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חק לישראל – פרשת בהר יום ב'
תורה -

ויקרא פרק כה'

אכֹל) :ז( וְ ִל ְבהֶ ְמ ְּת ָך
בואָ ָת ּה לֶ ֱ
ֶׁ
)ז( וְ ִל ְבהֶ ְמ ְּת ָך וְ לַ חַ יָּה
אֲשר ְּבאַ ְרצֶ ָך ִּת ְהיֶה כָ ל ְּת ּ
יר ְך ו ְּלחַ יְ ָתא ִ ּדי ְבאַ ְר ָע ְך ְּתהֵ א כָ ל עֲ לַ ְל ּ ַת ּה
כל) :ז( וְ ִל ְב ִע ָ
בואָ ָת ּה לֶ אֱ ֹ
וְ לַ חַ יָ ּה אֲ ׁ ֶשר ְּבאַ ְרצֶ ָך ִּת ְהיֶה כָ ל ְּת ּ
ְל ֵמיכָ ל:

יו ְל ָך יְ ֵמי ׁ ֶשבַ ע
)ח( וְ סָ פַ ְר ּ ָת ְל ָך ׁ ֶשבַ ע ׁ ַש ְּבתֹ ת ׁ ָשנִ ים ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים ׁ ֶשבַ ע ּ ְפ ָע ִמים וְ הָ ּ
שנָה) :ח( וְ סָ פַ ְר ּ ָת ְל ָך ׁ ֶשבַ ע ׁ ַש ְ ּבתֹ ת ׁ ָשנִ ים ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים
ׁ ַש ְּבתֹ ת הַ ּ ׁ ָשנִ ים ּ ֵת ׁ ַשע וְ אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָ

שנָה) :ח( וְ ִת ְמנֵי לָ ְך ְׁשבַ ע ְׁש ִמ ִּטין
יו ְל ָך יְ ֵמי ׁ ֶשבַ ע ׁ ַש ְ ּבתֹ ת הַ ּ ׁ ָשנִ ים ּ ֵת ׁ ַשע וְ אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָ
ׁ ֶשבַ ע ּ ְפ ָע ִמים וְ הָ ּ
ְ
ִ ּד ְׁשנִ ין ְׁשבַ ע ְׁשנִ ין ְׁשבַ ע זִ ְמנִ ין וִ יהוֹ ן לָ ך יוֹ ֵמי ְׁשבַ ע ְׁש ִמ ִּטין ִ ּד ְׁשנִ ין אַ ְר ְּב ִעין וְ ֵת ׁ ַשע ְׁשנִ ין:

ועה ַּבח ֶֹד ׁש הַ ּ ְׁש ִב ִעי ּ ֶב ָעשׂ וֹ ר לַ ח ֶֹד ׁש ְּביוֹ ם הַ ִּכ ּ ֻפ ִרים
)ט( וְ הַ עֲ בַ ְר ּ ָת ׁשוֹ פַ ר ְּתר ּ ָ
רועה ַּבח ֶֹד ׁש הַ ּ ְׁש ִב ִעי ּ ֶב ָעשׂ וֹ ר לַ ח ֶֹד ׁש
ירו ׁשוֹ פָ ר ְ ּבכָ ל אַ ְרצְ כֶ ם) :ט( וְ הַ עֲ בַ ְר ּ ָת ׁשוֹ פַ ר ְּת ּ ָ
ּ ַתעֲ ִב ּ
ירו ׁשוֹ פָ ר ְ ּבכָ ל אַ ְר ְצכֶ ם:
ְ ּביוֹ ם הַ ִּכ ּפֻ ִרים ּ ַתעֲ ִב ּ

יעאָ ה ְּב ַעשְׂ ָרא ְלי ְַרחָ א
)ט( וְ ַתעֲ בַ ר ׁשוֹ פַ ר י ַָּבבָ א ְּבי ְַרחָ א ְׁש ִב ָ

ְּביוֹ ָמא ְד ִכ ּפו ַּר ּיָא ּ ַת ַע ְּברוּן ׁשוֹ פָ ָרא ְּבכָ ל אַ ְרעֲ כוֹ ן:

ישבֶ יהָ יוֹ בֵ ל
אתם ְ ּדרוֹ ר ָּבאָ ֶרץ ְלכָ ל ְׁ
וק ָר ֶ
)י( וְ ִק ַ ּד ְׁש ּ ֶתם אֵ ת ְׁשנַת הַ ח ֲִמ ּ ִׁשים ׁ ָשנָה ּ ְ
בו) :י(
יש אֶ ל אֲ חֻ זָּתוֹ וְ ִא ׁ
ִהוא ִּת ְהיֶה לָ כֶ ם וְ ׁ ַש ְב ּ ֶתם ִא ׁ
יש אֶ ל ִמ ְׁש ּ ַפ ְח ּתוֹ ּ ָת ׁ ֻש ּ
ישבֶ יהָ יוֹ בֵ ל ִהוא ִּת ְהיֶה לָ כֶ ם
אתם ְ ּדרוֹ ר ָּבאָ ֶרץ ְלכָ ל ְׁ
וק ָר ֶ
וְ ִק ַ ּד ְׁש ּ ֶתם אֵ ת ְׁשנַת הַ ח ֲִמ ּ ִׁשים ׁ ָשנָה ּ ְ
יש אֶ ל אֲ חֻ זָ ּתוֹ וְ ִא ׁ
וְ ׁ ַש ְב ּ ֶתם ִא ׁ
בו) :י( ו ְּתקַ ְ ּד ׁשוּן יָת ְׁשנַת חַ ְמ ִׁשין ְׁשנִ ין וְ ִת ְקרוּן
יש אֶ ל ִמ ְׁש ּפַ ְח ּתוֹ ּ ָת ׁ ֻש ּ
יה ְּתתוּבוּן:
ית ּ
יה וּגְ בַ ר ְלז ְַר ִע ֵ
חֵ רו ָּתא ְּבאַ ְר ָעא ְלכָ ל י ְָתבָ הָ א יוֹ בֵ לָ א ִהיא ְּתהֵ י ְלכוֹ ן ו ְּתתוּבוּן גְּ בַ ר ְלאַ חֲסַ נְ ּ ֵת ּ

רש"י
)ז( ולבהמתך ולחיה  -אם חיה אוכלת בהמה
לא כ"ש שמזונותיה עליך מה ת"ל ולבהמתך
מקיש בהמה לחיה כל זמן שחיה אוכלת מן
השדה האכל לבהמתך מן הבית כלה לחיה מן
השדה כלה לבהמתך מן הבית )ת"כ .תענית
ו(:
)ח( שבתת שנים  -שמטות שנים יכול יעשה
שבע שנים רצופות שמטה ויעשה יובל
אחריהם ת"ל שבע שנים שבע פעמים הוי
אומר כל שמטה ושמטה בזמנה )ת"כ( :והיו
לך ימי שבע וגו'  -מגיד לך שאע"פ שלא
עשית שמטות עשה יובל לסוף מ"ט שנה
ופשוטו של מקרא יעלה לך חשבון שנות
השמטות למספר מ"ט:
)ט( והעברת  -לשון )שמות לו( ויעבירו קול
במחנה לשון הכרזה :ביום הכפורים ) -ת"כ(

ממשמע שנאמר ביום הכפורים איני יודע
שהוא בעשור לחדש א"כ למה נאמר בעשור
לחדש אלא לומר לך תקיעת עשור לחדש
דוחה שבת בכל ארצכם ואין תקיעת ר"ה
דוחה שבת בכל ארצכם אלא בבית דין בלבד:
)י( וקדשתם ) -ת"כ( בכניסתה מקדשין אותה
בב"ד ואומרים מקודשת השנה :וקראתם
דרור  -לעבדים בין נרצע בין שלא כלו לו
שש שנים משנמכר )ר"ה ט( א"ר יהודה מהו
לשון דרור כמדייר בי דיירא וכו' שדר בכל
מקום שהוא רוצה ואינו ברשות אחרים :יובל
הוא  -שנה זאת מובדלת משאר שנים
בנקיבת שם לה לבדה ומה שמה יובל שמה
על שם תקיעת שופר :ושבתם איש אל אחזתו
 שהשדות חוזרות לבעליהן :ואיש אלמשפחתו תשובו  -לרבות את הנרצע:
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חק לישראל – פרשת בהר יום ב'
נביא

– ירמיה פרק לב' יב'-טו'

)יב( וָ אֶ ּ ֵתן אֶ ת הַ ּ ֵספֶ ר הַ ּ ִמ ְקנָה אֶ ל ָּב ּ ְ
רוך ּ ֶבן נ ִֵריָּה ּ ֶבן ַמ ְחסֵ יָה ְל ֵעינֵי ֲחנ ְַמאֵ ל ּד ִֹדי
הודים הַ יּ ְֹׁש ִבים ַּבחֲצַ ר
ול ֵעינֵי הָ ֵע ִדים הַ כּ ְֹת ִבים ְּבסֵ פֶ ר הַ ּ ִמ ְקנָה ְל ֵעינֵי ָּכל הַ יְ ּ ּ ִ
ְּ
ט ָרה) :יב( ויהבית ית שטרא דזביני לברוך בר נריה בר מחסיה לעיני חנמאל אחבי ולעיני סהדיא
הַ ּ ַמ ּ ָ
דכתיבין בשטרא דזביני לעיני כל יהודאי דיתבין בדרת בית אסיריא:

)יג( וָ אֲ צַ ּוֶה אֶ ת ָּב ּ ְ
רוך ְל ֵעינֵיהֶ ם לֵ אמֹר:
)יד( כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת ֱאלֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל לָ קוֹ חַ אֶ ת הַ ְּספָ ִרים הָ אֵ ֶּלה אֵ ת סֵ פֶ ר
לוי הַ זֶּה ּונְ ַת ּ ָתם ִּב ְכ ִלי חָ ֶרשׂ ְל ַמ ַען
תום וְ אֵ ת סֵ פֶ ר הַ ּגָ ּ
הַ ּ ִמ ְקנָה הַ זֶּה וְ אֵ ת הֶ חָ ּ
בים) :יד( כדנן אמר יי צבאות אלהא דישראל סב ית שטריא האלין ית שטרא
דו י ִָמים ַר ִּ
י ַַע ְמ ּ
)יג( ופקדית ית ברוך לעיניהון למימר:

דזבינא הדין ית דכתיב בעיץ וחתים וית שטרא פתיחא הדין ותתנינון במל דחסף בדיל דיתקיימון יומין
סגיאין:

וכ ָר ִמים
שדוֹ ת ּ ְ
נו בָ ִּתים וְ ָ ׂ
)טו( ִּכי ֹכה אָ ַמר יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת אֱ לֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל עוֹ ד יִ ּקָ ּ
באָ ֶרץ הַ זֹּאת) :טו( ארי כדנן אמר יי צבאות אלהא דישראל עוד יזדבנון בתין וחקלין וכרמין בארעא
ָּ
הדא:

רש"י
)יב( לעיני חנמאל דודי  -ועד עכשיו קראו
בן דודי שמא שנים היו ואם אין זאת לא
ידעתי מהו ויש נוטים לומר דודו ובן דודו
היה חנמאל לירמיה כגון ראובן נשא את בת
שמעון אחיו וילדה לו נמואל וכבר הוליד
שמעון ימין הרי ימין דודו לנמואל שבן אחי

כתובים

אמו הוא וגם בן דודו שהוא בן שמעון אחי
אביו של נמואל ואינה היא המדה שלא מצינו
בכל המקרא אח האם קרוי דוד:
)יד( כה אמר וגו'  -אל תאמר לחנם אני
מצניעם שהרי הכל גולים:
)טו( כי כה אמר ה'  -סופן לקנות בתים:

 -משלי פרק כח' יז'-כ'

כו בוֹ :
ָנוס אַ ל יִ ְת ְמ ּ
)יז( אָ ָדם ָע ׁ ֻשק ְּב ַדם נָפֶ ׁש ַעד בּ וֹ ר י ּ

)יז( בר נשא דחשש בדמא דנפשא

עד גובא נערוק לא נצורוניה:

הוֹ לֵ ְך ּ ָת ִמים יִ וָ ּ ׁ ֵש ַע וְ נ ְֶעקַ ׁש ְ ּד ָרכַ יִ ם יִ ּפוֹ ל ְּבאֶ חָ ת:

)יח( דמהלך בתמימותא נתפרק

יש:
ומ ַר ֵ ּדף ֵר ִקים יִ שְׂ ַּבע ִר ׁ
עֹבֵ ד אַ ְד ָמתוֹ יִ שְׂ ַּבע לָ חֶ ם ּ ְ

)יט( דפלח בארעיה נסבע לחמא

)יח(
ודמעקמן ארחתיה נפול בחדא:

)יט(
ודרדף סריקותא נסבע מסכנותא:

ֱמונוֹ ת ַרב ְּב ָרכוֹ ת וְ אָ ץ ְלהַ עֲ ִׁשיר לֹא יִ ּנָקֶ ה:
ִא ׁ
יש א ּ

)כ(
ודרהט בעולא דנעתר לא מזדכי:

)כ( גברא מהימנא סגיען ברכתיה

רש"י
)יז( אדם עשוק בדם נפש ) -שיש עליו עושק
דם( הוא המחטיא את חבירו ואבדה נפשו על
ידו .עד בור ינוס  -עד יום מותו ינוס
לעזרה שיתכפר לו .ואל יתמכו בו  -משמים

להספיק בידו לשוב שלא יהא הוא בגן עדן
ותלמידו בגיהנם כך נדרש במס' יומא:
)יח( יפול באחת  -ברעה אחת ואין תקומה
למפלתו:
)יט( ישבע ריש  -עניות:
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)כ( איש אמונות  -הנותן מעשרותיו באמונה
שאין עד בדבר אלא הקב"ה רואה ומרבה לו

משנה

ברכה .ואץ להעשיר  -דוחק השעה להתעשר
בשל עניים:

 -עירובין פרק ח'

חומיןַ ,מנִּ יחַ אֶ ת הֶ חָ ִבית וְ אוֹ ֵמר ,ה ֲֵרי זֶה ְלכָ ל ְּבנֵי
)א( ּ ֵכיצַ ד ִמ ְׁש ּ ַת ְּת ִפין ַּב ְּת ּ ִ
יריְ ,לכָ ל ִמי ׁ ֶשיֵלֵ ְך ְלבֵ ית הָ אֵ בֶ ל אוֹ ְלבֵ ית הַ ּ ִמ ְׁש ּ ֶתה .וְ כָ ל ׁ ֶש ִּק ֵּבל ָעלָ יו
ִע ִ
סורֶ ׁ ,שאֵ ין ְמ ָע ְר ִבין ִמ ּ ׁ ֶש ּ ֶת ְח ׁ ַשךְ:
ְ
ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ ם ,מֻ ּ ָתרִ .מ ּ ׁ ֶש ּ ֶת ְח ׁ ַשך ,אָ ּ
רע"ב ) -א( לכל מי שילך לבית האבל וכו'
 דמילי דמצוה נינהו ,וקיימא לן אין מערביןעירובי תחומין אלא לדבר מצוה :וכל מי
שקבל עליו  -לסמוך על עירוב זה ,מותר:

ומשחשכה אסור  -והני מילי כשלא
הודיעוהו מבעוד יום ,אבל הודיעוהו מבעוד
יום אפילו לא קבל עליו לסמוך על עירוב זה
בודאי אלא משחשכה ,מותר:

עודוֹ ת ְלכָ ל אֶ חָ דְ .מזוֹ נוֹ לַ חֹל וְ לֹא לַ ּ ׁ ַש ָּבת,
עורוֹ ְ ,מזוֹ ן ְׁש ּ ֵתי ְס ּ
הוא ִׁש ּ
)ב( ַּכ ּ ָמה ּ
הודה אוֹ ֵמר ,לַ ּ ׁ ַש ָּבת וְ לֹא לַ חֹל .וְ זֶה וָ זֶה ִמ ְת ַּכוְ ּ נִ ין
ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ְלהָ קֵ לַ .ר ִּבי יוֹ חָ נָן ּ ֶבן ְּברוֹ קָ ה אוֹ ֵמרִ ,מ ִּכ ָּכר ַּב ּ ֻפנְ ְ ּדיוֹ ן ֵמאַ ְר ַּבע ְס ִאין ַּב ּ ֶסלַ עַ .ר ִּבי
ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרְׁ ,ש ּ ֵתי יָדוֹ ת לַ ִּכ ָּכר ִמ ּ ׁ ָשל ֹׁש לַ ּקַ ב .חֶ צְ י ָּה ְלבַ יִ ת הַ ְמנ ֻּגָ ע ,וַ חֲצִ י חֶ צְ יָהּ
ִלפְ סוֹ ל אֶ ת הַ גְּ וִ יָה:
רע"ב ) -ב( מזון שתי סעודות לכל אחד -
מתוך שקונה שביתתו שם צריך להניח שם
מזון שצריך לו לשבת :אלו ואלו מתכוונים
להקל  -רבי מאיר סבר בשבת אכיל אינש
טפי משום דבסיס תבשיליה .ורבי יהודה סבר
כיון דבשבת אכיל שלש סעודות אינו מרבה
לאכול בכל סעודה ,ושתי סעודות של חול
הוי טפי משתי סעודות של שבת :ככר
בפונדיון  -ככר הלקוח בפונדיון כשמוכרין
ארבע סאין חטין לסלע .וארבע סאין הן
עשרים וארבעה קבין ,והסלע עשרים וארבע
מעין ,נמצא קב לכל מעה ,והמעה שני
פונדיונין ,הרי ככר הנמכר בשוק בפונדיון
הוא חצי קב ,והחנוני לוקח החצי לשכר
האפיה והטחינה ,נמצא ככר הלקוח מן
החנוני בפונדיון הוא רובע קב ,שהם שש
ביצים ,שהקב עשרים וארבע ביצים ,והם
שיעור שתי סעודות של עירוב לדברי ר' יוחנן
בן ברוקא .והלכה כמותו :רבי שמעו -
ממעט בשיעור ,ואומר ,שדי לערב בשתי
ידות של ככר של שלש ככרות לקב .וככר

שלם של שמונה ביצים שלישית הקב .ושתי
ידותיה שהם חמש ביצים ויותר ,הוו שתי
סעודות :חציה לבית המנוגע  -סתם
מתניתין היא ,והכי קאמר ,חצי ככר שלם
ששיערו בו בין למר ובין למר ,הוא שיעור
לשהיית בית המנוגע ,שהנכנס לבית שיש בו
נגע צרעת אע"פ שהוא טמא מיד אינו טעון
כבוס בגדם עד שישהה כדי אכילה ,וחצי ככר
זו הוי כדי אכילה .ולרבי יוחנן בן ברוקה
דאמר ככר שלם הוי רובע קב שהם שש
ביצים ,נמצא חציה שלש ביצים והוא פרס
דבכולי גמרא .ולר' שמעון דאמר ככר שלם
הוא של שלישית הקב שהם שמונה ביצים ,הוי
חציה ארבע ביצים והוא פרס דבכולי גמרא
אליבא דרבי שמעון .ואע"ג דרבי שמעון סבר
דבככר שלם יש שלש סעודות דהא שתי
ידותיה קאמר ר' שמעון דהוו שתי סעודות,
הני מילי בעירוב דנתכוונו בו להקל ואין צריך
שתי סעודות שלימות ,אבל בכל שאר דוכתי
סבירא ליה לר' שמעון דאין סעודה פחותה
מחצי ככר של שלישית הקב ובעינן שישהה
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כדי אכילת חצי ככר שהם ארבע ביצים :חצי
חציה לפסול את הגויה  -דהאוכל אוכלים
טמאים כחצי פרס נפסל גופו מדרבנן

מלאכול בתרומה .וחצי פרס הוי ביצה ומחצה
לר' יוחנן בן ברוקה .ושתי ביצים לר' שמעון:

ש ָרה ְטפָ ִחים,
בוָּ ,כל ׁ ֶש ּגָ בוֹ ַּה עֲ ָ ׂ
חו וְ לֹא עֵ ְר ּ
)ג( אַ נְ ׁ ֵשי חָ צֵ ר וְ אַ נְ ׁ ֵשי ַמ ְר ּ ֶפסֶ ת ׁ ֶש ּ ׁ ָש ְכ ּ
ש ָרה ְטפָ ִחים,
חות ִמ ָּכאן ,לֶ חָ צֵ ר .חֻ ְליַת הַ בּ וֹ ר וְ הַ ּ ֶסלַ ע ,גְּ בוֹ ִהים עֲ ָ ׂ
לַ ּ ַמ ְר ּ ֶפסֶ תָ ּ .פ ּ
מוכָ ה .אֲ בָ ל
ִּ
חות ִמ ָּכאן ,לֶ חָ צֵ רַּ .ב ֶמה ְדבָ ִרים
אֲמוריםִּ ,ב ְס ּ
לַ ּ ַמ ְר ּ ֶפסֶ תָ ּ .פ ּ
מוכָ הָּ ,כל ׁ ֶשאֵ ינ ָּה
ְּבמֻ ְפלֶ גֶת ,אֲ ִפלּ ּו גְ בוֹ הָ ה עֲ ָ ׂ
ש ָרה ְטפָ ִחים ,לֶ חָ צֵ ר .וְ אֵ יזוֹ ִהיא ְס ּ
ְרחוֹ קָ ה אַ ְר ָּב ָעה ְטפָ ִחים:
רע"ב ) -ג( מרפסת  -מקום גבוה בחצר
הבית הרבה פתחי עליות פתוחין לה וכולם
יוצאין בסולם אחד לחצר וממנו לרשות
הרבים ואע"פ כן אין אוסרין הואיל ומרפסת
גבוהה עשרה ,ובלבד שיערבו בני מרפסת
לעצמן במרפסת דהויא רגל המותרת
במקומה ואינה אוסרת :ששכחו ולא עירבו -
אלו עם אלו .אבל עירבו אלו לעצמן :כל
שגבוה עשרה  -אם יש בחצר תל או עמוד
גבוה סמוך למרפסת ואין מרפסת גבוהה מן
העמוד עשרה ,דניחא תשמישתיה דעמוד
לבני המרפסת ,רשות מרפסת שולטת בו
ומשתמשין הן בו ולא בני החצר :פחות מכאן
לחצר  -אף לחצר קאמר ,ששתי הרשויות
שולטין בו המרפסת והחצר ואם לא עירבו זה

עם זה שניהם אסורים בו :חולית הבור -
שפת הבור של מעלה ,אם גבוה עשרה מן
החצר רשות מרפסת שולטת בו ,והוא שיהיה
הבור מלא עד שפתו העליונה מדברים
שאסור לטלטלם בשבת דהשתא אי אפשר
שתחסר מגובהה דומיא דסלע שאינו חסר
והרי הוא שוה לקרקעית המרפסת ,אבל אם
אין הבור מלא או אפילו מלא מדברים
שאפשר ליקח מהם בשבת ולחסרו ,כיון דכי
חסרא אסירא .כי לא חסרא נמי אסירא ,ואם
לא עירבו המרפסת והחצר זה עם זה שניהם
אסורים בו :אפילו גבוהה עשרה טפחים
לחצר  -אף לחצר כמו למרפסת ,ושניהם
אסורים בו אם לא עירבו זה עם זה:

רוב .וְ הַ ָ ּדר ׁ ָשם,
רובוֹ ְּבבֵ ית ׁ ַש ַער ,אַ ְכסַ ְד ָרה ּ ַ
ומ ְר ּ ֶפסֶ ת ,אֵ ינוֹ עֵ ּ
)ד( הַ נוֹ ֵתן אֶ ת ֵע ּ
ובבֵ ית הָ אוֹ צָ רוֹ ת,
ובבֵ ית הָ ֵעצִ ים ּ ְ
ובבֵ ית הַ ָּבקָ ר ּ ְ
אֵ ינוֹ אוֹ סֵ ר ָעלָ יוְּ .בבֵ ית הַ ּ ֶתבֶ ן ּ ְ
הודה אוֹ ֵמרִ ,אם י ֵׁש ׁ ָשם ְּת ִפיסַ ת
רוב .וְ הַ ָ ּדר ׁ ָשם ,אוֹ סֵ ר ) ָעלָ יו(ַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
הֲ ֵרי זֶה עֵ ּ
יָד ׁ ֶשל ַּב ַעל הַ ַּביִ ת ,אֵ ינוֹ אוֹ סֵ ר ) ָעלָ יו(:
רע"ב ) -ד( הנותן את עירובו  -עירובי
חצרות :בבית שער  -מקום סמוך לשער
החצר ורגילים להושיב שם שומר שלא יכנסו
בני רשות הרבים לחצר :והדר שם  -בבית
שער שבחצר ,אינו אוסר על בעל החצר ואינו
צריך ליתן את הפת דלאו דירה היא :והדר
שם אוסר עליו  -אם השאיל בעל הבית בית
התבן שלו לדור שם ,אוסר עליו ,הואיל
ופתוח לחצר :אם יש שם תפיסת יד של בעל
הבית  -שיש לבעל הבית מקום בדירתו של

זה ,שנותן שם כליו להצניען ,אינו אוסר עליו.
ודוקא כשאין שם דיורין אחרים ,אבל אם יש
שם דיורין אחרים אוסר עליהן  -דיקא נמי
דקתני אינו אוסר עליו ,עליו אינו אוסר אבל
על דיורים אחרים אוסר ואף על פי שבעל
הבית עירב עמהן .ואם הכלים הללו שנותן
שם בעל הבית הם דברים הניטלים בשבת
אין זו תפיסת יד ואוסר עליו ,דאי בעי שקיל
להו ושדי להו אבראי  -והלכה כר' יהודה:

)ה( הַ ּ ַמנִּ יחַ אֶ ת ּ ֵביתוֹ וְ הָ לַ ְך ִל ְׁשבּ וֹ ת ְּב ִעיר אַ חֶ ֶרת ,אֶ חָ ד נ ְָכ ִרי וְ אֶ חָ ד יִ שְׂ ָראֵ ל ,הֲ ֵרי
הודה אוֹ ֵמר ,אֵ ינוֹ אוֹ סֵ רַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר,
זֶה אוֹ סֵ רִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
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נ ְָכ ִרי אוֹ סֵ ר ,יִ שְׂ ָראֵ ל אֵ ינוֹ אוֹ סֵ רֶ ׁ ,שאֵ ין ֶ ּד ֶר ְך יִ שְׂ ָראֵ ל לָ בוֹ א בַ ּ ׁ ַש ָּבתַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן
אוֹ ֵמר ,אֲ ִפלּ ּו ִהנִּ יחַ אֶ ת ֵּביתוֹ וְ הָ לַ ְך ִל ְׁשבּ וֹ ת אֵ צֶ ל ִּב ּתוֹ ְּבאוֹ ָת ּה הָ ִעיר ,אֵ ינוֹ
יע ִמ ִ ּלבּ וֹ :
אוֹ סֵ רֶ ׁ ,ש ְּכבָ ר ִה ִּס ַ
רע"ב ) -ה( הרי זה אוסר  -דדירה בלא
בעלים שמה דירה :אינו אוסר  -דלאו שמה
דירה :רבי יוסי  -נמי סבירא ליה דלאו שמה
דירה ,מיהו נכרי אוסר שמא יבא בשבת.

והלכה כר' יוסי :אצל בתו  -דוקא בתו,
דעביד אינש דדייר עם חתנו .אבל בנו אין
אדם מסיח דעתו מביתו לדור אצל בנו ,שמא
תתקוטט כלתו עמו ויצא .והלכה כר' שמעון:

נו בַ ּ ׁ ַש ָּבת ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן ָעשׂ ּו לוֹ
)ו( בּ וֹ ר ׁ ֶש ּ ֵבין ְׁש ּ ֵתי חֲצֵ רוֹ ת ,אֵ ין ְמ ַמ ְל ִאין ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ְ
ש ָרה ְטפָ ִחים ) ּ ֵבין ִמ ְל ַמ ְעלָ ה(ֵ ּ ,בין ִמ ְ ּל ַמ ּ ָטהֵ ּ ,בין ִמ ּתוֹ ך אָ גְ נוֹ .
ְמ ִחיצָ ה גְ בוֹ הָ ה עֲ ָ ׂ
ַר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמרֵּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםִ ,מ ְל ַמ ּ ָטהּ .ובֵ ית ִה ֵּלל
הודה לֹא ְתהֵ א ְמ ִחיצָ ה גְּ דוֹ לָ ה ִמן הַ כּ ֶֹתל
אוֹ ְמ ִריםִ ,מ ְל ַמ ְעלָ ה .אָ ַמר ַר ִּבי יְ ּ ָ
ׁ ֶש ֵּבינֵיהֶ ם:
רע"ב ) -ו( בור שבין שתי חצרות  -חציו
בזו וחציו בזו ,אין ממלאין ממנו ,שזה ממלא
מרשות חברו ואסור אם לא ערבו החצרות זו
עם זו :בין מלמעלה  -שהיו תשעה טפחים
של מחיצה למעלה מן המים וטפח אחד
משוקע במים :בין מלמטה  -שהיו תשעה
טפחים משוקעים בתוך המים וטפח אחד
נראה למעלה :בין מתוך אוגנו  -אע"פ שאין

המחיצה נוגעת במים כלל ,דקולא היא
שהקלו חכמים במים ,דאמרינן גוד אחית
מחיצתא ,ובלבד שתהא בתוך אוגן הבור
שתיראה כהפסקה :מן הכותל שביניהם -
שמפסקת בין החצרות ומפסקת על פני הבור
ואע"פ שאינה נכנסת תוך אוגנו .ואין הלכה
כרבי יהודה:

ימ ּנָה בַ ּ ׁ ַש ָּבת ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן
)ז( אַ ּ ַמת הַ ּ ַמיִ ם ׁ ֶש ִהיא עוֹ בֶ ֶרת ֶּבחָ צֵ ר ,אֵ ין ְמ ַמ ְל ִאין הֵ ֶ
הודה אוֹ ֵמר,
הובַ יְ צִ יאָ הַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ָעשׂ ּו לָ ּה ְמ ִחיצָ ה גְ בוֹ הָ ה עֲ ָ ׂ
ש ָרה ְטפָ ִחים ַּב ְּכנִ יסָ ּ
הודהַ ,מעֲ ֶ ׂשה ְבאַ ּ ָמה ׁ ֶשל
כּ ֶֹתל ׁ ֶש ַעל ּגַ ָּב ּה ִּת ּדוֹ ן ִמ ּ ׁש ּום ְמ ִחיצָ ה .אָ ַמר ַר ִּבי יְ ּ ָ
רו לוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשלּ ֹא הָ יָה
יו ְמ ַמ ְ ּל ִאין ִמ ּ ֶמ ּנָה ַעל ּ ִפי זְ קֵ נִ ים ַּב ּ ׁ ַש ָּבת .אָ ְמ ּ
אָ בֵ ל ׁ ֶשהָ ּ
עור:
בָ ּה ַּכ ּ ִׁש ּ
רע"ב ) -ז( אמת המים  -אפילו ברשות
היחיד כרמלית היא :עשו לה מחיצה  -בתוך
אוגניה על פני רוחבה שהוא ניכר שבשביל
המים נעשית :באמה של אבל  -שם העיר,
והיתה עוברת בתוך החצרות וממלאין ממנו
בחצרות דמהניא לה מחיצות כותל התלויות
עליה .ור' יהודה לטעמיה דפליג נמי אבור.
ואין הלכה כמותו :שלא היה בה שיעור -
כרמלית ,שלא היה עמוק עשרה או לא היה

רחב ארבעה ,שאין המים נעשין רשות לעצמן
להחשב כרמלית אלא אם כן עמוק עשרה
ורחב ארבעה - ..עשו לה בכניסה ולא
ביציאה לא מהני מידי דהא מחוברת למים
שחוץ לחצר ביציאתו ונעשית הכל כרמלית
]עשו לה ביציאה ולא בכניסה נמי לא מהני
דהא מחוברת למים שלמעלה חוץ לחצר זו.
אבל עשו לה בכניסה וביציאה מהני ,שנראה[
כאילו מתחילין בחצר זו:

ימ ּנָה בַ ּ ׁ ַש ָּבת ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן
)ח( גְּ זֻזְ ְט ָרא ׁ ֶש ִהיא ְל ַמ ְעלָ ה ִמן הַ ּ ַמיִ ם ,אֵ ין ְמ ַמ ְל ִאין הֵ ֶ
ש ָרה ְטפָ ִחיםֵּ ,בין ִמ ְל ַמ ְעלָ ה ּ ֵבין ִמ ְל ַמ ּ ָטה .וְ כֵ ן ְׁש ּ ֵתי
ָעשׂ ּו לָ ּה ְמ ִחיצָ ה גְ בוֹ הָ ה עֲ ָ ׂ
שו לָ ֶע ְליוֹ נָה וְ לֹא ָעשׂ ּו לַ ּ ַת ְח ּתוֹ נָהְׁ ,ש ּ ֵתיהֶ ן
גְ זֻזְ ְט ָראוֹ ת זוֹ ְל ַמ ְעלָ ה ִמ ּזוֹ ָ .ע ּ
בו:
סורוֹ ת ַעד ׁ ֶשיְ ָע ֵר ּ
אֲ ּ
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חק לישראל – פרשת בהר יום ב'
רע"ב ) -ח( גזוזטרא  -כעין דף או מקום
מקורה היוצא מרשות היחיד ובולט על גבי
המים :אלא אם כן עשו מחיצה  -כל
סביבות הגזוזטראות או סביב נקב ארבעה
על ארבעה החקוק באמצעיתה ,דאמרינן גוד
אחית מחיצתא :בין מלמעלה  -למעלה מן
נקב הגזוזטרא :בין מלמטה  -מחוברת
לגזוזטרא מתחתיה .ורמב"ם פירש מלמטה
על המים כנגד נקב הגזוזטרא דאמרינן גוד
אסיק כאילו הגיע המחיצה לנקב שבגזוזטרא
שממלאין ממנו :זו למעלה מזו  -ונקב
שממלאין ממנו בעליונה מכוון כנגד נקב
התחתונה :עשו לעליונה  -שנשתתפו בני
התחתונה עם בני העליונה לעשות מחיצה

בעליונה ולא עשו בתחתונה :שתיהן אסורות
עד שיערבו  -שכיון שבני התחתונה שותפין
במחיצה זו של עליונה אוסרין עליהם .ואם
עשו לתחתונה ולא עשו לעליונה אף על פי
שאין לעליונה שותפות במחיצה של תחתונה
שתיהן אסורות ,העליונה אסורה שהרי אין
לה מחיצה ,והתחתונה הואיל ויש דרך
לעליונה עליה שגם היא ממלאת מים משם
אוסרת עליה עד שיערבו עמה .והני מילי,
כששתי הגזוזטראות מופלגות זו מזו שיש
גובה עשרה טפחים או יותר בין זו לזו ,אבל
אם שתיהן בתוך עשרה אפילו עשו שתיהן
מחיצה לעולם אוסרת זו על זו עד שיערבו:

חותה ֵמאַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת ,אֵ ין ׁשוֹ ְפ ִכין ְּבתוֹ כָ ּה ַמיִ ם ַּב ּ ׁ ַש ָּבת ,אֶ ָּלא
)ט( חָ צֵ ר ׁ ֶש ִהיא ְפ ּ ָ
חוץ ּ ֵבין
אתיִ ם ִמן הַ ּנֶקֶ ב ּ ְ
עוקָ ה ַמ ֲחזֶקֶ ת סָ ַ
ִאם ּ ֵכן ָעשׂ ּו לָ הּ
ול ַמ ּ ָטהֵ ּ ,בין ִמ ַּב ּ
ּ
ְ
ְ
חוץ צָ ִריך ִל ְקמוֹ רִ ,מ ִּבפְ נִ ים אֵ ין צָ ִריך ִל ְקמוֹ ר:
ִמ ִּב ְפנִ ים ,אֶ ָּלא ׁ ֶש ּ ִמ ַּב ּ
רע"ב ) -ט( אין שופכין לתוכה מים בשבת
 דבארבע אמות ,המים שאדם עשוילהשתמש בהן בכל יום נבלעים שם במקומם
ואין יוצאין לרשות הרבים ,פחות מארבע
אמות ,אין נבלעין במקומם ויוצאין לרשות
הרבים :עוקה  -גומא :מחזקת סאתים -
מפני שאדם עשוי להסתפק סאתים מים בכל
יום :מן הנקב ולמטה  -שיהיה החלל של

העוקה מחזיק סאתים קודם שיגיעו המים
אל הנקב שעל שפתה שבו מקלחין לרשות
הרבים :בין מבפנים בין מבחוץ  -בין שעשה
העוקה בחצר בין שעשאה ברשות הרבים:
צריך לקמור  -לעשות עליה כמין כפה
מכוסה מלמעלה כדי שתהא חלוקה מרשות
הרבים:

מור אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת ִּב ְר ׁש ּות
)י( ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
הוא קָ ּ
יעזֶר ּ ֶבן יַעֲ קֹב אוֹ ֵמרִּ ,ביב ׁ ֶש ּ
הָ ַר ִּביםׁ ,שוֹ ְפ ִכין ְלתוֹ כוֹ ַמיִ ם ַּב ּ ׁ ַש ָּבת .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,א ֲִפלּ ּו גַ ג אוֹ חָ צֵ ר ֵמאָ ה
אַ ּ ָמה ,לֹא יִ ְׁש ּפוֹ ְך ַעל ּ ִפי הַ ִּביב ,אֲבָ ל ׁשוֹ פֵ ְך ִמ ּגַ ג ְלגַ ג ,וְ הַ ּ ַמיִ ם יוֹ ְר ִדין לַ ִּביב.
הֶ חָ צֵ ר וְ הָ אַ ְכסַ ְד ָרה ִמצְ ָט ְר ִפין ְלאַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת:
רע"ב ) -י( ביב  -חריץ העשוי כדי שיקלחו
המים ]ששופכין[ בחצר לרשות הרבים .והוא
קמור במשך ארבע אמות לרשות הרבים,
דבארבע אמות יש שיעור לבלוע בהן סאתים
מים שאדם מסתפק בכל יום :שופכין לתוכו
 דתיימי מיא ואין יוצאין לרשות הרבים :לאישפוך על פי הביב  -דכיון דבגויה שפיך,

מקלחי להדיא ונפקי לרשות הרבים והרואה
אומר ששפכן סמוך ליציאתו לרשות הרבים -
והלכה כחכמים :מצטרפין לד' אמות  -אם
יש בחצר עם האכסדרה ארבע אמות על
ארבע אמות מצטרפין ומותר לשפוך לתוכה
מים ואין צריך עוקה:

ומ ְקצָ ָתן לֹא ָעשׂ ּו
עוקָ ה ּ ִ
)יא( )וְ כֵ ן( ְׁש ּ ֵתי ְד ּ ָ
יוטאוֹ ת זוֹ ְכ ֶנגֶד זוֹ ִ ,מ ְקצָ ָתן ָעשׂ ּו ּ
ֲסורין:
עוקָ ה ,א ּ ִ
עוקָ ה ,מֻ ּ ָת ִרין .וְ אֶ ת ׁ ֶשלּ ֹא ָעשׂ ּו ּ
עוקָ ה ,אֶ ת ׁ ֶש ָעשׂ ּו ּ
ּ
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חק לישראל – פרשת בהר יום ב'
רע"ב ) -יא( דיוטאו'  -עליות זו כנגד זו
וחצר פחותה מארבע אמות לפניהן ששופכין
בה מימיהן :מקצתן  -בני הדיוטא האחת
עשו עוקה בחצר ובני האחרת לא עשו :ואת
שלא עשו עוקה אסורין  -כל זמן שלא

גמרא

עירבו .דאי שרית להו להני על ידי עוקה
דהנך ,אתו לאפוקי מאני עם השופכים מן
הבתים ולהורידן לחצר בהדיא עד שפת
העוקה ברגליהם וקא מטלטלי בחצר דלא
ערבו בה:

 -עירובין דף כא' ע"ב

דרש רבא מאי דכתיב הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל שלא טעמו
טעם חטא ועל פתחינו כל מגדים אלו בנות ישראל שמגידות פתחיהן
לבעליהן לשון אחר שאוגדות פתחיהן לבעליהן חדשים גם ישנים דודי
צפנתי לך אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם
הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עלי וקיימתים אמר ליה
רב חסדא לההוא מדרבנן דהוה קא מסדר אגדתא קמיה מי שמיע לך
חדשים גם ישנים מהו אמר ליה אלו מצות קלות ואלו מצות חמורות אמר
ליה וכי תורה פעמים פעמים ניתנה אלא הללו מדברי תורה והללו מדברי
סופרים דרש רבא מאי דכתיב ויותר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה
וגו' בני הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה שדברי תורה יש בהן עשה
ולא תעשה ודברי סופרים כל העובר על דברי סופרים חייב מיתה שמא
תאמר אם יש בהן ממש מפני מה לא נכתבו אמר קרא עשות ספרים הרבה
אין קץ ולהג הרבה יגיעת בשר אמר רב פפא בריה דרב אחא בר אדא
משמיה דרב אחא בר עולא מלמד שכל המלעיג על דברי חכמים נידון
בצואה רותחת מתקיף לה רבא מי כתיב לעג להג כתיב אלא כל ההוגה
בהן טועם טעם בשר:
רש"י על הגמרא
שאוגדות  -קושרות פתחן לצורך בעליהן,
שאינן נבעלות לאחרים ,אוגדות לשון אגודה,
לישנא אחרינא שמגידות פתחיהן ,כשרואה
דם אומרת לבעלה ,ויפרוש הימנה :חדשים -
דברי סופרים :גם ישנים  -דברי תורה :דודי
צפנתי  -ושמרתי כל אלה לך ,לשמך :פעמים
פעמים ניתנה  -שתהא זו חדשה וזו ישנה:
דברי סופרים  -חדשים ,שנתחדשו בכל דור
ודור לגדור גדר וסייג :ויותר מהמה  -לעיל
מיניה כתיב דברי חכמים כדרבונות אלו דברי
תורה שנמסרו למשה על פה ,שנחלקו בה
חכמי ישראל לאחר שנתמעט הלב ושכחו,

כדכתיב בסיפיה דקרא נתנו מרועה אחד זה
משה ,וכתיב בתריה ויותר מהמה בני הזהר
ממה שניתן בסיני בכתב ,שהוא עיקר בני
הזהר באלו שבעל פה ,שגם הם עיקר ,אלא
לכך לא נכתבו שאין קץ לעשות ספרים הרבה
בכל אלה :עשה ולא תעשה  -יש בהן שאין
בהם חיוב מיתה ,אבל דברי סופרים חייבין
מיתה על כולן ,כדכתיב )קהלת י( ופורץ גדר
ישכנו נחש :ולהג הרבה  -המלעיג עליהן
ביגיעות בשר נידון :כל ההוגה בהן  -בכל
שעה שאדם מחזר בדברי תורה מוצא בהן
טעם:
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חק לישראל – פרשת בהר יום ב'
זוהר

– בהר דף קח' ע"א

וְ ׁ ָש ְב ָתה הָ אָ ֶרץ ׁ ַש ָּבת לַ יְ ָי) ,ויקרא כה( ׁ ַש ָּבת לַ יְ ָי ַמ ּ ָמ ׁש:
תו ּ ָפ ַתח ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר) ,שמות כא( ִּכי ִת ְקנֶה עֶ בֶ ד ִע ְב ִרי ׁ ֵש ׁש ׁ ָשנִ ים יַעֲ בוֹ ד וְ גוֹ '.
ּ ּ
יה נַיְ יחָ א
ישאִ ,אית לֵ ּ
ימא קַ ִ ּד ׁ ָ
יה ְר ִׁש ָ
ְּבגִ ין ְ ּדכָ ל ַּבר יִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּד ִא ְתגְּ זַרּ ְ ,ד ִאית ּ ֵב ּ
יה .וְ ָדא ִא ְק ֵרי ׁ ַש ַּבת
הוא ְׁש ִמ ּטָ הְ ,לנַיְ יחָ א ּ ֵב ּ
ִּב ְׁש ִמ ּ ָטהּ ְ .דהָ א ִ ּדילֵ יהּ
הוא הַ ּ
ּ
הוא ְ ּדכ ָֹּלא ,הָ ִכי
ירו ִאית ָּב ּה .נַיְ יחָ א ָּב ּהְּ ,כ ָמה ְ ּד ׁ ַש ָּבת נַיְ יחָ א ּ
ודאי חֵ ּ
הָ אָ ֶרץּ ַ ,
גופָ א:
רוחָ א וְ ּ
הוא ְ ּד ּ
נ ֵָמי ְׁש ִמ ּ ָטה נַיְ יחָ א ְ ּד ֹכ ָּלא ,נַיְ יחָ א ּ
ְ
הוא ְ ּד ִעלָ אֵ י וְ ַת ּ ָתאֵ יְּ .בגִ ין ָּכך ,ה' ִע ָּלאָ ה ,ה' ּ ַת ּ ָתאָ ה .נַיְ יחָ א
ּ ָתא ֲחזֵי ,ה' נַיְ יחָ א ּ
ְּד ִע ָּל ִאין ,נַיְ יחָ א ְ ּד ּ ַת ּ ָת ִאין .ה' ִע ָּלאָ הֶ ׁ ,שבַ ע ׁ ָשנִ ים ׁ ֶשבַ ע ּ ְפ ָע ִמים .ה' ּ ַת ּ ָתאָ ה,
יהוּ ָ .דא ְׁש ִמ ּ ָטה ,וְ ָדא יוֹ ְבלָ א:
ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים ִּב ְלחוֹ ַדיְ ּ
ְ
הוא נַיְ יחָ א ְ ּדאַ ְר ָעא,
וְ כַ ד ִמ ְס ּ ַת ְּכ ִלין ִמ ֵּלי כּ ָֹּלא חַ דְּ .בגִ ין ָּכך וְ ׁ ָש ְב ָתה הָ אָ ֶרץְּ ,בהַ ּ
הו
ובגִ ין ָּכ ְךּ ,ובַ ּ ְׁש ִב ִ
יכו ַע ְב ִ ּדין נַיְ יחָ אְ ּ .
יעית יֵצֵ א לַ חָ ְפ ִׁשי חִ ּנָםִ .ח ּנָםַ ,מ ּ
ִאצְ ְט ִר ּ
לום:
אר ּ
ִח ּנָםּ ְ .דלָ א י ִָהיב ְל ָמ ֵ
יה ְּכ ּ
ֲשר נֹאכַ ל
נו אֶ ת הַ ָ ּדגָ ה א ׁ ֶ
אֶ ָּלא ָ ּדא ָרזָא ,הָ כָ א אוֹ ִל ְ
יפנָאְּ ,כ ִתיב )במדבר יא( זָכַ ְר ּ
ילאָ ּ .תא ֲחזֵי,
ְּב ִמצְ ַריִ ם חִ ּנָםְּ ,בלָ א ְּב ָרכָ הְּ .דלָ א הֲוָ ה עֲ לָ נָא ְּב ִמצְ ַריִ ם עוֹ ל ִ ּד ְל ֵע ָּ
טורין ִמן הַ ּ ִמצְ וֹ תַ .מאי עוֹ ל
ילא ,וְ ַעל ָ ּדא ּ ְפ ּ ִ
כותא ִ ּד ְל ֵע ָּ
טורין ֵמעוֹ ל ַמ ְל ּ ָ
עֲ בָ ִדין ּ ְפ ּ ִ
יתאְּ ,בגִ ין ְלאַ ּ ָפקָ א
יה עוֹ ל ְּבקַ ְד ִמ ָ
ָהֲבין ָעלֵ ּ
כות ׁ ָש ַמיִ ם .אֶ ָּלאְּ ,כהַ אי ּתוֹ ָרא ְ ּדי ִ
ַמ ְל ּ
הוא עוֹ ל ,לָ א ָע ִביד ִמ ִדי .הָ ִכי נ ֵָמי
ֵיה טַ ב ְל ָע ְל ָמא .וְ ִאי לָ א קַ ִּביל ָעלֵ ּ
ִמ ּנ ּ
יה הַ ּ
ְ
יה ְּבכָ ל
ולבָ ַתר ְ ּדיִ ְפלַ ח ֵּב ּ
יתאְ ּ ,
יה עוֹ ל ְּבקַ ְד ִמ ָ
ִאצְ ְט ִריך לֵ יהּ ְל ַּבר נ ָׁש ְלקַ ְּבלָ א ָעלֵ ּ
ַמה ְ ּד ִאצְ ְט ִר ְ
ֵיכול ְל ִמ ְפלַ ח:
יה הַ אי ְּבקַ ְד ִמ ָ
יך .וְ ִאי לָ א קַ ִּביל ָעלֵ ּ
יתא ,לָ א י ּ
דו אֶ ת יְ ָי' ְּביִ ְראָ ה:
ָ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,תהלים ב( ִעבְ ּ
הֲדא ּ
הלכה – הרמב"ם תפילה פרק ד'
)י( דברים החופזים אותו כיצד אם היה צריך לנקביו לא יתפלל וכל הצריך לנקביו
והתפלל תפלתו תועבה וחוזר ומתפלל אחר שיעשה צרכיו ואם יכול להעמיד עצמו
כדי פרסה תפלתו תפלה ואף על פי כן לכתחלה לא יתפלל עד שיבדוק עצמו יפה יפה
ויבדוק נקביו ויסיר כיחו וניעו וכל הדבר הטורדו ואחר כך יתפלל:
)יא( מי שגיהק ופיהק ונתעטש בתפלתו אם לרצונו הרי זה מגונה ואם בדק גופו קודם
שיתפלל ובא לאונסו אין בכך כלום נזדמן לו רוק בתפלתו מבליעו בטליתו או בבגדו
ואם היה מצטער בכך זורקו בידו לאחוריו כדי שלא יצטער בתפלה ונמצא טרוד יצא
ממנו רוח מלמטה כשהוא עומד בתפלה שלא לדעתו שוהה עד שתכלה הרוח וחוזר
לתפלתו:
)יב( בקש להוציא רוח מלמטה ונצטער הרבה ואינו יכול להעמיד עצמו מהלך לאחריו
ארבע אמות וממתין עד שתכלה הרוח ואומר רבון כל העולמים יצרתנו נקבים נקבים

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

טעון גניזה

9

חק לישראל – פרשת בהר יום ב'
חלולים חלולים גלוי וידוע לפניך חרפתנו וכלמתנו חרפה וכלמה בחיינו תולעה ורמה
במיתתנו וחוזר למקומו ומתפלל:

ð"òì

äëìî ïæåñ äðèìåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî ïæåñ äðèìåñ ïá ãåã äùî ,äøù ïá íééç áàæ
.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,äçîù úá
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