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חק לישראל – פרשת תרומה יום ד'
תורה -

שמות פרק כה'

)טז( וְ נ ַָת ּ ָת אֶ ל הָ אָ רֹן אֵ ת הָ ֵע ֻדת אֲ ׁ ֶשר אֶ ּ ֵתן אֵ לֶ ָ
יך) :טז( וְ נ ַָת ּ ָת אֶ ל הָ אָ רֹן אֵ ת הָ ֵע ֻדת
ֲשר אֶ ּ ֵתן אֵ לֶ ָ
יך) :טז( וְ ִת ּ ֵתן ַּבאֲרוֹ נָא יָת סַ הֲדו ָּתא דִּ י אֶ ּ ֵתן לָ ְך:
א ֶׁ
ית
ית כַ ּפ ֶֹרת זָהָ ב ָטהוֹ ר אַ ּ ָמ ַתיִ ם וָ חֵ צִ י אָ ְר ּ ָכהּ וְ אַ ּ ָמה וָ חֵ צִ י ָר ְח ָּב ּה) :יז( וְ ָעשִׂ ָ
)יז( וְ ָע ִ ׂש ָ
כַ ּפ ֶֹרת זָ הָ ב ָטהוֹ ר אַ ּ ָמ ַתיִ ם וָ חֵ צִ י אָ ְר ָּכ ּה וְ אַ ּ ָמה וָ חֵ צִ י ָר ְח ָּב ּה) :יז( וְ ַת ְע ּ ֵבד ַּכ ּ ֻפ ְר ּ ָתא דִּ ְדהַ ב דְּ כֵ י ּ ַת ְר ּ ֵתין
אַ ּ ִמין וּפַ ְל ּ ָגא אֻ ְר ַּכ ּה וְ אַ ּ ְמ ָתא וּפַ ְל ּ ָגא ּ ְפ ָתי ַּה:
)יח(

שה אֹ ָתם ִמ ּ ְׁשנֵי ְקצוֹ ת הַ ַּכ ּפ ֶֹרת:
ית ְׁשנַיִ ם ְּכ ֻר ִבים זָהָ ב ִמ ְק ׁ ָשה ּ ַתעֲ ֶ ׂ
וְ ָע ִ ׂש ָ

שה אֹ ָתם ִמ ּ ְׁשנֵי ְקצוֹ ת הַ ַּכ ּפ ֶֹרת:
ית ְׁשנַיִ ם ְּכ ֻר ִבים זָ ָהב ִמ ְק ׁ ָשה ּ ַתעֲ ֶׂ
וְ ָעשִׂ ָ

)יח(

)יח( וְ ַת ְע ּ ֵבד ְּת ֵרין ְּכרו ִּבין

דִּ ְדהָ ב נְ גִ יד ּ ַת ְע ּ ֵבד י ְָתהוֹ ן ִמ ְּת ֵרין ִס ְט ֵרי כַ ּ ֻפ ְר ּ ָתא:

שה ְּכרוּב אֶ חָ ד ִמ ָּקצָ ה ִמזֶּה ו ְּכרוּב אֶ חָ ד ִמ ָּקצָ ה ִמזֶּה ִמן הַ ַּכ ּפ ֶֹרת ּ ַתעֲ שׂ ּו
)יט( וַ עֲ ֵׂ
שה ְּכרוּב אֶ חָ ד ִמ ָּקצָ ה ִמזֶּה ו ְּכרוּב אֶ חָ ד ִמ ָּקצָ ה
אֶ ת הַ ְּכ ֻר ִבים ַעל ְׁשנֵי ְקצוֹ ָתיו) :יט( וַ עֲ ֵ ׂ
ִמזֶּה ִמן הַ ַּכ ּפ ֶֹרת ּ ַתעֲ שׂ ּו אֶ ת הַ ְּכ ֻר ִבים ַעל ְׁשנֵי ְקצוֹ ָתיו) :יט( וְ ִע ּ ֵבד ְּכרוּבָ א חַ ד ִמ ִּס ְט ָרא ִמ ָּכא ו ְּכרוּבָ א
חַ ד ִמ ִּס ְט ָרא ִמ ָּכא ִמן ַּכ ּ ֻפ ְר ּ ָתא ּ ַת ְע ְּבדוּן יָת ְּכרוּבַ ּיָא ַעל ְּת ֵרין ִס ְטרוֹ ִהי:

שי ְכנָפַ יִ ם ְל ַמ ְעלָ ה ֹסכ ֲִכים ְּבכַ נְ פֵ יהֶ ם ַעל הַ ַּכ ּפ ֶֹרת ו ְּפנֵיהֶ ם
)כ( וְ הָ י ּו הַ ְּכ ֻר ִבים ּפ ְֹר ֵׂ
שי ְכנָפַ יִ ם
יש אֶ ל אָ ִחיו אֶ ל הַ ּ ַכ ּפ ֶֹרת יִ ְהי ּו ּ ְפנֵי הַ ְּכ ֻר ִבים) :כ( וְ הָ י ּו הַ ְּכ ֻר ִבים ּפ ְֹר ֵ ׂ
ִא ׁ
יש אֶ ל אָ ִחיו אֶ ל ַה ַּכ ּפ ֶֹרת יִ ְהי ּו ּ ְפנֵי
ְל ַמ ְעלָ ה ֹסכ ֲִכים ְ ּבכַ נְ פֵ יהֶ ם ַעל הַ ַּכ ּפ ֶֹרת ו ְּפנֵיהֶ ם ִא ׁ
הַ ְּכ ֻר ִבים) :כ( וִ יהוֹ ן ְּכרוּבַ ּיָא ּ ְפ ִריסָ ן ּ ַג ְדפֵ יהוֹ ן ְל ֵע ָּלא ְמ ַט ִ ּלין ְּבגַ ְדפֵ יהוֹ ן ַעל ַּכ ּ ֻפ ְר ּ ָתא וְ אַ ּ ֵפיהוֹ ן חַ ד לָ ֳקבֵ ל חַ ד
לָ קֳבֵ ל ַּכ ּ ֻפ ְר ּ ָתא יְ הוֹ ן אַ ּ ֵפי ְכרוּבַ ּיָא:

)כא( וְ נ ַָת ּ ָת אֶ ת הַ ַּכ ּפ ֶֹרת ַעל הָ אָ רֹן ִמ ְל ָמ ְעלָ ה וְ אֶ ל הָ אָ רֹן ִּת ּ ֵתן אֶ ת הָ ֵע ֻדת אֲ ׁ ֶשר
אֶ ּ ֵתן אֵ לֶ ָ
ֲשר
יך) :כא( וְ נ ַָת ּ ָת אֶ ת הַ ַּכ ּפ ֶֹרת ַעל הָ אָ רֹן ִמ ְל ָמ ְעלָ ה וְ אֶ ל הָ אָ רֹן ִּת ּ ֵתן אֶ ת הָ ֵע ֻדת א ׁ ֶ

אֶ ּ ֵתן אֵ לֶ ָ
יך:

)כא( וְ ִת ּ ֵתן יָת ַּכ ּ ֻפ ְר ּ ָתא ַעל אֲרוֹ נָא ִמ ְל ֵע ָּלא וּבַ אֲרוֹ נָא ִּת ּ ֵתן יָת סַ הֲ דו ָּתא דִּ י אֶ ּ ֵתן לָ ְך:

רש"י
)טז( ונתת אל הארן  -כמו בארון :העדות -
התורה שהיא לעדות ביני וביניכם שצויתי
אתכם מצות הכתובות בה:
)יז( כפרת  -כסוי על הארון שהיה פתוח
מלמעלה ומניחו עליו כמין דף :אמתים וחצי
ארכה  -כארכו של ארון ורחבה כרחבו של
ארון ומונחת על עובי הכתלים ארבעתם
ואע"פ שלא נתן שיעור לעוביה פירשו
רבותינו שהיה עוביה טפח )סוכה ה(:
)יח( כרבים  -דמות פרצוף תינוק להם:
מקשה תעשה  -שלא תעשם בפני עצמם
ותחברם בראשי הכפרת לאחר עשייתם
כמעשה צורפים שקורין שולדירי"ן אלא הטיל
זהב הרבה בתחלת עשיית הכפרת והכה
בפטיש ובקורנס באמצע וראשין בולטין
למעלה וצייר הכרובים בבליטת קצותיו:

מקשה  -בטדי"ץ בלע"ז )געהאממערט(.
כמו )דניאל ו( דא לדא נקשן :קצות הכפרת -
ראשי הכפרת:
)יט( ועשה כרוב אחד מקצה  -שלא תאמר
שנים כרובים לכל קצה וקצה לכך הוצרך
לפרש כרוב אחד מקצה מזה :מן הכפרת -
עצמה תעשה את הכרובים זהו פירושו של
מקשה תעשה אותם שלא תעשם בפני עצמם
ותחברם לכפרת:
)כ( פרשי כנפים  -שלא תעשה כנפיהם
שוכבים אלא פרושים וגבוהים למעלה אצל
ראשיהם שיהא י' טפחים בחלל שבין הכנפים
לכפרת כדאיתא בסוכה )דף ה(:
)כא( ואל הארן תתן את העדות  -לא ידעתי
למה נכפל שהרי כבר נאמר ונתת אל הארון
את העדות .ויש לומר שבא ללמד שבעודו
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ארון לבדו בלא כפרת יתן תחלה העדות
לתוכו ואח"כ יתן את הכפרת עליו וכן מצינו
כשהקים את המשכן נאמר )שמות מ( ויתן את

נביא

העדות אל הארון ואח"כ ויתן את הכפורת על
הארון מלמעלה:

– מלכים א פרק ו' ט'-יד'

)ט( וַ ִּיבֶ ן אֶ ת הַ ַּביִ ת וַ יְ כַ ֵּלה ּו וַ ִּי ְס ּפֹן אֶ ת הַ ַּביִ ת ּ ֵג ִבים וּשְׂ ֵדרֹת ָּבא ֲָרזִ ים) :ט( ובנא ית
ביתא ושכלליה וטליל ית ביתא בהנתוכין ועילא מנהון סדרא דרכפת רישיה שריתא
ארזיא:

)י( וַ ִּיבֶ ן אֶ ת
ַּבעֲ צֵ י ֲא ָרזִ ים:

וע
הַ ּיָצִ ַ

יע{ ַעל ָּכל הַ ַּביִ ת חָ ֵמ ׁש אַ ּמוֹ ת קוֹ ָמתוֹ וַ יֶּאֱ חֹז אֶ ת הַ ַּביִ ת
}הַ יָּצִ ַ

)י( ובנא ית תיקא על כל ביתא חמש אמין רומיה וטליל ית ביתא בעאי

ארזיא:
)יא( וַ יְ ִהי דְּ בַ ר יְ הֹוָ ה אֶ ל ְׁשלֹמֹה לֵ אמֹר) :יא( והוה פתגם נבואה מן קדם יי עם שלמה
למימר:

אֲשר אַ ּ ָתה ֹבנֶה ִאם ּ ֵתלֵ ְך ְּבחֻקּ ַֹתי וְ אֶ ת ִמ ְׁש ּ ָפ ַטי ּ ַתעֲ ֶ ׂשה וְ ׁ ָש ַמ ְר ּ ָת
)יב( הַ ַּביִ ת הַ זֶּה ׁ ֶ
אֶ ת ָּכל ִמצְ וֹ ַתי לָ לֶ כֶ ת ָּבהֶ ם וַ ֲה ִקמ ִֹתי אֶ ת דְּ בָ ִרי ִא ּ ָת ְך אֲ ׁ ֶשר דִּ ַּב ְר ִּתי אֶ ל דָּ וִ ד
אָ ִב ָ
יך) :יב( ביתא הדין די את בני אם תהך בקימי וית דיני תעביד ותטר ית כל פקודי

למהך בהון ואקים ית פתגמי עמך די מלילית עם דוד אבוך:

ש ָראֵ ל:
וְ ׁ ָשכַ נְ ִּתי ְּבתוֹ ְך ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ לֹא אֶ עֱ זֹב אֶ ת ַע ּ ִמי יִ ְ ׂ

)יג(
ישראל ולא ארחיק ית עמי ישראל:

)יג( אשרי שכנתי בגו בני

)יד( וַ ִּיבֶ ן ְׁשלֹמֹה אֶ ת הַ ַּביִ ת וַ יְ כַ ּ ֵלה ּו) :יד( ובנא שלמה ית ביתא ושכלליה:

רש"י
ט( ויספון  -לשון כסוי תקרה .גבים ושדרות
בארזים  -שתי תקראות ,אחת עשויה לנוי
מלמטה ,ואחת של לוחי ארזים מלמעלה ,של
גבים היא התחתונה .ותרגם יונתן :בהנתוכין,
ולא ידעתי מה הן ,ושמעתי משמו של רבי
מנחם זצ"ל ,שהם נסרים ארוגים נאים כמין
צורה ,וקורין לו בלשונינו צילי"ד ,ובלשון
אשכנז )גהימל"ט( ,והיא לשון 'שמים'' ,שמי
קורה' .ואני אומר ,שהם לבנים חלולים ,והם
כחצי קנה עגול ,שעושין לכסוי בתים )בלשון
אשכנז דעק ציגל( .גבים  -לשון ארמי :גובתא
דקניא ,והם היו )למעלה( ,והשדרות )למטה(.
ושדרות  -לוחי ארזים סדורים למעלה מן

הגבים ,לדריסת הרגל ,כשעולין לראות בבדק
הבית .וכן תרגם יונתן :ושדרות בארזים -
ועילא מנהון )רוצה לומר ,מן הגבים( סידרא
דרכפת רישי שריתא ארזיא ,ורכפת לשון
תכיפת ,וחבירו )שמואל ב כב יב( עבי
שחקים ,תרגום יונתן :מריכפת עננין קלילין
)ושדרות ,כלומר היו נסרים סדורים זה אצל
זה ,רד"ק(:
)י( חמש אמות קומתו  -של כל אחד ואחד,
הרי גובהן חמש עשרה אמות ,לבד עובי
התקרה .ויאחז את הבית  -הוא כיסוי הגג
העליון ,והספון האמור למעלה ,הוא תקרת
העלייה:

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

טעון גניזה

3

חק לישראל – פרשת תרומה יום ד'
כתובים

 -משלי יז' יא'-טז'

אַ ְך ְמ ִרי יְ בַ ֶּק ׁש ָרע ו ַּמ ְלאָ ְך אַ ְכז ִָרי יְ ׁ ֻש ַּלח בּ וֹ :

)יא(
ומלאכא נוכזריא ישתדר עליה:

יש וְ אַ ל ְּכ ִסיל ְּב ִא ַ ּו ְל ּתוֹ :
ּ ָפגוֹ ׁש דּ ֹב ׁ ַשכּ וּל ְּב ִא ׁ

)יב(
מתזיע וסכלא בשטיותיה נפל:

ֵמ ִׁשיב ָר ָעה ּ ַתחַ ת טוֹ בָ ה לֹא

)יג(
טבתא לא תפסוק בישתא מן ביתיה:

ָתמי ּׁש

)יא( ברם גברא מרידא בעי בישתא

)יב( פגיע דוב ורתיתא בגברא חכימא לא

} ָתמו ּׁש{ ָר ָעה ִמ ּ ֵביתוֹ :

אשית ָמדוֹ ן וְ ִל ְפנֵי ִה ְת ַּג ַּלע הָ ִריב נְ טוֹ ׁש:
ּפוֹ טֵ ר ַמיִ ם ֵר ִׁ

)יד(
תגרי וקדם אצטדיא אטעי דינא:

)יד( אשד דמא היך מיא מגרי

יע צַ דִּ יק ּתוֹ עֲ בַ ת יְ הֹוָ ה ַּגם ְׁשנֵיהֶ ם:
ַמצְ דִּ יק ָר ׁ ָשע ּו ַמ ְר ִׁש ַ

)טו(
לצדיקא מרחקתיה דאלהא אף תרויהון:

לָ ּ ָמה זֶּה ְמ ִחיר ְּביַד ְּכ ִסיל ִל ְקנוֹ ת חָ ְכ ָמה וְ לֶ ב אָ יִ ן:

)טז(
לסכלא דלית ליה לבא וחכמתא:

)יג( פריע בישתא חלף

)טו( דמזכי לרשיעא ומחיב

)טז( למא דין אזלא ליה תגרותא

רש"י
)יא( אך מרי יבקש רע  -כלומר מי שכל
דבריו מרי וסרבנות הוא יבקש רע תמיד:
)יב( פגוש דוב שכול באיש  -טוב לאדם
שיפגע בו דוב משכל ואל יפגע בו אחד מן
הכסילים המסיתים אותו לסור מה' ומתורתו:
)יד( פוטר מים ראשית מדון  -המתחיל
במריבה הוא כפותח חור בגדרי אגפי אמת

משנה

המים והמים יוצאין בו ,והחור הולך ומרחיב
כן המדון הולך וגדל תמיד .ולפני התגלע -
קודם שתתגלע חרפתך נטוש את הריב:
)טז( למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה
 ללמוד תורה .ולב אין  -ואין בלבו לקיימהואינו לומד תורה אלא לקנות שם:

– בבא מציעא פרק ט'

ֲרש
ש ֶדה ֵמחֲבֵ רוֹ ָ ,מקוֹ ם ׁ ֶש ּ ָנהֲג ּו ִל ְקצֹר ,יִ ְקצֹר ,לַ עֲ קֹר ,יַעֲ קֹר ,לַ ח ׁ
)א( הַ ְמקַ ּ ֵבל ָ ׂ
ְ
ֲרש .הַ כּ ֹל ְּכ ִמנְ הַ ג הַ ּ ְמ ִדינָהְּ .כ ׁ ֵשם ׁ ֶשחוֹ ְל ִקין ַּב ְּתבוּאָ הָּ ,כך חוֹ ְל ִקין
אַ ח ֲָריוַ ,יח ׁ
ְ
ַּב ּ ֶתבֶ ן וּבַ ַּק ׁשְּ .כ ׁ ֵשם ׁ ֶשחוֹ ְל ִקין ַּביַּיִ ןָּ ,כך חוֹ ְל ִקין ַּב ְּזמוֹ רוֹ ת וּבַ ָּקנִ ים .ו ְּׁשנֵיהֶ ם
ְמסַ ּ ְפ ִקין אֶ ת הַ ָּקנִ ים:
רע"ב ) -א( המקבל שדה  -באריסות,
למחצה לשליש ולרביע .או בחכירות ,בכך וכך
כורין לשנה :לחרוש אחריו  -אחר הקצירה
או העקירה ,כדי להפוך שרשים של עשבים
רעים שבה וימותו :ובקנים  -המעמידים את

הגפנים :ושניהם מספקים את הקנים  -מה
טעם אמר ,מה טעם חולקים בקנים ,לפי
ששניהם מספקים את הקנים החדשים בכל
שנה:

ש ֶדה ֵמחֲבֵ רוֹ  ,וְ ִהיא בֵ ית הַ ּ ְׁשלָ ִחין אוֹ בֵ ית הָ ִאילָ ן ,יָבַ ׁש הַ ּ ַמ ְעיָן
)ב( הַ ְמקַ ּ ֵבל ָ ׂ
ש ֵדה בֵ ית
נִקצַ ץ הָ ִאילָ ן ,אֵ ינוֹ ְמנ ּ ֶַכה לוֹ ִמן ִחכּ וּרוֹ ִ .אם אָ ַמר לוֹ ֲחכֹר ִלי ְ ׂ
וְ ְ
ש ֵדה בֵ ית הָ ִאילָ ן זֶה ,יָבַ ׁש הַ ּ ַמ ְעיָן וְ נִ ְקצַ ץ הָ ִאילָ ןְ ,מנ ּ ֶַכה לוֹ ִמן
הַ ּ ְׁשלָ ִחין זֶה אוֹ ְ ׂ
ִחכּ וּרוֹ :
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רע"ב ) -ב( בית השלחין  -קרקע יבשה
שאין די לה מי גשמים :או בית האילן -
ובשביל האילן היא חביבה על האריס ,שנוטל
חלק בפירות בלא טורח :יבש המעין  -שבה.
שממנו משקין אותה :מן חכורו  -אם קבלה

בחכירות כך וכך כורין לשנה .דמעיקרא
גלי דעתיה דמשום מעין או אילן טפי
בחכירותיה :חכור לי בית השלחין זו -
דעתיה דבשביל שהיא בית השלחין טפי
וחכרה ממנו:

לא
לה
גלי
לה

יר ּהָ ׁ ,ש ִמין אוֹ ָת ּה ַּכ ּ ָמה ְרא ּויָה לַ עֲ שׂ וֹ ת וְ נוֹ ֵתן לוֹ ,
ש ֶדה ֵמחֲבֵ רוֹ וְ הוֹ ִב ָ
)ג( הַ ְמקַ ּ ֵבל ָ ׂ
יטבָ א:
ׁ ֶש ָּכ ְך כּ וֹ ֵתב לוֹ ִ ,אם אוֹ ִביר וְ לֹא אַ עֲ ִביד ,אֲ ׁ ַש ֵּלם ְּב ֵמ ָ
רע"ב ) -ג( המקבל שדה  -למחצה לשליש
ולרביע :והובירה  -שלא חרש בה ולא זרעה:
אם אוביר  -אעשנה בורה :ולא אעביד -

ולא אעשה בה פעולה הראויה לה :אשלם
במיטבא  -כפי מה שהיתה ראויה לעשות
אם היתה חרושה וזרועה כראוי:

רע"ב ) -ד( ולא רצה לנכש  -לנקות
התבואה מעשבים רעים ,שמתישים כח
הקרקע ומעכבין התבואה מלעלות :מה

איכפת לך  -אם יחסר חלקי שהעשבים
מכחישין השבלים ,אתן לך חכירות כך וכך
כורין שפסקתי עמך:

ש ֶדה ֵמחֲבֵ רוֹ וְ לֹא ָרצָ ה ְלנ ּ ֵַכ ׁש ,וְ אָ ַמר לוֹ ָמה ִא ְכ ּ ַפת לָ ְך ,הוֹ ִאיל
)ד( הַ ְמקַ ֵּבל ָ ׂ
ָ
ָ
וַ אֲ נִ י נוֹ ֵתן ְלך חִ כּ ו ְּרך ,אֵ ין ׁשוֹ ְמ ִעין לוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּיָכוֹ ל לוֹ ַמר לוֹ ְ ,ל ָמחָ ר אַ ּ ָתה
יוֹ צֵ א ִמ ּ ֶמ ּנָה ,ו ַּמעֲ לָ ה ְלפָ נַי עֲ ָ ׂש ִבים:

ש ֶדה ֵמחֲבֵ רוֹ וְ לֹא ָע ְ ׂש ָתהִ ,אם י ֶׁש ָּב ּה ְּכ ֵדי ְלהַ עֲ ִמיד ְּכ ִרי ,חַ יָּב
)ה( הַ ְמקַ ּ ֵבל ָ ׂ
ְל ַט ּ ֵפל ָּב ּה .אָ ַמר ַר ִּבי יְ הו ָּדהַ ,מה ִּקצְ ָּבה ַּב ְּכ ִרי .אֶ ָּלא ִאם י ֶׁש ָּבהּ ְּכ ֵדי נְ ִפילָ ה:
רע"ב ) -ה( המקבל שדה מחבירו  -למחצה
לשליש ולרביע כאריס :ולא עשתה  -תבואה
אלא מעט .ובא לו האריס למנוע מלהתעסק
בה עוד ,שאין בה כדי טרחו :אם יש בה כדי
 לעשות מתבואתה כרי .שיש בו כדי לכסותהרחת שזורים בה התבואה ,והוא קרוב
לסאתים .חייב לטפל בה בעל כרחו :מה

קצבה בכרי  -אין קצבה זו ראויה שתהיה
שדה גדולה בשיעור כרי ושדה קטנה בשיעור
כרי .ואינה דומה טיפולה של שדה גדולה
לטיפולה של שדה קטנה :אלא אם יש בו כדי
נפילה  -כלומר כשיעור מה שזרע בה ,חייב
לטפל בה .ואין הלכה כרבי יהודה:

ש ֶדה ֵמחֲבֵ רוֹ וַ אֲכָ לָ ּה חָ גָ ב אוֹ נִ ְׁשדְּ פָ הִ ,אם ַמ ַּכת ְמ ִדינָה ִהיאְ ,מנ ּ ֶַכה
)ו( הַ ְמקַ ּ ֵבל ָ ׂ
לוֹ ִמן חִ כּ וּרוֹ ִ ,אם אֵ ינוֹ ַמ ַּכת ְמ ִדינָה ,אֵ ינוֹ ְמנ ּ ֶַכה לוֹ ִמן ִחכּ וּרוֹ ַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה
ימנּ ּו ְּב ָמעוֹ תֵּ ,בין ָּכ ְך ובֵ ין ָּכ ְך אֵ ינוֹ ְמנ ּ ֶַכה לוֹ ֵמ ִחכּ וּרוֹ :
אוֹ ֵמרִ ,אם ִק ְּבלָ ה הֵ ֶ
רע"ב ) -ו( המקבל שדה  -בחכירות כך
וכך כורין :מכת מדינה  -שאכל חגב ,או
נשתדפו רוב שדות של אותה מדינה או אותה

בקעה :אינו מנכה  -דאמר לו מזלך גרם :בין
כך ובין כך  -אפילו היא מכת מדינה אינו
מנכה .שעל המעות לא נגזרה גזירה:

ש ָרה כוֹ ר ִח ִּטים לַ ּ ׁ ָשנָה וְ לָ ְק ָתה ,נוֹ ֵתן לוֹ ִמ ּתוֹ כָ ּה.
ש ֶדה מֵ חֲבֵ רוֹ ַּבעֲ ָ ׂ
)ז( הַ ְמקַ ּ ֵבל ָ ׂ
ֹאמר לוֹ ֲה ֵרינִ י לוֹ קֵ חַ ִמן הַ ּ ׁשוּק ,אֶ ָּלא נוֹ ֵתן לוֹ ִמ ּתוֹ כָ ּה:
הָ י ּו ִח ּ ֶטיהָ יָפוֹ ת ,לֹא י ַ
רע"ב ) -ז( ולקתה  -שהיו החטים שדופות:
נותן לו  -עשרה כורים שפסק עמו מחטים

שדופות הללו .ולא מצי היאך למימר ליה
חטים יפות קא בעינא מינך:

ש ֶדה ֵמחֲבֵ רוֹ ְלז ְָר ָע ּה שְׂ עוֹ ִרים ,לֹא יִ זְ ָר ֶע ּנָה ִח ִּטיםִ ,ח ִּטים ,יִ זְ ָר ֶע ּנָה
)ח( הַ ְמקַ ֵּבל ָ ׂ
ְ ׂשעוֹ ִריםַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ֶּבן ַּג ְמ ִליאֵ ל אוֹ סֵ רְּ .תבוּאָ ה ,לֹא יִ זְ ָר ֶע ּנָה ִק ְטנִיתִ ,ק ְטנִ ית,
יִ זְ ָר ֶע ּנָה ְתבוּאָ הַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ֶּבן ַּג ְמ ִליאֵ ל אוֹ סֵ ר:
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רע"ב ) -ח( המקבל שדה מחבירו לזרעה
שעורים  -בחכירות כך וכך שעורים או
חטים או מעות :לא יזרענה חטים -
שהחטים מכחישות הקרקע ]יותר[ מן
השעורים :רשב"ג אוסר  -שקשה לקרקע

כשזורעים אותה שנה ממין זה ושנה ממין
אחר .ולענין פסק הלכה הכל לפי הקרקע
ולפי המקום .אם התנה עמו בדבר שמכחיש
הקרקע מעט אינו יכול לשנות ולזרוע דבר
שמכחיש הרבה .ואיפכא שרי:

ש ֶדה ֵמחֲבֵ רוֹ ְל ׁ ָשנִ ים מו ָּעטוֹ ת ,לֹא יִ זְ ָרעֶ ּנָה ִפ ְׁש ּ ָתן ,וְ אֵ ין לוֹ ְבקוֹ ַרת
)ט( הַ ְמקַ ּ ֵבל ָ ׂ
אשוֹ ָנה יִ זְ ָר ֶע ּנָה ִפ ְׁש ּ ָתן ,וְ י ֶׁש לוֹ
ימ ּנ ּו ְל ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ יםָ ׁ ,שנָה ִר ׁ
ִׁש ְק ָמהִ .ק ְּבלָ ּה הֵ ֶ
ְבקוֹ ַרת ִׁש ְק ָמה:
רע"ב ) -ט( לשנים מועטות  -פחות משבע
שנים :לא יזרענה פשתן  -שזרע פשתן
מכחיש בארץ הרבה ושרשיו נשארים בקרקע
עד שבע שנים :ואין לו בקורת שקמה  -עץ
תאנה של יער הוא ,וקוצצים ענפיו לקורות
הבנין ,והם חוזרים וגדלים ,ופחות משבע

שנים אינן נעשות קורות .הלכך קבלה לפחות
משבע שנים לא יקוץ קורות שבה ,דלאו
אדעתא דקורות נחית ,דבשנים מועטות אינם
חוזרים לקורות .אבל קבלה לשבע שנים ,שנה
ראשונה זורעה פשתן וקוצץ שקמה שבה:

יעית ִמן הַ ּ ִמנְ יָן.
ש ֶדה ֵמחֲבֵ רוֹ ְל ׁ ָשבו ַּע אֶ חָ ד ִּב ְׁשבַ ע ֵמאוֹ ת זוּז ,הַ ּ ְׁש ִב ִ
)י( הַ ְמקַ ּ ֵבל ָ ׂ
יעית ִמן הַ ּ ִמנְ יָן:
ימנּ ּו ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים ִּב ְׁשבַ ע ֵמאוֹ ת זוּז ,אֵ ין הַ ּ ְׁש ִב ִ
ִק ְּבלָ ה הֵ ֶ
)יא( ְ ׂש ִכיר יוֹ ם גּ וֹ בֶ ה כָ ל הַ ַּליְ לָ הׂ ְ ,ש ִכיר לַ יְ לָ ה גּ וֹ בֶ ה כָ ל הַ יּוֹ ם ,שְׂ ִכיר ׁ ָשעוֹ ת
גּ וֹ בֶ ה כָ ל הַ ַּליְ לָ ה וְ כָ ל הַ יּוֹ םׂ ְ .ש ִכיר ׁ ַש ָּבתׂ ְ ,ש ִכיר ח ֶֹד ׁשׂ ְ ,ש ִכיר ׁ ָשנָה ,שְׂ ִכיר
ׁ ָשבו ַּע ,יָצָ א בַ יּוֹ ם ,גּ וֹ בֶ ה כָ ל הַ יּוֹ ם ,יָצָ א בַ ַּליְ לָ ה ,גּ וֹ בֶ ה כָ ל הַ ַּליְ לָ ה וְ כָ ל הַ יּוֹ ם:
רע"ב ) -יא( שכיר יום גובה כל הלילה -
שלאחריו ,שנאמר )ויקרא י"ט( לא תלין
פעולת שכיר אתך עד בקר .ואי אפשר לומר
שבשכיר לילה מדבר ,שהרי אין שכירות
משתלמת אלא בסופה ,דכתיב )שם כ"ה(
כשכיר שנה בשנה ,ודרשינן מינה ]בבא מציעא
ס"ה ע"א[ שכירות של שנה זו משתלמת
בתחילת שנה אחרת .אלמא לא משתעבד ליה
לשכיר יום עד שקיעת החמה .וכי כתיב לא
תבא על כרחך בשכיר לילה תוקמיה,
שנשתעבד לו לבוקר משכלתה שכירותו .וכן
לא תלין נמי לא תוקמיה בשכיר לילה ,דהא

לא משתעבד ליה עד הבוקר :שכיר שעות
גובה כל היום וכל הלילה  -הכי קאמר,
שכיר שעות דיום גובה כל היום ,שכיר שעות
דלילה גובה כל הלילה :שכיר שבוע -
שמיטה :יצא ביום  -שכלתה שכירותו לבוקר
או ביום ,גובה כל היום .וכיון ששקעה חמה
עובר עליו :יצא בלילה  -שכלתה שכירותו
בלילה :גובה כל הלילה וכל היום  -דכיון
דמשכה פעולתו משתחשך הוי ליה שכיר
לילה ,ואינו עובר עליו בבוקר עד למחרת
בשקיעת החמה:

שכַ ר ּ ֵכ ִלים י ֶׁש בּ וֹ ִמ ּ ׁשוּם )דברים
)יב( אֶ חָ ד ְ ׂשכַ ר אָ ָדם וְ אֶ חָ ד ְ ׂשכַ ר ְּבהֵ ָמה וְ אֶ חָ ד ְ ׂ
שכָ רוֹ  ,וְ י ֶׁש בּ וֹ ִמ ּ ׁשוּם )ויקרא יט( לֹא ָת ִלין ּ ְפעֻ ַּלת ָ ׂש ִכיר ִא ְּתךָ
כד( ְּביוֹ מוֹ ִת ּ ֵתן ְ ׂ
ימ ַתיִּ .בזְ ַמן ׁ ֶש ְּתבָ עוֹ  ,לֹא ְתבָ עוֹ  ,אֵ ינוֹ עוֹ בֵ ר ָעלָ יוִ .ה ְמחָ ה ּו אֵ צֶ ל
ַעד בּ ֹקֶ ר .אֵ ָ
חֶ נְ וָ נִ י אוֹ אֵ צֶ ל ׁ ֻש ְלחָ נִ י ,אֵ ינוֹ עוֹ בֵ ר ָעלָ יוׂ ָ .ש ִכירִּ ,בזְ ַמנּ וֹ נִ ְׁש ָּבע וְ נוֹ טֵ לָ ,עבַ ר זְ ַמנּוֹ
אֵ ינוֹ נִ ְׁש ָּבע וְ נוֹ טֵ לִ .אם י ֵׁש ֵע ִדים ׁ ֶש ְּתבָ עוֹ ִּבזְ ָמנוֹ  ,הֲ ֵרי זֶה נִ ְׁש ָּבע וְ נוֹ טֵ לּ .גֵר
ש ִכיר
ּתוֹ ׁ ָשב י ֶׁש בּ וֹ ִמ ּ ׁשוּם ְּביוֹ מוֹ ִת ּ ֵתן ְ ׂשכָ רוֹ  ,וְ אֵ ין בּ וֹ ִמ ּ ׁשוּם לֹא ָת ִלין ּ ְפעֻ ַּלת ָ ׂ
ִא ְּת ָך ַעד בּ ֹקֶ ר:
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רע"ב ) -יב( אחד שכר בהמה ואחד שכר
כלים  -דכתיב לא תלין פעולת שכיר אתך,
כל שפעולתו אתך ,ואפילו בהמה וכלים :לא
תבעו אינו עובר עליו  -דכתיב אתך ,לדעתך
שלא מדעתו :המחהו  -נתקו מאצלו והעמידו
אצל חנוני ואמר לו תן לפועל זה בדינר פירות
ואני אשלם ,או אמר לשלחני תן לו בדינר
מעות :אינו עובר עליו  -דכתיב אתך ,ולא
שהמחהו אצל חנוני :שכיר בזמנו נשבע ונוטל

 משום דבעל הבית טרוד בפועליו ולפעמיםסבור שנתן והוא לא נתן ,שקלוה לשבועה
מבעל הבית ושדיוה אשכיר :שלא בזמנו  -אף
על גב דבעל הבית טרוד בפועליו ,כי מטא
זמן חיוביה רמי אנפשיה ומדכר ,ולא חשיד
בעל הבית שהוא עובר על בל תלין :גר תושב
 שקבל עליו שלא לעבוד ע"ז ואוכל נבלות.אין בו משום לא תלין ,דכתיב ברישא דקרא
רעך ,רעך ולא גר תושב:

)יג( הַ ּ ַמ ְלוֶה אֶ ת חֲבֵ רוֹ  ,לֹא יְ ַמ ְׁש ְּכנֶנּ ּו אֶ ָּלא ְבבֵ ית דִּ ין ,וְ לֹא יִ ָּכנֵס ְלבֵ יתוֹ ִל ּטֹל
ַמ ְׁשכּ וֹ נוֹ ֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )דברים כד( ַּבחוּץ ּ ַתעֲ מֹד .הָ י ּו לוֹ ְׁשנֵי כֵ ִלים ,נוֹ טֵ ל אֶ חָ ד ו ַּמ ִּניחַ
אֶ חָ ד ,ו ַּמחֲזִ יר אֶ ת הַ ַּכר ַּב ַּליְ לָ ה וְ אֶ ת הַ ּ ַמח ֲֵר ׁ ָשה ַּביּוֹ ם .וְ ִאם ֵמת ,אֵ ינוֹ ַמחֲזִ יר
ְליוֹ ְר ׁ ָשיוַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן גַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר ,אַ ף ְל ַעצְ מוֹ אֵ ינוֹ ַמחֲזִ יר אֶ ָּלא ַעד
לשים יוֹ ם ו ְּלהַ ָּלן מוֹ ְכ ָרן ְּבבֵ ית דִּ ין .אַ ְל ָמנָהֵּ ,בין ׁ ֶש ִהיא עֲ נִ יָּה
לשים יוֹ ם ,ו ִּמ ּ ְׁש ִׁ
ְׁש ִׁ
ירה ,אֵ ין ְמ ַמ ְׁש ְּכנִ ין אוֹ ָת ּהֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )שם( וְ לֹא ַת ֲחבֹל ּ ֶבגֶ ד אַ ְל ָמנָה.
ּ ֵבין ׁ ֶש ִהיא עֲ ִׁש ָ
שה ,וְ חַ יָּב ִמ ּ ׁשוּם ְׁשנֵי כֵ ִליםֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )שם(
הַ חוֹ בֵ ל אֶ ת הָ ֵרחַ יִ ם ,עוֹ בֵ ר ְּבלֹא ַתעֲ ֶׂ
לֹא ַי ֲחבֹל ֵרחַ יִ ם וָ ָרכֶ ב .וְ לֹא ֵרחַ יִ ם וָ ֶרכֶ ב ִּב ְלבַ ד אָ ְמר ּו ,אֶ ָּלא ָּכל דָּ בָ ר ׁ ֶשעוֹ ִ ׂשין
ֶאֱמר )שם( ִּכי נֶפֶ ׁש הוּא חֹבֵ ל:
בּ וֹ אֹ כֶ ל נֶפֶ ׁשֶ ׁ ,ש ּנ ַ
רע"ב ) -יג( המלוה את חבירו  -והגיע זמן
ולא פרעו :לא ימשכננו  -ליקח ממנו משכון
בעל כרחו ואפילו בשוק ,אלא ע"י שליח בית
דין ,שיקח ממנו ברשות ב"ד :ולא יכנס לביתו
 אפילו שליח ב"ד לא יכנס לביתו .וכל שכןבעל חוב עצמו :היה לו שני כלים  -וחובו
כנגד שניהם ומשכנו בשניהם :נוטל אחד
ומחזיר אחד  -בשעה שהוא צריך לזה,
יחזירנו ויעכב השני אצלו ,כדמפרש ואזיל,
מחזיר את הכר בלילה ואת המחרישה ביום:
מת  -הלוה .אין משיב העבוט ליורשים ,שאין
כאן מצות השבת העבוט ,דהשב תשיב לו את

גמרא

העבוט כתיב )דברים כ"ד( ,לו ולא ליורש :עד
שלשים יום  -זמן בית דין .ואין הלכה כרבן
שמעון בן גמליאל :בין שהיא עניה בין שהיא
עשירה וכו'  -משום דאיכא למאן דאמר,
עניה הוא דאין ממשכנין ,שמתוך שאתה צריך
להחזיר לה והיא נכנסת ויוצאת אצלך ,אתה
משיאה שם רע בשכנותיה ,אבל עשירה
דליכא למימר הכי ,אימא ממשכנין ,קמשמע
לן האי תנא דלא ,דכתיב לא תחבול בגד
אלמנה ,אחד עניה ואחד עשירה במשמע:
משום שני כלים  -העליונה רכב .והתחתונה
רחים:

– בבא מציעא דף קז' ע"א

אמר ליה רב יהודה לרבין בר רב נחמן רבין אחי לא תזבין ארעא דסמיכא
למתא דאמר רבי אבהו אמר רב הונא אמר רב אסור לו לאדם שיעמוד על
שדה חבירו בשעה שעומדת בקמותיה איני והא אשכחינהו רבי אבא
לתלמידיה דרב אמר להו מאי אמר רב בהני קראי ברוך אתה בעיר וברוך
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אתה בשדה ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך ואמרו ליה הכי אמר רב
ברוך אתה בעיר שיהא ביתך סמוך לבית הכנסת ברוך אתה בשדה שיהו
נכסיך קרובים לעיר ברוך אתה בבואך שלא תמצא אשתך ספק נדה בשעת
ביאתך מן הדרך ברוך אתה בצאתך שיהו צאצאי מעיך כמותך ואמר להו
רבי יוחנן לא אמר הכי אלא ברוך אתה בעיר שיהא בית הכסא סמוך
לשולחנך אבל בית הכנסת לא ורבי יוחנן לטעמיה דאמר שכר פסיעות יש
ברוך אתה בשדה שיהו נכסיך משולשין שליש בתבואה שליש בזיתים
ושליש בגפנים ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך שתהא יציאתך מן
העולם כביאתך לעולם מה ביאתך לעולם בלא חטא אף יציאתך מן העולם
בלא חטא לא קשיא הא דמהדר ליה שורא ורתקא הא דלא מהדר ליה
שורא ורתקא והסיר ה' ממך כל חולי אמר רב זו עין רב לטעמיה דרב
סליק לבי קברי עבד מאי דעבד אמר תשעין ותשעה בעין רעה ואחד בדרך
ארץ ושמואל אמר זה הרוח שמואל לטעמיה דאמר שמואל הכל ברוח
ולשמואל הא איכא הרוגי מלכות הנך נמי אי לאו זיקא עבדי להו סמא
וחיי:
רש"י על הגמרא
לא תזבון  -לא תקנה שדה הסמוכה לעיר,
שעין בני האדם שולטת בה תמיד :אסור
לאדם כו'  -שלא יפסידנה בעין הרע :קרובין
לעיר  -שלא יהא טורח להכניס פירות :ספק
נדה  -וכל שכן ודאי :אמר להו  -רב אבא
רבי יוחנן לא אמר הכי :סמוך לשולחנך -
כלומר סמוך לביתך ,שלא תצטרך להרחיק
בשדות ,והאי דנקט שולחנך שתוכל לבדוק
עצמך לפני אכילה ולאחר אכילה ,כדאמר
בשבת )מא ,א( כדתניא הנצרך לנקביו ואוכל
דומה לתנור שהסיקוהו על גבי אפרו ,ואחר
אכילה שהמאכל דוחק ומוציא את המעוכל,
ואם יהא צריך להרחיק פעמים שהעמוד חוזר
ובא לידי הדרוקן ,אבל בית הכנסת סמוך
לביתו לרבי יוחנן לאו מעליותא היא :רבי
יוחנן לטעמיה  -דאמר במסכת סוטה )כב,
א( שכר פסיעות יש ,דאמר למדנו יראת חטא
מבתולה ,וקיבול שכר מאלמנה ,שאמרה לו
ולא שכר פסיעות יש אם יש בית הכנסת

בשכונתי ,ואני באה לבית מדרשך להתפלל
משולשין שיש שנה שלוקה בגפנים ובזיתים
ואין לוקה בתבואה ,ויש שנה שלוקה בזו ולא
בזו ,ותהי לו פליטה :לא קשיא  -דרב אדרב:
שורא וריתקא  -חומה ורתוקת גדר של
נצרים ,כמו )איכה ב( חיל וחומה :כל חלי -
דבר שכל החלאים תלוין בו ,וזו העין ,עין
רעה :עבד מה דעבד  -יודע היה ללחוש על
הקברות ולהבין על כל קבר וקבר באיזו
מיתה מת אם מת בזמנו אם בעין רעה :הכל
ברוח  -כל החלאים ותוצאות מיתה על
נשיבת הרוח באין ,הכל לפי השעה והאדם,
יש לך אדם שרוח פלוני קשה לו ובשעה
פלוני :והאיכא הרוגי מלכות  -הרוגי חרב:
אי לאו זיקא  -שנכנס במכה :עבדי סמא
וחיי  -סם המחבר בשר חתוכה ,ומן העשבים
הוא ,כדאמר בהמוכר את הספינה )בבא
בתרא עד ,ב(:
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זוהר

– תרומה דף קלב' ע"ב

אֵ ל ָּברו ְּך ,דָּ א ִסדּ ו ָּרא דְּ אַ ְתוָ ון זְ ִע ִירין ,וְ ִתקּ ּונֵי ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבכָ ל יוֹ ָמא
ירין ,לֵ ית ְרוָ וחָ א ּ ֵבינַיְ יה ּו ,וְ ִאינּ וּן ִּתקּ וּנִי
ִּבצְ לוֹ ָתא .ו ְּבגִ ין דְּ ִאי ּנוּן אַ ְתוָ ון זְ ִע ִ
יתא ְלגַ ּ ֵבי ַמ ְל ָּכא ִע ָּלאָ ה:
ימ ָתן דְּ אַ ְתיָין ִעם ַמ ְטרוֹ נִ ָ
עוּלֵ ָ
ימנָאָּ ,כל
ְקדו ּ ׁ ָּשא דָּ א דְּ קָ א ְמקַ דְּ ׁ ֵשי ַמ ְלאֲ כֵ י ִע ָּלאֵ י ,לָ או ִאיה ּו ְּבי ִָחיד .וְ הָ א או ִּק ְ
ימרַ ּ .ת ְרגּ וּםְ ,לעוֹ לָ ם
יה ְל ֵמ ַ
ְקדו ׁ ָּשה דְּ ִאיה ּו ְּבלָ ׁשוֹ ן הַ קּ וֹ ֶד ׁש ,י ִָחיד אָ ִסיר לֵ ּ
ימן
יאין .וְ ִס ָ
יה וַ דַּ אי ,וְ לָ א סַ ִּג ִ
יאין ,וְ י ִָחיד ִאיה ּו ִּתקּ ּונָא דִּ ילֵ ּ
ְּבי ִָחיד ,וְ לָ א ְּבסַ ִּג ִ
יאין ִאיה ּו ,דְּ וַ דַּ אי
ישנָא דְּ סַ ִּג ִ
ְל ָרזָא דָּ אְׁ ,שנַיִ ם ִמ ְק ָרא וְ אֶ חָ ד ּ ַת ְרגּ וּםְׁ .שנַיִ ם ִל ׁ ָ
יהי ְּבי ִָחידְ .קדו ׁ ַּשת ּ ַת ְרגּ וּם אָ ִסיר ִאיה ּו
ְקדו ׁ ָּשה דְּ לָ ׁשוֹ ן הַ קּ וֹ ֶד ׁש אָ ִסיר ִא ִ
יאין ,אֶ ָּלא ְּבי ִָחיד ְלעוֹ לָ ם .אֶ חָ ד ּ ַת ְרגּ וּם ּ ָתנֵינָן ,וְ לָ א ְּת ֵרין וְ לָ א י ִַּתירַ ּ .ת ְרגּ וּם
ְּבסַ ִּג ִ
יך .לָ ׁשוֹ ן הַ קּ וֹ ֶד ׁש אַ ְתיָא ִל ְרב ּויָיא ,וְ הָ ִכי ִאצְ ְט ִריךְ.
אַ ְתיָא ְל ִמיעו ָּטא ,וְ הָ ִכי ִאצְ ְט ִר ְ
דְּ ַמעֲ ִלין ַּבקּ וֹ ֶד ׁש וְ לא מוֹ ִר ִידין .ו ְּב ַת ְרגּ וּם מוֹ ִר ִידין וְ לֹא ַמעֲ ִלין .אֶ חָ ד ּ ָתנִ ינָן ,וְ לָ א
י ִַּתיר ,וְ לָ א ַמעֲ ִלין ְּכלָ ל:
יכין דִּ ילָ ּה,
ינְתא ,וְ כָ ל ִאי ּנוּן ְר ִת ִ
ְקדו ּ ׁ ָּשא דָּ אְ ,קדו ׁ ָּש ָתא דְּ ִא ְתקַ דְּ ׁ ַשת ְׁש ִכ ּ ָ
יהי
יהי ְקדו ׁ ַּשת ָע ְל ָמא ּ ַת ּ ָתאָ הִ ,א ִ
ְל ִא ְת ַת ְ ּקנָא ְלגַ ּ ֵבי ַמ ְל ָּכא ִע ָּלאָ ה .ו ְּבגִ ין דְּ ִא ִ
יהי
ידה) .דף קל"ג ע"א( ְקדו ׁ ָּשה אַ ח ֲָרא דְּ אַ הֲדו ֵּרי צְ לוֹ ָתאִ ,א ִ
ְמיו ׁ ָּשב וְ לָ א ַּבעֲ ִמ ָ
ְ
ידהְּ ,בגִ ין ְלאַ ְמ ׁ ָשכָ א לָ ּה ְל ַת ּ ָתא,
יהי ַּבעֲ ִמ ָ
ְקדו ׁ ָּש ָתא דְּ ָע ְל ָמא ִע ָּלאָ ה ,ו ְּבגִ ין ַּכך ִא ִ
ידה וְ לָ א ְמיו ׁ ָּשב:
וְ כָ ל ִמלּ וֹ י דְּ ָע ְל ָמא ִע ָּלאָ הִ ,איה ּו ַּבעֲ ִמ ָ
ש ָראֵ ל ִמ ְתקַ דְּ ׁ ֵשי
ו ְּבכָ ל הָ נֵי ְקדו ְּׁש ֵתי ,יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ְתקַ דְּ ׁ ֵשי ְּבה ּו ְל ַת ּ ָתא .וְ ַעל דָּ א יִ ְ ׂ
ִּב ְקדו ׁ ָּשה דִּ ְר ִתיכָ א ּ ַת ּ ָתאָ ה ְמיו ׁ ָּשב .ו ִּב ְקדו ּ ׁ ָּשה דִּ ְר ִּתיכָ א ִע ָּלאָ ה ְמעו ָּמדְ .קדו ׁ ָּשה
יהי
יהי ָּב ַתר צְ לוֹ ָתא .ו ְּבגִ ין דְּ ִא ִ
יהי ּתוֹ סֶ פֶ ת ְקדו ׁ ָּשהְּ ,בגִ ינֵי ַּכ ְך ִא ִ
אַ ח ֲָראִ ,א ִ
יהי ְלבָ ַתר צְ לוֹ ָתא .ו ְּבגִ ין דְּ כָ ל חַ ד וְ חַ ד
ּתוֹ סֶ פֶ ת ְקדו ׁ ָּשהַ ,על ְקדו ׁ ָּשן אַ ח ֲָרנִ יןִ ,א ִ
יה ֵמהַ הוּא ּתוֹ סֶ פֶ תִ ,א ְת ּ ָת ַּקן ְלכָ ל יָחִ יד וְ יָחִ יד ְקדו ׁ ַּשת
ָּב ֵעי ְלאַ ְמ ׁ ָשכָ א ָעלֵ ּ
ימא הָ א ִאית ָּב ּה ְקדו ׁ ַּשת לָ ׁשוֹ ן הַ קּ ֶֹד ׁש .הַ הוּא לַ ִּצבּ וּר,
ּ ַת ְרגּ וּם .וְ ִאי ּ ֵת ָ
יה
ְל ִא ְתקַ דְּ ׁ ָשא ּ ֻכ ְ ּלה ּו ִּב ְכלָ לְּ ,בהַ הוּא ּתוֹ סֶ פֶ ת ְקדו ׁ ָּשה .ו ְּבגִ ין דְּ י ִָחיד לֵ ית לֵ ּ
ידאי ,אַ ְת ִקינ ּו לָ ּה ְּבלָ ׁשוֹ ן
ְר ׁשוּתְ ,לאוֹ ְמ ָר ּה ְּבלָ ׁשוֹ ן הַ קּ ֶֹד ׁש ,ו ְּל ִא ְתקַ דְּ ׁ ָשא יְ ִח ָ
ּ ַת ְרגּ וּם ,וְ ִאיה ּו ְּבי ִָחידְ ,ל ִא ְתקַ דְּ ׁ ָשא ָּכל חַ ד וְ חַ ד ְּבהַ הוּא ּתוֹ סֶ פֶ תְ ,לאַ ְמ ׁ ָשכָ א
ּשי ִע ָּלאֵ י,
יה ְקדו ׁ ָּשה י ִַּתיר .ז ַָּכאָ ה חוּלָ קֵ יהוֹ ן דְּ יִ שְׂ ָראֵ ל ,דְּ קָ א ִמ ְתקַ דְּ ׁ ֵשי ְּב ִקדּ ו ׁ ֵ
ָעלֵ ּ
ילא ,דִּ ְכ ִּתיב) ,דברים ד( וְ אַ ּ ֶתם הַ דְּ בֵ ִקים ַּביְ ָי אֱלהֵ יכֶ ם חַ ִּיים
ְּבגִ ין דְּ ִאינּ וּן דְּ בֵ ִקין ְל ֵע ָּ
ּ ֻכ ְלכֶ ם הַ יּוֹ ם:
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חק לישראל – פרשת תרומה יום ד'
הלכה – הרמב"ם הלכות קריאת שמע פרק ג'
)א( הקורא את שמע רוחץ ידיו במים קודם שיקרא הגיע זמן קריאתה ולא מצא מים
קודם שיקרא לא יאחר קריאתה וילך לבקש מים אלא מקנח ידיו בעפר או בצרור או
בקורה וכיוצא בהן וקורא:
)ב( אין קורין לא בבית המרחץ ולא בבית הכסא אע"פ שאין בו צואה ולא בבית
הקברות ולא בצד המת עצמו ואם הרחיק ארבע אמות מן הקבר או מן המת מותר
לקרות וכל מי שקרא במקום שאין קורין בו חוזר וקורא:
)ג( בית הכסא החדש שהוכן ועדיין לא נשתמש בו מותר לקרות קריאת שמע לנגדו אבל
לא בתוכו מרחץ החדש מותר לקרות בתוכו היו שני בתים זימן אחד מהם לבית הכסא
ואמר על השני וזה הרי השני ספק אם הזמינו לכך אם לא לפיכך אין קורין בו לכתחלה
ואם קרא יצא אמר גם זה הרי שניהם מזומנין ואין קוראין בהן חצר המרחץ והוא
המקום שבני אדם עומדין בו לבושין מותר לקרות בו קריאת שמע:

מוסר -

משערי קדושה ח''ב שער ד'

ׁ ָש ְלח ּו ִמ ּ ָתם אֵ יזֶה ּו ּ ֶבן ָהעוֹ לָ ם הַ ָּבא ַענְ וְ ָתן ו ְּׁשפַ ל ּ ֶב ֶר ְך ׁ ַשיִ יף ַעיִ יל ׁ ַשיִ יף נ ִָפיק וְ גָ ִריס
יה וְ ָע ִתיד הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ִל ְהיוֹ ת עֲ ָט ָרה
יתא ְת ִד ָ
ְּבאוֹ ַריְ ּ ָ
ירא וְ לֹא ַמחֲזִ יק ִטיבו ָּתא ְלנ ְַפ ׁ ֵש ּ
יריִ ים
ֹאש ָּכל צַ ִדיק וְ כו ִּליָ .יכוֹ ל לַ ּכֹל ּ ַת ְלמוּד לוֹ ַמר וְ ִל ְׁשאָ ר ַע ּמוֹ ְל ִמי ׁ ֶש ּ ֵמשִׂ ים ַעצְ מוֹ ְּכ ִׁש ַ
ְּבר ׁ
יה ְ ּבהָ אי
ו ְּבסֵ פֶ ר הַ זּוֹ הַ ר ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְׁשלַ ח הַ ִכי ּ ָפ ַתח ַרב ְמ ִת ְ
יב ּ ָתא זַ ָּכאָ ה ִאיה ּו ָמאן דְּ אַ זְ ֵעיר גַ ְר ֵמ ּ
ָע ְל ָמא ָמאן ְד ִאיה ּו זְ ֵעיר ִאיה ּו ַרב ּו ָמאן דְּ ִאיה ּו ַרב ִאיה ּו זְ ֵעיר וְ כו ִּלי .עוֹ ד ׁ ָשם ְ ּבפָ ָר ׁ ַשת
ֵיה וְ ַעל
יה ְלגַ ּ ֵבי ָמאן דְּ גָ דוֹ ל ִמינ ּ
ְּתרו ָּמה אֲ ָמאי ִא ְק ִרי יְ חֶ זְ קֵ אל ּ ֶבן בּ וּזִ י ַעל ַדהֲ וָ ה ְמבַ זֶה גַ ְרמֵ ּ
ַש אַ ח ֲָרא וְ ִא ְק ֵרי ָרם ְּכ ִד ְכ ִתיב )איוב ל''ג(
יק ֵרי הַ ִכי בַ ר נ ׁ
דָּ א זָכָ ה ְל ִמ ְק ֵרי בֶ ן אָ ָדם ַמה ְדלֹא ִא ְ
ַּב ַר ְכאֵ ל הַ בּ וּזִ י ִמ ּ ִמ ְׁש ּ ַפחַ ת ָרם וְ כ ּו' .וְ אָ ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה לָ ּ ָמה נִ ְמ ְׁשלָ ה הַ ּתוֹ ָרה
ְל ַמיִ ם ַמה הַ ּ ַמיִ ם אֵ ין הוֹ ְל ִכין אֶ ָּלא ִל ְמקוֹ ם נָמו ְּך ָּכ ְך אֵ ין הַ ּתוֹ ָרה ׁשוֹ ָרה אֶ ָּלא ְ ּב ִמי ׁ ֶשרוּחוֹ
נְ מוּכָ ה:

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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