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חק לישראל – פרשת בהר יום א'
תורה -

ויקרא פרק כה'

משה ְ ּבהַ ר ִסינַי
ֶׁ
משה ְ ּבהַ ר ִסינַי לֵ אמֹר) :א( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל
ֶׁ
)א( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל
ימר:
ֹשה ְּבטו ָּרא ְד ִסינַי ְל ֵמ ָ
לֵ אמֹר) :א( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם מ ׁ ֶ

ֹתן לָ כֶ ם
ֹאו אֶ ל הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר אֲנִ י נ ֵ
)ב( ַ ּד ּ ֵבר אֶ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֲ לֵ הֶ ם ִּכי ָתב ּ
ֹאו אֶ ל
ש ָּבת לַ יהֹוָ ה) :ב( ַ ּד ּ ֵבר אֶ ל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֲ לֵ הֶ ם ִּכי ָתב ּ
וְ ׁ ָש ְב ָתה הָ אָ ֶרץ ׁ ַ
הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר אֲ נִ י נֹתֵ ן לָ כֶ ם וְ ׁ ָש ְב ָתה הָ אָ ֶרץ ׁ ַש ָּבת לַ יהֹוָ ה:

ימר ְלהוֹ ן אֲ ֵרי
)ב( ַמ ֵּליל ִעם ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ֵת ַ

קֳדם יְ ָי:
ֵתעֲ לוּן ְלאַ ְר ָעא ִ ּדי אֲ נָא יָהֵ ב ְלכוֹ ן וְ ַת ְׁש ֵמט אַ ְר ָעא ְׁש ִמ ְּט ָתא ָ

בואָ ָת ּה) :ג( ׁ ֵש ׁש
)ג( ׁ ֵש ׁש ׁ ָשנִ ים ִּתזְ ַרע ָ ׂ
ש ֶד ָך וְ ׁ ֵש ׁש ׁ ָשנִ ים ִּתזְ מֹר ַּכ ְר ֶמ ָך וְ אָ סַ ְפ ּ ָת אֶ ת ְּת ּ
ָ
ְ
ׁ ָשנִ ים ִּתזְ ַרע ָ ׂ
בואָ ָת ּה) :ג( ִׁשית ְׁשנִ ין ִּתזְ ַרע חַ ְקלָ ך וְ ִׁשית
ש ֶד ָך וְ ׁ ֵש ׁש ׁ ָשנִ ים ִּתזְ מֹר ַּכ ְר ֶמך וְ אָ סַ ְפ ּ ָת אֶ ת ְּת ּ

ְׁשנִ ין ִּת ְכסַ ח ַּכ ְר ָמ ְך וְ ִת ְכנוֹ ׁש יָת עֲ לַ ְל ּ ַת ּה:

ש ְד ָך לֹא ִתזְ ָרע
יעת ׁ ַש ַּבת ׁ ַש ָּבתוֹ ן יִ ְהיֶה לָ אָ ֶרץ ׁ ַש ָּבת לַ יהֹוָ ה ָ ׂ
)ד( ּובַ ּ ׁ ָשנָה הַ ּ ְׁש ִב ִ
ש ְד ָך לֹא
יעת ׁ ַש ַּבת ׁ ַש ָּבתוֹ ן יִ ְהיֶה לָ אָ ֶרץ ׁ ַש ָּבת לַ יהֹוָ ה ָ ׂ
וְ כַ ְר ְמָך לֹא ִתזְ מֹר) :ד( ּובַ ּ ׁ ָשנָה הַ ּ ְׁש ִב ִ
ִתזְ ָרע וְ כַ ְר ְמ ָך לֹא ִתזְ מֹר:
וְ כַ ְר ָמ ְך לָ א ִת ְכסָ ח:

קֳדם יְ ָי חַ ְקלָ ְך לָ א ִתזְ ַרע
יע ָתא נְ יַח ְׁש ִמ ְּט ָתא יְ הֵ י ְלאַ ְר ָעא ְ ּד ַת ְׁש ֵמט ָ
)ד( ו ְּב ׁ ַש ּ ָתא ְׁש ִב ֵ

יר ָך לֹא ִת ְבצֹר ְׁשנַת ׁ ַש ָּבתוֹ ן יִ ְהיֶה
)ה( אֵ ת ְס ִפיחַ ְקצִ ְיר ָך לֹא ִת ְקצוֹ ר וְ אֶ ת ִענְּ בֵ י נְ זִ ֶ
יר ָך לֹא ִת ְבצֹר ְׁשנַת ׁ ַש ָּבתוֹ ן יִ ְהיֶה
לָ אָ ֶרץ) :ה( אֵ ת ְס ִפיחַ ְק ִצ ְיר ָך לֹא ִת ְקצוֹ ר וְ אֶ ת ִענְּ בֵ י נְ זִ ֶ
לָ אָ ֶרץ:

)ה( יָת ַּכ ּ ֵתי ַדחֲצָ ָד ְך לָ א ֶתחֱצַ ד וְ יָת ִענְּ בֵ י ִׁש ְבקָ ְך לָ א ִת ְקטוֹ ף ְׁשנַת ְׁש ִמ ְּט ָתא יְ הֵ י ְלאַ ְר ָעא:

יר ָך
אֲמ ֶת ָך וְ ִלשְׂ ִכ ְ
ול ַע ְב ְ ּד ָך וְ לַ ָ
)ו( וְ הָ יְ ָתה ׁ ַש ַּבת הָ אָ ֶרץ לָ כֶ ם ְלאָ ְכלָ ה ְל ָך ּ ְ
ול ַע ְב ְ ּד ָך
הַ ּגָ ִרים ִע ּ ָמ ְך) :ו( וְ הָ יְ ָתה ׁ ַש ַּבת הָ אָ ֶרץ לָ כֶ ם ְלאָ ְכלָ ה ְל ָך ּ ְ
ולתוֹ ׁ ָש ְב ָך הַ ּגָ ִרים ִע ּ ָ ְ
מך) :ו( ו ְּתהֵ י ְׁש ִמ ּ ַטת אַ ְר ָעא ְלכוֹ ן ְל ֵמיכַ ל לָ ְך ו ְּל ַע ְב ָ ּד ְך
יר ָך ּ ְ
וְ ִלשְׂ ִכ ְ
יר ְך ו ְּלתוֹ ָתבָ ְך ְ ּד ָדיְ ִרין ִע ּ ָמ ְך:
וְ לַ אֲ גִ ָ

ולתוֹ ׁ ָש ְב ָך
ְּ
אֲמ ֶתךָ
וְ לַ ָ
ו ְּלאַ ְמ ָת ְך

רש"י
)א( בהר סיני  -מה ענין שמיטה אצל הר
סיני והלא כל המצות נאמרו מסיני אלא מה
שמיטה נאמרו כללותיה )ופרטותיה(
ודקדוקיה מסיני אף כולן נאמרו כללותיהן
ודקדוקיהן מסיני כך שנויה בת"כ .ונ"ל שכך
פירושה לפי שלא מצינו שמיטת קרקעות
שנשנית בערבות מואב במשנה תורה למדנו
שכללותיה ופרטותיה כולן נאמרו מסיני ובא
הכתוב ולמד כאן על כל דבור שנדבר למשה
שמסיני היו כולם כללותיהן ודקדוקיהן וחזרו
ונשנו בערבות מואב:
)ב( שבת לה'  -לשם ה' כשם שנאמר בשבת
בראשית:
)ד( יהיה לארץ  -לשדות ולכרמים :לא תזמר
 -שקוצצין זמורותיה ותרגומו לא תכסח

ודומה לו )ישעיה לג( קוצים כסוחים )תהלים
פ( שרופה באש כסוחה:
)ה( את ספיח קצירך  -אפילו לא זרעתה
והיא צמחה מן הזרע שנפל בה בעת הקציר
הוא קרוי ספיח :לא תקצור  -להיות מחזיק
בו כשאר קציר אלא הפקר יהיה לכל :נזירך -
שהנזרת והפרשת בני אדם מהם ולא
הפקרתם :לא תבצר  -אותם אינך בוצר אלא
מן המופקר:
)ו( והיתה שבת הארץ וגו'  -אע"פ
שאסרתים עליך לא באכילה ולא בהנאה
אסרתים אלא שלא תנהוג בהם כבעל הבית
אלא הכל יהיו שוים בה אתה ושכירך ותושבך:
שבת הארץ לכם לאכלה ) -ת"כ( מן השבות
אתה אוכל ואי אתה אוכל מן השמור :לך
ולעבדך ולאמתך ) -ת"כ( לפי שנאמר )שמות
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חק לישראל – פרשת בהר יום א'
כג( ואכלו אביוני עמך יכול יהיו אסורים
באכילה לעשירים ת"ל לך ולעבדך ולאמתך

נביא

הרי בעלים ועבדים ושפחות אמורים כאן:
ולשכירך ולתושבך ) -ת"כ( אף הנכרים:

– ירמיה לב' ו'-יא'

מ ר:
ָהו הָ יָה ְ ּדבַ ר יְ הֹוָ ה אֵ לַ י לֵ א ֹ
)ו( וַ יּ ֶ
ֹאמר יִ ְר ְמי ּ

)ו( ואמר ירמיה הוה פתגם נבואה מן קדם יי

עמי למימר:

)ז( ִה ּנֵה ֲחנ ְַמאֵ ל ּ ֶבן ׁ ַש ּ ֻלם ּד ְֹד ָך ָּבא אֵ לֶ ָ
ֲשר ָּבעֲ נָתוֹ ת
ש ִדי א ׁ ֶ
יך לֵ אמֹר ְקנֵה ְל ָך אֶ ת ָ ׂ
ִּכי ְל ָך ִמ ְׁש ּ ַפט הַ גְּ אֻ ָּ
לה ִל ְקנוֹ ת) :ז( הא חנמאל בר שלם אחבוך אתי לותך למימר זבון לך ית
חקלי דבענתות ארי לך חזיא אחסנתא למזבן:

ֹאמר אֵ לַ י ְקנֵה
)ח( וַ ָיּבֹא אֵ לַ י ֲחנ ְַמאֵ ל ּ ֶבן ּד ִֹדי ִּכ ְדבַ ר יְ הֹוָ ה אֶ ל חֲצַ ר הַ ּ ַמ ּ ָט ָרה וַ יּ ֶ
ולךָ
אֲשר ַּבעֲ נָתוֹ ת אֲ ׁ ֶשר ְּבאֶ ֶרץ ִּבנְ י ִָמין ִּכי ְל ָך ִמ ְׁש ּ ַפט הַ יְ ֻר ּ ׁ ָשה ּ ְ
ֶׁ
ש ִדי
נָא אֶ ת ָ ׂ
ְ
הוא) :ח( ואתא לותי חנמאל בר אחבי כפתגמא דיי
הַ גְּ אֻ ָּלה ְקנֵה לָ ך וָ אֵ ַדע ִּכי ְדבַ ר יְ הֹוָ ה ּ
לדרת בית אסיריא ואמר לי זבון כען יצ חקלי דבענתות דבארע שבטא בנימין ארי לך חויא ירותא ולך
אחסנתא זבון לך וידעת ארי פתגמא דיי הוא:

אֲשר ַּבעֲ נָתוֹ ת וָ אֶ ְׁשקֲלָ ה לּ וֹ אֶ ת
ש ֶדה ֵמאֵ ת ֲחנ ְַמאֵ ל ּ ֶבן ּד ִֹדי ׁ ֶ
)ט( וָ אֶ ְקנֶה אֶ ת הַ ּ ָ ׂ
כסֶ ף) :ט( וזבנית יצ חקלא מן חנמאל בר אחבי דבענתות
ש ָרה הַ ָּ
הַ ּ ֶכסֶ ף ִׁש ְב ָעה ְׁשקָ ִלים וַ עֲ ָ ׂ
ותקלית ליה ית כספא שבעא מנן ועסר סלעין דכסף:

וָ אֶ ְכ ּתֹב ַּב ּ ֵספֶ ר וָ אֶ ְח ּתֹם וָ אָ ֵעד ֵע ִדים וָ אֶ ְׁשקֹל הַ ּ ֶכסֶ ף ְּבמֹאזְ נָיִ ם:

) י(
וחתמית ואסהידית סהדין ותקלית כספא במוזניא:

)י( וכתבית בשטרא

לוי:
תום הַ ּ ִמצְ וָ ה וְ הַ חֻ ִ ּקים וְ אֶ ת הַ ּגָ ּ
וָ אֶ ּקַ ח אֶ ת סֵ פֶ ר הַ ּ ִמ ְקנָה אֶ ת הֶ חָ ּ

)יא(
ית שטרא דזבינא ית דכתיב בעיץ וחתים כהלכתא וכדחזא וית שטרא פתיחא:

)יא( ונסיבית

רש"י
)ו( ויאמר ירמיהו וגו'  -לא לצדקיהו אמר כן
אלא פי' הכתוב למה כלאו וחוזר לדבורו
הראשון לפרש מה הדבר אשר הי' אל ירמיהו:
)ז( בא אליך  -על פי הדבור:
)יא( את ספר המקנה  -שטר המכירה .את
החתום וגו'  -עם חתימתו כשהוא חתום כדת

כתובים

וחוק .ואת הגלוי  -שהוחזק בבית דין על פי
עדיו וכתבו וחתמו הדיינין אשרתא דדייני הוא
קיום השטרות לעשות הדבר גלוי ומפורסם
פן ימותו העדים ורבותינו פירשו לענין גט
פשוט ומקושר בבבא בתרא:

 -משלי פרק כח' יא'-טז'

נו:
)יא( חָ כָ ם ְּב ֵעינָיו ִא ׁ
יש ָע ִׁשיר וְ ַדל ֵמ ִבין י ְַח ְק ֶר ּ ּ

)יא( גברא עתירא חכים הוא בעינוי ומסכנא

סוכלתנא בסר ליה:

קום ְר ׁ ָש ִעים יְ חֻ ּ ַפשׂ אָ ָדם:
וב ּ
יקים ַר ָּבה ִת ְפאָ ֶרת ּ ְ
ַּבעֲ לֹץ צַ ִ ּד ִ

)יב(
סגיעא שבהורא ובקומא דרשיעי מבצי בר נשא:

)יג( ְמכַ ּ ֶסה ְפ ׁ ָש ָעיו לֹא יַצְ ִליחַ ּומוֹ ֶדה וְ ֹעזֵב יְ ֻרחָ ם:

)יב( כד יחדון צדיקיא

)יג( דמכסה חובוי לא נצלח ודמודי חטוי

ושבק נרחם עלוי אלהא:
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חק לישראל – פרשת בהר יום א'
ומ ְק ׁ ֶשה ִלבּ וֹ יִ ּפוֹ ל ְּב ָר ָעה:
אַ ְׁש ֵרי אָ ָדם ְמפַ חֵ ד ּ ָת ִמיד ּ ַ

)יד(
לביה תדירא ומן דמקשי לביה נפל בבישתא:

)טו( אֲ ִרי ֹנהֵ ם וְ דֹב ׁשוֹ קֵ ק מוֹ ׁ ֵשל ָר ׁ ָשע ַעל ַעם ָ ּדל:
דמשתליט על עמא מסכנא:
ש ּקוֹ ת שׂ נֵאי
בונוֹ ת וְ ַרב ַמעֲ ׁ ַ
)טז( נָגִ יד חֲסַ ר ְּת ּ
חסיר הוינא סגיען עושקוי ואנא דשני טולמיא נגדון יומוי:

)יד( טובוהי דבר נשא דמדליח

)טו( אריא נהם ודובא מצריח על רשיעא

}שׂ נֵא{ בֶ צַ ע יַאֲ ִר ְ
יך י ִָמים:

)טז( שליטא

רש"י
)יא( איש עשיר ודל מבין  -כנגד רב ותלמיד
הוא מדבר שהתלמיד חוקר ועל ידו הרב
מתחכם:
)יב( יחופש אדם  -יתחפש בכל מיני עלילות:
)יג( ומודה ועוזב  -מודה פשעיו ועוזבם
משוב בם עוד:
)יד( מפחד תמיד  -דואג מעונש ובכך
מתרחק מעבירה:

משנה

)טו( ארי נוהם  -הוא להם .ודוב שוקק -
נהימה לארי ושקיקה לדוב שניהם לשון
צעקה:
)טז( חסר תבונות  -מתוך שהוא חסר תבונה
הוא רב מעשקות כי אינו נותן לב על חייו
ומרבה לעשוק שהרי השונא בצע יאריך ימים:

 -כלאים פרק ח'

סורין ַּבהֲ נָאָ הִּ .כ ְלאֵ י זְ ָר ִעים,
ומ ְ ּלקַ ּיֵם ,וַ ֲא ּ ִ
סורין ִמ ִ ּלזְ ר ַֹע ּ ִ
)א( ִּכ ְלאֵ י הַ ּ ֶכ ֶרם אֲ ּ ִ
סורים ִמ ִ ּלזְ ר ַֹע ּ ִ
אֲ ּ ִ
ומ ְ ּלקַ ּיֵםּ ,ומֻ ּ ָת ִרין ַּבאֲ ִכילָ ה) ,וְ כָ ל ׁ ֶש ּ ֵכן ַּבהֲ נָאָ ה(ִּ .כ ְלאֵ י ְבגָ ִדים
ֲסורין אֶ ָּלא ִמ ִ ּל ְלבּ ֹׁשִּ .כ ְלאֵ י ְבהֵ ָמה מֻ ּ ָת ִרים ְלגַ ֵ ּדל
מֻ ּ ָת ִרין ְּבכָ ל ָ ּדבָ ר ,וְ אֵ ינָן א ּ ִ
אֲסורים זֶה בָ זֶה:
ִּ
יעִּ .כ ְלאֵ י ְבהֵ ָמה
ֲסורים אֶ ָּלא ִמ ְ ּלהַ ְר ִּב ַ
ולקַ יֵּם ,וְ אֵ ינָן א ּ ִ
ְּ
רע"ב ) -א( כלאי הכרם אסורים מלזרוע
 אבל אינו לוקה משום כלאי הכרם עדשיזרע שני מיני זרע שהן כלאים זה בזה
ויזרעם בכרם דהכי משמע קרא )שם( לא
תזרע כרמך כלאים ,לא תזרע שני מיני
זרעים שהן כלאים בתוך כרמך ואם זרעו
בכרם לוקה שתים משום כלאי זרעים וכלאי
הכרם :ומלקיים  -אם רואה אותם ומתיאש
מלעקרם אסור ,אלא שאינו לוקה אלא אם כן
עושה מעשה :ואסורים בהנאה  -דכתיב
)שם( פן תקדש ,תוקד אש ,מלמד שהן טעונים
שריפה ואסורים בהנאה :אלא ללבוש  -והוא
הדין להעלות עליו דכתיב )ויקרא יט( לא
יעלה עליך :אלא להרביע  -להכניס כמכחול
בשפופרת אבל מותר להכניס לדיר ולהעמיד
זה אצל זה שני מינים זכר ממין זה ונקבה
ממין אחר :כלאי בהמה אסורים זה עם זה
 -כגון הנולדים מן הסוס שאביהן חמור עם

הנולדים מן החמור שאביהן סוס ,ומחני'
אתיא כמאן דאמר אין חוששין לזרע האב,
דלמאן דאמר חוששין ,כל מיני פרדות אחת
הן ומותרים זה בזה .ובירושלמי רצו להוכיח
שאסור לרכוב על פרדה מקל וחומר ,ומה
אם בבגדים שאתה מותר ללבוש זה על גבי
זה אתה אסור בתערובתן ,בהמה שאתה אסור
להנהיג זו עם זו לא כל שכן שאתה אסור
בתערובתה .ומקשינן והכתיב )שמואל ב יג(
וירכבו איש על פרדו וינוסו אצל בני דוד
כשנהרג אמנון ,ומשנינן אין למדין מן המלכות
תו מקשינן והא כתיב )מלכים א א( והכרבתם
את שלמה בני על הפרדה אשר לי ,ומשנינן
ההיא בריה מששת ימי בראשית הויא .ומיהו
חזינא להו לרבנן קשישי קמאי דקמאן
שרוכבין לפניהם על פרדות ואין מוחה בדבר
אלא שמזהירים שלא להנהיג יחד שתי פרדות

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

טעון גניזה

4

חק לישראל – פרשת בהר יום א'
דשמא אחת מהן נולדה מחמור ואביה סוס

והאחרת מסוס ואביה חמור:

)ב( ְּבהֵ ָמה ִעם ְּבהֵ ָמה וְ חַ יָּה ִעם חַ יָּהְּ ,בהֵ ָמה ִעם חַ יָּה וְ חַ יָּה ִעם ְּבהֵ ָמהְ ,ט ֵמאָ ה
וטהוֹ ָרה ִעם ְט ֵמאָ ה,
וטהוֹ ָרה ִעם ְטהוֹ ָרהְ ,ט ֵמאָ ה ִעם ְטהוֹ ָרה ּ ְ
ִעם ְט ֵמאָ ה ּ ְ
ולהַ נְ ִהיג:
סורין לַ ֲחר ֹׁש וְ ִל ְמ ׁש ְֹך ּ ְ
אֲ ּ ִ
רע"ב ) -ב( בהמה עם בהמה וחיה עם
חיה וכו'  -אף על גב דלא תחרוש בשור
ובחמור )דברים כב( אמר רחמנא ,ילפינן שור
שור משבת דהוא הדין לכל בהמה חיה ועוף:

ולמשוך ולהנהיג  -למשוך את שדרכו למשוך
ולהנהיג את שדרכו להנהיג .גמל ארחיה
במשיכה וחמור ארחיה בהנהגה ומיהו בין
בגמל בין בחמור חייב בין מושך בין מנהיג:

)ג( הַ ּ ַמנְ ִהיג סוֹ פֵ ג אֶ ת הָ אַ ְר ָּב ִעים ,וְ הַ ּיוֹ ׁ ֵשב ַּב ּקָ רוֹ ן סוֹ פֵ ג אֶ ת הָ אַ ְר ָּב ִעיםַ .ר ִּבי
ֲסורה:
צועוֹ ת ,א ּ ָ
ישית ׁ ֶש ִהיא ְק ׁש ּ ָ
ֵמ ִאיר ּפוֹ טֵ ר .וְ הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
ורה לָ ְר ּ
רע"ב ) -ג( והיושב בקרון  -חייב הואיל
ואזלי מחמתיה חשוב כאילו מנהיגן :רבי
מאיר פוטר  -היושב בקרון דלאו מידי
קעביד .ואין הלכה כרבי מאיר :והשלישית

שהיא קשורה לרצועות  -אם שני סוסים
קשורים בקרון וקשר שם חמור אף על גב
דבלא חמור קאזלי אסור ולא חזינן לחמור
כמאן דליתיה:

)ד( אֵ ין קוֹ ְׁש ִרין אֶ ת הַ ּס ּוס לֹא ְלצִ ְד ֵדי הַ ּקָ רוֹ ן וְ לֹא ְלאַ חַ ר הַ ּקָ רוֹ ן ,וְ לֹא אֶ ת
הודה אוֹ ֵמרָּ ,כל הַ ּנוֹ לָ ִדים ִמן הַ ּס ּוס ,אַ ף ַעל ּ ִפי
הַ ּ ֻל ְב ְ ּד ִקים לַ גְּ ַמ ִ ּליםַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
אֲביהֶ ן חֲמוֹ ר ,מֻ ּ ָת ִרין זֶה ִעם זֶה .וְ כֵ ן הַ ּנוֹ לָ ִדים ִמן הַ חֲמוֹ ר ,אַ ף ַעל ּ ִפי
ׁ ֶש ִ
סוס ,מֻ ּ ָת ִרין זֶה ִעם זֶה .אֲבָ ל הַ ּנוֹ לָ ִדים ִמן הַ ּס ּוס ִעם הַ ּנוֹ לָ ִדים
ׁ ֶש ִ
אֲביהֶ ם ּ
סורים זֶה ִעם זֶה:
ֵמחֲמוֹ ר אֲ ּ ִ
רע"ב ) -ד( אין קושרין סוס בצדי הקרון -
כשהבקר מושכות בקרון אין קושרין סוס בצדו
או אחריו של קרון כדי שילמוד למשוך לפי
שפ עמים הסוס שאחר הקרון דוחף את
הקרון ומנהיגו בגופו :לובדקים  -חמור של
לוד והוא גדול ועריץ משאר חמורים ודומה
לגמל :אף על פי שאבףיהן חמור מותרין זה
עם זה  -שאביו של זה חמור ואביו של זה

חמור וקא משמע לן דלא אמרינן אתי צד
סוס ומשתמש בצד חמור וצד חמור משתמש
בצד סוס דכיון דאמותיהן שוות אין חוששין
לזרע האב :אבל הנולדים מן החמור עם
הנולדים מן הסוס אסורים זה עם זה  -כיון
שאמו של זה ממין החמורים ואמו של זה
ממין הסוסים דבתר זרע האם אזלינן והרי הן
שני מינים .והלכה כר' יהודה:

רע"ב ) -ה( פרוטיות  -מין פרדות שאין
אדם יכול לעמוד ]עליהן[ ולברר על ידי
סימנים איזה מהם אמו חמור ואיזה מהם
אמו סוס הלכך אסורין זה עם זה :והרמך
מותר  -שכולם מין אחד ואמם סוס ובלשון
ערבי קורין לסוסיא נקבה רמ"ך ודומה לו בני
הרמכים :אדני השדה  -חיה הגדילה בשדות
וכמין תבל גדול יוצא מן האחרץ שגדלה בו
אותה חיה ,ישמה ידוע והוא ידעוני הכתוב

בתורה ,ומחובר בטבורו באותו חבל היוצא מן
הארץ וצורתו צורת אדם בפרצוף ידים ורגלים
ואין כל בריה רשאה לקרב אליו כי הוא הורג
וטורף כל הקרב אליו וכשרוצים לצוד אותו
מורים בחצים בחבל עד שנפסק וצועק בקול
מר ומת מיד ואליו רמז )באיוב ה( כי עם
אבני השדה בריתך :מטמא באהל כאדם -
דכתיב )במדבר יט( וכל אשר יגע על פני
השדה ,באדם שגדל בשדה  -הקופד  -שרץ

אֲסורוֹ ת ,וְ הָ ַר ּ ָמ ְך מֻ ּ ָתר .וְ אַ ְדנֵי הַ ּ ָ ׂש ֶדה ,חַ יָּהַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ מֵ ר,
רוט ּיוֹ ת
)ה( הַ ּ ְפ ּ ִ
ּ
ְמ ַט ּ ְמאוֹ ת ָּבאֹ הֶ ל ָּכאָ ָדם .הַ ּקֻ ּ ָפד וְ חֻ ְל ַ ּדת הַ ְּסנָיִ ים ,חַ יָּה .חֻ ְל ַ ּדת הַ ְּסנָיִ יםַ ,ר ִּבי יוֹ סֵ י
אוֹ ֵמרֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםְ ,מ ַט ּ ֵמא כַ זַּיִ ת ְּב ַמ ּ ָ ׂשא ,וְ כָ עֲ ָד ׁ ָשה ְּב ַמ ּגָ ע:
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שגופו מלא קוצים וכשאדם נוגע בו כופל
עצמו ומכניס ידיו ורגליו בבטנו ונעשה ככדור
וקורין לו בלע"ז אריצ"ו :חולדת הסניים -
חולדה הגדלה בסנה :כזית במשא  -דמספקא
להו אם מין חיה ומטמאה נבלתו בכזית
ומטמאה נמי טומאה חמורה במשא לטמא

אדם לטמא בגדים כנבלת בהמה )טמאה( או
מין שרץ הוא ומטמא בכעדשה אבל אינו
מטמא במשא כנבלת בהמה אלא במגע
כשרץ .ואין הלכה כרבי יוסי לא באדני השדה
ולא בחולדת הסנאים:

)ו( ׁשוֹ ר ָּברִ ,מין ְּבהֵ ָמה .וְ ַר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ מֵ רִ ,מין חַ יָּהֶ ּ .כלֶ בִ ,מין חַ יָּהַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר
אוֹ ֵמרִ ,מין ְּבהֵ ָמה .חֲזִ ירִ ,מין ְּבהֵ ָמהָ .ערוֹ דִ ,מין חַ יָּה .הַ ּ ִפיל וְ הַ ּקוֹ ףִ ,מין חַ יָּה.
נְהיג:
ולהַ ִ
וְ אָ ָדם מֻ ּ ָתר ִעם ּ ֻכ ָּלם ִל ְמ ׁש ְֹך וְ לַ ֲחר ֹׁש ּ ְ
רע"ב ) -ו( שור הבר  -שור הגדל במדבר:
מין בהמה  -וחלבו אסור ואינו טעון כיסוי
דסברי רבנן עיקרו מן הישוב היה אלא שברח
למדבר ונעשה שור בר :מין חיה  -הטעון
כיסוי וחלבו מותר קסבר עיקרו מן המדבר
היה .וסימנים שמנו חכמים להכיר בין בהמה
לחיה בשאר חיות נאמרו חוץ משור הבר .ואין

גמרא

הלכה כרבי יוסי :כלב מין חיה  -נפקא מינה
לכותב כל חיה שברשותו לאחר או למקדיש
כל חיה שברשותו :רבי מאיר אומר מין
בהמה  -ואין הלכה כר' מאיר :ערוד -
חמור הבר :ואדם מותר עם כולם  -דכתיב
)דברים כב( לא תחרוש בשור ובחמור ,אבל
אתה חורש באדם ושור ,באדם וחמור:

 -ברכות דף לב' ע"ב

ואמר רבי אלעזר גדולה תפלה יותר מן הקרבנות שנאמר למה לי רוב
זבחיכם וכתיב ובפרשכם כפיכם אמר רבי יוחנן כל כהן שהרג את הנפש
לא ישא את כפיו שנאמר ידיכם דמים מלאו :ואמר רבי אלעזר מיום שחרב
בית המקדש ננעלו שערי תפלה שנאמר גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי
ואף על פי ששערי תפלה ננעלו שערי דמעה לא ננעלו שנאמר שמעה
תפלתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש רבא לא גזר תעניתא
ביומא דעיבא משום שנאמר סכותה בענן לך מעבור תפלה :ואמר רבי
אלעזר מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם
שבשמים שנאמר ואתה קח לך מחבת ברזל ונתתה אותה קיר ברזל בינך
ובין העיר :אמר רבי חנין אמר רבי חנינא כל המאריך בתפלתו אין תפלתו
חוזרת ריקם מנא לן ממשה רבינו שנאמר ואתפלל אל ה' וכתיב בתריה
וישמע ה' אלי גם בפעם ההיא איני והא אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי
יוחנן כל המאריך בתפלתו ומעיין בה סוף בא לידי כאב לב שנאמר תוחלת
ממושכה מחלה לב מאי תקנתיה יעסוק בתורה שנאמר ועץ חיים תאוה
באה ואין עץ חיים אלא תורה שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה לא
קשיא הא דמאריך ומעיין בה הא דמאריך ולא מעיין בה אמר רבי חמא
ברבי חנינא אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל שנאמר קוה
אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה' :תנו רבנן ארבעה צריכין חזוק ואלו הן
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תורה ומעשים טובים תפלה ודרך ארץ תורה ומעשים טובים מנין שנאמר
רק חזק ואמץ מאד לשמור ולעשות ככל התורה חזק בתורה ואמץ במעשים
טובים תפלה מנין שנאמר קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה':
רש"י על הגמרא
ובפרשכם כפיכם  -אי לאו דגדולה תפלה,
כיון דאמר למה לי רוב זבחיכם למה לי תו
ובפרשכם ,הא אפילו זבחיהם לא ניחא ליה:
אל תחרש  -מדלא כתיב את דמעתי תראה,
שמע מינה נראית היא לפניו ,ואין צריך
להתפלל אלא שתתקבל לפניו :ונתתה אותה
קיר ברזל  -סימן למחיצת ברזל המפסקת

זוהר

בינו לבינם :ומעיין בה  -מצפה שתעשה
בקשתו על ידי הארכתו ,סוף שאינה נעשית
ונמצאת תוחלת ממושכת חנם ,והיא כאב לב
כשאדם מצפה ואין תאותו באה :תוחלת -
לשון חלוי ותחנה :ועץ חיים תאוה באה -
סופו של מקרא הוא :קוה  -והתחזק ,ולא
תמשוך ידך ,אלא חזור וקוה:

– בהר דף קז' ע"ב

ֹשה ְּבהַ ר ִסינַי לֵ אמֹרּ ַ .ד ֵּבר אֶ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֲלֵ יהֶ ם ִּכי
וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ ָי אֶ ל מ ׁ ֶ
ֹאו אֶ ל הָ אָ ֶרץ וְ גוֹ ') .ויקרא כ"ה( ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ָפ ַתח) ,ויקרא ו( זֹאת ּתוֹ ַרת הָ עוֹ לָ ה
ָתב ּ
ומ ְתחַ ְּב ָרא
ימנָאּ ְ ,ד ִהיא סַ ְ ּלקָ א ּ ִ
ִהיא הָ עוֹ לָ ה וְ גוֹ ' .הַ אי ְק ָרא ִּבכְ נֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל אוֹ ִק ְ
ווגָ א ְׁש ִלים:
ְּב ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
ישא ְּבזִ ּ ּ
ִהיא הָ עוֹ לָ ה ַעל מוֹ ְק ָדה ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ָּכל הַ ַּליְ לָ ה וְ גוֹ 'ָ ּ .תא ֲח ֵזיֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּד ָעאל
אטין ,ח ֲָמ ֵרי
ימיןּ ִ ,דינִ ין ּ ַת ּ ָת ִאין ִמ ְתעֲ ִרין ְּב ָע ְל ָמא ,וְ אַ זְ ִלין וְ ׁ ָש ִ
יליָא ,וְ ַת ְר ִעין ְס ִת ִ
לֵ ְ
אטן וְ לָ א אַ זְ ִלין ,אֶ ָּלא
ימנָא ,וְ כַ ְלבֵ י וְ אַ ְתנֵי ,לָ א ׁ ָש ָ
אֲתנֵי וְ כַ ְלבֵ י .ח ֲָמ ֵרי הָ א אוֹ ִק ְ
וַ ָ
מוהָ ְּ .כ ֵדין ָּכל ְּבנֵי ָע ְל ָמא
הו ַע ְב ֵדי ח ֲָר ׁ ַשיָּא ִלבְ נֵי נ ׁ ָָשאְּ .כגוֹ ן ִּב ְל ָעם ,וְ אוֹ ְק ּ
ְּב ּ
ומזְ ּ ֵבחַ ּ ַת ּ ָתאָ ה ִ ּד ְלבַ ר ִא ּתוֹ קַ ד:
ימיןִ ּ ,
נַיְ ִ
הוא ִמזְ ַּבח ּ ַת ּ ָתאָ ה ,נ ִָפיק ׁ ַש ְלהוֹ בָ א
רוחַ צָ פוֹ ןֵ ּ ,
גות לֵ ְ
ומהַ ּ
יליָאִ ,א ְּת ַער ּ
ְּבפַ ְל ּ
הוא ׁ ַש ְלהוֹ בָ א
חו ,וְ ִדינִ ין ּ ַת ּ ָת ִאין ִא ְת ְּכנ ָׁש ּו ְּב ּ ְ
יהו ,וְ הַ ּ
נוקבַ יְ ּ
ְּדאֶ ּ ׁ ָשא ,וְ ַת ְר ִעין ִא ְת ּ ְפ ָת ּ
הוא ׁ ַש ְלהוֹ בָ א,
חוַ ,עד ְ ּד ָמטֵ י )נ"א צפרא( הַ ּ
אָ זִ יל וְ ׁ ָשאט ,וְ ַת ְר ִעין ְד ּגַ ן ֵע ֶדן ִא ְת ּ ְפ ָת ּ
ִא ְת ּ ְפלַ ג ְלכַ ּ ָמה ִס ְט ִרין ְ ּד ָע ְל ָמא ,וְ ָעאל )דף ק"ח ע"א( ְּתחוֹ ת ּגַ ְד ּפוֹ י ְ ּד ַת ְרנְ גוֹ לָ א
ארי:
וְ קָ ֵ
ְ
יה
וכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ְמ ׁ ָש ַּבחַ ת לֵ ּ
הוא ִא ְׁש ְּתכַ ח ּ ֵבין צַ ִ ּדיקַ ּיָיאְּ ּ ,
ְּכ ֵדין ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ְ
חו ִמ ְׁש ּ ַת ְעיָן
ְ ּל ּ ְ
הואַ ,עד ְ ּדאָ ֵתי צַ פְ ָראֵ ּ .כיוָ ן ְ ּדאָ ֵתי צַ פְ ָראִ ,א ְׁש ְּתכָ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
הוא ִד ְכ ִתיבַ ,על מוֹ ְק ָדה ַעל
ּ
ְּב ָרזָא ח ֲָדא .וְ ִאית לָ ּה נַיְ יחָ א ְּבבַ ְעלָ ּהֲ .ה ָדא
כו,
הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ָּכל הַ לַ יְ לָ ה וְ גוֹ 'ַ .עד הַ בּ ֹקֶ רּ ְ ,דהָ א ְּבצַ ְפ ָרא ִ ּדינִ ין וְ ׁ ַש ְלהוֹ ִבין ִא ְׁש ְּתכָ ּ
הוא ְ ּדכ ָֹּלא:
ְּ
וכ ֵדין ִא ְּת ַער אַ ְב ָרהָ ם ְּב ָע ְל ָמא ,וְ נַיְ יחָ א ּ
וכנֶסֶ ת
חו ָּב ּה ִ ּדינִ ין ּ ַת ּ ָת ִאיןְּ ּ ,
אלו יִ שְׂ ָראֵ ל ְלאַ ְר ָעא ,לָ א ִא ְׁש ְּתכָ ּ
ּ ָתא ֲחזֵיֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּד ָע ּ
תיב) ,ישעיה א(
רוביםְּ .כ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמרּ ִ ,ד ְכ ִּ
יִ שְׂ ָראֵ ל ֲהוַת ָּב ּה ְּבנַיְ יחָ אַ ,על ַּכנְ פֵ י ִ ּד ְכ ּ ִ
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חק לישראל – פרשת בהר יום א'
ימיןַ ,עד
צֶ ֶדק י ִָלין ָּב ּהְּ .כ ֵדין הֲ וַ ת לָ ּה נַיְ יחָ א ִמכּ ָֹּלאְּ .דהָ א יִ שְׂ ָראֵ ל לָ א נַיְ ִ
יקו ִ ּדינִ ין .וְ עוֹ לָ ה הֲוָ ה ִא ּתוֹ קַ ד ַעל
ִ ּד ְמקָ ְרבֵ י קָ ְר ְּבנָא ְ ּדבֵ ין הָ ַע ְר ַּביִ ם ,וְ ִא ְס ְּת ִל ּ
וכ ֵדין הֲוָ ה לָ ּה נַיְ יחָ א ִמכּ ָֹּלא ,וְ לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח אֶ ָּלא ִא ְּת ָתא ְּבבַ ְעלָ ּה,
ַמ ְד ְּבחָ אְ ּ ,
או וְ גוֹ ' וְ ׁ ָש ְב ָתה הָ אָ ֶרץ ,נַיְ יחָ א וַ ַ ּדאי) .ויקרא כה( וְ ׁ ָש ְב ָתה
הוא ִד ְכ ִתיב ִּכי ּ ָת ֹב ּ
הֲ ָדא ּ
הָ אָ ֶרץ ׁ ַש ָּבת לַ יְ ָיַ ׁ ,ש ָּבת לַ יְ ָי ַמ ּ ָמ ׁש:
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ד'
)ז( כיסוי הערוה כיצד אף על פי שכסה ערותו כדרך שמכסין לקריאת שמע לא יתפלל
עד שיכסה את לבו ואם לא כסה לבו או שנאנס ואין לו במה יכסה הואיל וכסה ערותו
והתפלל יצא ולכתחלה לא יעשה:
)ח( טהרת מקום התפלה כיצד לא יתפלל במקום הטנופת ולא במרחץ ולא בבית הכסא
ולא באשפה ולא במקום שאינו בחזקת טהרה עד שיבדקנו כללו של דבר כל מקום
שאין קורין בו קריאת שמע אין מתפללין בו וכשם שמרחיקין מצואה וממי רגלים וריח
רע ומן המת ומראיית הערוה לקריאת שמע כך מרחיקין לתפלה:
)ט( המתפלל ומצא צואה במקומו הואיל וחטא מפני שלא בדק עד שלא התפלל חוזר
ומתפלל במקום טהור היה עומד בתפלה ומצא צואה כנגדו אם יכול להלך לפניו כדי
שיזרקנה לאחריו ארבע אמות יהלך ואם לאו יסלקנה לצדדין ואם אינו יכול יפסיק
גדולי החכמים לא היו מתפללים בבית שיש בו שכר ולא בבית שיש בו מורייס בעת
עפושו מפני שריחו רע אף על פי שהמקום טהור:

ð"òì

äëìî ïæåñ äðèìåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî ïæåñ äðèìåñ ïá ãåã äùî ,äøù ïá íééç áàæ
.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,äçîù úá
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