ֹאמר יְ הֹוָ ה
בו ְּבאֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד) :יד( וַ יּ ֶ
ֶנו וַ יֵּלֶ ך ׁ ֶ
משה וִ יהוֹ ׁ ֻש ַע וַ יִ ּ ְת ַי ְּצ ּ
ְּבאֹ הֶ ל מוֹ ֵעד וַ אֲצַ ּו ּ ּ

בו יָ ֶמ ָ
משה
ֶנו וַ יֵּלֶ ְך ׁ ֶ
אֶ ל ׁ ֶ
בו ְ ּבאֹ הֶ ל מוֹ ֵעד וַ אֲ צַ ּו ּ ּ
מות ְק ָרא אֶ ת יְ הוֹ ׁ ֻש ַע וְ ִה ְת ַי ְּצ ּ
יך לָ ּ
משה הֵ ן קָ ְר ּ
ְ
ֹשה הָ א ְק ִריב ּו יוֹ ָמיך ִל ְמ ַמת ְק ָרא יָת יְ הוֹ ׁ ֻש ַע וְ ִא ְת ַע ּ ָתד ּו
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
בו ְ ּבאֹ הֶ ל מוֹ ֵעד) :יד( וַ ַ
וִ יהוֹ ׁ ֻש ַע וַ יִ ּ ְתיַ ְּצ ּ
ֹשה וִ יהוֹ ׁ ֻשע וְ ִא ְת ַע ּ ָתד ּו ְּב ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא:
ְּב ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא ֶואֱפַ ְ ּק ִד ּנ ֵּה וַ אֲ זַל מ ׁ ֶ

מוד הֶ ָענָן ַעל ּ ֶפ ַתח הָ אֹ הֶ ל) :טו( וַ יּ ֵָרא
מוד ָענָן וַ יַּעֲ מֹד ַע ּ ּ
)טו( וַ יּ ֵָרא יְ הֹוָ ה ָּבאֹ הֶ ל ְּב ַע ּ ּ
מוד הֶ ָענָן ַעל ּפֶ ַתח ָהאֹ הֶ ל) :טו( וְ ִא ְתגְּ ִלי יְ ָי ְּב ַמ ְׁש ְּכנָא ְּב ַע ּמו ָּדא
מוד ָענָן וַ ּיַעֲ מֹד ַע ּ ּ
יְ הֹוָ ה ָּבאֹ הֶ ל ְּב ַע ּ ּ
ַדעֲ ָננָא וְ קָ ם ַע ּמו ָּדא ַדעֲ ָננָא ַעל ְּת ַרע ַמ ְׁש ְּכנָא:

רש"י
)יא( תקרא את התורה הזאת  -המלך היה
קורא מתחלת אלה הדברים כדאיתא במס'
סוטה על בימה של עץ שהיו עושין בעזרה:

נביא

)יב( האנשים  -ללמוד :והנשים  -לשמוע:
הטף  -למה באו לתת שכר למביאיהם:
)יד( ואצונו  -ואזרזנו:

– ישעיה פרק נה' ו'-י'

הו ִּב ְהיוֹ תוֹ קָ רוֹ ב:
ִ ּד ְר ׁש ּו יְ הֹוָ ה ְּב ִה ּ ָמצְ אוֹ ְק ָראֻ ּ

)ו(
מן קדמוהי עד דאתון קימין:

)ו( תבעו דחלתא דיי עד דאתון חיין בעו

ינו
ירח ֵ
יש אָ וֶן ַמ ְח ְׁשב ָֹתיו וְ י ָׁשֹב אֶ ל יְ הֹוָ ה וִ ַ
)ז( יַעֲ זֹב ָר ׁ ָשע ַ ּד ְרכּ וֹ וְ ִא ׁ
הו וְ אֶ ל ֱאלֹהֵ ּ
ֲמ ּ
בה ִל ְסלוֹ חַ ) :ז( ישביק רשיעה אורחה דרשעא וגבר אניס עשתונוהי ויתוב לפולחנא דיי וירחם
ִּכי י ְַר ּ ֶ
עלוהי ולדחלתא דאלהנא ארי מסגי לסלחא:
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ִּכי לֹא ַמ ְח ְׁשבוֹ ַתי ַמ ְח ְׁשבוֹ ֵתיכֶ ם וְ לֹא ַד ְרכֵ יכֶ ם ְ ּד ָרכָ י נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה:

)ח(
מחשבתי מחשבתכון ולא אורחתכון תקנן כאורחת טובי אמר יי:

)ח( ארי לא

ֹתיכֶ ם:
ומ ְח ְׁשב ַֹתי ִמ ּ ַמ ְח ְׁשב ֵ
הו ְד ָרכַ י ִמ ַ ּד ְרכֵ יכֶ ם ּ ַ
הו ׁ ָש ַמיִ ם ֵמאָ ֶרץ ּ ֵכן ּגָ ְב ּ
ִּכי גָ ְב ּ

)ט (
)ט( ארי כמא דרמין שמיא מן ארעא כן תקנן אורחתי מאורחתכון ומחשבתי תקנן ממחשבתכון:

אֲשר י ֵֵרד הַ ּגֶ ׁ ֶשם וְ הַ ּ ׁ ֶשלֶ ג ִמן הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ׁ ָש ּ ָמה לֹא י ָׁש ּוב ִּכי ִאם ִה ְרוָ ה אֶ ת
)י( ִּכי ַּכ ׁ ֶ
ָתן ז ֶַרע לַ ז ּ ֵֹר ַע וְ לֶ חֶ ם לָ אֹ כֵ ל) :י( ארי כמא דנחית מטרא
יד ּה וְ ִהצְ ִמיחָ ּה וְ נ ַ
הָ אָ ֶרץ וְ הוֹ ִל ָ
ותלגא מן שמיא ולתמן לא אפשר ליה דיתוב אלהין מרוי ית ארעא ומרבי לה ומועילה ויהב בר זרעא
כמסת לזרע ולחמא כמסת למיכל:

רש"י
)ו( בהמצאו  -קודם גזר דין בעוד שהוא
אומר לכם דרשוני:
)ח( כי לא מחשבותי מחשבותיכם  -אין שלי
ושלכם שוות לכך אני אומר לכם יעזוב רשע
דרכו ויתפוש את דרכי .ואיש אין מחשבותיו
 ויתפוש את מחשבותי לעשות הטוב בעיני,ומדרש אגדה כי לא מחשבותי וגו' אין דיני
כדיני בשר ודם אתם מי שמודה בדין מתחייב
אבל אני מודה ועוזב ירוחם )משלי כה(:

כתובים

)ט( כי גבהו שמים וגו'  -כלומר כי יש הבדל
וחילוק מעלות ושבח בדרכי יותר מדרכיכ'
ובמחשבותי יותר ממחשבותיכם כגבוה שמים
על הארץ אתם נותנים לב למרוד בי ואני
נותן לב להשיב אתכם:
)י( כי כאשר ירד הגשם והשלג  -ולא ישוב
ריקם אך ייטיב לעול':

– תהילים פרק עז' ו'-י'

ִח ּ ׁ ַש ְב ִּתי י ִָמים ִמ ּקֶ ֶדם ְׁשנוֹ ת עוֹ לָ ִמים:

)ו(
עלמין:

)ו( מניתי יומין טבין דמן לקדמין שניא טביא דמן

רוחי:
אֶ זְ ְּכ ָרה נְ גִ ינ ִָתי ַּב ָּליְ לָ ה ִעם ְלבָ ִבי אָ שִׂ יחָ ה וַ יְ חַ ּ ֵפשׂ ּ ִ

)ז(
עם הרהורי לבבי אמלל ויבלש נסיא מנדע דרוחי:

הַ ְלעוֹ לָ ִמים יִ זְ נַח אֲ ֹדנָי וְ לֹא י ִֹסיף ִל ְרצוֹ ת עוֹ ד:

)ח(
יוסיף לאתרעיא תוב:

)ט( הֶ אָ פֵ ס לָ נֶצַ ח חַ ְס ּדוֹ ּגָ ַמר אֹ ֶמר ְלדֹר וָ דֹר:

)ז( אדכר תושבחתי בליליא

)ח( האפשר די לעלמין ירחק יי ולא

)ט( האפשר די פסק לעלמין טוביה שלים פתגם

דביש על כל דר ודר:

ֲשכַ ח חַ ּנוֹ ת אֵ ל ִאם קָ פַ ץ ְּבאַ ף ַרח ֲָמיו סֶ לָ ה:
ה ָׁ

) י(
סליק ברוגזי מן למכמר רחמוי לעלמין:

)י( האפשר דאתנשי לחיסא אלהא אין

רש"י
)ו( חשבתי ימים מקדם  -לזכור החסדים
שעשית עם אבותינו:
)ז( אזכרה נגינתי בלילה  -בימי הגלות הזה
הדומה ללילה אני זוכר את נגינותי שהייתי
מנגן בימי קדם בב"ה .עם לבבי אשיחה -
אני מחשב ורוחי מחפש מה היא כן מדתו של
הקב"ה ואני תמיה הלעולמים יזנח:

)ט( האפס  -שמא כלה חסדו .גמר אומר -
גזירת עולם שלא ישוב מחרונו עוד:
)י( השכח חנות  -להיות חונן ,חנות כמו
עשות ראות ,ל"א חנות חנינות .אם קפץ באף
רחמיו סלה  -לשון לא תקפוץ ידך )דברים
טו( כלומר אם סגר הרחמים לעולם בשביל
החמה:
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משנה

 -נדרים פרק א'

)א (

ירות
נויֵי נְ ָד ִרים ַּכנְּ ָד ִרים ,וַ ח ֲָר ִמים ַּכח ֲָר ִמיםְׁ ּ ,
בועוֹ תּ ,ונְ זִ ּ
בועוֹ ת ַּכ ּ ְׁש ּ
וש ּ
ָּכל ִּכ ּ ּ
ְ
ְ
ְ
ירות .הָ אוֹ מֵ ר לַ חֲבֵ רוֹ  ,מֻ ְ ּד ַרנִ י ִמ ּ ָמך ,מֻ ְפ ְר ׁ ַשנִ י ִמ ּ ָמךְ ,מ ֻרחֲקַ נִ י ִמ ּ ָמךֶ ׁ ,שאֵ ינִי
ַּכנְּ זִ ּ
ְ
ְ
ְ
ְ
סורְ .מנ ֶ ֻּדה אֲ נִ י לָ ךַ ,ר ִּבי עֲ ִקיבָ א הָ יָה חוֹ כֵ ך ָּבזֶה
אוֹ כֵ ל לָ ךֶ ׁ ,שאֵ ינִ י טוֹ עֵ ם לָ ך ,אָ ּ
בועהְּ .כנִ ְד ֵרי כְ ׁ ֵש ִרים ,לֹא
וב ְׁש ּ ָ
ובקָ ְר ָּבן ּ ִ
ְלהַ ְח ִמיר ְּכנִ ְד ֵרי ְר ׁ ָש ִעים ,נ ַָדר ְּבנָזִ יר ּ ְ
לוםְּ .כנִ ְדבוֹ ָתם ,נ ַָדר ְּבנָזִ יר ּובְ קָ ְר ָּבן:
אָ ַמר ְּכ ּ
רע"ב ) -א( כל כנויי נדרים כנדרים -
בגמרא מוקמינן דרישא דמתניתין חסורי
מחסרא והכי קתני ,כל ידות נדרים כנדרים,
כל כנויי נדרים כנדרים .אלו הן ידות נדרים
האומר לחבירו מודר אני ממך מופרש אני
ממך וכו' .אלו הן כנויי נדרים קונם קונח
קונס וכו' .ידות נדרים ,כמו בית יד של כלי
שאוחזין אותו בו ,כך ידות נדרים שבהם
הנדרים נאחזים .כנויי נדרים ,כמו המכנה שם
לחבירו ]בבא מציעא נ"ח ,[:שאינו עיקרו של
שם :מודר אני ממך  -אם אמר אחד
מלשונות ,הללו מודר אני ממך שאיני אוכל
לך ושאיני טועם לך ,או מרוחק אני ממך
שאיני אוכל לך ואיני טועם לך ,הוא ידות
נדרים ואסור לאכול ולטעום עמו .אבל אם
אמר לו מודר אני ממך בלבד ,אין במשמעות
דבריו אלא שלא ידבר עמו .ומופרש אני ממך
בלבד ,משמע שלא ישא ויתן עמו .ומרוחק
אני ממך בלבד ,משמע שלא ישב בארבע
אמותיו .ואינו אסור לאכול עמו אא"כ פירש
ואמר עם כל אחד מלשונות הללו ,שאיני
אוכל לך ושאיני טועם לך :רבי עקיבא היה
חוכך וכו'  -כלומר מחכך שפתיו זו בזו ולא

רצה לאסור בפירוש ,אבל היה נראה מדעתו
שהיה אוסר :כנדרי רשעים נדר בנזיר ובקרבן
ושבועה  -אם אמר הרי עלי כנדרי רשעים
שנדריהם נזיר וקרבן שבועה אם אוכל ככר
זו ,ועבר ואכלה ,חייב להיות נזיר שלשים יום
ולהביא קרבן עולה וחייב מלקות כעובר על
שבועת ביטוי ,שהרי הזכיר בנדרו נזיר וקרבן
ושבועה .ומה שאמר כנדרי רשעים ,לפי
שהרשעים הם שנודרים ונשבעים ,לא
הכשרים ,שהכשרים יראים שלא לעבור על
בל תאחר ונזהרים שלא להוציא שבועה
מפיהם ,ולפיכך כנדרי כשרים לא אמר כלום:
וכנדבותם נדר בנזיר ובקרבן  -אם אמר
כנדבות כשרים הריני נזיר והרי זה קרבן אם
אוכל ככר זו ,ואכלה ,חייב בנזיר ובקרבן,
שהכשרים פעמים נודרים בנזיר לאפרושי
מאיסור .ומתנדבים בקרבן שמביאים קרבנם
לפתח העזרה ומקדישין אותה שם כדי שלא
יבואו בה לידי מכשול .ונדבה היא כשיאמר
הרי זו .ונדר הרי עלי .לפיכך הכשרים
מתנדבים אבל אינם נודרים ,כי היכי דלא
ליתו לידי תקלה:

נויִ ין ְלקָ ְר ָּבן .חֵ ֶרק חֵ ֶר ְך ,חֵ ֶרף,
)ב( הָ אוֹ מֵ ר לַ חֲבֵ רוֹ  ,קוֹ נָם קוֹ נָח ,קוֹ נָסֲ ,ה ֵרי אֵ לּ ּו ִּכ ּ ּ
בות ּה
ירותְׁ .ש ּ ָ
נויִ ין ִלנְ זִ ּ
נויִ ין ְלחֵ ֶרם .נָזִ יק נָזִ יחַ ָ ּ ,פזִ יחַ  ,ה ֲֵרי אֵ לּ ּו ִּכ ּ ּ
הֲ ֵרי אֵ לּ ּו ִּכ ּ ּ
בועה:
נויִ ין ִל ְׁש ּ ָ
קוקָ ה ,נ ַָדר ְּבמוֹ ָתא .הֲ ֵרי אֵ לּ ּו ִּכ ּ ּ
ְׁש ּ

רע"ב ) -ב( קונם קונח קונס הרי אלו
כנויין לקרבן  -לשונות של גוים הם ,ויש
מהם מי שקורא לקרבן כך ויש מי שקורא כך,

ובכל לשון שיאמר מאלו הוא מתפיס בקרבן:
נדר במותא  -כלומר נשבע במותא ,והוא
כינוי של מומתא ,שהיא שבועה בלשון תרגום:

)ג( הָ אוֹ ֵמר לֹא חֻ ִ ּלין לֹא אֹ כַ ל לָ ְך ,לֹא כָ ׁ ֵשר ,וְ לֹא ְדכֵ יָ ,טהוֹ ר ,וְ ָט ֵמא ,נוֹ ָתר,
ירושלַ יִ ם,
סורָּ .כ ִא ְמ ָראַּ ,כ ִ ּד ִיריםָּ ,כ ֵעצִ יםָּ ,כ ִא ּ ִׁשיםַּ ,כ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ַּ ,כהֵ יכָ לִּ ,כ ּ ׁ ָ
ִּ
גול ,אָ ּ
ופ ּ ּ
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נ ַָדר ְּבאֶ חָ ד ִמ ָּכל ְמ ׁ ַש ּ ְמ ׁ ֵשי הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ  ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא ִהזְ ִּכיר קָ ְר ָּבן ,הֲ ֵרי זֶה נ ַָדר
לום:
הודה אוֹ ֵמר ,הָ אוֹ מֵ ר יְ ּ ׁ ָ
ְּבקָ ְר ָּבןַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
רושלַ יִ ם ,לֹא אָ ַמר ְּכ ּ
רע"ב ) -ג( לחולין שאוכל לך  -הלמ"ד
נקודה פתח ,ומשמע לא חולין יהיה מה
שאוכל לך אלא קודש :לא כשר  -יהיה ,אלא
פסול .והיינו קדשים דשייך בהו כשרות
ופסלות :לא דכי  -לא מותר .כמו אייל
קמצא דכן ,בע"ז ]דף ל"ז[ .ואע"ג דלשון
מותר ואסור שייך נמי גבי נבלה וטרפה ואנן
קיי"ל שאין מתפיסין אלא בדבר הנידר
והנידב ,הואיל ויש במשמעות מותר גם
בקדשים ,הא תנן סתם נדרים להחמיר ,דכיון
דדעתו להתפיסו בנדר אמרינן על דבר הנידר
נתכוין :טהור  -אם אמר לא טהור מה
שאוכל לך :טמא נותר פיגול  -אם אמר
טמא מה שאוכל לך ,וכן כולם .אסור ,שכל
אלו דברים הנוהגים בקדשים הם :כאימרא -

כשה של קרבן :כדירים  -כלשכת העצים או
כלשכת הטלאים :כעצים  -כגזרי עצים של
מערכה :כאישים  -כקרבנות שעל האש:
כמזבח  -כקרבנות שעל גבי המזבח :כהיכל
 כקרבנות שבהיכל :כירושלים  -כקרבנותשבירושלים .פירוש אחר .כחומות ירושלים,
דקסבר שחומות ירושלים משיירי הלשכה קא
אתו :באחד מכל משמשי המזבח  -כגון
מזלגות מזרקות ומחתות .אם אמר כמזלגות
שאוכל לך ,או כמזרקות שאוכל לך ,וכן כולם,
אף על פי שלא הזכיר קרבן ,הרי זה כנודר
בקרבן :רבי יהודה אומר האומר ירושלים -
בלא כ"ף ,לא אמר כלום .ות"ק פליג עליה.
ואין הלכה כרבי יהודה:

)ד( הָ אוֹ ֵמר ,קָ ְר ָּבן ,עוֹ לָ הִ ,מנְ חָ ה ,חַ ּ ָטאתּ ,תוֹ ָדהְׁ ,שלָ ִמים ׁ ֶשאֵ ינִ י אוֹ כֵ ל לָ ְך,
סור .לַ ּקָ ְר ָּבן לֹא
סורַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
הודה ַמ ִּתיר .הַ ּקָ ְר ָּבןַּ ,כ ּקָ ְר ָּבןּ ,קָ ְר ָּבן ׁ ֶשאֹ כַ ל לָ ְך ,אָ ּ
אָ ּ
ְ
ְ
שה
אֹ כַ ל לָ ךַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ סֵ ר .הָ אוֹ ֵמר לַ חֲבֵ רוֹ  ,קוֹ נָם ּ ִפי הַ ְמ ַד ּ ֵבר ִע ּ ָמך ,י ִָדי עוֹ ָ ׂ
סור:
ִע ּ ָמ ְךַ ,רגְ לַ י ְמהַ ְ ּלכוֹ ת ִע ּ ָמ ְך ,אָ ּ

רע"ב ) -ד( האומר קרבן עולה מנחה
חטאת תודה ושלמים  -כל הני קרבנות חובה
הם ,ותודה נמי דמיא לחובה ,דארבעה צריכין
להודות ,וסלקא דעתך אמינא דאין זה נודר
בדבר הנדור :ורבי יהודה מתיר  -משום
דאמרן בלא כ"ף דמי לנשבע בחיי הקרבן
ובחיי העולה ואין כאן לא נדר ולא שבועה.
ורישא אשמועינן דפליג ת"ק עליה דר' יהודה
אפילו בירושלים אם הזכירה בלא כ"ף ואמר
דהוי נדר .וסיפא אשמועינן דפליג רבי יהודה
עליה דת"ק אפילו בקרבן עולה ומנחה וכו'
כשהזכירן בלא כ"ף דלא הוי נדר :קרבן
הקרבן כקרבן שאוכל לך אסור  -אע"ג דכל

גמרא

הני שמעינן להו כבר ,הקרבן איצטריכא ליה,
דסלקא דעתך אמינא בחיי הקרבן קאמר.
והא דתנן לקמן בפרק ב' הקרבן שאוכל לך
מותר ,התם הא קרבן קאמר ,דמשמע חיי
קרבן :לקרבן לא אוכל לך רבי מאיר אוסר -
דנעשה כאומר לקרבן יהא לפיכך לא אוכל
לך .ואין הלכה כרבי מאיר :קונם פי מדבר
עמך  -ואע"ג דאין נדרים חלים על דבר
שאין בו ממש ודבור אין בו ממש ,מ"מ
כשאמר קונם פי מדבר עמך אסר הפה
מלדבר ,והפה דבר שיש בו ממש הוא .וכן
יאסרו ידי למעשיהם ,ורגלי להלוכן ,וכל
כיוצא בזה:

 -נדרים דף ז' ע"ב
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אמר רב חנין אמר רב השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו ואם
לא נידהו הוא עצמו יהא בנידוי שכל מקום שהזכרת השם מצויה שם
עניות מצויה ועניות כמיתה שנאמר כי מתו כל האנשים ותניא כל מקום
שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוני אמר רבי אבא הוה קאימנא קמיה
דרב הונא שמעה להך איתתא דאפקה הזכרת השם לבטלה שמתה ושרא
לה לאלתר באפה שמע מינה תלת שמע מינה השומע הזכרת השם מפי
חבירו צריך לנדותו ושמע מינה נידהו בפניו אין מתירין לו אלא בפניו
ושמע מינה אין בין נידוי להפרה ולא כלום אמר רב גידל אמר רב תלמיד
חכם מנדה לעצמו ומיפר לעצמו פשיטא מהו דתימא אין חבוש מתיר עצמו
מבית האסורין קא משמע לן היכי דמי כי הא דמר זוטרא חסידא כי מחייב
בר בי רב שמתא משמית נפשיה ברישא והדר משמת בר בי רב וכי עייל
לביתיה שרי לנפשיה והדר שרי ליה ואמר רב גידל אמר רב מנין שנשבעין
לקיים את המצוה שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך והלא
מושבע ועומד מהר סיני הוא אלא הא קא משמע לן דשרי ליה לאיניש
לזרוזי נפשיה ואמר רב גידל אמר רב האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה
מסכתא זו נדר גדול נדר לאלהי ישראל והלא מושבע ועומד הוא ואין
שבועה חלה על שבועה מאי קא משמע לן דאפילו זרוזי בעלמא היינו דרב
גידל קמייתא הא קא משמע לן כיון דאי בעי פטר נפשיה בקרית שמע
שחרית וערבית משום הכי חייל שבועה עליה.
אמר רב יוסף נידוהו בחלום צריך י' בני אדם להתיר לו והוא דתנו הלכתא
אבל מתנו ולא תנו לא ואי ליכא דתנו הלכתא אפילו מתנו ולא תנו ואי
ליכא ליזיל וליתב אפרשת דרכים ויהיב שלמא לבי י' עד דמקלעי ליה
עשרה דגמרי הלכתא אמר ליה רבינא לרב אשי ידע מאן שמתיה מהו
דלישרי ליה אמר ליה לשמותיה שויוה שליח למישרי ליה לא שויוה שליח
אמר ליה רב אחא לרב אשי שמתיה ושרו ליה בחלמיה מאי אמר ליה
כשם שאי אפשר לבר בלא תבן כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים:
רש"י על הגמרא
הזכרת השם – שמוציא שם שמים לבטלה:
שנאמר כי מתו כל האנשים וכו' – ואמרינן
היינו דתן ואבירם שנפלו בעניות :כל מקום
שנתנו חכמים עיניהם – שנידו לאדם או מת
או נופל בעניות והכא צריך לנדותו כדי שיפול
בעניות דהיינו כמיתה :נידהו בפניו – חכם
שנידה את האדם בפניו אין יכול להתיר לו
אלא בפניו :אין בין נידוי להפרה ולא כלום –

דלא צריך להיות יום או יומיים בנידוי דהא
לאלתר שרא לה :היכי דמי – דמנדה עצמו:
ועייל – לביתיה ושריליה שנידהו בפניו :פטר
נפשיה בק"ש וכו' – דכיון דקרא ק"ש קיים
לא ימושו מפיך דאמר רשב"י במסכת מנחות
כל הקורא ק"ש שחרית וערבית הרי זה קיים
לא ימוש :מתנו – משנה :תנו – גמרא :ויהיב
שלמא לבי עשרה – וכד מתיבין ליה הוו
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מתירין ליה נידויו :כך אי אפשר לחלום בלא
דברים בטלים – ושמא הוא דשרי ליה דברים

זוהר

בטלים הוו:

– אמור דף קא' ע"ב

יה
ֵיה ְּבחַ ד ַנה ֲָרא ,אַ ְע ָּבר זְ אֵ בָ א ְלקַ ְט ְרגָ א לֵ ּ
ְל ַר ְעיָא ְ ּדבָ ֵעי ְלאַ ְע ְּב ָרא ָעאנ ּ
ֵיהַ ,ר ְעיָא הֲוָ ה חַ ִּכים ,אָ ַמר ַמאי אַ ְע ִּבידּ ִ ,ד ְבעוֹ ד ַ ּדאֲ נָא אַ ְע ָּבר ְל ַט ְליָיא,
ְּב ָעאנ ּ
ישי
ישא ֵמ ִא ֵּלין ּ ַתיְ ׁ ֵ
הוא ְּב ָעאנֵי .זָקַ ף עֵ ינוֹ י ,וְ חָ ָמא ֵּבין ָעאנָא ,חַ ד ּ ַתיְ ׁ ָ
יְ קַ ְט ֵרג ּ
ובעוֹ ד ִ ּד ְמקַ ְט ְרגֵי ָ ּדא ְּב ָדא,
יהְ ּ ,
קֳבלֵ ּ
ָּב ָראּ ְ ,דהֲוָ ה ַרב וְ ַת ִּקיף .אָ ַמר ,אַ ְׁש ֵ ּדי ָ ּדא לָ ְ
ֵיה:
בון ִמ ּנ ּ
אַ ְע ָּבר ְלכָ ל ָעאנָא ,וְ יִ ְׁש ּ ֵתזְ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא אָ ַמר ,וַ ַ ּדאי הָ א ּ ַתיְ ׁ ָ
ַּכ ְך ּ ְ
ישא חַ ד ַרב וְ ַת ִ ּקיף וְ אָ ִלים ,אַ ְׁש ֵ ּדי
יך ּ
רון ָּבנַי ,וְ לָ א יִ ְׁש ְּת ַּכח קַ ּטֵ יגוֹ ָרא
הוא יִ ְׁש ְּת ַדל ֵּב ּ
ְלקָ ְבלֵ ּ
יה ,י ַַעבְ ּ
יהּ ,ובְ עוֹ ד ְ ּד ּ
ְ
ָ
הוא זִ וִ ּ וג
ש ָטן הֲ ַ ׂש ְמ ּ ָת ִל ְּבךַ .עד ְ ּד ּ ְ
ֹאמר יְ ָי' אֶ ל הַ ּ ָ ׂ
יהוִ .מיַּד ,וַ י ֶ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ְלגַ ַּביְ ּ
ָ
יהָ ׁ ,ש ִביק לוֹ ן ְליִ שְׂ ָראֵ ל,
הוא ִא ְׁש ּ ָת ַ ּדל ּ ֵב ּ
הו ַּכח ֲָדאּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ִה ּנוֹ ְבי ֶָדךְּ .בעוֹ ד ְ ּד ּ
ְל ּ
יהו:
וְ לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח קַ ּטֵ יגוֹ ָרא ְלגַ ַּביְ ּ
יה
אוף הָ ִכי ְּבהַ אי יוֹ ָמאּ ִ ,ד ְלטוֹ ָרא ז ּ ִַמין ְלאַ ְללָ א אַ ְר ָעאּ ,ובָ ֵעינָא ְל ׁ ַש ְ ּד ָרא ְל ֳק ְבלֵ ּ
ּ
יהָ ׁ ,ש ִביק לוֹ ן ְליִ שְׂ ָראֵ ל.
יהו ִא ְׁש ּ ָת ַ ּדל ּ ֵב ּ
ְּב ָמה ְ ּדיִ ְתעֲ סָ ק )כגוונא דיליה(ְ ּ ,
ובעוֹ ד ְ ּד ִא ּ
ְ
יש ְּבחָ ך קַ ּ ֵמי
יה זְ ֵעיר חַ ְמ ָרא ,וִ ׁ ַ
זולָ א ְ ּדבֵ י ַמ ְל ָּכא ,הַ ב לֵ ּ
ּ ַ
ומ ְתלָ א אַ ְמ ֵרי ְלזִ ְל ּ
ישאְ .לזִ ְמנִ ין נ ְַט ִלין לָ הּ ְלהַ ִהיא ִמ ָּלה,
ֵימא ְל ַמ ְל ָּכא ִמ ָּלה ִּב ׁ ָ
ַמ ְל ָּכא .וְ ִאי לָ או י ּ ָ
ֵיה:
ומ ְל ָּכא עֲ ִביד ִ ּדינָא ְּבגִ ינ ּ
ִע ָּלאֵ י ְ ּדבֵ י ַמ ְל ָּכאַ ּ ,
יה חַ ְמ ָרא,
ִר ִּבי )דף ק"ב ע"א( יִ צְ חָ ק אָ ַמרְ ,ל ׁ ַש ְטיָא ְ ּדקָ ִאים קָ ֵמי ַמ ְל ָּכא ,הַ ב לֵ ּ
ישין,
ינון ִּב ִׁ
יה ,וְ אַ ְחזֵי לֵ ּ
ימא לֵ ּ
ולבָ ַתר אֵ ָ
ְּ
נון ַטעֲ וָ ון ְ ּד ַע ְב ַ ּדת ,וְ כָ ל ִא ּ ּ
יהָּ ,כל ִאי ּ ּ
ְ
ְ
אוף הָ כָ א ,הָ א קָ ִאים
ֵימא ְ ּדלָ א יִ ְׁש ְּת ַּכח ְּב ָע ְל ָמא ְּכוָ ָ
יש ְּבחָ ך ,וְ י ּ ָ
ֵיתי וִ ׁ ַ
הוא י ֵ
ותךּ .
וְ ּ
יה הַ אי ּדוֹ רוֹ ןּ ,ובְ הַ אי ּדוֹ רוֹ ן
ַ ּד ְלטוֹ ָרא ּ ָת ִדיר קַ ּ ֵמי ַמ ְל ָּכא ,יִ שְׂ ָראֵ ל יָהֲ ִבין לֵ ּ
הוא אָ ֵתי
ולכָ ל טַ עֲ וָ וןְ ּ ,
ישיןְ ּ ,
ּ ִפ ְתקָ אְ ,לכָ ל ִּב ִׁ
דו יִ שְׂ ָראֵ ל ,וְ ּ
ולכָ ל חוֹ ִבין ְ ּד ַעבְ ּ
ְ
הוא אַ ְה ָ ּדר
יהו ,וְ ּ ְ
ְּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
הו ְליִ שְׂ ָראֵ ל ,וְ ִא ְת ָע ִביד סַ ּנֵיגוֹ ָרא ָעלַ יְ ּ
ומ ׁ ַש ַּבח ְל ּ
יהְּ ,בגִ ין ִ ּד ְכ ִּתיב) ,משלי כה( ִּכי ֶגחָ ִלים אַ ּ ָתה חוֹ ֶתה ַעל
ישי ְ ּד ַע ּ ֵמ ּ
ישא ְ ּד ִב ׁ ֵ
כּ ָֹּלא ְל ֵר ׁ ָ
ֹאשוֹ :
ר ׁ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ו'
)ח( כל מים שנעשה בהן מלאכה נעשו שופכין ופסולין לנטילת ידים כיצד מים שאובין
שהדיח בהן כלים או ששרה בהם פתו וכיוצא בזה בין בכלים בין בקרקעות פסולין
לנטילת ידים הדיח בהן כלים מודחין או חדשים לא פסלן מים שהנחתום מטבל בהן את
הכעכים פסולין ושהוא חופן מהן בשעת לישה כשרים שהמים שבחפניו הן שנעשו בהן
מלאכה אבל המים שחפן מהם הרי הן בכשרותן:
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חק לישראל – פרשת וילך יום ג'
)ט( וכל מים שנפסלו משתיית כלב כגון שהיו מרים או מלוחים או עכורין או ריח רע
עד שלא ישתה מהן הכלב בכלים פסולין לנטילת ידים ובקרקעות כשרים להטביל חמי
טבריא במקומן מטבילין בהם את הידים אבל אם נטל מהן בכלי או שהפליג מהן אמה
למקום אחר אין נוטלין מהן לא ראשונים ולא אחרונים מפני שאינן ראויין לשתיית
בהמה:

ð"òì

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