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חק לישראל – פרשת בשלח יום ב'
תורה -

שמות פרק יד'

משה ּ ֵלאמֹר:
משה ּ ֵלאמֹר) :א( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)א( וַ יְ ַד ֵּבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ

ֹשה
)א( ו ַּמ ִּליל יְ ָי ִעם מ ׁ ֶ

ימר:
ְל ֵמ ָ

ָשב ּו וְ ַיחֲנ ּו ִל ְפנֵי ּ ִפי הַ ִחירֹת ֵּבין ִמגְ דּ ֹל וּבֵ ין הַ יָּם ִל ְפ ֵני
ש ָראֵ ל וְ י ׁ ֻ
)ב( דַּ ּ ֵבר אֶ ל ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ַּב ַעל צְ פֹ ן נִכְ חוֹ ַתחֲנ ּו ַעל הַ יָּם) :ב( דַּ ּ ֵבר אֶ ל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ָי ׁ ֻשב ּו וְ ַיחֲנ ּו ִל ְפנֵי ּ ִפי הַ ִחירֹת
ּ ֵבין ִמגְ דּ ֹל וּבֵ ין הַ יָּם ִל ְפנֵי ַּב ַעל צְ פֹ ן נִ ְכחוֹ ַתחֲנ ּו ַעל הַ יָּם) :ב( ַמ ּ ֵליל ִעם ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וִ יתוּבוּן וְ יִ ְׁשרוּן
קֳדם ְּב ֵעיל צְ פוֹ ן ְל ִק ְבלֵ יהּ ִּת ְׁשרוּן ַעל י ּ ַָמא:
יר ָתא ּ ֵבין ִמגְ דּ וֹ ל וּבֵ ין י ּ ַָמא ָ
קֳ ָדם ּפוּם ִח ָ

)ג( וְ אָ ַמר ּ ַפ ְרעֹה ִל ְבנֵי יִ ְ ׂ
ש ָראֵ ל נְבֻ ִכים הֵ ם ָּבאָ ֶרץ סָ גַ ר עֲ לֵ יהֶ ם הַ ּ ִמ ְד ָּבר) :ג( וְ אָ ַמר
ֵימר ּ ַפ ְרעֹה ַעל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
ּ ַפ ְרעֹה ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל נְ בֻ ִכים הֵ ם ָּבאָ ֶרץ סָ גַ ר עֲ לֵ יהֶ ם הַ ּ ִמ ְד ָּבר) :ג( וְ י ַ
ְמ ַע ְר ְּב ִלין ִאנּ וּן ְּבאַ ְר ָעא אֲ חַ ד עֲ לֵ יהוֹ ן ַמ ְד ְּב ָרא:

)ד( וְ ִחז ְַּק ִּתי אֶ ת לֵ ב ּ ַפ ְרעֹה וְ ָר ַדף אַ ח ֲֵריהֶ ם וְ ִא ָּכ ְב ָדה ְּבפַ ְרעֹה ו ְּבכָ ל חֵ ילוֹ וְ י ְָדע ּו
ִמצְ ַריִ ם ִּכי אֲנִ י יְ הֹוָ ה וַ יַּעֲ שׂ ּו כֵ ן) :ד( וְ ִחז ְַּק ִּתי אֶ ת לֵ ב ּ ַפ ְרעֹה וְ ָר ַדף אַ ח ֲֵריהֶ ם וְ ִא ָּכ ְב ָדה
ְּבפַ ְרעֹה ו ְּבכָ ל חֵ ילוֹ וְ י ְָדע ּו ִמצְ ַריִ ם ִּכי אֲ נִ י יְ הֹוָ ה וַ ַיּעֲ שׂ ּו כֵ ן) :ד( ֶוא ֱַת ּ ֵקף יָת ִל ָּבא ְדפַ ְרעֹה וְ יִ ְרדַּ ף
אֲרי אֲ נָא יְ ָי וַ עֲ בָ ד ּו כֵ ן:
יה וְ יִ דְּ עוּן ִמ ְצ ָראֵ י ֵ
ָת ּ
ַּב ְת ֵריהוֹ ן וְ אֶ ְת ַי ַּקר ְּבפַ ְרעֹה ו ְּבכָ ל ַמ ִׁש ְרי ֵ

רש"י
)ב( וישבו  -לאחוריהם לצד מצרים היו
מקרבין כל יום השלישי כדי להטעות את
פרעה שיאמר תועים הם בדרך כמו שנאמר
ואמר פרעה לבני ישראל וגו' :ויחנו לפני פי
החירות ) -מכילתא( הוא פיתום ועכשיו
נקרא פי החירות על שם שנעשו בני חורין
והם שני סלעים גבוהים זקופים והגיא
שביניהם קרוי פי הסלעים :לפני בעל צפון -
)מכילתא( הוא נשאר מכל אלהי מצרים כדי
להטעותן שיאמרו קשה יראתן ועליו פירש
איוב )איוב יב( משגיא לגוים ויאבדם:
)ג( ואמר פרעה  -כשישמע שהם שבים
לאחוריהם :לבני ישראל  -על בני ישראל .וכן
ה' ילחם לכם עליכם )בראשית כ( אמרי לי
אחי הוא אמרי עלי :נבכים הם  -כלואים
ומשוקעים ובלע"ז שירי"ר )איינגעענגט( כמו

)תהלים פד( בעמק הבכא )איוב כח( מבכי
נהרות )שם לח( נבכי ים נבוכים הם כלואים
הם במדבר שאינן יודעין לצאת ממנו ולהיכן
ילכו:
)ד( ואכבדה בפרעה  -כשהקב"ה מתנקם
ברשעים שמו מתגדל ומתכבד .וכן הוא אומר
)יחזקאל לח( ונשפטתי אתו וגו' ואח"כ
והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי וגו' ואומר
)תהלים עו( שמה שבר רשפי קשת ואח"כ
נודע ביהודה אלהים ואומר )שם ט( נודע ה'
משפט עשה :בפרעה ובכל חילו  -הוא
התחיל בעבירה וממנו התחילה הפורענות
)מכילתא( :ויעשו כן  -להגיד שבחן ששמעו
לקול משה ולא אמרו היאך נתקרב אל
רודפינו אנו צריכים לברוח אלא אמרו אין לנו
אלא דברי בן עמרם )מכילתא(:
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חק לישראל – פרשת בשלח יום ב'
נביא

– שופטים פרק ד' ה'-ח'

)ה( וְ ִהיא יוֹ ׁ ֶשבֶ ת ּ ַתחַ ת ּת ֶֹמר דְּ בוֹ ָרה ּ ֵבין הָ ָר ָמה וּבֵ ין ֵּבית אֵ ל ְּבהַ ר אֶ ְפ ָריִ ם
פט) :ה( והיא יתבה בקרתא בעטרות דבורה מתפרנסא מן דילה
ש ָראֵ ל לַ ּ ִמ ְׁש ּ ָ
וַ יַּעֲ ל ּו אֵ לֶ יהָ ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ולה דקלין ביריחו פרדסין ברמתא זיתין עבדין משח בבקעתא בית שקיא בבית אל עפר חור בטור מלכא
וסלקין לותה בני ישראל לדינא:

ֹאמר אֵ לָ יו הֲ לֹא צִ ָ ּוה
)ו( וַ ִּת ְׁשלַ ח וַ ִּת ְק ָרא ְלבָ ָרק ּ ֶבן אֲ ִבינ ַֹעם ִמ ּ ֶק ֶד ׁש נ ְַפ ּ ָת ִלי וַ ּת ֶ
יש
ש ֶרת אֲלָ ִפים ִא ׁ
יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל לֵ ְך ו ָּמ ׁ ַש ְכ ּ ָת ְּבהַ ר ּ ָתבוֹ ר וְ לָ קַ ְח ּ ָת ִע ּ ְמ ָך עֲ ֶ ׂ
בנֵי זְ בֻ לוּן) :ו( ושלחת וקרת לברק בר אבינועם מקדש דבית נפתלי ואמרת ליה
ִמ ְּבנֵי נ ְַפ ּ ָת ִלי ּו ִמ ְּ
הלא קד יי אלהא דישראל אזיל ותתנגיד בטורא דתבור ותדבר עמך עסרא אלפין גברא מבני נפתלי
ומבני זבולן:

)ז( ו ָּמ ׁ ַש ְכ ִּתי אֵ לֶ ָ
שר צְ בָ א י ִָבין וְ אֶ ת ִר ְכבּ וֹ וְ אֶ ת
יס ָרא ַ ׂ
ישוֹ ן אֶ ת ִס ְ
יך אֶ ל נַחַ ל ִק ׁ
הֲמוֹ נוֹ וּנְ ַת ִּתיה ּו ְּ ָ
בי ֶָדך) :ז( ואתתיב על ידך לנחלא דקישון ית סיסרא רב חילא דיבין וית רתיכוהי
וית משריתיה ואמסרנה בידך:

ֹאמר אֵ לֶ יהָ ָּב ָרק ִאם ּ ֵת ְל ִכי ִע ּ ִמי וְ הָ לָ ְכ ִּתי וְ ִאם לֹא ֵת ְל ִכי ִע ּ ִמי לֹא אֵ לֵ ְך:
וַ יּ ֶ

)ח(
ואמר לה ברק אם תיזלין עמי ואיזיל ואם לא תיזלין עמי לא איזיל:

)ח(

רש"י
)ה( תחת תומר  -תמרים היו לה ביריחו .בין
הרמה ובין בית אל בהר אפרים  -לפי
תרגומו של יונתן יש ללמוד שאין מקרא זה
כמשמעו ,ואין אלו סימני מקום ישיבתה,
אלא למדנו שאשה עשירה היתה ומן
המקומות האלו היתה פרנסתה ,והיא יושבת
בעירה ,עטרות שמה .תחת תומר  -תמרים
היו לה ביריחו ,וכרמים ברמה ,וזיתים

כתובים

בבקעת בית אל ,שהוא מקום שמן ,ועפר
חיוור בהר אפרים ,תי' יונתן 'בטור מלכא',
אומר אני שמוכרין אותה ליוצרי חרש .ויש
פותרין' :עפר חיוור' ,שדה זרע ,כמו )שביעית
ב א( :שדה הלבן:
)ו( הלא צוה  -ביד משה )דברים כ יז( :כי
החרם תחרימם ,כך שנויה במכילתא )בא יב(:

 -משלי פרק יד' כה'-כח'

ֱמת וְ י ִָפחַ ְּכז ִָבים ִמ ְר ָמה:
ַמ ִּציל נְ פָ ׁשוֹ ת ֵעד א ֶ

)כה(
כדבותא רמיא הוא:

)כה( מפצא נפשא סהדא דקושטא ודמלל

ְּביִ ְראַ ת יְ הֹוָ ה ִמ ְבטַ ח ֹעז ו ְּלבָ נָיו יִ ְהיֶה ַמ ְחסֶ ה:

)כו(
ולבנוי נהוי תוכלן:

יִ ְראַ ת יְ הֹוָ ה ְמקוֹ ר חַ ִּיים לָ סוּר ִמ ּמ ְֹק ׁ ֵשי ָמוֶת:

)כז(
מן פחא דמותא:

)כו( דחלתיה דאלהא סברא דעשנא

)כז( דחלתא דאלהא מבוע דחיי לדמסטי

ְּב ָרב ָעם הַ ְד ַרת ֶמלֶ ְך ו ְּבאֶ פֶ ס ְלאֹ ם ְמ ִח ּ ַתת ָרזוֹ ן:

)כח(
והיך דבציר עמא מתתבר פרנסיה:

)כח( בסוגעא דעמא הדריה דמלכא

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

טעון גניזה

3

חק לישראל – פרשת בשלח יום ב'
רש"י
)כד( חושך שבטו  -סופו ששונא את בנו
שרואהו בסופו יוצא לתרבות רעה .שחרו
מוסר  -תמיד לבקרי' מיסרהו:
)כה( לשובע נפשו  -דומה שיהא שבע )סא"א
ונכתב תחתיו( .תחסר  -אינו דומה שיהא
שבע:
)א( חכמות נשים בנתה ביתה  -חכמות נקוד
פתח שאינו שם דבר אלא החכמות שבנשים

משנה

בונות את בתיהם שמתקיימות על ידיהן כמו
אשתו של און בן פלת כמו שמפורש בפרק
חלק .ואולת  -ואשה שוטה .בידיה תהרסנו -
תהרס ביתה זו אשתו של קרח:
)ב( הולך בישרו ירא  -מי שהוא ירא ה' ,ומי
שהוא נלוז דרכים כלומר עוקם דרכיו .בוזהו
 -להקב"ה:

 -שבת פרק טז'

ילין אוֹ ָתן ִמ ּ ְפנֵי הַ דְּ לֵ קָ הֵ ּ ,בין ׁ ֶשקּ וֹ ִרין ָּבהֶ ן וּבֵ ין
)א( ָּכל ִּכ ְתבֵ י הַ קּ ֶֹד ׁש ַמ ִּצ ִ
ׁ ֶשאֵ ין קוֹ ִרין ָּבהֶ ן .וְ אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ְּכתו ִּבים ְּבכָ ל לָ ׁשוֹ ןְ ,טעוּנִ ים ְּגנִ יזָה .ו ִּמ ּ ְפנֵי
ילין ִּתיק הַ ּ ֵספֶ ר ִעם
ָמה אֵ ין קוֹ ִרין ָּבהֶ ןִ .מ ּ ְפנֵי ִב ּטוּל ּ ֵבית הַ ּ ִמ ְד ָר ׁשַ .מ ִּצ ִ
הַ ּ ֵספֶ ר ,וְ ִתיק הַ ְּת ִפ ִ ּלין ִעם הַ ְּת ִפ ִ ּלין ,וְ אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשיּ ֵׁש ְּבתוֹ כָ ן ָמעוֹ ת .ו ְּלהֵ יכָ ן
ירא אוֹ ֵמר ,אַ ף לַ ְמפֻ ָּל ׁש:
ילין אוֹ ָתןְ .ל ָמבוֹ י ׁ ֶשאֵ ינוֹ ְמפֻ ָּל ׁשֶּ .בן ְּב ֵת ָ
ַמ ִּצ ִ
רע"ב ) -א( כל כתבי הקודש  -אפילו
נביאים וכתובים ,מצילין אותן מחצר
שנפלה בו הדליקה לחצר אחרת שבאותו
מבוי אף על פי שלא עירבו ,והוא שיהיו
כתובים בכתב אשורית ובלשון הקודש :בין
שקורין בהן  -כגון נביאים שמפטירין
בהן בשבת בבית הכנסת :בין שאין קורין
בהן  -כגון כתובים ,דאף יחידים אין
קורין בהן בשבת מפני ביטול בית המדרש
כדלקמן ,שהיו דורשים לעם בשבת ומורין
להן הלכות איסור והיתר ,לפי שכל ימות
החול הם עסוקים במלאכתן ,ואסרו

לקרות בכתובים בשבת בשעת בית
המדרש משום דמשכי ליבא ואתו
לאמנועי מלשמוע הדרשה :ואע"פ
שכתובים בכל לשון  -ואיכא למאן דאמר
דלא נתנו לקרות בהן ואין מצילין אותן,
אפילו הכי טעונים גניזה ואסור להניחן
במקום הפקר :למבוי שאינו מפולש -
שיש לו שלש מחיצות ולחי אחד ברוח
רביעית ,זהו מבוי שאינו מפולש האמור
כאן .שלש מחיצות בלא לחי ,זהו מבוי
מפולש .והכי מפרש לה בגמרא .ואין
הלכה כבן בתירא:

לש ְסעֻ דּ וֹ ת הָ ָראוּי לָ אָ ָדם לָ אָ ָדם ,הָ ָראוּי לַ ְּבהֵ ָמה
ילין ְמזוֹ ן ׁ ָש ׁ
)ב( ַמ ִּצ ִ
לש ְסעֻ דּ וֹ ת,
ילין ְמזוֹ ן ׁ ָש ׁ
לַ ְּבהֵ ָמהֵ ּ .כיצַ ד .נ ְָפלָ ה ְדלֵ קָ ה ְּבלֵ ילֵ י ׁ ַש ָּבתַ ,מ ִּצ ִ
ילין ְמזוֹ ן ְׁש ּ ֵתי ְסעֻ דּ וֹ תַּ ,ב ּ ִמנְ חָ הְ ,מזוֹ ן ְסעֻ דָּ ה אֶ חָ תַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י
ַּב ּ ׁ ַשח ֲִריתַ ,מ ִּצ ִ
לש ְסעֻ דּ וֹ ת:
ילין ְמזוֹ ן ׁ ָש ׁ
אוֹ ֵמרְ ,לעוֹ לָ ם ַמ ִּצ ִ
רע"ב ) -ב( מצילין מזון שלש סעודות
 ואף על גב דבהיתרא קא טרח ,דהאלא שרו ליה לאצולי אלא לחצר המעורבת
בלבד ,אפילו הכי לא שרי ליה לאצולי
טפי ,מפני שאדם בהול על ממונו ,ואי

שרית ליה אתי לכבויי :נפלה דליקה
בלילי שבת  -קודם אכילה :שחרית -
קודם סעודה :רבי יוסי אומר לעולם
הוא מציל  -הואיל ויומא בר הכי הוא
ובהיתרא טרח .ואין הלכה כרבי יוסי:
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ילין סַ ל ָמלֵ א ִכ ָּכרוֹ ת ,וְ אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ ֵמאָ ה ְסעֻ דּ וֹ ת ,וְ ִעגּ וּל ׁ ֶשל
)ג( ַמ ִּצ ִ
דְּ בֵ לָ ה ,וְ חָ ִבית ׁ ֶשל יַיִ ן .וְ אוֹ ֵמר לַ אֲחֵ ִרים ,בּ וֹ א ּו וְ הַ ִּציל ּו לָ כֶ ם .וְ ִאם הָ י ּו
ילין אוֹ ָתן .לֶ חָ צֵ ר
ִפ ְקחִ ין ,עוֹ שִׂ ין ִע ּמוֹ חֶ ְׁשבּ וֹ ן אַ חַ ר הַ ּ ׁ ַש ָּבתְ .להֵ יכָ ן ַמ ִּצ ִ
ירא אוֹ ֵמר ,אַ ף ְל ׁ ֶשאֵ ינ ָּה ְמע ֶֹרבֶ ת:
הַ ְמע ֶֹרבֶ תֶ ּ .בן ְּב ֵת ָ
רע"ב ) -ג( מצילין סל מלא ככרות -
הואיל ובבת אחת הוא מציל ,מה לי
פורתא מה לי טובא :ועיגול של דבלה -
אע"פ שהוא גדול ויש בו סעודות הרבה:
ואם היו פקחים  -ויודעים שאם ישאלו
שכר כפועלים לאו שכר שבת שקלי ,כיון
דמעיקרא לאו אדעתא דשכר פעולה

באו ,עושין עמו חשבון לאחר שבת.
ובירא שמים עסקינן ,דאף על גב
דמהפקירא קא זכי ומה שהציל דידיה
הוי ,מכל מקום לא ניחא ליה דלתהני
מאחרים ,דידע דעל כרחיה אפקריה,
ובחנם נמי לא ניחא ליה דלטרח ,הלכך
שקיל אגריה:

ישוֹ  ,וְ לוֹ בֵ ׁש ָּכל ַמה ּ ׁ ֶשיָּכוֹ ל ִל ְלבּ ׁש ,וְ עוֹ טֵ ף
)ד( ו ְּל ׁ ָשם מוֹ צִ יא כָ ל ְּכלֵ י ַת ְׁש ִמ ׁ
שר ּ ֵכ ִלים .וְ חוֹ זֵר וְ לוֹ בֵ ׁש
ָּכל ַמה ּ ׁ ֶשיָּכוֹ ל לַ עֲ טֹףַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרְׁ ,שמוֹ נָה ָע ָ ׂ
וּמוֹ צִ יא ,וְ אוֹ ֵמר לַ אֲחֵ ִרים ,בּ וֹ א ּו וְ הַ ִּציל ּו ִע ּ ִמי:
רע"ב ) -ד( ולשם הוא מוציא  -לתנא
קמא ,לחצר המעורבת; ולבן בתירא,
אפילו לחצר שאינה מעורבת :כלי
תשמישו  -שצריכים לו לאותו היום
לסעודה :שמונה עשר כלים  -שהוא
רגיל ללבוש בחול בבת אחת ,ותו לא.
ואלו הן :הסרבל העליון ,ומלבוש
שממלאין אותו מוך וצמר גפן בין תפירה
לתפירה שקורין בערבי מחשי"א ,וחגור
רחב שחוגר ממעל למדיו ,ובגד צר וקצר
שקורין בלע"ז גונ"א ,וחלוק שלובש על
בשרו שקורין קמיז"א ,וחגור שחוגרים

עליה ,וכובע שבראשו ,ומצנפת ,ושני
מנעלים שברגליו ,ושני בתי שוקים ,ושני
בתי ידים שמלבישים אותם על הידים
ומכסין בהן הזרועות עד האצילים ,ושני
רדידים שמתנגב בהן ,וטלית קטן
שמכסה בו ראשו וכתפו ,וסודר שבצוארו
ותלויין שני ראשיו לפניו וקורין לו בערבי
שי"ד :בואו והצילו עמי  -שכשם שהוא
מציל כך הם מצילים .אבל לעיל אמר
בואו והצילו לכם ,שפעמים שהוא מציל
יותר ממה שהם יכולים להציל ,כגון
שהוא לא סעד והן סעדו או איפכא:

)ה( ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן נ ַּנָס אוֹ מֵ רּ ,פוֹ ְר ִסין עוֹ ר ׁ ֶשל ְּג ִדי ַעל ַּג ּ ֵבי ִׁשדָּ ה ּ ֵתבָ ה
ו ִּמגְ דָּ ל ׁ ֶשאָ חַ ז ָּבהֶ ן אֶ ת הָ אוּרִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהוּא ְמחָ ֵר ְך .וְ עוֹ ִ ׂשין ְמ ִח ָ ּצה ְּבכָ ל
הַ ּ ֵכ ִליםֵּ ,בין ְמלֵ ִאים ּ ֵבין ֵריקָ נִ יםִּ ,ב ְׁש ִביל ׁ ֶשלּ ֹא ַתעֲ בֹר הַ דְּ לֵ קָ הַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י
אוֹ סֵ ר ִּב ְכלֵ י חֶ ֶרשׂ ח ֲָד ִׁשים ְמלֵ ִאין ַמיִ םְ ,ל ִפי ׁ ֶשאֵ ין יְ כוֹ ִלין ְלקַ ּ ֵבל אֶ ת הָ אוּר
וְ הֵ ן ִמ ְת ַּב ְּק ִעין ו ְּמכַ ִּבין אֶ ת הַ דְּ לֵ קָ ה:
רע"ב ) -ה( שידה  -העשויה כמין
ארון :תיבה  -קטנה של שולחני :ומגדל
 ארמאריא"ו בלע"ז ובערבי מנשא"ר.ושלשתן של עץ :מפני שהוא מחרך -
ואין האור נאחזת בו ,ומציל על כלי עץ

שלא ישרף :בין מלאים  -מים :שאין
יכולין לקבל את האור  -מפני שחדשים
הם .וסבר ר' יוסי גרם כיבוי אסור אפילו
במקום הפסד ממון .ואין הלכה כר' יוסי:
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)ו( נָכְ ִרי ׁ ֶש ָּבא ְלכַ בּ וֹ ת ,אֵ ין אוֹ ְמ ִרים לוֹ ַּכ ֵּבה וְ אַ ל ְּתכַ ּ ֶבהִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשאֵ ין
יתתוֹ
יתתוֹ עֲ לֵ יהֶ ן ,אֲבָ ל קָ ָטן ׁ ֶש ָּבא ְלכַ בּ וֹ ת ,אֵ ין ׁשוֹ ְמ ִעין לוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ ְׁש ִב ָ
ְׁש ִב ָ
עֲ לֵ יהֶ ן:
רע"ב ) -ו( אין אומרים לו כבה -
דאמירה לנכרי שבות :ואל תכבה  -אין
צריך למחות בידו אלא יניחנו ויכבה,

מפני שאין שביתת הנכרי עליהן ,דישראל
אינו מוזהר על שביתת הנכרי כשאינו
עבדו:

)ז( כּ וֹ ִפין ְק ָע ָרה ַעל ַּג ּ ֵבי הַ ּנֵר ִּב ְׁש ִביל ׁ ֶשלּ ֹא ֶת ֱאחֹז ַּבקּ וֹ ָרה ,וְ ַעל צוֹ אָ ה ׁ ֶשל
קָ ָטן ,וְ ַעל ַע ְק ָרב ׁ ֶשלּ ֹא ִת ּ ׁ ָש ְך .אָ ַמר ַר ִּבי יְ הו ָּדהַ ,מעֲ ֶׂשה בָ א ִל ְפנֵי ַר ָּבן יוֹ חָ נָן
ּ ֶבן ז ַַּכאי ַּבעֲ ָרב ,וְ אָ ַמר ,חוֹ ְׁש ׁ ַשנִ י לוֹ ֵמחַ ּ ָטאת:
רע"ב ) -ז( כופין קערה  -של חרס על
גבי הנר ,ובלבד שלא יכבה .ואע"פ
שנוטל כלי להצלת קורה שאינה ניטלת
בשבת ,הא אותיבנא מינה לר' יצחק
דאמר אין כלי ניטל אלא לצורך דבר
הניטל ,ושני לה ,בצריך למקומו של כלי
דשרי לטלטלו לצורך מקומו :ועל צואה
של קטן  -לאו צואה של נער קטן
קאמר ,דהא גרף של רעי הוא ומותר
לטלטלו ולהוציאו לאשפה .אלא הכי
קאמר ,ועל צואה של תרנגולים מפני
הקטן שלא יטפח ויתלכלך בה .וכגון
שצואה זו מונחת באשפה שבחצר ,דלא
רמיא קמיה ולאו גרף של רעי הוא,
הלכך אין מותר לטלטלה ולהוציאה ,אבל

כופין עליה קערה בשביל הקטן שלא
יתלכלך :מעשה בא  -כפיית כלי על
עקרב :בערב  -שם מקום :חושש אני לו
מחטאת  -דכיון שלא היה עקרב רץ
אחריו חושש אני שמא חייב חטאת משום
צידה .ולענין פסק ההלכה ,אותן בעלי
הארס שנושכין וממיתין ודאי ,כגון
הנחשים השרפים וכלב שוטה ,מותר
להרגן מיד כשיראה אותן ואפילו שאין
רצים אחריו .ואותן שאינן נושכין וממיתין
ודאי אלא פעמים ממיתין ופעמים אינן
ממיתין ,אם רצים אחריו מותר להרגן,
ואם אין רצים אחריו כופה עליהם כלי,
ואם דרסן והרגן לפי תומו מותר .ולצוד
נחש מפני שרוצה לצחק בו אסור:

ש ָראֵ ל,
ש ָראֵ ל ,וְ ִאם ִּב ְׁש ִביל יִ ְ ׂ
)ח( נ ְָכ ִרי ׁ ֶש ִה ְד ִליק אֶ ת הַ ּנֵרִ ,מ ְׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ְלאוֹ רוֹ יִ ְ ׂ
אָ סוּרִ .מ ֵּלא ַמיִ ם ְלהַ ְׁשקוֹ ת ְּבהֶ ְמ ּתוֹ ַ ,מ ְׁשקֶ ה אַ ח ֲָריו יִ שְׂ ָראֵ ל ,וְ ִאם ִּב ְׁש ִביל
ש ָראֵ ל ,וְ ִאם ִּב ְׁש ִביל
ירד בּ וֹ  ,יוֹ ֵרד אַ ח ֲָריו יִ ְ ׂ
שה גוֹ י ּ ֶכבֶ ׁש לֵ ֵ
ש ָראֵ ל ,אָ סוּרָ .ע ָ ׂ
יִ ְ ׂ
שה ְב ַר ָּבן ַּג ְמ ִליאֵ ל וּזְ קֵ נִ ים ׁ ֶשהָ י ּו בָ ִאין ִּב ְס ִפינָה ,וְ ָע ָ ׂשה
ש ָראֵ ל ,אָ סוּרַ .מעֲ ֶ ׂ
יִ ְ ׂ
ירד בּ וֹ  ,וְ י ְָרד ּו בוֹ ַר ָּבן ַּג ְמ ִליאֵ ל וּזְ קֵ נִים:
גוֹ י ּ ֶכבֶ ׁש לֵ ֵ
רע"ב ) -ח( מילא מים  -מבור ברשות
הרבים :כבש  -עושין בספינה גדולה
לירד בו מן הספינה ליבשה .ואיצטריך
תנא לאשמועינן נר ומים .דאי תנא נר,
הוה אמינא נר הוא דשרי ,דליכא למגזר
שמא ירבה בשביל ישראל דנר לאחד נר
למאה ,אבל מים דאיכא למגזר ,אסור.

ואי אשמועינן מים ,הוה אמינא מים הוא
דבשביל ישראל אסור ,אבל נר אע"ג
דבשביל ישראל כיון דאיהו נמי צריך ליה
שרי דנר לאחד נר למאה ,צריכא .וכבש
אע"ג דדמי לנר ,דכבש לאחד כבש
למאה ,משום מעשה דרבן גמליאל
וזקנים תנא ליה דמעשה רב:
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גמרא

 -שבת דף קכ"ב ע"א

משנה עשה נכרי כבש גמרא וצריכא דאי אשמעינן נר משום דנר לאחד נר
למאה אבל מים ליגזר דילמא אתי לאפושי בשביל ישראל וכבש למה לי
מעשה דרבן גמליאל וזקנים קא משמע לן תנו רבנן נכרי שליקט עשבים
מאכיל אחריו ישראל ואם בשביל ישראל אסור מילא מים להשקות בהמתו
משקה אחריו ישראל ואם בשביל ישראל אסור במה דברים אמורים שאין
מכירו אבל מכירו אסור איני והאמר רב הונא אמר רבי חנינא מעמיד אדם
בהמתו על גבי עשבים בשבת אבל לא על גבי מוקצה בשבת דקאים לה
באפה ואזלא היא ואכלה אמר מר במה דברים אמורים שאין מכירו אבל
מכירו אסור הא רבן גמליאל מכירו הוה אמר אביי שלא בפניו הוה רבא
אמר אפילו תימא בפניו נר לאחד נר למאה מיתיבי אמר להן רבן גמליאל
הואיל ושלא בפנינו עשאו נרד בו אימא הואיל ועשאו נרד בו תא שמע
עיר שישראל ונכרים דרין בתוכה והיתה בה מרחץ המרחצת בשבת אם
רוב נכרים מותר לרחוץ בה מיד אם רוב ישראל ימתין בכדי שיחמו חמין
התם כי מחממי אדעתא דרובא מחממי תא שמע נר הדלוק במסיבה אם
רוב נכרים מותר להשתמש לאורה אם רוב ישראל אסור מחצה על מחצה
אסור התם נמי כי מדלקי אדעתא דרובא מדלקי שמואל איקלע לבי אבין
תורן אתא ההוא נכרי אדליק שרגא אהדרינהו שמואל לאפיה כיון דחזא
דאייתי שטר וקא קרי אמר אדעתא דנפשיה הוא דאדליק אהדרינהו איהו
לאפיה גבי שרגא:
רש"י על הגמרא
נר לאחד נר למאה  -כיון דנכרי לצרכו
הדליקו ,ליכא למימר דבשביל ישראל אפיש:
כבש למה לי  -הא דומיא דנר הוא ,כבש
לאחד כבש למאה :מאכיל אחריו ישראל -
את בהמתו ,ואחריו דוקא נקט בכולהו ,דנכרי
לצורך עצמו עביד :אבל מכירו אסור  -קא
סלקא דעתך דעביד נמי אדעתא דידיה:
מעמיד אדם בהמתו על גבי עשבים -
מחוברים :בשבת  -לרעות ,וליכא למיגזר
שמא יתלוש ויאכיל :ואינו מעמידה על גבי
מוקצה  -שמא יטול בידו ויאכיל ,והא נמי
מוקצין נינהו לגבי טלטול ,דאתמול הוו
מחוברין :דקאים ליה באפה  -שלא תפנה
למקום אחר :ואזלא ואכלה  -אבל הוא אינו

עומד על העשבים קרוב להם ,דניחוש לשמא
יטול ויאכיל :מכירו הוה  -שהרי בספינה
היה בא עמו :שלא בפניו הוה  -כשעשאו לא
היה רבן גמליאל שם ,דניכוין ליה :נר לאחד
נר למאה  -כבש לאחד כבש למאה ,אבל גבי
עשבים ,כשהוא מכירו מרבה בשבילו :הואיל
ושלא בפנינו כו'  -קשיא לרבא ,דשמעינן
מינה דבפניו אסור ,ואף על פי שאין כאן
מרבה בשבילו :אימא הואיל ועשאו נרד בו -
וטעמא לאו משום שלא בפניו הוא ,אלא הכי
הוה מעשה :מותר לרחוץ בה מיד  -למוצאי
שבת :בכדי שיחמו חמין  -שלא יהנה במה
שהקדימו להחם בשבת ,וכן בכל מעשה שבת
נתנו חכמים שיעור להמתין לערב בכדי
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שיעשו ,והא הכא דחימום לאחד חימום
למאה ,דבבת אחת מחממין ,וקתני אם רוב
ישראל דהוי דומיא דמכירו ,דמסיק אדעתיה
לעשות אף בשבילו אסור ,ואף על גב דשלא
בפניו ,וקשיא בין לאביי בין לרבא :אדעתא
דרובא מחממי  -ועיקר חילול השבת
בשבילם ,אבל נכרי וישראל ,דנכרי אדעתא
דנפשיה הוא דעביד שרי ,לאביי שלא בפניו,
ולרבא אפילו בפניו :נר הדלוק במסיבה -
של בני אדם :אם רוב ישראל אסור  -והא
הכא ,דהוי דומיא דמכירו ,הואיל ורובא נינהו

זוהר

אסיק דעתיה להדליק אף בשבילם ,וקתני
אסור :אדעתא דרובא  -הלכך ישראל עיקר,
ומחצה על מחצה נמי ליכא למיקם עלה
דמלתא ,דאיכא למימר עיקר דעתיה דמדליק
בשביל ישראל ואיכא למימר עיקר דעתיה
דמדליק בשביל נכרי אבל נכרי וישראל
והמדליק עצמו משתמש לאורה ודאי עיקר
אדעתא דידיה עביד וכיון דנר לאחד נר
למאה שרי :תורן  -מקום :דאייתי שטר -
ההוא דאדלקה:

– בשלח דף סא' ע"א

אַ ְׁש ֵרי ַמשְׂ ִּכיל אֶ ל דָּ לַּ ,כ ּ ָמה ּ ַת ִ ּקיפָ א אַ גְ ָרא דְּ ִמ ְס ְּכנָא ,קָ ֵמי קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא:
והנָא ַעל הַ אי ְק ָרא דִּ ְכ ִּתיב) ,תהלים סט( ִּכי ׁשוֹ ֵמ ַע אֶ ל
אָ ַמר ִר ִּבי ִחיָּיאָ ּ ,תוַ ְ
אֶ ְביוֹ נִ ים יְ ָי' ,וְ ִכי אֶ ל אֶ ְביוֹ נִים ׁשוֹ ֵמ ַע וְ לֹא ְלאַ ח ֲָרא .אָ ַמר ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ןְּ ,בגִ ין
ֱלהים לא
יבין י ִַּתיר ְל ַמ ְל ָּכא ,דִּ ְכ ִּתיב) ,תהלים נא( לֵ ב נִ ְׁש ָּבר וְ נִ ְד ּ ֶכה א ִ
דְּ ִאינּ וּן ְק ִר ִ
ְ
ִת ְבזֶה .וְ לֵ ית לָ ך ְּב ָע ְל ָמא ,דְּ ִאיה ּו ּ ָת ִביר ִל ָּבא ְּכ ִמ ְס ְּכנָאּ .ת ּו אָ ַמר ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן,
ּ ָתא ֲחזֵיָּ ,כל ִאינּ וּן ְּבנִ י ָע ְל ָמאִ ,א ְתחַ זְ יָין קָ ֵמי קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּאְּ ,בגוּפָ א
וְ נ ְַפ ׁ ָשא ,ו ִּמ ְס ְּכנָא לָ א ִא ְתחָ זֵי אֶ ָּלא ְּבנ ְַפ ׁ ָשא ִּב ְלחוֹ דוֹ י ,וְ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא קָ ִריב
ְלנַפְ ׁ ָשא ַי ִּתיר ִמגּ וּפָ א:
יה ,וְ הוּא הֲוָ ה
יה דְּ ר' יֵיסָ א ,וְ לָ א הֲ וָ ה ַמאן דְּ אַ ְׁש ַּגח ּ ֵב ּ
ִמ ְס ְּכנָא חַ ד הֲוָ ה ִּב ְׁש ִבבו ֵּת ּ
יה ִר ִּבי
אַ ְכ ִסיף ,וְ לָ א ּ ַת ִ ּקיף ִּב ְבנֵי נ ׁ ָָשא) ,דף ס"א ע"ב( יוֹ ָמא חַ ד חָ ַּל ׁשָ ,עאל ָעלֵ ּ
ילקָ א ,הָ א נ ְַפ ׁ ָשא ּ ַפ ְרחָ א ַּג ָּבאי ,וְ לָ א ָמט ּו
ילקָ א ִט ְ
יֵיסָ אָ ׁ ,ש ַמע חַ ד קָ לָ א דְּ אָ ַמרִ ,ט ְ
יה ְלגַ ּ ֵביהּ  .קָ ם ִר ִּבי יֵיסָ א,
יה דְּ לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ְּבה ּו דְּ י ִָתיב נ ְַפ ׁ ֵש ּ
יוֹ מוֹ י .וַ וי ִל ְבנִ י ָמ ֵת ּ
נְפוֹ י,
יהַ ,מיָּא דְּ גַ ְר ְּג ִרין ,אַ פו ָּתא דְּ קוּנְ ָטא )ס"א דקופתא( ִא ְת ְּב ַזע זִ יִ ָעא ְּבאַ ּ
ׁ ַשדֵּ י ְּבפו ֵּמ ּ
יה:
יה ְלגַ ֵּב ּ
וְ ָתב רוּחֵ ּ
ָ
יה ,אָ ַמר חַ יֶּיך ִר ִּבי ,נַפְ ׁ ָשא נ ְַפקַ ת ִמ ּנַאי ,ו ָּמט ּו לָ ּה קָ ֵמי
ְלבָ ַתר אָ ָתא וְ ׁ ָש ִאיל לֵ ּ
ְ
כּ ו ְּר ְסיָיא דְּ ַמ ְל ָּכא ,וּבָ ָעת ְל ִא ְׁש ּ ַתאֲ ָרא ּ ַת ּ ָמן ,אֶ ָּלא דְּ בָ ָעא קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא
ְלזַ ָּכאָ ה לָ ְך ,וְ אַ ְכ ִריז ּו ָעלָ ְך ,ז ּ ִַמין הוּא ִר ִּבי )ויקרא ע"ט ע"א וקמ"ד ע"א( יֵיסָ אְ ,לסַ ְ ּלקָ א
ישא דִּ זְ ִמינִ ין חַ ְב ַריָּיא ְל ִא ְּת ָע ָרא ְּבאַ ְר ָעא,
יה ,ו ְּל ִא ְת ְק ּ ְׁש ָרא ְּבחַ ד ִא ְד ָרא קַ דִּ ׁ ָ
רוּחֵ ּ
ְ
ְ
יחין
ימן לָ ך ו ְּלחַ ְב ָרךֵ .מהַ הוּא יוֹ ָמא הֲווֹ ַמ ְׁש ִּג ִ
וְ הָ א אַ ְת ִקינ ּו ְּתלַ ת ּ ֻכ ְר ְסיָאן ,דְּ קַ יְ ִ
יה:
יה ְּבנֵי ָמ ֵת ּ
ּ ֵב ּ
ידיהּ ּ ְפלַ ג ְמ ָעה דְּ כֶ סֶ ף.
יה דְּ ר' יִ צְ חָ ק ,וַ הֲוָ ה ִּב ֵ
ּת ּוִ ,מ ְס ְּכנָא אַ ח ֲָרא אַ ְעבָ ר קָ ֵמ ּ
יה וְ הֵ יךְ
אָ ַמר לֵ יהּ ְל ִר ִּבי יִ צְ חָ ק ,אַ ְׁש ִלים ִלי וְ ִלבְ נַי וְ ִל ְבנ ַָתי נ ְַפ ׁ ָשאָ ן .אָ ַמר לֵ ּ
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יהְּ ,ב ָדא
אַ ְׁש ִלים נ ְַפ ׁ ַשיְ יכ ּו ,דְּ הָ א לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ַּג ָּבאי ַּבר ּ ְפלַ ג ְמ ָעה .אָ ַמר לֵ ּ
יה:
יה לֵ ּ
ימנָאִּ ,ב ְפלַ ג אַ ח ֲָרא דְּ ִאית ַּג ָּבאי ,אַ פְ קֵ יהּ וְ ָיהֲבֵ ּ
אַ ְׁש ִל ְ
ֵיה
יה ,דְּ הֲ וָ ה אַ ְעבָ ר ִּב ְ ׂשפָ ָתא דְּ י ּ ַָמא ַר ָּבא ,וּבָ ָעאן ְל ִמ ְׁשדְּ י ּ
יה ְּבחֶ ְל ֵמ ּ
אַ ְחזִ יא ּו לֵ ּ
יה ,וְ אָ ֵתי הַ הוּא ִמ ְס ְּכנָא
ויה ,חָ ָמא ְל ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ,דְּ הֲוָ ה אוֹ ִׁשיט יְ דוֹ י לָ קֳ ְבלֵ ּ
ְּבגַ ֵ ּו ּ
יה ,הַ אי
יה ,וְ יָהֲבֵ יהּ ִּבידוֹ י דְּ ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ,וְ ִא ְׁש ּ ֵתזִ יבַּ .כד ִא ְּת ַער ,נָפַ ל ְּבפו ֵּמ ּ
וְ אַ ְפקֵ ּ
ְק ָרא) ,תהלים מא( אַ ְׁש ֵרי ַמ ְ ׂש ִּכיל אֶ ל דָּ ל ְּביוֹ ם ָר ָעה יְ ַמ ְ ּלטֵ ה ּו יְ ָי:

הלכה – הרמב"ם הלכות ביאה פרק כב'
)ג( כשאירע מעשה אמנון ותמר גזר דוד ובית דינו על ייחוד פנויה ואע"פ שאינה ערוה
בכלל ייחוד עריות היא ושמאי והלל גזרו על ייחוד כותית נמצא כל המתייחד עם אשה
שאסור להתייחד עמה בין ישראלית בין כותית מכין את שניהן מכת מרדות האיש
והאשה ומכריזין עליהן חוץ מאשת איש שאע"פ שאסור להתייחד עמה אם נתייחד אין
לוקין שלא להוציא לעז עליה שזינתה ונמצאו מוציאין לעז על הבנים שהן ממזרים:
)ד( כל אשה שאסור להתייחד עמה אם היתה אשתו עמו ה"ז מותרת להתייחד מפני
שאשתו משמרתו אבל לא תתייחד ישראלית עם הכותי ואע"פ שאשתו עמו שאין אשתו
של כותי משמרתו ואין להן בושה:

מוסר -

מלוקט

ִמנְ הַ ג יִ שְׂ ָראֵ ל ּתוֹ ָרהְ .ל ִה ְתעוֹ ֵרר ְל ַת ּ ֵקן ּ ְפגַ ם הַ ְ ּב ִרית ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת אֵ לּ ּו ׁ ֶשל ׁשוֹ בָ ִבי''ם אֲ ׁ ֶשר
ָּכתוּב ָּבהֵ ן ִׁש ְעבּ וּד יִ שְׂ ָראֵ ל וּגְ אוּלָ ָתם וְ הַ ְּז ַמן ְמסוּגָ ל לַ עֲ זוֹ ר ו ְּלהוֹ ִעיל ְל ִה ְת ַענּ וֹ ת בַ ָיּ ִמים אֵ לּ ּו
ְלהוֹ צִ יא לָ אוֹ ר נִ יצוֹ צוֹ ת ְק ִרי ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי ִענוּי ְ ּב ִמצְ ָריִ ם ָי ְצא ּו לָ אוֹ ר נִ יצוֹ צוֹ ת הַ ְּקדו ׁ ָּשה.
שיבָ ה ּ ָת ׁש ּכֹחוֹ וְ לֹא יוּכַ ל ְל ִה ְת ַענּ וֹ ת ו ְּלסַ ּגֵף ַעצְ מוֹ .
וְ ַעד ׁ ֶשלּ ֹא יָבוֹ א ּו יְ ֵמי הַ ִּז ְקנָה ׁ ֶשאָ ז ִמ ּ ְפנֵי ֵ ׂ
ָ
ָ
ימי ְ ּבחֻ רוֹ ֶתיך .וְ הָ ִעיקָ ר הוּא לַ עֲ שׂ וֹ ת
יְ ַמהֵ ר לָ ׁשוּב ְּכ ִד ְכ ִתיב )קהלת י''ב( וּזְ כוֹ ר אֶ ת בּ וֹ ְראֶ יך ִ ּב ֵ
ידי חֵ ְטא וְ אָ ז ִּת ְהיֶה ְּת ׁשוּבָ ה ח ֲׁשוּבָ ה ו ְּמרוּצָ ה דְּ ִאי
ְּג ָד ִרים ו ְּס ָייגִ ים ִמ ָּכאן ו ְּל ַה ָּבא ׁ ֶשלּ ֹא לָ בֹא ִל ֵ
שה ְּכלוּם וְ דוֹ ֶמה ְלנוֹ טֵ ַע נְ ִטיעוֹ ת נָאוֹ ת ו ְּביָ דוֹ גַ ְרזֶן לַ עֲ קוֹ ר נָטו ַּע ּ ֵכן הַ דָּ בָ ר
לָ או הָ ִכי לֹא ָע ָ ׂ
הַ זֶּה ַמה יוֹ ִעיל ִ ּב ְת ׁשוּבָ תוֹ ִאם לֹא יִ ְׁשמוֹ ר ַעצְ מוֹ וְ ׁ ָש ַמר ַרגְ לוֹ ִמ ָּלכֶ ד ּ ַפ ַעם אַ חֶ ֶרת .וְ ַעל ה'
יַ ְׁש ִל ְ
יך יְ הָ בוֹ יָ אֵ ר ֵעינָיו ִל ְהיוֹ ת ְּת ׁשוּבָ תוֹ ְּת ׁשוּבָ ה גְ מו ָּרה ו ְּרצ ּויָה ְלפָ נָיו יִ ְת ָּב ַר ְך:

ð"òì

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