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חק לישראל – פרשת ויקהל יום ב'
תורה -

שמות פרק לה'

ערֹת
ילם ְמאָ ָ ּד ִמים וְ ֹ
ערֹת אֵ ִ
ערֹת ְּתחָ ִׁשים וַ עֲ צֵ י ִׁש ִּטים) :ז( וְ ֹ
ילם ְמאָ ָ ּד ִמים וְ ֹ
)ז( וְ ֹערֹת אֵ ִ
ְּתחָ ִׁשים וַ עֲ צֵ י ִׁש ִּטים) :ז( ו ַּמ ְׁשכֵ י ְד ִד ְכ ֵרי ְמסַ ּ ְמקֵ י ו ַּמ ְׁשכֵ י ְדסַ ְסגוֹ נָא וְ אָ ֵעי ִׁש ִּטין:
ש ִמים ְל ׁ ֶש ֶ
וב ָ ׂ
)ח( וְ ׁ ֶש ֶמן לַ ּ ָמאוֹ ר ּ ְ
מן הַ ּ ִמ ְׁשחָ ה וְ ִל ְקט ֶֹרת הַ ּ ַס ּ ִמים) :ח( וְ ׁ ֶש ֶמן לַ ּ ָמאוֹ ר
מן הַ ּ ִמ ְׁשחָ ה וְ ִל ְקט ֶֹר ת הַ ּסַ ּ ִמים) :ח( ו ִּמ ְׁשחָ א ְלאַ נְ הָ רו ָּתא וּבו ְּס ַמ ּיָא ִל ְמ ׁ ַשח ְרבו ָּתא וְ ִל ְקט ֶֹרת
ש ִמים ְל ׁ ֶש ֶ
וב ָ ׂ
ְּ
בּ ו ְּס ַמ ּיָא:

חשן) :ט( וְ אַ ְבנֵי ׁשֹהַ ם וְ אַ ְבנֵי ִמ ּלֻ ִאים לָ אֵ פוֹ ד
)ט( וְ אַ ְבנֵי ׁשֹהַ ם וְ אַ בְ נֵי ִמ ּ ֻל ִאים לָ אֵ פוֹ ד וְ לַ ׁ ֶ
חשן) :ט( וְ אַ ְבנֵי בו ְּרלָ א וְ אַ ְבנֵי אַ ְׁשלָ מו ָּתא ְל ׁ ַש ּקָ ָעא ְבאֵ פוֹ ָדא ו ְּבחו ְּׁשנָא:
וְ לַ ׁ ֶ
או וְ יַעֲ שׂ ּו אֵ ת ָּכל ׁ ֶ
אֲשר צִ וָ ּה יְ הֹוָ ה) :י( וְ כָ ל חֲכַ ם לֵ ב ָּבכֶ ם
)י( וְ כָ ל חֲכַ ם לֵ ב ָּבכֶ ם ָי ֹב ּ
ימי ִל ָּבא ְּבכוֹ ן יֵיתוּן וְ י ַַע ְבדוּן יָת ָּכל ִ ּדי פַ ּקֵ ד יְ ָי:
שר צִ וָ ּ ה יְ הֹוָ ה) :י( וְ כָ ל חַ ִּכ ֵ
ֹאו וְ יַעֲ שׂ ּו אֵ ת ָּכל אֲ ׁ ֶ
יָ ב ּ

נביא

– מלכים א' פרק ז' יט'-כב'

אולָ ם אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת:
שה ׁש ּ ׁ ַ
מודים ַמעֲ ֵ ׂ
ֹאש הָ ַע ּ ּ ִ
וְ כ ָֹתרֹת אֲ ׁ ֶשר ַעל ר ׁ
ושן ָּב ּ

)יט(
וקרונתון דעל ריש עמודיא עובד שושנתא לקיט באולמא ארבע אמין:

)יט(

אֲשר ְל ֵעבֶ ר
ֶׁ
מודים ּגַ ם ִמ ּ ַמ ַעל ִמ ְ ּלעֻ ּ ַמת הַ ֶּבטֶ ן
)כ( וְ כ ָֹתרֹת ַעל ְׁשנֵי הָ ַע ּ ּ ִ
שנִ ית) :כ( וקרונתון על תרין
אתיִ ם טֻ ִרים סָ ִביב ַעל הַ כּ ֶֹת ֶרת הַ ּ ׁ ֵ
}הַ ּ ְׂשבָ כָ ה{ וְ הָ ִר ּמוֹ נִ ים ָמ ַ

ּ ְַׂשבָ כָ ה

עמודיא אף מלעלא מלקבל דבקא די לעבר סריגתא ורמוניא מאתן סדרין עבידין ליה סחור סחור על
קרונתא תניתא:

מוד הַ יְ ָמנִ י וַ יִ ּ ְק ָרא אֶ ת ְׁשמוֹ
)כא( וַ יָּקֶ ם אֶ ת הָ ַע ּמֻ ִדים ְלאֻ לָ ם הַ הֵ יכָ ל וַ יָּקֶ ם אֶ ת הָ ַע ּ ּ
שמוֹ בּ ַֹעז) :כא( ואקים ית עמודיא לאולמא
אלי וַ יִ ּ ְק ָרא אֶ ת ְׁ
מוד הַ ּ ְׂש ָמ ִ
י ִָכין וַ ּיָקֶ ם אֶ ת הָ ַע ּ ּ
דהיכלא ואקים ית עמודא מימטינא וקרא ית שמיה יכין ואקים ית עמודא מסמלא וקרא ית שמיה בועז:

מודים ַמעֲ ֵ ׂשה ׁשוֹ ׁ ָשן וַ ִּת ּתֹם ְמלֶ אכֶ ת הָ ַע ּ ּ ִ
ֹאש הָ ַע ּ ּ ִ
וְ ַעל ר ׁ
מודים:

)כב(
עמודיא עובד שושנתא ושלימת עבידת עמודיא:

)כב( ועל ריש

רש"י
)כ( גם ממעל מלעומת הבטן  -שהוא לעבר
השבכה ,בסוף השבכה בשוליה ,הוא באמצע
במקום הדבק )שעל השבכה( )צריך לומר:
שהשבכה( מדובקת בגולה אשר תחתיה.
והרמונים מאתים  -רמונים עשוין שתי
טורים סביב ,מחורזים בשלשלת ,ומקיפין את
השבכה .על הכותרת השנית  -אף זה מקרא

כתובים

קצר ,על האחת ,וכן על השניה:
)כב( ועל ראש העמודים מעשה שושן  -חצי
אמה בראש כל אחד היה כותלו דק כשושן,
ושאר העמוד עוביו ארבע אצבעות נבוב ,לכך
לא נמנית אותה אמה ביציקת העמודים
בדברי הימים ,לפי שלא היתה שוה למלאכת
העמוד:

 -משלי פרק יט' כח'-כט' פרק כ' א'-ב'

ופי ְר ׁ ָש ִעים יְ בַ ַּלע אָ וֶ ן:
ֵעד ְּב ִליּ ַַעל י ִָליץ ִמ ְׁש ּ ָפט ּ ִ

)כח(
ופומהון דרשיעי מפיק עאתא:

)כח( סהדא רגלאה ממיק בדיניה

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

טעון גניזה

2

חק לישראל – פרשת ויקהל יום ב'
ילים:
ומהֲלֻ מוֹ ת ְלגֵו ְּכ ִס ִ
נו לַ ֵּלצִ ים ְׁשפָ ִטים ּ ַ
נָכוֹ ּ

)כט(
לגשמיהון דסכלי:

)א( לֵ ץ הַ יַּין ה ֶֹמה ׁ ֵשכָ ר וְ כָ ל ׁשֹגֶ ה בּ וֹ לֹא יֶחְ ָּכם:

)כט( מתקנין לממקני דיני ומחתא

)א( ממקנא הוא חמרא ורויתא שכרא וכל

דשגי ביה לא נתחכם:

ימת ֶמלֶ ְך ִמ ְת ַע ְּברוֹ חוֹ טֵ א נ ְַפ ׁשוֹ :
נַהַ ם ַּכ ְּכ ִפיר אֵ ַ

)ב(
דמחמית ליה חטי על נפשיה:

)ב( נהם היך אריא אימתא דמלכא ומן

רש"י
)כח( עד בליעל יליץ משפט  -יעיד לאד'
מליצת משפטי יסורין ומית' .ופי רשעים
יבלע און  -האון יבלעהו:
)כט( נכונו ללצים  -הקב"ה זימן לו שפטים

משנה

של צרעת לזה הלץ המספר בלשון הרע:
)ב( נהם ככפיר אימת מלך מתעברו -
מכעיסו:

 -שבת פרק כב'

לש ְסעֻ ּדוֹ ת ,וְ אוֹ ֵמר לַ אֲ חֵ ִרים,
ימ ּנָה ְמזוֹ ן ׁ ָש ׁ
ילין הֵ ֶ
)א( חָ ִבית ׁ ֶשנִּ ְׁש ְּב ָרהַ ,מ ִּצ ִ
ילו לָ כֶ םּ ,ובִ ְלבַ ד ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְס ּפֹג .אֵ ין סוֹ ח ֲִטין אֶ ת הַ ּ ֵפרוֹ ת ְלהוֹ צִ יא
או וְ הַ ִּצ ּ
בּ וֹ ּ
הודה אוֹ ֵמרִ ,אם לָ אֳ כָ ִלין,
סוריןַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
או ֵמ ַעצְ ָמן ,אֲ ּ ִ
ֵמהֶ ן ַמ ְׁש ִקין ,וְ ִאם יָצְ ּ
סור .חַ לּ וֹ ת ְ ּדבַ ׁש ׁ ֶש ִר ְּסקָ ן
הַ ּיוֹ צֵ א ֵמהֶ ן מֻ ּ ָתר ,וְ ִאם ְל ַמ ְׁש ִקין ,הַ ּיוֹ צֵ א ֵמהֶ ן אָ ּ
יעזֶרר ַמ ִּתיר:
אֲסורים .וְ ַר ִּבי אֶ ִל ֶ
ִּ
או ֵמ ַעצְ ָמן,
ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת וְ יָצְ ּ
רע"ב ) -א( מצילין מזון שלש סעודות
 ואפילו בכלים הרבה ,דאילו בכלי אחדאמרן בפרק כל כתבי דכמה דבעי מציל:
לכם  -כל אחד מזון שלש סעודות:
ובלבד שלא יספוג  -שלא ישים ספוג
לשאוב היין ולחזור ולהטיף ,ואף על פי
שיש לספוג בית אחיזה דליכא חשש
סחיטה ,שלא יעשה כדרך שהוא עושה
בחול .ואפילו ליקח בידו שמן ודבש שהן
עבים ונדבקים ולקנח ידו בשפת הכלי
אסור ,שלא יעשה כמעשה חול :אין
סוחטין את הפירות  -דהוי ליה מפרק,
תולדה דדש :אסורין  -גזירה שמא
יסחוט לכתחלה :רבי יהודה אומר אם
לאוכלין  -היו אותן פירות מכונסים:
היוצא מהן מותר  -דלא ניחא ליה במה
שזבו וליכא למיגזר בהו שמא יסחוט:

ואם למשקין  -היו מכונסין ,דניחא ליה
במאי דנפיק מנייהו :היוצא מהן אסור -
גזירה שמא יסחוט .ובזיתים וענבים
מודה רבי יהודה לחכמים דאף על גב
דכנסן לאוכלים היוצא מהן אסור ,כיון
דדרכן לסחיטה קיימי ,כי אתו לידי
משקה יהיב דעתיה בהכי .ובשאר מיני
פירות מודים חכמים לרבי יהודה ,כיון
דלאו דרכן לסחיטה .לא נחלקו אלא
בתותים ורמונים ,דר' יהודה מדמה להו
לשאר פירות וחכמים מדמו להו לזיתים
וענבים .והלכה כרבי יהודה :חלות דבש
 כשהן מרוסקין זב הדבש מעצמו מתוךהשעוה ואין דרך לסחטו ,הילכך ר"א
מתיר .וחכמים אוסרים ,גזרו אטו שאינן
מרוסקין .והלכה כר"א:
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)ב( ָּכל ׁ ֶש ָּבא ְבחַ ּ ִמין ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבתׁ ,שוֹ ִרין אוֹ תוֹ ְבחַ ּ ִמין ַּב ּ ׁ ַש ָּבת ,וְ כָ ל ׁ ֶשלּ ֹא בָ א
ָשן
חוץ ִמן הַ ּ ָמ ִליחַ הַ יּ ׁ ָ
ְבחַ ּ ִמין ֵמעֶ ֶרב ׁ ַש ָּבתְ ,מ ִד ִ
יחין אוֹ תוֹ ְבחַ ּ ִמין ַּב ּ ׁ ַש ָּבתּ ,
)וְ ָדגִ ים ְמ ּ ִ
אכ ּ ָתן:
לוחים ְק ַטנִּ ים( וְ קוֹ ְליַס הָ ִא ְס ּ ָפנִ יןֶ ׁ ,שהֲ ָדחָ ָתן זוֹ ִהיא גְ ַמר ְמלַ ְ
רע"ב ) -ב( כל שבא בחמין  -שנתבשל:
מדיחין  -דהדחתו אינה בשולו ,אבל לא
שורין :חוץ מן המליח הישן  -דג מליח

שעברה עליו שנה משנמלח :וקוליס
האספנין  -דג שקליפתו דקה ,והדחתו
בחמין הוא גמר בשולו:

וב ְלבַ ד ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְת ַּכ ּוֵן
ימ ּנָה גְ רוֹ גָ רוֹ תִ ּ ,
)ג( ׁשוֹ בֵ ר אָ ָדם אֶ ת הֶ חָ ִבית לֶ ֱאכֹל הֵ ֶ
הודה .וַ חֲכָ ִמים
גופָ ה ׁ ֶשל חָ ִביתּ ִ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי יְ ּ ָ
לַ עֲ שׂ וֹ ת ּ ֶכ ִלי .וְ אֵ ין נוֹ ְק ִבים ְמ ּ
קובָ ה ,לֹא יִ ּ ֵתן ָעלֶ יהָ ׁ ַשעֲ וָ הִ ,מ ּ ְפנֵי
ַמ ִּת ִירין .וְ לֹא יִ ְ ּקבֶ ּנָה ִמ ִּצ ָ ּד ּה .וְ ִאם הָ יְ ָתה נְ ּ
שה בָ א ִל ְפנֵי ַר ָּבן יוֹ חָ נָן ּ ֶבן ז ַַּכאי
הודהַ ,מעֲ ֶ ׂ
הוא ְמ ָמ ֵרחַ  .אָ ַמר ַר ִּבי יְ ּ ָ
ׁ ֶש ּ
ַּבעֲ ָרב ,וְ אָ ַמר ,חוֹ ְׁש ׁ ַשנִ י לוֹ ֵמחַ ּ ָטאת:
רע"ב ) -ג( שובר אדם את החבית -
מפני שהוא מקלקל :ובלבד שלא יתכוין
לעשות כלי  -לעשות לה פה נאה :אין
נוקבין מגופה  -הדבוקה בפי חבית,
אלא נוטל את כולה ,דכי נקיב לה מתקן
פתחא הוא :רבי יוסי מתיר  -דאין דרך
פתח חבית בכך .והלכה כרבי יוסי :ולא
יקבנה מצדה  -כלומר ,הא דשרי רבי
יוסי להיות נוקב את המגופה ,לא שרי

אלא למעלה בראש המגופה ,דלאו
אורחא למעבד פתחא התם אלא נוטל כל
המגופה; אבל מצדה ,זמנין דעביד ליה
לנקב בצד המגופה משום פתחא ,ואינו
רוצה לפתחה למעלה שלא יפלו צרורות
או עפר ביין :ממרח  -ויש כאן משום
ממחק :בערב  -שם מקום :חוששני לו
מחטאת  -אם מירח השעוה לדבקה
בדופני הכלי סביב הנקב:

רע"ב ) -ד( לתוך הבור  -שאין בו מים:
שיהא שמור  -שלא יסריח מחמת החום.
והא קמשמע לן דלא חיישינן דלמא אתי
לאשויי גומות שבקרקעית הבור כדי
שיהא שוה להושיב שם הקדירה :ואת
המים היפים  -הראויים לשתיה :ברעים
 בתוך מקוה מים רעים שאינן ראוייןלשתיה .ומילתא דפשיטא היא ומשום
סיפא נקט לה ,דתנן ואת הצוננין בחמין
בשביל שיחמו ,מהו דתימא נגזור דלמא
אתי לאטמוני ברמץ ,קמשמע לן :מי

שנשרו כליו  -שנפלו במים בשבת :מהלך
עמהן ואינו חושש  -שמא יחשדו אותו
שכבסן :הגיע לחצר החיצונה  -הסמוכה
למבוא העיר שהוא מקום המשתמר:
שוטחן בחמה  -ליבשן :אבל לא כנגד
העם  -שיחשדוהו שכבסן  -ומשנה זו
דחויה היא ,שהלכה בידינו כל דבר
שאסרו חכמים מפני מראית העין אפילו
בחדרי חדרים אסור ,הלכך אסור לשטחן
אפילו שלא כנגד העם:

מור ,וְ אֶ ת הַ ּ ַמיִ ם הַ יּ ִָפים
)ד( נוֹ ְתנִ ין ּ ַת ְב ִׁשיל ְלתוֹ ְך הַ בּ וֹ ר ִּב ְׁש ִביל ׁ ֶשיְ ּהֵ א ׁ ָש ּ
רו כֵ לָ יו
ָּב ָר ִעים ִּב ְׁש ִביל ׁ ֶשיִ ּ ַ ּצ ּ ּ
מוִ .מי ׁ ֶש ּנ ְָׁש ּ
נו ,וְ אֶ ת הַ צּוֹ נֵן ַּבחַ ָמה ִּב ְׁש ִביל ׁ ֶש ּיֵחַ ּ ּ
יע לֶ חָ צֵ ר הַ ִחיצוֹ נָהׁ ,שוֹ ְטחָ ן
ַּב ֶ ּד ֶר ְך ַּב ּ ַמיִ םְ ,מהַ ֵּל ְך ָּבהֶ ן וְ אֵ ינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁשִ .הגִּ ַ
ַּבחַ ּ ָמה ,אֲבָ ל לֹא כְ נֶגֶ ד הָ ָעם:

שר אֲלֻ נְ ִטיאוֹ ת ,לֹא
וב ֵמי ְטבֶ ְריָא וְ נִ ְס ּ ַת ּ ֵפגֲ ,א ִפלּ ּו ְב ֶע ֶ ׂ
)ה( הָ רוֹ חֵ ץ ְּבמֵ י ְמ ָע ָרה ּ ְ
ש ָרה ְבנֵי אָ ָדם ִמ ְס ּ ַת ּ ְפגִ ין ַּבאֲלֻ נְ ִטית אַ חַ ת ּ ְפנֵיהֶ ם יְ ֵדיהֶ ם
יְ ִביאֵ ם ְּביָדוֹ  ,אֲבָ ל עֲ ָ ׂ
יאין אוֹ ָת ּה ְּבי ָָדן:
ומ ִב ִ
וְ ַרגְ לֵ יהֶ םְ ּ ,
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רע"ב ) -ה( ונסתפג  -וקנח :אפילו
בעשר אלונטיות  -סדינים שמקנחין
בהן ,ונסתפג בהן זה אחר זה ,אע"ג דלא
נפישי מיא בכל חד וחד אפילו הכי לא
יביאם בידו לתוך ביתו אפילו על ידי
עירוב ,שאין כאן איסור הוצאה אלא
גזירה שמא ישכח ויסחטם בבואו :אבל
עשרה בני אדם  -הואיל ומרובין הם

מדכרי אהדדי .ואפילו חדא אלונטית
לעשרה בני אדם ,דהשתא נפיש בה מיא,
אפילו הכי מביאין אותה בידם ולא גזרינן
שמא יסחטוה ,הואיל ומרובין הן :פניהם
ידיהם ורגליהם  -אורחא דמלתא נקט,
והוא הדין לכל גופן .ואין הלכה כמשנה
זו ,אלא אפילו אחד מביא בידו אלונטית
שנסתפג בה ולא חיישינן שמא יסחוט:

ומ ַמ ְׁש ְמ ִׁשין ) ִּב ְבנֵי ֵמ ַעיִ ם( ,אֲבָ ל לֹא ִמ ְת ַע ּ ְמ ִלין וְ לֹא ִמ ְת ּגָ ְר ִדין .אֵ ין
)ו( סָ ִכין ּ ְ
ימא ,וְ אֵ ין עוֹ שִׂ ין אַ ּ ִפ ְק ְטוִ יזִ ין ,וְ אֵ ין ְמ ַע ְּצ ִבין אֶ ת הַ ּקָ ָטן ,וְ אֵ ין
יוֹ ְר ִדין ְלקוֹ ְר ִ ּד ָ
ירין אֶ ת הַ ּ ׁ ֶשבֶ רִ .מי ׁ ֶשנִּ ְפ ְרקָ ה יָדוֹ וְ ַרגְ לוֹ  ,לֹא יִ ְט ְרפֵ ם ְּבצוֹ נֵן ,אֲבָ ל רוֹ חֵ ץ
ַמחֲזִ ִ
נִת ַר ּ ָפא:
הוא ְכ ַד ְרכּ וֹ  ,וְ ִאם נִ ְת ַר ּ ָפא ְ
ּ
רע"ב ) -ו( סכין  -שמן בשבת:
וממשמשין  -ביד על כל הגוף להנאה:
אבל לא מתעמלין  -לשפשף בכח :ולא
מתגרדין  -במגרדת ,ודומה לו )איוב ב(
ויקח לו חרש להתגרד בו ,משום דהוי
כעובדא דחול :אין יורדין לפולימא -
בקעה מלאה מים ותחתיה טיט כמו
דבק ,ויש בה מקומות שיטבע הרוחץ שם
באותו טיט וידבק בו ואינו יכול לעלות
עד שיתקבצו בני אדם ויעלוהו בקושי
גדול ובדוחק .פירוש אחר ,בקעה שטיט
שלה מחליק והרוחץ שם נופל ובגדיו
נושרים במים ואתי לידי סחיטה:
אפקטויזין  -להקיא .ופירושו ,אפיק טוי
זיין .כלומר ,להוציא המזון ממקום בשולו
שהיא האצטומכה .אפיק ,מוציא .טוי,
מתבשל ,צלי אש מתרגמינן טוי נור .זיין,

גמרא

מזון .ודוקא לשתות משקה שמביאו
להקיא הוא שאסור בשבת ,אבל להכניס
אצבעו לתוך פיו כדי להקיא מותר .והיכא
דאית ליה צערא ואם יקיא יתרפא ,מותר
אפילו על ידי משקה :ואין מעצבין את
הקטן  -לתקנו ולישב עצמותיו וחוליות
שדרתו ,משום דמחזי כבונה .ולא אמרן
אלא לאחר זמן ,אבל ביום לידה שרי:
מעצבין  -לשון ידיך עצבוני ויעשוני
)איוב י( :ואין מחזירין את השבר  -עצם
שנשבר .ואין הלכה כמשנה זו ,אלא הלכה
מחזירין את השבר בשבת :שנפרקה ידו -
שיצא העצם מן הפרק שלו :לא יטרפם -
לשון ביצים טרופות בקערה .שמשתטף
]בצונן[ על מקום השבר ,דמחזי דלרפואה
קעביד:

 -שבת דף קמה' ע"ב

יתיב רבי חייא בר אבא ורבי אסי קמיה דרבי יוחנן ויתיב רבי יוחנן וקא
מנמנם אמר ליה רבי חייא בר אבא לרבי אסי מפני מה עופות שבבבל
שמנים אמר ליה כלך למדבר עזה ואראך שמנים מהן מפני מה מועדים
שבבבל שמחים מפני שהן עניים מפני מה תלמידי חכמים שבבבל מצוינין
לפי שאינן בני תורה מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים מפני שאוכלין
שקצים ורמשים איתער בהו רבי יוחנן אמר להו דרדקי לא כך אמרתי לכם
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אמור לחכמה אחותי את אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך
אומרהו ואם לאו לא תאמרהו אמרו ליה ולימא לן מר איזה מהן מפני מה
עופות שבבבל שמנים מפני שלא גלו שנאמר שאנן מואב מנעוריו ושקט
הוא אל שמריו ובגולה לא הלך והכא מנלן דגלו דתניא רבי יהודה אומר
חמשים ושתים שנה לא עבר איש ביהודה שנאמר על ההרים אשא בכי
ונהי וגו' מעוף השמים ועד בהמה נדדו הלכו בהמ"ה בגימטריא חמשין
ותרתין הוו .מפני מה מועדים שבבבל שמחים מפני שלא היו באותה קללה
דכתיב והשבתי כל משושה חגה חדשה ושבתה וכל מועדה .מפני מה
תלמידי חכמים שבבבל מצוינין לפי שאינן בני מקומן דאמרי אינשי במתא
שמאי בלא מתא תותבאי .מפני מה עובדי כוכבים מזוהמין שלא עמדו על
הר סיני שבשעה שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא ישראל שעמדו על הר
סיני פסקה זוהמתן עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה
זוהמתן אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי גרים מאי אמר ליה אף
על גב דאינהו לא הוו מזלייהו הוו דכתיב את אשר ישנו פה עמנו עומד
היום לפני ה' אלהינו ואת אשר איננו פה וגו':
רש"י על הגמרא
מפני מה עופות שבבבל שמנים  -משל ארץ
ישראל :כלך  -לכה לך ,אלא שקיצר הלשון:
למדבר עזה  -והיא מארץ ישראל :מועדים
שבבבל שמחים  -רגילים לשמוח במועדים
יותר מארץ ישראל :מפני שהם עניים  -וכל
השנה אין להם שמחה במאכל ומשתה ,ואין
להם מרגוע ממלאכה ,לפיכך במועדים כל
שמחתם :מצויינין  -מציינין עצמן בלבושים
נאים :מצויינין  -מקושטין :שאינן בני תורה
 כל כך ,לכבדם כבני ארץ ישראל מחמתתורתם מכבדים אותם מחמת לבושיהן,
שנראין חשובים :דרדקי  -בחורים שלא
הגיעו לסברא :מפני שלא גלו  -העופות,
כמו אותן של ארץ ישראל כדאמרינן לקמן:
שאנן מואב מנעוריו וגו'  -סיפיה דקרא על
כן עמד טעמו בו ,אלמא הגולין מפיגין
טעמן ושמנן :חמישים ושתים שנה  -משגלו

בימי צדקיה בחרבות ירושלים עד שנפקדו
בימי כורש ,ואז עלו מהם לייסד את הבית
שמונה עשרה שנים קודם גמר הבנין שהיא
לסוף שבעים שנה ,בשנת שתים לדריוש
כדאמרינן במגילה )יא ,ב( :במתא שמאי -
בעירי איני צריך להתכבד ,אלא בשמי שאני
ניכר בו :בלא מתא  -במקום שאינה עירי:
תותבאי  -כבודי תלוי בשמלתי ,שמלתו
מתרגמינן תותביה )שמות כב( :כשבא נחש
על חוה  -כשנתן לה עצה לאכול מן העץ בא
עליה ,דכתיב )בראשית ג( הנחש השיאני לשון
נשואין :גרים מאי  -שלא היו על הר סיני,
מהיכן פסקה זוהמא מזלייהו הוו בסיני ,וכל
שעמדו על הר סיני נתקדשו ונטהרו ונתרפאו
מכל מום ,ואף עורים ופסחים שהיו בישראל,
כדתניא בספרי:
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זוהר

– ויקהל דף ר' ע"ב

יהיב ִלי ְר ׁש ּו ְלגַ ָּלאָ הַּ ,בר
ישא ,וְ לָ א ִא ְתיְ ִ
בוצִ ינָא קַ ִ ּד ׁ ָ
ִמ ָּלה ָ ּדא ְׁש ַמ ְענָא ְּב ָרזִ ין ְ ּד ּ
עו
יהי נ ְַק ָטא נ ְַפ ִׁשין וְ ּ ִ
ידי ֶע ְליוֹ נִ יןְּ .ד ִאי ְּבהַ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ִ
כו ח ֲִס ֵ
רוחין ִּב ְר ּ
ְל ּ
קותא,
יה ְל ָדא ,וְ י ִָהיב נַפְ ׁ ֵשיהּ ִּב ְדבֵ ּ ָ
עות ּ
ור ּ ֵ
יה ּ ְ
יהו יְ ׁ ַש ּוֵי ִל ֵּב ּ
יקותא ח ֲָדאִ ,א ּ
ִ ּד ְדבֵ ּ ָ
קותאִ .אי ִא ְתקַ ִּבלַ ת ְּבהַ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא
הוא ְ ּדבֵ ּ ָ
הוא ְר ּ ָ
עותאְ ,לאַ ְכ ְללָ א לָ ּה ְּבהַ ּ
ְּבהַ ּ
יהו ַּבר נ ָׁש
רוחין וְ נִ ְׁש ָמ ִתין ְ ּד ִא ִ
ינון נ ְַפ ִׁשין ּ ִ
הוא ְר ּ ָ
יהי נ ְַק ָטא .הַ אי ִא ּ
עותאּ ְ ,ד ִא ּ ּ
ְּבהַ ּ
ְ ּד ִא ְתצְ ִריר ִּבצְ רוֹ ָרא ְ ּדחַ יֵּי ְּבהַ אי ָע ְל ָמאּ ,ובְ ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי:
ילא )קפ"ט ע"א(
יתאִ ,מ ְל ֵע ָּ
ומ ְטרוֹ נִ ָ
תו ְ ּדבַ ְעיָא ְל ִא ְת ַּכ ְ ּללָ א ִמ ָּכל ִס ְט ִריןַ ,מ ְל ָּכא ּ ַ
וְ ּ
ילא,
ול ִא ְת ַע ְּט ָרא ְּבנִ ְׁש ָמ ִתין ְּבכָ ל ִס ְט ִריןִ .א ְת ַע ְּט ַרת ְּבנִ ְׁש ָמ ִתין ִמ ְל ֵע ָּ
ומ ּ ַת ּ ָתאְ ּ ,
ִּ
יה ְלכָ ל ָ ּדא,
עות ּ
ור ּ ֵ
יה ּ ְ
וְ ִא ְת ַע ְּט ַרת ְּבנִ ְׁש ָמ ִתין ִמ ּ ַת ּ ָתא .וְ ִאי ַּבר נ ָׁש יְ כַ וֵ ּין ִל ּ ֵב ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
עותא ְּכ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמרְּ .כ ֵדין ּ ְ
קותא ִּב ְר ּ ָ
וְ יִ ְמ ֹסר נ ְַפ ׁ ֵשי ּה ִמ ּ ַת ּ ָתא ִּב ְדבֵ ּ ָ
הוא ְ ּדבָ ִריךְ
הוא ׁ ָשלוֹ ם ִ ּד ְל ֵע ָּ
ארי לֵ ּ
הוא קָ ֵ
ילא .הַ ּ
יה ׁ ָשלוֹ ם ְל ַת ּ ָתאְּ ,כגַ וְ ונָא ְ ּדהַ ּ
ּ
נִיתא וְ אַ ְכ ִליל לָ ּה וְ אַ ְע ַטר לָ הּ ְּבכָ ל ִע ְט ִרין:
לָ ּה ְל ַמ ְטרוֹ ָ
ְ
יה ׁ ָשלוֹ ם ְל ַת ּ ָתאְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת
הוא קָ ֵרי לֵ ּ
אוף הָ ִכי ,הַ אי ַּבר נ ָׁש ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ּ
ילאָ ׁ ,שלוֹ ם.
יה ְל ֵע ָּ
אָ ֵמר )שופטים ו( וַ יִ ּ ְק ָרא לוֹ יְ ָי ׁ ָשלוֹ ם .וְ כָ ל יוֹ מוֹ י הָ ִכי קָ ָראן לֵ ּ
ילא:
הוא ׁ ָשלוֹ ם ְל ֵע ָּ
ְּבגִ ין ְ ּדאַ ְכ ִליל וְ אַ ְע ַטר ְל ַמ ְטרוֹ נִ ָ
יתא ְל ַת ּ ָתאְּ ,כגַ וְ ונָא ְ ּדהַ ּ
ינון
הוא ַּבר נ ָׁש ֵמהַ אי ָע ְל ָמא ,נִ ְׁש ָמ ֵת ּ
יה סַ ְ ּלקָ א ּובַ ְק ָעא ְּבכָ ל ִא ּ ּ
וְ כַ ד ִא ְס ּ ַת ָּלק הַ ּ
ְ
מר )ישעיה נז(
הוא קָ ֵרי לָ ּה וְ אָ ַ
יד ּה .וְ ּ ְ
יעין ,וְ לֵ ית ַמאן ְ ּדיִ ְמחֵ י ִּב ָ
ְר ִק ִ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
חון לָ ּה )דף ר"א
ָיבֹא ׁ ָשלוֹ םְׁ ּ .
ָנוחו ַעל ִמ ְׁש ְּכבוֹ ָתם וְ גוֹ ' .וְ יִ ְפ ְּת ּ
וש ִכינְ ּ ָתא אָ ְמ ָרה ,י ּ ּ
יד ּה .וְ ַעל ָ ּדא,
טורי ְ ּדאֲפַ ְר ְסמוֹ נָא ַ ּד ְכיָא ,וְ לָ א יְ הֵ א ַמאן ְ ּדיִ ְמחֵ י ִּב ָ
ע"א( ְּתלֵ יסָ ר ּ ֵ
עותיהּ ְל ָדא .וְ ַעל ָ ּדא ְּכ ִתיב ,כּ ֹל נְ ִדיב ִלבּ וֹ
ור ּ ֵ
יה ּ ְ
יש ּוֵי ִל ּ ֵב ּ
יהו ַמאן ְ ּד ׁ ַ
ַז ָּכאָ ה ִא ּ
רומת יְ ָי' ְלגַ ּ ֵבי ַמ ְל ָּכא ִע ָּלאָ הְּ ,כ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר:
יְ ִביאֶ הָ אֵ ת ְּת ּ ַ
יה ,וְ אָ ַמר ,וַ וי ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ,אַ נְ ְּת ַּבחַ יִ ּין ,וַ ֲאנָא ָּבכֵ ינָא עֲ לָ ךְ.
אָ ִרים ִר ִּבי אַ ָּבא קָ לֵ ּ
לָ א עֲ לָ ְך ָּבכֵ ינָא ,אֶ ָּלא ָּבכֵ ינָא ַעל חַ בְ ַר ּיָיאּ ,ובָ כֵ ינָא ַעל ָע ְל ָמאִ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן
ובנְ הוֹ ָרא ְ ּדאַ ְד ִליק ְל ַת ּ ָתא,
ילא וְ אַ ְד ִליק ְל ַת ּ ָתאִ ּ .
בוצִ ינָא ִ ּד ְׁש ָר ּגָ אּ ְ ,דאַ ְד ִליק ְל ֵע ָּ
ְּכ ּ
ירין ָּכל ְּבנֵי ָע ְל ָמא) ,נ"א נהיר לעילא( וַ וי ְל ָע ְל ָמאַּ ,כד יִ ְס ּ ָתלַ ק נְ הוֹ ָרא ִ ּד ְל ַת ּ ָתא
נְ ִה ִ
יתא ְל ָע ְל ָמא .קָ ם ִר ִּבי אַ ָּבא וְ נ ִָׁשיק
ילאַ .מאן יַנְ ִהיר נְ הוֹ ָרא ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
ִּבנְ הוֹ ָרא ִ ּד ְל ֵע ָּ
ְ
ְ
הוא
יה ִמ ִ ּלין ִא ֵּלין הֲווֹ ְּתחוֹ ת יְ ָדך ,וְ ַעל ָ ּדא ּ ְ
אֲמר לֵ ּ
ְל ִר ִּבי ִח ּיָיאַ .
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
חולָ ִקי:
ׁ ָש ַד ְרנִ י ַעד הָ כָ אְ ,ל ִא ְתחַ ְּב ָרא ִע ּ ְמכוֹ ן ַז ָּכאָ ה ּ
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חק לישראל – פרשת ויקהל יום ב'
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ב'
)ט( תפלות אלו אין פוחתין מהן אבל מוסיפין עליהם אם רצה אדם להתפלל כל היום
כולו הרשות בידו וכל אותן התפלות שיוסיף כמו מקריב נדבות לפיכך צריך שיחדש
דבר בכל ברכה וברכה מן האמצעיות מעין הברכות ואם חידש אפילו בברכה אחת דיו
כדי להודיע שהיא נדבה ולא חובה ושלש ראשונות ושלש אחרונות לעולם אין מוסיפין
בהן ולא פוחתין מהן ואין משנין בהן דבר:
)י( אין הציבור מתפללין תפלת נדבה לפי שאין הציבור מביאין קרבן נדבה ולא יתפלל
אפילו יחיד מוסף שתים אחת חובת היום ואחת נדבה לפי שאין מתנדבין קרבן מוסף
ויש מן הגאונים מי שהורה שאסור להתפלל תפלת נדבה בשבתות וימים טובים לפי
שאין מקריבין בהן נדבה אלא חובת היום בלבד:

לע"נ

זאב חיים בן שרה ,משה דוד בן סולטנה סוזן מלכה ,גד גבריאל בן סוזן ,סולטנה
סוזן מלכה בת שמחה ,דניאלה פורטונה בת רחל ,צדיקה בת שרה ז"ל.
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