1

חק לישראל – פרשת יתרו יום ב'
תורה -

שמות פרק יח'

יש ְל ֵר ֵעה ּו ְל ׁ ָשלוֹ ם
משה ִל ְק ַראת ח ְֹתנוֹ וַ ִּי ְׁש ּ ַתח ּו וַ ִּי ּ ׁ ַשק לוֹ וַ ִּי ְׁשאֲ ל ּו ִא ׁ
ֶׁ
)ז( וַ יֵּצֵ א
יש ְל ֵר ֵעה ּו
משה ִל ְק ַראת ח ְֹתנוֹ וַ ִּי ְׁש ּ ַתח ּו וַ ִּי ּ ׁ ַשק לוֹ וַ ִּי ְׁשאֲ ל ּו ִא ׁ
ֶׁ
וַ ָיּבֹא ּו הָ אֹ הֱלָ ה) :ז( וַ יֵּצֵ א
ְל ׁ ָשלוֹ ם וַ ָיּבֹא ּו הָ אֹ הֱלָ ה:

יה ִל ְׁשלָ ם
יה ו ְּׁש ִאיל ּו גְ בַ ר ְלחַ ְב ֵר ּ
ּנְשיק לֵ ּ
ֹשה ְלקַ דָּ מוּת חֲמו ִּהי ו ְּסגִ יד ו ִׁ
)ז( וּנְ פַ ק מ ׁ ֶ

וְ ַעלּ ּו ְל ַמ ְׁש ְּכנָא:

שה יְ הֹוָ ה ְלפַ ְרעֹה ו ְּל ִמצְ ַריִ ם ַעל אוֹ דֹת
ֲשר ָע ָ ׂ
משה ְלח ְֹתנוֹ אֵ ת ָּכל א ׁ ֶ
)ח( וַ יְ סַ ּ ֵפר ׁ ֶ
ְ
משה ְלח ְֹתנוֹ
ֲשר ְמצָ אָ ַתם ַּבדֶּ ֶרך וַ ַיּ ִּצלֵ ם יְ הֹוָ ה) :ח( וַ יְ סַ ּ ֵפר ׁ ֶ
ש ָראֵ ל אֵ ת ָּכל הַ ְּתלָ אָ ה א ׁ ֶ
יִ ְ ׂ
ֲשר
שה יְ הֹוָ ה ְלפַ ְרעֹה ו ְּל ִמ ְצ ַריִ ם ַעל אוֹ דֹת יִ שְׂ ָראֵ ל אֵ ת ָּכל ַה ְּתלָ אָ ה א ׁ ֶ
אֵ ת ָּכל אֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂ

ֹשה לַ חֲמו ִּהי יָת ָּכל דִּ י עֲ בַ ד יְ ָי ְלפַ ְרעֹה ו ְּל ִמ ְצ ָראֵ י ַעל ֵעיסַ ק
ְמצָ אָ ַתם ַּבדֶּ ֶר ְך וַ ַּי ִּצלֵ ם יְ הֹוָ ה) :ח( וְ ִא ְׁש ּ ָת ִעי מ ׁ ֶ
יִ שְׂ ָראֵ ל יָת ָּכל ַע ְק ָתא דִּ י אַ ְׁש ַּכ ְח ְּתנוּן ְּבאָ ְרחָ א וְ ׁ ֵשזְ בָ נוּן יְ ָי:

ֲשר ִה ִּצילוֹ ִמיַּד
)ט( וַ ִּיחַ דְּ יִ ְתרוֹ ַעל ָּכל הַ ּטוֹ בָ ה אֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂשה יְ הֹוָ ה ְליִ שְׂ ָראֵ ל א ׁ ֶ
שה יְ הֹוָ ה ְליִ שְׂ ָראֵ ל ֲא ׁ ֶשר ִה ִּצילוֹ ִמיַּד
ִמצְ ָריִ ם) :ט( וַ ִּיחַ דְּ יִ ְתרוֹ ַעל ָּכל הַ ּטוֹ בָ ה ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
ִמצְ ָריִ ם:

ידא ְד ִמ ְצ ָראֵ י:
)ט( וַ ח ֲִדי יִ ְתרוֹ ַעל ָּכל ַט ְב ָתא דִּ י עֲ בַ ד יְ ָי ְליִ שְׂ ָראֵ ל דִּ י ׁ ֵשזְ בָ נוּן ִמ ָ

ֹאמר יִ ְתרוֹ ָּברו ְּך יְ הֹוָ ה אֲ ׁ ֶשר ִה ִּציל אֶ ְתכֶ ם ִמיַּד ִמצְ ַריִ ם ו ִּמיַּד ּ ַפ ְרעֹה אֲ ׁ ֶשר
)י( וַ יּ ֶ
ְ
ֲשר ִה ִּציל אֶ ְתכֶ ם ִמ ַ ּיד
ֹאמר יִ ְתרוֹ ָּברוּך יְ הֹוָ ה א ׁ ֶ
ִה ִּציל אֶ ת הָ ָעם ִמ ּ ַתחַ ת יַד ִמצְ ָריִ ם) :י( וַ יּ ֶ

אֲמר יִ ְתרוֹ ְּב ִר ְ
יך יְ ָי דִּ י ׁ ֵשזִ יב
שר ִה ִּציל אֶ ת הָ ָעם ִמ ּ ַתחַ ת ַיד ִמצְ ָריִ ם) :י( וַ ַ
ִמצְ ַריִ ם ו ִּמיַּד ּ ַפ ְרעֹה אֲ ׁ ֶ
ידא ְדפַ ְרעֹה דִּ י ׁ ֵשזִ יב יָת ַע ּ ָמא ִמ ְּתחוֹ ת ַמ ְרוַ ת ִמ ְצ ָראֵ י:
ידא ְד ִמ ְצ ָראֵ י ו ִּמ ָ
י ְָתכוֹ ן ִמ ָ

רש"י
)ז( ויצא משה  -כבוד גדול נתכבד יתרו
באותה שעה כיון שיצא משה יצא אהרן נדב
ואביהוא ומי הוא שראה את אלו יוצאין ולא
יצא :וישתחו וישק לו  -איני יודע מי
השתחוה למי כשהוא אומר איש לרעהו מי
הקרוי איש זה משה שנאמר והאיש משה
)מכילתא(:
)ח( ויספר משה לחתנו  -למשוך את לבו
לקרבו לתורה )מכילתא( :את כל התלאה -
שעל הים ושל עמלק )מכילתא( :התלאה -
למ"ד אל"ף מן היסוד של תיבה והתי"ו הוא
תיקון ויסוד הנופל ממנו לפרקים וכן תרומה
תנופה תקומה תנואה:

)ט( ויחד יתרו  -וישמח יתרו זהו פשוטו
)סנהדרין צד( ומ"א נעשה בשרו חדודין חדודין
מיצר על אבוד מצרים היינו דאמרי אינשי
גיורא עד עשרה דרי לא תבזי ארמאה
באפיה :על כל הטובה  -טובת המן והבאר
והתורה )מכילתא( .ועל כולן אשר הצילו מיד
מצרים עד עכשיו לא היה עבד יכול לברוח
ממצרים שהיתה הארץ מסוגרת ואלו יצאו
ששים רבוא )מכילתא(:
)י( אשר הציל אתכם מיד מצרים  -אומה
קשה :ומיד פרעה  -מלך קשה :מתחת יד
מצרים  -כתרגומו לשון רידוי ומרות היד
שהיו מכבידים עליהם היא העבודה:
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חק לישראל – פרשת יתרו יום ב'
נביא

– ישעיה פרק ו' ז'-י

ֹאמר ִה ּנֵה נָגַ ע זֶה ַעל שְׂ פָ ֶת ָ
את ָך ְּתכֻ ּ ָפר:
יך וְ סָ ר עֲ וֹ נ ֶָך וְ חַ ּ ָט ְ
וַ יּ ַַּגע ַעל ּ ִפי וַ יּ ֶ

)ז(
וסדר בפומי ואמר הא שויתי פתגמי נבואתי בפומך ויעדון חובך וחטאך יתכפרון:

)ז(

)ח( וָ אֶ ְׁש ַמע אֶ ת קוֹ ל אֲ ֹדנָי אֹ ֵמר אֶ ת ִמי אֶ ְׁשלַ ח ו ִּמי יֵלֶ ְך לָ נ ּו וָ אֹ ַמר ִהנְ נִ י ְׁשלָ חֵ נִ י:
)ח( ושמעית ית קל מימרא דיי דאמר ית מן אשלח לאתנבאה ומן יזיל לאלפא ואמרית הא אנא שלח יתי:

ֹאמר לֵ ְך וְ אָ ַמ ְר ּ ָת לָ ָעם הַ זֶּה ִׁש ְמע ּו ׁ ָשמוֹ ַע וְ אַ ל ּ ָת ִבינ ּו ו ְּרא ּו ָראוֹ וְ אַ ל
)ט( וַ יּ ֶ
ת ָדע ּו) :ט( ואמר אזיל ותימר לעמא הדין דשמעין משמע ולא מסתכלין וחזו מחזא ולא ידעין:
ֵּ
)י( הַ ְׁש ֵמן לֵ ב הָ ָעם הַ זֶּה וְ אָ זְ נָיו הַ ְכ ּ ֵבד וְ ֵעינָיו הָ ׁ ַשע ּ ֶפן יִ ְראֶ ה ְב ֵעינָיו ו ְּבאָ זְ נָיו
יִ ְׁש ָמע ו ְּלבָ בוֹ י ִָבין וָ ׁ ָ
שב וְ ָרפָ א לוֹ ) :י( טפיש לביה דעמא הדין ואודנוהי יקר ועינוהי עמעם
דלמא יחזון בעיניהון ובאודניהון ישמעון ובלבהון יסתכלון ויתובון וישתבק להון:

רש"י
)ז( ויגע על פי וגו'  -וסר עונך מזה ליסרך
לכפר עונך שחירפת את ישראל וגדול כחו
שהמלאך ירא לקחתה כ"א במלקחים והגיעה
על שפת הנביא ולא הוזק בתנחומא וזהו
שנאמר כי רב מאד מחנהו )יואל ב( אלו
מלאכים ועצומים מהם עושי דברו )יואל ב'(
הם הנביאים ויונתן תירגם ובידו רצפה
ובפומיה ממלל לשון רצפה דבר הרצוף בפה
ובלשון ,קבל הדבור מפי הקב"ה מכסאו
בשמים שהיה מכוון כנגד המזבח שבהיכל:
)ח( את מי אשלח  -להוכיח את ישראל
שלחתי את עמוס והיו קורין אותו פסילוס
לפי שהיה כבד לשון והוא נתנב' שנתים לפני
הרעש והיו ישראל אומרים הניח הקב"ה את

כתובים

העולם והשרה שכינתו על הדין קטיע לישנא
כו' כדאיתא בפסיקתא:
)ט( שמעו שמוע  -אני אומר לכם שמעו
שמוע ואתם אין אתם נותנים לב להבין וראו
ניסים שעשיתי לכם ואינכם נותנים לב לדעת
אותי:
)י( השמן לב העם הזה  -כמו הכבד את לבו
)שמות ח( לשון הלוך )לשון( פעול לבם הולך
הלוך והשמן )אנגריישנ"ט בלעז( ואזניו
הולכים הלוך והכבד משמוע .ועיניו השע -
טחים כענין שנאמר )ישעיהו מד( כי טח
מראות עיניהם ,הטוח מתרגמינן דאיתשע .פן
יראה בעיניו  -נתנו לבם שלא ישמעו דברי
נביאים שהם יראים שמא יוטבו בעיניהם
דבריו ויבינו בלבם וישובו אלי והיא רפואתם:

 -משלי פרק טו' טז'-יט'

טוֹ ב ְמ ַעט ְּביִ ְראַ ת יְ הֹוָ ה ֵמאוֹ צָ ר ָרב ו ְּמהו ָּמה בּ וֹ :

)טז(
סימתא רברבתא ועאתא בהן:

)טז( טב קליל בדחלתיה דאלהא מן

שנְ אָ ה בוֹ :
טוֹ ב א ֲֻרחַ ת י ָָרק וְ אַ הֲבָ ה ׁ ָשם ִמ ּ ׁשוֹ ר אָ בוּס וְ ִ ׂ

)יז(
ורחמותא תמן מן תורי מפטמי בסגיאתא:

)יז( טבא שרותא דירקא
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חק לישראל – פרשת יתרו יום ב'
יש חֵ ָמה יְ גָ ֶרה ָמדוֹ ן וְ אֶ ֶר ְך אַ ּ ַפיִ ם י ְַׁש ִקיט ִריב:
ִא ׁ

)יח( גברא חמתנא מגרא תגרא ונגיד

שכַ ת חָ ֶדק וְ אֹ ַרח יְ ׁ ָש ִרים ְסלֻ לָ ה:
דֶּ ֶר ְך ָעצֵ ל ִּכ ְמ ֻׂ

)יט( אורחיהון דעטלי קרצובי וכובי

)יח(
רוחא מדעך חרתא:

)יט(
ואורחא דתאיצי שפיא:

רש"י
)טז( טוב מעט ביראת ה' מאוצר רב
ומהומה בו  -קול בני אדם צועקים שנעשה
האוצר מגזל וחמס כמו וראו מהומות רבות
בתוכה ועשוקים בקרבה )עמוס ג(:
)יז( משור אבוס  -שאובסין לו המאכל בפיו
על כרחו כדי לפטמו וכן ברבורים אבוסים
)מלכים א ד( ,ויש למושלו כנגד קומץ מעט
של עני שחביב משור חטאת של רשע ,ד"א
טוב ארוחת ירק ,לתת לעני ואהבה שם
להראות לו פנים יפות .משור אבוס -
להאכילו בשר שמן ויראנו פנים זועפות:
)יח( איש חמה יגרה מדון  -אדם שאין

משנה

מעצור לרוחו להאריך חמתו יגרה מדון .וארך
אפים  -שאינו ממהר להנקם ולריב .ישקיט
ריב  -שהוא כלה ושקט מעליו )ס"א מאליו(:
)יט( דרך עצל כמשוכת חדק  -דומה בעיניו
כאלו הדרכים גדורים לפניו בגדר חדקים.
משוכת  -גדר כמו הסר משוכתו )ישעיה ה(,
חדק קוצים .ואורח ישרים סלולה  -כבושה
ומופנה ,ומדרש אגדה דרכו של עשו כקוץ זה
הנסבך בגיזת צמר אם תטלהו מכאן הוא
מתערה בכאן כך אין אדם יכול לצאת ידי
עלילותיו בלא ממון:

 -שבת פרק יז'

)א( ָּכל הַ ּ ֵכ ִלים נִ ּ ָט ִלין ַּב ּ ׁ ַש ָּבת וְ ַד ְלתוֹ ֵתיהֶ ן ִע ּ ָמהֶ ן ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִּנ ְת ּ ָפ ְרק ּו
ַּב ּ ׁ ַש ָּבתֶ ׁ .שאֵ ינָן דּ וֹ ִמין ְל ַד ְלתוֹ ת הַ ַּביִ תְ ,ל ִפי ׁ ֶשאֵ ינָן ִמן הַ ּמוּכָ ן:
רע"ב ) -א( כל הכלים  -שיש להם
דלתות :ניטלים בשבת ודלתותיהן עמהן
 ואף על פי שנתפרקו הדלתות מןהכלים קודם השבת ניטלים בשבת אגב

הכלים :ואינן דומין לדלתות הבית -
שאפילו נתפרקו בשבת אין ניטלין ,לפי
שדלתות הבית אינן מן המוכן ,כלומר לא
נעשו לטלטול:

רע"ב ) -ב( קורנס  -פטיש :הדבלה -
לאחר שעשאה עיגול היא עבה וקשה
וצריכה קרדום לחתכה :מגירה  -כעין
סכין ארוך ויש בו פגימות הרבה :לגרור
בה את הגבינה  -לחתכה ולחלקה
לחלקים ,שעל ידי פגימותיו ממהר וחותך
הדבר העב :מגריפה לגרוף בה

הגרוגרות  -מן החבית :רחת  -לוח שיש
לה בית יד ושתי דפנות וזורין בה את
החטה :ומזלג  -כלי שיש לו שלש שינים
ומהפכים בו את הקש בגורן :כוש  -פלך
שטוות בו הנשים :כרכר  -עץ של
אורגים ודומה למחט של סקאין :לתחוב
בו  -לאכול בו תותים וכל מיני פרי רך:

)ב( נוֹ טֵ ל אָ ָדם קֻ ְרנָס ְלפַ ֵ ּצ ַע בּ וֹ אֶ ת הָ אֱגוֹ זִ ים ,וְ קַ ְרדּ ֹם לַ ְח ּת ְֹך אֶ ת הַ דְּ בֵ לָ ה.
ְמגֵ ָרהִ ,לגְ רֹר ָּבהּ אֶ ת הַ ְּג ִבינָהַ .מגְ ֵרפָ הִ ,לגְ רֹף ָּב ּה אֶ ת הַ ְּגרוֹ גָ רוֹ ת .אֶ ת
הָ ַרחַ ת וְ אֶ ת הַ ּ ַמזְ לֵ ג ,לָ ֵתת ָעלָ יו לַ ָּק ָטן .אֶ ת הַ כּ וֹ ׁש וְ אֶ ת הַ ִּכ ְר ָּכרִ ,ל ְתחֹב בּ וֹ .
ַמחַ ט ׁ ֶשל יָדִ ,ל ּטֹל ָּבהּ אֶ ת הַ קּ וֹ ץ ,וְ ׁ ֶשל סַ ָּק ִאיםִ ,ל ְפ ּתֹחַ ָּב ּה אֶ ת הַ דָּ לֶ ת:
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מחט של יד  -מחט קטנה שתופרים בה
בגדים :ליטול בו את הקוץ  -שנכנס
בבשרו ,שמותר ליטלו בשבת כמו שמותר
להפיס מורסא להוציא ממנה ליחה

ובלבד שלא יתכוין לעשות לה פה :של
סקאים  -מחט גדולה שתופרין בה שקין:
לפתוח בו את הדלת  -מי שאבדה לו
מפתח:

ֹאשוֹ ְ ,מקַ ּ ֵבל טֻ ְמאָ ה ,וְ ִאם לָ או ,אֵ ין
ֵיתיםִ ,אם י ֶׁש קֶ ׁ ֶשר ְּבר ׁ
)ג( קָ נֶה ׁ ֶשל ז ִ
ְ
ְ
ְמקַ ּ ֵבל טֻ ְמאָ הֵ ּ .בין ָּכך וּבֵ ין ָּכך ,נִ ּ ָטל ַּב ּ ׁ ַש ָּבת:
רע"ב ) -ג( קנה של זיתים  -קנה
שעשוי לבדוק הזיתים שבמעטן אם
נתאסף שמנן בתוכן והגיעו להיות ראויין
לבית הבד :אם יש קשר בראשו  -כעין
פקק שבקנה :מקבל טומאה  -לפי שעל
ידי שהוא פקוק בקשר משתייר בו מן
השמן הזב מן הזיתים ובודק בו אם הגיע

לעיצור ,והוה ליה בית קיבול :ואם לאו -
שאין בו קשר ,אע"פ שהוא חלול אין
חללו עשוי לקבל כלום ,הלכך הוה ליה
פשוטי כלי עץ ואינו מקבל טומאה :בין
כך ובין כך ניטל בשבת  -דהא כלי הוא
ועשוי להפוך בו את הזיתים:

)ד( ַר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרָּ ,כל הַ ּ ֵכ ִלים נִ ּ ָט ִלין ,חוּץ ִמן הַ ּ ַמ ּ ָסר הַ ָּגדוֹ ל וְ י ֵָתד ׁ ֶשל
ַמח ֲֵר ׁ ָשהָּ .כל הַ ּ ֵכ ִלים נִ ּ ָט ִלין ְלצ ֶֹר ְך וְ ׁ ֶשלּ ֹא ְלצ ֶֹר ְךַ .ר ִּבי נְ חֶ ְמיָה אוֹ ֵמר ,אֵ ין
נִ ּ ָט ִלין אֶ ָּלא ְלצ ֶֹר ְך:
רע"ב ) -ד( מסר הגדול  -מגירה
גדולה שנוסרים בה קורות :ויתד של
מחרישה  -כלי גדול העשוי כסכין שבו
עושין חריץ של תלם המענה .והנך קפיד
עלייהו ומייחד להו מקום דלא חזו
למלאכה אחריתי :כל הכלים ניטלים
לצורך ושלא לצורך  -הכי קאמר ,כל
הכלים שמלאכתן להיתר ,כגון קערות
וכוסות ,ניטלים לצורך גופו ולצורך
מקומו של כלי ,ושלא לצורך ,אפילו שאינו
צריך לגופו ולמקומו של כלי אלא

לטלטלו מחמה לצל או שלא יגנבוהו
הגנבים ,שרי בכלי שמלאכתו להיתר.
וכלי שמלאכתו לאיסור ,כגון מדוכות
ורחיים וכיוצא בהן ,לצורך גופו ולצורך
מקומו מותר ,מחמה לצל או מפני
הגנבים אסור :ר' נחמיה אומר אין
ניטלין אלא לצורך  -מפרש בגמרא
לצורך תשמיש המיוחד לו בלבד ולא
לצורך דבר אחר ואפילו לצורך גופו ,כגון
סכין לחתוך בו בלבד שרי ,ולא לסמוך בו
את הקערה .ואין הלכה כרבי נחמיה:

)ה( ָּכל הַ ּ ֵכ ִלים הַ ִּנ ּ ָט ִלין ַּב ּ ׁ ַש ָּבתִׁ ,שבְ ֵריהֶ ן נִ ּ ָט ִלין ) ִע ּ ָמהֶ ן( ,וּבִ ְלבַ ד ׁ ֶש ִּי ְהי ּו עוֹ ִ ׂשין
ֵמ ֵעין ְמלָ אכָ הִׁ ,ש ְב ֵרי עֲ ֵרבָ ה ְלכַ ּסוֹ ת ָּבהֶ ן אֶ ת ּ ִפי הֶ חָ ִביתִׁ ,שבְ ֵרי זְ כו ִּכית
שין ֵמ ֵעין
ְלכַ ּסוֹ ת ָּבהֶ ן אֶ ת ּ ִפי הַ ּ ַפ ְךַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ,ו ִּב ְלבַ ד ׁ ֶש ִּי ְהי ּו עוֹ ִ ׂ
אכ ּ ָתןִׁ ,ש ְב ֵרי עֲ ֵרבָ ה לָ צוּק ְלתוֹ כָ ן ִמ ְק ּ ָפה ,וְ ׁ ֶשל זְ כו ִּכית לָ צוּק ְלתוֹ כָ ן
ְמלַ ְ
ׁ ָש ֶמן:
רע"ב ) -ה( מעין מלאכה  -איזו
מלאכה שתהיה ואפילו אינה מעין
מלאכתן הראשונה :לצוק לתוכן מקפה -
עבה ,דומיא דעיסה מעורבת במים .ולא

פליגי אלא בנשברו בשבת ,אבל נשברו
מערב שבת כולי עלמא מודו דניטלים
אפילו אין עושין מעין מלאכתן הראשונה
 -ואין הלכה כרבי יהודה:

)ו( הָ אֶ בֶ ן ׁ ֶש ַּב ֵּקר ּויָהִ ,אם ְמ ַמ ְל ִאין ָּב ּה וְ אֵ ינ ָּה נוֹ פֶ לֶ תְ ,מ ַמ ְל ִאין ָּב ּה ,וְ ִאם לָ או,
אֵ ין ְמ ַמ ְל ִאין ָּבהּ  .זְ מוֹ ָרה ׁ ֶש ִהיא ְק ׁשו ָּרה בַ ּ ָט ִפיחַ ְ ,מ ַמ ְל ִאין ָּבהּ ַּב ּ ׁ ַש ָּבת:
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רע"ב ) -ו( האבן שבקרויה  -דלעת
יבשה וממלאים בה מים ,ומתוך שהיא
קלה אינה שואבת אלא צפה ונותנין בה
אבן להכבידה :אם ממלאין  -בקרויה
ואין האבן נופלת ,שהדקוה יפה בפי
הקרויה ,הוה כלי :ואם לאו  -הרי היא

כשאר אבנים ,ואין מטלטלין את הקרויה,
שנעשית בסיס לאבן שנושאתה :זמורה
שהיא קשורה בטפיח  -לפך קטן
ששואבין בו מים מן הבור או מן המעין:
ממלאים בו  -דשויה להך זמורה כלי:

יעזֶר אוֹ ֵמרִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶשהוּא קָ ׁשוּר וְ ָתלוּיּ ,פוֹ ְק ִקין בּ וֹ ,
)ז( ּ ְפקַ ק הַ חַ לּ וֹ ןַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
ְ
ְ
וְ ִאם לָ או ,אֵ ין ּפוֹ ְק ִקין בּ וֹ  .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםֵּ ,בין ָּכך וּבֵ ין ָּכך ּפוֹ ְק ִקין בּ וֹ :
רע"ב ) -ז( פקק החלון  -כגון לוח
ומסך או שאר כל דבר שסותמים בו חלון:
ותלוי  -שאינו נגרר בארץ :ואם לאו אין
פוקקין בו  -שאם נגרר על גבי קרקע,
כשהוא שומטו מעל הארץ לסתום בו
מחזי כמוסיף על הבנין ,וסבר רבי

אליעזר אין מוסיפין על אהל עראי
בשבת :בין כך ובין כך  -בין קשור בין
אינו קשור :פוקקין בו  -הואיל והיה
מוכן מאתמול לכך ,דסברי רבנן מוסיפין
על אהל עראי בשבת .והלכה כחכמים:

)ח( ָּכל ִּכ ּס ּויֵי הַ ּ ֵכ ִלים ׁ ֶשיּ ֵׁש לָ הֶ ם ּ ֵבית א ֲִחיזָה נִ ּ ָט ִלים ַּב ּ ׁ ַש ָּבת .אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ סֵ י,
ַּב ּ ֶמה ְדבָ ִרים אֲמו ִּריםְּ .ב ִכ ּס ּויֵי הַ ַּק ְרקָ עוֹ ת ,אֲ בָ ל ְּבכִ ּס ּויֵי הַ ּ ֵכ ִליםֵ ּ ,בין ָּכ ְך
וּבֵ ין ָּכ ְך נִ ּ ָט ִלים ַּב ּ ׁ ַש ָּבת:
רע"ב ) -ח( במה דברים אמורים
בכיסויי קרקעות  -בגמרא קאמר,
דבכיסויי כלים כולי עלמא לא פליגי
דשרי אע"ג דלית להו בית אחיזה,
ובכיסויי קרקעות כגון כיסוי של בור
ודות כולי עלמא לא פליגי דאסור אי לית

גמרא

להו בית אחיזה ,כי פליגי בכיסויי כלים
המחוברים לקרקעות ,מר סבר כקרקעות
דמיין ,ומר סבר לאו כקרקעות דמיין.
והלכה כחכמים שהמחובר לקרקע הרי
הוא כקרקע:

 -שבת דף קי"ט ע"ב

אמר רב חסדא אמר מר עוקבא כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו שני
מלאכי השרת המלוין לו לאדם מניחין ידיהן על ראשו ואומרים לו וסר
עונך וחטאתך תכופר תניא רבי יוסי בר יהודה אומר שני מלאכי השרת
מלוין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו אחד טוב ואחד רע וכשבא
לביתו ומצא נר דלוק ושלחן ערוך ומטתו מוצעת מלאך טוב אומר יהי
רצון שתהא לשבת אחרת כך ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו ואם לאו
מלאך רע אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך ומלאך טוב עונה אמן
בעל כרחו אמר רבי אלעזר לעולם יסדר אדם שלחנו בערב שבת אף על פי
שאינו צריך אלא לכזית ואמר רבי חנינא לעולם יסדר אדם שלחנו במוצאי
שבת אף על פי שאינו צריך אלא לכזית חמין במוצאי שבת מלוגמא פת
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חמה במוצאי שבת מלוגמא רבי אבהו הוה עבדין ליה באפוקי שבתא
עיגלא תילתא הוה אכיל מיניה כולייתא כי גדל אבימי בריה אמר ליה
למה לך לאפסודי כולי האי נשבוק כולייתא ממעלי שבתא שבקוהו ואתא
אריא אכליה אמר רבי יהושע בן לוי כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך
בכל כחו קורעין לו גזר דינו שנאמר בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם
ברכו ה' מאי טעמא בפרע פרעות משום דברכו ה' רבי חייא בר אבא אמר
רבי יוחנן אפילו יש בו שמץ של עבודה זרה מוחלין לו כתיב הכא בפרע
פרעות וכתיב התם כי פרוע הוא אמר ריש לקיש כל העונה אמן בכל כחו
פותחין לו שערי גן עדן שנאמר פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים
אל תיקרי שומר אמונים אלא שאומרים אמן מאי אמן אמר רבי חנינא אל
מלך נאמן:
רש"י על הגמרא
יסדר אדם שלחנו בערב שבת  -ללילי שבת:
במוצאי שבת  -נמי כבוד שבת ללוות ביציאתו
דרך כבוד ,כאדם המלוה את המלך בצאתו מן
העיר :חמין  -לשתות ולרחוץ :מלוגמא -
רפואה :אכליה אריא  -לעגל הראוי לשחוט:
בכל כחו  -בכל כוונתו :בפרוע פרעות -
ביטול פורעניות ,כגון פרוע דמתרגמין בטל:

זוהר

בהתנדב עם ברכו  -כשמתנדבין ישראל
לברך את בוראן :כי פרוע  -כי פרעו אהרן
עבודה זרה ,והכי קאמר בהבטל פריעות
עבודה זרה ,שתשתקע ותשתכח שלא יזכר
עונם משום התנדב עם הוא :אל מלך נאמן
 -כך מעיד על בוראו ,שהוא אל מלך נאמן:

– יתרו דף פח' ע"א

ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אָ ַמר ,הַ אי ַמאן דְּ אַ ְׁש ִלים ְּתלַ ת ְסעו ָּד ֵתי ְּב ׁ ַש ָּב ָתא ,קָ לָ א נ ִָפיק
יה) ,ישעיה נח( אָ ז ִּת ְת ַע ּנַג ַעל יְ ָי ,דָּ א ְסעו ָּד ָתא ח ֲָדא ,לָ קֳבֵ ל ַע ִּתיקָ א
ו ַּמ ְכ ְרזָא ָעלֵ ּ
ָ
ישין .וְ ִה ְר ַּכ ְב ִּתיך ַעל ָּבמֳ ֵתי אָ ֶרץ ,דָּ א ְסעו ָּד ָתא ִּתנְ יָינָא ,לָ קֳ בֵ ל
ישא דְּ כָ ל קַ דִּ ִׁ
קַ דִּ ׁ ָ
יך ַנחֲלַ ת יַעֲ קֹב אָ ִב ָ
ישין .וְ הַ אֲכַ ְל ִּת ָ
יך ,דָּ א הוּא ְׁש ִלימ ּו
חַ ְקלָ א דְּ ַת ּפו ִּחין קַ דִּ ִׁ
דְּ ִא ְׁש ְּת ִלים ִּבזְ ֵעיר אַ ּ ִפין:
יה ,וּבָ ֵעי ְל ִא ְת ַענְ ָּגא ְּבכֻ ְ ּלה ּו ְסעו ָּד ֵתי,
וּלֳ קָ ְבלַ יְ יה ּו ָּב ֵעי ְלאַ ְׁש ְל ָמא ְסעו ָּד ֵת ּ
ימ ָתא .ו ְּבגִ ין ַּכךְ,
ימנו ָּתא ְׁשלֵ ָ
חדי ְּבכָ ל חַ ד וְ חַ ד ִמ ּנַיְ יה ּוִ ,מ ּ ׁשוּם דְּ ִאיה ּו ְמהֵ ָ
ו ְּל ֵמ ֵ
יה ִא ְׁש ְּתכַ ח ,וְ לָ א
ׁ ַש ְּב ָתא ִא ְתי ָָּקרִ ,מ ָּכל ְׁשאַ ר זִ ְמנִ ין וְ חַ ִּגיןִ ,מ ּ ׁשוּם דְּ כ ָֹּלא ּ ֵב ּ
ִא ְׁש ְּתכַ ח הָ ִכי ְּבכֻ ְ ּלה ּו זִ ְמנֵי וְ חַ ּ ֵגי .אָ ַמר ַר ִּבי ִחיָּיאְּ ,בגִ ין ָּכ ְךִ ,מ ּ ׁשוּם דְּ ִא ְׁש ְּתכַ ח
יעי.
יהִ ,א ְיד ַּכר ְּתלַ ת זִ ְמנִ ין .דִּ ְכ ִּתיב) ,בראשית ב( וַ יְ כַ ל ֱאל ִֹהים ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
כּ ָֹּלא ּ ֵב ּ
ְ
יעי:
ֱלהים אֶ ת יוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
יעי .וַ יְ בָ ֶרך א ִ
וַ ִּי ְׁשבּ וֹ ת ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
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ַר ִּבי אַ ָּבא) ,נ"א רב המנונא סבא( ַּכד ֲהוָ ה י ִָתיב ִּב ְסעו ָּד ָתא דְּ ׁ ַש ְּב ָתא ,הֲ וֵי חַ דֵּ יְּ ,בכָ ל
ימא
ישא ְס ִת ָ
ישא ,דְּ ַע ִּתיקָ א קַ דִּ ׁ ָ
חַ ד וְ חַ ד ,וַ הֲ וָ ה אָ ַמר ,דָּ א ִהיא ְסעו ָּד ָתא קַ דִּ ׁ ָ
ְ
דְּ כ ָֹּלאִּ .ב ְסעו ָּד ָתא אַ ח ֲָרא הֲוָ ה אָ ַמר ,דָּ א ִהיא ְסעו ָּד ָתא דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא .וְ כֵ ן
ְּבכֻ ְ ּלה ּו ְסעו ָּד ֵתי ,וַ הֲ וָ ה חַ דֵּ י ְּבכָ ל חַ ד וְ חַ דַּ .כד ֲהוָ ה )דף פ"ח ע"ב( אַ ְׁש ִלים ְסעו ָּד ֵתי,
ימנו ָּתא:
אָ ַמר אַ ְׁש ִלימ ּו ְסעו ָּד ֵתי דִּ ְמהֵ ָ
ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ןַּ ,כד ֲהוָ ה אָ ֵתי ִל ְסעו ָּד ָתא ,הֲוָ ה אָ ַמר הָ ִכי ,אַ ְת ִקינ ּו ְסעו ָּד ָתא
ימנו ָּתא ִע ָּלאָ ה ,אַ ְת ִקינ ּו ְסעו ָּד ָתא דְּ ַמ ְל ָּכא ,וַ הֲוָ ה י ִָתיב וְ חַ דֵּ יַּ .כד אַ ְׁש ִלים
דִּ ְמהֵ ְ
ָ
יה ,אָ ז ִּת ְת ַע ּנַג ַעל יְ ָי' וְ ִה ְר ַּכ ְב ִּתיך ַעל ָּבמֳ ֵתי
יתאָ ה ,הֲווֹ ַמ ְכ ִרזֵי ָעלֵ ּ
ְסעו ָּד ָתא ְּת ִל ָ
יך ַנחֲלַ ת יַעֲ קֹב אָ ִביךָ:
אָ ֶרץ וְ הַ אֲ כַ ְל ִּת ָ

הלכה – הרמב"ם הלכות קריאת שמע פרק א'
)א( פעמים בכל יום קוראין ק"ש בערב ובבקר שנאמר ובשכבך ובקומך בשעה שדרך בני
אדם שוכבין וזה הוא לילה ובשעה שדרך בני אדם עומדין וזה הוא יום:
)ב( ומה הוא קורא שלשה פרשיות אלו הן שמע והיה אם שמוע ויאמר ומקדימין לקרות
פרשת שמע מפני שיש בה יחוד השם ואהבתו ותלמודו שהוא העיקר הגדול שהכל
תלוי בו ואחריה והיה אם שמוע שיש בה צווי על )זכירת( שאר כל המצות ואחר כך
פרשת ציצית שגם היא יש בה צווי זכירת כל המצות:
)ג( אע"פ שאין מצות ציצית נוהגת בלילה קוראין אותה בלילה מפני שיש בה זכרון
יציאת מצרים ומצוה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה שנאמר למען תזכור את יום
צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך וקריאת שלש פרשיות אלו על סדר זה היא הנקראת
קריאת שמע:
)ד( הקורא קריאת שמע כשהוא גומר פסוק ראשון אומר בלחש ברוך שם כבוד מלכותו
לעולם ועד וחוזר וקורא כדרכו ואהבת את יי' אלהיך עד סופה:

מוסר -

מלוקט

יש ְל ִא ְׁש ּתוֹ ַמ ִּג ִידים ְלאָ ָדם ְ ּביוֹ ם הַ דִּ ין.
שיחוֹ אֲ ִפילוֹ שִׂ יחָ ה קַ ָּלה ׁ ֶש ּ ֵבין ִא ׁ
ו ַּמגִ יד ְלאָ ָדם ַמה ֵ ׂ
ְ
ְ
ַעל ּ ֵכן יָשִׂ ים אֶ ל ִלבּ וֹ ׁ ֶשהוּא ִל ְפנֵי ֶמלֶ ך ַמ ְלכֵ י ַה ּ ְמלָ ִכים הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא וְ הוּא יוֹ ֵד ַע
נִ ְס ּ ָתרוֹ ת וּבוֹ חֵ ן ִלבּ וֹ ת ו ְּכלָ יוֹ ת .ו ְּכ ׁ ֶשהוּא ׁשוֹ כֵ ב ַעל ִמ ּ ָטתוֹ יִ זְ כּ וֹ ר ׁ ֶשגַ ם הוּא יִ ְׁש ַּכב ַעל ִמ ּ ָטה
ֲשבוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת
יטהֵ ר ַר ְעיוֹ נָיו לַ ְח ׁשוֹ ב ַמח ׁ ָ
ׁ ֶש ָּימוּת ׁ ָשם וְ כָ ל ִענְ יָ נֵי הַ גּ וּף הֲ בֵ ל הֲ בָ ִלים וִ ַ
ֲשבוֹ ת ָרעוֹ ת וְ י ֵַדע ִּכי בָ זֶה ּ ָתל ּוי ִּת ּקוּן אוֹ ִק ְלקוּל הַ יֶּלֶ ד הַ נּ וֹ לָ ד וְ הַ ּ ַמ ֲח ׁ ָשבָ ה
ו ְּלהַ ְר ִחיק ַמח ׁ ָ
יש וּבֵ יתוֹ ּ ֵכן ִּת ּ ָמ ׁ ֵש ְך
ִעיקָ ר גָ דוֹ ל ו ַּמ ְקלוֹ ת יַעֲ קֹב אָ ִבינ ּו ָעלָ יו הַ ּ ׁ ָשלוֹ ם יוֹ ִכיח ּו ו ְּל ִפי ַמ ֲח ׁ ֶשבֶ ת ִא ׁ
נֶפֶ ׁש לַ ּיֶלֶ ד אוֹ ִמ ִּס ְט ָרא אַ ֲח ָרא אוֹ ִמ ִּס ְט ָרא ִד ְקדו ׁ ָּשה וְ הַ ְרבֵ ה בָ נִ ים חֲצו ִּפים חֲבַ ל ַעל
ְד ִמ ְׁש ּ ַת ְכ ִחין ׁ ֶש ּ ָג ְרמ ּו לָ הֶ ם אֲ ִביהֶ ם וְ ִא ּ ָמם ְל ִפי ַמ ֲח ׁ ַש ְב ּ ָתם וְ ִדבּ ו ָּרם וְ כָ ל חַ ּ ָטאוֹ ת ַה ָּבנִ ים ִאם הֵ ם
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ֲש ְב ּ ָתם הֵ ם נֶעֱ נ ִָׁשים עֲ לֵ יהֶ ם וְ חֶ ְר ּ ָפ ָתם לֹא ִת ּ ָמחֶ ה וְ אַ ְׁש ֵרי הַ ׁ ָשם ְד ָרכָ יו וְ יִ כּ וֹ נ ּו לַ ה'
ּ ָג ְרמ ּו ְּב ַמח ׁ ַ
ְ
ָּכל ַמ ְח ְׁשבוֹ ָתיו וְ כָ ל ַמ ְעיָינָיו ְלקַ ּיֵים ִמצְ וָ תוֹ יִ ְת ָּב ַרך וְ אַ ְׁש ֵרי בָ נָיו אַ ח ֲָריו:

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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