1

חק לישראל – פרשת וזאת הברכה יום ד'
תורה -

דברים פרק לג'

ולקָ ְדקֹד נְ זִ יר
ֹאש יוֹ סֵ ף ּ ְ
אתה ְלר ׁ
ורצוֹ ן ׁש ְֹכנִ י ְסנֶה ּ ָתבוֹ ָ
ומלֹאָ ּה ּ ְ
ומ ּ ֶמגֶ ד אֶ ֶרץ ּ ְ
)טז( ּ ִ
ולקָ ְדקֹד נְ זִ יר אֶ חָ יו:
ֹאש יוֹ סֵ ף ּ ְ
אתה ְלר ׁ
ומלֹאָ ּה ּ ְורצוֹ ן ׁש ְֹכנִ י ְסנֶה ּ ָתבוֹ ָ
ומ ּ ֶמגֶד אֶ ֶרץ ּ ְ
אֶ חָ יו) :טז( ּ ִ
ישא ְדיוֹ סֵ ף
ֹשה ִא ְתגְּ ִלי בַ אֲ סָ נָא י ְָתיָן ָּכל ִא ּ ֵלין ְל ֵר ׁ ָ
)טז( ו ִּמ ּטוּב אַ ְר ָעא ו ְּמלָ אַ ּה וְ ָרעֵ י לֵ ּה ִ ּד ְׁש ִכנְ ּ ֵת ּה ִּב ְׁש ַמ ּיָא וְ ַעל מ ׁ ֶ
ישא ַדאֲ חוֹ ִהי:
ו ְּלגַ ְב ָרא ּ ָפ ִר ׁ ָ

)יז( ְּבכוֹ ר ׁשוֹ רוֹ הָ ָדר לוֹ וְ קַ ְרנֵי ְראֵ ם קַ ְרנָיו ָּבהֶ ם ַע ּ ִמים יְ נ ַּגַ ח י ְַח ָ ּדו אַ ְפסֵ י אָ ֶרץ
ַשה) :יז( ְ ּבכוֹ ר ׁשוֹ רוֹ הָ ָדר לוֹ וְ קַ ְרנֵי ְראֵ ם קַ ְרנָיו
וְ הֵ ם ִרבְ בוֹ ת אֶ ְפ ַריִ ם וְ הֵ ם אַ ְלפֵ י ְמנ ּ ׁ ֶ
ַשה) :יז( ַר ָּבא ִד ְבנוֹ ִהי זִ יוָ א
ָּבהֶ ם ַע ּ ִמים יְ נ ַּגַ ח ַי ְח ָ ּדו אַ ְפסֵ י אָ ֶרץ וְ הֵ ם ִר ְבבוֹ ת אֶ ְפ ַריִ ם וְ הֵ ם אַ ְלפֵ י ְמנ ּ ׁ ֶ
ידא לֵ ּה ִמ ּקֳ ָדם ְדתו ְּקפָ א וְ רו ָּמא ִ ּדילֵ ּה ִּבגְ בֻ ְר ּ ֵת ּה ַע ְמ ַמ ּיָא יִ ְקטֵ ל ַּכח ֲָדא ַעד ְסיָפֵ י ַא ְר ָעא וְ ִא ּנוּן
לֵ ּה ּוגְ בו ָּרן ְ ּד ִא ְתעֲ ִב ָ
ַשה:
ִר ְבוָ ָתא ְדבֵ ית אֶ ְפ ַריִ ם וְ ִא ּנוּן אַ ְלפַ ּיָא ְדבֵ ית ְמנ ּ ׁ ֶ

את ָך וְ יִ ּ ָ ׂששׂ כָ ר ְּבאֹ הָ לֶ ָ
בולֻ ן אָ ַמר שְׂ ַמח
בולֻ ן ְּבצֵ ֶ
יך) :יח( וְ ִלזְ ּ
בולֻ ן אָ ַמר שְׂ ַמח זְ ּ
)יח( וְ ִלזְ ּ
את ָך וְ יִ ּ ָ ׂששׂ כָ ר ְ ּבאֹ הָ לֶ ָ
יך) :יח( וְ ִלזְ בוּלֻ ן אֲ ַמר ח ֲֵדי זְ בוּלֻ ן ְּב ִמ ּ ְפקָ ְך לַ אֲגָ חָ א ְק ָרבָ א ַעל ַּבעֲ לֵ י ְדבָ בָ ךְ
בולֻ ן ְ ּבצֵ ֶ
זְ ּ
וְ יִ ּ ָשֹשׂ כָ ר ִּב ְמהָ כָ ְך ְל ֶמ ְע ַּבד זִ ְמנֵי מוֹ עֲ ַד ָ ּיא ִּבירו ְּׁשלֵ ם:

מונֵי
ָקו ּושְׂ פֻ נֵי ְט ּ
חו זִ ְבחֵ י צֶ ֶדק ִּכי ׁ ֶשפַ ע י ּ ִַמים יִ ינ ּ
או ׁ ָשם יִ זְ ְּב ּ
)יט( ַע ּ ִמים הַ ר יִ ְק ָר ּ
מונֵי חוֹ ל) :יט(
ָקו ּושְׂ פֻ נֵי ְט ּ
חו זִ ְבחֵ י צֶ ֶדק ִּכי ׁ ֶשפַ ע יַ ּ ִמים יִ ינ ּ
או ׁ ָשם יִ זְ ְ ּב ּ
חוֹ ל) :יט( ַע ּ ִמים הַ ר יִ ְק ָר ּ
ֵיכלוּן
אֲרי נִ ְכסֵ י ַע ְמ ַמ ּיָא י ְ
ִׁש ְב ַט ָ ּיא ְדיִ שְׂ ָראֵ ל ְלטוּר ּ ֵבית ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא יִ ְת ַּכנְּ ׁשוּן ּ ַת ּ ָמן יִ ְּכסוּן נִ ְכסַ ת קו ְּד ִׁשין ְל ַרעֲ וָ א ֵ
ימא ְד ִמ ּ ַט ְמ ָרא ְבחָ לָ א ִמ ְת ּגַ ְליָא ְלהוֹ ן:
וְ ִס ָ

ולגָ ד אָ ַמר ָּב ּ ְ
רוך ַמ ְר ִחיב ּגָ ד ְּכלָ ִביא ׁ ָ
)כ( ּ ְ
ולגָ ד אָ ַמר
שכֵ ן וְ ָט ַרף זְ רוֹ ַע אַ ף קָ ְדקֹד) :כ( ּ ְ
ָּב ּ ְ
ְ
יתא ׁ ָש ֵרי
שכֵ ן וְ ָט ַרף זְ רוֹ ַע אַ ף קָ ְדקֹד) :כ( ו ְּלגָד אֲ ַמר ְּב ִריך אַ ְפ ּ ֵתי ְלגָ ד ְּכלֵ ָ
רוך ַמ ְר ִחיב ּגָ ד ְּכלָ ִביא ׁ ָ
וְ יִ ְקטוֹ ל ִׁש ְלטוֹ נִ ין ִעם ַמ ְל ִכין:

אשי ָעם צִ ְדקַ ת יְ הֹוָ ה
פון וַ יּ ֵֶתא ָר ׁ ֵ
)כא( וַ יּ ְַרא ֵר ִׁ
אשית לוֹ ִּכי ׁ ָשם חֶ ְלקַ ת ְמחֹקֵ ק סָ ּ
ֵתא
פון וַ יּ ֶ
ומ ְׁש ּ ָפ ָטיו ִעם יִ שְׂ ָראֵ ל) :כא( וַ יּ ְַרא ֵר ִׁ
שה ּ ִ
ָע ָ ׂ
אשית לוֹ ִּכי ׁ ָשם חֶ ְלקַ ת ְמחֹקֵ ק סָ ּ
שה ּ ִ
אשי ָעם צִ ְדקַ ת יְ הֹוָ ה ָע ָ ׂ
ָר ׁ ֵ
אֲרי ַת ּ ָמן
ומ ְׁש ּפָ ָטיו ִעם יִ שְׂ ָראֵ ל) :כא( וְ ִא ְתקַ ּ ֵבל ְּבקַ ְד ֵמ ָתא ִ ּדילֵ ּה ֵ
קֳדם יְ ָי עֲ בַ ד וְ ִדינוֹ ִהי ִעם יִ שְׂ ָראֵ ל:
יש ַע ּ ָמא ז ְַכוָ ן ָ
ֹשה סָ ְפ ָרא ַר ָּבא ְדיִ שְׂ ָראֵ ל ְק ִביר וְ הוּא נָפֵ ק וְ ַעל ְּב ֵר ׁ
ְּבאַ חֲסַ נְ ּ ֵת ּה מ ׁ ֶ

רש"י
)טז( ורצון שוכני סנה  -כמו שוכן סנה ותהא
ארצו מבורכת מרצונו ונחת רוח של הקב"ה
הנגלה עלי תחלה בסנה :רצון  -נחת רוח
ופיוס וכן כל רצון שמבקרא .תבואתה -
ברכה זו לראש יוסף:
נזיר אחיו  -שהופרש מאחיו במכירתו:
)יז( בכור שורו  -יש בכור שהוא לשון גדולה
ומלכות שנאמר אף אני בכור אתנהו וכן בני
בכורי ישראל .בכור  -מלך היוצא ממנו והוא
יהושע :שורו  -שכחו קשה כשור לכבוש כמה
מלכים :הדר לו  -נתון לו שנאמר ונתתה
מהודך עליו :וקרני ראם קרניו  -שור כחו
קשה ואין קרניו נאות אבל ראם קרניו נאות
ואין כחו קשה נתן ליהושע כחו של שור ויופי

קרני ראם :אפסי ארץ  -שלשים ואחד מלכים
אפשר שכולם מא"י היו אלא אין לך כל מלך
ושלטון שלא קנה לו פלטרין ואחוזה בא"י
שחשובה לכולם היא שנאמר נחלת צבי צבאות
גוים :והם רבבות אפרים  -אותם המנוגחים
הם הרבבות שהרג יהושע שבא מאפרים :והם
אלפי מנשה הם האלפים שהרג גדעון במדין
שנאמר וזבח וצלמונע בקרקר וגו':
)יח( ולזבולן אמר  -אלו ה' שבטים שברך
באחרונה זבולון גד ודן ונפתלי ואשר כפל
שמותיהם לחזקם ולהגבירם לפי שהיו חלשים
שבכל השבטים הם הם שהוליך יוסף לפני
פרעה שנאמר ומקצה אחיו לקח חמשה
אנשים לפי שנראים חלשים ולא ישים אותם
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לו שרי מלחמתו :שמח זבולון בצאתך ויששכר
באהליך  -זבולון ויששכר עשו שותפות זבולון
לחוף ימים ישכון ויוצא לפרקמטיא בספינות
ומשתכר ונותן לתוך פיו של יששכר והם
יושבים ועוסקים בתורה לפיכך הקדים זבולון
ליששכר שתורתו של יששכר ע"י זבולון היתה:
שמח זבולון בצאתך  -הצלח בצאתך לסחורה:
ויששכר  -הצלח בישיבת אהליך לתורה לישב
ולעבר שנים ולקבוע חדשים כמו שנאמר
ומבני יששכר יודעי בינה לעתים ראשיהם
מאתים ראשי סנהדרין היו עוסקים בכך .ועל
פי קביעת עתיהם ועיבוריהם:
)יט( עמים  -של שבטי ישראל :הר יקראו -
להר המוריה יאספו .כל אסיפה ע"י קריאה
היא ושם יזבחו ברגלים זבחי צדק :כי שפע
ימים יינקו  -יששכר וזבולון ויהא להם פנאי
לעסוק בתורה :ושפוני טמוני חול  -כסוי
טמוני חול טרית וחלזון וזכוכית לבנה
היוצאים מן הים ומן החול ובחלקו של יששכר
וזבולון היה כמ"ש במסכת מגילה זבולון עם
חרף נפשו למות משום דנפתלי על מרומי
שדה והיה מתרעם זבולון על חלקו לאחי נתת
שדות וכרמים וכו' :ושפוני  -לשון כסוי כמו
שנאמר ויספון את הבית .וספון בארז ותרגומו
ומטלל בכיורי )ס"א בכיסוי( ארזא .ד"א
עמים הר יקראו ע"י פרקמטיא של זבולון
תגרי עובדי כוכבים באים אל ארצו והוא
עומד על הספר והם אומרים הואיל

נביא

ונצטערנו עד כאן נלך עד ירושלים ונראה מה
יראתה של אומה זו ומה מעשיה והם רואים
כל ישראל עובדים לאלוה אחד ואוכלים
מאכל אחד לפי שהעובדי כוכבים אלוהו של
זה לא כאלוהו של זה ומאכלו של זה לא
כמאכלו של זה ומתגיירין שם שנאמר שם
יזבחו זבחי צדק :כי שפע ימים יינקו  -זבולון
ויששכר הים נותן להם ממון בשפע:
)כ( ברוך מרחיב גד  -מלמד שהיה תחומו
של גד מרחיב והולך כלפי מזרח :כלביא שכן
 לפי שהיה סמוך לספר לפיכך נמשלכאריות שכל הסמוכים לספר צריכים להיות
גבורים :וטרף זרוע אף קדקד  -הרוגיהם
היו ניכרין חותכים הראש עם הזרוע במכה
אחת:
)כא( וירא ראשית לו  -ראה ליטול לו חלק
בארץ סיחון ועוג שהיא ראשית כבוש הארץ:
כי שם חלקת  -כי ידע אשר שם בנחלתו
חלקת שדה קבורת מחוקק והוא משה :ספון
 אותה חלקה ספונה וטמונה מכל בריהשנאמר ולא ידע איש את קבורתו :ויתא  -גד:
ראשי עם  -הם היו הולכים לפני החלוץ
בכבוש הארץ לפי שהיו גבורים וכה"א חלוצים
תעברו לפני אחיכם וגו' :צדקת ה' עשה -
שהאמינו דבריהם ושמרו הבטחתם לעבור את
הירדן עד שכבשו וחלקו .ד"א ויתא משה
ראשי עם צדקת ה' עשה על משה אמור:

– יהושע פרק א' א'-ו'

נון ְמ ׁ ָש ֵרת
ֹאמר יְ הוָ ה אֶ ל יְ הוֹ ׁ ֻ
משה ֶעבֶ ד יְ הוָ ה וַ יּ ֶ
ֶׁ
)א( וַ יְ ִהי אַ ח ֲֵרי מוֹ ת
ש ַע ִּבן ּ
משה לֵ אמֹר) :א( והוה בתר דמית משה עבדא דיי ואמר יי ליהושע בר נון משמשוניה דמשה
ֶׁ
למימר:

קום עֲ ֹבר אֶ ת הַ יּ ְַר ֵ ּדן הַ זֶּה אַ ּ ָתה וְ כָ ל הָ ָעם הַ זֶּה אֶ ל
)ב( ׁ ֶ
משה ַע ְב ִ ּדי ֵמת וְ ַע ּ ָתה ּ
תן לָ הֶ ם ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :ב( משה עבדי מית וכען קום עיבר ית ירדנא
ֲשר אָ ֹנ ִכי ֹנ ֵ
הָ אָ ֶרץ א ׁ ֶ
הדין את וכל עמא הדין לארעא דאנא יהיב להון לבני ישראל:
)ג (

משה:
אֲשר ִ ּד ַּב ְר ִּתי אֶ ל ׁ ֶ
ָּכל ָמקוֹ ם אֲ ׁ ֶשר ִּת ְדר ְֹך ַּכף ַרגְ ְלכֶ ם בּ וֹ לָ כֶ ם נְ ַת ִּתיו ַּכ ׁ ֶ

)ג( כל אתרא דתדרך פרסת רגלכון ביה לכון יהבתה כמא דמלילית עם משה:
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)ד( ֵמהַ ּ ִמ ְד ָּבר וְ הַ ְ ּלבָ נוֹ ן הַ זֶּה וְ ַעד הַ ּנָהָ ר הַ ּגָ דוֹ ל נְ הַ ר ּ ְפ ָרת כּ ֹל אֶ ֶרץ הַ ִח ִּתים וְ ַעד
בולכֶ ם) :ד( ממדברא ולבנונא הדין ועד נהרא רבא נהרא
הַ יָּם הַ ּגָ דוֹ ל ְמבוֹ א הַ ּ ׁ ָש ֶמ ׁש יִ ְהיֶה גְּ ּ ְ
דפרת כל ארע חתאי ועד ימא רבא מעלני שמשא יהא תחומכון:

ֶיך כּ ֹל יְ ֵמי חַ ּי ָ
יש ְלפָ נ ָ
משה אֶ ְהיֶה ִע ּ ָמ ְך לֹא
יתי ִעם ׁ ֶ
ֲשר הָ יִ ִ
ֶיך ַּכא ׁ ֶ
)ה( לֹא יִ ְת ַי ֵ ּצב ִא ׁ
עזְ בֶ ָּך) :ה( לא יתעתד אנש קדמך כל יומי חייך כמא דהוא מימרי בסעדיה דמשה כן
אַ ְר ּ ְפ ָך וְ לֹא אֶ ֶ
אהוי עמך לא אשבקינך ולא ארחקינך:

)ו( ֲחזַק וֶ א ֱָמץ ִּכי אַ ּ ָתה ּ ַתנְ ִחיל אֶ ת הָ ָעם הַ זֶּה אֶ ת הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי
תת לָ הֶ ם) :ו( תקיף ועלם ארי את תחסין ית עמא הדין ית ארעא דקיימית לאבהתהון
לַ אֲ בוֹ ָתם לָ ֵ
למתן להופן:

רש"י
)א( ויהי אחרי מות משה  -מחובר על סדר
התורה המסיימת בפטירת משה ,וזה מחובר
לה:
)ב( משה עבדי מת  -ואילו היה קיים ,בו
הייתי חפץ ,ורבותינו דרשוהו )תמורה טז א(
על שלשת אלפים הלכות שנשתכחו בימי אבלו
של משה ,בא יהושע ושאל ,אמר לו הקב"ה:
משה עבדי מת ,והתורה על שמו נקראת,
לומר לך אי אפשר ,צא וטורדן במלחמה:
)ג( כל מקום אשר תדרך כף רגלכם  -כיוצא
בו נאמר למשה ושנינו בספרי )פ' עקב( :אם
ללמד על תחומי ארץ ישראל ,הרי הוא אומר
מהמדבר והלבנון הזה ,אם כן למה נאמר
אשר תדרך כף ,אף חוצה לארץ ,משתכבשו

כתובים

את הארץ ,כל מה שתכבשו מחוצה לארץ
יהיה קדוש ויהיה שלכם:
)ד( מהמדבר והלבנון הזה  -הוא מדבר קדש,
מדבר צין שעל ידי אדום ,שהיה במקצוע
דרומית מזרחית ודרך שם נכנסו לארץ,
שנאמר )במדבר כ טז( :והנה אנחנו בקדש
וגו' ,ומנין שהיא בדרומית מזרחית ,שנאמר
)שם לד ג( :והיה לכם פאת נגב ממדבר צין
על ידי אדום .ועד הנהר הגדול נהר פרת -
זה רחבה מדרום לצפון .כל ארץ החתים -
בכלל הזה .ועד הים הגדול מבא השמש -
לארכה ,מן המזרח למערב:
)ו( חזק ואמץ  -בדרך ארץ ,כמה שהוא
אומר :כי אתה תנחיל:

 -תהילים פרק צז' ח'-יב' פרק צו' א'

הודה ְל ַמ ַען ִמ ְׁש ּ ָפטֶ ָ
יך יְ הֹוָ ה:
ׁ ָש ְמ ָעה וַ ִּתשְׂ ַמח צִ ּיוֹ ן וַ ּ ָתגֵ ְלנָה ְּבנוֹ ת יְ ּ ָ

)ח(
וחדת כנשתא דציון ודצין בנתא דבית יהודה מן בגלל דנייך יי:

ית ַעל ָּכל אֱ ל ִֹהים:
ִּכי אַ ּ ָתה יְ הֹוָ ה ֶע ְליוֹ ן ַעל ָּכל הָ אָ ֶרץ ְמאֹ ד נַעֲ לֵ ָ

)ט (
הוא יי עלאה על כל יתבי ארעא לחדא אתעלית על כל דחליא:

ידיו ִמיַּד ְר ׁ ָש ִעים ַי ִּצילֵ ם:
נְאו ָרע ׁש ֵֹמר נ ְַפ ׁשוֹ ת ח ֲִס ָ
אֹ הֲבֵ י יְ הֹוָ ה שִׂ ּ

) י(
סנו ביש מטול דקיריס נטיר נפשת חסידוי מן אידיהון דרשיעי יפצי אנון:

וליִ ְׁש ֵרי לֵ ב שִׂ ְמחָ ה:
צ ִ ּדיק ּ ְ
)יא( אוֹ ר ז ָֻר ַע לַ ַ ּ
דו ְלזֵכֶ ר קָ ְד ׁשוֹ :
חו צַ ִ ּד ִ
יקים ַּביהֹוָ ה וְ הוֹ ּ
)יב( שִׂ ְמ ּ

)ח( שמעת

)ט( ארום את
)י( רחמיא דיי

)יא( נהור דנח ומטמר לצדיקיא ולתריצי לבא חדוא:
)יב( חדון צדיקיא במימרא דיי ואודון לדכרן

שום קודשיה:

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

טעון גניזה

4

חק לישראל – פרשת וזאת הברכה יום ד'
יעה לּ וֹ יְ ִמינוֹ ּוזְ רוֹ ַע
שה הוֹ ִׁש ָ
ירו לַ יהֹוָ ה ִׁשיר חָ ָד ׁש ִּכי נִ ְפלָ אוֹ ת ָע ָ ׂ
)א( ִמזְ מוֹ ר ִׁש ּ
שוֹ ) :א( תושבחת נבואה שבחו קדם יי שבח חדת ארום פרישן עבד פריקת ליה ימיניה ואדרע שכינת
קָ ְד ׁ
קודשיה:

רש"י
)ח( משפטיך  -נקמתך:
)יא( אור זרוע לצדיק  -זריעה ממש מוכנת
לצמוח להם:

משנה

)א( שירו לה'  -כל אלה לעתיד:

– עדיות פרק ב'

ימיהֶ ם ׁ ֶשל כּ ֹהֲנִ ים לֹא
)א( ַר ִּבי חֲנִ ינָא ְסגַ ן הַ כּ ֹהֲנִ ים הֵ ִעיד אַ ְר ָּב ָעה ְדבָ ִריםִ .מ ֵ
שר ׁ ֶשנִּ ְט ָמא ְּבאַ ב
שר ׁ ֶשנִּ ְט ָמא ִּבוְ לַ ד הַ ּטֻ ְמאָ ה ִעם הַ ָּב ָ ׂ
עו ִמ ִ ּלשְׂ רוֹ ף אֶ ת הַ ָּב ָ ׂ
נִ ְמנְ ּ
יפין טֻ ְמאָ ה ַעל טֻ ְמאָ תוֹ  .הוֹ ִסיף ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א,
הַ ּטֻ ְמאָ ה אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּמוֹ ִס ִ
בול יוֹ ם ְּבנֵר
ִמ ֵ
עו ִמ ְ ּלהַ ְד ִליק אֶ ת הַ ּ ׁ ֶש ֶמן ׁ ֶשנִּ ְפסַ ל ִּב ְט ּ
ימיהֶ ם ׁ ֶשל כּ ֹהֲנִ ים לֹא נִ ְמנְ ּ
יפין טֻ ְמאָ ה ַעל טֻ ְמאָ תוֹ :
ׁ ֶשנִּ ְט ָמא ִב ְט ֵמא ֵמת אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּמוֹ ִס ִ
רע"ב ) -א( רבי חנינא סגן הכהנים העיד.
מלשרוף את הבשר שנטמא בולד הטומאה -
בולד של ול דקאמר הבשר שהוא שלישי
שנטמא בולד של ולד כלומר שנגע בשני
ונעשה הוא שלישי .לא נמנעו מלשרפו עם
הבשר שנטמא באב הטומאה שהוא ראשון
לטומאה .וכשנוגע זה הבשר שהיה מתחלה
שלישי בבשר שנטמא באב הטומאה חוזר
להיות שני שהרי נגע בראשון ונעשה שני.
ונמצא שהוסיפו לו טומאה על טומאתו.
דמעיקרא שלישי .והשתא שני .ואף על פי כן
לא נמנעו מלשרפו עם חמור ממנה דהואיל
ואף זההקל לשריפה עומד לא חשו אם
מטמאים אותו יותר ממה שהיה .ואף על פי
שאין אוכל מטמא אוכל מן התורה שנאמר
בטומאת אוכלים טמא הוא .הוא טמא .ואין
מטמא אוכל כיוצא בו .מ"מ רבנן גזרו שיהיה
אוכל מטמא אוכל :השמן  -של תרומה
שנפסל בטבול יום הוא שלישי לטומאה.
דטבול יום הוא פוסל את התרומה מן

התורה .ועושה אותו שלישי :בנר שנטמא
בטמא מת  -האי נר של מתכת הוא ולא של
חרס .דכל כלי חוץ מכלי חרס שנגעו
בטומאת מת נעשו כמותה .אם אב אב .ואם
ראשון ראשון .דכתיב )במדבר יט( בחלל חרב.
ודרשינן חרב הרי הוא כחלל .שהחרב שנגע
במת .נעשה אבי אבות כמת עצמו .וכשנגע
בטמא מת שהוא אב .נעשה גם כן החרב אב
וכל שאר כלים כחרב לדין זה .חוץ מכלי
חרס .נמצא הנר של מתכת שנגע בטמא מת
נעשה אב הטומאה והשתא הוסיף ר"ע על
דברי ר' חנינא סגן הכהנים .שהרי רבי חנינא
לא התיר אלא להחזיר השלישי .שני .ור"ע
התיר להחזיר השלישי .ראשון .שהשמן שנפסל
בטבול יום שהוא שלישי .כשמדליקין אותו
בנר שנטמא בטמא מת .שהנר עצמו נעשה
אב .כמו שאמרנו .נמצא שחוזר השלישי להיות
ראשון .ואף על פי כן לא נמנעו .דהואיל ויש
שם טומאה עליו לא חיישינן ליה .ומותר
להוסיף בידים:

יתי עוֹ ר יוֹ צֵ א ְלבֵ ית הַ ּ ְׂש ֵרפָ ה.
)ב( אָ ַמר ַר ִּבי חֲנִ ינָא ְסגַ ן הַ כּ ֹהֲ נִ יםִ ,מיּ ַָמי לֹא ָר ִא ִ
נוֶ ׁ ,שהַ ּ ַמפְ ִׁשיט אֶ ת הַ ְּבכוֹ ר וְ נִ ְמצָ א ְט ֵרפָ ה,
אָ ַמר ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אִ ,מ ְ ּדבָ ָריו לָ ַמ ְד ּ
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חק לישראל – פרשת וזאת הברכה יום ד'
ינו אֵ ינוֹ ְראָ יָה ,אֶ ָּלא יוֹ צֵ א
תו הַ כּ ֹהֲנִ ים ְּבעוֹ רוֹ  .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,לֹא ָר ִא ּ
ׁ ֶש ּיֵאוֹ ּ
ְלבֵ ית הַ ּ ְׂש ֵרפָ ה:
רע"ב ) -ב( לא ראיתי עור יוצא לבית
השרפה  -לאחר שהופשט אם נמצאת טרפה
אף על פי שפסול זה היה בו קודם הפשט.
הואיל ולא ניכר אלא לאחר הפשט:
שהמפשיט את הבכור ונמצא טרפה  -הא
קמ"ל ר"ע דאפילו בכור בעל מום הנשחט
במדינה על מומו ולא התירו הכתוב אלא
באכילה .כדכתיב )דברים טו( בשעריך
תאכלנו .אבל אם מת עורו אסור וטעון
קבורה .ואשמועינן ר"ע דהיכא דלא הוכר

טרפתו עד לאחר הפשט .התירתו שחיטתו
והפשטו לעורו כאילו נזרק דמו במקדש:
יאותו הכהנים בעורו  -ואינו נשרף :אין לא
ראינו ראיה  -שמא לא אירע בימיו שימצא
טרפה לאחר הפשט ואם אירע ושרפוהו .הוא
לא ראה :אלא יצא לבית השריפה  -הואיל
וקודם הפשט בא .והלכה כר"ע בבכור בעל
מום כשהתירו מומחה .אבל לא התירו
מומחה .לא .והלכה כחכמים בבכור תמים
דבשר בקבורה .ועור בשרפה:

רושלַ יִ ם ,וְ הָ יָה בוֹ ָזקֵ ן אֶ חָ ד וְ הָ יָה
הוא הֵ ִעיד ַעל ְּכפָ ר ׁ ֶשהָ יָה ְבצַ ד יְ ּ ׁ ָ
)ג( אַ ף ּ
שה ִל ְפנֵי
ַמ ְלוֶה ְלכָ ל ְּבנֵי הַ ְּכפָ ר וְ כוֹ ֵתב ִּב ְכ ָתב יָדוֹ וַ אֲחֵ ִרים חוֹ ְת ִמיםּ ,ובָ א ַמעֲ ֶ ׂ
יש
ירוְ .ל ִפי ַד ְר ְּכ ָך אַ ּ ָתה לָ ֵמדֶ ׁ ,שהָ ִא ּ ׁ ָשה כּ וֹ ֶתבֶ ת אֶ ת גִּ ּ ָטהּ וְ הָ ִא ׁ
חֲכָ ִמים וְ ִה ִּת ּ
שר,
יום הַ ּגֵט אֶ ָּלא ְבחוֹ ְתנָיו ,וְ ַעל ַמחַ ט ׁ ֶשנִּ ְמצֵ את ַּב ָּב ָ ׂ
כּ וֹ ֵתב אֶ ת ׁשוֹ בָ רוֹ ֶ ׁ ,שאֵ ין ִק ּ ּ
נִמצֵ את ַּב ּ ֶפ ֶר ׁש ,הַ כּ ֹל ָטהוֹ ר:
שר ָט ֵמא .וְ ִאם ְ
ׁ ֶשהַ ּ ַס ִּכין וְ הַ יּ ַָדיִ ם ְטהוֹ רוֹ ת וְ הַ ָּב ָ ׂ
רע"ב ) -ג( וכותב בכתב ידו  -שטר חוב
על הלוה :ואחרים חותמים  -עדים כשרים
היו חותמים על השטר :והתירו  -ואף על פי
שכותב השטר .הוא המלוה .ונוגע בעדותו:
שהאשה כותבת את גיטה  -ועדים כשרים
חותמים בו :את שוברו  -שטר מחילה
שמחלה לו אשתו על כתובתה :שאין קיום
הגט אלא בחותמיו  -העדים החתומים על
הגט הם עיקר סבת קיום הגט הלכך
כשהעדים כשרים חתומים בו כשר אף על פי
שהוא כתב יד האשה :ועל מחט  -שידוע בה
שנטמאת במת .ונמצאת בבשר הקדש כשחתכו
אותו בעזרה וספק אם נגע בה הסכין והאדם
אם לאו .הסכין והאדם טהורין דספק טומאה
ברשות הרבים היא שהעזרה דין רשות הרבים

יש לה לענין טומאה .וספק טומאה ברשות
הרבים ספקו טהור והבשר טמא דודאי נגעה
בו טומאה .ומתני' איירי בבהמת קדשים
שהעבירה בנהר סמוך לשחיטתה ועדיין
משקה טופח עליה שהוכשר הבשר לקבל
טומאה באותן המים דאי לאו הכי לא היה
הבשר טמא ואף על פי שרוחצים אותם בבית
המטבחים בעזרה דכל משקה בית מטבחיא
דכן .ואין מכשירין את הבשר לקבל טומאה
ואי קשיא היאך הבשר טמא והידים טהורים.
והלא אוכלין טמאין מטמאין את הידים
מדרבנן .הא לא קשיא מידי דקי"ל אין
טומאת ידים במקדש שכשגזרו על טומאת
ידים לא גזרו בה במקדש:

לשה ְדבָ ִרים אָ ַמר ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל ִל ְפנֵי חֲכָ ִמים ַּב ּ ֶכ ֶרם ְּביַבְ נֶהַ .על ּ ֵביצָ ה
)ד( ְׁש ׁ ָ
רומהֶ ׁ ,ש ִהיא ִחבּ ּור .וְ ִאם הָ י ָָתה ְכ ִמין
תונָה ַעל ּגַ ֵּבי י ָָרק ׁ ֶשל ְּת ּ ָ
רופָ ה ׁ ֶש ִהיא נְ ּ
ְט ּ
יע לַ ּקָ ָמהִ ,אם נִ ְקצְ ָרה ִעם
ֹאשהּ ַמגִּ ַ
כּ וֹ בַ ד ,אֵ ינ ָּה ִחבּ ּור .וְ ַעל ִׁשבּ ֹלֶ ת ׁ ֶש ַּב ּקָ צִ יר וְ ר ׁ ָ
הַ ּקָ ָמה ,ה ֲֵרי ִהיא ׁ ֶשל עֲ נִ יִ ּים .וְ ַעל גִּ ּנָה ְק ַט ּנָה ׁ ֶש ִהיא מֻ ּקֶ פֶ ת ָע ִריסִ ,אם י ֶׁש ָּב ּה
ומלֹא בוֹ צֵ ר וְ סַ לּ וֹ ִמ ָּכאןִּ ,תזּ ֵָר ַע .וְ ִאם לָ או ,לֹא ִּתזּ ֵָר ַע:
ִּכ ְמלֹא בוֹ צֵ ר וְ סַ לּ וֹ ִמ ָּכאן ּ ְ
רע"ב ) -ד( בכרם  -שהיו יושבין שורות
שורות של חכמים ככרם זו הנטוע שורות

שורות של גפנים :על ביצה הטרופה -
בקערה שנתערבה החלבון והחלמון יחד
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חק לישראל – פרשת וזאת הברכה יום ד'
ונתונה ע"ג הירק .ונגע טבול יום בביצה אף
על פי שהוא חולין דאין שייך תרומה בביצה
וטבול יום אינו פוסל בחולין אפ"ה הוי חבור
ונפסל הירק כאלו נגע בו :אם היה כמין
כובע  -שנתנפחה הביצה ונעשית כמין כובע
על הירק וחלולה תחתיה :שבולת שבקציר -
שייר בקצירתו שבולת אחת שלא קצר .וראש
אותה שבולת מגיע לקמה :אם נקצרה  -אם
אותה שבולת נקצרת עם הקמה הרי היא של
בעל הבית .שהקמה מצילתה דלא קרינן בה
לא תשוב לקחתו :ואם לאו  -הרי זו שכחה.
והויא לעניים :עריס  -חמש גפנים הנטועות

ומודלות ושוכבות על גבי כלונסות או על גבי
גדר קוריות עריס לשון על ערש יצועי :אם
יש בו כמלא בוצר וסלו  -אם הגנה גדולה
כשעור שיעמוד בה בוצר הענבים עם סלו
שמכניס הענבים לתוכו כשהוא מלקט
הענבים מכל צדדי העריס :תזרע  -הגנה.
והוא שירחיק הזרע מן הגפנים כדי עבודת
הכרם שהם ו' טפחים לכל רוח וזורע השאר:
ואם לאו  -שאין הגנה גדולה כל כך :לא
תזרע  -ואף על פי שמרחיק כדי עבודת
הכרם מפני שהזרע נראה עם הכרם כאילו
הם כלאים:

רו ִל ְפנֵי ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל ,וְ לֹא אָ ַמר ָּבהֶ ם לֹא ִא ּס ּור וְ הֶ ּ ֵתר,
)ה( ְׁש ׁ ָ
לשה ְדבָ ִרים אָ ְמ ּ
ש ַע ּ ֶבן ַמ ְתיָא .הַ ּ ֵמ ִפיס מֻ ְרסָ א ַּב ּ ׁ ַש ָּבתִ ,אם לַ עֲ שׂ וֹ ת לָ ּה ּ ֶפה ,חַ יָּב,
ּופֵ ְר ׁ ָש ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻ
טור .וְ ַעל הַ ָ ּצד נָחָ ׁש ַּב ּ ׁ ַש ָּבתִ ,א ְ◌ם ִמ ְת ַע ּ ֵסק ׁ ֶשלּ ֹא
וְ ִאם ְלהוֹ צִ יא ִמ ּ ֶמ ּנָה לֵ חָ הָ ּ ,פ ּ
פואָ ה ,חַ יָּב .וְ ַעל ְלפָ ִסין ִאירוֹ נִ ּיוֹ תֶ ׁ ,שהֵ ם ְטהוֹ רוֹ ת ְּבאֹ הֶ ל
טור .וְ ִאם ִל ְר ּ
נוָ ּ ,פ ּ
יִ ּ ְׁשכֶ ּ ּ
וט ֵמאוֹ ת ְּב ַמ ּ ָ ׂשא הַ ּזָבַ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ֶּבן צָ דוֹ ק אוֹ ֵמר ,אַ ף ְּב ַמ ּ ָ ׂשא הַ ּזָב,
הַ ּ ֵמת ּ ְ
אכ ּ ָתן:
ְטהוֹ רוֹ תִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשלּ ֹא נִגְ ְמ ָרה ְמלַ ְ
רע"ב ) -ה( ופרשן רבי יהושע  -אימתי
חייב .ואימתי פטור :אם לעשות לה פה חייב
 משום בונה :ואם להוציא ממנו לחה פטור דמלאכה שא"צ לגופה היא שהפתח היאהמלאכה .וזו א"צ להיות לה פתח מעכשיו.
ואין כאן אלא איסורא דרבנן ומשום צערא לא
גזור .והוי פטור ומותר :אם מתעסק שלא
ישכנו פטור  -דא"צ לגופו של דבר הנצוד.
ואם היה יודע שיעמוד ולא ישכנו .לא היה
צד .ובהאי נמי לא גזרו רבנן .והוי פטור
ומותר :לפסין אירוניות  -כלי חרס סתומים
עשויין כמין כדור חלול מבפנים .ולאחר
שמלבנים אותן בכבשן .חותכים אותו באמצע

והוא נעשה שני כלים :טהורות באוהל המת
 כל זמן של אחתכוהו .דכלי חרס אין מקבלטומאה מגבו אלא מאוירו .כדכתיב )במדבר
יט( וכל כלי פתוח .דרך פתחו מיטמא ואינו
מיטמא מגבו והאי אין לו אויר :וטמאות
במשא הזב  -בטומאת היסט שאם נתטלטלו
או נתנענעו ממש' הזב .טמאים אף על פי
שאין להם אויר :מפני שלא נגמרה מלאכתן
 דחתיכ' שחותכין אותן באמצען זו היא גמרמלאכתן ואין הלכה כר"א בר צדוק .אלא
לבונן בכבשן הוא גמר מלאכתן הלכך
מיטמאות במשא הזב אפילו קודם שחלקן:

לשה ְדבָ ִרים אָ ַמר ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל וְ לֹא הוֹ ָדה לוֹ ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א .הַ ּ ׁש ּום וְ הַ בּ ֹסֶ ר
)ו( ְׁש ׁ ָ
וְ הַ ּ ְמ ִלילוֹ ת ׁ ֶש ִר ְּסקָ ן ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ םֶ ׁ ,ש ַר ִּבי יִ ְׁש ָמעֵ אל אוֹ מֵ ר לֹא יִ גְ מוֹ ר:
רע"ב ) -ו( מלילות  -שבולים שלא בשלו כל
צרכן וטוענן באבנים ומשקה זב מהן וטובל
בו :יגמור  -מאחר שרסקן וכתתן מערב
שבת .יגמור ויאכל בשבת .ולא דמי למשקים
שזבו שאסורין גזירה שמא יסחוט .דהכא

אפילו יסחוט ליכא איסורא דאורייתא .משום
דמשקים אתו ממילא :לא יגמור  -כדי
לאכול לאחר שקדש היום .דאסורין כשאר
משקים שזבו .והלכה כר' ישמעאל:

יעזֶר וְ אֶ חָ ד
רו ִל ְפנֵי ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אְׁ ,שנַיִ ם ִמ ּ ׁש ּום ַר ִּבי א ֱִל ֶ
)ז( ְׁש ׁ ָ
לשה ְדבָ ִרים אָ ְמ ּ
יעזֶר ,יוֹ צֵ את ִא ּ ׁ ָשה ְּב ִעיר ׁ ֶשל זָ הָ ב,
ִמ ּ ׁש ּום ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַעְׁ .שנַיִ ם ִמ ּ ׁש ּום ַר ִּבי אֱ ִל ֶ
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חק לישראל – פרשת וזאת הברכה יום ד'
דות .וְ אֶ חָ ד ִמ ּ ׁש ּום ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ,הַ ּ ׁ ֶש ֶרץ ְּב ִפי חֻ ְל ָ ּדה
ומ ְפ ִריחֵ י יוֹ נִ ים ּ ְפ ּ ִ
ּ ַ
סולים לָ ֵע ּ
רומה ,סָ פֵ ק נָגַ ע סָ פֵ ק לֹא נָגַ עְ ,ספֵ קוֹ ָטהוֹ ר:
ומהַ ֶּלכֶ ת ַעל ּגַ ּ ֵבי ִכ ָּכרוֹ ת ׁ ֶשל ְּת ּ ָ
ְּ
רע"ב ) -ז( עיר של זהב  -עטרת זהב
עשויה כמין עיר צורת ירושלים .ולא חיישינן
דלמא שלפא ומחויא ואתיא לאתויי ארבע
אמות ברשות הרבים :ומפריחי יונים  -מין
ממיני השחוק אם תקדים יונתך ליונתי אתן
לך כך וכך .פי' אחר שמגדל יונה מלומדת

להביא יונים לבית בעליה ויש בהן גזל משום
דרכי שלום .ולא גזל גמור :ספק נגע ספק
לא נגע ספיקו טהור  -משום דטומאה
עוברת היא ואינה נחה במקום .הלכך ספיקו
טהור ואפילו ברשות היחיד:

דו לוֹ .
)ח( ְׁש ׁ ָ
דו לוֹ וְ ַעל אֶ חָ ד לֹא הוֹ ּ
לשה ְדבָ ִרים אָ ַמר ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אַ ,על ְׁשנַיִ ם הוֹ ּ
יו
נור אַ ְר ָּב ָעהֶ ׁ .שהָ ּ
ַעל סַ נְ ָ ּדל ׁ ֶשל סַ יּ ִָדיםֶ ׁ ,שהוא ָט ֵמא ִמ ְד ָרס .וְ ַעל ְׁשי ֵָרי ַת ּ ּ
לו ְׁשנַיִ ם
אוֹ ְמ ִרים ְׁש ׁ ָ
דו לוֹ ַ ,על ִּכ ּ ֵסא ׁ ֶשנִּ ְּט ּ
דו לוֹ  .וְ ַעל אֶ חָ ד לֹא הוֹ ּ
לשה .וְ הוֹ ּ
ֵמ ִח ּפ ּויָיו זֶה ְּבצַ ד זֶהֶ ׁ ,ש ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א ְמ ַט ּ ֵמא וַ חֲכָ ִמים ְמ ַטה ֲִרין:
רע"ב ) -ח( סנדל של סיידין  -מנעול של
עץ שנועלין ברגליהם המתעסקים בסיד להגן
על רגליהם שלא ישרפו בסיד .ואם נעל אותו
הזב טמא מדרס :ועל שירי תנור ארבעה -
אם היה גדול הרבה ונטמא .ואחר כך נשבר.
לא נטהר עד שלא יהיה בשבריו גבוה
ארבעה .ולעולם שבריו מקבלים טומאה
כאילו היה שלם .עד שיהיה השבר פחות
מגובה ארבעה .וסתם תנור שבמשנה עשוי
כמין קדירה גדולה שאין לה שוליים ומחברין

אותו בטיט על גבי קרקע .ורצפת הקרקע
היא תחתיתו של תנור :שנים מחפוייו  -מן
הלוחות העשויות למושב :שרבי עקיבא
מטמא  -דסבר אף על פי שאינו ראוי
לישיבה הוא ראוי לקבל רמונים וטמא משום
כלי קבול :וחכמים מטהרין  -דסברי הואיל
ועיקרו לישיבה עביד ולא לבית קבול .כיון
שנתבטל העיקר שבעבורו נעשה נתבטל
הטפלה ואינו מטמא אפילו משום כלי קבול
והלכה כחכמים:

עשרּ ,ובַ חָ ְכ ָמה ,ובַ ּ ׁ ָשנִ ים,
הוא הָ יָה אוֹ ֵמר ,הָ אָ ב זוֹ כֶ ה לַ ּ ֵבןַּ ,ב ּנוֹ יּ ,ובַ כּ ֹחַ ּ ,ובָ ׁ ֶ
)ט ( ּ
ֹאש,
הוא הַ ּקֵ ץֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )ישעיה מא( ק ֵֹרא הַ ּדֹרוֹ ת ֵמר ׁ
ְ
וב ִמ ְס ּ ַפר הַ ּדוֹ רוֹ ת ְלפָ נָיו וְ ּ
נו אֹ ָתם אַ ְר ַּבע מֵ אוֹ ת ׁ ָשנָה,
דום וְ ִע ּ ּ
אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )בראשית טו( וַ עֲ בָ ּ
ובו הֵ ּנָה:
ֶאֱמר )שם( וְ דוֹ ר ְר ִב ִ
וְ נ ַ
יעי י ָׁש ּ ּ
רע"ב ) -ט( האב זוכה לבן וכו'  -לפי
שקרוב טבע הבן להיו דומה לטבע האב.
והנוי .והכח .והחכמה .והשנים .אדם זוכה
בהן מתחלת יצירתו כפי טבעו .והעושר אדם
מורישו לבנו .וחכמה דאמרינן הכא היא
הסברא הישרה והיא באדם כפי טבעו.
והשנים .אריכות הימים .ול"נ שאם אדם זוכה
הויין ליה בנים נאים בעלי כח בעלי חכמה
עשירים ומאריכי ימים :ובמספר הדורות

לפניו  -פעמים שהקדוש ברוך הוא מבטיח
לאב לעשות טובה לזרעו לדור שלישי או
לדור רביעי .והאב זוכה לאותו הדור שתהא
להם אותה הטובה .והוא הקץ שקצב הקדוש
ברוך הוא לאותו דבר שיהיה לזמן פלוני ולדור
פלוני כמו ועבדום וענו אותם ארבע מאות
שנה ודור רביעי ישובו הנה הרי מספר
הדורות שהוא דור רביעי הוא הקץ של ארבע
מאות שנה:

שר ח ֶֹד ׁשִ .מ ְׁש ּ ַפט ּדוֹ ר
הוא הָ יָה אוֹ ֵמר ח ּ ֲִמ ּ ׁ ָשה ְדבָ ִרים ׁ ֶשל ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
ּ
)י( אַ ף
שר ח ֶֹד ׁשִ .מ ְׁש ּ ַפט הַ ּ ִמצְ ִריִ ּים,
שר ח ֶֹד ׁשִ .מ ְׁש ּ ַפט ִא ּיוֹ בְׁ ,שנֵים ָע ָ ׂ
הַ ּ ַמבּ ּולְׁ ,שנֵים ָע ָ ׂ
שר ח ֶֹד ׁשִ .מ ְׁש ּ ַפט
ומגוֹ ג לֶ ָע ִתיד לָ בוֹ אְׁ ,שנֵים ָע ָ ׂ
שר ח ֶֹד ׁשִ .מ ְׁש ּ ַפט ּגוֹ ג ּ ָ
ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
שר ח ֶֹד ׁשֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )ישעיה סו( וְ הָ יָה ִמ ֵ ּדי ח ֶֹד ׁש
יה ּנָםְׁ ,שנֵים ָע ָ ׂ
ְר ׁ ָש ִעים ְּבגֵ ִ
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ומ ֵ ּדי ׁ ַש ָּבת
נורי אוֹ ֵמרִ ,מן הַ ּ ֶפסַ ח וְ ַעד הָ עֲ צֶ ֶרתֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר ּ ִ
ְּבחָ ְד ׁשוֹ ַ .ר ִּבי יוֹ חָ נָן ּ ֶבן ּ ִ
ְּב ׁ ַש ַּב ּתוֹ :
רע"ב ) -י( שנאמר והיה מדי חדש בחדשו
 כשיבא חדש באותו חדש שמת בו יצאמגיהנם .ויבא להשתחוות לפני ה' :שנאמר
ומדי שבת בשבתו  -כלומר לאחר שיהיה
בגיהנם כ"כ ימים כמו שיש מיום ראשון של

גמרא

פסח דאיקרי שבת דכתיב )ויקרא כג( וספרתם
לכם ממחרת השבת וגו' עד עצרת שהוא
ממחרת השבת השביעית יצא מגיהנם ויבא
להשתחוות:

– עבודה זרה דף עה' ע"ב

תנא וכולן צריכין טבילה בארבעים סאה מנהני מילי אמר רבא דאמר קרא
כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר הוסיף לך הכתוב טהרה אחרת
תני בר קפרא מתוך שנאמר במי נדה שומע אני שצריך הזאה שלישי
ושביעי תלמוד לומר אך חלק אם כן מה תלמוד לומר במי נדה מים שנדה
טובלת בהן הוי אומר ארבעים סאה.
תנו רבנן הלוקח כלי תשמיש מן העובדי כוכבים דברים שלא נשתמש בהן
מטבילן והן טהורין דברים שנשתמש בהן ע"י צונן כגון כוסות וקתוניות
וצלוחיות מדיחן ומטבילן והם טהורין דברים שנשתמש בהן ע"י חמין כגון
היורות הקומקמוסון ומחמי חמין מגעילן ומטבילן והן טהורין דברים
שנשתמש בהן ע"י האור כגון השפודין והאסכלאות מלבנן ומטבילן והן
טהורין וכולן שנשתמש בהן עד שלא יטביל ושלא יגעיל ושלא ילבן תני
חדא אסור ותניא אידך מותר לא קשיא הא כמאן דאמר נותן טעם לפגם
אסור הא כמאן דאמר נותן טעם לפגם מותר ולמאן דאמר נותן טעם לפגם
מותר גיעולי עובדי כוכבים דאסר רחמנא היכי משכחת לה אמר רב חייא
בריה דרב הונא לא אסרה תורה אלא קדירה בת יומא דלאו נותן טעם
לפגם הוא מכאן ואילך לישתרי גזירה קדירה שאינה בת יומא:
רש"י על הגמרא
תנא וכולן  -אף הנגעלים והמלובנים :כל
דבר אשר יבא באש  -שנשתמשו בו בני מדין
על ידי האור תעבירו באש כעין בולעו
לאיסור יפליטנו כדאמרן כבולעו כך פולטו:
וטהר  -קרא יתירא הוא האי וטהר :במי
נדה יתחטא  -בכלי מדין כתיב :גיעולי
עובדי כוכבים דאסר רחמנא  -במדין דכתיב

תעבירו באש וטהר דבעי הגעלה היכי
משכחת לה :בת יומא  -שבישל בה עובד
כוכבים היום אבל בישל בה אתמול כבר הפיג
בה טעמו בלינת לילה ושוב כשפולטו בתבשיל
אחר אינו אלא לפגם :מכאן ואילך לישתרי -
אף לכתחלה:
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זוהר

– אמור דף קד' ע"א

וְ אָ ַמר ִר ִּבי אַ ָּבא ,אַ בְ ָרהָ םָּ ,כל יוֹ מוֹ י הֲ וָ ה קָ ִאים ְּבפָ ָר ׁ ַשת אוֹ ְר ִחיןְ ,לז ּ ְַמנָא
הו צַ ִ ּדיקַ ּיָיא,
יהְ ּ ,
זַמנִ ין לֵ ּ
ול ַת ְּקנָא לוֹ ן ּ ָפתוֹ ֵרי ,הַ ְׁש ּ ָתאּ ִ ,ד ְמ ּ ְ
אוש ּ ִפיזִ יןְ ּ ,
ּ ְׁ
ולכֻ ְ ּל ּ
פתוֹ ָרא ,וְ קָ ֵרי) ,במדבר
חולָ קֵ יהוֹ ן ,אַ בְ ָרהָ ם קָ ִאים ִמ ּ ָ
ְּ
ול ָדוִ ד ַמ ְל ָּכא ,וְ לָ א ָיה ֲִבין לוֹ ן ּ
הו סַ ְ ּל ִקין אֲבַ ְת ֵרי ּה.
סורו ּנָא ֵמ ַעל אָ הֳלֵ י הָ אֲ נ ִָׁשים הָ ְר ׁ ָש ִעים הָ אֵ ֶּלה .וְ כֻ ְ ּל ּ
טז( ּ ּ
ָ
יִ צְ חָ ק אָ ַמר) ,משלי יג( ּובֶ טֶ ן ְר ׁ ָש ִעים ּ ֶת ְחסָ ר .יַעֲ קֹב אָ ַמר) ,משלי כג( ּ ִפ ְּתך אָ כַ ְל ּ ָת
או ִקיא צוֹ אָ ה
ְת ִקיאֶ ּנָהְׁ ּ .
ושאָ ר ָּכל צַ ִ ּדיקַ ּיָיא אַ ְמ ֵרי) ,ישעיה כח( ִּכי ָּכל ׁ ֻש ְלחָ נוֹ ת ָמ ְל ּ
ְּב ִלי ָמקוֹ ם:
ָּדוִ ד ַמ ְל ָּכא אָ ַמר) ,חסר כאן( וְ אַ ְׁש ִלים ִ ּדינוֹ יּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,שמואל א כה( וַ יְ ִהי
יריְּ .בגִ ין ְ ּד ָדוִ ד ׁ ָשאַ ל
ש ֶרת הַ ּי ִָמים וַ יִ ּ ּגוֹ ף יְ ָי' אֶ ת נָבָ ל וַ ָיּמֹתַ .מאי קָ א ַמיְ ֵ
ַּכעֲ ֶׂ
יה
יה ,וְ לָ א יָהַ ב לֵ ּ
ְלנָבָ ל ,וְ ִא ְת ָע ִביד לֵ יהּ אוֹ ְׁש ּ ִפיזָא ,וְ לָ א ָּב ָעא .וְ ָדא ז ּ ִַמין לֵ ּ
הוא ַּבר
ש ָרה יוֹ ִמין ְ ּד ָדוִ ד ַמ ְל ָּכא ָ ּד ִאין ָע ְל ָמא ,אַ ְּת ָ ּדן ָעלֵ ּ
ינון עֲ ָ ׂ
חולָ קָ אְ ּ ,
יה הַ ּ
וב ִא ּ ּ
ּ
יש י ִַּתיר ִמנָבָ ל:
יה ִּב ׁ
נ ָׁש ְ ּדאַ ְׁש ִלים לֵ ּ
יה ְ ּדבַ ר נ ָׁש י ִַּתיר ,אֶ ָּלא
יתא לָ א אַ ְט ַרח ָעלֵ ּ
אָ ַמר ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר )בגין כך( אוֹ ַריְ ָ
יש
ימא ִאינִ ׁ
יש ְּכ ַמ ְּתנַת יָדוֹ וְ גוֹ ' .וְ לָ א לֵ ָ
ְּכ ָמה ְ ּדי ִָכילּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,דברים טז( ִא ׁ
יתאַ ּ ,
כול וְ אֶ שְׂ ַּבע וְ אַ ְרוִ וי ְּבקַ ְד ִמ ָ
ישא
ומה ְ ּדיִ ְׁש ְּתאַ ר אֶ ּ ֵתן ְל ִמ ְס ְּכנֵי ,אֶ ָּלא ֵר ׁ ָ
אֱ ּ
ְ
הוא חַ ֵ ּדי
אוש ּ ִפיזִ ין וְ ַרוִ ּי לוֹ ןְ ּ ,
הוא ,וְ ִאי חַ ֵ ּדי ְל ּ ְׁ
ְ ּדכ ָֹּלא ְ ּד ּ ְׁ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
אוש ּ ִפיזִ ין ּ
ארי
יה) ,ישעיה נח( אָ ז ִּת ְת ַע ּנַג ַעל יְ ָי' וְ גוֹ ' .וְ יִ צְ חָ ק קָ ֵ
יה ,וְ אַ ְב ָרהָ ם קָ ֵרי ָעלֵ ּ
ִע ּ ֵמ ּ
ְ
יוצַ ר ָעלַ יִ ך לֹא יִ צְ לַ ח .אָ ַמר ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ,הַ איָּ ,דוִ ד
יה) ,ישעיה נד( ָּכל ְּכ ִלי ּ
ָעלֵ ּ
וק ָר ִבין ְ ּד ַמ ְל ָּכאִּ ,בידוֹ י ְ ּד ָדוִ ד
יהְּ ,בגִ ין ְ ּדכָ ל זַ יְ ינִ ין ְ ּד ַמ ְל ָּכאְ ּ ,
ַמ ְל ָּכא אָ ַמר לֵ ּ
דו ,אֲ בָ ל יִ צְ חָ ק קָ אָ ַמר) ,תהלים קיב( גִּ בּ וֹ ר ָּבאָ ֶרץ יִ ְהיֶה ז ְַרעוֹ וְ גוֹ ' ,הוֹ ן
ִא ְת ּ ְפקָ ּ
וָ עוֹ ׁ ֶשר וְ גוֹ ':
ָ
יַעֲ קֹב אָ ַמר) ,ישעיה נח( אָ ז יִ ָּבקַ ע ַּכ ּ ׁ ַשחַ ר אוֹ ֶרך וְ גוֹ 'ְׁ ,שאָ ר צַ ִ ּדיקַ יָּיא אַ ְמ ֵרי,
יע וְ גוֹ 'ָּ ,דוִ ד ַמ ְל ָּכא אָ ַמר) ,ישעיה נד( ָּכל
)ישעיה נח( וְ ָנח ֲָך יְ ָי' ּ ָת ִמיד וְ ִהשְׂ ִּב ַ
הוא ַעל ָּכל זֵיינֵי ָע ְל ָמא ִא ְת ּ ְפקַ ד .ז ַָּכאָ ה
יוצַ ר ָעלַ יִ ְך לֹא יִ צְ לָ חּ ְ ,דהָ א ּ
ְּכ ִלי ּ
חולָ קֵ יהוֹ ן ְ ּדצַ ִ ּדיקַ ּיָיאְּ ,ב ָע ְל ָמא ֵ ּדין,
חולָ קֵ ּ
יה ְ ּדבַ ר נ ָׁשְּ ,דזָכֵ י ְלכָ ל הַ אי .ז ַָּכאָ ה ּ
ּ
ְ
יקים וְ גוֹ ':
יהו ְּכ ִתיב )ישעיה ס( וְ ַע ּ ֵמך ּ ֻכ ָּלם צַ ִ ּד ִ
ְּ
וב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתיָ ,עלַ יְ ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ז'
)יא( גמרו מלאכול מסלקין את השולחן ומכבדין את המקום שאכלו בו ואח"כ נוטלין את
ידיהם שמא ישיירו שם פירורין שיש בהן כזית שאסור להלך בהן ולרחוץ עליהן אבל
פירורין שאין בהן כזית מותר לאבדן ביד:
)יב( הביאו להם מים לנטילה כל שמברך ברכת המזון הוא נוטל ידיו תחלה כדי שלא
ישב הגדול וידיו מזוהמות עד שיטול אחר ושאר הסועדין נוטלין ידן בסוף זה אחר זה
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ואין מכבדין בדבר זה שאין מכבדין בידים מזוהמות ולא בגשרים ולא בדרכים אלא
בפתח הראוי למזוזה ובשעת כניסה:
)יג( גמרו ליטול ידיהן ונגבו ידיהן וברכו ברכת המזון והביאו את המוגמר מי שבירך
ברכת המזון הוא מברך על המוגמר וכולן עונין אמן:

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