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חק לישראל – פרשת בראשית יום ב'
תורה -

בראשית פרק א'

יע וּבֵ ין הַ ּ ַמיִ ם
יע וַ יּ ְַבדֵּ ל ּ ֵבין הַ ּ ַמיִ ם אֲ ׁ ֶשר ִמ ּ ַתחַ ת לָ ָר ִק ַ
)ז( וַ יּ ַַעשׂ ֱאל ִֹהים אֶ ת הָ ָר ִק ַ
יע וַ ַּי ְבדֵּ ל ּ ֵבין הַ ּ ַמיִ ם אֲ ׁ ֶשר ִמ ּ ַתחַ ת
יע וַ יְ ִהי כֵ ן) :ז( וַ י ַַּעשׂ ֱאל ִֹהים אֶ ת הָ ָר ִק ַ
אֲשר ֵמ ַעל לָ ָר ִק ַ
ֶׁ
יע וַ יְ ִהי כֵ ן:
יע וּבֵ ין הַ ּ ַמיִ ם ֲא ׁ ֶשר ֵמ ַעל לָ ָר ִק ַ
לָ ָר ִק ַ

יש ּ ֵבין ַמ ּיָא דִּ י ִמ ְל ַרע
יעא וְ אַ ְפ ֵר ׁ
)ז( וַ עֲ בַ ד יְ ָי יָת ְר ִק ָ

יעא וַ הֲוָ ה כֵ ן:
יעא וּבֵ ין ַמ ּיָא ִדּ י ֵמ ַעל ִל ְר ִק ָ
ִל ְר ִק ָ

שנִ י) :ח( וַ ִּי ְק ָרא ֱאל ִֹהים
יע ׁ ָש ָמיִ ם וַ יְ ִהי עֶ ֶרב וַ יְ ִהי בֹקֶ ר יוֹ ם ׁ ֵ
)ח( וַ ִּי ְק ָרא אֱ ל ִֹהים לָ ָר ִק ַ
יע ׁ ָש ָמיִ ם וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי בֹקֶ ר יוֹ ם ׁ ֵשנִ י:
לָ ָר ִק ַ

יעא ְׁש ַמ ּיָא וַ הֲ וָ ה ְר ַמ ׁש וַ הֲוָ ה צְ פַ ר יוֹ ם
)ח( ו ְּק ָרא יְ ָי ִל ְר ִק ָ

ִּתנְ יָן:

ֹאמר ֱאל ִֹהים יִ ָּקו ּו הַ ּ ַמיִ ם ִמ ּ ַתחַ ת הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם אֶ ל ָמקוֹ ם אֶ חָ ד וְ ֵת ָראֶ ה הַ יּ ַָּב ׁ ָשה
)ט( וַ יּ ֶ
וַ יְ ִהי כֵ ן) :ט( וַ יֹּאמֶ ר ֱאל ִֹהים יִ ָּקו ּו הַ ּ ַמיִ ם ִמ ּ ַתחַ ת הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם אֶ ל ָמקוֹ ם אֶ חָ ד וְ תֵ ָראֶ ה הַ ַּי ָּב ׁ ָשה
וַ יְ ִהי כֵ ן:

אֲמר יְ ָי יִ ְת ַּכ ְּנ ׁשוּן ַמ ּיָא ִמ ְּתחוֹ ת ְׁש ַמ ּיָא לַ אֲ ַתר חָ ד וְ ִת ְת ֲחזֵי י ּ ֶַב ְׁש ּ ָתא וַ הֲ וָ ה כֵ ן:
)ט( וַ ַ

)י( וַ ִּי ְק ָרא ֱאל ִֹהים לַ יּ ַָּב ׁ ָשה אֶ ֶרץ ו ְּל ִמ ְקוֵה הַ ּ ַמיִ ם קָ ָרא י ּ ִַמים וַ יּ ְַרא אֱ ל ִֹהים ִּכי טוֹ ב:
)י( וַ ִּי ְק ָרא ֱאל ִֹהים לַ ַיּ ָּב ׁ ָשה אֶ ֶרץ ו ְּל ִמ ְקוֵה הַ ּ ַמיִ ם קָ ָרא י ּ ִַמים וַ ַּי ְרא ֱאל ִֹהים ִּכי טוֹ ב:

)י( ו ְּק ָרא יְ ָי

אֲרי ָטב:
ישוּת ַמ ּיָא ְק ָרא י ְַמ ֵמי וַ ֲחזָא יְ ָי ֵ
ְלי ּ ֶַב ְׁש ּ ָתא אַ ְר ָעא ו ְּלבֵ ית ְּכנִ ׁ

רש"י
)ז( ויעש אלהים את הרקיע  -תקנו על
עמדו והיא עשייתו כמו ועשתה את צפרניה:
מעל לרקיע  -על הרקיע לא נאמר אלא
מעל לרקיע לפי שהן תלויין באויר ומפני מה
לא נאמר כי טוב ביום שני לפי שלא היה
נגמר מלאכת המים עד יום ג' והרי התחיל
בה בשני ודבר שלא נגמר אינו במלואו וטובו
ובשלישי שנגמרה מלאכת המים והתחיל וגמר
מלאכה אחרת כפל בו כי טוב ב' פעמים
אחת לגמר מלאכת השני ואחת לגמר מלאכת
היום:

נביא

)ח( ויקרא אלהים לרקיע שמים  -שא מים
שם מים אש ומים שערבן זה בזה ועשה מהם
שמים )ס"א שמים שם מים ד"א אש ומים(:
)ט( יקוו המים  -שטוחין היו על פני כל
הארץ והקוום באוקינוס הוא הים הגדול
שבכל הימים:
)י( קרא ימים  -והלא ים אחד הוא אלא
אינו דומה טעם דג העולה מן הים בעכו
לדג העולה מן הים באספמיא:

– ישעיה פרק מב' יא'-יד'

ֹאש הָ ִרים יִ צְ וָ ח ּו:
ישבֵ י סֶ לַ ע ֵמר ׁ
יִ שְׂ א ּו ִמ ְד ָּבר וְ ָע ָריו חֲצֵ ִרים ּ ֵת ׁ ֵשב קֵ ָדר ָי ֹר ּנ ּו ְׁ

)יא(
)יא( ישבח מדבחא וקרוין דיתבין ביה פציחין יתבין מדבר ערבאי ישבחון מיתיא כד יפקון מבתי עלמיהון
מרישי טוריא ירימון קלהון:

יָשִׂ ימ ּו לַ יהֹוָ ה ָּכבוֹ ד ּו ְת ִה ָּלתוֹ ָּב ִא ִּיים י ִַּגיד ּו:

)יב(
יחוון:

)יב( ישוון קדם יי יקרא ותושבחתה בנגון

יע אַ ף יַצְ ִריחַ ַעל אֹ יְ בָ יו
יש ִמ ְלחָ מוֹ ת י ִָעיר ִקנְ אָ ה י ִָר ַ
)יג( יְ הֹוָ ה ַּכ ִּגבּ וֹ ר יֵצֵ א ְּכ ִא ׁ
בר) :יג( יי למעבד גבורן אתגלי למעבד גבורא מתגלי ברגז במלול אף בזיע על בעלי דבבוהי
יִ ְת ַּג ָּ
מתגלי בגבורתה:
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חק לישראל – פרשת בראשית יום ב'
יש אֶ ְתאַ ּ ָפק ַּכיּוֹ לֵ ָדה אֶ ְפ ֶעה אֶ ּ ׁשֹם וְ אֶ ְׁשאַ ף יָחַ ד:
יתי ֵמעוֹ לָ ם אַ ח ֲִר ׁ
ֱש ִ
)יד( הֶ ח ׁ ֵ
יהבית להון ארכא מעלמא דאם יתובון לאורילתא ולא תבו כחבלין על ילידתא יתגלי דיני עליהון יצדון
ויסופון כחדא:

)יד(

רש"י
)י( תהלתו מקצה הארץ  -על כרחם כשיראו
את גבורתי לישראל יודו כל העכו"ם כי
אלהים אני .יורדי הים  -פורשי בספינות.
ומלואו  -הקבועים בים ולא באיים אלא
בתוך המים שופכים עפר כל א' ואחד כדי
בית והולכים מבית לבית בספינה כגון עיר
ווניציי"א:

כתובים

)יא( ישאו מדבר  -קול בשיר .חצרים תשב
קדר ) -מוסב על ישאו( מדבר קדר שהם
דרים עתה באוהלים ישאו קול וירונו )כמו
והחצרים אשר תשב קדר( ,במדבר קדר שהם
דרים עתה באהליהם יהיו ערים וחצרים
קבועים .יושבי סלע  -המתים שיחיו כן ת"י.
מראש הרים יצווחו  -מריש טוריא ירימון
קליהון:

 -משלי פרק א' ז'-י'

ילים ָּבז ּו:
אשית דָּ ַעת חָ ְכ ָמה וּמוּסָ ר אֱ וִ ִ
יִ ְראַ ת יְ הֹוָ ה ֵר ִׁ

)ז(
וחכמתא ומרדותא סיכלי שיטין:

)ז( ריש חכמתא דחלתא דיי

)ח( ְׁש ַמע ְּבנִ י מוּסַ ר אָ ִב ָ
יך וְ אַ ל ִּת ּט ֹׁש ּתוֹ ַרת ִא ּ ֶמ ָך:

)ח( שמע ברי מרדותא דאבוך ולא תטעי

ֹאש ָך וַ עֲ נ ִָקים ְלגַ ְר ְּגר ֶֹת ָך:
ִּכי ִלוְ יַת חֵ ן הֵ ם ְלר ׁ ֶ

)ט( מטול דיאותא וחסדא אנון לרישך

מנימוסא דאמך:

)ט (
והמניכא לצורך:

)י( ְּבנִ י ִאם יְ פַ ּתו ָּך חַ ּ ָט ִאים אַ ל ּתֹבֵ א:

)י( ברי אין נשדלו לך חטאי לא תתפיס:

רש"י
)ז( יראת ה' ראשית דעת  -ע"כ פי' לצורך
מה עשה שלמה הספר הזה ועתה מתחיל
הספ' יראת ה' ראשית דעת ,היא תרומת
עיקר הדעת והיא תהיה לך הראשונה לדעת
לפני חכמתך הקדם ליראה אם יוצרך והיא
תתן בלבך לעשות בחכמה ובדעת כי האוילים
אשר אינם יראים את ה' הם בוזים את
החכמה ואת המוסר:
)ח( שמע בני מוסר אביך  -מה שנתן הקב"ה
למשה בכתב ועל פה .אמך  -אומתך כנסת

ישראל כמו )יחזקאל יט( מה אמך לביאה
והם דברי סופרים שחדשו והוסיפו ועשו
סייגים לתורה:
)ט( לוית חן  -חבור של חן הם לראשך
כלומר התורה והמוסר יהיו לראשך לוית חן
וכענקים של עדי זהב יהיו .לגרגרותיך -
לצוארך ועל שם שהקנה עשויה טבעות
טבעות קורא הצואר בלשון רבים:
)י( חטאים  -חוטאים .אל תבא  -אל תאבה
להם:
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חק לישראל – פרשת בראשית יום ב'
משנה

 -שבת פרק א'

)א( יְ צִ יאוֹ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת ְׁש ּ ַתיִ ם ׁ ֶשהֵ ן אַ ְר ַּבע ִּב ְפנִ ים ,ו ְּׁש ּ ַתיִ ם ׁ ֶשהֵ ן אַ ְר ַּבע ַּבחוּץֵ ּ .כיצַ ד.
הֶ ָענִ י עוֹ ֵמד ַּבחוּץ וּבַ ַעל הַ ַּביִ ת ִּבפְ נִ יםָ ּ ,פ ׁ ַשט הֶ ָענִ י אֶ ת ָידוֹ ִל ְפנִ ים וְ נ ַָתן ְלתוֹ ְך
יָדוֹ ׁ ֶשל ַּב ַעל הַ ַּביִ ת ,אוֹ ׁ ֶש ּנָטַ ל ִמ ּתוֹ כָ ּה וְ הוֹ צִ יא ,הֶ ָענִ י חַ יָּב וּבַ ַעל הַ ַּביִ ת ּ ָפטוּר.
ּ ָפ ׁ ַשט ַּב ַעל הַ ַּביִ ת אֶ ת יָדוֹ לַ חוּץ וְ נ ַָתן ְלתוֹ ְך יָדוֹ ׁ ֶשל ָענִ י ,אוֹ ׁ ֶש ּנָטַ ל ִמ ּתוֹ כָ הּ
וְ ִה ְכנִ יסַּ ,ב ַעל הַ ַּביִ ת חַ יָּב וְ הֶ ָענִ י ּ ָפטוּרָ ּ .פ ׁ ַשט הֶ ָענִ י אֶ ת יָדוֹ ִל ְפנִ ים וְ נ ַָטל ַּב ַעל
הַ ַּביִ ת ִמ ּתוֹ כָ ּה ,אוֹ ׁ ֶש ּנ ַָתן ְלתוֹ כָ ּה וְ הוֹ צִ יאְׁ ,שנֵיהֶ ם ּ ְפטו ִּריןָ ּ .פ ׁ ַשט ַּב ַעל הַ ַּביִ ת
אֶ ת יָדוֹ לַ חוּץ וְ נ ַָטל הֶ ָענִ י ִמ ּתוֹ כָ ּה ,אוֹ ׁ ֶש ּנ ַָתן ְלתוֹ כָ הּ וְ ִה ְכנִ יסְׁ ,שנֵיהֶ ם ּ ְפטו ִּרין:
רע"ב ) -א( יציאות השבת  -הוצאות
שמרשות לרשות האמורות אצל שבת.
והכנסות נמי קא קרי יציאות הואיל ומוציא
מרשות לרשות  -והאי דתני יציאות ולא תני
הוצאות לישנא דקרא נקט ,דכתיב )שמות טז(
אל יצא איש ממקומו ,ומיניה דרשינן הוצאה,
אל יצא איש עם הכלי שבידו ללקוט המן:
שתים שהן ארבע  -שתים מן התורה ,הוצאה
והכנסה ,לבעל הבית העומד בפנים ,ברשות
היחיד .ועל שתים אלו חייב על שגגתו חטאת
ועל זדונו כרת ועל התראתו סקילה כמו בכל
שאר מלאכות של שבת :שהן ארבע -
מדבריהם הוסיפו שתים ,לאסור לכתחילה
היכא שהמלאכה נעשית על ידי שנים זה
עוקר וזה מניח ,דשנים שעשאוה פטורים,
שנאמר )ויקרא ד( בעשותה אחת מכל מצות
ה' ,העושה את כולה ולא העושה מקצתה .וכן
בכל מלאכות של שבת אמרינן יחיד שעשאה
חייב ,שנים שעשאוה פטורים :ושתים שהן
ארבע בחוץ  -שתים מן התורה ,הוצאה
והכנסה ,לעני העומד בחוץ ,ברשות הרבים:
שהן ארבע  -מדבריהם הוסיפו שתים,
לאסור לכתחילה כשזה עוקר וזה מניח :פשט
העני את ידו  -ובתוכה קופה או הסל
שמקבל בו ככרות מבעל הבית  -ולהכי נקט
הוצאה בלשון עני ועשיר ,דאגב אורחיה
קמשמע לן דמצוה הבאה בעבירה אסורה
וחייבין עליה :ונתן לתוך ידו של בעל הבית
 דעביד ליה עקירה מרשות הרבים והנחהברשות היחיד :או שנטל מתוכה והוציא -

החפץ והניח ברשות הרבים ,דעביד עקירה
והנחה :העני חייב  -שעשה מלאכה שלימה.
והרי שתים מן התורה לעומד בחוץ .ואף על
גב דבעינן עקירה ממקום שיהיה בו ארבעה
טפחים על ארבעה טפחים והנחה במקום
שיהיה בו ארבעה על ארבעה וליכא ,דיד
העני ובעל הבית אין בה מקום שיהיה
ארבעה על ארבעה ,אמרינן בגמרא דידו של
אדם חשובה כארבעה על ארבעה ,כיון שהיא
עשויה להניח בה וליטול ממנה חפצים
ואפילו גדולים הרבה :ובעל הבית פטור -
פטור ומותר גמור ,דהא לאו מידי עבד :פשט
בעל הבית וכו' בעל הבית חייב  -הרי
שתים מן התורה לעומד בפנים :פשט העני
וכו'  -דעביד העני עקירה מרשות הרבים:
ונטל בעל הבית מתוכה  -והניח בפנים,
ועביד ליה בעל הבית הנחה ברשות היחיד:
או שנתן לתוכה  -דעביד ליה בעל הבית
עקירה מרשות היחיד :והוציא  -העני והניח
ברשות הרבים :שניהם פטורים  -שלא עשה
שום אחד מהם מלאכה שלימה .אבל אסורים
לעשות כן ,שמא יבואו כל אחד בפני עצמו
לעשות מלאכה שלימה בשבת .הרי שתים
מדבריהם ,אחת לעני בחוץ ואחת לבעל
הבית בפנים .והא דלא חשיב שתים לכל
אחד ,עקירה לעני ועקירה לבעל הבית
הנחה לעני והנחה לבעל הבית ,משום דלא
חשיב אלא עקירות שהן תחילת המלאכה
ואיכא למיחש שמא יגמרנה ,אבל הנחות שהן
סוף המלאכה לא קחשיב:
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ֵשב אָ ָדם ִלפְ נֵי הַ ּ ַס ּ ָפר סָ מו ְּך לַ ּ ִמנְחָ הַ ,עד ׁ ֶש ִּי ְת ּ ַפ ֵּלל .לֹא יִ ָּכנֵס אָ ָדם
)ב( לֹא י ׁ ֵ
יקין.
לַ ּ ֶמ ְרחָ ץ וְ לֹא לַ ּ ֻב ְר ְס ִקי וְ לֹא לֶ אֱ כֹל וְ לֹא לָ ִדין .וְ ִאם ִה ְת ִחיל ּו ,אֵ ין ַמ ְפ ִס ִ
יקין ִל ְת ִפ ָּלה:
יקין ִל ְקרוֹ ת ְק ִריאַ ת ְׁש ַמע ,וְ אֵ ין ַמ ְפ ִס ִ
ַמ ְפ ִס ִ
רע"ב ) -ב( לא ישב אדם לפני הספר -
ואפילו בחול .ומשום דבעי למתני לא יצא
החייט במחטו וכו' שמא ישכח ויצא ,דדמי
לגזירה דלא ישב אדם לפני הספר סמוך
למנחה שמא ישכח ולא יתפלל ,משום הכי
תנא להו הכא .ואיידי דזוטרן מילייהו פסיק
ותני להו ברישא ,והדר מפרש מילי דשבת
ומאריך בהן :סמוך למנחה  -מנחה גדולה
משש שעות ומחצה ולמעלה ,וסמוך למנחה
היינו מתחלת שעה שביעית .ואע"פ שעונתה
מרובה ,גזרה שמא ישבר הזוג של ספרים
אחר שהתחיל להסתפר ותעבור עונת
התפילה קודם שיתקננו וישלים התספורת:
ולא יכנס למרחץ  -סמוך למנחה ,שמא
יתעלף :ולא לבורסקי  -מקום עיבוד
העורות ,דלמא חזי פסידא וקלקול בעורות
אם לא יניעם ממקומם ויתקנם ,וימשך
במלאכתו עד שתעבור עונת התפילה :ולא
לאכול  -אפילו בסעודה קטנה ,שמא ימשך
בסעודה :ולא לדין  -אפילו בגמר דין שכבר
שמעו טענות בעלי דינין ולא נשאר עליהן
אלא לפסוק הדין בלבד ,דלמא חזו טעמא
ויסתרו מה שהיו רוצים לפסוק וחוזר להיות
תחילת הדין :ואם התחילו  -בחד מכל הני

דאמרינן :אין מפסיקין  -אלא יגמור ואחר
כך יתפלל .והוא שיש שהות ביום לגמור קודם
שיעבור זמן התפילה .והתחלת התספורת
משיניח מעפורת של ספרים בין ברכיו ,הוא
הסודר שנותן המתגלח על ברכיו כדי שלא
יפול השער על בגדיו .והתחלת המרחץ
משיפשוט הבגד הסמוך לבשרו ,ואית דמפרשי
משיסיר הסודר שעליו שהוא ראשון להפשטת
בגדיו .והתחלת הבורסקי משיחגור בין כתפיו
את בתי זרועותיו כדי להתעסק בעורות.
והתחלת אכילה משיטול ידיו .והתחלת הדין
משיתעטפו הדיינין בטליתן לשבת לדין
באימה וביראה ,ואם היו מעוטפים ויושבים
בדין ובא לפניהם דין אחר סמוך למנחה,
הויא התחלת אותו הדין משפתחו בעלי הדין
בטענותם :מפסיקין לקריאת שמע  -מלתא
אחריתא נקט והכי קאמר ,חברים העוסקים
בתורה מפסיקים תורתם לקריאת שמע
דזמנה קבוע דכתיב )דברים ו( בשכבך
ובקומך :ואין מפסיקין לתפלה  -שאין לה
זמן קבוע דאורייתא .ולא שנו אלא כגון רבי
שמעון בר יוחאי וחביריו שתורתן אומנותן,
אבל אנו הואיל ואנו מפסיקים תורתנו
לאומנותנו כל שכן שנפסיק לתפילה:

רע"ב ) -ג( לא יצא החייט במחטו -
אפילו תחובה לו בבגדו ,שמא ישכח ויצא,
ואומן דרך אומנותו חייב ,שדרך האומנין
לתחבן בבגדיהן כשיוצאין לשוק :שמא ישכח
ויצא  -משתחשך :הלבלר  -הסופר:
בקולמוסו  -התחוב אחורי אזניו כדרך
הסופרים :ולא יפלה את כליו  -מבער כנים
מבגדיו .תרגום בערתי הקדש ,פליתי :ולא

יקרא לאור הנר  -בספר ,שמא יטה הנר
להביא השמן לפי הפתילה כדי שידלוק יפה
ונמצא מבעיר בשבת .ואפילו היה הנר גבוה
שתים ושלש קומות לעולם אסור לקרות לאור
הנר אלא אם כן יש עמו אדם אחר לשמרו,
או אם הוא אדם חשוב שאינו רגיל לעולם
לתקן הנר :החזן  -מלמד תינוקות :מהיכן
התינוקות קורין  -מהיכן יתחילו לקרות,
דבעיון מועט כי האי לא גזרינן שמא יטה.

ֲשכָ הֶ ׁ ,ש ּ ָמא יִ ְׁש ַּכח וְ יֵצֵ א .וְ לֹא הַ ַּלבְ לָ ר
)ג( לֹא יֵצֵ א הַ חַ יָּט ְּב ַמחֲטוֹ סָ מו ְּך לַ ח ׁ ֵ
ֱמת אָ ְמר ּו ,הַ חַ ָּזן
ְּבקֻ ְלמוֹ סוֹ  .וְ לֹא יְ פַ ֶּלה אֶ ת ּ ֵכלָ יו ,וְ לֹא יִ ְק ָרא ְלאוֹ ר הַ ּנֵרֶּ .בא ֶ
רוֹ אֶ ה הֵ יכָ ן הַ ִּתינוֹ קוֹ ת קוֹ ְר ִאים ,אֲבָ ל הוּא לֹא יִ ְק ָראַּ .כיּוֹ צֵ א בוֹ  ,לֹא יֹאכַ ל הַ זָּב
ִעם הַ זָּבָ הִ ,מ ּ ְפנֵי הֶ ְר ּגֵל עֲ בֵ ָרה:
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והתינוקות קורין לפני רבן לאור הנר ,שאימת
רבן עליהם :אבל הוא לא יקרא  -כל
הפרשה ,מפני שאין אימתן עליו ושמירתן לא
הויא שמירה .ומהאי טעמא נמי איכא למאן
דאמר דאשה שומרת לבעלה אין שמירתה
שמירה שאין אימתה עליו :כיוצא בו -
לעשות הרחקה מן העבירה אמרו לא יאכל

הזב עם אשתו זבה ואע"פ ששניהם טמאים:
מפני הרגל עבירה  -שמתוך שהם מתיחדים
יבוא לבעול זבה שהיא בכרת .וזב וזבה
לרבותא נקט שהתשמיש קשה להן ואיכא
למימר דודאי לא יבואו לידי הרגל עבירה
אפילו הכי לא יאכלו זה עם זו:

)ד( וְ אֵ לּ ּו ִמן הַ הֲלָ כוֹ ת ׁ ֶשאָ ְמר ּו בַ עֲ ִליַּת ֲחנַנְ יָה בֶ ן ִחזְ ִק ּיָה בֶ ן ּג ְֻריוֹ ן ְּכ ׁ ֶש ָעל ּו
שר דְּ בָ ִרים ָּגזְ ר ּו בוֹ
נִמנ ּו וְ ַרבּ ּו ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי ַעל ּ ֵבית ִה ֵּלל ,ו ְּׁשמוֹ נָה ָע ָ ׂ
ְלבַ ְ ּקרוֹ ְ .
בַ יּוֹ ם:
רע"ב ) -ד( ]ואלו[ מהלכות  -אין פולין
ואין קורין לאור הנר דתנן במתניתין :בעליית
חנניה בן חזקיה  -שבקשו חכמים לגנוז ספר
יחזקאל שדבריו נראים כסותרים דברי תורה,
כגון כל נבלה וטרפה מן העוף ומן הבהמה
לא יאכלו הכהנים )יחזקאל מד( ,כהנים הוא
דלא אכלי הא ישראל אכלי ,וכגון וכן תעשה
בשבעה בחדש )שם מה( היכן נרמז קרבן זה
בתורה ,ונטמן חנניה בן חזקיה בעליה וישב
שם ופירש ספר יחזקאל :ושמונה עשר דבר
גזרו בו ביום  -שנחלקו בית שמאי ובית הלל
ועמדו למנין ורבו בית שמאי ופסקו כמותם
כדכתיב )שמות כג( אחרי רבים להטות.
וכולהו י"ח דבר מייתי להו בגמרא ,ואלו הן:
האוכל אוכל שהוא ראשון לטומאה או שני
לטומאה ,גזרו שיהא נעשה גופו שני לטומאה
ופוסל את התרומה במגעו ,ששני פוסל
בתרומה .הרי אלו שתי גזירות ,אוכל אוכל
ראשון ואוכל שני .והשותה משקין טמאים
נעשה גם כן שני לטומאה ופוסל את
התרומה ,הרי שלש  -וטעמא דגזור בהני,
דזמנין דאכיל אוכלין טמאים ושדי משקין
דתרומה בפומיה בעוד שהאוכלים טמאים
בפיו ופסיל להו ,וזמנין דשתי משקין טמאים
ובעודן בפיו שדי אוכלין דתרומה בפיו ופסיל
להו .וגזרו על הבא ראשו ורובו לאחר שטבל
מטומאתו בו ביום במים שאובין ,ועל טהור
גמור שנפלו על ראשו שלשה לוגין מים
שאובין .הרי חמש גזירות .וטעמא דגזור
טומאה על הני לטמא אדם ,לפי שהיו

טובלין במי מערות סרוחין ,והיו נותנין
עליהם אחר כך מים שאובין להעביר סרחון
המים ,התחילו ועשאום קבע לומר לא מי
המערות מטהרים אלא המים שאובין
מטהרים ,עמדו וגזרו עליהם טומאה ,דלמא
אתו לבטולי תורת מקוה וטבלי בשאובים.
והגזירה הששית ,שיהיו הספרים של כתבי
הקודש פוסלין את התרומה במגע .שבתחילה
היו מצניעין אוכלין דתרומה אצל ספר תורה,
אמרי האי קודש והאי קודש ,כיון דחזו דקא
אתו ספרים לידי פסידא ,שהעכברים המצויין
אצל האוכלין היו מפסידים את הספרים ,גזרו
שיהיו הספרים דהיינו תורה נביאים וכתובים
במגען פוסלין את התרומה .והגזירה
השביעית ,גזרו על סתם ידים שפוסלות את
התרומה ,מפני שהידים עסקניות הן ונוגעות
בבשרו במקום הטינופת ,וגנאי לתרומה אם
יגע בה בידים מזוהמות והיא נמאסת על
אוכליה .והגזירה השמינית ,האוכלין שנטמאו
במשקין שאותן המשקין נטמאו מחמת ידים
שנגעו בהן קודם נטילה ,גזרו על המשקין
שיטמאו את האוכלין ,שכל הדברים הפוסלין
את התרומה מטמאין את המשקין להיות
תחילה ,גזירה משום משקין הבאים מחמת
שרץ דאשכחן בהן שהן ראשונים מדאורייתא.
והאי דגזור בכל טומאת משקין להיות תחילה
ולא גזור נמי באוכלין גזירה משום ]אוכלין[
הבאים מחמת שרץ ,היינו טעמא דאחמור
רבנן במשקין משום דעלולים לקבל טומאה,
שאינן צריכין תיקון הכשר להביאן לידי קבלת
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טומאה כמו האוכלין שצריכין נתינת מים
להכשירן לקבל טומאה .והגזירה התשיעית,
כלים שנטמאו במשקין שנטמאו המשקים
בשרץ ,שאע"פ שהם ראשון לטומאה,
דאורייתא אין יכולים לטמא אדם וכלים,
שאין אדם וכלים מקבלים טומאה אלא מאב
הטומאה ולא ממשקין שנטמאו בשרץ שהם
ראשונים ,ורבנן גזור עלייהו שיטמאו כלים
גזירה משום משקה דזב וזבה ,שהן רוקו
ומימי רגליו ,שהן אב הטומאה ומטמאין
כלים מדאורייתא .והגזירה העשירית ,שיהיו
בנות כותים נדות מעריסתן ,כלומר מיום
שנולדו ,שתינוקת בת יומא מטמאה בנדה,
וכותים לית להו מדרש זה ,וכי חזיין לא
מפרשי להו ,הלכך גזור בהו רבנן .והגזירה
האחת עשרה ,שיהו כל המיטלטלין מביאין
את הטומאה בעובי המרדע ,והוא מלמד
הבקר ,ויש בהקפו טפח אבל אין בעביו טפח.
ואע"פ שמן התורה אין אהל פחות מטפח,
גזרו רבנן על כל המיטלטלין שיש בהקפן
טפח שאם ראשן אחד האהיל על המת וראשן
אחד על הכלים מביאין להן טומאת אהל,
גזירה אטו מי שיש בעביו טפח שמביא את
הטומאה מן התורה .והגזירה השתים עשרה,
הבוצר ענבים לדרכן בגת המשקה היוצא מהן

בשעת בצירה מכשירן לקבל טומאה ואע"פ
שהולך לאיבוד ולא ניחא ליה ,גזירה שמא
יבצור בקופות מזופפות דאז ניחא ליה
במשקה היוצא מהן שהרי אינו הולך לאיבוד
ומכשיר מן התורה .והגזירה השלש עשרה,
שיהיו גידולי תרומה תרומה ,ואפילו בדבר
שזרעו כלה כגון תבואה וקטנית ,גזירה משום
תרומה טמאה ביד כהן שאסורה באכילה ובא
לזרעה ,וגזור שתהא בשמה הראשון והרי היא
תרומה טמאה ,דחיישינן דלמא משהי לה עד
זמן זריעה ואתי למיכלה בטומאה .והגזירה
הארבע עשרה ,מי שהחשיך לו בדרך נותן
כיסו לנכרי ולא יטלטלנו פחות פחות
מארבע אמות .והגזירה החמש עשרה והשש
עשרה ,אין פולין ואין קורין לאור הנר דתנן
במתניתין .והגזירה השבע עשרה ,גזרו על
פתן של עובדי כוכבים ועל שמנן ועל יינן
ועל בנותיהן .וכולהו גזירה חדא היא,
כדאמרינן גזרו על פתן משום שמנן ,ועל
שמנן משום יינן ,ועל יינן משום בנותיהן ,ועל
בנותיהן משום דבר אחר ,כלומר משום
עבודת כוכבים .והגזירה השמונה עשרה ,גזרו
על תינוק עובד כוכבים שיהא מטמא בזיבה,
כדי שלא יהא תינוק ישראל רגיל אצלו
במשכב זכור:

)ה( ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין ׁשוֹ ִרין דְּ יוֹ וְ סַ ְמ ָמנִ ים וְ כַ ְר ִׁשינִ ים ,אֶ ָּלא כְ ֵדי ׁ ֶש ִּי ּ ׁשוֹ ר ּו
ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ ם .וּבֵ ית ִה ֵּלל ַמ ִּת ִירין:
רע"ב ) -ה( אין שורין דיו  -סממנים
שעושים מהם דיו לכתיבה :וסממנים -
לצבע :וכרשינים  -מאכל בהמה ,ורגילים
לשרות אותן במים תחלה ,וקורין להם בערבי
כרסנ"ה ,ובלע"ז ויצ"ש .וסברי בית שמאי
אדם מוזהר על שביתת כלים כמו על שביתת
בהמתו ,והיינו טעמא דאין נותנין אונין,
והיינו טעמא דאין פורשין מצודות .ונר

הדולק בשבת וקדירה שעל גבי כירה דמודו
בהו בית שמאי] ,בדמפקר[ אפקורי לכלים
ושוב אינו מצווה על שביתתן :ובית הלל
מתירין  -משנתן המים מבעוד יום אע"פ
שהן נישורין והולכין בשבת ,דסברי על שביתת
בהמה אדם מוזהר דאית בה צער בעלי חיים,
אבל לא על שביתת כלים:

)ו( ֵּבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין נוֹ ְתנִ ין אוּנִ ין ׁ ֶשל ּ ִפ ְׁש ּ ָתן ְלתוֹ ְך הַ ּ ַתנּ וּר ,אֶ ָּלא ְכ ֵדי
ַהֲביל ּו ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ ם ,וְ לֹא אֶ ת הַ ֶ ּצ ֶמר לַ יּוֹ ָרה ,אֶ ָּלא ְכ ֵדי ׁ ֶש ִּי ְקלֹט הָ ָעיִ ן .וּבֵ ית
ׁ ֶשיּ ִ
יריןֵ ּ .בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין ּפוֹ ְרשִׂ ין ְמצוּדוֹ ת חַ יָּה וְ עוֹ פוֹ ת וְ ָדגִ ים,
ִה ֵּלל ַמ ִּת ִ
אֶ ָּלא ְכ ֵדי ׁ ֶש ִּיצּוֹ ד ּו ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ ם .וּבֵ ית ִה ֵּלל ַמ ִּת ִירין:
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רע"ב ) -ו( אונין  -אגודות של פשתן
מנופץ ,ונותנין אותן בתנור ומתלבנים:
שיהבילו  -שיתחממו ,שיעלה בהם ההבל:
ליורה  -של צבעים :אלא כדי שיקלוט את
העין  -שיקלוט הצבע מבעוד יום :ובית הלל
מתירים  -לתתן לתוכו מבעוד יום ותהא

קולטת כל הלילה .ולא שרו בית הלל אלא
ביורה עקורה מן האש ,שאם יש תחתיה אש
בשבת אסור ,גזירה שמא יחתה בגחלים -
וצריך נמי שתהא היורה סתומה וטוחה
בטיט ,גזירה שמא יגיס ויהפך בה בשבת
וחייב משום מבשל:

יהין
)ז( ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין מוֹ כְ ִרין לַ ּנ ְָכ ִרי וְ אֵ ין טוֹ עֲ נִ ין ִע ּמוֹ וְ אֵ ין ַמגְ ִּב ִ
ירין:
יע ְל ָמקוֹ ם קָ רוֹ ב .וּבֵ ית ִה ֵּלל ַמ ִּת ִ
ָעלָ יו ,אֶ ָּלא ְכ ֵדי ׁ ֶשיּ ִַּג ַ
רע"ב ) -ז( ולא טוענין עמו  -על החמור:
ולא מגביהים עליו  -משאוי על כתפו.
דמחזי כמסייעו להוליך המשאוי בשבת :אלא
כדי שיגיע למקום קרוב  -כלומר שיהא

המקום שרוצה להוליכו קרוב שיוכל להגיע
שם מבעוד יום :ובית הלל מתירין  -כדי
שיצא מפתח ביתו מבעוד יום:

)ח( ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין נוֹ ְתנִ ין עוֹ רוֹ ת לָ ַע ְּב ָדן וְ לֹא כֵ ִלים ְלכוֹ בֵ ס נ ְָכ ִרי,
אֶ ָּלא ְכ ֵדי ׁ ֶשיּ ֵָעשׂ ּו ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ ם .ו ְּבכֻ ָּלן ּ ֵבית ִה ֵּלל ַמ ִּת ִירין ִעם הַ ּ ׁ ָש ֶמ ׁש:
רע"ב ) -ח( לעבדן  -מעבד העורות:
מתירין עם השמש  -בעוד שהחמה על
הארץ קודם שתשקע:

)ט( אָ ַמר ַר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ַּג ְמ ִליאֵ ל ,נוֹ הֲ גִ ין הָ י ּו בֵ ית אַ ָּבא ׁ ֶשהָ י ּו נוֹ ְתנִ ין ְּכלֵ י לָ בָ ן
לשה י ִָמים ק ֶֹדם לַ ּ ׁ ַש ָּבת .וְ ׁ ָשוִ ין אֵ לּ ּו וָ אֵ לּ ּוֶ ׁ ,ש ּטוֹ עֲ נִ ין קוֹ רוֹ ת ּ ֵבית
ְלכוֹ בֵ ס נָכְ ִרי ְׁש ׁ ָ
הַ ַּבד וְ ִעגּ וּלֵ י הַ ַּגת:
רע"ב ) -ט( כלי לבן  -שהוא קשה לכבס
וצריך שלשה ימים .ומחמירין על עצמן כבית
שמאי .ואין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל,
אלא כבית הלל שמתירין עם השמש :ושוין -
בית שמאי ובית הלל שטוענין את הזיתים
מבעוד יום בקורת בית הבד .לאחר שטחנו
הזיתים טוענין עליהם קורות כבדים
והמשקה זב והולך מאליו כל השבת :ועגולי

הגת  -הנך דגת קרי עיגולין ,שהיו דפין עבין
עשויין בעיגול .ובהא מודו בית שמאי לבית
הלל משום דאי נמי עביד להו בשבת ליכא
חיוב חטאת ,דאין נותנין קורה על גבי זיתים
עד שטוחנין תחלה בריחים ,וכן בענבים
דורכים אותן ברגל תחלה ,ובלאו קורה נמי
משקה נפיק ממילא אלא דלא נפיק שפיר כי
השתא ,הלכך לא דמי לדש:

שרָּ ,בצָ ל וּבֵ יצָ ה ,אֶ ָּלא כְ ֵדי ׁ ֶש ִּיצּוֹ ל ּו ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ ם .אֵ ין נוֹ ְתנִ ין ּ ַפת
)י( אֵ ין צוֹ ִלין ָּב ָ ׂ
ֲשכָ ה ,וְ לֹא ח ֲָר ָרה ַעל ַּג ּ ֵבי גֶחָ ִלים ,אֶ ָּלא ְכ ֵדי ׁ ֶש ִּי ְק ְרמ ּו פָ נֶיהָ
לַ ּ ַתנּ וּר ִעם ח ׁ ֵ
ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ םַ .ר ִּבי א ֱִליעֶ זֶר אוֹ ֵמרְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִּי ְקרֹם הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן ׁ ֶש ָּל ּה:
רע"ב ) -י( כדי שיצולו  -כמאכל בן
דרוסאי ,והוא שליש בשול ,ובכך הוא ראוי
לאכילה ותו ליכא למגזר שמא יחתה בגחלים:
חררה  -עוגת רצפים :שיקרמו  -תחילת
אפיה עושין כמו קרום :פניה  -שהם כלפי

אויר התנור :כדי שיקרום התחתון  -המדובק
לחרס התנור ,דהוא נאפה תחילה קודם
שיקרמו הפנים שכלפי אויר התנור ,ובהכי
סגי .ואין הלכה כר' אליעזר:

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

טעון גניזה

8

חק לישראל – פרשת בראשית יום ב'
ֲשכָ ה .ו ַּמאֲ ִחיזִ ין אֶ ת הָ אוּר ִּב ְמדו ַּרת ֵּבית
)יא( ְמ ׁ ַש ְל ְׁש ִלין אֶ ת הַ ּ ֶפסַ ח ַּב ּ ַת ּנוּר ִעם ח ׁ ֵ
הַ ּמוֹ קֵ ד .וּבַ ְּגבו ִּלין ְּכ ֵדי ׁ ֶשיֶּאֱ חֹז הָ אוּר ְּב ֻר ָּבןַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרַּ ,ב ּ ֶפחָ ִמין ָּכל
ׁ ֶשהוּא:
רע"ב ) -יא( משלשלין את הפסח -
התנורים שלהן פיהן למעלה ומורידין הצלי
לתוכו ,להכי תני משלשלין :עם חשיכה -
ואע"ג דבעלמא אין צולין כדאמרן ,הכא שרי,
דבני חבורה זריזין הן ומדכרי אהדדי ולא אתו
לחתויי בגחלים :ומאחיזין את האור  -מעט
בעצים של מדורת בית המוקד ,ולא חיישינן
שמא יבואו הכהנים להבעירה משתחשך,
דכהנים זריזין הן :בית המוקד  -לשכה
גדולה היתה בעזרה שמסיקין בה מדורה
תמיד והכהנים מתחממים שם לפי שהולכים

גמרא

יחפים על הרצפה של שיש :ובגבולין  -צריך
אדם להבעיר מדורתו מבעוד יום כדי
שתאחוז האור ברובה .וכמה ברובה ,כדי
שתהא שלהבת עולה מאליה ואינה צריכה
לקיסמין דקין תחתיה להבעירה :אף בפחמין
כל שהן  -כי היכי דמדורת בית המוקד
מקילינן בבית המוקד לכהנים ,כמו כן
במדורת פחמים מקילינן לכל אדם ואין צריך
להאחיז בהן האור אלא כל שהוא ,שאין דרכה
להיות כבה והולכת ולא אתו לחתויי בהו.
והלכה כרבי יהודה ,דליכא מאן דפליג עליה:

 -שבת דף יג' ע"א

לא יאכל הזב עם הזבה וכו' .איבעיא להו נדה מהו שתישן עם בעלה היא
בבגדה והוא בבגדו.
תא שמע אל ההרים לא אכל ועיניו לא נשא אל גלולי בית ישראל ואת
אשת רעהו לא טמא ואל אשה נדה לא יקרב מקיש אשה נדה לאשת רעהו
מה אשת רעהו הוא בבגדו והיא בבגדה אסור אף אשתו נדה הוא בבגדו
והיא בבגדה אסור.
תני דבי אליהו מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש
תלמידי חכמים הרבה ומת בחצי ימיו והיתה אשתו נוטלת תפיליו
ומחזרתם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ואמרה להם כתיב בתורה כי הוא
חייך ואורך ימיך בעלי ששנה הרבה וקרא הרבה
ושימש תלמידי חכמים הרבה מפני מה מת בחצי ימיו ולא היה אדם
מחזירה דבר פעם אחת נתארחתי אצלה והיתה מסיחה כל אותו מאורע
ואמרתי לה בתי בימי נדותך מה הוא אצלך אמרה לי חס ושלום אפילו
באצבע קטנה לא נגע ]בי[ בימי לבוניך מהו אצלך אכל עמי ושתה עמי
וישן עמי בקירוב בשר ולא עלתה דעתו על דבר אחר ואמרתי לה ברוך
המקום שהרגו שלא נשא פנים לתורה שהרי אמרה תורה ואל אשה בנדת
טומאתה לא תקרב כי אתא רב דימי אמר מטה חדא הואי במערבא אמרי
אמר רב יצחק בר יוסף סינר מפסיק בינו לבינה:
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רש"י על הגמרא
שתישן עם בעלה  -במטה ,כגון שהוא טמא
דליכא למיחש משום טהרה ,או בזמן הזה
שאין בו טהרה ,מי חיישינן להרגל עבירה ,או
דילמא כיון דאיכא היכרא מדכר דכירי :אל
ההרים לא אכל  -בפרק אלו הן הנשרפין
בסנהדרין )פא ,א( מפרש ליה שלא נתפרנס
בזכות אבות ,שלא הוצרך לכך לפי שהוא
צדיק :מה אשת רעהו כו'  -דאסור לן יחוד
מן התורה ,בקדושין )פ ,ב( מאחיך בן אמך:
ושימש תלמידי חכמים  -להסבירו סתומות
המשנה וטעמיה ,והוא הנקרא תלמוד:

זוהר

נדותיך  -כל שבעה של ראייה ראשונה:
ליבוניך  -כגון זבה שסופרת שבעה נקיים
משפסקה ,וצריכה להיות לובשת לבנים
לבדיקה ,שמא תראה ותסתור ספירתה :בנדת
טומאתה  -ועד שתבא במים לטבילה היא
בנדתה ,דמרבינן מתהיה בנדתה בהוייתה
תהא עד שתבא במים ,בתורת כהנים :מטה
חדא הואי  -רחבה ,ולא קירוב בשר הואי,
וסבר דשרי בהכי :סינר  -פורציינ"ט שהיא
חוגרת בו ומגיע ממתנים ולמטה:

– הקדמה בראשית דף י' ע"א

ּ ָפ ַתח ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר וְ אָ ַמר )שיר השירים ג( ִמי זֹאת עוֹ לָ ה ִמן הַ ּ ִמ ְד ָּבר וְ גו'ִ ,מי זֹאת,
ְּכלָ לָ א דִּ ְת ֵרין ִקדּ ו ִּׁשין )קדישין( דִּ ְת ֵרין ָע ְל ִמין ְּב ִחבּ ו ָּרא ח ֲָדא וְ ִק ּ ׁשו ָּרא ח ֲָדא.
עוֹ לָ ה ַמ ּ ָמ ׁש ְל ֶמהוֵ י ק ֶֹד ׁש קָ ָד ִׁשין .דְּ הָ א ק ֶֹד ׁש קָ ָד ִׁשין ִמ"י .וְ ִא ְתחַ ְּב ָרא ְּבזֹא"ת.
יהי ק ֶֹד ׁש קָ ָד ִׁשיןִ .מן הַ ּ ִמ ְד ָּבר דְּ הָ א ִמן הַ ּ ִמ ְד ָּבר
ְּבגִ ין ְל ֶמהֱוֵי )זאת( עוֹ לָ ה דְּ ִא ִ
יהי עוֹ לָ ה ְּכ ָמא ְדאַ ְּת
יעל ְלחֻ ּ ָפהּ .ת ּו ִמן הַ ּ ִמ ְד ָּבר ִא ִ
י ְָר ָתא ְל ֶמהֱוֵי כַ ָּלה ו ְּל ֵמ ַ
ְ
יש ּו ְּבשִׂ ְפוָ ון
אָ ֵמר) ,שיר השירים ד( ו ִּמ ְד ָּב ֵרך נָאוֶ ה ְּבהַ הוּא ִמ ְד ָּבר )דף י ע"ב( דִּ ְל ִח ׁ
יהי עוֹ לָ ה:
ִא ִ
ֱלהים
ירים הָ אֵ ֶּלה אֵ ֶּלה הֵ ם הָ א ִ
וְ ָתנִ ינָן ַמאי ִד ְכ ִתיב) ,שמואל א ד( הָ אֱ ל ִֹהים הָ אַ דִּ ִ
ְ
הַ ּ ַמ ִּכים אֶ ת ִמצְ ַריִ ם ְּבכָ ל ַמ ָּכה ַּב ּ ִמ ְד ָּבר .וְ ִכי ָּכל דְּ עֲ בַ ד לוֹ ן קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא
ַּב ּ ִמ ְד ָּבר הֲ וָ ה ,וְ הָ א ְּביִ ּ ׁשוּבָ א הֲוָ ה .אֶ ָּלא ַּב ּ ִמ ְד ָּברְּ ,ב ִדבּ ו ָּראְּ ,כ ָמא ְדאַ ְּת אָ ֵמר,
)שיר השירים ד( ו ִּמ ְד ָּב ֵר ְך נָאוֶ ה .ו ְּכ ִתיב) ,תהלים עה( ִמ ּ ִמ ְד ַּבר הָ ִרים .אוּף הָ ִכי עוֹ לָ ה
יהי סַ ְלקָ א וְ אָ עֳ לַ ת ּ ֵבין
ִמן הַ ּ ִמ ְד ָּברִ ,מן הַ ּ ִמ ְד ָּבר וַ דַּ איְּ .בהַ ִהיא ִמ ָּלה דְּ פו ָּמא ִא ִ
ישא:
ישיְ ה ּו דְּ ַע ּ ָמא קַ דִּ ׁ ָ
ַּג ְדפֵ י דְּ ִא ּ ָמא ,ו ְּלבָ ַתר ְּב ִדבּ ו ָּרא נ ְַח ָתא וְ ׁ ַש ְריָא ַעל ֵר ׁ ַ
הֵ ָ
יה
יך סַ ְלקָ א ְּב ִדבּ ו ָּרא .דְּ הָ א ְּב ׁ ֵשירו ָּתא ַּכד ַּבר נ ָׁש קָ ִאים ְּבצַ ְפ ָרא ִאית לֵ ּ
יהְּ .ב ׁ ַש ְע ּ ָתא דְּ פָ קַ ח ֵעינוֹ י הֵ ְ
ידי
יך ְמבָ ֵר ְך .הָ ִכי הֲו ּו ַע ְב ֵדי ח ֲִס ֵ
אר ּ
ְלבָ ְרכָ א ְל ָמ ֵ
יליָא אַ ְסחָ ן
קַ ְד ָמאֵ י ,נ ְַטלָ א ְד ַמיָיא הֲ ו ּו יַהֲ בֵ י קָ ַמייְ ה ּו ,ו ְּבזִ ְמנָא דְּ ִא ְת ָער ּו ְּבלֵ ְ
יתא ו ְּמבָ ְרכֵ י ַעל ְק ִריאָ ָת ּה )וכו'(ַ ּ .ת ְרנְ גוֹ לָ א קָ ֵרי
ימי וְ לָ ָעאן ְּבאוֹ ַריְ ָ
יְ ַדיְ יה ּו .וְ קָ יְ ֵ
ְ
יליָא ַמ ּ ָמ ׁש ,וּכְ ֵדין קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא )ס' ב( ִא ְׁש ּ ַת ַּכח ִעם
ו ְּכ ֵדין ּ ַפ ְלגוּת לֵ ְ
ידיִ ן ְמסוֹ אָ בוֹ ת ו ְּמזְ הָ מוֹ ת) .ומברכין(.
נְתא ְד ֵע ֶדן ,וְ אַ ִּסיר ְלבָ ְרכָ א ִּב ַ
צַ דִּ יקַ יָיא ְּבגִ ָ
וְ כֵ ן ָּכל ׁ ַשעֲ ָתא:
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יה ּ ָפ ְרחָ א
ֵיה .ו ְּב ׁ ַשעֲ ָתא דְּ רוּחֵ ּ
יה ּ ָפ ְרחָ א ִמ ּנ ּ
ְּבגִ ין דִּ ְב ׁ ַשעֲ ָתא דְּ בַ ר נ ָׁש נ ִָאים ,רוּחֵ ּ
ֵיה ,רוּחָ א ְמסָ אָ בָ א ז ּ ִַמין וְ ׁ ָש ְריָא ַעל יְ דוֹ י ו ְּמסָ אַ ב לוֹ ן וְ אַ ִּסיר ְלבָ ְרכָ א ְּבה ּו
ִמ ּנ ּ
ֵיה
יה ִמ ּנ ּ
ימ ָמא דְּ לָ א נ ִָאים וְ לָ א ּ ָפ ַרח רוּחֵ ּ
ימא ִאי הָ ִכי הָ א ִּב ָ
ְּבלָ א נְ ִטילָ ה .וְ ִאי ֵת ָ
ְ
יה רוּחָ א ְמסָ אֲ בָ א וְ כַ ד ָעאל ְלבֵ ית הַ ִּכ ּ ֵסא לָ א יְ בָ ֵרך וְ לָ א יִ ְק ָרא
וְ לָ א ׁ ַש ְריָא עֲ לֵ ּ
ימא ְּבגִ ין דִּ ְמלו ְּכלָ ִכים ִאנּ וּן,
ַּב ּתוֹ ָרה ֲא ִפלּ ּו ִמ ָּלה חָ ָדא ַעד דְּ יִ ְסחֵ י יְ דוֹ י .וְ ִאי ֵת ָ
יחין וְ לָ א
לָ או הָ ִכי הוּאַּ ,ב ּ ֶמה ִא ְתלַ ְכ ְלכ ּו .אֶ ָּלא וַ וי ִל ְבנֵי ָע ְל ָמא דְּ לָ א ַמ ְׁש ִּג ִ
ימא ָע ְל ָמא .רוּחָ א ח ֲָדא ִאית
אריהוֹ ן וְ לָ א י ְָד ֵעי ַעל ַמה ָּקיְ ָ
י ְַד ִעין ְּביִ ְק ָרא ְד ָמ ֵ
ְּבכָ ל ּ ֵבית הַ ִּכ ּ ֵסא דְּ ָע ְל ָמא דְּ ׁ ַש ְריָא ּ ַת ּ ָמן וְ ִא ְתהַ ִּני ֵמהַ הוּא ִל ְכלוּכָ א וְ ִטנּ וּפָ א ו ִּמיָּד
ׁ ָש ֵרי ַעל ִא ּנוּן אֶ צְ ְּב ָען דִּ ידוֹ י דְּ בַ ר נ ָׁש:
הלכה – שולחן ערוך או"ח סימן סא' ועוד
סימן סא  -דין כמה צריך לדקדק ולכוין בקריאת שמע:

)א( יקרא קריאת שמע בכוונה ,באימה ,ביראה ,ברתת וזיע:
)כד( צריך לקרות קריאת שמע בטעמים כמו שהם בתורה :הגה  -אבל לא נהגו כן
במדינות אלו ,ומ"מ המדקדקים מחמירים בכך:
סימן צ  -מקום הראוי להתפלל עם הצבור ,ודין ההולך בדרך:

)יא( מי שיש לו בהכ"נ בעירו ואינו נכנס בו להתפלל נקרא שכן רע וגורם גלות לו
ולבניו:
סימן צח  -צריך שיהיה לו כוונה בתפלתו:
)א( המתפלל צריך שיכוין בלבו פירוש

המלות שמוציא בשפתיו; ויחשוב כאלו שכינה
כנגדו; ויסיר כל המחשבות הטורדות אותו עד שתשאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפלתו;
ויחשוב כאלו היה מדבר לפני מלך בשר ודם היה מסדר דבריו ומכוין בהם יפה לבל
יכשל ,ק"ו לפני ממ"ה הקב"ה שהוא חוקר כל המחשבות .וכך היו עושים חסידים
ואנשי מעשה ,שהיו מתבודדים ומכוונין בתפלתם עד שהיו מגיעים להתפשטות
הגשמות ולהתגברות כח השכלי ,עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה .ואם תבא לו
מחשבה אחרת בתוך התפלה ,ישתוק עד שתתבטל המחשבה .וצריך שיחשוב בדברים
המכניעים הלב ומכוונים אותו לאביו שבשמים ,ולא יחשוב בדברים שיש בהם קלות
ראש :הגה  -ויחשוב קודם התפלה מרוממות האל יתעלה ובשפלות האדם ,ויסיר כל תענוגי האדם
מלבו )הר"י ריש פרק אין עומדין( .ואסור לאדם לנשק בניו הקטנים בבהכ"נ ,כדי לקבוע בלבו שאין
אהבה כאהבת המקום )בנימין זאב סי' קס"ג ואגודה פ' כיצד מברכין(:

)ד( התפלה היא במקום הקרבן ,ולכך צריך ליזהר שתהא דוגמת הקרבן בכוונה ולא
יערב בה מחשבה אחרת ,כמו מחשבה שפוסלת בקדשים; ומעומד ,דומיא דעבודה;
קביעות מקום כמו הקרבנות ,שכל אחד קבוע מקומו לשחיטתו ומתן דמיו ,ושלא יחוץ
דבר בינו לקיר ,דומיא דקרבן שהחציצה פוסלת בינו לקיר; וראוי שיהיו לו מלבושים
נאים מיוחדים לתפלה ,כגון בגדי כהונה ,אלא שאין כל אדם יכול לבזבז על זה; ומ"מ
טוב הוא שיהיו לו מכנסים מיוחדים לתפלה ,משום נקיות:
כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

11

חק לישראל – פרשת בראשית יום ב'
סימן קכד  -דין הנהגת ש"צ בי"ח הברכות ,ודין עניית אמן:

)ז( לא ישיח שיחת חולין בשעה שש"צ חוזר התפלה ,ואם שח הוא חוטא ,וגדול עונו
מנשוא ,וגוערים בו :הגה  -וילמד בניו הקטנים שיענו :אמן ,כי מיד שהתינוק עונה :אמן ,יש לו חלק
לעולם הבא )כל בו(:
סימן קכה  -דיני קדושה:
)א( אין הצבור אומרים

עם ש"ץ נקדישך ,אלא שותקין ומכוונין למה שש"צ אומר עד
שמגיע לקדושה ,ואז עונים הציבור קדוש:
)ב( טוב לכוין רגליו בשעה שאומר קדושה עם שליח ציבור :הגה  -ויש לישא העינים למרום
בשעה שאומרים קדושה ,וכן מנענעים גופן ונושאין אותו מן הארץ )טור ושבולי לקט( ; ואין לדבר
באמצע הקדושה )מהרי"ל וב"י בשם מהרי"א ודרך ארץ זוטא( .ומי שאמר סדר קדושה ,ובא לבהכ"נ
ומצא צבור עונין קדושה ,חוזר ועונה עמהם )תשובת הרשב"א סי' רמ"ט(:

ð"òì

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