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חק לישראל – פרשת ויצא יום ב'
תורה -
)טז(

בראשית פרק כח'

ֹאמר אָ כֵ ן י ֵׁש יְ הֹוָ ה ַּב ּ ָמקוֹ ם הַ זֶּה וְ אָ נ ִֹכי לֹא י ָָד ְע ִּתי:
וַ ִּייקַ ץ יַעֲ קֹב ִמ ּ ְׁשנָתוֹ וַ יּ ֶ

ֹאמר אָ כֵ ן י ֵׁש יְ הֹוָ ה ַּב ּ ָמקוֹ ם הַ זֶּה וְ אָ נ ִֹכי לֹא יָ ָד ְע ִּתי:
)טז( וַ ִּייקַ ץ יַעֲ קֹב ִמ ּ ְׁשנָתוֹ וַ ּי ֶ

)טז( ִא ְּת ַער יַעֲ קֹב

ֵיתי יְ ָדע:
יה וַ אֲ ַמר ְּבקו ְּׁש ָטא ) ִאית( יְ קָ ָרא ַדיְ ָי ׁ ָש ֵרי ְּבאַ ְת ָרא הָ ֵדין וַ אֲ נָא לָ א הֲ ו ִ
ִמ ּ ִׁשנְ ּ ֵת ּ

ֹאמר ַמה נּוֹ ָרא הַ ּ ָמקוֹ ם הַ זֶּה אֵ ין זֶה ִּכי ִאם ּ ֵבית ֱאל ִֹהים וְ זֶה ׁ ַש ַער
ירא וַ יּ ַ
)יז( וַ ִּי ָ
הַ ּ ׁ ָ
ֹאמר ַמה נּ וֹ ָרא הַ ּ ָמקוֹ ם הַ זֶּה אֵ ין זֶה ִּכי ִאם ּ ֵבית ֱאל ִֹהים וְ זֶה ׁ ַש ַער
ירא וַ יּ ַ
ש ָמיִ ם) :יז( וַ ִּי ָ
יה ִמן קֳ ָדם יְ ָי
ש ָמיִ ם) :יז( ו ְּד ִחיל וַ אֲ ַמר ָמה דְּ ִחיל ּו אַ ְת ָרא הָ ֵדין לֵ ית דֵּ ין אֲ ַתר הֶ ְדיוֹ ט אֶ ָּלהֵ ין אֲ ַתר דְּ ַרעֲ וָ א בֵ ּ
הַ ּ ׁ ָ
וְ ֵדין ְּת ַרע קֳ בֵ ל ְׁש ַמ ּיָא:

ָשם אֹ ָת ּה ַמ ֵ ּצבָ ה
ֲשר ָ ׂשם ְמ ַראֲ ׁש ָֹתיו וַ יּ ֶׂ
)יח( וַ יּ ְַׁש ּ ֵכם יַעֲ קֹב ַּבבּ ֹקֶ ר וַ ִּי ַּקח אֶ ת הָ אֶ בֶ ן א ׁ ֶ
ֹאשהּ ) :יח( וַ יּ ְַׁש ּ ֵכם יַעֲ קֹב ַּבבּ ֹקֶ ר וַ ִּי ַּקח אֶ ת הָ אֶ בֶ ן אֲ ׁ ֶשר ָ ׂשם ְמ ַראֲ ׁש ָֹתיו
וַ ִּיצֹק ׁ ֶש ֶמן ַעל ר ׁ ָ
אש ּה:
ָשם אֹ ָת ּה ַמ ֵ ּצבָ ה וַ ִּיצֹק ׁ ֶש ֶמן ַעל ֹר ׁ ָ
וַ יּ ֶ ׂ

)יח( וְ אַ ְקדֵּ ים יַעֲ קֹב ְּבצַ ְפ ָרא וּנְ ִסיב יָת אַ ְבנָא דִּ י ׁ ַש ִּוי ִא ּ ָסדוֹ ִהי

יש ּה:
אֲריק ִמ ְׁשחָ א ַעל ֵר ׁ ַ
וְ ׁ ַש ִּוי י ַָת ּה קָ ָמא וַ ִ
)יט(

אשֹנָה:
וַ ִּי ְק ָרא אֶ ת ׁ ֵשם הַ ּ ָמקוֹ ם הַ הוּא ּ ֵבית אֵ ל וְ אוּלָ ם לוּז ׁ ֵשם הָ ִעיר לָ ִר ׁ

אשֹנָה:
וַ ִּי ְק ָרא אֶ ת ׁ ֵשם הַ ּ ָמקוֹ ם ַההוּא ּ ֵבית אֵ ל וְ אוּלָ ם לוּז ׁ ֵשם הָ ִעיר לָ ִר ׁ

)יט(

)יט( ו ְּק ָרא יָת ְׁש ָמא

יתא:
ְדאַ ְת ָרא הַ הוּא ּ ֵבית אֵ ל ו ְּב ַרם לוּז ְׁש ָמא ְדקַ ְר ּ ָתא ְּבקַ ְד ֵמ ָ

רש"י
)טז( ואנכי לא ידעתי  -שאם ידעתי לא
ישנתי במקום קדוש כזה:
)יז( כי אם בית אלהים  -א"ר אלעזר בשם
רבי יוסי בן זמרא הסולם הזה עומד בבאר
שבע ואמצע שיפועו מגיע כנגד בית המקדש
שבאר שבע עומד בדרומה של יהודה
וירושלים בצפונה בגבול שבין יהודה ובנימין
ובית אל היה בצפון של נחלת בנימין בגבול
שבין בנימין ובין בני יוסף נמצא סולם שרגליו
בבאר שבע וראשו בבית אל מגיע אמצע
שיפועו נגד ירושלים .וכלפי שאמרו רבותינו
שאמר הקב"ה צדיק זה בא לבית מלוני ויפטר
בלא לינה .ועוד אמרו יעקב קראו לירושלים
בית אל וזו לוז היא ולא ירושלים ומהיכן
למדו לומר כן אומר אני שנעקר הר המוריה
ובא לכאן וזהו היא קפיצת הארץ האמורה
בשחיטת חולין שבא בית המקדש לקראתו עד
בית אל וזהו ויפגע במקום וא"ת וכשעבר
יעקב על בית המקדש מדוע לא עכבו שם

איהו לא יהיב לביה להתפלל במקום
שהתפללו אבותיו ומן השמים יעכבוהו איהו
עד חרן אזל כדאמרינן בפרק גיד הנשה וקרא
מוכיח וילך חרנה כי מטא לחרן אמר אפשר
שעברתי על מקום שהתפללו אבותי ולא
התפללתי בו .יהב דעתיה למהדר וחזר עד
בית אל וקפצה לו הארץ )בית אל לא זה הוא
הסמוך לעי אלא לירושלים ועל שם שהיתה
עיר האלהים קראה בית אל והוא הר
המוריה שהתפלל בו אברהם והוא השדה
שהתפלל בו יצחק וכן אמרו בסוטה לכו
ונעלה וגו' לא כאברהם שקראו הר ולא
כיצחק שקראו שדה אלא כיעקב שקראו בית
אל ע"כ פרש"י מדוייק( :מה נורא  -תרגום
מה דחילו אתרא הדין .דחילו שם דבר הוא
כמו סוכלתנו וכסו למלבש :וזה שער השמים
 מקום תפלה לעלות תפלתם השמימה.ומדרשו שבית המקדש של מעלה מכוון כנגד
בית המקדש של מטה:
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חק לישראל – פרשת ויצא יום ב'
נביא

– הושע פרק יב' ב'-ה'

)ב( אֶ פְ ַריִ ם ר ֶֹעה רוּחַ וְ ר ֵֹדף קָ ִדים ָּכל הַ יּוֹ ם ָּכזָב וָ ׁשֹד י ְַר ּ ֶבה וּבְ ִרית ִעם אַ ּ ׁשוּר
מצְ ַריִ ם יוּבָ ל) :ב( בית ישראל דמן לדרוח זרע ועלעול חצד כל יומא כדבין ובזא
יִ ְכרֹת ּו וְ ׁ ֶש ֶמן ְל ִ
מסגן וקים עם אתוראה אקימו וקורבנא למצרים מובלין:

וְ ִריב לַ יהֹוָ ה ִעם יְ הו ָּדה וְ ִל ְפקֹד ַעל יַעֲ קֹב ִּכ ְד ָרכָ יו ְּכ ַמעֲ לָ לָ יו י ִָׁשיב לוֹ :

)ג(
ודינא קדם יי עם דבית יהודה ולאסערא על יעקב כאורחתיה וכעובדוהי תקניא יתיב ליה:

ש ָרה אֶ ת ֱאל ִֹהים:
ַּב ּ ֶבטֶ ן ָעקַ ב אֶ ת אָ חִ יו ו ְּבאוֹ נוֹ ָ ׂ

)ד(
דלא אתיליד אמיר דיסגי מן אחוהי ובתוקפיה אתרברב עם מלאכא:

)ג(

)ד( נביא אמר להון הלא יעקב עד

ָשר אֶ ל ַמ ְלאָ ְך וַ יֻּכָ ל ָּבכָ ה וַ ִּי ְתחַ ּנֶן לוֹ ּ ֵבית אֵ ל יִ ְמצָ אֶ נּ ּו וְ ׁ ָשם יְ ַד ּ ֵבר ִע ּ ָמנ ּו:
)ה( וַ יּ ַ ׂ

)ה(

ואתרברב עם מלאכא ויכיל בכא ובעא מניה בבית אל אתגלי עלוהי ותמן ימליל עמנא:

רש"י
)ב( רועה רוח  -לשון ריע מתחבר לדברי
רוח להעכו"ם ושמן שלהם למצרים מובילים
לתת שוחד למצרים לעזור אות':
)ג( וריב לה' עם יהודה  -אליהם הוא מגיד
את דברי ריבו אשר עשו לו אחיהם בית
ישראל ולא יתמהו בפקדו על יעקב כדרכיו:
)ד( בבטן עקב את אחיו  -כל זה עשיתי לו
אחזו בעקבו סי' שהוא יהיה לו גביר:

כתובים

)ה( בכה  -המלאך .ויתחנן לו  -כשאמר לו
לא אשלחך כי אם ברכתני )בראשית לב(
המלאך היה מבקש ממנו הנח לי עכשיו סופו
של הקב"ה ליגלות עליך בבית אל ושם
ימצאנו ושם ידב' עמנו והוא ואני נסכים לך
על הברכות שבירכך יצחק ואותו מלאך שרו
של עשו היה והיה מערער על הברכות:

 -משלי פרק ו' כג'-כו'

ִּכי נֵר ִמצְ וָ ה וְ תוֹ ָרה אוֹ ר וְ ֶד ֶר ְך חַ ִּיים ּתוֹ ְכחוֹ ת מוּסָ ר:

) כג (
ונימוסא נוהרא ואורחא דחיי ומכסנותא ומרדותא:

ִל ְׁש ָמ ְר ָך ֵמאֵ ׁ ֶשת ָרע ֵמחֶ ְלקַ ת לָ ׁשוֹ ן נ ְָכ ִריָּה:

)כד(
שעיעותא דלישנא דנוכריתא:

)כד( דתנטרך מן אתתא בישתא ומן

אַ ל ּ ַת ְחמֹד י ְָפי ָּה ִּב ְלבָ בֶ ָך וְ אַ ל ִּת ָּקח ֲָך ְּב ַע ְפ ַע ּ ֶפיהָ :

)כה(
תשרגננך בגבנתהא:

)כג( מטול שרגא הוא פוקדנא

)כה( לא תרוג שופרה בלבבך ולא

יש נֶפֶ ׁש יְ קָ ָרה ָתצוּד:
ִּכי ְב ַעד ִא ּ ׁ ָשה זוֹ נָה ַעד ִּכ ַּכר לָ חֶ ם וְ אֵ ׁ ֶשת ִא ׁ

)כו(
דדמיא מלתא דזניתא היך גרצתא דלחמא ואתת גברא נפשא יקירתא צידא:

)כו( מטול

רש"י
)כג( כי נר מצוה ותורה אור  -כמו שהאור
מאיר לעולם תמיד כך התורה עומדת זכותה
לעולם אל האד' וזכות מצוה לפי שעה כאור
הנר ,ד"א כי נר מצוה וגו' מצות האב הוא נר
כל מי שמקיים מצות אביו כאלו נוטל נר
בידו להדליק במקום חושך ואם אבד שום

דבר שם הוא מוצאו לאורו ,וכן מי שהוא
מקיים הוראת אמו אורה היא לו וכן הוא
אומר אל תטוש תורת אמך וכן הוא ודאי
שמקרא זה מדבר במצות אביו ואמו דכתיב
)משלי כ( מקלל אביו ואמו ידעך נרו באשון
חשך ואם נר של אדם ידעך )כוהה( כשאין
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מקיי' מצות נמצא כשמקיים מצות מאיר נרו
)ר' יוסף קרא( .ודרך חיים תוכחות מוסר -
תוכחות המוסר הם מטים את האדם לחיים
נמצא שהם דרך החיים:
)כד( לשמרך מאשת רע  -התורה תשמרך
מאשה של מנהג רע ועל כרחך לא דבר
שלמה אשה רעה אלא כנגד עבודת גלולים
שהיא שקולה כנגד הכל שאם תאמר אשה
זונה ממש וכי כל שכרה ושבחה של תורה

משנה

ששומרת מן הזונה לבדה אלא ע"כ זו עבודת
גלולים שהיא חמורה כנגד הכל .מחלקת
לשון  -מטחות עינים של לשון נכריה:
)כה( ואל תקחך  -ואל תטול חכמתך ממך
בעפעפי עיניה שקורצות בהם בעפעפיה:
)כו( כי בעד אשה זונה עד ככר לחם  -לידי
עניות וחוסר כל טוב .נפש יקרה תצוד -
נפש שהיתה יקרה קודם לכן באה וצדה
לגיהנם:

 -שבת פרק ז'

)א( ְּכלָ ל ָּגדוֹ ל אָ ְמר ּו בַ ּ ׁ ַש ָּבתָּ .כל הַ ּ ׁשוֹ כֵ חַ ִע ַּקר ׁ ַש ָּבת וְ ָע ָ ׂשה ְמלָ אכוֹ ת הַ ְר ּ ֵבה
שה
ְּב ׁ ַש ָּבתוֹ ת הַ ְר ּ ֵבה ,אֵ ינוֹ חַ יָּב אֶ ָּלא חַ ּ ָטאת אֶ חָ ת .הַ יּוֹ ֵד ַע ִע ַּקר ׁ ַש ָּבת וְ ָע ָ ׂ
ְמלָ אכוֹ ת הַ ְר ּ ֵבה ְּב ׁ ַש ָּבתוֹ ת הַ ְר ֵּבה ,חַ יָּב ַעל ָּכל ׁ ַש ָּבת וְ ׁ ַש ָּבת .הַ יּוֹ ֵד ַע ׁ ֶשהוּא
שה ְמלָ אכוֹ ת הַ ְר ּ ֵבה ְּב ׁ ַש ָּבתוֹ ת הַ ְר ֵּבה ,חַ יָּב ַעל ָּכל אַ ב ְמלָ אכָ ה
ׁ ַש ָּבת וְ ָע ָ ׂ
שה ְמלָ אכוֹ ת הַ ְר ֵּבה ֵמ ֵעין ְמלָ אכָ ה אַ חַ ת ,אֵ ינוֹ חַ יָּב אֶ ָּלא חַ ּ ָטאת
ו ְּמלָ אכָ ה .הָ עוֹ ֶ ׂ
אֶ חָ ת:
רע"ב ) -א( כלל גדול  -השוכח עיקר שבת
 כסבור אין שבת בתורה ,ואע"ג דמעיקראשמע ועכשיו שכחו :אינו חייב אלא חטאת
אחת  -על כל השבתות שחילל ,דכולה שגגה
חדא היא ,דכתיב )שמות לא( את שבתותי
תשמורו ,ומשמע שמירה אחת לשבתות
הרבה :היודע עיקר שבת  -שיש שבת בתורה
ונאסרו בו מלאכות :ועשה מלאכות הרבה
בשבתות הרבה  -ע"י שגגת שבת ,שאינו
יודע ששבת היום :חייב על כל שבת ושבת -
חטאת אחת ,ועל זה נאמר )שם( ושמרו בני
ישראל את השבת ,דמשמע שמירה לכל שבת
ושבת ,כלומר שחייב חטאת על כל שבת
ושבת .ואע"פ שלא נודע לו בינתיים והעלם
אחד הוא ,אמרינן ימים שבינתיים הויין
ידיעה ,שאי אפשר שלא שמע בינתיים שאותו
היום שבת היה אלא שלא נזכר במלאכות
שעשה בו ,הלכך כל שבת ושבת שגגה אחת
היא :היודע שהוא שבת ועשה מלאכות

הרבה  -שלא ידע שמלאכות הללו אסורות
ועשאן כמה פעמים בכמה שבתות ,חייב על
כל אב מלאכה חטאת אחת .ואע"פ שחזר
וכפלן בכמה שבתות ,כל אב מהן חדא שגגה
היא ,דהא לא נודע לו בינתיים .והכא ליכא
למימר ימים שבינתיים הויין ידיעה לחלק,
דמשום ימים שבינתיים אין לו לדעת איזו
מלאכה אסורה ואיזו מלאכה מותרת אלא
אם כן ישב ועסק לפני חכמים בהלכות שבת.
והוא הדין שחייב על שתי תולדות של שתי
אבות חלוקות על כל אחת חטאת אחת ,אבל
אי עביד אב ותולדה דידיה או שתי תולדות
של אב אחד לא מחייב אלא חדא ,כדקתני
סיפא העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה
אחת אינו חייב אלא אחת ,כגון שתי תולדות
של אב אחד ,משום דהוי כעושה וחוזר ועושה
בהעלם אחד ,ואין חילוק חטאות בהעלם
אחד אלא בגופי עבירה שאינן דומים או
בחילוק שבתות לענין שגגת שבת:
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)ב( אֲבוֹ ת ְמלָ אכוֹ ת אַ ְר ָּב ִעים חָ סֵ ר אֶ חָ ת .הַ זּוֹ ֵר ַע .וְ הַ חוֹ ֵר ׁש .וְ הַ קּ וֹ צֵ ר .וְ הַ ְמ ַע ּ ֵמר.
הַ דָּ ׁש .וְ הַ זּוֹ ֶרה .הַ בּ וֹ ֵרר .הַ ּטוֹ חֵ ן .וְ הַ ְמ ַר ּ ֵקד .וְ הַ ָּל ׁש .וְ הָ אוֹ פֶ ה .הַ גּ וֹ זֵז אֶ ת הַ ֶ ּצ ֶמר.
שה ְׁשנֵי בָ ּ ֵתי נִ ִירין.
הַ ְמלַ ְּבנוֹ  .וְ הַ ְמנ ּ ְַפצוֹ  .וְ הַ צּוֹ ְבעוֹ  .וְ הַ ּטוֹ וֶ ה .וְ הַ ּ ֵמסֵ ְך .וְ הָ עוֹ ֶׂ
וְ הָ אוֹ ֵרג ְׁשנֵי חו ִּטין .וְ הַ ּפוֹ צֵ ַע ְׁשנֵי חו ִּטין .הַ קּ וֹ ׁ ֵשר .וְ הַ ּ ַמ ִּתיר .וְ הַ ּתוֹ פֵ ר ְׁש ּ ֵתי
ְת ִפירוֹ ת .הַ קּ וֹ ֵר ַע ַעל ְמנָת ִל ְת ּפֹר ְׁש ּ ֵתי ְת ִפירוֹ ת .הַ ָ ּצד צְ ִבי .הַ ּ ׁשוֹ חֲטוֹ .
וְ הַ ּ ַמ ְפ ִׁשיטוֹ  .הַ ּמוֹ ְלחוֹ וְ הַ ְמ ַע ֵּבד אֶ ת עוֹ רוֹ  .וְ הַ ּמוֹ חֲקוֹ  .וְ הַ ְמחַ ְּתכוֹ  .הַ כּ וֹ ֵתב ְׁש ּ ֵתי
אוֹ ִתיּוֹ ת .וְ הַ ּמוֹ חֵ ק ַעל ְמנָת ִל ְכ ּתֹב ְׁש ּ ֵתי אוֹ ִתיּוֹ ת .הַ בּ וֹ נֶה .וְ הַ ּסוֹ ֵתר .הַ ְמכַ ּ ֶבה.
יש .הַ ּמוֹ צִ יא ֵמ ְר ׁשוּת ִל ְר ׁשוּת .הֲ ֵרי אֵ לּ ּו אֲבוֹ ת ְמלָ אכוֹ ת
וְ הַ ּ ַמ ְב ִעיר .הַ ּ ַמ ּ ֶכה בַ ּ ַפ ִּט ׁ
אַ ְר ָּב ִעים חָ סֵ ר אֶ חָ ת:
רע"ב ) -ב( הזורע והחורש  -הא דלא תנא
החורש ברישא והדר הזורע כדרך כל הארץ,
לאשמועינן שאם היה קרקע קשה וחרשו
וזרעו ואחר כך חזר וחרשו מחייב אחרישה
שניה משום חורש :הקוצר  -בזרעים.
והמלקט באילנות חייב משום קוצר :המעמר
 אוסף זרעים תלושים וצוברם אל מקוםאחד :והזורה  -ברחת לרוח :הבורר -
פסולת בידיו או בכברה :והמרקד  -בנפה.
ואע"ג דהני כולהו חדא נינהו דלהפריש
פסולת מתוך אוכל נעשו שלשתן ,משום
דשלשתן הוו במשכן אע"ג דדמי להדדי חשיב
להו כל חדא באנפי נפשה .אי נמי ,לפי שאינן
בבת אחת אלא זה אחר זה :האופה  -לא
הויא במשכן ,דאין אפייה אלא בפת ופת לא
שייכא במלאכת המשכן ,אלא תנא סידורא
דפת נקט  -ומיהו מבשל שהוא מעין מלאכת
אופה הוה במשכן בסממנין של צבע תכלת
וארגמן ותולעת שני .והמגיס בקדירה ,והנותן
כיסוי על גבי קדירה העומדת על האש ,חייב
משום מבשל .וכל הנך קמאי דחשיב במתניתין
הזורע הקוצר הדש וכו' כולהו הוו בסממנין
של צבע מלאכת המשכן :הגוזז צמר  -וכל
שאר מלאכותיה שייכי בצמר תכלת של
מלאכת המשכן :המלבנו  -מכבסו בנהר:
המנפצו  -חובטו בשבט .אי נמי סורקו
במסרק :המיסך  -אורדי"ר בלע"ז :בתי נירין
 שנותן שני חוטין בתוך הבית ניר :הפוצע -מסיר חוטי הערב מעל השתי או השתי מעל
הערב לצורך אריגה :והקושר והמתיר  -שכן

צדי חלזון שממנו עושין התכלת קושרין
ומתירין ,שפעמים צריך ליטול חוטין מרשת
זו להוסיף על זו ומתיר בכאן וקושר כאן.
ותופר וקורע נמי הוי ביריעות ,שכן יריעה
שאכלה עש ונקבה בה נקב קטן ועגול צריך
לקרוע למטה ולמעלה את הנקב שלא תהא
התפירה עשויה קמטין קמטין :והתופר שתי
תפירות  -והוא שקשרן ,דאי לא קשרן לא
קיימי ,ומחייב תרתי משום קושר ומשום
תופר :הצד צבי  -וכל מלאכות עורו נוהגות
בתחשים בעורותיהן :המולחו והמעבדו -
בגמרא מקשה דהיינו מולח היינו מעבד ,אלא
אפיק חד מנייהו ועייל שרטוט במקומו,
שמשרטט מאבות מלאכות הוא :הממחקו -
מגרד שערו :מחתכו  -מקציעו ומחתכו
לרצועות וסנדלים .וכותב ומוחק הוו במשכן,
שכן רושמים בקרשים לידע איזה בן זוגו
וכותב אות בזה ואות בזה ,ופעמים שטעה
ומוחק :מכבה ומבעיר  -באש שתחת דוד
הסממנין :מכה בפטיש  -הוא גמר מלאכה,
שכן אומן מכה בסדן בגמר מלאכה ,ואין
מכה בפטיש חייב אלא בגמר מלאכה .ומנינא
דרישא דמנה אבות מלאכות ארבעים חסר
אחת ,אף על גב דהדר חשיב להו חדא חדא,
אתא לאשמועינן דאפילו עביד אינש כל
מלאכות שבעולם בשבת אחת בהעלם אחד
אי אפשר שיתחייב יותר מארבעים חטאות,
דכולהו שאר מלאכות תולדות להנך אבות,
ואשתכח דעביד אב ותולדה דיליה ולא מחייב
אלא חדא:
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יעין ָּכמוֹ ה ּו וְ הוֹ צִ יאוֹ
יע ו ַּמצְ נִ ִ
)ג( וְ עוֹ ד ְּכלָ ל אַ חֵ ר אָ ְמר ּוָּ .כל הַ ָּכ ׁ ֵשר ְלהַ צְ נִ ַ
יעין ָּכמוֹ ה ּו
יע וְ אֵ ין ַמצְ נִ ִ
בַ ּ ׁ ַש ָּבת ,חַ יָּב ָעלָ יו חַ ּ ָטאת ,וְ כָ ל ׁ ֶשאֵ ינוֹ כָ ׁ ֵשר ְלהַ צְ נִ ַ
וְ הוֹ צִ יאוֹ בַ ּ ׁ ַש ָּבת ,אֵ ינוֹ חַ יָּב אֶ ָּלא הַ ּ ַמצְ נִ יעוֹ :
רע"ב ) -ג( כל הכשר להצניע  -שהוא דבר
העשוי לצורך האדם :ומצניעים כמוהו  -שיש
בו שיעור הראוי להצניעו :אין חייב אלא
המצניעו  -אם נעשה חביב על אדם אחד

והצניעו ,חייב על הוצאתו אם הוציאו .אבל
אדם אחר אינו חייב עליו ,דלגביה לאו
מלאכה היא:

)ד( הַ ּמוֹ צִ יא ֶתבֶ ןִּ ,כ ְמלֹא ִפי פָ ָרהֵ .עצָ הִּ ,כ ְמלֹא ִפי גָ ָמלָ .ע ִמירִּ ,כ ְמלֹא ִפי
ָטלֶ ה .עֲ ָ ׂש ִביםִּ ,כ ְמלֹא ִפי גְ ִדי .עֲ לֵ י ׁשוּם וַ עֲ לֵ י ְבצָ ִלים ,לַ ִחיםַּ ,כ ְּגרוֹ ג ֶֶרת,
יְ בֵ ִׁשיםִּ ,כ ְמלֹא ִפי גְ ִדי .וְ אֵ ין ִמצְ ָט ְר ִפין זֶה ִעם זֶהִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשלּ ֹא ׁ ָשו ּו ְב ִׁשעו ֵּריהֶ ן.
הַ ּמוֹ צִ יא אֳ כָ ִלים ַּכ ְּגרוֹ גֶ ֶרת ,חַ יָּב ,ו ִּמצְ ָט ְרפִ ים זֶה ִעם זֶהִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ ׁ ָשו ּו
ְב ִׁשעו ֵּריהֶ ן ,ח ּוץ ִמ ְּק ִל ּ ֵפיהֶ ן וְ גַ ְר ִעינֵיהֶ ן וְ עֻ ְקצֵ יהֶ ן וְ סֻ ָּבן וּמֻ ְרסָ נָןַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה
אוֹ ֵמר ,חוּץ ִמ ְ ּק ִל ּ ֵפי עֲ ָד ִׁשים ׁ ֶש ּ ִמ ְת ַּב ּ ְׁשלוֹ ת ִע ּ ָמהֶ ן:
רע"ב ) -ד( עצה  -תבן של מיני קטניות:
כמלא פי גמל  -שיעורו גדול ממלא פי
פרה .וכמלא פי פרה לא מחייב בעצה ,דהא
לא חזי לפרה :עמיר  -קשין של שבלים :פי
טלה  -נפיש מפי גדי ,הלכך עמיר דלא חזי
לגדי לא מחייב כמלא פי גדי עד דאיכא מלא
פי טלה .אבל עשבים הואיל וחזי לגדי ולטלה
מחייב אפילו כמלא פי גדי :לחין  -הראויין
לאדם :כגרוגרת  -דזה שיעור לכל מאכל
אדם בשבת ,אבל כמלא פי גדי לא ,דלחים
לא חזו לגדי :ומצטרפין  -כל אוכלי אדם זה
עם זה :חוץ מקליפיהן  -שאינן אוכל ואין

גמרא

משלימין השיעור :ועוקציהן  -זנב הפרי
דהוא עץ בעלמא :וסובן  -קליפת החטים
הנושרת מחמת הכתישה :ומורסנן  -הנשאר
בנפה .ורמב"ם פירש איפכא ,דמורסנן הוא
עבה וגרוע מסובין :חוץ מקליפי עדשים -
שמצטרפין :שהן מתבשלות עמהן  -לאפוקי
הקליפות החיצונות שהן נושרות כשעושה מהן
גורן .וקליפי הפול בזמן שהן לחים ומתבשלין
עם קליפתן לרבי יהודה מצטרפין עם
האוכלים לשיעור גרוגרת ,אבל יבשים לא,
שאין נאכלין בקליפתן לפי שהן נראין כזבובין
בקערה .ואין הלכה כר"י:

 -שבת דף סט' ע"ב

אמר רב הונא היה מהלך בדרך או במדבר ואינו יודע אימתי שבת מונה
ששה ימים ומשמר יום אחד חייא בר רב אומר משמר יום אחד ומונה ששה
במאי קמיפלגי מר סבר כברייתו של עולם ומר סבר כאדם הראשון מיתיבי
היה מהלך בדרך ואינו יודע אימתי שבת משמר יום אחד לששה מאי לאו
מונה ששה ומשמר יום אחד לא משמר יום אחד ומונה ששה אי הכי
משמר יום אחד לששה משמר יום אחד ומונה ששה מיבעי ליה ועוד תניא
היה מהלך בדרך או במדבר ואינו יודע אימתי שבת מונה ששה ומשמר
יום אחד תיובתא )דרבי חייא( ]דחייא[ בר רב תיובתא אמר רבא בכל יום
ויום עושה לו כדי פרנסתו ]בר מההוא יומא[ וההוא יומא לימות דעביד
כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

6

חק לישראל – פרשת ויצא יום ב'
מאתמול שתי פרנסות ודילמא מאתמול שבת הואי אלא כל יום ויום עושה
לו פרנסתו אפילו ההוא יומא וההוא יומא במאי מינכר ליה בקידושא
ואבדלתא אמר רבא אם היה מכיר מקצת היום שיצא בו עושה מלאכה כל
היום כולו פשיטא מהו דתימא כיון דשבת לא נפיק במעלי שבתא ]נמי[
לא נפיק והאי אי נמי בחמשה בשבתא נפיק לישתרי ליה למיעבד מלאכה
תרי יומי קא משמע לן זימנין דמשכח שיירתא ומקרי ונפיק:
רש"י על הגמרא
מונה ששה  -מיום ששם אל לבו שכחתו,
ומשמר השביעי :משמר יום אחד ומונה ששה
 וכל יום ששם אל לבו אינו משמר ,דשמאעשה מלאכה אבל יום המחרת משמר ,ולקמן
מפרש דבהנך דאינו משמר לא עביד נמי
מלאכה ,אלא כדי פרנסת היום :כברייתו של
עולם  -ימי חול נמנו תחלה :כאדם הראשון
 שנברא בערב שבת ויום ראשון למנינו שבתהיה :יום אחד לששה  -משמע לששה
שעברו :וההוא יומא לימות  -בתמיה:
ודלמא אתמול שבת הוה  -ונמצא מחלל
שבת שלא לפקוח נפש :בקדושתא ואבדלתא

זוהר

 לזכרון בעלמא ,שיהא לו שם יום חלוקמשאר ימים ,ולא תשתכח שבת ממנו :אם
היה מכיר מקצת יום שיצא בו  -לא שזכר
איזה יום בשבת היה ,אלא זכור שהיום יום
שלישי ליציאתו או רביעי ליציאתו ,ומתוך כך
ידע שמונה ליציאתו עושה מלאכה כל יום
שמיני ,וכן לעולם ,ודאי זהו יום שיצא בו,
וקים ליה דבשבת לא יצא ,שהרי בישוב לא
שכח את השבת :במעלי שבתא נמי לא נפיק
 דאין דרך לצאת מפני כבוד השבת ,ועל כןכל יום שמונה ותשעה ליציאתו לישתרו,
דליכא לספוקינהו בשבת:

– ויצא דף קנג' ע"א

ימנו ָּתא דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
ּ ָתא ֲחזֵי) ,תהלים קו( אַ ְׁש ֵרי ׁש ְֹמ ֵרי ִמ ְׁש ּ ָפט ,דְּ נ ְָט ֵרי ְמהֵ ְ
הוּאְּ ,בגִ ין דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה ְלבַ ר נ ָׁש ְלנ ְַט ָרא דְּ לָ א
יך הוּאִ ,איה ּו ִמ ְׁש ּ ָפט .וּבָ ֵעי לֵ ּ
יִ ְסטֵ י ְלאוֹ ְרחָ א אָ ח ֳָרא ,אֶ ָּלא דִּ יהֵ א נ ִָטיר ִמ ְׁש ּ ָפטְּ ,בגִ ין ְדקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ִאיה ּו
ִמ ְׁש ּ ָפט ,דְּ כָ ל אָ ְרחוֹ י ִמ ְׁש ּ ָפט) .תהלים קו( עוֹ ֵ ׂשה צְ ָדקָ ה ְּבכָ ל ֵעת ,וְ ִכי ְּבכָ ל ֵעת
יתא ,וְ ָע ִביד
י ִָכיל ַּבר נ ָׁש ְל ֶמ ְע ַּבד צְ ָדקָ ה .אֶ ָּלאַ ,מאן דְּ יִ ְׁש ּ ָתדַּ ל ְּבאוֹ ְרחוֹ י ְדאוֹ ַריְ ָ
צְ ָדקָ ה ִעם ִאינוּן דְּ ִאצְ ְט ִריכ ּו לָ ּה ,דְּ כָ ל ַמאן דְּ ָע ִביד צְ ָדקָ ה ִעם ִמ ְס ּ ֵכנָא ,אַ ְסגֵי
הַ ִהיא צְ ָדקָ ה ְל ֵעילָ א וְ ַת ּ ָתא:
ּ ָתא ֲחזֵיַ ,מאן דְּ ִא ְׁש ּ ַתדַּ ל ִּבצְ ָדקָ ה ,הַ ִהיא צְ ָדקָ ה דְּ ָע ִביד ,סָ ִליק ְל ֵעילָ א ,ו ָּמ ָטא
ְל ֵעילָ א ְלהַ הוּא אַ ְת ָרא ְדיַעֲ קֹב ,דְּ ִאיה ּו ְר ִתיכָ א ִע ָּלאָ ה .וְ אַ ְמ ִׁש ְ
יך ִּב ְרכָ אן ְלהַ הוּא
אֲתרִ ,מ ּ ַמבּ ו ָּעא ְדכָ ל ַמבּ ו ִּעין .ו ֵּמהַ ִהיא צְ ָדקָ ה ,אַ ְמ ִׁש ְ
יך וְ אַ ְר ּ ֵבי ִּב ְרכָ אן ְלכָ ל
ַ
ילין ,וְ כֻ ְ ּלה ּו ִא ְת ָּב ְרכָ אן וְ ִא ּתוֹ ְספָ ן נְ הוֹ ִרין,
יכין ו ְּלכָ ל חֵ ִ
ִאינוּן ּ ַת ּ ָתאֵ י ,ו ְּלכָ ל ְר ִת ִ
שה צְ ָדקָ ה ְּבכָ ל ֵעת:
כֻלה ּו ִא ְקר ּו ֵעת ,וְ ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב ,עוֹ ֵ ׂ
ְּכ ְדקָ א יְ אוּתְּ .בגִ ין דְּ ְ ּ

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

טעון גניזה

7

חק לישראל – פרשת ויצא יום ב'
ישאִ ,אינוּן הֲו ּו ָמ ְׁשכֵ י ִּב ְרכָ אן
ש ָראֵ ל ְּבאַ ְר ָעא קַ דִּ ׁ ָ
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,בזִ ְמנָא דְּ הֲו ּו יִ ְ ׂ
ישאָ ,עאל ּו ְּתחוֹ ת ְר ׁש ּו אָ ח ֳָרא,
ש ָראֵ ל ֵמאַ ְר ָעא קַ דִּ ׁ ָ
ִמ ְ ּל ֵעילָ א ְל ַת ּ ָתא ,וְ כַ ד נָפְ ק ּו יִ ְ ׂ
ו ִּב ְרכָ אן ִא ְת ְמנָע ּו ֵמ ָע ְל ָמא:
ישאֵ ּ ,כיוָ ן ְדנָפַ ק ֵמאַ ְר ָעאָ ,עאל ִּב ְר ׁש ּו
ּ ָתא ֲחזֵי ,יַעֲ קֹב הֲ וָ ה ְּתחוֹ ת ְר ׁש ּו קַ דִּ ׁ ָ
ְ
יה קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא
אָ ח ֳָרא ,וְ ַעד לָ א ָעאל ְּתחוֹ ת ְר ׁש ּו אָ ח ֳָראִ ,א ְת ְּג ִלי עֲ לֵ ּ
ישיןַ ,עד דְּ י ִָתיב ַעל
יה ַמ ְלאָ ִכין קַ דִּ ִׁ
ְּבחֶ ְל ָמא ,וְ חָ ָמא ָּכל ַמה דְּ חָ ָמא ,וְ אֲ זְ ל ּו ִע ּ ֵמ ּ
משה ,דְּ ִמ ּ ַת ּ ָמן
ֶׁ
יה ,וְ כֵ ן הֲ וָ ה
יראְ ,ס ִליק ּו ַמיָא ְלגַ ּ ֵב ּ
ירא .וְ כֵ יוָ ן דְּ י ִָתיב ַעל ּ ֵב ָ
ּ ֵב ָ
ירא לָ א סָ ְלקָ א ,אֶ ָּלא ַּכד חָ ָמא ִק ְׁש ָרא
יהָ .רזָא ְד ִמ ָּלהֵּ ,ב ָ
יה ִא ְּת ֵת ּ
ִאזְ דַּ ּ ְמנַת לֵ ּ
יה:
יה ְל ִא ְתחַ ְּב ָרא ַּבה ֲֵד ּ
ִדילֵ ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק א'
)י( עד אימתי חייב ללמוד תורה עד יום מותו שנאמר ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך
וכל זמן שלא יעסוק בלימוד הוא שוכח:
)יא( וחייב לשלש את זמן למידתו שליש בתורה שבכתב ושליש בתורה שבעל פה
ושליש יבין וישכיל אחרית דבר מראשיתו ויוציא דבר מדבר וידמה דבר לדבר ויבין
במדות שהתורה נדרשת בהן עד שידע היאך הוא עיקר המדות והיאך יוציא האסור
והמותר וכיוצא בהן מדברים שלמד מפי השמועה וענין זה הוא הנקרא גמרא:
)יב( כיצד היה בעל אומנות והיה עוסק במלאכתו שלש שעות ביום ובתורה תשע אותן
התשע קורא בשלש מהן בתורה שבכתב ובשלש בתורה שבעל פה ובשלש אחרות
מתבונן בדעתו להבין דבר מדבר ודברי קבלה בכלל תורה שבכתב הן ופירושן בכלל
תורה שבעל פה והענינים הנקראים פרדס בכלל הגמרא הן במה דברים אמורים
בתחלת תלמודו של אדם אבל כשיגדיל בחכמה ולא יהא צריך לא ללמוד תורה
שבכתב ולא לעסוק תמיד בתורה שבעל פה יקרא בעתים מזומנים תורה שבכתב ודברי
השמועה כדי שלא ישכח דבר מדברי דיני תורה ויפנה כל ימיו לגמרא בלבד לפי רוחב
שיש בלבו ויישוב דעתו:
)יג( אשה שלמדה תורה יש לה שכר אבל אינו כשכר האיש מפני שלא נצטוית וכל
העושה דבר שאינו מצווה עליו לעשותו אין שכרו כשכר המצווה שעשה אלא פחות
ממנו ואע"פ שיש לה שכר צוו חכמים שלא ילמד אדם את בתו תורה מפני שרוב
הנשים אין דעתם מכוונת להתלמד אלא הן מוציאות דברי תורה לדברי הבאי לפי
עניות דעתן אמרו חכמים כל המלמד את בתו תורה כאילו למדה תפלות במה דברים
אמורים בתורה שבעל פה אבל תורה שבכתב לא ילמד אותה לכתחלה ואם למדה אינו
כמלמדה תפלות:

הלכה –

מספר הרוקח דף ב' ע''ב

יִ ְהי ּו ְדבָ ָריו מו ָּע ִטין וְ קוֹ ל נָמו ְּך ו ְּמ ַעט שְׂ חוֹ ק ו ְּמ ַעט ְׁשבוּעוֹ ת הַ ּ ׁ ֵשם אֲ ִפיל ּו ַעל הָ אֱמֶ ת וְ לֹא
שח ֲִקים
שח ֲִקים ָּכאָ מוּר ְּביִ ְר ְמיָ ה לֹא יָ ׁ ַש ְב ִּתי ְ ּבסוֹ ד ְמ ַ ׂ
ֵשב ְ ּבסוֹ ד ְמ ַ ׂ
יַעֲ בוֹ ר ַעל ְל ׁשוֹ נוֹ ָּכזָ ב וְ לֹא י ׁ ֵ
יאים וּבַ ְּכתו ִּבים
אתנִ י .ו ְּכ ׁ ֶשקּ וֹ ֵרא ַּב ּתוֹ ָרה וּבַ ְּנ ִב ִ
זַעם ִמ ּ ֵל ָ
וָ אֶ ְעלֹז ִמ ּ ְפנֵי יָ ְד ָך ָּב ָדד ָי ׁ ַש ְב ִּתי ִּכי ַ
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ֵיר ְך ְלבָ בוֹ
שיו יִ ָּכנַע וְ יַ ְׁש ּ ִפיל ַעצְ מוֹ וְ י ַ
ו ְּב ַת ְלמוּד וְ רוֹ אֶ ה הַ ְּגמוּל וְ הָ עוֹ נ ֶׁש וְ יוֹ ֵד ַע ִּכי ָעצְ מ ּו ַמעֲ ָ ׂ
ְ
ֲשר קָ ַרע אֶ ת ְ ּבגָ ָדיו וְ הֵ ִׁשיב לוֹ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
ֹאשיָּה ּו א ׁ ֶ
ירא מֵ עוֹ נ ֶׁש הַ דָּ בָ ר וְ י ָׁשוּב ְּכמוֹ י ִׁ
וְ יִ ָ
ָ
ְ
שיו ו ְּברוּחוֹ ְּכ ׁ ֶש ּ ְמבַ זִ ין אוֹ תוֹ
יעה ִהיא עֲ נָוָ ה מוֹ ׁ ֵשל ְּב ַמעֲ ָ ׂ
יַען ַרך ְלבָ ְבך וַ ִּת ָּכנַע ִמ ּ ָפנַי .הַ ְּכנִ ָ
ַ
וְ הַ יְ כוֹ לֶ ת ְ ּביָ דוֹ ְל ִה ּנָקֵ ם ו ֵּמעֲ נָוָ ה וְ ִׁש ְפל ּות ׁשוֹ ֵתק וְ סוֹ בֵ ל וְ ִאם יִ ְק ֵרה ּו ִמ ְק ֶרה ו ְּפגָ ִעים בּ וֹ אוֹ
ְב ָממוֹ נוֹ אוֹ ְּבבָ נָיו אוֹ ִב ְקרוֹ בָ יו יַ צְ דִּ יק הַ דִּ ין יִ ְסגוֹ ר ּ ִפיו ִמ ְ ּל ַד ּ ֵבר וְ ִלבּ וֹ ִמ ְ ּלהַ ְרהֵ ר ְּכמוֹ וַ ִּידּ וֹ ם
ֹאמר אַ ל ְּת ׁ ַש ְּבחוּנִ י ִּכי ְפ ׁ ָש ַעי אֲנִ י אֵ ָדע:
אַ הֲ רֹן וְ ִאם יְ ׁ ַש ְ ּבחוּה ּו ְבנֵי אָ ָדם י ַ

ð"òì

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