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חק לישראל – פרשת תצוה יום ב'
תורה -

שמות פרק כח'

)ה( וְ הֵ ם יִ ְקח ּו אֶ ת הַ זָּהָ ב וְ אֶ ת הַ ְּתכֵ לֶ ת וְ אֶ ת הָ אַ ְר ָּג ָמן וְ אֶ ת ּתוֹ לַ ַעת הַ ּ ׁ ָשנִ י וְ אֶ ת
ש ׁש) :ה( וְ הֵ ם יִ ְקח ּו אֶ ת הַ ָּזהָ ב וְ אֶ ת הַ ְּתכֵ לֶ ת וְ אֶ ת הָ אַ ְר ּ ָג ָמן וְ אֶ ת ּתוֹ לַ ַעת הַ ּ ׁ ָשנִ י וְ אֶ ת הַ ּ ׁ ֵש ׁש:
הַ ּ ׁ ֵ
)ה( וְ ִאנּ וּן יִ ְּסבוּן יָת דַּ הֲ בָ א וְ יָת ִּת ְכלָ א וְ יָת אַ ְר ְּגוָ נָא וְ יָת ְצבַ ע זְ הוֹ ִרי וְ יָת בּ וּצָ א:
) ו(

חשב:
שה ׁ ֵ
וְ ָעשׂ ּו אֶ ת הָ אֵ פֹ ד זָהָ ב ְּתכֵ לֶ ת וְ אַ ְר ָּג ָמן ּתוֹ לַ ַעת ׁ ָשנִ י וְ ׁ ֵש ׁש ָמ ְׁשזָר ַמעֲ ֵ ׂ

חשב:
שה ׁ ֵ
)ו( וְ ָעשׂ ּו אֶ ת הָ אֵ פֹ ד ָזהָ ב ְּתכֵ לֶ ת וְ אַ ְר ּ ָג ָמן ּתוֹ לַ ַעת ׁ ָשנִ י וְ ׁ ֵש ׁש ָמ ְׁשזָ ר ַמעֲ ֵ ׂ

)ו( וְ י ְַע ְּבדוּן יָת

אֳמן:
אֵ פוֹ ָדא דַּ הֲ בָ א ִּת ְכלָ א וְ אַ ְר ְּגוָ נָא צְ בַ ע זְ הוֹ ִרי וּבוּץ ְׁשזִ יר עוֹ בַ ד ָ

)ז( ְׁש ּ ֵ
תי ְכ ֵתפֹ ת חֹבְ רֹת יִ ְהיֶה לּ וֹ אֶ ל ְׁשנֵי ְקצוֹ ָתיו וְ חֻ ָּבר) :ז( ְׁש ּ ֵתי ְכ ֵתפֹ ת ח ְֹברֹת יִ ְהיֶה
יה ַעל ְּת ֵרין ִס ְטרוֹ ִהי וְ יִ ְתלָ פַ ף:
לּ וֹ אֶ ל ְׁשנֵי ְקצוֹ ָתיו וְ חֻ ָּבר) :ז( ּ ַת ְר ּ ֵתין ַּכ ְת ּ ִפין ְמלַ ּ ְפפָ ן יְ הוֹ ן לֵ ּ
)ח( וְ חֵ ׁ ֶשב אֲפֻ דָּ תוֹ אֲ ׁ ֶשר ָעלָ יו ְּכ ַמעֲ ֵ ׂשה ּו ִמ ּ ֶמנּ ּו יִ ְהיֶה זָהָ ב ְּתכֵ לֶ ת וְ אַ ְר ָּג ָמן וְ תוֹ לַ ַעת
ׁ ָשנִ י וְ ׁ ֵ
שה ּו ִמ ּ ֶמנּ ּו יִ ְהיֶה ָזהָ ב ְּתכֵ לֶ ת וְ אַ ְר ּ ָג ָמן
ש ׁש ָמ ְׁשזָר) :ח( וְ חֵ ׁ ֶשב אֲ פֻ דָּ תוֹ אֲ ׁ ֶשר ָעלָ יו ְּכ ַמעֲ ֵ ׂ
וְ תוֹ לַ ַעת ׁ ָשנִ י וְ ׁ ֵש ׁש ָמ ְׁשזָ ר:

ֵיה יְ הֵ י דַּ הֲ בָ א ִּת ְכלָ א וְ אַ ְר ְּגוָ נָא וּצְ בַ ע
ֵיה דִּ י עֲ לוֹ ִהי ְּכעוֹ בָ דוֹ ִהי ִמ ּנ ּ
)ח( וְ הֶ ְמיַן ִּתקּ ּונ ּ

זְ הוֹ ִרי ּובוּץ ְׁשזִ יר:

רש"י
)ה( והם יקחו  -אותם חכמי לב שיעשו
הבגדים יקבלו מן המתנדבים את הזהב ואת
התכלת לעשות מהן את הבגדים:
)ו( ועשו את האפוד  -אם באתי לפרש
מעשה האפוד והחשן על סדר המקראות הרי
פירושן פרקים וישגה הקורא בצרופן לכך אני
כותב מעשיהם כמות שהוא למען ירוץ הקורא
בו ואחר כך אפרש על סדר המקראות.
האפוד עשוי כמין סינר של נשים רוכבות
סוסים וחוגר אותו מאחוריו כנגד לבו למטה
מאציליו רחבו כמדת רוחב גבו של אדם ויותר
ומגיע עד עקביו והחשב מחובר בראשו על
פני רחבו מעשה אורג ומאריך לכאן ולכאן
כדי להקיף ולחגור בו והכתפות מחוברות
בחשב אחת לימין ואחת לשמאל מרוחקות זו
מזו שיעור הבדלת כתפים מאחורי הכהן לשני
קצות רחבו של סינר וכשזוקפן עומדות לו על
שני כתפיו והן כמין שתי רצועות עשויות ממין
האפוד ארוכות כדי שיעור לזקפן אצל צוארו
מכאן ומכאן ונקפלות לפניו למטה מכתפיו
מעט ואבני השהם קבועות בהם אחת על
כתף ימין ואחת על כתף שמאל והמשבצות
נתונות בראשיהם לפני כתפיו ושתי עבותות
הזהב תחובות בשתי טבעות שבחושן בשני
קצות רחבו העליון אחת לימין ואחת לשמאל

ושני ראשי השרשרות תקועין במשבצות לימין
וכן שני ראשי השרשרות השמאלית תקועין
במשבצות שבכתף שמאל נמצא החושן תלוי
במשבצות האפוד על לבו מלפניו .ועוד שתי
טבעות בשני קצות החשן בתחתיתו וכנגדם
שתי טבעות בשתי כתפות האפוד מלמטה
בראשו התחתון המחובר בחשב טבעות החושן
אל מול טבעות האפוד שוכבים זה על זה
ומרכסן בפתיל תכלת תחוב בטבעות האפוד
והחשן שיהא תחתית החשן דבוק לחשב
האפוד ולא יהא נד ונבדל הולך וחוזר :זהב
תכלת וארגמן תולעת שני ושש משזר -
חמשת מינים הללו שזורין בכל חוט וחוט היו
מרדדין את הזהב כמין טסים דקים וקוצצין
פתילים מהם וטוין אותן חוט של זהב עם שש
חוטין של תכלת וחוט של זהב עם שש חוטין
של ארגמן וכן בתולעת שני וכן בשש שכל
המינין חוטן כפול ששה וחוט של זהב עם כל
אחד ואחד ואח"כ שוזר את כולם כאחד נמצא
חוטן כפול כ"ח וכן מפורש במס' יומא ולמד
מן המקרא הזה וירקעו את פחי הזהב וקצץ
פתילים לעשות )את פתילי הזהב( בתוך
התכלת ובתוך הארגמן וגו' .למדנו שחוט של
זהב שזור עם כל מין ומין :מעשה חושב -
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חק לישראל – פרשת תצוה יום ב'
עד כנגד האצילים שקורין קודי"ש שנא'
)יחזקאל מד( לא יחגרו ביזע אין חוגרין
במקום זיעה לא למעלה מאציליהם ולא
למטה ממתניהם אלא כנגד אציליהם :וחבר
 האפוד עם אותן שתי כתפות האפוד יחבראותם במחט למטה בחשב ולא יארגם עמו
אלא אורגם לבד ואח"כ מחברם:
)ח( וחשב אפודתו  -וחגור שעל ידו הוא
מאפדו ומתקנהו לכהן ומקשטו :אשר עליו -
למעלה בשפת הסינר היא החגורה :כמעשהו
 כאריגת הסינר מעשה חושב ומחמשתמינים כך אריגת החשב מעשה חושב ומחמשת
המינים :ממנו יהיה  -עמו יהיה ארוג ולא
יארגנו לבד ויחברנו:

כבר פירשתי שהיא אריגת שתי קירות שאין
צורות שני עבריה דומות זו לזו:
)ז( שתי כתפות וגו'  -הסינר מלמטה וחשב
האפוד היא החגורה וצמודה לו מלמעלה
דוגמת סינר הנשים ומגבו של כהן היו
מחוברות בחשב שתי חתיכות כמין שתי
רצועות רחבות אחת כנגד כל כתף וכתף
וזוקפן על שתי כתפותיו עד שנקפלות לפניו
כנגד החזה ועל ידי חבורן לטבעות החשן
נאחזין מלפניו כנגד לבו שאין נופלות כמו
שמפורש בענין והיו זקופות והולכות כנגד
כתפיו ושתי אבני שהם קבועות בהן אחת בכל
אחת :אל שני קצותיו  -אל רחבו של אפוד
שלא היה רחבו אלא כנגד גבו של כהן וגבהו

נביא

– יחזקאל פרק מג' טז'-יט'

ש ֵרה רֹחַ ב ָרבו ַּע אֶ ל
ש ֵרה אֹ ֶר ְך ִּב ְׁש ּ ֵתים ֶע ְ ׂ
אֲראֵ יל }וְ הָ אֲ ִריאֵ ל{ ְׁש ּ ֵתים ֶע ְ ׂ
)טז( וְ הָ ִ
אַ ְר ַּ
ב ַעת ְרבָ ָעיו) :טז( ומדבחא תרתא עסרי אורכא בתרתא עסרי פותיא מרבע על ארבעא סיטרוהי:
ְ
)יז( וְ הָ עֲ ז ָָרה אַ ְר ַּבע ֶעשְׂ ֵרה אֹ ֶרך ְּבאַ ְר ַּבע ֶעשְׂ ֵרה רֹחַ ב אֶ ל אַ ְר ַּב ַעת ְרבָ ֶעיהָ וְ הַ ְּגבוּל
ֹתה ּו ּ ְפנוֹ ת קָ ִדים) :יז(
סָ ִביב אוֹ ָת ּה חֲצִ י הָ אַ ּ ָמה וְ הַ חֵ יק ָּל ּה אַ ּ ָמה סָ ִביב ו ַּמעֲ ל ֵ
ומסמתא ארבע אסרי פותיא על ארבע סיטרהא וגדנפא מקף לה סחור סחור פלגות אמתא ותשויתא לה
אמתא סחור סחור ודרגן דסלקין לה מתפנן למדינחא:

ֹאמר אֵ לַ י ֶּבן אָ ָדם כּ ֹה אָ ַמר ֲא ֹדנָי יֱהֹוִ ה אֵ ֶּלה חֻ קּ וֹ ת הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ְּביוֹ ם הֵ ָעשׂ וֹ תוֹ
)יח( וַ יּ ֶ
ְלהַ עֲ לוֹ ת ָעלָ יו עוֹ לָ ה וְ ִלזְ רֹק ָעלָ יו דָּ ם) :יח( ואמר לי בר אדם כדנן אמר יי אלהים אלין גזירת
מדבחא ביום איתעבדותה לאסקא עלוהי עלתא ולמזרק עלוהי דם נכסת קודשיא:

ֲשר הֵ ם ִמז ֶַּרע צָ דוֹ ק הַ ְ ּקר ִֹבים אֵ לַ י נְאֻ ם ֲא ֹדנָי
)יט( וְ נ ַָת ּ ָתה אֶ ל הַ כּ ֹהֲנִ ים הַ ְלוִ ִּים א ׁ ֶ
טאת) :יט( ותתן לכהניא ליואי די אינון מזרעא דצדוק דקריבין
יֱהֹוִ ה ְל ׁ ָש ְר ֵתנִ י ּ ַפר ּ ֶבן ָּבקָ ר ְלחַ ּ ָ
לפולחני אמר יי אלהים לשמשא קדמי תור בר תורי לחטאתא:

רש"י
)טז( והאריאל שתים עשרה אורך  -מקום
המערכה היה עשרים וארבע על עשרים
וארבע וזהו י"ב בי"ב .אל ארבעת רבעיו -
שמאמצעיתו הוא מודד י"ב לכל רוח הרי כ"ד
על כ"ד כך מפורש בזבחים וכן שנינו במסכת
מדות המזבח היה ל"ב על ל"ב עלה אמה

וכנס אמה זה היסוד נמצא לשון על לשון
עלה חמש וכנס אמה זה הסובב נמצא כ"ח
על כ"ח מקום הקרנות אמה מזה ואמה מזה
נמצא עשרים ושש על עשרים ושש מקום
הלוך רגלי הכהנים אמה מזה ואמה מזה
נמצא כ"ד על כ"ד מקום המערכה:
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)יז( והעזרה ארבע עשרה אורך  -גג המזבח
עם מקום הקרנות ועם מקום רגלי הכהנים
כ"ח על כ"ח וי"ד האמורים כאן מאמצעיתו
מודד כמו שמפורש על ארבעת רבעיה.
והגבול סביב אותה  -י"ת וגדנפא ורבותינו
פרשוהו על הקרנות .חצי האמה -
מאמצעיתו מודד נמצא אמה על אמה .והחיק
לה אמה  -זו כניסת היסוד .ומעלתהו פנות

כתובים

קדים  -וכבש שעולים בו היה בדרום כדי
שיהא העולה בו פונה למזרח שכל הפינות היו
דרך ימין וכשאתה נותן הכבש בדרום העולה
בו ופונה דרך ימין פונה למזרח:
)יט( הכהנים הלוים  -אשר משבט לוי .מזרע
צדוק  -לפי שהיה ע"ג ששימש ראשון במקדש
בימי שלמה נקראו על שמו:

 -משלי פרק יז' כח' פרק יח' א'-ג'

שפָ ָתיו נָבוֹ ן:
יש חָ כָ ם יֵחָ ׁ ֵשב אֹ טֵ ם ְ ׂ
ַּגם אֱוִ יל ַמח ֲִר ׁ

)כח(
מתחשב ודכלי שפותיה מתבין:

)א( ְל ַתאֲוָ ה יְ בַ ֵּק ׁש נִ ְפ ָרד ְּבכָ ל ּתו ִּׁשיָּה יִ ְת ַּג ָּלע:
פץ ְּכ ִסיל ִּב ְתב ּונָה ִּכי ִאם ְּב ִה ְת ַּגלּ וֹ ת ִלבּ וֹ :
)ב( לֹא י ְַח ּ ֹ

)כח( ואף שטיא דשתק חכימא הוא

)א( רגתא בעי פהיה ובכל מלכנא מצטדי:
)ב( לא צבי סכלא בסוכלתנא אלא

בשטיותא פחי לביה:

ְּבבוֹ א ָר ׁ ָשע ָּבא גַ ם בּ וּז וְ ִעם קָ לוֹ ן חֶ ְר ּ ָפה:

)ג (
ובחסודא:

)ג( כד אתי רשיעא בשטיותא ייתי ובצערא

רש"י
)א( לתאוה יבקש נפרד  -מי שהוא נפרד
מהקב"ה שלא לשמור מצותיו לתאות לבו
ויצרו הרע הוא רודף וסוף בכל תושיה יתגלע
בין חכמים תגלה חרפתו ,ורבותינו דרשוהו
בלוט שנפרד מאברהם על תאות לבו שנאמר
)בראשית יג( ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן
כל המקרא הזה ע"ש ניאוף נאמר וסופו

משנה

נתגלה קלונו בבתי כנסיו' ובבתי מדרשו' לא
יבא עמוני ומואבי )דברים כג(:
)ב( כי אם בהתגלות לבו  -כ"א בגלוי לבו
הוא חפץ לגלות מה שבלבו .ועם קלון -
תבוא חרפה מי שבוחר בקלון וניאוף חרפה
היא לו:

 -שבת פרק כ'

יעזֶר אוֹ ֵמרּ ,תוֹ ִלין אֶ ת הַ ְמ ׁ ַש ּ ֶמ ֶרת ְּביוֹ ם טוֹ ב ,וְ נוֹ ְתנִ ין לַ ְּתל ּויָה
אֱל ֶ
)א( ◌ַ ִּבי ִ
ַּב ּ ׁ ַש ָּבת .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין ּתוֹ ִלין אֶ ת הַ ְמ ׁ ַש ּ ֶמ ֶרת ְּביוֹ ם טוֹ ב ,וְ אֵ ין נוֹ ְתנִ ין
לַ ְּתל ּויָה ַּב ּ ׁ ַש ָּבת ,אֲבָ ל נוֹ ְתנִ ין לַ ְּתל ּויָה ְּביוֹ ם טוֹ ב:
רע"ב ) -א( רבי אליעזר אומר תולין
את המשמרת  -שמסננים בה שמרי יין,
ומותח את פיה לכל צד בעיגול ונעשה
כאהל על חלל הכלי .ואע"ג דעביד אהל,
שרי ביום טוב ,דסבירא ליה לרבי
אליעזר מכשירי אוכל נפש שאפשר

לעשותן מערב יום טוב מותר לעשותן
ביום טוב .אבל בשבת ]תולה[ לכתחלה
לא ,אבל אם תלויה היא ,נותנין לתוכה
שמרים ומסננין ,דאין דרך בורר בכך :אין
תולין את המשמרת  -דעביד אהל עראי
ומחזי כמעשה חול :ואין נותנים לתלויה
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בשבת  -דהוי תולדת בורר או מרקד.

והלכה כחכמים:

צלּ ּו ,ו ְּמסַ ְּננִ ין אֶ ת הַ יַּיִ ן ְּבסו ָּד ִרין
)ב( נוֹ ְתנִ ין ַמיִ ם ַעל ַּג ּ ֵבי הַ ּ ְׁש ָמ ִרים ִּב ְׁש ִביל ׁ ֶש ִּי ַ ּ
ו ִּב ְכ ִפיפָ ה ִמצְ ִרית ,וְ נוֹ ְתנִ ין ּ ֵביצָ ה ִּב ְמסַ ּ ֶננֶת ׁ ֶשל חַ ְרדָּ ל ,וְ עוֹ ִ ׂשין אֲנו ְּמ ִלין
ַּב ּ ׁ ַש ָּבתַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרַּ ,ב ּ ׁ ַש ָּבתְּ ,בכוֹ סְּ ,ביוֹ ם טוֹ בְּ ,בלָ גִ ין ,וּבַ ּמוֹ ֵעד,
ְּבחָ ִביתַ .ר ִּבי צָ דוֹ ק אוֹ ֵמר ,הַ כּ ֹל ְל ִפי הָ אוֹ ְר ִחין:
רע"ב ) -ב( נותנים מים  -בשבת על
גבי שמרים הנתונים במשמרת מבעוד יום
כדי שיצלו ,שיהיו השמרים צלולים ויזוב
כל יינם .פירוש אחר ,על גבי שמרים
שנשארו בחבית ,וקולטין המים טעם
היין ,ומוציאין אותן בשבת ושותין אותן,
ואין בזה משום בורר :את היין  -מפני
הקמחים לבנים שמתהוים בו :בסודרין -
המיוחדין לכך ,וליכא למיגזר דלמא
סחיט להו ,הואיל ועשויין למלאכה זו.
והוא שלא יעשה בידו בסודר כמין גומא
בפי הכלי כדי שירד היין במדרון ,שלא
יעשה כדרך שהוא עושה בחול :ובכפיפה

מצרית  -סל העשוי מצורי הדקל .והוא
שלא תהיה הכפיפה גבוהה מקרקעית
הכלי התחתון טפח ,שלא יעשה אהל
עראי :ונותנין ביצה במסננת  -שנתנו בה
חרדל להסתנן ,שרגילין ליתן ביצה טרופה
בדברים העכורין והם מתלבנים
ומזדככים על ידה :ינומולין  -יין ודבש
ופלפלין :בלגין  -גדול מכוס וקטן
מחבית :הכל לפי האורחים  -אם יש לו
אורחין מרובין עושה הרבה בין בשבת בין
ביום טוב בין במועד .והלכה כתנא קמא
שעושין ינומולין בשבת כפי מה שהן
רוצים:

רע"ב ) -ג( חלתית  -כך שמה בערבי,
והיא חמה ונוהגין לאכלה במקומות
הקרים .ואין שורין אותה בשבת ,דמיחזי
כמעשה חול :את הכרשינין  -מציף
עליהם מים בכלי לברור פסולתן,
שהפסולת צף למעלה :ולא שפין אותן -
ביד להשיר פסולתן ,דהוה ליה בורר:
אבל נותן בתוך הכברה  -ואע"פ
שפסולתן נופל לפעמים דרך נקבי הכברה

ונמצא מתברר מאליו :התבן  -שהיו
עושים מן הקש שמחתכין אותן במוריגים
ונעשה כל זנב השבלים תבן :מוץ  -הוא
מזקן השבולת העליון ואינו ראוי למאכל
בהמה וכוברין אותו בכברה שיפול המוץ:
אבל נוטל בכברה ונותן לתוך האבוס -
ואע"פ שהמוץ נופל מאליו ,דדבר שאינו
מתכוין מותר כרבי שמעון:

)ג( אֵ ין ׁשוֹ ִרין אֶ ת הַ ִח ְל ִּתית ַּב ּפוֹ ְׁש ִרין ,אֲבָ ל נוֹ ֵתן ְלתוֹ ְך הַ חֹמֶ ץ .וְ אֵ ין ׁשוֹ ִרין
אֶ ת הַ ַּכ ְר ִׁשינִ ין וְ לֹא ׁ ָש ִפין אוֹ ָתן ,אֲבָ ל נוֹ ֵתן ְלתוֹ ְך הַ ְּכבָ ָרה אוֹ ְלתוֹ ְך
הַ ַּכ ְל ָּכלָ ה .אֵ ין כּ וֹ ְב ִרין אֶ ת הַ ּ ֶתבֶ ן ַּב ְּכבָ ָרה ,וְ לֹא יִ ְּתנֶנּ ּו ַעל ַּג ּ ֵבי ָמקוֹ ם ָּגבוֹ ַּה
ִּב ְׁש ִביל ׁ ֶשיּ ֵֵרד הַ ּמוֹ ץ ,אֲבָ ל נוֹ טֵ ל הוּא בַ ְּכבָ ָרה וְ נוֹ ֵתן ְלתוֹ ְך הָ אֵ בוּס:

)ד( גּ וֹ ְר ִפין ִמ ִ ּל ְפנֵי הַ ּ ְפטָ םּ ,ו ְמסַ ְ ּל ִקין לַ ְּצ ָד ִדין ִמ ּ ְפנֵי הָ ְר ִעי ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי דוֹ סָ א.
וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְס ִרין .נוֹ ְט ִלין ִמ ִ ּל ְפנֵי ְבהֵ ָמה זוֹ וְ נוֹ ְתנִ ין ִל ְפנֵי ְבהֵ ָמה זוֹ ַּב ּ ׁ ַש ָּבת:
רע"ב ) -ד( גורפין  -בשבת אבוס
שלפני השור שמפטמים אותו ,שלא
יתערב העפרורית שבאבוס בתבן
ובשעורים שנותנים לפניו ויקוץ במאכלו.
ומסלקין תבן שלפניו לצדדים כשהוא רב,
כדי שלא ידרסנו ברגליו ויתלכלך ברעי:

וחכמים אוסרים  -אתרוייהו קאי ,אחד
גריפת האבוס ואחד תבן שלפניו לא
יסלקנו לצדדים .ולא נחלקו רבי דוסא
וחכמים אלא באבוס של כלי ,אבל
באבוס של קרקע הכל מודים שאין
גורפים ,דלמא אתי לאשוויי גומות .ורבנן
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גזרו אבוס של כלי אטו אבוס של קרקע.
והלכה כחכמים :נוטלים מלפני בהמה זו
ונותנים לפני זו  -ולא אמרינן טלטול
דלא חזי הוי ,אלא ודאי חזי ,דאין בהמה
קצה במאכל הניטל מלפני חברתה.

ודוקא מלפני החמור ונותנים לפני השור
וכיוצא בזה ,אבל לא מלפני השור ונותנים
לפני החמור ,שמאכל השור מאוס ברירין
היוצאים מפיו ואין החמור אוכל ממנו:

)ה( הַ ַּק ׁש ׁ ֶש ַעל ַּג ּ ֵבי הַ ּ ִמ ּ ָטה ,לֹא יְ נ ְַענְ עוֹ ְביָדוֹ  ,אֶ ָּלא ְמנ ְַענְ עוֹ ְבגוּפוֹ  .וְ ִאם הָ יָה
ַמאֲ כַ ל ְּבהֵ ָמה ,אוֹ ׁ ֶשהָ יָה ָעלָ יו ַּכר אוֹ סָ ִדיןְ ,מנ ְַענְ עוֹ ְביָדוֹ ַ .מכְ ֵּב ׁש ׁ ֶשל
ַּבעֲ לֵ י בָ ִּתיםַ ,מ ִּת ִירין ,אֲבָ ל לֹא כוֹ בְ ִׁשין ,וְ ׁ ֶשל כּ וֹ ְב ִסין ,לֹא יִ ַּגע בּ וֹ ַ .ר ִּבי
יְ הו ָּדה אוֹ מֵ רִ ,אם הָ יָה מֻ ּ ָתר ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבתַ ,מ ִּתיר אֶ ת ּ ֻכלּ וֹ וְ ׁשוֹ ְמטוֹ :
רע"ב ) -ה( הקש שעל המטה -
סתמא להסקה ומוקצה הוא ,ובא לשכב
עליו ומנענעו כדי שיהא רך וצף לשכב
עליו :לא ינענעו בידו  -דמוקצה הוא:
אבל מנענעו בגופו  -בכתפיו ,דטלטול
מן הצד הוא ולאו שמיה טלטול :או
שהיה עליו כר או סדין  -דגלי דעתיה
דאקצייה לשכיבה ,מעתה תורת כלי עליו:
מכבש  -שני לוחות שמשימין ביניהם

גמרא

הבגדים לאחר כביסתן ומהדקין הלוח
העליון על הבגדים המונחים בלוח
התחתון כדי שיהא קיפולן נאה :מתירין -
דהיינו לצורך שבת ליטול את הבגדים:
אבל לא כובשים  -דהיינו צורך חול :ושל
כובסים לא יגע בו  -מפני שהוא עשוי
לתקן בגדים ומהדק טפי והתרתו דומה
לסתירה .ואין הלכה כרבי יהודה:

 -שבת דף קמ' ע"ב

אמר רב קטינא העומד באמצע המטה כאילו עומד בכריסה של אשה.
ואמר רב חסדא בר בי רב ]דלא נפישא ליה ריפתא[ לא ליכול ירקא משום
דגריר ואמר רב חסדא אנא לא בעניותי אכלי ירקא ולא בעתירותי אכלי
ירקא בעניותי משום דגריר בעתירותי דאמינא היכא דעייל ירקא ליעול
בשרא וכוורי .ואמר רב חסדא האי מאן דאפשר ליה למיכל נהמא דשערי
ואכל דחיטי קעבר משום בל תשחית ואמר רב פפא האי מאן דאפשר
למישתי שיכרא ושתי חמרא עובר משום בל תשחית ולאו מילתא היא בל
תשחית דגופא עדיף .ואמר רב חסדא בר בי רב דזבין אומצא ליזבין אונקא
דאית ביה תלתא מיני בישרא .ואמר רב חסדא בר בי רב לא ליתיב
אציפתא חדתא דמכליא מאניה .ואמר רב חסדא בר בי רב לא לישדר
מאניה לאושפיזיה לחווריה ליה דלאו אורח ארעא דילמא חזי ביה מידי
ואתי למגניא .אמר להו רב חסדא לבנתיה תיהוי צניעתן באפי גברייכו.
לא תיכלון נהמא באפי גברייכו .לא תיכלון ירקא בליליא .לא תיכלון
תמרי בליליא .ולא תשתון שיכרא בליליא .ולא תיפנון היכא דמפני
גברייכו וכי קא קארי אבבא איניש לא תימרון מנו אלא מני:
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רש"י על הגמרא
באמצע מטה  -שאיש ואשתו רגילין בה לישן:
כאילו עומד כו'  -דמהרהר :לא ליכול ירקא
 ירק חי ,כרישין צירפו"ל ושחליים :משוםדגריר ליבא  -ומאכילו לחם הרבה ואין לו:
אונקא  -צואר :תלתא מיני בשרא  -יטעום
בו שלשה מיני מטעמים ,שמן וכחוש וגיד
הצואר :אציפתא חדתא  -מחצלת חדשה של
גמי לח ,ולחלוחית הגמי מבלה הבגדים:
לאושפיזא  -לפונדקית שלו לא ישלח חלוקו
ללבן :דילמא חזיא בהו  -קרי ומגניא עליה:

זוהר

לא תיכלון נהמא באפי גברייכו  -פעמים
תאכל הרבה ותתגנה עליו :לא תיכלון ירקא
בלילה  -מפני ריח הפה :שיכרא ותמרי -
משלשלין ומביאין לידי הפחה :היכא דמפני
גברייכו  -בגילוי בפניהם בשדות ,ואפילו
שלא בפניהם ,שמכיר מקומו ומקומכם,
ונמאסתם לו בזוכרו :לא תימרון מנו  -מי
הוא ,לשון זכר ,לא תרגילו לשונכם לדבר עם
זכרים:

– תצוה דף קפא' ע"א

וְ אַ ּ ָתה הַ ְק ֵרב אֵ לֶ ָ
ֹשה
יך וְ גוֹ ') .שמות כח( אָ ַמר ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ,לָ א ִׁש ֵמ ׁש מ ׁ ֶ
)נ"א דאיהו שמשא( ְּב ִסיהֲ ָראַ ,עד דְּ ִא ְת ְּכ ִליל ְּבכָ ל ִס ְט ִרין ְּב ָרזָא דְּ ו'ְּ ,כ ָמה
ש ָראֵ ל ְלכַ הֲנוֹ ִליְ .לכַ הֵ ן ִלי לָ א
ימנָאָ ּ .תא ֲחזֵיַ ,מה ְּכ ִתיבִ ,מ ּתוֹ ְך ְּבנֵי יִ ְ ׂ
דְּ אוֹ ִק ְ
יה
יהְ ,ל ִׁש ּמו ׁ ָּשא דְּ אָ ת דָּ אְ ,ל ִׁש ּמו ׁ ָּשא דִּ ילֵ ּ
ְּכ ִתיב ,אֶ ָּלא ְלכַ הֲנוֹ ִליְ ,ל ִׁש ּמו ׁ ָּשא דִּ ילֵ ּ
וַ דַּ איִ .לי דָּ א אָ ת ה'ְ ,לאַ עֲ לָ א ו ְּל ׁ ַש ּ ְמ ׁ ָשא ו' ְּבה'ְ ,ל ֶמהֱוֵי כּ ָֹּלא חַ ד .ז ַָּכ ִאין ִאינּ וּן
יתאְ ,ל ֵמהָ ְך
ש ָראֵ ל) ,דף קפ"א ע"ב( דְּ ָעאל ּו וְ נ ְַפק ּו ,וְ י ְַד ֵעי ְּב ָרזָא דְּ אָ ְרחוֹ י דְּ אוֹ ַריְ ָ
יִ ְ ׂ
ְּבאֹ ַרח ְק ׁשוֹ ט:
ְ
אֲמאי ִמ ּתוֹ ך ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל .אֶ ָּלא כּ ָֹּלא לָ א ִא ְת ְק ֵרי ְל ֶמהֱוֵ י חַ ד
ש ָראֵ ל ַ
ִמ ּתוֹ ָך ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ימי ְל ַת ּ ָתא,
ש ָראֵ ל קַ יְ ֵ
ש ָראֵ ל .דְּ הָ א ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ְּכ ְדקָ א יֵאוֹ ת ,אֶ ָּלא ִמ ּתוֹ ְך ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ילין ,ו ְּלאַ ְד ְלקָ א בּ וּצִ ינִ יןּ ,ו ְלקָ ְרבָ א כּ ָֹּלא
ְל ִא ְת ּ ַפ ְּתחָ א אָ ְר ִחין ,ו ְּלאַ נְ הָ ָרא ְׁש ִב ִ
ְ
ילאְ ,ל ֶמהֱוֵי כּ ָֹּלא חַ ד ,ו ְּבגִ ינֵי ַּכך ְּכ ִתיב )דברים ד( וְ אַ ּ ֶתם הַ דְּ בֵ ִקים ַּביְ ָי
ִמ ּ ַת ּ ָתא ְל ֵע ָּ
וְ גוֹ ':
ָ
וְ אַ ּ ָתה הַ ְק ֵרב אֵ לֶ יך וְ גוֹ ' אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ,כּ ָֹּלא ִאיה ּו ְק ִריבָ הְ ,ל ַמאן דְּ י ַָדע
יה ,דְּ הָ א ְּבזִ ְמנָא דְּ ִא ְׁש ְּתכַ ח קָ ְר ְּבנָא ְּכ ְדקָ א יֵאוֹ ת,
אר ּ
ְל ַיח ֲָדא יִ חו ָּדא ,ו ְּל ִמ ְפלַ ח ְל ָמ ֵ
ְּכ ֵדין ִא ְתק ְ◌ריב כּ ָֹּלא ַּכח ֲָדא) ,נ"א דרגין כלהו כחד( וּנְ ִהיר ּו דְּ אַ נְ ּ ִפיןִ ,א ְׁש ְּתכַ ח,
ְּב ָע ְל ָמא ְּבבֵ י ַמ ְקדְּ ׁ ָשא ,וְ ִא ְת ַּכ ְפיָא וְ ִא ְת ַּכ ְסיָא ִס ְט ָרא אַ ח ֲָרא ,וְ ׁ ָש ִליט ִס ְט ָרא
דִּ ְקדו ּ ׁ ָּשא ִּבנְ ִהיר ּו וְ ִחיד ּו .וְ כַ ד קָ ְר ְּבנָא לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ְּכ ְדקָ א יֵאוֹ ת ,אוֹ יִ חו ָּדא לָ א
הֲ וֵ י ְּכ ְדקָ א יֵאוֹ תְּ ,כ ֵדין אַ נְ ּ ִפין עֲ צִ יב ּו .וּנְ ִהיר ּו לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ,וְ ִא ְת ַּכ ְסיָא ִסיהֲ ָרא,
וְ ׁ ַש ְל ָטא ִס ְט ָרא אַ ח ֲָרא ְּב ָע ְל ָמא) ,נ"א דלא אתחריב בי מקדשא אלא בגין וכו'( ְּבגִ ין דְּ לָ א
ישאְּ ,כ ְדקָ א יֵאוֹ ת:
ִאית ַמאן דְּ י ַָדע ְל ַיח ֲָדא ְׁש ָמא קַ דִּ ׁ ָ
ְ
יה
אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ,קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא לָ א נ ּ ֵַסי ְל ִאיּוֹ ב ,וְ לָ א אָ ָתא ִע ּ ֵמ ּ
אֱלהים נִ ּ ָסה אֶ ת
ִ
יה וְ הָ
נִסיוֹ נָא דִּ ְׁשאַ ר צַ דִּ יקַ יָּא ,דְּ הָ א לָ א ְּכ ִתיב ֵּב ּ
ְּבנִ ְסיוֹ נָאְּ ,כ ְ
)נ"א שמשא(

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

טעון גניזה

7

חק לישראל – פרשת תצוה יום ב'
ִאיּוֹ בְּ ,כ ָמה דִּ ְכ ִּתיב ְּבאַ ְב ָרהָ ם )בראשית כב( וְ הָ ֱאל ִֹהים ִנ ּ ָסה אֶ ת אַ בְ ָרהָ ם .דְּ ִאיה ּו
יה וְ לָ א ָמסַ ר לֵ יהּ
יה .וְ ִאיּוֹ ב לָ א י ִָהיב לֵ ּ
ידאי ְלגַ ּ ֵב ּ
יה אַ ְק ִריב ִל ְב ֵריהּ יְ ִח ָ
ְּבי ֵָד ּ
יה ,אֲבָ ל ִא ְת ְמסָ ר ִּביְ ָדא דִּ ְמקַ ְט ְרגָ אְּ ,ב ִדינָא דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
ְּכלוּם .וְ לָ א ִא ְּת ַמר לֵ ּ
יהַ ,מה דְּ ִאיה ּו לָ א ָּב ָעא .דְּ הָ א ְּבכָ ל
הוּא .דְּ ִאיה ּו אַ ְּת ָער ְלהַ הוּא ְמקַ ְט ְרגָ א ְלגַ ּ ֵב ּ
ְ
ָשא ,וְ הָ כָ א קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא
זִ ְמנָא אָ ָתא הַ הוּא ְמקַ ְט ְרגָ א ְלאַ ְתעֲ ָרא ַעל ְּבנֵי נ ׁ ָ
ש ְמ ּ ָת ִל ְּב ָך ַעל ַע ְבדִּ י ִאיּוֹ ב .אֲבָ ל ָרזָא עֲ ִמיקָ א
יה ,דִּ ְכ ִּתיב) ,איוב א( הֲ ַ ׂ
אַ ְּת ָער ְלגַ ּ ֵב ּ
ִאיה ּו:
ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר )בראשית ד( וַ יְ ִהי ִמ ּ ֵקץ י ִָמים וַ יָּבֵ א קַ יִ ן ִמ ּ ְפ ִרי הָ ֲא ָד ָמה ִמנְ חָ ה לַ יְ ָי .וַ יְ ִהי
ִמ ּ ֵקץ י ִָמיםָ ,רזָא ִאיה ּוִ ,מ ּ ֵקץ י ִָמים ,וְ לָ א ִמ ּ ֵקץ י ִָמין ,דָּ חָ ה ְל ֵּקץ י ִָמין ,וְ קָ ִריב
ימנָא ,דִּ ְכ ִּתיב) ,דניאל יב( וְ אַ ּ ָתה לֵ ְך לַ ּ ֵקץ .אָ ַמר קו ְּד ׁ ָשא
ְל ּ ֵקץ י ִָמים .וְ הָ א אוֹ ִק ְ
ְּב ִר ְ
יהְ ,לאָ ן קֵ ץְ ,ל ּ ֵקץ הַ יּ ִָמים אוֹ ְל ּ ֵקץ
יך הוּא ְל ָדנִ יאֵ ל וְ אַ ּ ָתה לֵ ְך לַ ֵּקץ .אָ ַמר לֵ ּ
יה ְל ּ ֵקץ הַ יּ ִָמין:
הַ יּ ִָמיןַ ,עד דְּ אָ ַמר לֵ ּ
יענִ י יְ ָי ִק ִּצי .אוֹ ְל ּ ֵקץ הַ יּ ִָמים ,אוֹ
וְ ַעל דָּ א דָּ ִחיל דָּ וִ ד ,דִּ ְכ ִּתיב) ,תהלים לט( הוֹ ִד ֵ
ְ
ְל ּ ֵקץ הַ יּ ִָמין .וְ הָ כָ א ָמה ְּכ ִתיב ,וַ יְ ִהי ִמ ֵּקץ י ִָמים וְ לָ א ִמ ּ ֵקץ י ִָמין .ו ְּבגִ ינֵי ַּכך לָ א
ִא ְתקַ ָּבל קָ ְר ָּבנֵיהּ דְּ הָ א ִמ ִּס ְט ָרא אַ ח ֲָרא הֲוָ ה כּ ָֹּלא:

הלכה – הרמב"ם הלכות קריאת שמע פרק ג'
)ט( במה דברים אמורים כשהיה עמהן בבית במקום שוה אבל אם היה שם מקום גבוה
מהן עשרה טפחים או נמוך מהם עשרה טפחים יושב בצד המקום וקורא שהרי נפסק
ביניהם והוא שלא יגיע לו ריח רע וכן אם כפה כלי על הצואה או על מימי רגלים אף
על פי שהן עמו בבית הרי אלו כקבורין ומותר לקרות כנגדן:
)י( היה בינו ובין הצואה מחיצה של זכוכית אף על פי שהוא רואה אותה מאחרי
הזכוכית מותר לקרות בצדה נתן רביעית מים לתוך מי רגלים של פעם אחת מותר
לקרות עמהן בתוך ד' אמות:

מוסר -

מספר שערי קדושה ח''ב שער ד'

יָמים .אָ ַמר לוֹ ִמ ָּי ַמי לֹא ִק ַּב ְל ִּתי
ׁ ָשאַ ל ִר ִ ּבי עֲ ִקיבָ א ְל ִר ִ ּבי נְ חוּנְ ָיא הַ ּ ָגדוֹ ל ַּב ּ ָמה הֶ ֱא ַר ְכ ּ ָת ִ
ש ַע חָ לַ ׁש
ַמ ּ ָתנוֹ ת וְ לֹא ָע ַמ ְד ִּתי ַעל ִמדּ וֹ ַתי וְ אָ ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה ַרב ה ּונָא ַּבר יְ הוֹ ׁ ֻ
ית אָ ַמר ְלה ּו הָ ִכי אָ ַמר קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּא הוֹ ִאיל וְ לֹא מוֹ קֵ י ְב ִמ ְל ָתא
וכו' וְ אָ ְמר ּו לוֹ ָמאי חָ זִ ָ
שא ָעוֹ ן וְ עוֹ בֵ ר ַעל ּ ֶפ ׁ ַשע וכו' .וְ אָ ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָם
יה ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )מיכה ז'( נוֹ ֵ ׂ
לָ א ְת ִקימ ּו ַּבהֲ ֵד ּ
ֹאשיָ ה קָ בוּר ׁ ָשם וְ ָראָ ה ּו קַ יָּים
ִל ְב ָרכָ ה ַרב נ ְַח ָמן חָ פַ ר ּ ֵתל אֶ חָ ד וְ הָ ָיה ַרב אַ חָ א ַּבר י ִׁ
ָמי לֹא ָע ַמ ְד ִּתי ַעל ִמדּ וֹ ַתי וְ לֹא ּ ָתפַ ְס ִּתי ְּב ִל ִ ּבי
יה ִמיּ ַ
יה ָמאי הָ אי אָ ַמר לֵ ּ
ְּב ַעצְ מוֹ ָתיו אָ ַמר לֵ ּ
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ירי וכו' ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )משלי י''ד( ו ְּרקַ ב עֲ צָ מוֹ ת ִקנְ אָ ה וְ אָ ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה
ִקנְ אַ ת חֲ בֵ ַ
את
יעזֶר ׁ ֶש ָי ַרד ִל ְפנֵי הַ ּ ֵתיבָ ה וְ לֹא נֶעֱ נֶה וכו' וְ יָ ַרד ִר ִ ּבי עֲ ִקיבָ א וְ נֶעֱ נֶה וְ יָצְ ַ
שה ְ ּב ִר ִ ּבי א ֱִל ֶ
ַמעֲ ֶׂ
ַּבת קוֹ ל וְ אָ ְמ ָרה ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶשזֶּה ַמעֲ ִביר ַעל ִמדּ וֹ ָתיו:

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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