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חק לישראל – פרשת נח יום ב'
תורה -

בראשית פרק ו'

לש ֵמאוֹ ת אַ ּ ָמה אֹ ֶר ְך הַ ּ ֵתבָ ה ח ֲִמ ּ ִׁשים אַ ּ ָמה ָר ְח ָּבהּ
ֲשר ּ ַתעֲ ֶ ׂשה אֹ ָת ּה ְׁש ׁ
)טו( וְ זֶה א ׁ ֶ
ְ
לש ֵמאוֹ ת אַ ּ ָמה אֹ ֶרך הַ ּ ֵתבָ ה
שה אֹ ָת ּה ְׁש ׁ
ֲשר ּ ַתעֲ ֶ ׂ
לשים אַ ּ ָמה קוֹ ָמ ָת ּה) :טו( וְ זֶה א ׁ ֶ
ו ְּׁש ִׁ
לשים אַ ּ ָמה קוֹ ָמ ָת ּה:
ח ֲִמ ּ ִׁשים אַ ּ ָמה ָר ְח ָּב ּה ו ְּׁש ִׁ

)טו( וְ ֵדין דִּ ַת ְע ּ ֵבד י ַָת ּה ְּתלָ ת ְמאָ ה אַ ּ ִמין או ְּר ָּכא ְד ֵתבוֹ ָתא

חַ ְמ ִׁשין אַ ּ ִמין ּ ְפ ָתי ַּה ו ְּתלָ ִתין אַ ּ ִמין רו ַּמ ּה:

שה לַ ּ ֵתבָ ה וְ אֶ ל אַ ּ ָמה ְּתכַ ֶּל ּנָה ִמ ְל ַמ ְעלָ ה וּפֶ ַתח הַ ּ ֵתבָ ה ְּבצִ דָּ ּה
)טז( צֹהַ ר ּ ַתעֲ ֶׂ
שה לַ ּ ֵתבָ ה וְ אֶ ל אַ ּ ָמה ְּתכַ ּ ֶל ּנָה
שהָ ) :טז( צֹהַ ר ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ּ ָתשִׂ ים ּ ַת ְח ִּת ִּים ְׁשנִ ִּים ו ְּׁש ִל ִׁשים ּ ַתעֲ ֶׂ
שהָ ) :טז( נֵהוֹ ר ּ ַת ְע ּ ֵביד ְל ֵתבוֹ ָתא
ִמ ְל ַמ ְעלָ ה וּפֶ ַתח הַ ּ ֵתבָ ה ְ ּב ִצדָּ ּה ּ ָתשִׂ ים ּ ַת ְח ִּת ִּים ְׁשנִ ִּים ו ְּׁש ִל ִׁשים ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ית ִאין ּ ַת ְע ְּב ִד ּנ ַּה:
אֲר ִעין ִּתנְ יָנִ ין ו ְּת ִל ָ
ו ְּלאַ ְמ ָתא ְּת ׁ ַש ְכ ְל ִל ּנ ַּה ִמ ְּל ֵע ָּלא וְ ַת ְר ָעא ְד ֵתבוֹ ָתא ְּב ִס ְט ַר ּה ְּת ׁ ַש ִּוי ְמדוֹ ִרין ָ

אֲשר בּ וֹ רוּחַ
שר ׁ ֶ
)יז( וַ אֲנִ י ִהנְ נִ י ֵמ ִביא אֶ ת הַ ּ ַמבּ וּל ַמיִ ם ַעל הָ אָ ֶרץ ְל ׁ ַשחֵ ת ָּכל ָּב ָ ׂ
חַ ִּיים ִמ ּ ַתחַ ת הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם כּ ֹל א ׁ ֶ
ֲשר ָּבאָ ֶרץ יִ גְ וָ ע) :יז( וַ אֲ נִ י ִהנְ נִ י ֵמ ִביא אֶ ת הַ ּ ַמבּ וּל ַמיִ ם ַעל
שר ָּבאָ ֶרץ יִ גְ וָ ע) :יז( וַ אֲ נָא הָ א
הָ אָ ֶרץ ְל ׁ ַשחֵ ת ָּכל ָּב ָ ׂשר אֲ ׁ ֶשר בּ וֹ רוּחַ חַ ִּיים ִמ ּ ַתחַ ת הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם כּ ֹל אֲ ׁ ֶ
יה רוּחָ א ְדחַ ּיֵי ִמ ְּתחוֹ ת ְׁש ַמיָא כּ ֹל דִּ י ְבאַ ְר ָעא
אֲ נָא ַמיְ ֵתי יָת טוֹ פָ נָא ַמ ּיָא ַעל אַ ְר ָעא ְלחַ ָּבלָ א ָּכל ִּב ְס ָרא דִּ י בֵ ּ
יְ מוּת:

ֶיך וְ ִא ְׁש ְּת ָך וּנְ ׁ ֵשי בָ נ ָ
את אֶ ל הַ ּ ֵתבָ ה אַ ּ ָתה וּבָ נ ָ
ֶיך
יתי ִא ּ ָת ְך וּבָ ָ
)יח( וַ הֲ ִקמ ִֹתי אֶ ת ְּב ִר ִ
ֶיך וְ ִא ְׁש ְּת ָך וּנְ ׁ ֵשי בָ נ ָ
את אֶ ל הַ ּ ֵתבָ ה אַ ּ ָתה וּבָ נ ָ
ֶיך ִא ּ ָת ְך:
יתי ִא ּ ָת ְך ּובָ ָ
ִא ּ ָת ְך) :יח( וַ הֲ ִקמ ִֹתי אֶ ת ְ ּב ִר ִ
ָיך וְ ִא ְּת ָת ְך וּנְ ׁ ֵשי ְבנ ְ
)יח( וְ אָ קֵ ם יָת ְקי ִָמי ִע ּ ָמ ְך וְ ֵתעוֹ ל ְל ֵתבוֹ ָתא אַ ְּת ו ְּבנ ְ
ָיך ִע ּ ָמ ְך:

רש"י
)טז( צהר  -י"א חלון וי"א אבן טובה
המאירה להם )ב"ר שם( :ואל אמה תכלנה
מלמעלה  -כסויה משופע ועולה עד שהוא
קצר מלמעלה ועומד על אמה כדי שיזובו
המים למטה )סא"א( מכאן ומכאן :בצדה
תשים  -שלא יפלו הגשמים בה :תחתים
שנים ושלשים  -ג' עליות זו על גב זו
עליונים לאדם אמצעים למדור תחתיים לזבל
)שם(:
)יז( ואני הנני מביא  -הנני מוכן להסכים
עם אותם שזרזוני ואמרו לפני כבר )תהלים
ח( מה אנוש כי תזכרנו :מבול  -שבלה את

נביא

הכל שבלבל את הכל שהוביל את הכל מן
הגבוה לנמוך וזהו לשון אונקלוס שתרגם
טופנא שהציף את הכל והביאם לבבל שהיא
עמוקה לכך נקראת שנער שננערו שם כל
מתי מבול )ס"א מימי וכן הגיה מהרש"ל
בח"ש במס' שבת(:
)יח( והקמותי את בריתי ) -ב"ר( ברית היה
צריך על הפירות שלא ירקבו ויעפשו ושלא
יהרגוהו רשעים שבדור :אתה ובניך ואשתך -
האנשים לבד והנשים לבד מכאן שנאסרו
בתשמיש המטה )שם(:

– ישעיה פרק נג' ד'-ז'

ֲשבְ נֻה ּו נָגו ַּע מֻ ּ ֵכה ֱאל ִֹהים
ָשא ו ַּמ ְכאֹ בֵ ינ ּו ְסבָ לָ ם וַ ֲאנ ְַחנ ּו ח ׁ ַ
)ד( אָ כֵ ן חֳלָ יֵנ ּו הוּא נ ָ ׂ
ּמעֻ ּנֶה) :ד( בכן על חובנא הוא יבעי ועויתנא בדילה ישתבקון ואנחנא חשיבין כתישין מחן מן קדם יי
וְ
ומענן:
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חק לישראל – פרשת נח יום ב'
)ה( וְ הוּא ְמחֹלָ ל ִמ ּ ְפ ׁ ָש ֵענ ּו ְמ ֻד ָּכא ֵמעֲ וֹ נ ֵֹתינ ּו מוּסַ ר ְׁשלוֹ ֵמנ ּו ָעלָ יו וּבַ חֲבֻ ָרתוֹ נִ ְר ּ ָפא
לָ נ ּו) :ה( והוא יבני בית מקדשא דאתחל בחובנא אתמסר בעויתנא ובאולפנה שלמא יסגי עלנא וכדנצית
לפתגמוהי חובנא ישתבקון לנא:

יע בּ וֹ אֵ ת עֲ וֹ ן ּ ֻכ ָּלנ ּו:
יש ְל ַד ְרכּ וֹ ּ ָפנִ ינ ּו וַ יהֹוָ ה ִה ְפ ִּג ַ
)ו( ּ ֻכ ָּלנ ּו ַּכ ּצֹאן ּ ָת ִעינ ּו ִא ׁ

)ו( כולנא

כענא אתבדרנא גבר לקביל אורחה גלינא ומן קדם יי הות רעוא למשבק חובי כולנא בדיליה:

נִגשׂ וְ הוּא נַעֲ נֶה וְ לֹא יִ ְפ ּ ַתח ּ ִפיו ַּכשּׂ ֶ ה לַ ּ ֶטבַ ח יוּבָ ל ו ְּכ ָרחֵ ל ִל ְפנֵי ֹגזְ זֶיהָ
)ז( ַּ
ֶנאֱלָ ָמה וְ לֹא יִ ְפ ּ ַ
תח ּ ִפיו) :ז( בעי והוא מתתב ועד לא פתח פומיה מתקבל תקיפי עממיא כאמרא
לנכסתא ימסר וכרחלא דקדם גזהא שתקא ולית לקיבלה דפתח פומה ממליל מלא:

רש"י
)ד( אכן חליינו הוא נשא  -אכן לשון אבל
בכל מקום אבל עתה אנו רואים שלא מחמ'
שפלותו בא לו אלא מיוסר היה ביסורין.
ואנחנו חשבנוהו  -אנו היינו סבורים שהוא
שנאוי למקום והוא לא היה כן אלא מחולל
היה מפשעינו ומדוכא מעונותינו:
)ה( מוסר שלומינו עליו  -באו עליו יסורי
השלום שהיה לנו שהוא היה מיוסר להיות
שלום לכל העולם:

כתובים

)ו( כולנו כצאן תעינו  -עתה נגלה .הפגיע
בו  -נעתר על ידו ונתרצה על עון כולנו
שלא החרי' עולמו ,הפגי' אשפריאי"ר בלע"ז
לשון תחינה:
)ז( נגש והוא נענה  -נגש הנה בנוגשים
ודוחקים .והוא נענה  -באונאת דברים
שורפרלרי"ן בלע"ז .לא יפתח פיו  -סובל
היה ושותק כמו השה אשר לטבח יובל וכרחל
אשר לפני גוזזי' נאלמה .לא יפתח פיו -
מוסב על שה לטבח יובל:

 -משלי פרק א' לג' פרק ב' א'-ג'

וְ ׁש ֵֹמ ַע ִלי יִ ְׁש ָּכן ֶּב ַטח וְ ׁ ַש ֲאנַן ִמ ּ ַפחַ ד ָר ָעה:

)לג(
דלוחא דבישתא:

)לג( מן דשמע לי נשרי בסברא ונשרא מן

אֲמ ָרי ו ִּמצְ וֹ ַתי ִּתצְ ּפֹן ִא ּ ָת ְך:
)א( ְּבנִ י ִאם ִּת ַּקח ָ
)ב( ְלהַ ְק ִׁשיב לַ חָ ְכ ָמה אָ זְ נ ֶָך ּ ַת ּ ֶטה ִל ְּב ָך לַ ְּתב ּונָה:

)א( ברי אין תקבל מלי ופוקדני תטשי גביך:
)ב( ותצלי אדנך לחכמתא ותפני לבא

לבטיונא:

ָ
תן קוֹ לֶ ך) :ג( ואמא לביוננותא תקרא ולביונא תתן קלך:
)ג( ִּכי ִאם לַ ִּבינָה ִת ְק ָרא לַ ְּתב ּונָה ִּת ּ ֵ
רש"י

)לג( ישכן בטח  -בעולם הזה .ושאנן -
לעולם הבא .מפחד רעה  -מדינה של
גהינם .ושאנן  -ויהי שליו ושקט ,ושאנן לשון
עתיד לכן נקוד פתח:

)א( בני אם תקח אמרי  -בני תהיה אם תקח
אמרי:
)ב( להקשיב לחכמה  -לעסוק בתורה:
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משנה

 -שבת פרק ב'

יקין לֹא ְבלֶ כֶ ׁש ,וְ לֹא ְבחֹסֶ ן,
יקין .אֵ ין ַמ ְד ִל ִ
יקין וּבַ ּ ֶמה אֵ ין ַמ ְד ִל ִ
)א( ַּב ּ ֶמה ַמ ְד ִל ִ
ידן ,וְ לֹא ִב ְפ ִתילַ ת הַ ּ ִמ ְד ָּבר ,וְ לֹא ִבירוֹ קָ ה ׁ ֶש ַעל
וְ לֹא ְבכָ לָ ְך ,וְ לֹא בִ ְפ ִתילַ ת הָ ִא ָ
ּ ְפנֵי הַ ּ ָמיִ ם .לֹא ְבזֶפֶ ת ,וְ לֹא ְב ׁ ַשעֲ וָ ה ,וְ לֹא בְ ׁ ֶש ֶמן ִקיק ,וְ לֹא בְ ׁ ֶש ֶמן שְׂ ֵרפָ ה ,וְ לֹא
יקין ְּבחֵ לֶ ב ְמבֻ ּ ׁ ָשל .וַ חֲכָ ִמים
ְבאַ ְליָה ,וְ לֹא ְבחֵ לֶ ב .נַחוּם הַ ּ ָמ ִדי אוֹ ֵמרַ ,מ ְד ִל ִ
יקין בּ וֹ :
אוֹ ְמ ִרים ,אֶ חָ ד ְמבֻ ּ ׁ ָשל וְ אֶ חָ ד ׁ ֶשאֵ ינוֹ ְמבֻ ּ ׁ ָשל אֵ ין ַמ ְד ִל ִ
רע"ב ) -א( במה מדליקין  -נר של שבת.
במה עושין פתילות ושמנים להדליק :לא
בלכש  -כמין צמר יש בארז בין הקליפה לעץ
וקרוי לכש :בחוסן  -פשתן שאינו מנופץ:
בכלך  -פסולת של משי :בפתילת האידן -
כמין צמר יש ]בערבה[ בין הקליפה לעץ:
בפתילת המדבר  -עלי עשב ארוך שגודלין
אותם ומדליקין בהן :בירוקה שעל פני המים
 כמין צמר שגדל בדופני הספינה ששהתהזמן מרובה במים .עד כאן פסול פתילות,
מכאן ואילך פסול שמנים :לא בזפת ולא
בשעוה  -שלא יתן זפת נמס ושעוה ניתכת
בנר במקום שמן וידליק .אבל לעשות כמין
פתילה ארוכה שרגילין לעשות משעוה שרי:
ולא בשמן קיק  -שמן היוצא מגרעינים
שבתוך הצמר גפן שקורין קוטו"ן .ויש
מפרשים קיקיון דיונה ,והוא עשב שעליו
גדולים ונקרא בערבי כרו"ע ,והשמן היוצא
ממנו עב ביותר .ופתילות שאמרו חכמים אין
מדליקין בהם מה טעם ,מפני שהאור
מסכסכת בהם ,כלומר שאין האור נכנסת תוך
הפתילה ]אלא[ סביב מבחוץ .ושמנים שאמרו
חכמים אין מדליקין בהם ,לפי שאין נמשכין

אחר הפתילה ,ומתוך שאין הנר דולקת יפה
חיישינן שמא יטה השמן על פי הנר ונמצא
מבעיר .אי נמי שמא יניח הנר ויצא ,ואנן
קיימא לן דנר של שבת חובה :ולא בשמן
שריפה  -שמן של תרומה שנטמא .ואמאי
קרי ליה שמן שריפה ,הואיל ולשריפה עומד
שהרי אסור באכילה .וביום טוב שחל להיות
בערב שבת עסקינן ,שכשמדליק הנר מבעוד
יום נמצא שורף שמן טמא של תרומה ביום
טוב ,ואנן קיימא לן אין שורפין קדשים ביום
טוב ,דכתיב )שמות יב( והנותר ממנו עד
בוקר באש תשרופו ,ודרשינן קרא הכי,
והנותר ממנו עד בוקר ראשון עד בוקר שני
עמוד ותשרפנו ,שאין שורפים הנותר ביום
טוב .והוא הדין לכל שאר קדשים הטעונים
שריפה :וחכמים אומרים אחד מבושל ואחד
שאינו מבושל אין מדליקין בו  -ותנא קמא
נמי אמר ולא בחלב ,כל חלב במשמע .אלא
איכא בין חכמים לתנא קמא ,דחד מנייהו
סבר דשרי להדליק בחלב מבושל כשמערב בו
שמן כל שהוא ,וחד אוסר אפילו על ידי
תערובת שמן .ולא נתברר לחכמי התלמוד מי
משניהם האוסר ומי המתיר .והלכה כחכמים:

יקין
יקין ְּב ׁ ֶש ֶמן שְׂ ֵרפָ ה ְּביוֹ ם טוֹ בַ .ר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמר ,אֵ ין ַמ ְד ִל ִ
)ב( אֵ ין ַמ ְד ִל ִ
ירין ְּבכָ ל הַ ּ ְׁש ָמנִ יםְּ ,ב ׁ ֶש ֶמן ׁ ֻש ְמ ְׁש ִמין,
ְּב ִע ְט ָרןִ ,מ ּ ְפנֵי ְכבוֹ ד הַ ּ ׁ ַש ָּבת .וַ חֲכָ ִמים ַמ ִּת ִ
ְּב ׁ ֶש ֶמן אֱגוֹ זִ יםְּ ,ב ׁ ֶש ֶמן צְ נוֹ נוֹ תְּ ,ב ׁ ֶש ֶמן דָּ גִ יםְּ ,ב ׁ ֶש ֶמן ּ ַפקּ וּעוֹ תְּ ,ב ִע ְט ָרן ו ְּבנ ְֵפט.
יקין אֶ ָּלא ְב ׁ ֶש ֶמן זַיִ ת ִּב ְלבָ ד:
ַר ִּבי ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמר ,אֵ ין ַמ ְד ִל ִ
רע"ב ) -ב( אין מדליקין בשמן שריפה
ביום טוב  -טעמא דמתניתין דלעיל קאמר,
מה טעם תנן ולא בשמן שריפה לפי שאין
מדליקין בשמן שריפה ביום טוב ,שאין שורפין
קדשים ביום טוב :אין מדליקין בעטרן -

פסולת של זפת ,וריחו רע ביותר ,ומיהו
נמשך אחר הפתילה יותר מן הזפת מפני
שהוא רך ,הילכך אלמלא מפני כבוד שבת היו
מדליקין בו :שומשמין  -כך שמו בערבי,
והוא זרע דק מתוק ,ובארץ ישראל ממנו
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הרבה :שמן צנונות  -שמן היוצא מזרע צנון:
פקועות  -דלעת מדברית :נפט  -מין זפת
הוא ולבן וריחו רע .והלכה כחכמים
שמדליקין בכל השמנים חוץ מאותן הפסולות
שנמנו לעיל במתניתין ,וחוץ משמן אפרסמון
ונפט לבן ,שכל אחד משני אלו השמנים הוא

עף ושורף וחיישינן שמא יניחנו ויצא .ועוד יש
טעם אחר לאסור בשמן אפרסמון ,גזירה
שמא יסתפק ממנו מפני חשיבותו ,וקיימא לן
הנותן שמן בנר חייב משום מבעיר והמסתפק
ממנו חייב משום מכבה:

יקין בּ וֹ אֶ ָּלא ִפ ְׁש ּ ָתן .וְ כָ ל הַ יּוֹ צֵ א ִמן הָ ֵעץ אֵ ינוֹ
)ג( ָּכל הַ יּוֹ צֵ א ִמן הָ ֵעץ אֵ ין ַמ ְד ִל ִ
ִמ ּ ַט ּ ֵמא טֻ ְמאַ ת אֹ הָ ִלים אֶ ָּלא ִפ ְׁש ּ ָתןְ ּ .פ ִתילַ ת הַ ּ ֶבגֶ ד ׁ ֶש ִ ּק ּ ְפלָ ּה וְ לֹא ִה ְבהֲ בָ ּהַ ,ר ִּבי
יקין ָּב ּהַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמרְ ,טהוֹ ָרה,
יעזֶר אוֹ מֵ רְ ,ט ֵמאָ ה ,וְ אֵ ין ַמ ְד ִל ִ
א ֱִל ֶ
יקין ָּב ּה:
ו ַּמ ְד ִל ִ
רע"ב ) -ג( כל היוצא מן העץ אין מדליקין
בו  -לעשות ממנו פתילה :אלא פשתן -
דאקרי עץ כדכתיב )יהושע ב( ותטמנם
בפשתי העץ ,ואפילו הכי מדליקין בפתילה
שעושין ממנו .וקנבוס וצמר גפן לאו יוצאין מן
העץ נינהו אלא מיני זרע הן ,הילכך מדליקין
בהן .ופשתן נמי מין זרע הוא ולא איצטריך
לרבוייה אלא משום דאקרי עץ ,דכתיב
ותטמנם בפשתי העץ :אינו מטמא טומאת
אוהלים  -אם עשה מהן אהל והמת תחתיו
הוי כשאר בית ואינו טעון הזאה וטבילה,
דאהל עצמו אינו מקבל טומאה אלא כלים
שתחתיו :אלא פשתן  -שהאהל עצמו טמא
כדכתיב )במדבר יט( והזה על האהל ,וילפינן
אהל אהל ממשכן דכתיב ביה )שמות מ(
ויפרוש את האהל על המשכן ,ולא היה באהל
משכן דבר יוצא מן העץ אלא פשתן כדכתיב
)שם כו( עשר יריעות שש משזר :שקפלה -
כדרך שגודלין הפתילות :הבהבה  -על
השלהבת כדי שתהיה מחורכת ותדליק יפה.
ובבגד שיש בו שלש אצבעות על שלש אצבעות
מצומצמת עסקינן :טמאה היא  -דקיפולה
אינו מבטלה מתורת בגד הואיל ולא הבהבה:

טהורה היא  -דקיפולה ביטלה מתורת בגד
והיא כאילו אין בה שלש על שלש ,וכל פחות
משלש על שלש טהור מלטמא לא בנגעים
ולא בטומאת מת :ואין מדליקין בה  -ביום
טוב שחל להיות בערב שבת עסקינן דשייך
ביה איסור מוקצה ,ואין מסיקין בשברי כלים
שנשברו בו ביום דהוו להו נולד ,אבל בכלים
מסיקין דהא חזו לטלטול .ודכולי עלמא אית
להו המדליק צריך להדליק רוב היוצא מן
הפתילה חוץ לנר קודם שיסלק ידיו ,הלכך
טעמא דרבי אליעזר דאמר אין מדליקין בה,
קסבר קיפולה לא ביטלה מתורת כלי ,וכי
אדליק בה פורתא כיון דשלש על שלש
מצומצמות היו הוה ליה שבר כלי ,דפחות
משלש על שלש לאו כלי הוא ,וכי מדליק
בידים להשלים רוב היוצא נמצא שמדליק
בשבר כלי שנשבר ביום טוב ,דכי אמרינן
מסיקין בכלים דוקא שלא יגע בו אחר
שנפחת .ורבי עקיבא אומר מדליקין בה,
קסבר קיפולה ביטלה מתורת כלי מכי קיפלה
מערב יום טוב ,דאין גודלין פתילה ביום
טוב ,ונמצא שאין כאן שבר כלי שנשבר ביום
טוב הלכך מדליקין בה .והלכה כרבי עקיבא:

ימ ְלאֶ ּנָה ׁ ֶש ֶמן וְ יִ ְּת ֶנ ּנָה ַעל ּ ִפי הַ ּנֵר
)ד( לֹא יִ קּ ֹב אָ ָדם ְׁשפוֹ פֶ ֶרת ׁ ֶשל ּ ֵביצָ ה וִ ַ
ִּב ְׁש ִביל ׁ ֶש ְּתהֵ א ְמנ ּ ֶַטפֶ ת ,אֲ ִפלּ ּו ִהיא ׁ ֶשל חֶ ֶרס .וְ ַר ִּבי יְ הו ָּדה ַמ ִּתיר .אֲבָ ל ִאם
ִח ְּב ָר ּה הַ יּוֹ צֵ ר ִמ ְּת ִח ָּלה ,מֻ ּ ָתרִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהוּא ְכ ִלי אֶ חָ ד .לֹא יְ ַמ ֵּלא אָ ָדם ְק ָע ָרה
ֹאש הַ ּ ְפ ִתילָ ה ְּבתוֹ כָ ּהִּ ,ב ְִׁש ִביל ׁ ֶש ְּתהֵ א
ׁ ֶשל ֶש ֶמן וְ יִ ְּתנ ֶּנָה ְּבצַ ד הַ ּנֵר וְ יִ ּ ֵתן ר ׁ
ׁשוֹ אֶ בֶ ת .וְ ַר ִּבי יְ הו ָּדה ַמ ִּתיר:
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רע"ב ) -ד( שפופרת של ביצה  -הקליפה
הקשה העליונה שהביצה מונחת בתוכה:
בשביל שתהא מנטפת  -טפה טפה לתוך
הנר .וטעמא ,גזירה שמא יסתפק ממנו ,וכיון
שהקצהו לנר חייב משום מכבה :ואפילו היא
של חרס  -דמאיס אפילו הכי גזרינן ,שכיון
שאין הפתילה הדולקת בתוך הכלי שיש בו
השמן אתי לאסתפוקי מיניה ,דסבר אין כאן
משום מכבה :ורבי יהודה מתיר  -דלא גזר
דילמא אתי לאסתפוקי מיניה ,שהרי הוא
רואה השמן נוטף על הפתילה שתחתיו :אם
חברה היוצר מתחלה כו'  -והוא הדין אם
חיברה בעל הבית בסיד או בחרסית מערב
שבת ליכא למיחש ,דמשום איסורא דשבת
בדיל מיניה :ויתן ראש הפתילה  -שהוא יוצא
מן הצד לשאוב השמן ונמשך דרך הפתילה
לראש הדולק .ואשמעינן מתניתין פלוגתא

דרבי יהודה ורבנן בשפופרת של ביצה ובחרס
ובקערה ,דאי אשמועינן שפופרת של ביצה,
בהא קאמרי רבנן ,דכיון דלא מאיסא אתי
לאסתפוקי מינה ,אבל של חרס דמאים אימא
מודו ליה לרבי יהודה .ואי אשמועינן של
חרס ,בהא קאמר רבי יהודה ,אבל בההיא
אימא מודה להו לרבנן .ואי אשמועינן הני
תרתי ,בהא קאמר רבי יהודה ,מפני
שהשפופרת של ביצה והחרס מונחים בתוך
חלל הנר למעלה ולא מפסיק מידי בין הנר
ובינם וליכא למגזר שמא יסתפק דבדיל
מיניה ,אבל בקערה דמפסקת ,שהרי אצל
הנר מונחת ויש כאן הפסק וליכא למימר
גופיה הוא ,אימא מודה דנגזור .ואי
אשמועינן בההיא ,בההיא קאמרי רבנן ,אבל
בהנך תרתי מודו לרבי יהודה ,צריכא -
והלכה כחכמים:

)ה( הַ ְמכַ ּ ֶבה אֶ ת הַ ּנֵר ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהוּא ִמ ְתי ֵָרא ִמ ּ ְפנֵי גוֹ יִ םִ ,מ ּ ְפנֵי ִל ְס ִטיםִ ,מ ּ ְפנֵי רוּחַ
ישןָ ּ ,פטוּרְּ .כחָ ס ַעל הַ ּנֵרְּ ,כחָ ס ַעל הַ ּ ׁ ֶש ֶמןְּ ,כחָ ס
ָר ָעה ,וְ ִאם ִּב ְׁש ִביל הַ חוֹ לֶ ה ׁ ֶש ִּי ׁ ַ
ַעל הַ ּ ְפ ִתילָ ה ,חַ יָּב .וְ ַר ִּבי יוֹ סֵ י ּפוֹ טֵ ר ְּבכֻ ָּלן חוּץ ִמן הַ ּ ְפ ִתילָ הִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהוּא
עוֹ ָ ׂש ּה ּ ֶפחָ ם:
רע"ב ) -ה( מפני גוים  -כגון פרסיים
שאין מניחין להדליק אור ביום אידם אלא
בבית עבודת כוכבים שלהם :מפני לסטים -
שלא יראו שיש שם אדם ויבואו עליו :מפני
רוח רעה  -השורה עליו ,וכשאינו רואה נוח
לו .ורמב"ם פירש רוח רעה מין ממיני החולי
הבא לבעלי המרה השחורה שלא ינוחו אלא
כשישבו בחושך ובהסתרה מבני אדם :ואם
בשביל החולה שיישן פטור  -האי חולה שיש
בו סכנה הוא ,דאילו מכבה בשביל חולה
שאין בו סכנה חייב למאי דסבר האי תנא
דמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה .וכן
מפני גוים מפני לסטים מפני רוח רעה,

כולהו אית בהו סכנה .ובדין הוא דלתני בהו
מותר ,אלא משום דבעי למתני סיפא חייב,
תנא רישא פטור :כחס על הפתילה חייב -
ואע"ג דאינו צריך לגוף הכיבוי אלא לצורך
דבר אחר שלא תדלק הפתילה או שלא יפקע
הנר ,חייב ,דמלאכה שאינה צריכה לגופה
חייב עליה :פוטר בכולן חוץ מן הפתילה -
שאין לך כיבוי הצריך לגופו אלא כיבוי של
פחמים וכיבוי של הבהוב פתילה שעושה
הכיבוי להאחיז האור מהר כשירצה להדליקו.
ואין הלכה כרבי יוסי :שהוא עושה פחם -
שהוא מתכוין לעשותה עכשיו בכיבוי זה
פחם ,שתהא מהובהבת להאיר יפה:

לש עֲ בֵ רוֹ ת נ ִָׁשים ֵמתוֹ ת ִּב ְׁש ַעת לֵ ָד ָתןַ ,על ׁ ֶשאֵ ינָן זְ ִהירוֹ ת ַּב ִּנדָּ ה
)ו( ַעל ׁ ָש ׁ
וּבַ חַ ָּלה ו ְּבהַ ְדלָ קַ ת הַ ּנֵר:
רע"ב ) -ו( בשעת לידתן  -בשעת סכנה
מזומן פורענותא :בחלה ובהדלקת הנר -

לפי שצרכי הבית הן והיא מצויה בבית תלויין
בה:
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לשה ְדבָ ִרים צָ ִר ְ
ֲשכָ ה.
יך אָ ָדם לוֹ ַמר ְּבתוֹ ְך ּ ֵביתוֹ עֶ ֶרב ׁ ַש ָּבת ִעם ח ׁ ֵ
)ז( ְׁש ׁ ָ
ֲשכָ ה ,אֵ ין
ֲשכָ ה סָ פֵ ק אֵ ין ח ׁ ֵ
ִעשּׂ ַ ְר ּ ֶתםֵ .ע ַר ְב ּ ֶתם .הַ ְד ִליק ּו אֶ ת הַ ּנֵר .סָ פֵ ק ח ׁ ֵ
יקין אֶ ת הַ ּנֵרוֹ ת,
ילין אֶ ת הַ ּ ֵכ ִלים ,וְ אֵ ין ַמ ְד ִל ִ
ְמ ַע ּ ְשׂ ִרין אֶ ת הַ ַ ּודַּ אי ,וְ אֵ ין ַמ ְט ִּב ִ
אֲבָ ל ְמ ַע ּ ְשׂ ִרין אֶ ת הַ דְּ ַמאי ,ו ְּמ ָע ְר ִבין ,וְ טוֹ ְמנִ ין אֶ ת הַ חַ ּ ִמין:
רע"ב ) -ז( צריך אדם לומר בתוך ביתו -
וצריך לממרינהו בניחותא כי היכי דלקבלו
מיניה :עם חשיכה  -כשהוא סמוך לחשיכה
ויש עדיין שהות ביום לעשר ולערב ,אבל
קודם לחשיכה הרבה לא ,דילמא פשעי
ואמרי עדיין יש שהות ביום :עשרתם -
לסעודת שבת ,שאף אכילת עראי של שבת
קובעת למעשר :ערבתם  -עירובי תחומים
וחצירות  -והני תרתי שייך לממרינהו בלשון
שאלה ,דשמא כבר עשו ,אבל בנר לא שייך
למימר הדלקתם את הנר ,דדבר הנראה לעין
הוא אי אדליק אי לא אדליק :ספק חשיכה -
מתחילת שקיעת החמה כל זמן שנראה כוכב
אחד בלבד ודאי יום ,וכל זמן שנראים שני
כוכבים בינוניים הוא ספק חשיכה וקרוי בין
השמשות ונותנים עליו חומרי יום וחומרי
לילה ,ומשיראו שלשה כוכבים בינוניים הוא
ודאי לילה לכל דבר :אין מעשרין את הודאי
 דתיקון מעליא הוא .ואע"ג דאינו אסוראלא משום שבות ,קסבר האי תנא דגזרו על
השבות אף בין השמשות :ואין מטבילין את

גמרא

הכלים  -להעלותן מידי טומאתן ,דהוי
כמתקן כלי ואית ביה נמי שבות :ואין
מדליקין את הנרות  -כל שכן ,דספיקא
דאורייתא הוא ,וזו ואין צריך לומר זו קתני.
ורבותי פירשו ואין מדליקין את הנרות ,אין
אומרים לנכרי להדליק :אבל מעשרים את
הדמאי  -ולא דמי למתקן ,דרוב עמי הארץ
מעשרין הן :ומערבין  -עירובי חצרות
דחומרא בעלמא הוא ,אבל לא עירובי
תחומין דיש להם סמך מקראי :וטומנין את
החמין  -בדבר שאינו מוסיף הבל ,דאילו
בדבר המוסיף הבל אפילו מבעוד יום אסור.
וטעמא דטומנין את החמין בין השמשות
בדבר שאינו מוסיף הבל ,שלא אסרו להטמין
את החמין בשבת עצמו בדבר שאינו מוסיף
הבל אלא גזירה שמא ימצא קדירתו שנצטננה
וירתיחנה באור ונמצא מבשל בשבת ,ובין
השמשות ליכא למגזר בהכי ,דסתם קדירות
בין השמשות רותחות הן וליכא למיחש שמא
נצטננה וירתיחנה ,הלכך טומנין את החמין
בין השמשות אע"פ שאין טומנין בשבת:

 -שבת דף כה' ע"ב

רבי ישמעאל אומר כו' :מאי טעמא אמר רבא מתוך שריחו רע גזרה שמא
יניחנה ויצא אמר ליה אביי ויצא אמר ליה שאני אומר הדלקת נר בשבת
חובה דאמר רב נחמן בר רב זבדא ואמרי לה אמר רב נחמן בר רבא אמר
רב הדלקת נר בשבת חובה רחיצת ידים ורגלים בחמין ערבית רשות ואני
אומר מצוה מאי מצוה דאמר רב יהודה אמר רב כך היה מנהגו של רבי
יהודה בר אלעאי ערב שבת מביאים לו עריבה מלאה חמין ורוחץ פניו ידיו
ורגליו ומתעטף ויושב בסדינין המצוייצין ודומה למלאך ה' צבאות והיו
תלמידיו מחבין ממנו כנפי כסותן אמר להן בני לא כך שניתי לכם סדין
בציצית בית שמאי פוטרין ובית הלל מחייבין והלכה כדברי בית הלל
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ואינהו סברי גזירה משום כסות לילה :ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה
מאי ותזנח משלום נפשי אמר רבי אבהו זו הדלקת נר בשבת נשיתי טובה
אמר רבי ירמיה זו בית המרחץ )אמר רבי יוחנן( ]רבי יוחנן אמר[ זו רחיצת
ידים ורגלים בחמין רבי יצחק נפחא אמר זו מטה נאה וכלים נאים שעליה
רבי אבא אמר זו מטה מוצעת ואשה מקושטת לתלמידי חכמים:
רש"י על הגמרא
ויצא  -מאי איכפת לן חובה כבוד שבת הוא,
שאין סעודה חשובה אלא במקום אור כעין
יממא ,בפרק בתרא דיומא )עה ,ב( :רחיצת
ידים ורגלים  -ערבית ליל שבת :בסדינין
המצוייצין  -סדינים של פשתן ,ובהן ציצית של
תכלת ,כלאים ,אלא שמותר מן התורה,
דדרשינן סמוכין לא תלבש שעטנז גדילים
תעשה לך )מנחות לט ,א( :מחבין ממנו כנפי
כסותן  -שהיו להם סדינים שאינן מצוייצין:
בית שמאי פוטרין  -ואף על גב דציצית
חובה הוא בכל טליתות שיש לו לאדם,
ואפילו מונחים בקופסא הני דפשתן פטורין,
משום דכלאים לא שרא רחמנא ,דלא דרשי

זוהר

סמוכין :ובית הלל מחייבין  -דדרשי סמוכין:
ואינהו סברי ] -תלמידיו[ שהיו אוסרין ,סבור
נהי דהלכה כבית הלל וחייבין מדאורייתא,
מיהו ]רבנן[ גזור בהו משום כסות לילה ,שמא
יהא לו כסות שמיוחד ללילות ,ויטיל בו
ציצית ,ונמצא לובש כלאים שלא במקום
מצוה ,דכסות לילה לא מיחייב בציצית,
דכתיב וראיתם אותו ,וביבמות פרכינן וכי
בית דין מתנין לעקור דבר מן התורה לפטור
את החייב ,ומשני שב ואל תעשה שאני:
הדלקת נר בשבת  -שלא היה לו ממה
להדליק ,ובמקום שאין נר אין שלום ,שהולך
ונכשל והולך באפילה:

–נח דף סא' ע"א

וַ יּ ְַרא ֱאל ִֹהים אֶ ת הָ אָ ֶרץ וְ ִה ּנִה נִ ְׁשחָ ָתה .אַ ּ ַמאי נִ ְׁשחָ ָתהְּ .בגִ ין ִּכי ִה ְׁש ִחית ָּכל
שר אֶ ת דַּ ְרכּ וֹ ְּ ,כ ָמה דְּ ִא ְּת ָמרַ .ר ִּבי ִחיָּיא ּ ָפ ַתח ְק ָרא וְ אָ ַמר )יונה ג( וַ יּ ְַרא ֱאל ִֹהים
ָּב ָ ׂ
אֶ ת ַמעֲ ֵ ׂשיהֶ ם ִּכי ׁ ָשב ּו ִמדַּ ְר ָּכם הָ ָר ָעה:
יתאְּ ,כ ֵדין אַ ְר ָעא
ָשא זָכָ אן וְ נ ְָט ֵרי ּ ִפקּ ו ֵּדי ְדאוֹ ַריְ ָ
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא דִּ ְבנֵי נ ׁ ָ
ִא ְת ּ ַת ְקפַ ת ,וְ כָ ל חֵ יד ּו ִא ְׁש ּ ַת ְּכחַ ת ָּבהּ ַ .מאי ַט ְע ָמא ְּבגִ ין דִּ ְׁש ִכינְ ּ ָתא ׁ ָש ְריָא ַעל
ָשא ְמחַ ְּבלָ ן אָ ְרחַ יְ יה ּו וְ לָ א
אַ ְר ָעא .וּכְ ֵדין כּ ָֹּלא ִע ָּלאֵ י וְ ַת ּ ָתאֵ י ְּבחֶ ְדוָ ה .וְ כַ ד ְּבנֵי נ ׁ ָ
אריהוֹ ן ,ו ְּכ ֵדין ִּכ ְביָכוֹ ל דַּ ְחיָין לָ הּ
יתא וְ חָ ָטאן קַ ּ ֵמי ָמ ִ
נ ְָט ֵרי ּ ְפקו ֵּדי אוֹ ַריְ ָ
ינְתא ִא ְתדַּ ְחיָיא וְ לָ א
ִל ְׁש ִכינְ ּ ָתא ֵמ ָע ְל ָמא וְ ִא ְׁש ְּתאָ ַרת אַ ְר ָעא ְמחַ ְּבלָ א .דְּ הָ א ְׁש ִכ ּ ָ
ׁ ָש ְריָא עֲ לָ ּה ו ְּכ ֵדין ִא ְתחַ ְּבלַ תַ .מאי טַ עֲ ָמא ִא ְתחַ ְּבלַ תְּ .בגִ ין דְּ ׁ ַש ְריָא רוּחָ א אָ ח ֳָרא
ימין
אלהים דִּ ְמקַ יְ ִ
ִ
עֲ לָ ּה דִּ ְמחַ ְּבלָ א ָע ְל ָמא .וְ ַעל דָּ א אַ ְמ ִרינָן דְּ יִ שְׂ ָראֵ ל יָהֲבֵ י עוֹ ז לֵ
ֱלהים דָּ א ְׁש ִכינְ ּ ָתא:
ָע ְל ָמא .א ִ
ָיבין ַמה ְּכ ִתיב) ,תהלים ו( רו ָּמה ַעל
וְ ִאם חַ ס וְ ׁ ָשלוֹ ם ִאי יִ שְׂ ָראֵ ל יִ ְׁש ּ ַת ְּכח ּו חַ יּ ִ
הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ֱאל ִֹהים וְ גו' ִמ ּ ׁשוּם דְּ ֶר ׁ ֶשת הֵ ִכינ ּו ִל ְפ ָע ַמיָּ .כפַ ף נ ְַפ ִׁשי ְּב ִסבַ ת חָ ָמס
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וְ שִׂ נְ אַ ת ִח ּנָםָּ .כר ּו ְלפָ נַי ׁשוּחָ ה וְ גו' ְּכגַ וְ ונָא ְדדוֹ ר הַ ּ ַמבּ וּל דִּ ְבגִ ין חָ ָמס דְּ הֲוַ ת
ּ ֵבינֵיהוֹ ן הֲ וָ ה ּ ֵבינֵיהוֹ ן שִׂ נְ אָ ה ו ְּדבָ ב ּו:
יָכוֹ ל אַ ף ְבאַ ְר ָעא ְדיִ שְׂ ָראֵ ל ּ ֵכן .וְ הָ א ּ ָתנִ ינָן אַ ְר ָעא ְדיִ שְׂ ָראֵ ל לָ א ׁ ַש ְריָא עֲ לָ ּה
רוּחָ א אָ ח ֳָרא וְ לָ א ְמ ַמ ּנָא אָ ח ֳָרא ַּבר קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ִּב ְלחוֹ דוֹ יָ ּ .תא ֲחזֵי,
דְּ אַ ְר ָעא ְדיִ שְׂ ָראֵ ל הָ ִכי הוּא דְּ לָ א ׁ ַש ְריָא עֲ לָ ּה )פד ע"ב( ְמ ַמ ּנָא וְ לָ א ְׁש ִליחָ א
אָ ח ֳָרא ַּבר קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ִּב ְלחוֹ דוֹ י .אֲ בָ ל ׁ ַשעֲ ָתא חָ ָדא ׁ ַש ְריָא עֲ לָ ּה ְלחַ ְּבלָ א
ָשאְ .מנָלָ ן ִמדָּ וִ ד דִּ ְכ ִתיב) ,דברי הימים א כא( וַ יּ ְַרא ָדוִ ד אֶ ת ַמ ְלאַ ְך יְ ָי וְ חַ ְרבּ וֹ
ְּבנִ י נ ׁ ָ
ְׁשלוּפָ ה ְּביָדוֹ נְ ט ּויָה ַעל יְ רו ׁ ָּשלַ ם ו ְּכ ֵדין ִא ְתחַ ָּבלַ ת אַ ְר ָעא:
אָ ַמר ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר אֲ ִפלּ ּו ְּבהַ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא הֲ וָ הְּ .כ ִתיב הָ כָ א
ַמ ְלאַ ְך יְ ָי .ו ְּכ ִתיב הָ ָתם )בראשית מח( הַ ּ ַמ ְלאָ ְך הַ גּ וֹ אֵ ל אוֹ ִתי:
הלכה – שולחן ערוך יורה דעה סימן קיט' קכ'
סימן קיט  -החשוד לדבר איסור אין לסמוך עליו בדברים הנאכלים:

)א( החשוד לאכול דברים האסורים ,בין אם הוא חשוד באיסור תורה בין אם הוא חשוד
באיסור דרבנן ,אין לסמוך עליו בהם; ואם נתארח עמו ,לא יאכל משלו מדברים שהוא
חשוד עליהם :הגה  -וי"א אפילו ממי שאינו חשוד ,רק שאין מכירין אותו שהוא מוחזק בכשרות,
אסור לקנות ממנו יין או שאר דברים שיש לחוש לאיסור .מיהו אם נתארח אצלו ,אוכל עמו )ב"י בשם
הרמב"ם פי"א דמ"א ופ"ג דין כ"א(:

)ח( החשוד על הדבר אינו נאמן עליו ,אפילו בשבועה:
סימן קכ  -דיני טבילת הכלים:
)א( הקונה מהעובד כוכבים

כלי סעודה של מתכת או של זכוכית ,או כלים המצופים
באבר מבפנים ,אף על פי שהם חדשים צריך להטבילם במקוה או מעיין של ארבעים
סאה :הגה  -יש אומרים דכלים המצופים באבר ,אפילו בפנים ,יטבול בלא ברכה )ב"י בשם סמ"ק
וארוך( ,וכן נוהגין:
)ג( יברך על טבילת

כלי .ואם הם שנים או יותר ,מברך על טבילת כלים:
)יב( צריך להטביל ידי הכלי:
)טז( אם שכח ולא הטביל כלי מערב שבת או מערב יום טוב ,יתננו לעובד כוכבים
במתנה ואחר כך ישאלנו ממנו ומותר להשתמש בו :הגה  -וכן יעשה אפילו בחול ,במקום
שאין לו מקוה )ב"י( .ואם עבר והשתמש בכלי בלא טבילה ,לא נאסר מה שנשתמש בו ,ויטבלנו עוד.

)טור והפוסקים(:

ð"òì

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