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תורה -

שמות פרק כה'

חשן) :ז( אַ ְבנֵי ׁשֹהַ ם וְ אַ ְבנֵי ִמ ּ ֻל ִאים לָ אֵ פֹ ד
)ז( אַ ְבנֵי ׁשֹהַ ם וְ אַ ְבנֵי ִמ ּ ֻל ִאים לָ אֵ פֹ ד וְ לַ ׁ ֶ
חשן) :ז( אַ ְבנֵי בו ְּרלָ א וְ אַ ְבנֵי אַ ְׁשלָ מו ָּתא ְל ׁ ַש ָּק ָעא ְבאֵ פוֹ ָדא ו ְּבחו ְּׁשנָא:
וְ לַ ׁ ֶ
)ח( וְ ָעשׂ ּו ִלי ִמ ְקדָּ ׁש וְ ׁ ָ
שכַ נְ ִּתי ְּבתוֹ כָ ם) :ח( וְ י ְַע ְּבדוּן
שכַ נְ ִּתי ְ ּבתוֹ כָ ם) :ח( וְ ָעשׂ ּו ִלי ִמ ְקדָּ ׁש וְ ׁ ָ
קֳד ַמי ִמ ְקדְּ ׁ ָשא וְ אַ ְׁש ֵרי ְׁש ִכנְ ִּתי ּ ֵבינֵיהוֹ ן:
ָ

ֲשר אֲנִ י ַמ ְראֶ ה אוֹ ְת ָך אֵ ת ּ ַת ְבנִ ית הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן וְ אֵ ת ּ ַת ְבנִ ית ָּכל ּ ֵכלָ יו וְ כֵ ן
)ט( ְּככֹל א ׁ ֶ
ָ
ֲשר אֲ נִ י ַמ ְראֶ ה אוֹ ְתך אֵ ת ּ ַת ְבנִ ית הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן וְ אֵ ת ּ ַת ְבנִ ית ָּכל ּ ֵכלָ יו וְ כֵ ן
ּ ַתעֲ שׂ ּו) :ט( ְּככֹל א ׁ ֶ
ּ ַתעֲ שׂ ּו:

)ט( ְּככֹל דִּ י אֲ נָא ַמ ֲחזֵי י ָָת ְך יָת דְּ מוּת ַמ ְׁש ְּכנָא וְ יָת דְּ מוּת ָּכל ָמנוֹ ִהי וְ כֵ ן ּ ַת ְע ְּבדוּן:

)י( וְ ָעשׂ ּו אֲרוֹ ן עֲ צֵ י ִׁש ִּטים אַ ּ ָמ ַתיִ ם וָ חֵ צִ י אָ ְרכּ וֹ וְ אַ ּ ָמה וָ חֵ צִ י ָר ְחבּ וֹ וְ אַ ּ ָמה וָ חֵ צִ י
ֹמתוֹ ) :י( וְ ָעשׂ ּו אֲרוֹ ן עֲ צֵ י ִׁש ִּטים אַ ּ ָמ ַתיִ ם וָ חֵ צִ י אָ ְרכּ וֹ וְ אַ ּ ָמה וָ חֵ צִ י ָר ְחבּ וֹ וְ אַ ּ ָמה וָ חֵ צִ י ק ָֹמתוֹ :
קָ
יה:
יה וְ אַ ּ ְמ ָתא וּפַ ְל ּ ָגא ּ ְפ ָתי ֵּה וְ אַ ּ ְמ ָתא וּפַ ְל ּ ָגא רו ֵּמ ּ
)י( וְ י ְַע ְּבדוּן אֲ רוֹ נָא דְּ אָ ֵעי ִׁש ִּטין ּ ַת ְר ּ ֵתין אַ ּ ִמין וּפַ ְל ּ ָגא אֻ ְר ּ ֵכ ּ

רש"י
)ז( אבני שהם  -שתים הוצרכו שם לצורך
האפוד האמור בואתה תצוה :מלאים  -על
שם שעושין להם בזהב מושב כמין גומא
ונותנין האבן שם למלאות הגומא קרויים אבני
מלואים ומקום המושב קרוי משבצות :לאפד
ולחשן  -אבני השהם לאפוד ואבני המלואים
לחשן וחשן ואפוד מפורשים בואתה תצוה והם
מיני תכשיט:
)ח( ועשו לי מקדש  -ועשו לשמי בית
קדושה:
)ט( ככל אשר אני מראה אותך ) -מנחות
כט( כאן את תבנית המשכן .המקרא הזה
מחובר למקרא שלמעלה הימנו ועשו לי

נביא

מקדש ככל אשר אני מראה אותך :וכן תעשו
 )סנהדרין טז שבועות יד( לדורות אם יאבדאחד מן הכלים או כשתעשו לי כלי בית
עולמים כגון שולחנות ומנורות וכיורות
ומכונות שעשה שלמה כתבנית אלו תעשו
אותם )תוספתא שבת צח( ואם לא היה
המקרא מחובר למעלה הימנו לא היה לו
לכתוב וכן תעשו אלא כן תעשו והיה מדבר
על עשיית אהל מועד וכליו:
)י( ועשו ארון  -כמין ארונות שעושים בלא
רגלים עשויים כמין ארגז שקורין אישקרי"ן
)שריין שראנק( יושב על שוליו:

– מלכים א' פרק ה' לב' פרק ו' א'-ג'

)לב( וַ ִּי ְפ ְסל ּו בּ ֹנֵי ְׁשלֹמֹה ּו ֹבנֵי ִחירוֹ ם וְ הַ ִּג ְב ִלים וַ יּ ִָכינ ּו הָ עֵ צִ ים וְ הָ אֲבָ נִ ים ִל ְבנוֹ ת
ביִ ת) :לב( ופסלו ארדיכלי שלמה וארדיכלי חירום וארגובליא ואתקינו אעיא ואבניא למבני ביתא:
הַ ָּ
)א( וַ יְ ִהי ִב ְׁשמוֹ נִ ים ׁ ָשנָה וְ אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה ְלצֵ את ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
ש ָראֵ ל וַ ִּיבֶ ן
יעית ְּבח ֶֹד ׁש זִ ו הוּא הַ ח ֶֹד ׁש הַ ּ ׁ ֵשנִ י ִל ְמל ְֹך ְׁשלֹמֹה ַעל יִ ְ ׂ
ַּב ּ ׁ ָש ָנה הָ ְר ִב ִ
ביִ ת לַ יהֹוָ ה) :א( והוה בארבע מאה ותמנן שנין למפק בני ישראל מארעא דמצרים בשתא רביעתא
הַ ַּ
בירח זיו ניצניא הוא ירחא תנינא לממלך שלמה על ישראל ובנא ביתא קדם יי:
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)ב( וְ הַ ַּביִ ת אֲ ׁ ֶשר ָּבנָה הַ ּ ֶמלֶ ְך ְׁשלֹמֹה לַ יהֹוָ ה ִׁש ּ ִׁשים אַ ּ ָמה אָ ְרכּ וֹ וְ עֶ שְׂ ִרים ָר ְחבּ וֹ
מתוֹ ) :ב( וביתא די בנא מלכא שלמה קדם יי שתין אמין אורכיה ועסרין פותיה
ו ְּׁשל ִֹׁשים אַ ּ ָמה קוֹ ָ
ותלתין אמין רומיה:

שר
)ג( וְ הָ אוּלָ ם ַעל ּ ְפנֵי הֵ יכַ ל הַ ַּביִ ת ֶע ְ ׂש ִרים אַ ּ ָמה אָ ְרכּ וֹ ַעל ּ ְפנֵי רֹחַ ב הַ ָּביִ ת ֶע ֶ ׂ
ביִ ת) :ג( ואולמא על אפי היכלא דביתא עסרין אמין אורכיה על אפי
ָּבאַ ּ ָמה ָר ְחבּ וֹ ַעל ּ ְפנֵי הַ ָּ
פותיא דביתא עסר אמין פותיא על אפי ביתא:

רש"י
)לב( ויפסלו  -בהרים .והגבלים  -אומה
ששמה גבל ,ובקיאים לסתת אבנים ולבנות,
כמה שנאמר )ביחזקאל כז ט( בצור :זקני גבל
וחכמיה היו בך מחזיקי בדקך .ויכינו  -לשון
הזמנה:
)א( בחדש זיו  -הוא אייר ,דאית ביה זיוא
לאילנא ,וכן תרגם יונתן :זיו נצניא .הוא
החדש השני  -למנין החדשים ,שהרי ניסן
ראש השנה לחדשים .למלוך שלמה  -מוסב
על השנה הרביעית ,רביעית למלכות שלמה,
וכן הוא אומר בדברי הימים )ב ג ב( :ויחל

כתובים

לבנות בחדש השני בשנת ארבע למלכותו:
)ב( ששים אמה  -ההיכל והדביר יחד:
)ג( והאולם על פני  -לפני ההיכל בכניסתו.
ארכו על פני רוחב הבית  -אורך האולם
לרחבו של ההיכל מן הצפון לדרום .כל מדה
היתירה קרויה אורך ,והפחותה קרויה רוחב,
לפי שבהיכל מדת מן המזרח למערב יתירה,
קרויה אורך ,ובאולם שמדת מצפון לדרום
יתירה בו ,קרויה אורך מן הצפון לדרום ,ומן
המזרח למערב קרויה בו רוחב .על פני הבית
 -לפני הבית ,לצד מזרח לצד חוץ:

 -משלי פרק יז' ב'-ה'

יש ו ְּבתוֹ ְך אַ ִחים ַי ֲחלֹק ַנחֲלָ ה:
ֶעבֶ ד ַמשְׂ ִּכיל יִ ְמ ׁשֹל ְּבבֵ ן ֵמ ִב ׁ

)ב(
ישתלט בברא מבהתנא ובינת אחי נפלג ירותתא:

)ג( ַמצְ ֵרף לַ ּ ֶכסֶ ף וְ כוּר לַ ָּזהָ ב ּובֹחֵ ן ִלבּ וֹ ת יְ הֹוָ ה:

)ב( עבדא סוכלתנא

)ג( צרפא נקי לסאמא וכורא לדהבא ואלהא

בדיק לביא:

)ד( ֵמ ַרע ַמ ְק ִׁשיב ַעל שְׂ פַ ת אָ וֶ ן ׁ ֶשקֶ ר ֵמזִ ין ַעל ְל ׁשוֹ ן הַ ּוֹת:

)ד( גברא בישא צית לספותא

דעאתא שקרא ורגלותא על לישנא דעאתא:

ֹשה ּו ָ ׂש ֵמחַ ְלאֵ יד לֹא יִ ּנָקֶ ה:
ל ֵֹעג לָ ָר ׁש חֵ ֵרף ע ֵ ׂ

)ה (
לתברא דחבריה לא מזדכי:

)ה( דמצדי למסכנא מרגז לבריה ודחדי

רש"י
)ב( עבד משכיל וגו'  -על שהשכיל נ"נ
לפסוע ג' פסיעות לכבודו של הקב"ה על'
לגדולה ומשל בישרא' שהובישו מעשיהם
וחלק נחלתם לעיניהם ,ד"א גר צדיק טוב
מאזרח רשע ולע"ל יחלק שלל ונחלה בתוך

ב"י שנאמר )יחזקאל יז( והיה השבט אשר גר
הגר וגו':
)ג( מצרף לכסף  -כלי שצורפין בו כסף
ועושין אותו מאפר מקלה על גבי חרס קרוי
מצרף .וכור לזהב  -כלי שצורפין בו את הזהב
כלי שזוקקין בו את הזהב כמו קדירה שבורה
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קרויה כור .מצרף לכסף וכור לזהב  -המצרף
עשוי לצרוף כסף למלאכתו וכן הכור לזקק
הזהב ,אבל הלבבות הקב"ה זוקקן ובוחנן
ויודע מחשבותן:

משנה

)ד( מרע  -רשע .מקשיב על שפת און שקר
 מקבל לשון הרע ועידי שקר .מזין  -מאזיןמי שהוא משקר מאזין על לשון הוות:

 -שבת פרק יט'

יעזֶר אוֹ ֵמרִ ,אם לֹא הֵ ִביא כְ ִלי ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבתְ ,מ ִביאוֹ בַ ּ ׁ ַש ָּבת
)א( ַר ִּבי א ֱִל ֶ
יעזֶר ,כּ וֹ ְר ִתים
ְמג ֶֻּלה .וּבַ ּ ַס ָּכנָהְ ,מכַ ּ ֵסה ּו ַעל ּ ִפי ֵע ִדים .וְ עוֹ ד אָ ַמר ַר ִּבי א ֱִל ֶ
ֵעצִ ים לַ עֲ שׂ וֹ ת ּ ֶפחָ ִמין וְ לַ עֲ שׂ וֹ ת ) ְּכ ִלי( בַ ְרזֶלְּ .כלָ ל אָ ַמר ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אָּ ,כל
ְמלָ אכָ ה ׁ ֶשאֶ ְפ ׁ ָשר לַ עֲ שׂ וֹ ָת ּה ֵמעֶ ֶרב ׁ ַש ָּבת אֵ ינ ָּה דּ וֹ חָ ה אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת ,וְ ׁ ֶש ִאי
אֶ ְפ ׁ ָשר לַ עֲ שׂ וֹ ָת ּה ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת דּ וֹ חָ ה אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת:
רע"ב ) -א( רבי אליעזר אומר אם לא
הביא כלי  -איזמל למול את התינוק:
מביאו בשבת מגולה  -להודיע שחביבה
מצוה זו שמחללים עליה את השבת:
ובסכנה  -שגזרו גזירה על המילה:
מכסהו על פי עדים  -שיעידו שאיזמל
של מצוה הוא מביא ולא יחשדוהו שהוא
נושא שאר חפציו :ולעשות ברזל  -כדי

לעשות איזמל למילה :כל מלאכה
שאפשר לעשותה  -כגון מכשירי מילה,
הואיל ואפשר לעשותן מערב שבת אין
דוחין את השבת ,ופליג אדרבי אליעזר:
שאי אפשר לעשותה מערב שבת  -כגון
מילה עצמה שאי אפשר לה לעשות
דזמנה בשמיני ,דוחה שבת .והלכה כר'
עקיבא:

)ב( עוֹ שִׂ ין ָּכל צָ ְרכֵ י ִמילָ ה ַּב ּ ׁ ַש ָּבת ,מוֹ הֲ ִלין ,וּפוֹ ְר ִעין ,וּמוֹ צְ צִ ין ,וְ נוֹ ְתנִ ין ָעלֶ יהָ
ִא ְס ּ ְפלָ נִ ית וְ כַ ּמוֹ ןִ .אם לֹא ׁ ָשחַ ק ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת ,לוֹ ֵעס ְּב ִׁש ּנָיו וְ נוֹ ֵתןִ .אם לֹא
ָט ַרף יַיִ ן וָ ׁ ֶש ֶמן ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת ,יִ ּנ ֵָתן זֶה ְב ַעצְ מוֹ וְ זֶה ְב ַעצְ מוֹ  .וְ אֵ ין עוֹ ִ ׂשין לָ ּה
חָ לוּק ְלכַ ְּת ִח ָּלה ,אֲבָ ל כּ וֹ ֵר ְך ָעלֶ יהָ ְס ַמ ְרטוּטִ .אם לֹא ִה ְת ִקין ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת,
כּ וֹ ֵר ְך ַעל אֶ צְ ָּבעוֹ ו ֵּמ ִביא ,וַ אֲ ִפלּ ּו ֵמחָ צֵ ר אַ חֶ ֶרת:
רע"ב ) -ב( מוהלין  -חותך את
הערלה :ופורעין  -העור המכסה ראש
הגיד :ומוצצין  -את הדם ,ואע"פ שהוא
עושה חבורה שאין הדם ניתק מחיבורו
אלא על ידי מציצה :אספלנית -
תחבושת :לועס בשיניו  -דכל מה
שאפשר לשנות משנה :אם לא טרף יין
ושמן  -רגילים היו שהיו טורפים בקערה
יין ושמן ומערבין אותן יחד לרפואה על

המילה כדרך שטורפים ביצים בקערה:
חלוק  -חתיכה של בגד נקובה ,ומכניסין
המילה באותו הנקב כדי שלא יחזור העור
ויכסה את הגיד :לא התקין  -לא הזמין:
כורך על אצבעו  -דרך מלבוש לשנותו
מדרך הוצאה בחול :אפילו מחצר אחרת
 לא מבעיא מבית לבית באותה חצראע"פ שלא ערבו ,אלא אפילו לחצר
אחרת שאינה מעורבת עמהם:

זַל ִפין ָעלָ יו
)ג( ַמ ְר ִחיצִ ין אֶ ת הַ ָּק ָטןֵ ּ ,בין ִל ְפנֵי הַ ּ ִמילָ ה וּבֵ ין ְלאַ חַ ר הַ ּ ִמילָ ה ,ו ְּמ ְ ּ
ַּביָּד ,אֲבָ ל לֹא בְ כֶ ִליַ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן עֲ ז ְַריָה אוֹ ֵמרַ ,מ ְר ִחיצִ ין אֶ ת הַ ָּק ָטן
ֶאֱמר )בראשית לד( וַ יְ ִהי בַ יּוֹ ם
ישי ׁ ֶשחָ ל ִל ְהיוֹ ת ַּב ּ ׁ ַש ָּבתֶ ׁ ,ש ּנ ַ
ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
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ֹאֲבים .סָ פֵ ק וְ אַ נְדְּ רוֹ גִ ינוֹ ס אֵ ין ְמחַ ְ ּל ִלין ָעלָ יו אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת,
ישי ִּב ְהיוֹ ָתם כּ ִ
הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
וְ ַר ִּבי יְ הו ָּדה ַמ ִּתיר ָּבאַ נְ דְּ רוֹ גִ ינוֹ ס:
רע"ב ) -ג( מרחיצין את הקטן  -האי
מרחיצין לאו כדרכו הוא ,דתנא סיפא
לפרושי רישא כיצד מרחיצין כגון לזלף
ביד ,אבל בכלי אפילו לזלף אסור ,וכל
שכן לרחוץ כדרכו :רבי אלעזר בן עזריה
כו'  -פליג אתנא קמא וסבר מרחיצין את
הקטן כדרכו בין לפני המילה בין לאחר
המילה וביום השלישי למילה נמי ,בין
בחמין שהוחמו בע"ש בין בחמין שהוחמו

)ד( ִמי
וְ ׁ ָשכַ ח
וְ אֶ חָ ד
ְמחַ יֵּב

בשבת עצמו ,דסכנת נפשות היא .והלכה
כראב"ע :ספק בן שמונה חדשים ספק בן
תשעה ,דאי בן שמונה כאבן בעלמא הוא
ואין מילת מדכתיב )בראשית טז( המול
לכם כל זכר ,לרבות אנדרוגינוס .ותנא
קמא ,ערלתו כתיב ,מי שהוא כולו ערל,
יצא זה שחציו נקבה .ואין הלכה כר'
יהודה:

ׁ ֶשהָ י ּו לוֹ ְׁשנֵי ִתינוֹ קוֹ ת ,אֶ חָ ד לָ מוּל אַ חַ ר הַ ּ ׁ ַש ָּבת וְ אֶ חָ ד לָ מוּל ַּב ּ ׁ ַש ָּבת,
ו ָּמל אֶ ת ׁ ֶשל אַ חַ ר הַ ּ ׁ ַש ָּבת ַּב ּ ׁ ַש ָּבת ,חַ יָּב .אֶ חָ ד לָ מוּל ְּבעֶ ֶרב ׁ ַש ָּבת
יעזֶר
אֱל ֶ
לָ מוּל ַּב ּ ׁ ַש ָּבת ,וְ ׁ ָשכַ ח ו ָּמל אֶ ת ׁ ֶשל ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת ַּב ּ ׁ ַש ָּבתַ ,ר ִּבי ִ
חַ ּ ָטאת ,וְ ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ּפוֹ טֵ ר:

רע"ב ) -ד( מי שהיו לו שני תינוקות
וכו'  -פליגי אמוראי בגמרא בגרסת
משנה זו ,והגרסא שתפסו רבותי עיקר
כך היא ,מי שהיו לו שני תינוקות אחד
למול אחר שבת ואחד למול בשבת ושכח
ומל את של אחר שבת בשבת חייב .אחד
למול בערב שבת ואחד למול בשבת ושכח
ומל את של ערב שבת בשבת ר' אליעזר
מחייב חטאת ור' יהושע פוטר .והכי
פירושה ,שכח ומל את של אחר השבת
בשבת חייב לדברי הכל ,שהרי טעה
בדבר מצוה ולא עשה מצוה כשהקדים
ומל את של אחר השבת בשבת ,ובהא
אפילו רבי יהושע מודה .אחד למול

בשבת ואחד למול בערב שבת ושכח ומל
את של ערב שבת בשבת ר' אליעזר
מחייב חטאת ,דמילה שלא בזמנה אינה
דוחה שבת ,ואע"ג דטעה בדבר מצוה
שהיה טרוד באותו של שבת ומתוך כך
טעה בזה ,ואף בזה עשה מצוה שהרי
ראוי הוא למול אלא שאינו דוחה שבת,
סבירא ליה לר' אליעזר טעה בדבר מצוה
ועשה מצוה שאינה דוחה את השבת חייב.
ור' יהושע פוטר ,דסבירא ליה טעה
בדבר מצוה ועשה מצוה שאינה דוחה את
השבת פטור ,כיון דסבור היה שברשות
בית דין הוא עושה .והלכה כרבי יהושע:

שר ,לֹא
ש ָרה ,ו ְּלאַ חַ ד ָע ָ ׂשר ,וְ ִל ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
)ה( קָ ָטן נִ ּמוֹ ל ִל ְׁשמוֹ נָהְ ,ל ִת ְׁש ָעה ,וְ לַ עֲ ָ ׂ
פָ חוֹ ת וְ לֹא יוֹ ֵתר .הָ א כֵ יצַ דְּ .כ ַד ְרכּ וֹ ִ ,ל ְׁשמוֹ נָה ,נוֹ לַ ד ְלבֵ ין הַ ּ ְׁש ָמ ׁשוֹ ת ,נִ ּמוֹ ל
ש ָרה ,יוֹ ם טוֹ ב ְלאַ חַ ר
נִמוֹ ל לַ עֲ ָ ׂ
ְל ִת ְׁש ָעהֵ ּ ,בין הַ ּ ְׁש ָמ ׁשוֹ ת ׁ ֶשל ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבתּ ,
נִמוֹ ל ִל ְׁשנֵים
שרְׁ ,שנֵי י ִָמים טוֹ ִבים ׁ ֶשל ר ׁ
ׁ ַש ָּבת ,נִ ּמוֹ ל ְלאַ חַ ד ָע ָ ׂ
ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָהּ ,
שר .קָ ָטן הַ חוֹ לֶ ה ,אֵ ין מוֹ ה ֲִלין אוֹ תוֹ ַעד ׁ ֶשיּ ְַב ִריא:
ָע ָ ׂ
רע"ב ) -ה( נולד בין השמשות נמול
לתשעה  -שהרי יום שמיני של מחר הוא
נימול ,ושמא בין השמשות יום הוא
ונימול לתשיעי .היה היום ערב שבת ,אי
אפשר למולו בשבת הבא ,דשמא תשיעי

הוא והויא לה מילה שלא בזמנה ואינה
דוחה שבת ,וצריך להמתין עד לאחר
השבת שהוא עשירי .חל יום טוב להיות
אחר השבת ,אין מילה שלא בזמנה דוחה
אותה ונימול לאחד עשר :שני ימים
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טובים של ראש השנה  -דקדושה אחת
הן ואין מילה שלא בזמנה דוחה את יום
טוב השני של ראש השנה ,נימול לשנים

עשר :עד שיבריא  -ויעברו עליו שבעה
ימים שלמים מעת לעת מיום שהבריא
ואחר כך מלין אותו:

שר הַ חוֹ פֶ ה אֶ ת רֹב הָ עֲ ָט ָרה.
)ו( אֵ לּ ּו הֵ ן צִ יצִ ין הַ ְמ ַע ְּכ ִבין אֶ ת הַ ּ ִמילָ הָּ ,ב ָ ׂ
שרְ ,מ ַת ְ ּקנוֹ ִמ ּ ְפנֵי ַמ ְר ִאית הָ ָעיִ ןָ .מל
וְ אֵ ינוֹ אוֹ כֵ ל ַּב ְּתרו ָּמה .וְ ִאם הָ יָה בַ ַעל ָּב ָ ׂ
וְ לֹא פָ ַרע אֶ ת הַ ּ ִמילָ הְּ ,כ ִאלּ ּו לֹא ָמל:
רע"ב ) -ו( ציצין  -כמין נימין של בשר
שנשארו מן הערלה :עטרה  -היא שפה
גבוהה המקפת את הגיד סביב וממנה
משפע ויורד לראשו .ובשר החופה את
רוב העטרה דקתני מתני' לא תימא רוב
הקיפה אלא אפילו רוב ג"בהה במקום
אחד :ואינו אוכל בתרומה  -אם כהן
הוא ,דכהן ערל אסור לאכול בתרומה,
נאמר בפסח )שמות י( תושב ושכיר לא
יאכל בו ,ונאמר בתרומה )ויקרא כב(
תושב כהן ושכיר לא יאכל בו ,מה פסח
אסור לערל אף תרומה אסורה לערל:

גמרא

ואם היה בעל בשר  -שהיה שמן ונראה
בשר שלמעלה מערלתו לאחר שניטלה
הערלה כולה כאילו אותו בשר חוזר
וחופה את הגיד :מתקנו  -ומשפע
באיזמל מאותו עובי :מפני מראית העין
 שלא יהיה נראה כערל :ולא פרע -לא גילה :כאילו לא מל  -וישוב ויפרע
ואפילו סילק ידו ממנה .וכל זמן שהוא
מתעסק במילה בשבת חותך בין ציצין
המעכבין בין ציצין שאין מעכבין; לאחר
שסילק ידו ,על ציצין המעכבין חוזר ,על
ציצין שאינן מעכבין אינו חוזר:

 -שבת דף קלז' ע"ב

מל ולא פרע את המילה כאילו לא מל :אמר רבי אבינא אמר רבי ירמיה
בר אבא אמר רב בשר החופה את רוב גובהה של עטרה :ואם היה בעל
בשר וכו' :אמר שמואל קטן המסורבל בבשר רואין אותו כל זמן שמתקשה
ונראה מהול אינו צריך למול ואם לאו צריך למול במתניתא תנא רבן
שמעון בן גמליאל אומר קטן המסורבל בבשר רואין אותו כל זמן
שמתקשה ואינו נראה מהול צריך למולו ואם לאו אינו צריך למולו מאי
בינייהו איכא בינייהו נראה ואינו נראה :מל ולא פרע :תנו רבנן המל אומר
אשר קדשנו במצותיו וצונו על המילה אבי הבן אומר אשר קדשנו במצותיו
וצונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו העומדים אומרים כשם שנכנס
לברית כך יכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים והמברך אומר אשר קידש
ידיד מבטן חוק בשארו שם וצאצאיו חתם באות ברית קדש על כן בשכר
זאת אל חי חלקנו צוה להציל ידידות שארינו משחת למען בריתו אשר שם
בבשרנו ברוך אתה ה' כורת הברית המל את הגרים אומר ברוך אתה ה'
אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על המילה והמברך אומר
אשר קדשנו במצותיו וצונו למול את הגרים ולהטיף מהם דם ברית
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שאילמלא דם ברית לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי יומם
ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי ברוך אתה ה' כורת הברית המל את
העבדים אומר אשר קדשנו במצותיו וציונו על המילה והמברך אומר אשר
קדשנו במצותיו וצונו למול את העבדים ולהטיף מהם דם ברית שאילמלא
דם ברית חקות שמים וארץ לא נתקיימו שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה
חקות שמים וארץ לא שמתי ברוך אתה ה' כורת הברית:
רש"י על הגמרא
פרע  -גילה :רוב גובהה  -לא תימא רוב
העטרה דקתני מתניתין רוב היקפה ,אלא
אפילו רוב גובהה במקום אחד :קטן
המסורבל בבשר  -פלטר"י בלעז ,ששמן ועב,
ולאחר שנימול נראה כמכסהו :כל זמן
שמתקשה  -ומתוך הקישוי מתפשט בשרו,
בדשמואל גרסינן ונראה מהול ,במתניתא
גרסינן ואינו נראה מהול :איכא בינייהו נראה
ואינו נראה  -לשמואל ,נראה מהול הוא דאין
צריך למולו ,הא נראה ואינו נראה צריך,

זוהר

למתניתא ,אינו נראה הוא דצריך ,הא נראה
ואינו נראה אינו צריך:
אשר קידש ידיד מבטן  -יצחק קרי ידיד ,על
שם אשר אהבת )בראשית כב( :מבטן -
דקודם שנולד נתקדש למצוה זו ,דכתיב )שם
יז( אבל שרה אשתך וגו' והקימותי את בריתי
אתו היינו מילה :בשארו  -בבשרו :שם  -חק
של מילה :וצאצאיו  -אחריו :חתם באות  -זו
של ברית קדש :צוה להציל ידידות שארינו
משחת  -מגיהנם ,דכתיב גם את בדם בריתך
שלחתי אסיריך מבור אין מים בו )זכריה ט(:

– תרומה דף קלא' ע"ב

יש ּ ָתאָּ ,בע ּו ְל ִא ְׁש ּ ַת ְּכחָ א ְּב ִׁש ִירין
ַּכד אָ ֵתי צַ פְ ָרא ,וְ צִ בּ ו ָּרא ִא ְׁש ְּתכָ ח ּו ְּבבֵ י ְּכנִ ְׁ
ילא וְ ַת ּ ָתא,
ימנָא ,דְּ ִסדּ ו ָּרא ִאיה ּו ְל ִא ְתעֲ ָרא ְר ִחימ ּו ְל ֵע ָּ
וְ תו ְּׁש ְּבחָ ן דְּ ָדוִ ד .וְ הָ א אוֹ ִק ְ
ְלאַ ְת ְקנָא ִּתקּ וּנִ ין ,ו ְּל ִא ְתעֲ ָרא חֶ ְדוָ ה .דְּ הָ א ְּבגִ ין דָּ א לֵ יוָ אֵ י ִמ ְת ָע ֵרי ְל ִא ְתעֲ ָרא
ילאְּ ,ב ִאינּ וּן ִׁש ִירין וְ תו ְּׁש ְּבחָ ן:
ְר ִחימ ּו וְ חֶ ְדוָ ה ְל ֵע ָּ
יה ,דְּ אַ חָ זֵי ּ ִפרו ָּדא ,וַ וי לֵ ית
יש ּ ָתא ְּב ִמ ִ ּלין דְּ חוֹ ל ,וַ וי לֵ ּ
ו ַּמאן דְּ ִמ ְׁש ּ ָת ֵעי ְּבבֵ י ְּכנִ ְׁ
יה חוּלָ קָ א ֶּבאֱלָ הָ א דְּ יִ שְׂ ָראֵ ל .דְּ אַ חָ זֵי דְּ הָ א
יה דְּ לֵ ית לֵ ּ
ימנו ָּתא .וַ וי לֵ ּ
דְּ גָ ַרע ְמהֵ ְ
ֵיה,
לֵ ית )ליה( אֱלָ הָ א ,וְ לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ּ ַת ּ ָמן) ,ולית ליה חולקיה ביה( וְ לָ א דָּ ִחיל ִמ ּנ ּ
ילא:
וְ אַ נְ ִהיג ְקלָ נָא ְּב ִתקּ ּונָא )ס"א בתקיפא( ִע ָּלאָ ה דִּ ְלעֵ ָּ
יש ּ ָתאִ ,סדּ ו ָּרא דְּ ִׁש ִירין וְ תו ְּׁש ְּבחָ ן וְ ִסדּ ו ָּרא
ש ָראֵ ל ְמסַ דְּ ֵרי ְּבבֵ י ְּכנִ ְׁ
דְּ הָ א ְּב ׁ ַשעֲ ָתא דְּ יִ ְ ׂ
ָיתא ח ֲָדאִ ,אינּ וּן
דִּ צְ לוֹ ָתאְּ ,כ ֵדין ִמ ְת ַּכ ְּנ ׁ ֵשי ְּתלַ ת ַמ ְׁש ְריָין דְּ ַמ ְלאֲ כֵ י ִע ָּלאֵ יַ .מ ִׁש ְרי ָ
ישין )עילאין( דְּ קָ א ְמ ׁ ַש ְּבחָ ן ְלקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ימ ָמאְּ ,בגִ ין דְּ ִאית
יך הוּא ִּב ָ
ַמ ְלאָ ִכין קַ דִּ ִׁ
ְ
יליָא .וְ אַ ח ֲָרנִ ין )ס"א ואלין( ִאינּ וּן
אַ ח ֲָרנִ ין דְּ קָ א ְמ ׁ ַש ְּבחָ ן ְלקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ְּבלֵ ְ
דְּ קָ א ְמ ׁ ַש ְּבחָ ן ְלקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ש ָראֵ ל
ירין וְ תו ְּׁש ְּבחָ ן ַּב ֲה ַדיְ יה ּו דְּ יִ ְ ׂ
יך הוּא ,וְ אַ ְמ ִרין ִׁש ִ
ישין ,דְּ ִמ ְׁש ּ ַת ְּכחֵ י ְּבכָ ל ְקדו ׁ ָּשה
ָיתא ִּתנְ יָינָאִ ,אינּ וּן ַמ ְלאָ ִכין קַ דִּ ִׁ
ימ ָמאַ :מ ִׁש ְרי ָ
ִּב ָ
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חק לישראל – פרשת תרומה יום ב'
ש ָראֵ לְ ,מקַ דְּ ׁ ֵשי ְל ַת ּ ָתא .ו ְּב ׁשו ְּל ָטנָא דִּ ְלהוֹ ןָּ ,כל ִאינּ וּן דְּ ִמ ְת ָע ִרין ְּבכָ ל
ו ְּקדו ׁ ָּשה דְּ יִ ְ ׂ
ש ָראֵ ל )ס"א דמיושב(:
יעין) ,ס"א היכלין( ְּבהַ ִהיא צְ לוֹ ָתא דְּ יִ ְ ׂ
ִאינּ וּן ְר ִק ִ
יתא,
יתאָ ה ִאינּ וּן עוּלֶ ְמ ָתן ִע ָּל ִאין .דְּ קָ א ִמ ְת ּ ָת ְ ּקנֵי ִעם ַמ ְטרוֹ נִ ָ
ָיתא ְּת ִל ָ
ַמ ִׁש ְרי ָ
ו ְּמ ַת ְ ּקנֵי לָ ּה ְלאַ עֲ לָ א לָ ּה קָ ֵמי ַמ ְל ָּכא ,וְ ִא ֵּלין ִאינּ וּן ַמ ְׁש ְריָין ִעלָ ִאין ַעל ּ ֻכ ְ ּלה ּו.
ירין וְ תו ְּׁש ְּבחָ ן,
ש ָראֵ ל דְּ ִמ ַת ְּת ְקנֵי ְל ַת ּ ָתאְּ ,ב ִאינּ וּן ִׁש ִ
וְ כֻ ְ ּלה ּו ִמ ְת ּ ַת ְ ּקנֵיְּ ,ב ִסדּ ו ָּרא דְּ יִ ְ ׂ
ש ָראֵ לֵ ּ .כיוָ ן דְּ ִא ֵּלין ְּתלַ ת ַמ ְׁש ְריָין ִמזְ דַּ ּ ְמנָןְּ ,כ ֵדין
ו ְּבהַ ִהיא צְ לוֹ ָתא דְּ קָ א ְמצָ ל ּו יִ ְ ׂ
ָיתא ח ֲָדא ,דִּ י ְמ ָמנָא
אריהוֹ ן .וְ הַ ִהיא ַמ ּ ִׁש ְרי ָ
יר ָתא ,וְ ז ְַמ ֵרי קָ ֵמי ָמ ֵ
ש ָראֵ ל ּ ַפ ְתחֵ י ִׁש ָ
יִ ְ ׂ
ימ ָמאִ ,אזְ דַּ ּ ְמנָן ָעלַ יְ יה ּו ,וְ ז ְַמ ֵרי ִע ּ ְמהוֹ ן ַּכח ֲָדאְּ ,ב ִאינּ וּן
אריהוֹ ן ִּב ָ
ְל ׁ ַש ְּבחָ א ְל ָמ ֵ
ימנָא ִמ ֵּלי:
ְׁשבָ חֵ י דְּ ָדוִ ד ַמ ְל ָּכא ,וְ הָ א או ִּק ְ

הלכה – הרמב"ם הלכות קריאת שמע פרק ב'
)יג( ספק קרא קריאת שמע ספק לא קרא חוזר וקורא ומברך לפניה ולאחריה אבל אם
ידע שקרא ונסתפק לו אם בירך לפניה ולאחריה או לא בירך אינו חוזר ומברך קרא
וטעה יחזור למקום שטעה נעלם ממנו בין פרשה לפרשה ואינו יודע אי זו פרשה
השלים ואי זו צריך להתחיל חוזר לפרשה ראשונה שהוא ואהבת את ה' אלהיך וגו':
)יד( טעה באמצע הפרק ואינו יודע להיכן פסק חוזר לראש הפרק היה קורא וכתבתם
ואינו יודע אם הוא בוכתבתם של שמע או בוכתבתם שבוהיה אם שמוע חוזר לוכתבתם
של שמע ואם נסתפק לו אחר שקרא למען ירבו ימיכם אינו חוזר שעל הרגל לשונו הוא
הולך:

מוסר -

משערי קדושה ח''ב שער ד'

הַ ּגֵאֶ ה ְּכ ִאלּ ּו דּ וֹ חֵ ק ַרגְ לֵ י ַה ּ ְׁש ִכינָה ו ִּמ ְס ּ ַת ּ ֶלקֶ ת ִמן הָ עוֹ לָ ם וְ אוֹ ֶמ ֶרת אֵ ין אֲ נִ י וְ הוּא יְ כוֹ ִלין לָ דוּר
יַ חַ ד ָּבעוֹ לָ ם וּמוֹ ֵרד ַעל ַמ ְלכוּת ׁ ָש ַמיִ ם ו ִּמ ְת ַע ּ ֵטף ְ ּב ַט ִ ּליתוֹ ׁ ֶשל ֶמלֶ ְך ַמ ְלכֵ י הַ ּ ְמלָ ִכים הַ ָּקדוֹ ׁש
ָּברו ְּך הוּא ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר בּ וֹ )תהלים צ''ג( ה' ָמלָ ְך ּגֵאוּת לָ בֵ ׁש וּבַ ּ ֶמה יִ ְת ָּגאֶ ה הָ אָ ָדם וִ ְהיוֹ תוֹ ִמ ִּט ּ ָפה
ירתוֹ ְ ּב ַדם ִּנדָּ ה ו ְּבחַ ָיּיו ִטנּ וּף וְ ִס ְרחוֹ ן וְ אַ חַ ר מוֹ תוֹ ִר ּ ָמה וְ תוֹ לֵ ָעה וְ אַ ח ֲִרית גּ וּפוֹ גּ ו ּׁש
ְסרוּחָ ה וִ יצִ ָ
ֹשה
ימ ּנָה ִּכי מ ׁ ֶ
ֵיה ּנָם .אָ ְמנָם הָ עֲ נָוָ ה וְ הַ ּ ִׁש ְפלוּת אֵ ין ִמדָּ ה גְ דוֹ לָ ה הֵ ֶ
ָעפָ ר וְ נ ְַפ ׁשוֹ יוֹ ֶר ֶדת ְלג ִ
יאים ַּב ּתוֹ ָרה ו ְּב ִמצְ וֹ ת ו ְּביִ ְראַ ת חֵ ְטא לֹא נִ ְׁש ּ ַת ַּבח אֶ ָּלא
ַר ּ ֵבינ ּו ָעלָ יו הַ ּ ׁ ָשלוֹ ם ַר ָּבן ׁ ֶשל ָּכל ַה ְּנ ִב ִ
ְ
ֹשה ָענָו ְמאֹ ד צֵ א ו ְּל ַמד ִמן ַה ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ׁ ֶש ּ ַמ ִּניחַ ְׁש ֵמי
יש מ ׁ ֶ
ַּבעֲ נָוָ ה )במדבר י''ב( וְ הָ ִא ׁ
ֱמר )ישעי' נ''ז( ָמרוֹ ם וְ קָ דוֹ ׁש אֶ ְׁשכּ וֹ ן וְ אֶ ת דַּ ָּכא ו ְּׁשפַ ל
ָמרוֹ ם וְ יוֹ ֵרד ִל ְׁש ּכוֹ ן אֵ צֶ ל הַ ּ ְׁשפָ ִלים ׁ ֶש ּ ֶנא ַ
מר )שם(
רוּחַ ו ְּכ ִתיב )תהלים לד( קָ רוֹ ב ה' ְלנִ ְׁש ְ ּב ֵרי לֵ ב ו ְּכ ִתיב )שם מ''ו( ִמי יָגוּר ְ ּבאָ הֳ לֶ ָך וְ גוֹ ֵ
נִ ְבזֶה ְ ּב ֵעינָיו נִ ְמאָ ס:
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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