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חק לישראל – פרשת כי תשא יום ב'
תורה -

שמות פרק ל'

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

ֹשה
)יז( ו ַּמ ִּליל יְ ָי ִעם מ ׁ ֶ

ימר:
ְל ֵמ ָ

חשת ְל ָר ְחצָ ה וְ נ ַָת ּ ָת אֹ תוֹ ּ ֵבין אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד וּבֵ ין
חשת וְ כַ נּוֹ נְ ׁ ֶ
ית ִּכיּוֹ ר נְ ׁ ֶ
)יח( וְ ָע ִ ׂש ָ
חשת ְל ָר ְחצָ ה וְ נ ַָת ּ ָת אֹ תוֹ ּ ֵבין
חשת וְ כַ נּ וֹ נְ ׁ ֶ
ית ִּכיּוֹ ר נְ ׁ ֶ
ש ּ ָמה ָמיִ ם) :יח( וְ ָעשִׂ ָ
הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ וְ נ ַָת ּ ָת ׁ ָ
אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד וּבֵ ין הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ וְ נ ַָת ּ ָת ׁ ָש ּ ָמה ָמיִ ם:

יה נְ חָ ׁ ָשא ְל ִקדּ ו ּׁש וְ ִת ּ ֵתן
)יח( וְ ַת ְע ּ ֵבד ִּכיּוֹ ָרא ִדנְ חָ ׁ ָשא ו ְּב ִסיסֵ ּ

יה ּ ֵבין ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא וּבֵ ין ַמ ְד ְּבחָ א וְ ִת ּ ֵתן ּ ַת ּ ָמן ַמ ּיָא:
ָת ּ
י ֵ

)יט( וְ ָרחֲצ ּו אַ ֲ
הרֹן וּבָ נָיו ִמ ּ ֶמנּ ּו אֶ ת יְ ֵדיהֶ ם וְ אֶ ת ַרגְ לֵ יהֶ ם) :יט( וְ ָרחֲצ ּו אַ הֲ רֹן וּבָ נָיו ִמ ּ ֶמנּ ּו
יה יָת יְ ֵדיהוֹ ן וְ יָת ַרגְ לֵ יהוֹ ן:
אֶ ת יְ ֵדיהֶ ם וְ אֶ ת ַרגְ לֵ יהֶ ם) :יט( וִ יקַ דְּ ׁשוּן אַ הֲ רֹן ו ְּבנוֹ ִהי ִמ ּ ֵנ ּ
)כ( ְּבבֹאָ ם אֶ ל אֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד יִ ְרחֲצ ּו ַמיִ ם וְ לֹא יָמֻ ת ּו אוֹ ְבגִ ְׁש ּ ָתם אֶ ל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ְל ׁ ָש ֵרת
ְלהַ ְק ִטיר ִא ּ ׁ ֶ
שה לַ יהֹוָ ה) :כ( ְ ּבבֹאָ ם אֶ ל אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד יִ ְרחֲצ ּו ַמיִ ם וְ לֹא יָמֻ ת ּו אוֹ ְבגִ ְׁש ּ ָתם אֶ ל
יע ְלהוֹ ן ְל ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא יְ קַ דְּ ׁשוּן ַמ ּיָא וְ לָ א יְ מוּתוּן אוֹ
שה לַ יהֹוָ ה) :כ( ְּב ֵמ ַ
הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ְל ׁ ָש ֵרת ְלהַ ְק ִטיר ִא ּ ׁ ֶ
קֳדם יְ ָי:
ְב ִמ ְק ָר ְבהוֹ ן ְל ַמ ְד ְּבחָ א ְל ׁ ַש ּ ָמ ׁ ָשא ְלאַ ּ ָסקָ א קֻ ְר ָּבנָא ָ

רש"י
)יח( כיור  -כמין דוד גדולה ולה דדים
המריקים בפיהם מים :וכנו  -כתרגומו
ובסיסיה מושב מתוקן לכיור :לרחצה  -מוסב
על הכיור :ובין המזבח  -מזבח העולה
שכתוב בו שהוא לפני פתח משכן אהל מועד
והיה הכיור משוך קמעא ועומד כנגד אויר
שבין המזבח והמשכן ואינו מפסיק כלל
בנתיים משום שנאמר )לקמן מ( ואת מזבח
העולה שם פתח משכן אוהל מועד כלומר
מזבח לפני אהל מועד ואין כיור לפני אהל
מועד הא כיצד משוך קמעא כלפי הדרום כך
שנויה בזבחים:

נביא

)יט( את ידיהם ואת רגליהם  -בבת אחת
היה מקדש ידיו ורגליו וכך שנינו בזבחים כיצד
קדוש ידים ורגלים מניח ידו הימנית על גבי
רגלו הימנית וידו השמאלית ע"ג רגלו
השמאלית ומקדש:
)כ( בבאם אל אהל מועד ) -ת"כ פ' שמיני
זבחים יט( להקטיר שחרית ובין הערבים
קטורת או להזות מדם פר כהן המשיח
ושעירי ע"א :ולא ימותו  -הא אם לא ירחצו
ימותו שבתורה נאמרו כללות ומכלל לאו אתה
שומע הן :אל המזבח  -החיצון שאין כאן
ביאת אהל מועד אלא בחצר:

– מלכים א' פרק יח' כו'-כט'

ֲשר נ ַָתן לָ הֶ ם וַ יַּעֲ שׂ ּו וַ ִּי ְק ְרא ּו בְ ׁ ֵשם הַ ַּב ַעל ֵמהַ בּ ֹקֶ ר וְ ַעד
)כו( וַ ִּי ְקח ּו אֶ ת הַ ּ ָפר א ׁ ֶ
הַ ָ ּצהֳ ַריִ ם לֵ אמֹר הַ ַּב ַעל עֲ נֵנ ּו וְ אֵ ין קוֹ ל וְ אֵ ין ֹענֶה וַ יְ פַ ְּסח ּו ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ אֲ ׁ ֶשר
שה) :כו( ונסיבו ית תורא דיהב להון ועבדו וקרו בשום בעלא מצפרא ועד עדן טיהרא למימר בעלא
ָע ָ ׂ
ענינא ולית קל ולית דעני ואשתטו על אגורא דעבד:

ֹאמר ִק ְרא ּו ְבקוֹ ל ָּגדוֹ ל ִּכי ֱאל ִֹהים הוּא
)כז( וַ יְ ִהי בַ ָ ּצהֳ ַריִ ם וַ יְ הַ ּ ֵתל ָּבהֶ ם אֵ ִליָּה ּו וַ יּ ֶ
ָשן הוּא וְ יִ קָ ץ) :כז( והוה בעדן טיהרא וחיך בהון
ִּכי ִ ׂשיחַ וְ ִכי ִ ׂשיג לוֹ וְ כִ י ֶד ֶר ְך לוֹ אוּלַ י י ׁ ֵ
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חק לישראל – פרשת כי תשא יום ב'
אליהו ואמר קרו בקל רב ארי אתון אמרין דחלא הוא דלמא שועי ליה או אשתדפא אשתדיף או אורח
הות ליה או דלמא דמוך הוא ויתער:

)כח( וַ ִּי ְק ְרא ּו ְּבקוֹ ל ָּגדוֹ ל וַ ִּי ְתגּ ְֹדד ּו ְּכ ִמ ְׁש ּ ָפטָ ם ַּבח ֲָרבוֹ ת וּבָ ְר ָמחִ ים ַעד ְׁשפָ ְך דָּ ם
עֲ לֵ יהֶ ם) :כח( וקרו בקל רב ואתחממו כנימוסיהון בסיפין וברומחין עד דאשתפיך דמא עליהון:
ענֶה וְ אֵ ין
צהֳ ַריִ ם וַ ִּי ְתנ ְַּבא ּו ַעד לַ עֲ לוֹ ת הַ ּ ִמנְ חָ ה וְ אֵ ין קוֹ ל וְ אֵ ין ֹ
)כט( וַ יְ ִהי ַּכעֲ בֹר הַ ָ ּ
שב) :כט( והוה כמעבר טיהרא ואשתטיאו עד למיסק מנחתא ולית קל ולית דעני ולית דמצית:
קָ ׁ ֶ
רש"י
)כו( אשר נתן להם  -שהיה נשמט מהם ,שלא
יקרב לעבודה זרה ,וברח לו תחת כנפיו של
אליהו אמר לו :לך ,בשניכם יתקדש המקום
)במדבר רבה כג ט ,ילקוט שמעוני כאן רמז
ריד( .ויפסחו על המזבח אשר עשה  -תרגם
יונתן :ואשתטו ,היו מרקדין כמשפטן על
מזבחותם .ויפסחו  -כמו ויפסעו:

כתובים

)כז( כי אלהים הוא  -תי' יונתן ארי אתון
אמרין דחלא הוא .כי שיח וכי שיג לו  -שמא
יש לו דבר עם יועציו עכשיו ,או משיג ורודף
הוא עכשיו במלחמה .וכי דרך לו  -לבית
הכסא:
)כח( ויתגודדו  -לשון שריטה בכלי ,וכן היה
נימוסיהן:
)כט( ויתנבאו  -תי' יונתן ואשתטיאו:

 -משלי פרק יט' ב'-ה'

ַּגם ְּבלֹא ַד ַעת נֶפֶ ׁש לֹא טוֹ ב וְ אָ ץ ְּב ַרגְ לַ יִ ם חוֹ טֵ א:

)ב(
ליה ודקליל ברגלוי לבישתא חטיא הוא:

)ג( ִא ֶ ּולֶ ת אָ ָדם ְּתסַ ֵּלף דַּ ְרכּ וֹ וְ ַעל יְ הֹוָ ה יִ זְ ַעף ִלבּ וֹ :

)ב( מן דלא ידיע נפשיה לא שפיר

)ג( שטיותא דבר נשא מטלטלא ארחתיה

ועל אלהא מתרעם לביה:

הוֹ ן י ִֹסיף ֵר ִעים ַר ִּבים וְ ָדל ֵמ ֵר ֵעה ּו יִ ּ ָפ ֵרד:

)ד(
חבריה מניה:

)ד( מזלא מוסיף חברי סגיעי ומסכנא פריש

זָבים לֹא יִ ּ ָמלֵ ט:
עֵ ד ְׁשקָ ִרים לֹא יִ ּנָקֶ ה וְ יָפִ יחַ ְּכ ִ

)ה (
כדבותא לא נתמלט:

)ה( סהדא דשקרא לא נזדכי ודמועי

רש"י
)ב( גם בלא דעת נפש לא טוב  -אין טוב
לאדם שהוא בלא תורה .ואץ ברגלים חוטא
 החוטא רופס ודש העונות בעקביו ואומרקל הוא זה אעבור עליו ,ורבותינו פירשו גם
בלא דעת ,בכופה את אשתו לתשמיש המטה
בעל כרחה .ואץ ברגלים חוטא  -זה הבועל
ושונה ,ד"א זה המהלך על גבי עשבים בשבת:
)ג( אולת אדם תסלף דרכו  -בעונו בא לו

הרע כי באולתו תסלף דרכו ועבר עבירו'
ונפרעין ממנו ובבוא לו הצרה זועף לבו על
הקב"ה וממהר אחר מדת הדין כגון אחי יוסף
שאמרו מה זאת עש' אלהים לנו )בראשית
מב(:
)ד( הון יוסיף רעים רבים  -אוהבים רבים
ויש לפותרו במי שלמד תורה:
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חק לישראל – פרשת כי תשא יום ב'
משנה

 -שבת פרק כא'

)א( נוֹ טֵ ל אָ ָדם אֶ ת ְּבנוֹ וְ הָ אֶ בֶ ן ְּביָדוֹ  ,וְ כַ ְל ָּכלָ ה וְ הָ אֶ בֶ ן ְּבתוֹ כָ ּה .ו ְּמ ַט ְל ְט ִלין
ְּתרו ָּמה ְט ֵמאָ ה ִעם הַ ְּטהוֹ ָרה וְ ִעם הַ חֻ ִ ּליןַ .ר ִּבי יְ ה ּו ָדה אוֹ ֵמר ,אַ ף ַמעֲ ִלין אֶ ת
הַ ְמ ֻד ּ ָמע ְּבאֶ חָ ד ו ֵּמאָ ה:
רע"ב ) -א( נוטל אדם את בנו -
בחצר :והאבן בידו  -ולא אמרינן
דמטלטל לאבן :כלכלה  -סל :והאבן
בתוכה  -והוא שיהיו פירות בסל ,שאם
אין בו פירות נעשה בסיס לדבר האסור
ואסור לטלטלו .וצריך נמי שיהיו בתוכו
פירות שאם ישליכם בארץ ימאסו ,כגון
תותים וענבים וכיוצא בהם ,אבל אם היו
בו פירות כגון אגוזים ושקדים ,מנער את
הפירות והן נופלים  -ופירות הנמאסים
נמי כגון תותים וענבים אם אפשר
לסלקם לצדי הכלכלה ולנער האבן לבדה
ולהשליכה ,אסור לטלטלה עם האבן.
ומתניתין איירי כגון שנפחת מצדי
הכלכלה או שוליה והאבן דופן לה שאי

אפשר להשתמש בכלכלה בלא האבן:
תרומה טמאה עם הטהורה ועם החולין
 אגב הטהורה ואגב החולין ,אבלטמאה באנפי נפשה לאו בת טלטול היא:
אף מעלין את המדומע באחד ומאה -
סאה של תרומה שנפלה במאה סאים של
חולין ,מותר להעלות לסאה של תרומה
מהן בשבת ויהיו כולן חולין ומותרים
לזרים ,ולא אמרינן מתקן הוא ,דתרומה
שנפלה בחולין חשבינן לה כאילו מונחת
לבדה ואינה מעורבת ,וכשעולה באחד
ומאה התרומה עצמה שנפלה עולה,
הילכך לאו מתקן הוא .ואין הלכה כרבי
יהודה:

)ב( הָ אֶ בֶ ן ׁ ֶש ַעל ּ ִפי הֶ חָ בִ יתַ ,מ ּ ָטהּ ַעל צִ דָּ הּ וְ ִהיא נוֹ פֶ לֶ ת .הָ יְ ָתה בֵ ין הֶ חָ ִביּוֹ ת,
ַמגְ ִּביהָ ּה ו ַּמ ּ ָט ּה ַעל צִ דָּ הּ וְ ִהיא נוֹ פֶ לֶ תָ .מעוֹ ת ׁ ֶש ַעל הַ ַּכר ,נוֹ עֵ ר אֶ ת הַ ַּכר
וְ הֵ ן נוֹ ְפלוֹ ת .הָ יְ ָתה ָעלָ יו ִל ְׁשלֶ ׁ ֶשתְ ,מקַ ְּנחָ ּה ִּב ְס ַמ ְרטוּט .הָ יְ ָתה ׁ ֶשל עוֹ ר,
נוֹ ְתנִ ין ָעלֶ יהָ ַמיִ ם ַעד ׁ ֶש ִּת ְכלֶ ה:
רע"ב ) -ב( מטה על צדה  -מטה
החבית על צדה אם צריך לטול מן היין
והאבן נופלת ,ולא יטול אותה בידים:
היתה בין החביות  -ומתירא שלא תפול
האבן על החביות ותשברם ,מגביה לחבית
כולה ומסלקה מבין החביות ושם מטה
אותה על צדה :נוער את הכר והן נופלות
 כשהוא צריך לכר ואינו צריך למקוםהכר .אבל אם צריך למקומו ,מגביה הכר
עם המעות שעליו .ולא אמרן אלא
כששכח המעות על הכר מערב שבת,
אבל הניחן שם במתכוין נעשה הכר בסיס

לדבר האסור ואסור לטלטלו ולא לנער
המעות שעליו :לשלשת  -דבר של טנוף
כגון רוק או רעי או צואה :מקנחה
בסמרטוט  -ולא יתן עליה מים ,דסתם
כר של בגד הוא ובגד שרייתו במים זהו
כבוסו :היתה על כר של עור  -דלאו בר
כבוס הוא :נותן עליה מים עד שתכלה -
ותלך הלשלשת .אבל כבוס ממש לא,
דהואיל וסתם כרים וכסתות רכים נינהו
שייך בהו כבוס בעורות רכים .ומיהו
שרייתן לא זהו כבוסן:

יהין ִמן הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן עֲ צָ מוֹ ת ו ְּק ִל ּ ִפין .וּבֵ ית ִה ֵּלל
)ג( ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםַ ,מגְ ִּב ִ
אוֹ ְמ ִרים ,נוֹ טֵ ל אֶ ת הַ ּ ַט ְבלָ ה כֻ ָּל ּה ו ְּמנַעֲ ָר ּהַ .מעֲ ִב ִירין ִמ ִ ּלפְ נֵי הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן ּ ֵפרו ִּרין
ש ָער ׁ ֶשל עֲ ָד ִׁשיםִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהוּא ַמאֲכַ ל
ש ָער ׁ ֶשל אֲפוּנִ ין וְ ֵ ׂ
ּ ָפחוֹ ת ִמ ַּכזַּיִ ת וְ ֵ ׂ
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ְּבהֵ ָמהְ .ספוֹ גִ ,אם י ֶׁש לוֹ עוֹ ר ֵּבית אֲ ִחיזָהְ ,מקַ ְּנ ִחין בּ וֹ  ,וְ ִאם לָ או ,אֵ ין
ְמקַ ְּנ ִחין בּ וֹ ) .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים( ּ ֵבין ָּכ ְך וּבֵ ין ָּכ ְך ,נִ ּ ָטל ַּב ּ ׁ ַש ָּבת ,וְ אֵ ינוֹ ְמקַ ּ ֵבל
טֻ ְמאָ ה:
רע"ב ) -ג( בית שמאי אומרים
מגביהין מעל השלחן עצמות וקליפין -
בגמרא קאמר שאין אנו סומכין על
משנתנו כמות שהיא שנויה ,אלא מוחלפת
השיטה .שבית הלל אומרים מגביהין
מעל השלחן עצמות וקליפין ,ובית שמאי
אומרים מסלק את הטבלא ,שיש עליה
תורת כלי ,אבל לא יטלטל העצמות
והקליפין בידים ,דבית הלל כרבי שמעון
ובית שמאי כרבי יהודה .ומיהו לא שרו
בית הלל אלא בעצמות וקליפין דחזו
למאכל בהמה אע"ג דלא חזו למאכל
אדם ,אבל אי לא חזו אף למאכל בהמה
מודו בית הלל דאסורים לטלטל ,דבכהאי

גמרא

גוונא אפילו רבי שמעון מודה :מעבירין
מעל השלחן פרורין פחות מכזית -
אפילו פחות מכזית ,וטעמא כדמפרש
בסמוך שהן ראויין למאכל בהמה :ושער
של פולין  -שרביטים שהקטנית גדל בהן:
עור בית אחיזה  -בית אחיזה של עור
שיאחזנו בו :אין מקנחין בו  -שכשאוחזו
נסחט בין אצבעותיו ,והוי פסיק רישיה
ולא ימות ,דמודה ביה רבי שמעון :בין
כך ובין כך  -בין יש לו בית אחיזה בין
אין לו בית אחיזה :ניטל בשבת  -כשהוא
נגוב :ואינו מקבל טומאה  -דאינו לא
כלי עץ ולא בגד ולא שק ולא מתכת:

 -שבת דף קמב' ע"ב

מעות שעל הכר :אמר רב חייא בר אשי אמר רב לא שנו אלא בשוכח אבל
במניח נעשה בסיס לדבר האסור אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן לא
שנו אלא לצורך גופו אבל לצורך מקומו מטלטלו ועודן עליו וכן תני חייא
בר רב מדיפתי לא שנו אלא לצורך גופו אבל לצורך מקומו מטלטלו ועודן
עליו :מעות שעל הכר מנער וכו' :אמר רבי אושעיא שכח ארנקי בחצר
מניח עליה ככר או תינוק ומטלטלה אמר רב יצחק שכח לבינה בחצר מניח
עליה ככר או תינוק ומטלטלה אמר רבי יהודה בר שילא אמר רבי אסי
פעם אחת שכחו דסקיא מלאה מעות בסרטיא ובאו ושאלו את רבי יוחנן
ואמר להן הניחו עליה ככר או תינוק וטלטלוה אמר מר זוטרא הלכתא
ככל הני שמעתתא בשוכח רב אשי אמר אפילו שכח נמי ]לא[ ולא אמרו
ככר או תינוק אלא למת בלבד אביי מנח כפא אכיפי רבא מנח סכינא אבר
יונה ומטלטלה אמר רב יוסף כמה חריפא שמעתתא דדרדקי אימר דאמור
רבנן בשוכח לכתחילה מי אמור אמר אביי אי לאו דאדם חשוב אנא כפא
אכיפי למה לי הא חזו למיזגא עלייהו אמר רבא אנא אי לאו דאדם חשוב
אנא סכינא אבר יונה למה לי הא חזי לי לאומצא טעמא דחזי לאומצא הא
לא חזי לאומצא לא למימרא דרבא כרבי יהודה סבירא ליה והאמר רבא
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לשמעיה טווי לי בר אווזא ושדי מיעיה לשונרא התם כיון דמסרח דעתיה
עילויה מאתמול הכי נמי מסתברא דרבא כרבי יהודה סבירא ליה דדרש
רבא אשה לא תכנס לבית העצים ליטול מהן אוד ואוד שנשבר אסור
להסיקו ביום טוב לפי שמסיקין בכלים ואין מסיקין בשברי כלים שמע
מינה:
רש"י על הגמרא
לא שנו  -דמנער :נעשה  -הכר בסיס
למעות ,ואף הכר אסור בטלטול :לא שנו -
דמנערה ואינו מטלטלה בעודן עליה :אלא
שצריך לגופו  -של כר ,לשכב עליו ,הלכך
בניעור סגיא ,ושדי ליה באתרייהו :אבל צריך
למקומו  -של כר מטלטלו עם המעות
למקום אחר :דסקיא מלאה מעות  -גרסינן:
בסרטיא  -רשות הרבים :הניחו עליה ככר
או תינוק  -דלישתרי לטלטלה אגבייהו תוך
ארבע אמות ,וטלטלוה פחות פחות מארבע
אמות ,או במחיצה של בני אדם ,כדאמרינן
בעירובין )מג ,ב( :בשוכח  -אבל במניח
מדעת מערב )יום( שבת לא התירו לו
לטלטלה על ידי ככר או תינוק :אלא למת -
משום כבוד הבריות ,כשמוטל בחמה :אביי
מנח כפא אכיפי  -מניח תרווד על העומרים
לטלטלן אגב תרווד :אבר יונה  -חי ]בלא[
מליח :חריפא שמעתתא דדרדקי  -סבורים
הם שהם חריפים :אימר דאמור רבנן -
בארנקי ודסקיא מניח עליה ככר או תינוק
בשכחה ,ובמקום התורפה ,ומשום הפסד
ממון :אמר אביי  -אנא שפיר מטלטלנא

זוהר

כיפי ,ואפילו בלא תרווד :אי לאו דאדם חשוב
אנא  -ואנא מחמיר על עצמי שלא ילמדו
ממני להקל באסורין :כפא אכיפי למה לי -
בלאו כפא נמי שרי לטלטלינהו ,דהא חזו
למיזגא עלייהו :לאומצא  -לאוכלו חי בשבת,
שיש בני אדם שדעתן יפה ואוכלים בשר חי,
וקרו לה אומצא :הא לא חזי לאומצא לא -
ואף על גב דחזו לשונרא ,דאמרינן מוכן
לאדם לא הוי מוכן לכלבים :כר' יהודה -
במסכת ביצה )ו ,ב( :טווי לי בר אווזא -
ביום טוב :ושדי מיעיה לשונרא  -אלמא
מטלטל להו משום שונרא ,ואף על גב
דהאידנא לא חזי לאדם ,דלאו אורח ארעא
למיכלא ביום טוב ,ומיהו ,מאתמול לאדם הוו
קיימי :התם כיון דמסרח  -מעייא ,אי מצנע
ליה ,עד אורתא :מאתמול דעתיה עליה -
לשונרא ,ובין השמשות נמי מוכן לבהמה הוה:
אוד  -פורגו"ן ,דסתם עצים להסקה ניתנו,
ולא לטלטול כלי :ואוד שנשבר  -ביום טוב:
בשברי כלים  -שנשברו היום ,דהוו להו נולד:
שמע מינה  -דכר' יהודה סבירא ליה ,דאית
ליה מוקצה:

– כי תשא דף קפח' ע"ב

ֶחרים ָּב ְך וְ גוֹ ' .ז ִַמין
ּ ָפ ַתח ִר ִּבי יוֹ סֵ י וְ אָ ַמר) ,ישעיה מא( הֵ ן יֵבוֹ ׁש ּו וְ יִ ָּכ ְלמ ּו כּ ֹל הַ ּנ ִ
קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
נְביאֵ י
יך הוּא ְל ֶמ ְע ַּבד ְליִ שְׂ ָראֵ לָּ ,כל ִאינּ וּן ָטבָ אן ,דְּ קָ אָ ַמר ַעל יְ ֵדי ִ
ישין ְּבגָ ְלו ְּתהוֹ ן .וְ ִא ְל ָמלֵ א ָּכל ִאי ּנוּן
ְק ׁשוֹ ט ,וְ יִ שְׂ ָראֵ ל סָ ְבל ּו עֲ לֵ יהוֹ ןְּ ,כ ָמה ִּב ִׁ
יתא ,לָ א הֲ ווֹ י ְַכ ִלין ְל ֵמיקָ ם ו ְּל ִמ ְס ַּבל
יבין ְּבאוֹ ַריְ ָ
ָטבָ אן דְּ קָ א ְמחַ ָּכאן וְ חָ ָמאן ְּכ ִת ִ
ָּגלו ָּתא:
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אֲ בָ ל אַ זְ ִלין ְלבֵ י ִמ ְד ָר ׁשוֹ תַ ּ ,פ ְת ִחין ִס ְפ ִרין ,וְ חָ ָמאן ָּכל ִאינּ וּן ָטבָ אן ,דְּ קָ א ְמחַ ָּכן,
יתא ,דְּ אַ בְ ַטח לוֹ ן קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ָעלַ יְ יה ּו ,ו ִּמ ְת ַנח ֲִמין
יבין ְּבאוֹ ַריְ ָ
וְ חָ ָמאן ְּכ ִת ִ
ְּבגָ ְלו ְּתהוֹ ן ,ו ְּׁשאַ ר ַע ִמין ְמחָ ְר ִפין ו ְּמ ַּג ְד ִפין לוֹ ן ,וְ אַ ְמ ֵרי אָ ן הוּא אלָ הֲ כוֹ ן ,אָ ן
ִאינּ וּן ָטבָ אן דְּ אַ ּתוּן אַ ְמ ִרין דִּ זְ ִמינִ ין ְלכוֹ ן ,וְ ִכי ָּכל ַע ּ ִמין דְּ ָע ְל ָמא יִ כְ ְספוּן ִמ ּ ַניְ יכ ּו:
הֲ ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה סו( ִׁש ְמע ּו דְּ בַ ר יְ ָי הַ ח ֲֵר ִדים אֶ ל דְּ בָ רוֹ אָ ְמר ּו אֲ חֵ יכֶ ם
ישיןַּ ,כ ָמה
שׂ וֹ נְ אֵ יכֶ ם וְ גוֹ 'ַ .מאי הַ ח ֲֵר ִדים אֶ ל דְּ בָ רוֹ ִ ,אינּ וּן דְּ סַ ְבל ּו ַּכ ָמה ִּב ִׁ
ידן עֲ לֵ יהוֹ ןְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת
ְׁשמוּעוֹ ת ׁ ַש ְמ ֵעיִ ,א ֵּלין ַעל ִא ֵּלין ,וְ ִא ֵּלין ָּב ַתר ִא ֵּלין ,וְ חַ ִר ָ
אָ ֵמר )ירמיה ל( ִּכי וְ גוֹ ' קוֹ ל ח ֲָר ָדה ׁ ָש ָמ ְענ ּו ּ ַפחַ ד וְ אֵ ין ׁ ָשלוֹ ם וְ גוֹ 'ִ .אינּ וּן חַ ֵר ִדים
ּ ָת ִדיר אֶ ל דְּ בָ רוֹ ַּכד ִא ְת ָע ִביד דִּ ינָא:
שוְ .מנַדֵּ יכֶ םְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת
אָ ְמר ּו אֲ חֵ יכֶ ם שׂ וֹ נְ אֵ יכֶ םִ ,א ֵּלין ִאינּ וּן אֲחוּכוֹ ן ְּב ֵני עֵ ָ ׂ
אָ ֵמר )איכה ד( סוּר ּו ָט ֵמא קָ ְרא ּו לָ מוֹ  .דְּ לֵ ית ַע ּ ָמא דְּ קָ א ְמבַ ִּזין לוֹ ן ְּבאַ נְ ּ ֵפי,
ש ָראֵ ל ִּכ ְבנֵי אֱדוֹ ם .וְ אַ ְמ ֵרי ּ ֻכ ְ ּלה ּו ִמ ְסא ֲִבין ַּכ ִּנדָּ ה ,וְ ָדא
ו ְּמ ַר ְ ּק ִקין ְּבאַ נְ ּ ַפיְ יה ּו ְליִ ְ ׂ
ִאיה ּו ְמנַדֵּ יכֶ םְ .ל ַמ ַען ְׁש ִמי יִ ְכ ַּבד יְ ָי ,אֲ נָן )דאמרין( ְּבנוֹ י דְּ אֵ ל חַ י .דִּ י ָּבן יִ ְתיָיקָ ר
יה .אֲ נָן ׁ ַש ְל ָטנִ ין ַעל ָע ְל ָמא ְּבגִ ין הַ הוּא דְּ ִא ְק ֵרי ָּגדוֹ ל) .בראשית כז( ֵע ָ ׂשו ְּבנוֹ
ְׁש ֵמ ּ
ְ
הַ ָּגדוֹ ל .ו ִּב ְׁש ָמא דָּ א ִא ְק ֵרי קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ָּגדוֹ ל) ,תהלים קמה( ָּגדוֹ ל יְ ָי ו ְּמהו ָּּלל
ְמאֹ ד .אֲ נָן ְּבנֵי הַ ָּגדוֹ ל ,וְ ִאיה ּו ָּגדוֹ ל .וַ דַּ אי ְל ַמ ַען ְׁש ִמי יִ ְכ ַּבד יְ ָי:
ירין ִמכּ ָֹּלא) ,בראשית כז( יַעֲ קֹב ְּבנ ָּה הַ ָּק ָטן ְּכ ִתיב ,אָ ן הוּא אֱלָ הֲכוֹ ן.
אֲ בָ ל אַ ּתוּן זְ ִע ִ
אָ ן הוּא ִאינּ וּן ָטבָ אן ,דְּ יִ ְכ ְספוּן ָּכל עֲ ַמ ְמיָא ֵמחֶ ְדוָ ה דִּ ְלכוֹ ןַ .מאן יִ ּ ֵתן וְ נִ ְראֶ ה
ש ּו )רוח הקדש אומר והם יבושו( )ס"א תו כמאן(
ְב ִ ׂש ְמחַ ְתכֶ ם ְּכ ָמה דְּ אַ ּתוּן אַ ְמ ִרין .וְ הֵ ם יֵבוֹ ׁ
ְּכ ַמאן דְּ ָתלֵ י ִק ְללָ ָתא ְּבאַ ח ֲָראְּ ,בגִ ין דְּ אַ ּתוּן אַ ְמ ִרין דִּ ְכ ֵדין יֵבוֹ ׁש ּו וְ יִ ָּכ ְלמ ּו ,ו ְּבגִ ין
ֶחרים
דָּ א רוּחַ קֻ ְד ׁ ָשא הֲוָ ה אָ ַמר ִמ ָּלה הָ ִכי ,וְ ַעל דָּ א ,הֵ ן יֵבוֹ ׁש ּו וְ יִ ָּכ ְלמ ּו כּ ֹל הַ ּנ ִ
יריהוֹ ן ְּברוּגְ זָא עֲ לָ ְך ְּבגָ לו ָּתא דָּ א.
ָּב ְךַ .מאי כּ ֹל הַ ּ ֶנח ֱִרים ָּב ְך .דְּ ִא ְתקָ פ ּו נְ ִח ֵ
ש ָראֵ ל:
ְּבהַ הוּא זִ ְמנָא ,יֵבוֹ ׁש ּו וְ יִ ָּכ ְלמ ּו ִמ ָּכל ָט ִבין דִּ יֶחמוּן ְלהוֹ ן ְליִ ְ ׂ
הלכה – הרמב"ם הלכות קריאת שמע פרק ד'
)א( נשים ועבדים וקטנים פטורים מקריאת שמע ומלמדין את הקטנים לקרותה בעונתה
ומברכין לפניה ולאחריה כדי לחנכן במצות מי שהיה לבו טרוד ונחפז לדבר מצוה
פטור מכל המצות ומקריאת שמע לפיכך חתן שנשא בתולה פטור מקריאת שמע עד
שיבא עליה לפי שאין דעתו פנויה שמא לא ימצא לה בתולים ואם שהה עד מוצאי
שבת ולא בעל חייב לקרות ממוצאי שבת ואילך שהרי נתקררה דעתו ולבו גס בה
אע"פ שלא בעל:
)ב( אבל הנושא את הבעולה אע"פ שעוסק במצוה חייב לקרות הואיל ואין לו דבר
שמבלבל דעתו וכן כל כיוצא בזה:
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חק לישראל – פרשת כי תשא יום ב'
מוסר

 -מספר שערי קדושה ח''ב שער ד'

ידי שִׂ נְ אָ ה וְ גַ ם ִהיא יוֹ ֵתר קָ ׁ ָשה ִּכי מוֹ ֵרד ַעל הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
הַ ִ ּקנְ אָ ה ִהיא גְ ָר ָמא לָ בֹא ִל ֵ
יע טוֹ בָ ה לַ חֲבֵ ירוֹ יוֹ ֵתר ִמ ּ ֶמנּ ּו .וְ אָ ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה הַ ִ ּקנְ אָ ה וְ הַ ּ ַתאֲ וָ ה
לָ ָמה ִה ְׁש ּ ִפ ַ
אשוֹ נִ ים לֹא נֶעֱ נְ ׁש ּו אֶ ָּלא
יאין אֶ ת הָ אָ ָדם ִמן הָ עוֹ לָ ם .צֵ א ו ְּל ַמד ִּכי ָּכל הָ ִר ׁ
וְ הַ ָּכבוֹ ד מוֹ צִ ִ
ְ
ִּב ְׁש ִביל הַ ִּקנְ אָ ה ִּכי ִה ּנֵה קַ יִ ן הַ ְמ ַד ּ ֵבר ּ ֶפה אֶ ל ּ ֶפה ִעם הַ ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָּב ַרך נִ ְט ַרד ִמן הָ עוֹ לָ ם הוּא
ש ֶרת
וְ זַ ְרעֲ יוֹ ָתיו ַעל ׁ ֶש ִ ּק ּנֵא ִל ְתאו ָּמתוֹ ׁ ֶשל הֶ בֶ ל וְ ַעל יְ ֵדי כֵ ן ָעבַ ר ָּכל אוֹ ָתן הָ עֲ בֵ ירוֹ ת .וַ עֲ ֶ ׂ
ש ָרה הֲ ר ּוגֵי
הַ ּ ְׁשבָ ִטים לֹא גָ ל ּו ְל ִמ ְצ ַריִ ם אֶ ָּלא ְ ּב ָעוֹ ן וַ יְ קַ נְ א ּו בוֹ אֶ חָ יו וְ סוֹ ף סוֹ ף נ ֶֶענְ ׁש ּו ַּבעֲ ָ ׂ
ַמ ְלכוּת .וְ ָי ָר ְב ָעם ׁ ֶש ָּכל חַ ְכמֵ י דוֹ רוֹ ְלפָ נָיו ְּכ ִעשְׂ ּ ֵבי ַהשּׂ ָ ֶדה נִ ְט ַרד ִמן הָ עוֹ לָ ם ְ ּב ִקנְ אָ תוֹ ִמ ּ ַמ ְלכֵ י
ּ ֵבית דָּ וִ דַ ּ .גם ׁ ָשאוּל ְ ּב ִחיר ה' ְּכבֶ ן ׁ ָשנָה ׁ ֶשלּ ֹא ָט ַעם ַט ַעם חֵ ְטא וְ לֹא הָ ָיה ְ ּב ַמ ְלכוּתוֹ ׁשוּם דּ וֹ ִפי
ְּכמוֹ ׁ ֶשאָ ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה .נִ ְט ַרד ִמ ּ ַמ ְלכוּתוֹ וְ ֶנה ֱַרג הוּא ו ְּׁשל ֶֹשת ָּבנָיו וְ ֶנה ֱַרג נוֹ ב
ִעיר הַ כּ ֹהֲ נִ ים וְ גָ ל ּו יִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּביַ ד ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים וְ ֶנח ֱַרב ִמ ְׁש ַּכן ִׁשילֹה וְ הַ ּכֹל ַעל ׁ ֶש ִ ּק ּנֵא ְל ָדוִ ד ְ ּב ִענְ יַ ן
ּ ָג ְליָת סָ ָרה מֵ ָעלָ יו רוּחַ הַ ּקוֹ ֶד ׁש וְ נָחָ ה ָעלָ יו רוּחַ ִעוְ ִעים .ה' יַצִ ילֵ נ ּו ִמ ָּכל ִמדּ וֹ ת ָרעוֹ ת וִ י ַז ּ ֵכנ ּו
לַ עֲ שׂ וֹ ת ְרצוֹ נוֹ ּ ָת ִדיר ּ ֵכן יְ ִהי ָרצוֹ ן:

ð"òì

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