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חק לישראל – פרשת ויקהל יום ד'
תורה -

שמות פרק לה'

ֲשר לוֹ אֶ ת ַּב ָ ּדיו וְ אֶ ת ָּכל ּ ֵכלָ יו אֶ ת
חשת א ׁ ֶ
)טז( אֵ ת ִמזְ ַּבח הָ עֹלָ ה וְ אֶ ת ִמ ְכ ַּבר הַ נְּ ׁ ֶ
חשת אֲ ׁ ֶשר לוֹ אֶ ת ַּב ָ ּדיו וְ אֶ ת ָּכל
הַ ִּכיֹּר וְ אֶ ת ּ ַכ ּנוֹ ) :טז( אֵ ת ִמזְ ַּבח הָ עֹלָ ה וְ אֶ ת ִמ ְכ ַּבר הַ נְּ ׁ ֶ
ּ ֵכלָ יו אֶ ת הַ ִּכ ּיֹר וְ אֶ ת ַּכ ּנוֹ :

אֲריחוֹ ִהי וְ יָת ָּכל ָמנוֹ ִהי
יה יָת ִ
)טז( יָת ַמ ְד ְּבחָ א ַדעֲ לָ ָתא וְ יָת ְס ָר ָדא ִדנְ חָ ׁ ָשא ִ ּדילֵ ּ

יה:
יָת ִּכיוֹ ָרא וְ יָת ְּב ִסיסֵ ּ
)יז(

אֵ ת קַ ְל ֵעי הֶ חָ צֵ ר אֶ ת ַע ּמֻ ָדיו וְ אֶ ת א ֲָדנֶיהָ וְ אֵ ת ָמסַ ְך ׁ ַש ַער הֶ חָ צֵ ר:

הֶ חָ צֵ ר אֶ ת ַע ּמֻ ָדיו וְ אֶ ת אֲ ָדנֶיהָ וְ אֵ ת ָמסַ ְך ׁ ַש ַער הֶ חָ צֵ ר:

)יז(

)יז( אֵ ת קַ ְל ֵעי

יָת ְס ָר ֵדי ַד ְר ּ ָתא יָת ַע ּמוּדוֹ ִהי וְ יָת

סַ ְמכָ הָ א וְ יָת ּ ְפ ָרסָ א ִ ּד ְת ַרע ַ ּד ְר ּ ָתא:

)יח( אֶ ת יִ ְתדֹת הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן וְ אֶ ת יִ ְתדֹת הֶ חָ צֵ ר וְ אֶ ת ֵמ ְ
ית ֵריהֶ ם) :יח( אֶ ת יִ ְתדֹת הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן
ית ֵריהֶ ם) :יח( יָת ִס ּ ֵכי ַמ ְׁש ְּכנָא וְ יָת ִס ּ ֵכי ְד ַד ְר ּ ָתא וְ יָת אַ ּט ּונֵיהוֹ ן:
וְ אֶ ת יִ ְתדֹת הֶ חָ צֵ ר וְ אֶ ת ֵמ ְ
)יט( אֶ ת ִּבגְ ֵדי הַ ּ ְׂש ָרד ְל ׁ ָש ֵרת ַּב ּק ֶֹד ׁש אֶ ת ִּבגְ ֵדי הַ ּק ֶֹד ׁש ְלאַ ֲהרֹן הַ כּ ֹהֵ ן וְ אֶ ת ִּבגְ ֵדי
בָ נָיו ְלכַ הֵ ן) :יט( אֶ ת ִ ּבגְ ֵדי הַ ּ ְׂש ָרד ְל ׁ ָש ֵרת ַּב ּק ֶֹד ׁש אֶ ת ִ ּבגְ ֵדי הַ ּק ֶֹד ׁש ְלאַ הֲ רֹן הַ כּ ֹהֵ ן וְ אֶ ת ִ ּבגְ ֵדי
בָ נָיו ְלכַ הֵ ן:

)יט( יָת ְלבו ׁ ֵּשי ִׁש ּמו ׁ ָּשא ְל ׁ ַש ּ ָמ ׁ ָשא ְבקו ְּד ׁ ָשא יָת ְלבו ׁ ֵּשי קו ְּד ׁ ָשא ְלאַ הֲ רֹן ַּכהֲ נָא וְ יָת ְלבו ׁ ֵּשי ְבנוֹ ִהי

ְל ׁ ַש ּ ָמ ׁ ָשא:

או ָּכל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ִ ּל ְפנֵי ׁ ֶ
או ָּכל עֲ ַדת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ִ ּל ְפנֵי
)כ( וַ ּיֵצְ ּ
משה) :כ( וַ יֵּצְ ּ
ֹשה:
משה) :כ( וּנְ פָ ק ּו ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ִד ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִמן קֳ ָדם מ ׁ ֶ
ֶׁ
יאו אֶ ת
שאוֹ ִלבּ וֹ וְ כֹל ׁ ֶ
ֲשר נְ ָ ׂ
יש א ׁ ֶ
ֹאו ָּכל ִא ׁ
רוחוֹ אֹ תוֹ הֵ ִב ּ
אֲשר נ ְָדבָ ה ּ
)כא( וַ ָיּב ּ
ולכָ ל עֲ ֹב ָדתוֹ ּ ְ
רומת יְ הֹוָ ה ִל ְמלֶ אכֶ ת אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד ּ ְ
ְּת ּ ַ
או ָּכל
ול ִבגְ ֵדי הַ ּק ֶֹד ׁש) :כא( וַ יָ ּ ֹב ּ
רומת יְ הֹוָ ה ִל ְמלֶ אכֶ ת אֹ הֶ ל
יאו אֶ ת ְּת ּ ַ
ֲשר נְ ָ ׂשאוֹ ִלבּ וֹ וְ ֹכל א ׁ ֶ
יש א ׁ ֶ
ִא ׁ
רוחוֹ אֹ תוֹ הֵ ִב ּ
ֲשר נ ְָדבָ ה ּ
יה
ָת ּ
יה י ֵ
יה וְ ֹכל ִ ּדי אַ ְׁשלֵ ַמת רוּחֵ ּ
ול ִבגְ ֵדי הַ ּק ֶֹד ׁש) :כא( וַ אֲתוֹ ָּכל גְּ בַ ר ְ ּד ִא ְת ְר ֵעי ִל ּ ֵב ּ
ולכָ ל עֲ ֹב ָדתוֹ ּ ְ
מוֹ ֵעד ּ ְ
ֵיה וְ ִל ְלבו ׁ ֵּשי קו ְּד ׁ ָשא:
ידת ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא ו ְּלכָ ל ּ ֻפ ְלחָ נ ּ
קֳדם יְ ָי לַ עֲ ִב ַ
אַ יְ ִתיא ּו יָת אַ ְפ ָר ׁשו ָּתא ָ

רש"י
)יז( את עמודיו ואת אדניה  -הרי חצר קרוי
כאן לשון זכר ולשון נקבה וכן דברים הרבה:
ואת מסך שער החצר  -וילון פרוש לצד
המזרח עשרים אמה אמצעיות של רוחב
החצר שהיה חמישים רחב וסתומין הימנו לצד
צפון ט"ו אמה וכן לדרום שנא' )שמות כז(
וחמש עשרה אמה קלעים לכתף:

נביא

)יח( יתדת  -לתקוע ולקשור בהם סופי
היריעות בארץ שלא ינועו ברוח :מיתריהם -
חבלים לקשור:
)יט( בגדי השרד  -לכסות הארון והשלחן
והמנורה והמזבחות בשעת סילוק מסעות:

– מלכים א פרק ז' כח'-לג'

ומ ְסגְּ רֹת ּ ֵבין הַ ְׁשלַ ִּבים) :כח( ודין עובד
)כח( וְ זֶה ַמעֲ ֵׂשה הַ ּ ְמכוֹ נָה ִמ ְסגְּ רֹת לָ הֶ ם ּ ִ
בסיסיא גנדפין להון וגדנפין בין שליביא:

רובים וְ ַעל הַ ְׁשלַ ִּבים ּ ֵכן
ֲשר ּ ֵבין הַ ְׁשלַ ִּבים ֲא ָריוֹ ת ָּבקָ ר ּוכְ ּ ִ
)כט( וְ ַעל הַ ּ ִמ ְסגְּ רוֹ ת א ׁ ֶ
שה מוֹ ָרד) :כט( ועל גדנא דבין שליביא
ומ ּ ַתחַ ת לַ אֲ ָריוֹ ת וְ לַ ָּבקָ ר לֹיוֹ ת ַמעֲ ֵ ׂ
ִמ ּ ָמ ַעל ּ ִ
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חק לישראל – פרשת ויקהל יום ד'
ציור אריון תורין וכרובין ועל שליביא כנתא מלעיל ומלרע לאריון ולתורין מדבק עובד
כבוש:

ֹשת וְ אַ ְר ָּב ָעה פַ עֲ מ ָֹתיו
ֹשת לַ ּ ְמכוֹ נָה הָ אַ חַ ת וְ סַ ְרנֵי נְ ח ׁ ֶ
)ל( וְ אַ ְר ָּב ָעה אוֹ פַ ּנֵי נְ ח ׁ ֶ
יש לֹיוֹ ת) :ל( וארבעה גלגלי
ְּכ ֵתפֹ ת לָ הֶ ם ִמ ּ ַתחַ ת לַ ִּכיֹּר הַ ְּכ ֵתפֹ ת יְ צֻ קוֹ ת ֵמ ֵעבֶ ר ִא ׁ
נחשא לבסיסא חדא ונסרין דנחש וארבע זויתיה כתפין להון מלרע לכיורא כתפין מתכין
ככבש עובד דבוק:

יהו ִמ ּ ֵבית לַ כּ ֶֹת ֶרת וָ ַמ ְעלָ ה ָּבאַ ּ ָמה ּופִ יהָ ָע ֹגל ַמעֲ ֵ ׂשה כֵ ן אַ ּ ָמה וַ חֲצִ י
)לא( ּ ִ
ופ ּ
ֹתיהֶ ם ְמ ֻר ָּבעוֹ ת לֹא עֲ גֻלּ וֹ ת) :לא( ופומיה
ומ ְסגְּ ר ֵ
הָ אַ ּ ָמה וְ גַ ם ַעל ּ ִפיהָ ִמ ְקלָ עוֹ ת ּ ִ
מגיו לקרונתהון ולעילא באמתא ופומיה סגלגל עובד כנתא אמתא ופלגות אמתא ואף
על פומה קליעין וגדנפיהון מרבעין ולא סגלגלין:

)לב( וְ אַ ְר ַּב ַעת הָ אוֹ פַ נִּ ים ְל ִמ ּ ַתחַ ת לַ ּ ִמ ְסגְּ רוֹ ת וִ ידוֹ ת הָ אוֹ פַ נִּ ים ַּב ּ ְמכוֹ נָה וְ קוֹ ַמת
מה) :לב( וארבעא גלגליא למלרע לגדנפיא ואשדת גלגליא
הָ אוֹ פַ ן הָ אֶ חָ ד אַ ּ ָמה וַ חֲצִ י הָ אַ ּ ָ
בבסיסא ורומיה דגלגל חד אמתא ופלגות אמתא:

שה אוֹ פַ ן הַ ּ ֶמ ְר ָּכבָ ה יְ דוֹ ָתם וְ גַ ּ ֵביהֶ ם וְ ִח ּ ׁ ֻשקֵ יהֶ ם
שה הָ אוֹ פַ נִּ ים ְּכ ַמעֲ ֵ ׂ
ומעֲ ֵ ׂ
)לג( ּ ַ
מוצָ ק) :לג( ועובד גלגליא כעובד גלגלי מרכבת יקרא אשדתהון
וְ ִח ּ ׁ ֻש ֵריהֶ ם הַ כּ ֹל
ּ
וגביהון וחופיהון וכבושיהון כולא מתך:

רש"י
)כח( מסגרת להם  -ראיתי במשנה ארבעים
ותשע מדות ,המסגרות כמין טבלאות.
מסגרות להם  -המסגרות מיד אופן ליד
אופן ,ויד אופן ,הוא עץ התחוב בתוך האופן
בנקב ,וקרוי איישי"ל בלע"ז .וארבע האופנים
במכונה ,מסגרות מכאן ומסגרות מכאן,
מארבע צדדין ,ובין זו לזו ארבע אמות רוחב,
ומלמעלה 'סרנים' ,כמו 'נסרים' ,מול
המסגרות ,והשלבים מן התחתונה לעליונה.
ומסגרות  -אחרות .בין השלבים  -כעין
מלאכת כרעי המטה של בני כפר ,שאינן
עגולים אלא בולט ,לצור בהם אריות
וכרובים .ואומר אני ,שהשלבים הללו כעין
שליבות סולם ,כמין מקלות נחושת זקופין על
המסגרות התחתונה ,כשנים ושלשה בין מקל
למקל ,מסגרות קבועות משליבה לשליבה.
ויונתן תרגם :שליביא:
)כט( ועל המסגרות אשר בין השלבים  -היו
מצויירות צורות אריות ,צורות בקרים
וכרובים .ועל השלבים כן  -בסיס ,להושיב
הכיור עליו ,מלמעלה למסגרת אשר על

ראשם .ומתחת לאריות ולבקר  -המרוקמין
על המסגרות שבין השלבים .ליות מעשה
מורד  -לויות ,כמין זכר ונקבה מחוברין זה
בזה .מעשה מורד  -מרודדין ,כמין רידוד
טס דק ,ואין בולטין בעביו ,ולא חקוקים
בשיקוע .ויונתן תרגם :לויות מעשה מורד,
מדבק עובד כבוש ,שולדור"ש בלע"ז:
)ל( וארבעה אופני  -שנים לפניה ושנים
לאחריה ,כדרך העגלות הגדולות .וסרני
נחשת  -יונתן תרגם :ונסרין דנחש .הם
הנסרים העליונים מול המסגרות .סרני -
כמו נסרים .וארבע פעמותיו  -של כן
שעליהם .כתפות להם  -בולטות למעלה מן
הנסרים בזויות הכן .ותחת הכיור היושב על
הכן ,היו הכתפות יצוקות) .ספרים אחרים
ללמד שמתוך הכן היו הכתפות יוצאות ביציקה
אחת ,והכתפות מחזיקות לכיור שלא יפול
למטה לתוכה של כן( .מעבר איש ליות -
מצד כל אחד מן הכתפות ,היה לויות של זכר
ונקבה מצויירות .מעבר איש ,כמו איש אל
אחיו האמורים בכרובים )שמות כה כ(:

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

טעון גניזה

3

חק לישראל – פרשת ויקהל יום ד'
העגול .אמה וחצי האמה  -רחבה בעגול.
וגם על פיה מקלעות  -צורת פרחים:
)לב( וארבעת האופנים למתחת למסגרות -
שהמסגרות מיד אופן ליד אופן ,כמו
שפירשתי .וידות האופנים  -הוא עץ התחוב
באופנים ,וקורין איישי"ל .במכונה  -דבוקים
מצוקים במכונה ביציקה אחת:
)לג( כמעשה אופן המרכבה  -תרגם יונתן:
כעובד גלגלי מרכבה ,אופן בתוך האופן שתי
וערב ,כמו שאמר ביחזקאל )א טז( במרכבה
גבוה .ידותם  -איישי"ל .וגביהם  -בוייל"ש
בלע"ז ,הם הנקבים .וחשוקיהם  -הם
עגולים סביב ,שהוא קישורן .וחשוריהם -
זרועות האופנים ,התחובים מגביהם
לחשוקיהם ,שקורין ריי"ש בלע"ז:

)לא( ופיהו מבית לכתרת ומעלה באמה -
פיהו של כן ,יוצא מתוך פיהו של כותרת,
ועולה למעלה אמה גובה ,והכותרת היא הגג
המכונה עשוי כמין כובע משופע מכל צדדיו,
ובאמצע נקבעת נקב עגול אמה וחצי אמה
רוחב בעגול ,וסביב אותו נקב כמין היקף
מחיצה ,חצי אמה גובה סביב ,וכך מפורש
למטה )פסוק לה( בענין ,שנאמר :ובראש
המכונה חצי אמה קומה עגול סביב .והוא
קרוי 'פי הכותרת' ,והכן מונח על אותו היקף,
ושולי הכן תחובין בתוך פי ההיקף ,ולמעלה
הימנו הוא בולט אמה ,וזהו שאמר כאן :ופיהו
מבית לכותרת ומעלה באמה .ופיה עגול
מעשה כן  -ופיה של כותרת עגול ,דוגמת כן

כתובים

 -משלי כ' ח'-יג'

ֶמלֶ ְך יוֹ ׁ ֵשב ַעל ִּכ ּ ֵסא ִדין ְמז ֶָרה ְב ֵעינָיו ָּכל ָרע:

)ח(
מפזר מן קדמוהי כלהון בישתא:

)ח( מלכא דיתב על כורסיא דדינא

אתי:
יתי ִל ִּבי ָטהַ ְר ִּתי ֵמחַ ּ ָט ִ
ֹאמר זִ ִּכ ִ
)ט( ִמי י ַ
)י( אֶ בֶ ן וָ אֶ בֶ ן אֵ יפָ ה וְ אֵ יפָ ה ּתוֹ עֲ בַ ת יְ הֹוָ ה ּגַ ם ְׁשנֵיהֶ ם:

)ט( מן דיימר זכי הוא לבי ואדכיית מחובתי:
)י( מתקלא ומתקלא כילא וכילא

מרחקי אנון קדם אלהא אף תרויהון:

ָשר ּ ָפעֳ לוֹ :
ּגַ ם ְּב ַמעֲ לָ לָ יו יִ ְתנ ּ ֶַכר נ ַָער ִאם ז ְַך וְ ִאם י ׁ ָ

)יא(
אין דכי ואין תריצן עובדוהי:

אֹ זֶן ׁש ַֹמ ַעת וְ ַעיִ ן רֹאָ ה יְ הֹוָ ה ָע ָ ׂשה גַ ם ְׁשנֵיהֶ ם:

)יב(
אברי תרויהון:

)יא( אוף בעובדוהי מתידע טליא

)יב( אדנא דשמעא ועינא דחזיא אלהא

אַ ל ּ ֶתאֱהַ ב ׁ ֵשנָה ּ ֶפן ִּתוָ ּ ֵר ׁש ּ ְפקַ ח ֵעינ ָ
ֶיך שְׂ בַ ע לָ חֶ ם:

)יג(
תתמסכן פתח עינך ושבע לחמא:

)יג( לא תרחם שנתא דלמא

רש"י
)ח( מלך יושב על כסא דין  -יש לפרשו כנגד
הקב"ה ויש לפרשו כנגד שופטי אמת:
)יב( אוזן שומעת ועין רואה וגו'  -כלומר

משנה

מעשה ידיו הם והוא חפץ באוזן שומעת
מוסר ועין הרואה את הנולד:
)יג( אל תאהב שנה פן תורש  -כי תעשה רש:

– בבא בתרא פרק ב'

)א( לֹא יַחְ ּפוֹ ר אָ ָדם בּ וֹ ר סָ ּ ְ
מוך ְלבוֹ רוֹ ׁ ֶשל חֲבֵ רוֹ  ,וְ לֹא ִׁשיחַ  ,וְ לֹא ְמ ָע ָרה ,וְ לֹא
לשה
אַ ּ ַמת הַ ּ ַמיִ ם ,וְ לֹא נִ ְב ֶרכֶ ת כּ וֹ ְב ִסין ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן ִה ְר ִחיק ִמכּ ֶֹתל חֲבֵ רוֹ ְׁש ׁ ָ
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יקין אֶ ת הַ ּגֶ פֶ ת וְ אֶ ת הַ זֶּבֶ ל וְ אֶ ת הַ ּ ֶמלַ ח וְ אֶ ת הַ ִּסיד
ְטפָ ִחים ,וְ סָ ד ַּב ִּסידַ .מ ְר ִח ִ
יקין אֶ ת
לשה ְטפָ ִחים ,וְ סָ ד ַּב ִּסידַ .מ ְר ִח ִ
וְ אֶ ת הַ ְּסלָ ִעים ִמ ָּכ ְתלוֹ ׁ ֶשל חֲבֵ רוֹ ְׁש ׁ ָ
יקין
ומ ְר ִח ִ
לשה ְטפָ ִחיםַ ּ .
הַ זְ ּ ָר ִעים ,וְ אֶ ת הַ ּ ַמח ֲֵר ׁ ָשה ,וְ אֶ ת ֵמי ַרגְ לַ יִ ם ִמן הַ כּ ֶֹתל ְׁש ׁ ָ
לשה ִמן
נורְׁ ,ש ׁ ָ
אֶ ת הָ ֵרחַ יִ ם ְׁש ׁ ָ
לשה ִמן הַ ּ ׁ ֶשכֶ בֶ ׁ ,שהֵ ן אַ ְר ָּב ָעה ִמן הָ ֶרכֶ ב ,וְ אֶ ת הַ ּ ַת ּ
שפָ ה:
הַ ִּכ ְליָאֶ ׁ ,שהֵ ן אַ ְר ָּב ָעה ִמן הַ ּ ָ ׂ
רע"ב ) -א( לא יחפור .בור  -עגול :שיח -
ארוך וקצר :מערה  -מקורה בקירוי :נברכת
הכובסין  -חפירה מרובעת .ומי גשמים
מתקבצים בה עשויה לכבס בגדים :אא"כ
הרחיק מכותלו  -מכותל בורו קאמר .וכותל
הבור אין עביו פחות מג"ט .נמצא מחלל בורו
לחלל בור של חברו ששה טפחים ואסור
לאדם לסמוך אחד מן הנזקי' לסוף המצר שלו
בשוה ,אלא אם כן הרחיק השעו' הראוי ,ואף
על פי שאין לחברו שם כותל שמא ימלך חברו
ויבנה בצד המצר שלו .ונמצא זה מזיקו :וסד
בסיד  -את כותלי חפירתו :הגפת  -פסולת
הזיתים לאחר שנעצרו בבית הבד :הסלעים -
אבנים שהאור יוצא מהן .שכל אלו קשים
לחומה ומרפין את הכותל .ולא בכותל דבור
קאי השתא .זרעי' קשים לכותל שמחלידים
את הקרקע ומעלין עפר תיחוח :ואת
המחרישה  -אף על פי שאין זרעים כגון

שחורש לאילנות .קשה לכותל :מי רגלים -
ממסמסים את הלבינים שהם של טיט יבש.
לכך המטיל מים סמוך לכותל עשוי מלבני'
צריך להרחיק שלשה טפחים .ובכותל של
אבנים מרחיק טפח ושל אבן קשה כגון צונמא
אינו צריך להרחיק כלל :הרחים  -קשים
לכותל שמנידים את הקרקע בגלגול חביטתן:
מן השכב  -היא הרחים התחתונה :הרכב -
היא העליונה הרוכבת על זו .והיא קצרה
טפח מן התחתונה :שלשה מן הכליא  -בסיס
שבונים מטיט ואבנים שמושיבים התנור עליו.
והוא רחב מלמטה וצר מלמעלה .ושפה
העליונה של כליא שעליה התנור יושב .היא
כמדת התנור וצריך שירחיק בסיס זה מן
הכותל ג' טפחים מתחתיתו .שהן ארבעה
משפתו העליונה לפי שהבל התנור מזיק
לכותל:

נור ְּבתוֹ ְך הַ ַּביִ ת ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן י ֵׁש ַעל ּגַ ָּביו ּגֹבַ ּה אַ ְר ַּבע
)ב( לֹא יַעֲ ִמיד אָ ָדם ּ ַת ּ ּ
לשה ְטפָ ִחים.
אַ ּמוֹ ת .הָ יָה ַמעֲ ִמידוֹ בָ עֲ ִליָּה ,צָ ִריך ׁ ֶשיְ ּהֵ א ַת ְח ּ ָתיו ַמעֲ זִ יבָ ה ְׁש ׁ ָ
רו
ּובַ ִּכ ָ
ירה ,טֶ פַ ח .וְ ִאם ִהזִ ּיקְ ,מ ׁ ַש ֵּלם ַמה ּ ׁ ֶש ִּהזִ ּיקַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,לֹא אָ ְמ ּ
טור ִמ ְ ּל ׁ ַש ֵּלם:
עורין הָ אֵ לּ ּו ,אֶ ָּלא ׁ ֶש ִאם ִהזִ ּיקָ ּ ,פ ּ
כָ ל הַ ּ ִׁש ּ ִ

רע"ב ) -ב( גובה ד' אמות  -חלל מפי
התנור עד התקרה .כדי שלא יאחז האור
בתקרה :עד שיהא תחתיו מעזיבה  -טיח של
טיט שלשה טפחים .שלא תבער תקרה
תחתונה של עליה .ועל גביו גובה ד' אמות:
ובכירה  -ששופתין קדרה על חללה ואין

עושין בתוכה היסק גדול כמו שעושין לתנור:
ואם הזיק  -אחר שהיו שם כל השיעורים
הללו :משלם מה שהזיק  -ואף על פי כן
מעכבין עליו בכל השיעורים הללו שמא
ידליק בתיהם .ואין לו מה לשלם .ואין הלכה
כר"ש:

ֲנות ׁ ֶשל נ ְַח ּתוֹ ִמין וְ ׁ ֶשל צַ ָּב ִעין ּ ַתחַ ת אוֹ צָ רוֹ ׁ ֶשל חֲבֵ רוֹ  .וְ לֹא
)ג( לֹא יִ ְפ ּ ַתח אָ ָדם ח ּ
ֲנות ּ ׁ ֶש ּ ֶבחָ צֵ ר ,יָכוֹ ל
ֶרפֶ ת ָּבקָ רֶ ּ .ב ֶ
ירו ,אֲבָ ל לֹא ֶרפֶ ת ָּבקָ ר .ח ּ
אֱמתַּ ,ביַּיִ ן ִה ִּת ּ
ומ ּקוֹ ל הַ ּיוֹ צְ ִאין .אֲבָ ל
ישן ִמ ּקוֹ ל הַ נִּ כְ נ ִָסין ּ ִ
ִל ְמחוֹ ת ְּביָדוֹ וְ לוֹ ַמר לוֹ אֵ ינִ י יָכוֹ ל ִל ׁ ַ
עוֹ ֶ ׂשה כֵ ִלים ,יוֹ צֵ א ּומוֹ כֵ ר ְּבתוֹ ְך הַ ּ ׁש ּוק ,אֲבָ ל אֵ ינוֹ יָכוֹ ל ִל ְמחוֹ ת ְּביָדוֹ וְ לוֹ ַמר
יש ,וְ לֹא ִמ ּקוֹ ל הָ ֵרחַ יִ ם ,וְ לֹא ִמ ּקוֹ ל
ישן ,לֹא ִמ ּקוֹ ל הַ ּ ַפ ִּט ׁ
לוֹ אֵ ינִ י יָכוֹ ל ִל ׁ ַ
הַ ִּתנוֹ קוֹ ת:
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רע"ב ) -ג( ביין התירו  -שהעשן היוצא מן
החנות של נחתומין ושל צבעין .אינו קשה ליין
שהחום משביח ליין שבארץ ישראל .ובמקום
שידוע שהחום מזיק ליין .אף תחת אוצר של
יין לא יפתח חנות של צבעי' .ושל נחתומין:
חנות שבחצר  -אחד מבני חצר שבא לפתוח
חנות בחצר .בני החצר מעכבין עליו :ולא

מקול התנוקות  -של בית רבן ואף על גב
דקול הבא מחמת אחרים הוא .לא מצי מחי.
משום יגדיל תורה ויאדיר .ואם אינו מלמד
התנוקות תורה .אלא אומנות או חשבון או
תשבורת מצי מחי ולומר לו איני יכול לישן
מפני התנוקות שנכנסים ויוצאים:

)ד( ִמי ׁ ֶשהָ יָה כָ ְתלוֹ סָ ּ ְ
ֹתל אַ חֵ ר ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן
ֹתל חֲבֵ רוֹ  ,לֹא יִ ְסמוֹ ְך לוֹ כ ֶ
מוך ְלכ ֶ
ומ ְּכנֶגְ ָ ּדן ,אַ ְר ַּבע
ומ ְ ּל ַמ ּ ָטןִ ּ ,
נו אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת .וְ הַ חַ לּ וֹ נוֹ תִ ,מ ְל ַמ ְעלָ ן ּ ִ
ִה ְרחִ יק ִמ ּמֶ ּ ּ
אַ ּמוֹ ת:

רע"ב ) -ד( מי שהיה כותלו סמוך לכותל
חברו  -כמין גא"ס ובא לעשות כותל שני
כנגד כותל חברו עד שיעשה הג' כותלים כמין
בי"ת הרי חברו מעכב עליו .עד שירחיק
מכנגדו ד' אמות .כדי שיהיה המקום בין שני
הכותלים רחב ויוכלו לדוש בו רבים .שדריסת
הרגל בקרקע הסמוך לכותל מחזקת יסודות
הכותלים ומעמידה אותם .ודוקא בכותל גינה
או בכותל חצר שבעיר חדשה דלא דשו בה
רבים ולא נתחזק הקרקע כל צרכו על ידי
דריסת הרגל .אבל בכותל חצר שבעיר ישנה
סומך ואינו צריך להרחיק .וכן אם לא היה
בכותל חברו ד' אמות או יותר אינו צריך

להרחיק שכותל שהוא פחות מארבע אמות
אינו צריך חזוק :והחלונות מלמעלן ומלמטן
ומכנגדן ד' אמות  -היתה לו חלון למעלה
בכותלו .ובנה חברו כותל כנגד החלון
מלמטה .אם נשאר מראש הכותל עד החלון
פחות מארבע אמות בגובה .הרי זה כופהו
למעט הכותל כדי שלא יעמוד על ראש
הכותל וישקיף בעד החלון :מלמטן  -היתה
החלון למטה בכותל .כופה את חברו להגביה
הכותל שבנה כנגדו בגובה ארבע אמות מן
החלון כדי שלא יביט בו :ומכנגדן  -דצריך
להרחיק הכותל מן החלון ארבע אמות כדי
שלא יאפיל אורו:

רע"ב ) -ה( מרחיקין את הסולם  -מי שיש
לו שובך של יונים בחצרו .סמוך לכותל שבין
שתי חצרות ובא חברו להעמיד סולם אצל
הכותל צריך להרחיק הסולם מן השובך ארבע
אמות :כדי שלא תחפוץ הנמיה  -היא חיה
קטנה מן הסולם לשובך ותהרוג את היונים:
מזחילה  -הוא צנור גדול המונח על אורך
הכותל .ומימי הגג זבים לתוכו .ואם כותלו
מהלך על פני חצר חברו ומזחילה עליו צריך
להרחיק ממנה אם בא לבנות כותל בצדה:
ארבע אמות כדי שיהא זוקף את הסולם -
לעלות ולתקן מזחילתו לנקותה מעפר

ומצרורות הנופלים בה .ומעכבים את קלוח
המים :מרחיקים את השובך מן העיר -
שהיונים מפסידים זרעוני הגגות :אלא אם כן
יש לו חמשים אמה  -שלא יפסידו היונים
בשדה חבירו :בית ארבעת בורין  -בית כור
לכל רוח .והכור שלשים סאין .ואין הלכה
כרבי יהודה :מלא שגר היונה  -מרוצת
פריחתן בפעם א' :ואם לקחו  -כמות שהוא
עם הקרקע .אפילו אין לו כל סביביו אלא
בית רובע הקב :הרי הוא בחזקתו  -שהרי
הוחזק בו הראשון כך:

יקין אֶ ת הַ ּ ֻס ָּלם ִמן הַ ּ ׁשוֹ בָ ְך אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ תְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא ִת ְק ּפוֹ ץ הַ נְּ ִמיָּה,
)ה( ַמ ְר ִח ִ
יקין
וְ אֶ ת הַ כּ ֶֹתל ִמן הַ ּ ַמזְ ִחילָ ה אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ תְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשיְ ּהֵ א זוֹ קֵ ף אֶ ת הַ ּ ֻס ָּלםַ .מ ְר ִח ִ
אֶ ת הַ ּ ׁשוֹ בָ ְך ִמן הָ ִעיר ח ֲִמ ּ ִׁשים אַ ּ ָמה .וְ לֹא יַעֲ ֶ ׂשה אָ ָדם ׁשוֹ בָ ְך ְּבתוֹ ְך ׁ ֶשלּ וֹ  ,אֶ ָּלא
הודה אוֹ ֵמרֵ ּ ,בית אַ ְר ַּב ַעת כּ וֹ ִרין,
רוחַ ַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ִאם ּ ֵכן י ֶׁש לוֹ ח ֲִמ ּ ִׁשים אַ ּ ָמה ְלכָ ל ּ
הוא ְבחֶ זְ קָ תוֹ :
ְמלֹא ׁ ֶשגֶר הַ ּיוֹ נָה .וְ ִאם ְלקָ חוֹ  ,אֲ ִפלּ ּו בֵ ית רֹבַ ע ,ה ֲֵרי ּ
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חוץ ֵמח ֲִמ ּ ִׁשים
)ו( נִ ּפ ּול הַ ּ ְ
הוא ׁ ֶשל ַּב ַעל הַ ּ ׁשוֹ בָ ְךּ .
נִמצָ א ְבתוֹ ְך ח ֲִמ ּ ִׁשים אַ ּ ָמהֲ ,ה ֵרי ּ
הוא ׁ ֶשל מוֹ צְ אוֹ  .נִ ְמצָ א בֵ ין ְׁשנֵי ׁשוֹ בָ כוֹ ת ,קָ רוֹ ב לָ זֶהֶ ׁ ,שלּ וֹ  .קָ רוֹ ב
אַ ּ ָמה ,הֲ ֵרי ּ
קו:
לָ זֶהֶ ׁ ,שלּ וֹ ֶ .מחֱצָ ה ַעל ֶמחֱצָ הְׁ ,ש ֵניהֶ ם ַיחֲלוֹ ּ
רע"ב ) -ו( ניפול  -גוזל :הנמצא בתוך
חמשים אמה  -של שובך :בין שני שובכות -

בתוך חמשים לשניה':

רוב ּובַ ּ ִׁש ְק ָמה
)ז( ַמ ְר ִח ִ
יקין אֶ ת הָ ִאילָ ן ִמן הָ ִעיר עֶ שְׂ ִרים וְ חָ ֵמ ׁש אַ ּ ָמהּ ,ובֶ חָ ּ
אול אוֹ ֵמרָּ ,כל ִאילַ ן ְס ָרק ,ח ֲִמ ּ ִׁשים אַ ּ ָמהִ .אם הָ ִעיר
ח ֲִמ ּ ִׁשים אַ ּ ָמה .אַ ָּבא ׁ ָש ּ
קָ ְד ָמה ,קוֹ צֵ ץ וְ אֵ ינוֹ נוֹ ֵתן ָ ּד ִמים .וְ ִאם הָ ִאילָ ן קָ ַדם ,קוֹ צֵ ץ וְ נוֹ ֵתן ָ ּד ִמים .סָ פֵ ק זֶה
קָ ַדם ,סָ פֵ ק זֶה קָ ַדם ,קוֹ צֵ ץ וְ אֵ ינוֹ נוֹ ֵתן ָ ּד ִמים:
רע"ב ) -ז( מרחיקין את האילן מן העיר -
לפי שנוי הוא לעיר כשיש מרחב פנוי לפניה:
חרוב ושקמה  -ענפיהן מרובים :אילן סרק
 -גנאי הוא לעיר :ונותן דמי'  -מי שהעיר

שלו :ספק קוצץ ואינו נותן דמים  -דכיון
דדינא הוי דבין זה קדם .ובין זה קדם קוצץ.
לאחר שקצץ אמרינן ליה לבעל האילן אייתי
ראיה שהאילן קדם ושקול:

רע"ב ) -ח( גורן קבוע  -גורן שיש בו כרי
גדול שזורים אותו ברחת קרוי גורן קבוע.
ושאין הכרי גדול .ואין בו לזרות המוץ ברחת
אלא הרוח מנשבת בכרי והמוץ נדף מאליו.
קרוי גורן שאינו קבוע :חמשים אמה  -מפני
המוץ שמזיק את בני העיר כשהוא זורה:
ומגירו  -של חברו .ניר .היא חרישה

שחורשים בימות הקיץ כדי שימותו שרשי
הקוצים והעשבים :כדי שלא יזיק  -מה טעם
קאמר .מה טעם מרחיק מנטיעותיו של חברו
ומנירו חמשים אמה כדי שלא יזיק המוץ
לנטיעותיו ולנירו .שהוא נעשה זבל ומקלקל
הניר .ומיבש הנטיעות:

בוע ְּבתוֹ ְך
שה אָ ָדם ּג ֶֹרן קָ ּ ַ
בוע ִמן הָ ִעיר ח ֲִמ ּ ִׁשים אַ ּ ָמה .לֹא יַעֲ ֶ ׂ
יקין ּג ֶֹרן קָ ּ ַ
)ח( ַמ ְר ִח ִ
ומ ְר ִחיק ִמנְּ ִטיעוֹ ָתיו ׁ ֶשל
רוחַ ַ ּ ,
ׁ ֶשלּ וֹ  ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן י ֶׁש לוֹ ח ֲִמ ּ ִׁשים אַ ּ ָמה ְלכָ ל ּ
ומנִּ ירוֹ ְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יַזִ ּיק:
חֲבֵ רוֹ ּ ִ

יקין
)ט( ַמ ְר ִח ִ
וְ אֵ ין עוֹ שִׂ ין
חוץ
עוֹ ֶ ׂשהּ ,

אֶ ת הַ נְּ בֵ לוֹ ת וְ אֶ ת הַ ְ ּקבָ רוֹ ת וְ אֶ ת הַ ּ ֻב ְר ְס ִקי ִמן הָ ִעיר ח ֲִמ ּ ִׁשים אַ ּ ָמה.
הוא
רוחַ
ּ
ּ ֻב ְר ְס ִקי אֶ ָּלא ְל ִמזְ ַרח הָ ִעירַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמרְ ,לכָ ל ּ
ומ ְר ִחיק ח ֲִמ ּ ִׁשים אַ ּ ָמה:
ִמ ּ ַמעֲ ָרבָ ּהַ ּ ,

רע"ב ) -ט( את הנבלות ואת הקברות -
משום ריח רע :הבורסקי  -מקום עבוד
העורות :אלא למזרח העיר  -שאין רוח
מזרחית קשה אלא אם כן באה לפורענות.
אבל כשהיא באה כדרכה היא חמה ומנשבת

בנחת .לפיכך אינה מביאה הריח לעיר :חוץ
ממערבה  -לכל רוח הוא עושה ומרחיק
חמשים אמה חוץ מרוח מערבית שאינו עושה
כל עיקר מפני שמתפללים לאותה הרוח
ששכינה במערב .ואין הלכה כר' עקיבא:

ישין ִמן הַ ְּבצָ ִלים ,וְ אֶ ת הַ חַ ְר ָ ּדל ִמן
יקין אֶ ת הַ ִמ ְׁש ָרה ִמן הַ י ָָרק ,וְ אֶ ת הַ ְּכ ִר ִׁ
)י( ַמ ְר ִח ִ
הַ ְ ּדבוֹ ִריםַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י ַמ ִּתיר ַּבחַ ְר ָ ּדל:
רע"ב ) -י( המשרה  -מקום ששורים בו
פשתן ומפסיק את הירקות הסמוכות לו :ואת
הכרישין  -כרתי בלשון גמ' והם מזיקין
לבצלים הסמוכים להם :ואת החרדל מן
הדבורים  -שהוא מפסיד הדבש .ועושה אותו

חריף וחד :רבי יוסי מתיר בחרדל  -שיכול
לומר לו עד שאתה אומר לי הרחק חרדלך מן
דבוריי .הרחק דבורך מחרדלי מפני שבאות
ואוכלות פרחי חרדלי .והלכה כר' יוסי:
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רוב ּובַ ּ ִׁש ְק ָמה
)יא( ַמ ְר ִח ִ
יקין אֶ ת הָ ִאילָ ן ִמן הַ בּ וֹ ר עֶ שְׂ ִרים וְ חָ ֵמ ׁש אַ ּ ָמהּ ,ובֶ חָ ּ
צדִ .אם הַ בּ וֹ ר קָ ַדם ,קוֹ צֵ ץ וְ נוֹ ֵתן ָ ּד ִמים.
ח ֲִמ ּ ִׁשים אַ ּ ָמהֵּ ,בין ִמ ְל ַמ ְעלָ ה ּ ֵבין ִמן הַ ַ ּ
וְ ִאם ִאילָ ן קָ ַדם ,לֹא יָקוֹ ץ .סָ פֵ ק זֶה קָ ַדם ,וְ סָ פֵ ק זֶה קָ ַדם ,לֹא יָקוֹ ץַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י
אוֹ ֵמר ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהַ בּ וֹ ר קוֹ ֵדם לָ ִאילָ ן ,לֹא יָקוֹ ץֶ ׁ ,שזֶּה חוֹ פֵ ר ְּבתוֹ ְך ׁ ֶשלּ וֹ  ,וְ זֶה
נוֹ טֵ ַע ְּבתוֹ ְך ׁ ֶשלּ וֹ :
רע"ב ) -יא( ובחרוב ובשקמה  -שרשיהן
מרובין :בין מלמעלה  -שהאחד מהן
מלמעלה בגובה שפוע הר והשני בשפולו :בין
מן הצד  -בקרקע שוה :ונותן דמי'  -דכיון

דברשות נטע שאינו מזיק זמן גדול לא
חייבוהו חכמים לקוץ בלא דמים בשביל
הזיקא דיחיד :רבי יוסי אומר וכו'  -והלכה
כר' יוסי:

רע"ב ) -יב( סמוך לשדה חברו  -בין שדה
לבן .בין שדה אילן :אלא אם כן הרחיק ממנו
ארבע אמות  -כדי עבוד' הכר' .שכשיחרוש
את אילנותיו לא יהא צריך להכניס מחרשתו
לתוך של חברו .והני מילי בארץ ישראל
וכיוצא בה שמחרשתן ארוכה .אבל בבבל
ובשאר ארצות שמחרשתן קצרה בהרחקת שני
אמות סגי ודוקא בגפנים לגפנים .ואילנות
לאילנות .הוא דסגי בשתי אמות .אבל הבא

ליטע שדה אילן סמוך לגפנים אפילו בבבל.
וכיוצא בה .צריך להרחיק ארבע אמות:
מעמיק שלשה טפחים  -בעל השדה שיצאו
שרשי אילנות חברו לתוך שדהו .קוצצן בעומק
שלשה טפחים ואינו חושש :והעצים שלו  -של
בעל השדה .והוא שיהיה המקום שחופר רחוק
מאילן חברו ששה עשר אמה או יותר .אבל
פחות מכן העצים לבעל האילן דעד ששה
עשר אמה מינק ינקי .טפי לא ינקי:

)יב( לֹא יִ ּ ַטע אָ ָדם ִאילָ ן סָ ּ ְ
נו אַ ְר ַּבע
מוך ִלשְׂ ֵדה חֲבֵ רוֹ  ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן ִה ְר ִחיק ִמ ּ ֶמ ּ ּ
אַ ּמוֹ ת ,אֶ חָ ד גְּ פָ נִ ים וְ אֶ חָ ד ָּכל ִאילָ ן .הָ יָה גָ ֵדר ִּבנְ ּ ַתיִ ם ,זֶה סוֹ ֵמ ְך לַ ּגָ ֵדר ִמ ָּכאן,
לשה
יו ׁ ָש ָר ִׁשים יוֹ צְ ִאין ְלתוֹ ְך ׁ ֶשל חֲבֵ רוֹ ַ ,מעֲ ִמיק ְׁש ׁ ָ
וְ זֶה סוֹ ֵמ ְך לַ ּגָ ֵדר ִמ ָּכאן .הָ ּ
ומ ָע ָרה ,קוֹ צֵ ץ
ְטפָ ִחיםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יְ ַע ּ ֵכב אֶ ת הַ ּ ַמח ֲֵר ׁ ָשה .הָ יָה חוֹ פֵ ר בּ וֹ ר ִׁשיחַ ּ ְ
וְ יוֹ ֵרד ,וְ הָ ֵעצִ ים ׁ ֶשלּ וֹ :

הוא נוֹ טֶ ה ִלשְׂ ֵדה חֲבֵ רוֹ  ,קוֹ צֵ ץ ְמלֹא הַ ּ ַמ ְר ֵ ּד ַע ַעל ּגַ ּ ֵבי הַ ּ ַמח ֲֵר ׁ ָשה.
)יג( ִאילָ ן ׁ ֶש ּ
רוב ּובַ ּ ִׁש ְק ָמהְּ ,כנֶגֶד הַ ּ ִמ ְׁשקֹלֶ תֵּ .בית הַ ּ ְׁשלָ ִחיןָּ ,כל הָ ִאילָ ן ְּכנֶגֶד הַ ּ ִמ ְׁשקֹלֶ ת.
ּובֶ חָ ּ
אול אוֹ ֵמרָּ ,כל ִאילַ ן ְס ָרק ְּכנֶגֶד הַ ּ ִמ ְׁשקֹלֶ ת:
אַ ָּבא ׁ ָש ּ
רע"ב ) -יג( קוצץ  -הענפים עד גובה מלא
מרדע .שלא יעכבוהו מלהוליך מחרשתו שם:
מרדע  -שלא יעכבוהו מלהוליך מחרשתו
שם :מרדע  -מלמד הבקר :החרוב והשקמה
 שצלן מרובה וקשה לשדה :כנגד המשקולת קוצץ כל מה שנוטה לתוך שדהו .משקולת.חוט שבוני החומה תולים בה משקולת של
אבר :ואם בית השלחין  -היא ארץ צמאה

למים :כל האילן כנגד המשקולת  -אפילו
אינו חרוב ושקמה .קוצץ כנגד המשקולת
שהצל רע לבית השלחין :אבא שאול אומר כו'
 ארישא קאי דאמר ת"ק קוצץ מלא מרדעואפילו הוא אילן סרק חוץ מחרוב ושקמה
ואמר ליה אבא שאול כל אילן סרק שאינו
עושה פירות חוצץ כנגד המשקולת ואין הלכה
כאב"ש:

הוא נוֹ טֶ ה ִל ְר ׁש ּות הָ ַר ִּבים ,קוֹ צֵ ץְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשיְ ּהֵ א גָ ָמל עוֹ בֵ ר וְ רוֹ ְכבוֹ .
)יד( ִאילָ ן ׁ ֶש ּ
עון ּ ִפ ְׁש ּ ָתן אוֹ ח ֲִבילֵ י זְ מוֹ רוֹ תַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר .כָ ל
ַר ִּבי יְ ּ ָ
הודה אוֹ ֵמרּ ,גָ ָמל טָ ּ
הָ ִאילָ ן ְּכנֶגֶ ד הַ ּ ִמ ְׁשקֹלֶ תִ ,מ ּ ְפנֵי הַ ּטֻ ְמאָ ה:
רע"ב ) -יד( אילן הנוטה לר"ה  -קוצץ את
הענפים כדי שיהא הגמל עובר ורוכבו :גמל

טעון פשתן  -וא"צ לקוץ כדי גמל ורוכבו.
דרוכב גחין וחליף תותיה :הטומאה  -שמא
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יאהילו הענפים על כזית מן המת .וכיוצא בה.
ויטמא האדם העובר שם .והלכה כת"ק

גמרא

בלבד:

– בבא בתרא דף כ' ע"ב

ולא מקול התינוקות :גמרא מ"ש רישא ומ"ש סיפא אמר אביי סיפא אתאן
לחצר אחרת א"ל רבא אי הכי ליתני חצר אחרת מותר אלא אמר רבא
סיפא אתאן לתינוקות של בית רבן ומתקנת יהושע בן גמלא ואילך דאמר
רב יהודה אמר רב ברם זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמו
שאלמלא הוא נשתכח תורה מישראל שבתחלה מי שיש לו אב מלמדו
תורה מי שאין לו אב לא היה למד תורה מאי דרוש ולמדתם אותם
ולמדתם אתם התקינו שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בירושלים מאי דרוש
כי מציון תצא תורה ועדיין מי שיש לו אב היה מעלו ומלמדו מי שאין לו
אב לא היה עולה ולמד התקינו שיהו מושיבין בכל פלך ופלך ומכניסין
אותן כבן ט"ז כבן י"ז ומי שהיה רבו כועס עליו מבעיט בו ויצא עד שבא
יהושע בן גמלא ותיקן שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה
ובכל עיר ועיר ומכניסין אותן כבן שש כבן שבע אמר ליה רב לרב שמואל
בר שילת עד שית לא תקביל מכאן ואילך קביל ואספי ליה כתורא וא"ל
רב לרב שמואל בר שילת כי מחית לינוקא לא תימחי אלא בערקתא
דמסנא דקארי קארי דלא קארי ליהוי צוותא לחבריה ואמר רבא סך מקרי
דרדקי עשרין וחמשה ינוקי ואי איכא חמשין מותבינן תרי ואי איכא ארבעין
מוקמינן ריש דוכנא ומסייעין ליה ממתא ואמר רבא האי מקרי ינוקי דגריס
ואיכא אחרינא דגריס טפי מיניה לא מסלקינן ליה דלמא אתי לאיתרשולי
רב דימי מנהרדעא אמר כ"ש דגריס טפי קנאת סופרים תרבה חכמה ואמר
רבא הני תרי מקרי דרדקי חד גריס ולא דייק וחד דייק ולא גריס מותבינן
ההוא דגריס ולא דייק שבשתא ממילא נפקא רב דימי מנהרדעא אמר
מותבינן דדייק ולא גריס שבשתא כיון דעל על:
רש"י על הגמרא
ולא מקול התינוקות  -קא סלקא דעתך
תינוקות הבאים לקנות יין ושמן וכל דבר
הנמכר בחנות :גמ' :מאי שנא רישא  -דקתני
יכול לומר איני יכול לישן מקול הנכנסין
והיוצאין וסיפא קתני אינו יכול לומר לו איני
יכול לישן מקול התינוקות :סיפא אתאן
לתינוקות של בית רבן  -ואע"ג דקול הבא

מחמת אחרים לא מצי מחויי :משום תקנת
יהושע בן גמלא  -אחד מן הכהנים הגדולים
שעמדו בבית שני כדאמר ביבמות )דף סא(:
ולמדתם אותם  -האב עצמו מצוה ללמדו:
פלך  -הרבה מדינות בפלך אחד והוא לשון
אפרכייא :רב שמואל בר שילת  -מלמד
תינוקות היה )לעיל דף ח( :ואספי ליה -
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האכילהו והשקהו תורה בעל כרחו כשור
שנותנין עליו עול על צוארו :לא תמחייה
אלא בערקתא דמסנא  -ברצועות של
מנעלים כלומר מכה קלה שלא יוזק :ליהוי
צוותא לחבריה  -אינך זקוק לייסרו יותר
מדאי ולא לסלקו מלפניך אלא ישב עם
האחרים בצוותא וסופו לתת לב :סך מקרי
דרדקי  -מנין תינוקות הראויין למלמד אחד:
ריש דוכנא  -שומע עם התינוקות מפי
המלמד וחוזר ומשגירו בפי התינוקות ואותו

זוהר

ריש דוכנא נוטל שכר :ומסייעין ליה ממתא
 לשכור לו אותו ריש דוכנא :דילמא אתילאיתרשולי  -יתפאר בלבו שאין כמותו
ויתרשל מן התינוקות ולא יירא שמא יסלקוהו:
כל שכן  -כשחשבנוהו יתן לב להיות למד יפה
שדואג מקנאת חבירו שסלקוהו מפניו
שיביישנו בבני העיר :דגריס ולא דייק -
שלומד הרבה ולא דייק בלימוד התינוקות
שלא ישתבשו:

– ויקהל דף ריח' ע"ב

ּ ָתא ֲחזֵי ַמה ְּכ ִתיב) ,במדבר יז( קַ ח אֶ ת הַ ּ ַמחְ ּ ָתה וְ ֶתן ָעלֶ יהָ אֵ ׁש ֵמ ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ
ט ֶרתַ .מאי ַט ְע ָמאִּ .כי יָצָ א הַ ּקֶ צֶ ף ִמ ִ ּל ְפנֵי יְ ָי ,הֵ חֵ ל הַ ּ ָנגֶףְּ .דהָ א לֵ ית
וְ שִׂ ים ְק ֹ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
ְ
הוא ִס ְט ָרא ַּבר ְקט ֶֹרתּ ְ .דלֵ ית לָ ך ִמ ָּלה ח ֲִביבָ ה קָ ֵמי ּ ְ
ירו ְלהַ ּ
ְּת ִב ּ
יתאֵ .ריחָ א וַ עֲ ׁ ָשנָא
ישין ִמ ֵּב ָ
ומ ִ ּלין ִּב ִׁ
ימא ְלבַ ְּטלָ א חַ ְר ִׁשיןִ ּ ,
הואִּ ,כ ְקט ֶֹרת .וְ קַ יְ ּ ָ
ּ
יהו ְמבַ ּטֵ לָּ ,כל ׁ ֶש ּ ֵכן ְקט ֶֹרת:
הוא עוֹ ְב ָ ּדא ִא ּ
ָשאְּ ,בהַ ּ
ִ ּד ְקט ֶֹרת ְ ּד ַעבְ ֵדי ְּבנִ י נ ׁ ָ
ְ
הואּ ְ ,דכָ ל ַמאן ְ ּד ִא ְס ּ ָת ַּכל וְ קָ ֵרי ְּבכָ ל
ימא קַ ּ ֵמי ּ ְ
ִמ ָּלה ָ ּדא גְּ ֵז ָרה קַ יְ ּ ָ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ישין חַ ְר ִׁשין ְ ּד ָע ְל ָמא.
יוֹ ָמא עוֹ ְב ָ ּדא )נ"א פרשתא( ִּד ְקט ֶֹרת ,יִ ְׁש ְּתזִ יב ִמ ָּכל ִמ ִ ּלין ִּב ִׁ
וממוֹ ָתנָא ,וְ לָ א יִ ְתזַק
ישאִ ּ ,
ומ ִ ּדינָא ִּב ׁ ָ
ישאִ ּ ,
הורא ִּב ׁ ָ
ומ ִה ְר ּ ָ
ישיןֵ ּ ,
ומ ָּכל ּ ְפגָ ִעין ִּב ִׁ
ִּ
ְ
יה ,וְ ִאצְ ְט ִריך ִ ּדיכַ וֵ ּ ין
הוא יוֹ ָמאְּ ,דלָ א י ִָכיל ִס ְט ָרא אַ ח ֲָרא ְל ׁ ַש ְל ָטא ָעלֵ ּ
ָּכל הַ ּ
יה:
ּ ֵב ּ
יהו עוֹ בָ ָדא ִ ּד ְקט ֶֹרת
אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ןִ ,אי ְּבנֵי נ ׁ ָ
ָשא הֲווֹ י ְַד ֵעי ַּכ ָמה ִע ָּלאָ ה ִא ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
וו סַ ְלקֵ י לֵ הּ עֲ ָט ָרה
ומ ָּלה ִמ ּנ ּ
הוא ,הֲווֹ נ ְַטלֵ י ָּכל ִמ ָּלה ּ ִ
קַ ּ ֵמי ּ ְ
ֵיה ,וַ הֲ ּ
יך ּ
יהָּ ,ב ֵעי ְל ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א ְּבעוֹ בָ ָדא
ומאן ְ ּד ִא ְׁש ּ ָת ַ ּדל ּ ֵב ּ
יהוְּ ,כ ִכ ְת ָרא ְ ּד ַדהֲ בָ אַ ּ .
ַעל ֵר ׁ ַ
ישיְ ּ
וב ָע ְל ָמא
חולָ קָ א ְּבהַ אי ָע ְל ָמאְ ּ ,
יה ְּבכָ ל יוֹ ָמאִ ,אית לֵ ּ
ִּד ְקט ֶֹרת ,וְ ִאי יְ כַ וֵ ין ּ ֵב ּ
יה ּ
ומ ָע ְל ָמא ,וְ יִ ְׁש ְּתזִ יב ִמ ָּכל ִ ּדינִ ין ְ ּדהַ אי ָע ְל ָמא,
ֵיהֵ ּ ,
ְּדאָ ֵתי ,וְ יִ ְס ּ ָת ַּלק מוֹ ָתנָא ִמ ּנ ּ
כו אַ ח ֲָרא:
יה ּנָםִ ּ ,
ומ ִ ּדינָא ְ ּדגֵ ִ
ישיןִ ּ ,
ִמ ִּס ְט ִרין ִּב ִׁ
ומ ִ ּדינָא ְ ּד ַמ ְל ּ
מודאַּ ,כהֲ נָא הֲוָ ה חָ ֵמי אַ ְתוָ ון ְ ּד ָרזָא
הוא ְקט ֶֹרת ַּכד הֲוָ ה סָ ִליק ְּת ָננָא ְּב ַע ּ ּ ָ
ְּבהַ ּ
הוא
ירא ,וְ סַ ְלקֵ י ְל ֵע ָּ
ישא )נ"א פרחין( ַּבאֲ וִ ָ
ישאְ ּ ,פ ִר ָ ׂ
ִּד ְׁש ָמא )דף ריט ע"א( קַ ִ ּד ׁ ָ
ילא ְּבהַ ּ
יה ִמ ָּכל ִס ְט ִריןַ ,עד ְ ּדסָ ִליק
ישין סָ ח ֲִרין לֵ ּ
יכין קַ ִ ּד ִׁ
מודאְ .לבָ ַתר ַּכ ָמה ְר ִת ִ
ַע ּ ּ ָ
ילא וְ ַת ּ ָתא ְל ַיח ֲָדא כּ ָֹּלא,
ירו וְ חֶ ְדוָ ה ,וְ חַ ֵ ּדי ְל ַמאן ְ ּדחַ ֵ ּדי ,וְ קָ ׁ ַשר ִק ְׁש ִרין ְל ֵע ָּ
ִּבנְ ִה ּ
יהו ִס ְט ָרא
וְ הָ א אוֹ ִק ְ
ימנָא .וְ ָדא ְמכַ ּ ֵפר ַעל יֵצֶ ר הָ ָרע ,וְ ַעל עֲ בוֹ ָדה ז ָָרהּ ְ ,ד ִא ּ
מוהָ :
אַ ח ֲָרא .וְ הָ א אוֹ ְק ּ
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הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ב'
)ג( וזוהי הברכה שתקנו מעין כל האמצעיות הביננו ה' אלהינו לדעת את דרכיך ומול
את לבבנו ליראתך לסלוח היה לנו להיות גאולים רחקנו ממכאוב ודשננו ושכננו בנאות
ארצך ונפוצים מארבע תקבץ והתועים בדעתך ישפטו ועל הרשעים תניף ידך וישמחו
צדיקים בבנין עירך ובתיקון היכלך ובצמיחת קרן לדוד עבדך ובעריכת נר לבן ישי
משיחך טרם נקרא אתה תענה כדבר שנאמר והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם
מדברים ואני אשמע כי אתה הוא עונה בכל עת פודה ומציל מכל צוקה ברוך אתה יי
יי' שומע תפלה:
)ד( במה דברים אמורים בימות החמה אבל בימות הגשמים אינו מתפלל הביננו מפני
שצריך לומר שאלה בברכת השנים וכן במוצאי שבתות וימים טובים אינו מתפלל
הביננו מפני שצריך לומר הבדלה בחונן הדעת:

לע"נ

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