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חק לישראל – פרשת תצוה יום ד'
תורה -

שמות פרק כח'

שה עֲ בֹת וְ נ ַָת ּ ָתה אֶ ת
)יד( ו ְּׁש ּ ֵתי ׁ ַש ְר ְׁשרֹת זָהָ ב ָטהוֹ ר ִמגְ ָּבלֹת ּ ַתעֲ ֶ ׂשה אֹ ָתם ַמעֲ ֵ ׂ
שה אֹ ָתם
ש ְר ְׁשרֹת הָ עֲ בֹתֹ ת ַעל הַ ּ ִמ ְׁש ְ ּבצֹת) :יד( ו ְּׁש ּ ֵתי ׁ ַש ְר ְׁשרֹת ָזהָ ב ָטהוֹ ר ִמגְ ָּבלֹת ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ַׁ
שה עֲ בֹת וְ נ ַָת ּ ָתה אֶ ת ׁ ַש ְר ְׁשרֹת הָ עֲ בֹתֹ ת ַעל הַ ּ ִמ ְׁש ְּבצֹת:
ַמעֲ ֵ ׂ

)יד( וְ ַת ְר ּ ֵתין ִּת ִּכין דְּ הַ ב דְּ כֵ י ְמ ַת ְח ָמן

ּ ַת ְע ּ ֵבד י ְָתהוֹ ן עוֹ בַ ד ְּג ִדיל ּו וְ ִת ּ ֵתן יָת ִּת ַּכ ּיָא גְ ִדילָ ָתא ַעל ְמ ַר ּ ְמצָ ָתא:

חשב ְּכ ַמעֲ ֵׂשה אֵ פֹ ד ּ ַתעֲ ֶ ׂשנּ ּו זָהָ ב ְּתכֵ לֶ ת וְ אַ ְר ָּג ָמן
חשן ִמ ְׁש ּ ָפט ַמעֲ ֵ ׂשה ׁ ֵ
ית ׁ ֶ
)טו( וְ ָעשִׂ ָ
שה
חשב ְּכ ַמעֲ ֵ ׂ
שה ׁ ֵ
חשן ִמ ְׁש ּ ָפט ַמעֲ ֵ ׂ
ית ׁ ֶ
שה אֹ תוֹ ) :טו( וְ ָעשִׂ ָ
וְ תוֹ לַ ַעת ׁ ָשנִ י וְ ׁ ֵש ׁש ָמ ְׁשזָר ּ ַתעֲ ֶ ׂ
חשן דִּ ינָא
שה אֹ תוֹ ) :טו( וְ ַת ְע ּ ֵבד ׁ ֶ
אֵ פֹ ד ּ ַתעֲ ֶ ׂשנּ ּו זָ הָ ב ְּתכֵ לֶ ת וְ אַ ְר ָּג ָמן וְ תוֹ לַ ַעת ׁ ָשנִ י וְ ׁ ֵש ׁש ָמ ְׁשזָר ּ ַתעֲ ֶׂ
יה:
ָת ּ
ֵיה דַּ הֲ בָ א ִּת ְכלָ א וְ אַ ְר ְּגוָ נָא וּצְ בַ ע זְ הוֹ ִרי וּבוּץ ְׁשזִ יר ּ ַת ְע ּ ֵבד י ֵ
אֳמן ְּכעוֹ בַ ד אֵ פוֹ ָדא ּ ַת ְע ְּב ִד ּנ ּ
עוֹ בַ ד ָ

)טז( ָרבו ַּע יִ ְהיֶה ּ ָכפוּל ז ֶֶרת אָ ְרכּ וֹ וְ ז ֶֶרת ָר ְחבּ וֹ ) :טז( ָרבו ַּע יִ ְהיֶה ָּכפוּל ז ֶֶרת אָ ְרכּ וֹ וְ ז ֶֶרת
יה וְ ז ְֶר ּ ָתא ְפ ָתי ֵּה:
ָר ְחבּ וֹ ) :טז( ְמ ַר ַּבע יְ הֵ י ֵעיף ז ְֶר ּ ָתא אֻ ְר ּ ֵכ ּ

את בוֹ ִמ ּ ֻלאַ ת אֶ בֶ ן אַ ְר ָּב ָעה טו ִּרים אָ בֶ ן טוּר אֹ ֶדם ּ ִפ ְט ָדה וּבָ ֶרקֶ ת הַ ּטוּר
)יז( ו ִּמ ֵּל ָ
את בוֹ ִמ ּ ֻלאַ ת אֶ בֶ ן אַ ְר ָּב ָעה טו ִּרים אָ בֶ ן טוּר אֹ ֶדם ּ ִפ ְט ָדה וּבָ ֶרקֶ ת הַ ּטוּר
הָ אֶ חָ ד) :יז( ו ִּמ ּ ֵל ָ
הָ אֶ חָ ד:

יה אַ ְׁשלָ מוּת אַ ְבנָא אַ ְר ְּב ָעא ִס ְד ִרין אֶ בֶ ן ָטבָ א ִס ְד ָרא קַ ְד ָמאָ ה סַ ְמקָ ן ְיַרקָ ן וּבַ ְרקָ ן ִס ְד ָרא
)יז( וְ ַת ְׁשלֵ ם ּ ֵב ּ

חָ ד:

שנִ י נֹפֶ ְך סַ ּ ִפיר וְ יַהֲ לֹם) :יח( וְ הַ ּטוּר הַ ּ ׁ ֵשנִ י נֹפֶ ְך סַ ּ ִפיר וְ יַ הֲ לֹם:
)יח( וְ הַ ּטוּר הַ ּ ׁ ֵ

)יח( וְ ִס ְד ָרא ִּתנְ יָ נָא

ִאזְ ָמ ַרגְ דִּ ין וְ ׁ ַש ְבזִ יז וְ ִס ְבהֲ לוֹ ם:

ישי לֶ ׁ ֶשם ְׁשבוֹ וְ אַ ְחלָ ָמה:
שם ְׁשבוֹ וְ אַ ְחלָ ָמה) :יט( וְ הַ ּטוּר הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
ישי לֶ ׁ ֶ
)יט( וְ הַ ּטוּר הַ ּ ְׁש ִל ִׁ

)יט(

ירי ַט ְר ְקיָא וְ ֵעין ֶעגְ לָ א:
יתאָ ה קַ נְ ִּכ ֵ
וְ ִס ְד ָרא ְּת ִל ָ

רש"י
)יד( שרשרת זהב  -שלשלאות :מגבלות -
לסוף גבול החשן תעשה אותם :מעשה עבות
 מעשה קליעת חוטין ולא מעשה נקביםוכפלים כאותן שעושין לבורות אלא כאותן
שעושין לערדסקאות שקורין אינשינשייר"ש
)רויכפאס( )ביצה כב( :ונתתה את שרשרות -
של עבותות העשויות מעשה עבות על
משבצות הללו ולא זה הוא מקום צוואת
עשייתן של שרשרות ולא צוואת קביעותן ואין
תעשה האמור כאן לשון צווי ואין ונתתה
האמור כאן לשון צווי אלא לשון עתיד כי
בפרשת החשן חוזר ומצוהו על עשייתן ועל
קביעותן ולא נכתב כאן אלא להודיעך מקצת
צורך המשבצות שצוה לעשות עם האפוד וכ'
לך זאת לו' לך המשבצות הללו יוזקקו לך
לכשתעשה שרשרות מגבלות על החשן תתנם
על המשבצות הללו:

)טו( חשן משפט  -שמכפר על קלקול הדין.
ד"א משפט שמברר דבריו והבטחתו אמת
דרישנמ"ט בלע"ז )אוזפיהרען( שהמשפט
משמש ג' לשונות דברי טענות בעלי הדין
וגמר הדין ועונש הדין אם עונש מיתה אם
עונש מכות אם עונש ממון וזה משמש לשון
בירור דברים שמפרש ומברר דבריו :כמעשה
אפוד  -מעשה חושב ומחמשת מינין:
)טז( זרת ארכו וזרת רחבו  -כפול ומוטל לו
לפניו כנגד לבו שנא' והיו על לב אהרן תלוי
בכתפות האפוד הבאות מאחוריו על כתפיו
ונקפלות ויורדות לפניו מעט והחשן תלוי בהן
בשרשרות וטבעות כמו שמפורש בענין:
)יז( ומלאת בו  -על שם שהאבנים ממלאות
גומות המשבצות המתוקנות להן קורא אותן
בלשון מלואים:
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חק לישראל – פרשת תצוה יום ד'
נביא

– יחזקאל פרק מג' כה'-כז' פרק מד א'-ג'

)כה( ִׁשבְ ַעת י ִָמים ּ ַתעֲ ֶ ׂשה שְׂ ִעיר חַ ּ ָטאת לַ יּוֹ ם וּפַ ר ּ ֶבן ָּבקָ ר וְ אַ יִ ל ִמן הַ ּצֹאן
ימים יַעֲ שׂ ּו) :כה( שבעא יומין תעביד צפירא דחטאתא ליומא ותור בר תורי ודכר
ְּת ִמ ִ
מן ענא שלימין יעבדון:
ָמים יְ כַ ּ ְפר ּו אֶ ת הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ וְ ִטהֲר ּו אֹ תוֹ ו ִּמ ְלא ּו י ָָדו }י ָָדיו{) :כו( שבעה
)כו( ִׁש ְב ַעת י ִ
יומין יכפרון על מדבחא וידכון יתיה ויקריבון קורבניה:

)כז( וִ יכַ לּ ּו אֶ ת הַ יּ ִָמים וְ הָ יָה בַ יּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִמינִ י וָ הָ ְלאָ ה יַעֲ שׂ ּו הַ כּ ֹהֲנִ ים ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ
דנָי יֱהֹוִ ה) :כז( וישלמון ית
אתי אֶ ְתכֶ ם נְ אֻ ם אֲ ֹ
אֶ ת עוֹ לוֹ ֵתיכֶ ם וְ אֶ ת ׁ ַש ְל ֵמיכֶ ם וְ ָרצִ ִ
יומיא ויהי ביומא תמינאה ולהלא יעבדון כהניא על מדבחא ית עלותכון וית נכסת
קודשיכון ויתקבלון קורבניכון ברעוא אמר יי אלהים:
פנֶה קָ ִדים וְ הוּא סָ גוּר) :א( ואתיב יתי
ָשב אֹ ִתי דֶּ ֶר ְך ׁ ַש ַער הַ ּ ִמ ְקדָּ ׁש הַ ִחיצוֹ ן הַ ּ ֹ
)א( וַ יּ ׁ ֶ
אורח תרע מקדשא בראה דפתיח למדינחא והוא אחיד:

יש לֹא ָיבֹא בוֹ ִּכי
אמר אֵ לַ י יְ הֹוָ ה הַ ּ ׁ ַש ַער הַ זֶּה סָ גוּר ִ ֹי ְהיֶה לֹא יִ ּ ָפ ֵתחַ וְ ִא ׁ
)ב( וַ יֹּ ֶ
יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל ָּ
בא בוֹ וְ הָ יָה סָ גוּר) :ב( ואמר יי לי תרע הדין אחיד יהא ולא יתפתח
ואנש לא יעול ביה ארי יי אלהא דישראל אתגלי עלוהי ויהי אחיד:

}לֶ אֱכָ ל{ לֶ חֶ ם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ִמדֶּ ֶר ְך אֻ לָ ם

ֵשב בּ וֹ
ָשיא הוּא י ׁ ֶ
ָשיא נ ִ ׂ
)ג( אֶ ת הַ ּנ ִ ׂ
ש ַער יָבוֹ א ו ִּמדַּ ְרכּ וֹ יֵצֵ א) :ג( לרבא יהי רבא הוא יתיב ביה למיכל לחמא קדם יי
הַ ּ ׁ ַ
לֶ אֱכָ ול

מאורח אולמא דתרעא יעול ומאורחיה יפוק:

רש"י
)כה( תמימים יעשו  -לעולה:
)כז( ורצאתי  -לשון רצון:
)ב( סגור יהיה  -רבותינו העמידו המקרא
הזה בפשפש הדרומי שהיה לשער ההיכל
פשפש פתח קטן כך שנינו במסכת מדות שני
פשפשין היו לו לשער הגדול אחד בדרום
ואחד בצפון שבדרום לא נכנס בו אדם מעולם
עליו מפורש ע"י יחזקאל השער הזה יהיה
סגור .בא בו  -לעתיד לבא:
)ג( את הנשיא נשיא הוא וגו'  -את הנשיא
אני נותן רשות נשיא הוא וחשוב ואין דרכו
לישב ולאכול עם שאר הכהני' בלשכו' .הוא
ישב בו לאכל לחם  -בתוך חללו .מדרך
אולם השער יבוא  -כשהוא נכנס לתוך החצר
הפנימית כדי ליכנס לשער קטן זה לאכול בו
דרך אולם השער העזרה שבמזרח יכנס לתוך
העזרה ובו בדרך ישוב כשישוב יצא באותו

הדרך שנכנס ולפי שהוא אומר למטה יחזקאל
)מ"ו( בענין ובבא עם הארץ לפני ה'
במועדים הבא דרך וגו' שצוה לעשות העזרה
קפנדריא לפי שאותה ביאה לראיית פנים
וצריך להראות יפה הוצרך לומר כאן בביאות
של כל ימות השנה שלא יעשנה קפנדריא לפי
שאין ביאה זו לראיית פנים כמו של רגלים וכן
העיד עוד למטה בענין פעמים רבות,
מצאתי .את הנשיא  -כ"ג נשיא הוא
ומחשיבותו יהא רשאי לאכול בשר ולחם
קדשים באותו שער שפותחין לו בשעת
אכילתו .מדרך אולם השער יבוא  -דרך
אולם שער מזרחי יכנס לעזרה ויבוא עד
אותו פשפש לאכול בו לחמו .ומדרכו יצא -
שאין זה ראוי לקפנדריא כשאר שערים וכל
היום שלא בשעת אכילת הנשיא יהיה סגור,
)סא"א(:
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חק לישראל – פרשת תצוה יום ד'
כתובים

 -משלי יח' ט'-יד'

אכ ּתוֹ אָ ח הוּא ְלבַ ַעל ַמ ְׁש ִחית:
ַּגם ִמ ְת ַר ּ ֶפה ִב ְמלַ ְ

)ט (
הוא לגברא מחבלנא:

)י( ִמגְ דַּ ל עֹז ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה בּ וֹ יָרוּץ צַ דִּ יק וְ נִ שְׂ ָּגב:

)ט( ואף דמתרפה בעבדתיה חברא

)י( מגדלא דעושנא שמיה דאלהא וביה נרהט

צדיקא ונתרים ביה:

הוֹ ן ָע ִׁשיר ִק ְריַת עֻ זּוֹ וּכְ חוֹ ָמה נִ ְ ׂש ָּגבָ ה ְּב ַמ ְ ׂש ִּכתוֹ :

)יא(
וכשורא ירום משריה:

יש וְ ִל ְפנֵי כָ בוֹ ד עֲ נָוָ ה:
ִל ְפ ֵני ׁ ֶשבֶ ר יִ גְ ַּבהּ לֶ ב ִא ׁ

)יב(
וקדם יקרא ענותנותא:

)יא( מזליה דעתירא קריתא דעושניה

)יב( קדם תברא יתרורם לביה דגברא

ֵמ ִׁשיב דָּ בָ ר ְּבטֶ ֶרם יִ ְׁש ָמע ִא ֶ ּולֶ ת ִהיא לוֹ ו ְּכ ִל ּ ָמה:

)יג( מחזיר פתגמא עד לא שמיע

יש יְ כַ ְל ּ ֵכל ַמחֲלֵ ה ּו וְ רוּחַ נְ כֵ אָ ה ִמי יִ שּׂ ָ אֶ ּנָה:
רוּחַ ִא ׁ

)יד( רוחיה דגברא תסובר כרהניה

)יג(
שטיותא ליה ובהתתא:

)יד(
ורוחא מככתא מן נטעיניה:

רש"י
)ט( גם מתרפה במלאכתו  -פורש מן התורה
הוא ת"ח .לבעל משחית  -לשטן:
)י( מגדל עוז שם ה' בו ירוץ צדיק ונשגב -
והוא מתחזק:
)יא( וכחומה נשגבה  -עשרו לו בחדרי
משכיתו מפני שהבית נרצף ברצפת אבנים

משנה

הסוככים על הארץ קרוי אבן משכית:
)יד( רוח איש  -רוח גבר שהוא איש גבור
ואינו נותן דאגה בלבו ומקבל כל הבא עליו
בשמחה ובחבה .יכלכל מחלהו  -אין כחו סר
מעליו:

– בבא מציעא פרק י'

)א( הַ ַּביִ ת וְ הָ עֲ ִל ּיָה ) ׁ ֶשל ְׁשנַיִ ם( ׁ ֶש ּנ ְָפל ּוְׁ ,שנֵיהֶ ם חוֹ ְל ִקים ָּב ֵעצִ ים וּבָ אֲבָ נִ ים וּבֶ ָעפָ ר,
וְ רוֹ ִאים אֵ יל ּו אֲבָ נִ ים הָ ְראוּיוֹ ת ְל ִה ְׁש ּ ַת ּ ֵברִ .אם הָ יָה אֶ חָ ד ֵמהֶ ן ַמ ִּכיר ִמ ְקצָ ת
אֲ בָ נָיו ,נוֹ ְטלָ ן וְ עוֹ לוֹ ת לוֹ ִמן הַ חֶ ְׁשבּ וֹ ן:
רע"ב ) -א( הבית והעליה של שנים -
הבית של אחד ,ועלייה של אחר :שניהם
חולקים  -לפי שאין ניכר אלו אבנים של
עליון ואלו אבנים של תחתון :ורואים אלו
אבנים הראויות להשתבר  -שאם נחבס הבית
מיסודו ונפל תחתיו ,יש לדעת שהתחתונות
נשברו .ואם עליונו של כותל נפל להלן ממנו
הרבה ,העליונות נשברו ,שנפלו ממקום גבוה,
והתחתונות שלימות שנפלו ממקום נמוך.
ורישא דתנא שניהם חולקים ,מיירי שנפל

הכותל בלילה ופנו את האבנים מיד ,וליכא
למיקם אי בחבסה נפל ותתאה אתבור ,אי
בחבטה נפל ועלייתא אתבור :מקצת אבניו -
והן שלמות :נוטלן  -וכגון שהלה טוען בקצת
מהן שהוא אמת ,ובקצת אומר שאינו יודע,
שכיון שהוא מודה במקצת הוה ליה מחוייב
שבועה דאורייתא ואינו יכול לישבע ,וכל
המחוייב שבועה ואינו יכול לישבע משלם.
אבל אם אמר על כולן איני יודע ,ישבע
שאינו יודע וחולק עם חבירו בשוה:
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)ב( הַ ַּביִ ת וְ הָ עֲ ִליָּה ׁ ֶשל ְׁשנַיִ ם ,נִ פְ ח ֲָתה הָ עֲ ִליָּה וְ אֵ ין ַּב ַעל הַ ַּביִ ת רוֹ צֶ ה ְל ַת ּ ֵקן,
הֲ ֵרי בַ ַעל הָ עֲ ִליָּה יוֹ ֵרד וְ ָדר ְל ַמ ּ ָטהַ ,עד ׁ ֶש ְּי ַת ּ ֶקן לוֹ אֶ ת הָ עֲ ִליָּהַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י
אוֹ ֵמר ,הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן נוֹ ֵתן אֶ ת הַ ִּת ְק ָרה ,וְ הָ עֶ ְליוֹ ן אֶ ת הַ ּ ַמעֲ זִ יבָ ה:
רע"ב ) -ב( הבית והעליה  -המשכיר
לחבירו עלייה שעל גבי ביתו ואמר לו עלייה
זו שעל גבי בית זה אני משכיר לך ,ונפחתה
העלייה בארבעה טפחים על ארבעה
טפחים ,דהשתא אם בא זה להשתמש בעלייה
צריך שישתמש חציו למעלה וחציו למטה :ואין
בעל הבית רוצה לתקן  -העלייה :הרי בעל
העליה יורד ודר למטה  -לגמרי .דהא שעבד

ביתא לעלייה .ולא כפינן ליה לדור חציו
למעלה וחציו למטה :מעזיבה  -טיח של
טיט שנותנים על התקרה .רבי יוסי סבר
מעזיבה אשוויי גומות היא ,ואשוויי גומות על
העליון לאשוויי .ורבנן סברי מעזיבה אחזוקי
תקרה היא ,ואחזוקי תקרה תחתון בעי
לאחזוקי .והלכה כחכמים:

)ג( הַ ַּביִ ת וְ הָ עֲ ִל ָיּה ׁ ֶשל ְׁשנַיִ ם ׁ ֶש ּנ ְָפל ּו ,אָ ַמר ַּב ַעל הָ עֲ ִליָּה ְלבַ ַעל הַ ַּביִ ת ִל ְבנוֹ ת,
וְ הוּא אֵ ינוֹ רוֹ צֶ ה ִלבְ נוֹ ת הֲ ֵרי בַ ַעל הָ עֲ ִליָּה בּ וֹ נֶה אֶ ת הַ ַּביִ ת וְ ָדר ְּבתוֹ כוֹ ַעד
ׁ ֶש ִּי ּ ֶתן לוֹ אֶ ת יְ צִ יאוֹ ָתיוַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ,אַ ף זֶה דָּ ר ְּבתוֹ ְך ׁ ֶשל חֲבֵ רוֹ צָ ִר ְ
יך
שכָ ר ,אֶ ָּלא ַּב ַעל הָ עֲ ִליָּה בוֹ נֶה אֶ ת הַ ַּביִ ת וְ אֶ ת הָ עֲ ִליָּה ו ְּמקָ ֶרה אֶ ת
ְלהַ עֲ לוֹ ת לוֹ ָ ׂ
הָ עֲ ִליָּה ,וְ יוֹ ׁ ֵשב ַּב ַּביִ ת ַעד ׁ ֶש ִּי ּ ֶתן לוֹ אֶ ת יְ צִ יאוֹ ָתיו:
רע"ב ) -ג( הבית והעליה של שנים  -בית
של זה ועלייה של זה :אמר בעל עליה לבעל
הבית לבנות  -החומה והתקרה התחתונה
המוטלין עליו לבנות :בונה בית  -ותקרה
התחתונה שעליו ,ויושב בבית עד שיתן לו
יציאותיו ,ואחר כך יוצא ממנו ובונה עלייתו:
אמר רבי יהודה אף זה דר בתוך של חבירו
 אם כן הוא ,בעל העלייה זו כשזה מחזירלו יציאותיו נמצא שדר כל הימים הללו בתוך

של חבירו .ואף על פי שזה אינו חסר דהא
בלאו הכי לא הוי בני לה ,מכל מקום זה
נהנה ,שאלולי בית זה לא היה לו מקום לדור
שם .וקסבר זה נהנה וזה אינו חסר ,חייב:
אלא בונה את הכל ומקרה את העליה -
למעלה וכל הצריך לה :ויושב בבית -
התחתון ,דהוי ליה זה לא נהנה ,שהרי עלייתו
מוכנת לו לדור בה ,וזה לא חסר ,דהא לא
הוה בני לה ולא חזיא ליה:

)ד( וְ כֵ ן ּ ֵבית הַ ַּבד ׁ ֶשהוּא בָ נוּי ַּב ּ ֶסלַ ע ,וְ גִ ּנָה אַ חַ ת ַעל ַּג ָּביו ,וְ נִ פְ חַ ת ,הֲ ֵרי בַ ַעל
הַ ִּג ּנָה יוֹ ֵרד וְ זוֹ ֵר ַע ְל ַמ ּ ָטה ַעד ׁ ֶשיַּעֲ ֶ ׂשה ְלבֵ ית ַּבדּ וֹ ִּכ ּ ִפין .הַ כּ ֶֹתל וְ הָ ִאילָ ן ׁ ֶש ּנ ְָפל ּו
ִל ְר ׁשוּת הָ ַר ִּבים וְ ִה ִּזיק ּוָ ּ ,פטוּר ִמ ְ ּל ׁ ַש ֵּלם .נ ְָתנ ּו לוֹ זְ ַמן לָ קֹץ אֶ ת הָ ִאילָ ן וְ ִל ְס ּתֹר
אֶ ת הַ כּ ֶֹתל ,וְ נָפְ ל ּו ְּבתוֹ ְך הַ ְּז ַמןָ ּ ,פטוּרְ ,לאַ חַ ר הַ ְּז ַמן ,חַ יָּב:
רע"ב ) -ד( בית הבד  -בית לעצור זיתים:
וגנה אחת על גביו  -ובית הבד של אחד
וגינה של אחר :ונפחת  -בארבעה טפחים על
ארבעה טפחים ואינו ראוי לזרוע כבתחילה:
כיפין  -תקרה עשויה בעגול כמין קשת

ועליה יתן בעל הגנה עפר ויזרע :פטור
מלשלם  -דמאי הוה ליה למיעבד ,אנוס
הוא :נתנו לו זמן  -בית דין ,שלשים יום
לסתור ולקוץ:

)ה( ִמי ׁ ֶשהָ יָה כָ ְתלוֹ סָ מו ְּך ְלגִ ּנַת חֲבֵ רוֹ וְ נָפַ ל] ,וְ אָ ַמר לוֹ ּ ַפ ּנֵה אֲבָ נ ָ
ֶיך[ ,וְ אָ ַמר לוֹ
ִה ִּגיעו ָּך ,אֵ ין ׁשוֹ ְמ ִעין לוֹ ִ ,מ ּ ׁ ֶש ִ ּק ּ ֵבל ָעלָ יו אָ ַמר לוֹ הֵ ילָ ְך אֶ ת יְ צִ יאוֹ ֶת ָ
יך וַ אֲ נִי
אֶ ּטֹל אֶ ת ׁ ֶש ִ ּלי ,אֵ ין ׁשוֹ ְמ ִעין לוֹ  .הַ שּׂ וֹ כֵ ר אֶ ת הַ ּפוֹ ֵעל לַ עֲ שׂ וֹ ת ִע ּמוֹ בַ ּ ֶתבֶ ן וּבַ ַּק ׁש,
ית ִּבשְׂ כָ ְר ָך ,אֵ ין ׁשוֹ ְמ ִעין לוֹ ,
שכָ ִרי ,וְ אָ ַמר לוֹ טֹל ַמה ּ ׁ ֶש ָע ִ ׂש ָ
וְ אָ ַמר לוֹ ּ ֶתן ִלי ְ ׂ
ָ
ְ
שכָ ְרך וַ אֲ נִ י אֶ ּטֹל אֶ ת ׁ ֶש ִ ּלי ,אֵ ין ׁשוֹ ְמ ִעין לוֹ .
ִמ ּ ׁ ֶש ִ ּק ּ ֵבל ָעלָ יו וְ אָ ַמר לוֹ הֵ ילָ ך ְ ׂ
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ַבל ְמז ֵַּבל .אֵ ין ׁשוֹ ִרין ִטיט
הַ ּמוֹ צִ יא זֶבֶ ל ִל ְר ׁשוּת הָ ַר ִּבים ,הַ ּמוֹ צִ יא מוֹ צִ יא וְ הַ ְמז ּ ֵ
ִּב ְר ׁשוּת הָ ַר ִּבים ,וְ אֵ ין לוֹ ְבנִ ים ְלבֵ נִ ים .אֲ בָ ל גּ וֹ ְב ִלין ִטיט ִּב ְר ׁשוּת הָ ַר ִּבים ,אֲ בָ ל
לֹא ְלבֵ נִ ים .הַ בּ וֹ נֶה ִב ְר ׁשוּת הָ ַר ִּבים ,הַ ּ ֵמ ִביא אֲבָ נִ ים ֵמ ִביא וְ הַ בּ וֹ נֶה בּ וֹ נֶה .וְ ִאם
ִה ִּזיקְ ,מ ׁ ַש ֵּלם ַמה ּ ׁ ֶש ִה ִּזיקַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ֶּבן ַּג ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר ,אַ ף ְמ ַת ּ ֵקן הוּא אֶ ת
לשים יוֹ ם:
אכ ּתוֹ ִל ְפנֵי ְׁש ִׁ
ְמלַ ְ
רע"ב ) -ה( ונפל  -לתוך גינת חבירו:
הגיעוך  -זכה בהן ופנה אותן לעצמך :אין
שומעין לו  -אם אין זה רוצה אין קונה אותן,
וחייב הלה לפנותן :בתבן ובקש  -ללקט לו
משלו או משל הפקר :אין שומעין לו  -אע"ג
דבכל דוכתא אית לן שוה כסף ככסף ,גבי
שכיר אינו כן ,דלא תלין פעולת שכיר כתיב,

אמאי דאתני בהדיה משמע :המוציא מוציא
והמזבל מזבל  -כשזה מוציאו מן הרפת
לרשות הרבים יהא מוכן הנושאו לזבל ,ואינו
רשאי להשהותו שם :גובלין טיט  -לתת מיד
בבנין :והבונה בונה  -מקבלן מיד המביא
ובונה :מתקן  -מזמן ברה"ר כל שלשים יום,
ואינו חייב בנזקין .ואין הלכה כרשב"ג:

)ו( ְׁש ּ ֵתי גִ נּ וֹ ת זוֹ ַעל ַּגב זוֹ וְ הַ יּ ָָרק ּ ֵבינְ ַתיִ םַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרֶ ׁ ,של ֶע ְליוֹ ןַ .ר ִּבי
יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרֶ ׁ ,של ּ ַתחְ ּתוֹ ן .אָ ַמר ַר ִּבי ֵמ ִאירִ ,אם יִ ְרצֶ ה הָ ֶע ְליוֹ ן ִל ַּקח אֶ ת עֲ פָ רוֹ
אֵ ין ָּכאן י ָָרק .אָ ַמר ַר ִּבי יְ הו ָּדהִ ,אם יִ ְרצֶ ה הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן ְל ַמלּ ֹאת אֶ ת ִּג ּנָתוֹ אֵ ין ָּכאן
י ָָרק .אָ ַמר ַר ִּבי ֵמ ִאירֵ ,מאַ חַ ר ׁ ֶש ּ ְׁשנֵיהֶ ן יְ כוֹ ִלין ִל ְמחוֹ ת זֶה ַעל זֶה ,רוֹ ִאין ֵמהֵ יכָ ן
י ָָרק זֶה חָ י .אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ןָּ ,כל ׁ ֶשהָ עֶ ְליוֹ ן יָכוֹ ל ִל ְפ ׁשֹט אֶ ת יָדוֹ וְ ִל ּטֹל ,הֲ ֵרי
הוּא ׁ ֶשלּ וֹ  ,וְ הַ ּ ְׁשאָ ר ׁ ֶשל ּ ַת ְח ּתוֹ ן:
רע"ב ) -ו( שתי גינות  -של שני בני אדם
סמוכות זו לזו .האחת קרקעיתה גבוה,
ושאצלה קרקעיתה נמוך :והירק בנתים -
בזקיפת הגובה ,שזו גבוה מזו :של עליון -
שהרי עפרו הוא ומשלו הוא יונק :של תחתון
 שעל אוירו היא מונחת :מאחר ששניהםיכולים למחות  -שלא יהא ירק זה כאן.
עליון ליטול עפרו ,ותחתון למלאות גינתו:

גמרא

רואין מהיכן ירק זה חי  -ממקום שהוא יונק
וגדל .ולו ינתן :כל שעליון יכול לפשוט ידו
וליטול הרי אלו שלו  -כדקאמר רבי מאיר.
הואיל ומעפרו הוא חי :והשאר של תחתון -
דעליון גופיה אפקורי מפקיר ליה לגבי
דתחתון .שגנאי הוא לו ליטול רשות ליכנס
לתוך של חבירו וללקחו .והלכה כרבי שמעון:

– בבא מציעא דף קז' ע"ב

אמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים שנאמר צנים פחים בדרך
עקש שומר נפשו ירחק מהם רבי יוסי בר חנינא אמר זו צואה דאמר מר
צואת החוטם וצואת האוזן רובן קשה ומיעוטן יפה רבי אלעזר אמר זו מרה
תניא נמי הכי מחלה זו מרה ולמה נקרא שמה מחלה שהיא מחלה כל גופו
של אדם דבר אחר מחלה ששמונים ושלשה חלאים תלוין במרה וכולן פת
שחרית במלח וקיתון של מים מבטלתן תנו רבנן שלשה עשר דברים נאמרו
בפת שחרית מצלת מן החמה ומן הצנה ומן הזיקין ומן המזיקין ומחכימת
פתי וזוכה בדין ללמוד תורה וללמד ודבריו נשמעין ותלמודו מתקיים בידו
ואין בשרו מעלה הבל ונזקק לאשתו ואינו מתאוה לאשה אחרת והורגת
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כינה שבבני מעים ויש אומרים אף מוציא את הקנאה ומכניס את האהבה
אמר ליה רבה לרבא בר מרי מנא הא מילתא דאמרי אינשי שיתין רהיטי
רהוט ולא מטו לגברא דמצפרא כרך ואמרו רבנן השכם ואכול בקיץ מפני
החמה ובחורף מפני הצינה אמר ליה דכתיב לא ירעבו ולא יצמאו ולא יכם
שרב ושמש לא יכם שרב ושמש כיון דלא ירעבו ולא יצמאו אמר ליה את
אמרת לי מהתם ואנא אמינא לך מהכא ועבדתם את ה' אלהיכם וברך את
לחמך ואת מימיך ועבדתם את ה' אלהיכם זו קריאת שמע ותפלה וברך את
לחמך ואת מימיך זו פת במלח וקיתון של מים מכאן ואילך והסירותי
מחלה מקרבך:
רש"י על הגמרא
צינים פחים  -קור הנופח ,ולאו היינו רוח
דקאמר שמואל ,דשמואל זיקא בלא צינה נמי
מזקת :זו מרה  -שהמרירה שבה גדולה,
ונובעת ומתפשטת בגידין ובעצמות :וכולן פת
במלח מבטלתן  -כדיליף לקמן מקראי:
וקיתון של מים  -למי שאין לו יין :וזיקין -
היינו רוח דאמר שמואל :מחכימת פתי -
שדעתו מיושבת עליו ,לפי שאינו מצטער
בעינוי :וזוכה בדין  -אם יש לו דין עם חבירו
דעתו מיושבת ליישב דבריו בבית דין

זוהר

להטעים :ללמוד וללמד  -מחמת ישוב
הדעת :ודבריו נשמעין  -לבריות ,שיש לו לב
להטעימן :הבל  -זיעה וזוהם :נזקק לאשתו
 אם בעל הרהורים הוא ,ומתוך שלבו טובבבקר שאכל קצת תובע לאשתו ,ובצאתו לשוק
ורואה נשים אינו מתאוה להן :כינה שבבני
מעיין  -תולעים :מוציא את הקנאה ואת
התגר  -שכשאין לבו טוב עליו הוא נוח
לכעוס :ואמרו רבנן השכם ואכול  -בערבי
פסחים )קיב ,א( בדברים שצוה רבי לבניו:

– תצוה דף קפב' ע"ב

יתא ,וְ כ ָֹּלא
יתא .רוּגְ זָא דְּ ַר ָּבנָן ְל ֵמיהַ ב יְ קָ ָרא ְלאוֹ ַריְ ָ
רוּגְ זָא דְּ ַר ָּבנָן ְּב ִמ ֵּלי דְּ אוֹ ַריְ ָ
ָ
ְ
ְלפו ְּלחָ נָא דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא הֲ וִ יְ ,לכַ ך ֶנא ֱַמר )דברים ד( ִּכי יְ ָי אֱלהֶ יך אֵ ׁש
אוֹ ְכלָ ה הוּא אֵ ל קַ ּנָא:
ְ
אֲ בָ ל ִאי ְּב ִמ ִ ּלין אַ ח ֲָרנִ ין ,לָ או ּפו ְּלחָ נָא דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא הַ איְּ ,בגִ ין דִּ ְבכָ ל
חַ ּ ָט ִאים דְּ קָ א ָע ִביד ַּבר נ ָׁש ,לָ או ִאיה ּו כּ וֹ כָ ִבים ּו ַמזָּלוֹ ת ַמ ּ ָמ ׁש ְּכהַ אי ,וְ אָ ִסיר
ימא הָ א ְל ׁ ַשעֲ ָתא הֲוָ ה ,דְּ ָעבַ ר וְ הָ ַדר אַ ְהדָּ ר .לָ או
יה דְּ הַ אי .וְ ִאי ּ ֵת ָ
ְלקָ ְרבָ א ַּבהֲ ֵד ּ
יה ,וְ הַ הוּא אֵ ל זָרַ ,מ ְק ּ ַפח
ֵיה ו ֵּמאַ ְת ֵר ּ
יה ִמ ּנ ּ
הָ ִכי ,דְּ כֵ יוָ ן דְּ ִאעֲ קָ ר ְקדו ּ ׁ ָּשא דְּ נ ְַפ ׁ ֵש ּ
יהַּ .בר ַּכד ִא ְתדָּ כֵ י ַּבר נ ָׁש ִמכּ ֹל וָ כֹל,
יה ,וְ לָ א ׁ ָש ִביק לֵ ּ
אֲתרִ ,א ְת ּ ָת ַּקף ּ ֵב ּ
הַ הוּא ָ
יה.
יה ְל ָע ְל ִמין ,ו ְּלבָ ַתר ִא ְׁש ּ ָתדַּ ל ְל ִא ְתקַ דְּ ׁ ָשא ו ְּלאַ ְמ ׁ ָשכָ א ְקדו ּ ׁ ָּשה ָעלֵ ּ
וְ ָעקַ ר לֵ ּ
ש) .ס"א אמאי והא אתדחי
יה ִר ִּבי יוֹ סֵ יִ ,א ְתקָ דָּ ׁש ַמ ּ ָמ ׁ
אֲמר לֵ ּ
ְּכ ֵדין ו ְּלוָ אי דְּ ִא ְתקַ ֵד ׁשַ .
ואתקדש(:
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יה
יה ,וְ ׁ ַש ְריָא ְּבאַ ְת ֵר ּ
יה ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא דְּ ִאיה ּו ָעקַ ר ְקדו ּ ׁ ָּשה דְּ נ ְַפ ׁ ֵש ּ
אֲמר לֵ ּ
ַ
יה,
הַ הוּא אֵ ל זָר דְּ ִא ְק ֵרי ָט ֵמאִ ,א ְס ְּתאָ ב ַּבר נ ָׁש ,וְ סָ ִאיב ְל ַמאן דְּ קָ ִריב ַּבהֲ ֵד ּ
ֵיה זִ ְמנָא ח ֲָדאַּ ,כ ּ ָמה דְּ יַעֲ ִביד ַּבר
ֵיה ,וְ כֵ יוָ ן דְּ ָע ְק ַרת ִמ ּנ ּ
וְ הַ ִהיא ְקדו ּ ׁ ָּשה ָע ְק ַרת ִמ ּנ ּ
נ ָׁש עוֹ ד ,לָ א ִּתיתוּב ְלאַ ְת ָרהָ א:
אֲמר לֵ יהּ ׁ ָשאנִ י ִמ ְסאֲב ּו
יה ִאי הָ ִכיַּ ,כ ָמה ִמ ְסאֲ ִבין ִאינּ וּן דְּ ּ ִמ ְת ָד ָּכאןַ .
אֲמר לֵ ּ
ַ
אַ ח ֲָרא ,דְּ לָ א י ִָכיל ְל ֶמ ְע ַּבד י ִַּתיר .אֲ בָ ל דָּ א ׁ ַשנְ יָא ִמכּ ָֹּלא ,דְּ כָ ל גּ וּפָ א סָ ִאיב ִמגּ וֹ
ו ִּמ ַּבר ,וְ נ ְַפ ׁ ָשא ,וְ כ ָֹּלא ַמ ְס ִאיב .ו ְּׁשאַ ר ִמ ְסאֲב ּו דְּ ָע ְל ָמא ,לָ או ִאיה ּו אֶ ָּלא גּ וּפָ א
אֲשר נְ ׁ ָש ָמה ְּבאַ ּפוֹ ,
ֶׁ
ְלבַ ר ִּב ְלחוֹ דוֹ י ,ו ְּּבגִ ין ָּכ ְך ְּכ ִתיב ִח ְדל ּו לָ כֶ ם ִמן הָ אָ ָדם
יה ְּבגִ ין אַ ּפוֹ  ,דְּ ָדא ִאיה ּו ִמ ְסאֲב ּו דְּ ַמ ְס ִאיב כּ ָֹּלאִּ .כי בַ ּ ֶמה
אר ּ
דְּ אַ ְחלָ ף ְקדו ּ ׁ ָּשה דְּ ָמ ֵ
נֶחְ ׁ ָשב הוּאָּ .ב ָמה כּ וֹ כָ בִ ים ו ַּמזָּלוֹ ת וַ דַּ אי נ ְֶח ׁ ָשב ִאיה ּו:
ּ ָתא ֲחזֵי ,הַ אי ִאיה ּו רוּגְ זָא דְּ ִאיה ּו כּ וֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ תִ ,ס ְט ָרא אַ ח ֲָראְּ ,כ ָמה דְּ אַ ָמ ָרן,
תיב )שמות לה(
ֵיה ו ְּל ִא ְת ּ ָפ ָר ׁ ָשא ֵמעֲ לוֹ י ,וְ ַעל דָּ א ְּכ ִ
דְּ בָ ֵעי ַּבר נ ָׁש ְל ִא ְס ּ ַת ּ ְמ ָרא ִמ ּנ ּ
שה ָּל ְךָּ .לךְ:
אֱלהֵ י ַמ ּ ֵסכָ ה לא ַתעֲ ֶ ׂ
יה אֶ ת חַ ג הַ ּ ַמצּוֹ ת ִּת ְׁשמֹרִּ .ת ְׁשמֹר:
ְּבגִ ין ְלאַ ְבאָ ׁ ָשא ַּג ְר ָמ ְך .ו ְּכ ִתיב ַּב ְת ֵר ּ
יה ְּבגִ ין ִס ְט ָרא
יה ,וְ לָ א י ְָחלָ ף לֵ ּ
דָּ א ִס ְט ָרא דִּ ְקדו ּ ׁ ָּשה ,דְּ בָ ֵעי ַּבר נ ָׁש ְלנ ְַט ָרא לֵ ּ
אַ ח ֲָרא:

הלכה – הרמב"ם הלכות קריאת שמע פרק ג'
)יג( צואה עוברת כגון שהיתה שטה על פני המים אסור לקרות כנגדה ופי חזיר כצואה
עוברת דמי ואסור לקרות כנגדו עד שיעברו ממנו ארבע אמות:
)יד( היה קורא והגיע למקום הטנופת לא יניח ידו על פיו ויקרא אלא יפסיק עד שיעבור
מאותו מקום וכן הקורא שיצתה ממנו רוח מלמטה יפסיק עד שתכלה באשה וחוזר
לקריאתו וכן בדברי תורה יצתה רוח מחבירו אע"פ שמפסיק לקריאת שמע אינו פוסק
לדברי תורה:
)טו( היה קורא קריאת שמע בבית ונסתפק לו אם יש שם צואה או מימי רגלים או אין
שם הרי זה מותר לקרות היה קורא באשפה ונסתפק לו אם יש שם צואה או אין שם לא
יקרא עד שיבדוק שחזקת האשפה שהיא מקום הטנופת אבל ספק מי רגלים אפילו
באשפה מותר לקרות:

מוסר -

מספר שערי קדושה ח''ב שער ד'

יעת הָ עֲ בוֹ ָדה וְ ִק ּיוּם הַ ּ ִמצְ וֹ ת ו ִּב ּטוּל עֵ סֶ ק הַ ּתוֹ ָרה וְ כַ ָ ּוונַת הַ ְּת ִפלָ ה
הַ עצְ בוּת גּ וֹ ֶרמֶ ת ְמנִ ַ
ּ
ֲשבָ ה טוֹ בָ ה לַ עֲ בוֹ ד אֶ ת ה' .וְ ִהיא ׁ ַש ַער הַ ְתחָ לַ ת ִּגירוּי הַ ּ ָס ַתת הַ יֵצֶ ר הָ ָרע .א ֲִפלּ ּו
ו ְּמבַ ּ ֵטל ַמח ׁ ָ
ִאם הוּא צַ דִּ יקּ ְ .בהַ ְראוֹ תוֹ ִּכי אֵ ין לוֹ ּתוֹ ֶעלֶ ת ַּבעֲ בוֹ ָדה ִּב ְהיוֹ ת יִ ּסו ִּרין ָעלָ יו וכ ּו' .וְ גַ ם ִּכי בָ א

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

טעון גניזה

8

חק לישראל – פרשת תצוה יום ד'
ָעלָ יו ְ ּב ֶד ֶר ְך ח ֲִסידוּתֶ ּ .באֱ מוֹ ר לוֹ אֵ ְ
יך יַעֲ לֶ ה ְ ּב ַד ְע ּ ָת ְך גּ ו ּׁש ָעפָ ר ִר ּ ָמה וְ תוֹ לֵ ָעה ְל ִה ְתקָ ֵרב
ִּב ְקדּ ו ׁ ַּשת ַמ ְלכּ וֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב )משלי כ''ד( ָראמוֹ ת לֶ ֱאוִ יל חָ ְכמוֹ ת וְ גוֹ ' ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
)איוב ל''ה( וְ ִאם צָ ַד ְק ּ ָת ַמה ִּת ּ ֶתן לוֹ וְ גוֹ 'ַ ּ .גם גּ וֹ ֶר ֶמת ִסלּ וּק רוּחַ הַ קּ ֶֹד ׁש ֵמ ָעלָ יו .וְ ַההֶ פֶ ְך ִ ּב ְהיוֹ תוֹ
עוֹ בֵ ד יִ ְת ָּב ַר ְך ְ ּבשִׂ ְמחָ ה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב )תהלים ק'( ִע ְבד ּו אֶ ת ה' ְּבשִׂ ְמחָ ה ִּכי הַ ּ ִשׂ ְמחָ ה מוֹ ִסיפָ ה
חֵ ׁ ֶשק ַרב וְ אַ הֲ בָ ה ְל ִהדָּ בֵ ק בּ וֹ 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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