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חק לישראל – פרשת בחוקותי יום ה'
תורה -
)כד(

ויקרא פרק כו'

ֹאתיכֶ ם:
יתי אֶ ְתכֶ ם ּגַ ם אָ נִ י ׁ ֶשבַ ע ַעל חַ ּט ֵ
וְ הָ לַ ְכ ִּתי אַ ף אֲ נִ י ִע ּ ָמכֶ ם ְּבקֶ ִרי וְ ִה ּ ֵכ ִ

יתי אֶ ְתכֶ ם ּגַ ם אָ נִ י ׁ ֶשבַ ע ַעל חַ ּטֹאתֵ יכֶ ם:
)כד( וְ הָ לַ ְכ ִּתי אַ ף אֲ נִ י ִע ּ ָמכֶ ם ְ ּבקֶ ִרי וְ ִה ּ ֵכ ִ

)כד( וְ אֵ הַ ְך אַ ף

אֲ נָא ִע ּ ְמכוֹ ן ְּבקַ ְׁשי ּו וְ אַ ְלקֵ י י ְָתכוֹ ן אַ ף אֲ נָא ְׁשבַ ע ַעל חוֹ בֵ יכוֹ ן:

אתי עֲ לֵ יכֶ ם חֶ ֶרב ֹנקֶ ֶמת נְ קַ ם ְּב ִרית וְ ֶנאֱסַ ְפ ּ ֶתם אֶ ל ָע ֵריכֶ ם וְ ִׁש ַּל ְח ִּתי
)כה( וְ הֵ בֵ ִ
אתי עֲ לֵ יכֶ ם חֶ ֶרב ֹנקֶ מֶ ת נְ קַ ם ְ ּב ִרית
תם ְ ּביַד אוֹ יֵב) :כה( וְ הֵ בֵ ִ
ֶדבֶ ר ְּבתוֹ כֲכֶ ם וְ נִ ּ ַת ּ ֶ
תם ְ ּביַד אוֹ יֵב) :כה( וְ אַ יְ ִתי עֲ לֵ יכוֹ ן ְ ּדקָ ְט ִלין
וְ ֶנא ֱַס ְפ ּ ֶתם אֶ ל ָע ֵריכֶ ם וְ ִׁשלַּ ְח ִּתי ֶדבֶ ר ְ ּבתוֹ כֲכֶ ם וְ נִ ּ ַת ּ ֶ
ְּבחַ ְר ָּבא וְ יִ ְת ּ ָפ ְרעוּן ִמנְּ כוֹ ן ּ ֻפ ְרעֲ נו ָּתא ַעל ַ ּדעֲ בַ ְר ּתוּן ַעל ּ ִפ ְת ּגָ ֵמי אוֹ ַריְ ָתא וְ ִת ְת ַּכנְּ ׁשוּן ְל ִק ְר ֵויכוֹ ן ֶואֱגָ ֵרי מוֹ ָתנָא
ידא ְדסָ נְ אָ ה:
ּ ֵבינֵיכוֹ ן וְ ִת ְת ַמ ְּסרוּן ִּב ָ

יבו
פו ֶע ֶ ׂ
נור אֶ חָ ד וְ הֵ ִׁש ּ
שר נ ִָׁשים לַ ְח ְמכֶ ם ְּב ַת ּ ּ
)כו( ְּב ִׁשבְ ִרי לָ כֶ ם ַמ ּטֵ ה לֶ חֶ ם וְ אָ ּ
פו ֶע ֶ ׂשר
עו) :כו( ְ ּב ִׁש ְב ִרי לָ כֶ ם ַמ ּטֵ ה לֶ חֶ ם וְ אָ ּ
לַ ְח ְמכֶ ם ַּב ּ ִמ ְׁשקָ ל וַ אֲכַ ְל ּ ֶתם וְ לֹא ִתשְׂ ָּב ּ
עו) :כו( ִּב ְדאֶ ְּתבַ ר ְלכוֹ ן
יבו לַ ְח ְמכֶ ם ַּב ּ ִמ ְׁשקָ ל וַ ֲאכַ ְל ּ ֶתם וְ לֹא ִתשְׂ ָּב ּ
נור אֶ חָ ד וְ הֵ ִׁש ּ
נ ִָׁשים לַ ְח ְמכֶ ם ְ ּב ַת ּ ּ
יכלוּן וְ לָ א ִתשְׂ ְּבעוּן:
יתיבוּן לַ ְח ְמכוֹ ן ְּב ַמ ְת ְקלָ א וְ ֵת ְ
יכלָ א וְ י ְָפיָן עֲ סַ ר נְ ִׁשין לַ ְח ְמכוֹ ן ְּב ַת ּנו ָּרא חַ ד וִ ִ
סָ ִעיד ֵמ ְ

עו ִלי
עו ִלי וַ הֲלַ ְכ ּ ֶ
תם ִע ּ ִמי ְ ּבקֶ ִרי) :כז( וְ ִאם ְ ּבזֹאת לֹא ִת ְׁש ְמ ּ
)כז( וְ ִאם ְּבזֹאת לֹא ִת ְׁש ְמ ּ
קֳד ַמי ְּבקַ ְׁשי ּו:
ימ ִרי ו ְּתהָ כוּן ָ
תם ִע ּ ִמי ְ ּבקֶ ִרי) :כז( וְ ִאם ְּב ָדא לָ א ְתקַ ְּבלוּן ְל ֵמ ְ
וַ הֲ לַ ְכ ּ ֶ
)כח(

ֹאתיכֶ ם:
וְ הָ לַ ְכ ִּתי ִע ּ ָמכֶ ם ַּבח ֲַמת קֶ ִרי וְ יִ ּ ַס ְר ִּתי אֶ ְתכֶ ם אַ ף אָ נִ י ׁ ֶשבַ ע ַעל חַ ּט ֵ

ֹאתיכֶ ם:
)כח( וְ הָ לַ ְכ ִּתי ִע ּ ָמכֶ ם ַּבח ֲַמת קֶ ִרי וְ יִ ּסַ ְר ִּתי אֶ ְתכֶ ם אַ ף אָ נִ י ׁ ֶשבַ ע ַעל חַ ּט ֵ

)כח( וְ אֵ הַ ְך ִע ּ ְמכוֹ ן

ִּב ְתקוֹ ף ְרגָ ז וְ ִא ְר ֵ ּדי י ְָתכוֹ ן אַ ף אֲ נָא ְׁשבַ ע ַעל חוֹ בֵ יכוֹ ן:

רש"י
)כה( נקם ברית  -ויש נקם שאינו בברית
כדרך שאר נקמות וזהו סמוי עיניו של
צדקיהו .ד"א נקם ברית נקמת בריתי אשר
עברתם .כל הבאת חרב שבמקרא היא
מלחמת חיילות אויבים :ונאספתם  -מן החוץ
אל תוך הערים מפני המצור :ושלחתי דבר
בתוככם  -וע"י הדבר ונתתם ביד האויבים
הצרים עליכם לפי שאין מלינים את המת
בירושלים וכשהם מוציאים את המת לקברו
נתנים ביד אויב:
)כו( מטה לחם  -לשון משען כמו )ירמיה ח(

נביא

מטה עז :בשברי לכם מטה לחם  -אשבור
לכם כל מסעד אוכל והם חצי רעב :ואפו
עשר נשים לחמכם בתנור אחד  -מחוסר
עצים :והשיבו לחמכם במשקל  -שתהא
התבואה נרקבת ונעשית פת נפולה ומשתברת
בתנור והן יושבות ושוקלות את השברים
לחלקם ביניהם :ואכלתם ולא תשבעו  -זה
מארה בתוך המעים בלחם הרי ז' פורעניות
חרב .מצור .דבר .שבר מטה לחם .חוסר
עצים .פת נפולה .מארה במעים .ונתתם אינה
מן המנין שהיא החרב:

– ירמיה פרק יז' יט'-כג'

ֹאו בוֹ ַמ ְלכֵ י
)יט( כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה אֵ לַ י הָ ל ְֹך וְ ָע ַמ ְד ּ ָת ְּב ׁ ַש ַער ְּבנֵי ָָעם }הָ ָעם{ אֲ ׁ ֶשר ָיב ּ
רושלָ ם) :יט( כדין אמר יי לי אזיל ותקום
ובכֹל ׁ ַשעֲ ֵרי יְ ּ ׁ ָ
או בוֹ ּ ְ
ֲשר יֵצְ ּ
הודה וַ א ׁ ֶ
יְ ּ ָ
בתרע בני עמא דיעלון ביה מלכיא דבית יהודה ודיפקון ביה ובכל תרעי ירושלם:
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חק לישראל – פרשת בחוקותי יום ה'
הודה וְ כֹל ֹי ְׁשבֵ י
הודה וְ כָ ל יְ ּ ָ
עו ְדבַ ר יְ הֹוָ ה ַמ ְלכֵ י יְ ּ ָ
)כ( וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֲלֵ יהֶ ם ִׁש ְמ ּ
רושלָ ם הַ ָּב ִאים ַּב ּ ְׁש ָע ִרים הָ אֵ ּ ֶלה) :כ( ותימר להון קבילו פתגמא דיי מלכיא דבית
יְ ּ ׁ ָ
יהודה וכל דבית יהודה וכל יתבי ירושלם דעלין בתרעיא האילן:

או ַמ ּ ָ ׂשא ְּביוֹ ם הַ ּ ׁ ַש ָּבת
רו ְּבנ ְַפ ׁשוֹ ֵתיכֶ ם וְ אַ ל ִּתשְׂ ּ
)כא( כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה ִה ּ ׁ ָש ְמ ּ
רושלָ ם) :כא( כדנן אמר יי אסתמרו בנפשתכון ולא תטלון מטול
אתם ְּב ׁ ַשעֲ ֵרי יְ ּ ׁ ָ
וַ הֲבֵ ֶ
ביומא דשבתא ותיעלון בתרעי ירושלם:

יאו ַמ ּ ָ ׂשא ִמ ָּב ּ ֵתיכֶ ם ְּביוֹ ם הַ ּ ׁ ַש ָּבת וְ כָ ל ְמלָ אכָ ה לֹא ַתעֲ שׂ ּו וְ ִק ַ ּד ְׁש ּ ֶתם
)כב( וְ לֹא תוֹ צִ ּ
תיכֶ ם) :כב( ולא תפקון מטול מבתיכון ביומא
יתי אֶ ת אֲבוֹ ֵ
אֲשר צִ וִ ּ ִ
אֶ ת יוֹ ם הַ ּ ׁ ַש ָּבת ַּכ ׁ ֶ
דשבתא וכל עבידתא לא תעבדון ותקדשון ית יומא דשבתא כמא דפקדית ית אבהתכון:

טו אֶ ת אָ זְ נָם וַ יּ ְַק ׁש ּו אֶ ת ָע ְר ּ ָפם ְל ִב ְל ִּתי ְׁשומ ַֹע \} ְׁשמוֹ ַע\{
עו וְ לֹא ִה ּ ּ
)כג( וְ לֹא ׁ ָש ְמ ּ
מוסָ ר) :כג( ולא קבילו ולא ארכינו ית אודניהון ואקשיאו ית קדלהון
ול ִב ְל ִּתי קַ חַ ת ּ
ְּ
בדיל דלא למשמע ובדיל דלא לקבלא אולפן:

רש"י
)כג( ולא שמעו אבותיכם  -למה שצויתים:

כתובים

 -משלי פרק ל' ג'-ז'

וְ לֹא לָ ַמ ְד ִּתי חָ ְכ ָמה וְ ַד ַעת ְקד ִֹׁשים אֵ ָדע:

)ג (
דקדישי:

)ג( ולא יליפית חכמתא ולא ידעית ידיעתא

רוחַ ְּבחָ ְפנָיו ִמי צָ ַרר ַמיִ ם ַּב ּ ִׂש ְמלָ ה ִמי הֵ ִקים
)ד( ִמי ָעלָ ה ׁ ָש ַמיִ ם וַ יּ ֵַרד ִמי אָ סַ ף ּ
בנוֹ ִּכי תֵ ָדע) :ד( מן סלק לשמיא ונחת מן אחד רוחא
ומה ּ ׁ ֶשם ְּ
ָּכל אַ ְפסֵ י אָ ֶרץ ַמה ּ ְׁשמוֹ ּ ַ
בחפנוי ומן צר מיא בשושיפא ומן אקים בריתא דארעא מן שמיה ומן שום בריה אין ידעת:

הוא לַ ח ִֹסים בּ וֹ :
רופָ ה ָמגֵ ן ּ
)ה( ָּכל ִא ְמ ַרת אֱלוֹ ַּה צְ ּ

)ה( כולהון מימרוי דאלהא צריפן ומסיע

לאלין דמתרחצין ביה:
)ו(

ת) :ו( לא תוסף על מלוי דלא יכסנך ותתכדב:
אַ ל ּתוֹ ְסףְ ַעל ְ ּדבָ ָריו ּ ֶפן יוֹ ִכיחַ ְּב ָך וְ נִ ְכז ְָב ּ ָ
מות) :ז( תרתין שאילת מנך לא
ְׁש ּ ַתיִ ם ׁ ָשאַ ְל ִּתי ֵמ ִא ּ ָת ְך אַ ל ִּת ְמנַע ִמ ּ ֶמנִּ י ְּבטֶ ֶרם אָ ּ

)ז(
תכלי מני עד לא אמות:

רש"י
)ג( ולא למדתי חכמה  -ולא דעת קדושים
ידעתי ,שגרעתי או הוספתי על דברי משה:
)ד( מי עלה שמים  -כמשה .מי אסף רוח -
פיח הכבשן .מי צרר מים  -קפאו תהומות
)שמות טו( נצבו כמו נד )שמות ט"ו( בתפלתו
של משה .מי הקים  -את המשכן שבהקמתו
נתבססו כל אפסי ארץ כך נדרש בפסיקתא.
מה שמו ומה שם בנו  -אם תאמר כבר היה

דוגמתו אמור מה שם בנו איזו משפחה יצאה
ממנו ונדע מי הוא .כי תדע  -אם תדע מי
הוא ואיך לא יראת לעבור על דבריו:
)ה( כל אמרת אלוה צרופה  -מזוקקה ולא
כתב דבר שלא לצורך והיה לי ליזהר:
)ו( פן יוכיח בך ונכזבת  -יוכיח על פניך
שע"י תוספתך אתה בא לידי עבירה וכ"ש אם
תגרע:
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חק לישראל – פרשת בחוקותי יום ה'
משנה

– חולין פרק ו'

חוצָ ה לָ אָ ֶרץִּ ,ב ְפנֵי הַ ַּביִ ת וְ ׁ ֶשלּ ֹא ִב ְפנֵי הַ ַּביִ ת,
)א( ִּכ ּס ּוי הַ ָ ּדם נוֹ הֵ ג ָּבאָ ֶרץ ּ ְ
וב ּ
וב ׁ ֶשאֵ ינוֹ ְמז ּ ָֻמן .וְ נוֹ הֵ ג
ַּבחֻ ִ ּלין אֲבָ ל לֹא בַ ּמֻ ְק ָ ּד ִׁשים .וְ נוֹ הֵ ג ַּבחַ ּיָה ּובָ עוֹ ףַּ ,ב ּ ְמז ּ ָֻמן ּ ְ
ֲטו ,אֵ ין ְמכַ ִּסין
הוא סָ פֵ ק .וְ אֵ ין ׁשוֹ ח ֲִטין אוֹ תוֹ ְביוֹ ם טוֹ ב .וְ ִאם ׁ ָשח ּ
ַּבכּ וֹ יִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
אֶ ת ָ ּדמוֹ :
רע"ב ) -א( כיסוי הדם כו'  -משום דבעי
למתני בחולין אבל לא במוקדשין ,נקט
לכולהו :במוקדשין  -חטאת העוף ועולת
העוף .וכן קדשי בדק הבית אם עבר ושחטן
אין טעונים כיסוי :ונוהג בחיה ובעוף -
למעוטי בהמה .דלא תימא בהמה בכלל חיה.
ונפקא לן מדכתיב בבכור בעל מום )דברים
טו( על הארץ תשפכנו כמים ,מה מים אינן
טעונין כיסוי ,אף דם בהמה אינו טעון
כיסוי :במזומן  -עוף הגדל בבית :ונוהג בכוי

 בריה בפני עצמה היא ,ולא הכריעו בהחכמים אם חיה היא וטעונה כיסוי ,אם
בהמה ואינה טעונה כיסוי :ואין שוחטים
אותו ביום טוב  -משום דילמא )לא( בעי
כיסוי ,ומספיקא לא מחללינן יום טוב :ואם
שחטו ביום טוב אין מכסין את דמו -
ואפילו היה לו עפר מוכן או אפר .שמא יאמר
הרואה ,חיה ודאי הוא ולפיכך כיסה דמו
ביום טוב ,ויבוא להתיר חלבו:

)ב( הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט וְ נִ ְמצָ א ְט ֵרפָ ה ,וְ הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט לַ עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ,וְ הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט חֻ ִ ּלין ִּב ְפנִ ים,
חוץ ,חַ ּיָה וְ עוֹ ף הַ ּנִ ְסקָ ִליםַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר ְמחַ יֵּב ,וַ חֲכָ ִמים ּפוֹ ְט ִרין.
וְ קָ ָד ִׁשים ַּב ּ
טור ִמ ְ ּלכַ ּסוֹ ת:
הַ ׁשוֹ חֵ ט וְ נִ ְתנ ְַּבלָ ה ְביָדוֹ  ,הַ ּנוֹ חֵ ר ,וְ הַ ְמ ַע ּקֵ רָ ּ ,פ ּ
רע"ב ) -ב( ר' מאיר מחייב  -דסבר,
שחיטה שאינה ראויה ,שמה שחיטה :וחכמים

פוטרים  -דסברי ,לאו שמה שחיטה .והלכה
כחכמים:

ֲטו וַ ֲאחֵ ִרים רוֹ ִאין אוֹ ָתן ,חַ יָּב ְלכַ ּסוֹ תֵ ּ .בינָן ְלבֵ ין
)ג( חֵ ֵר ׁש ׁשוֹ טֶ ה וְ קָ ָטן ׁ ֶש ּ ׁ ָשח ּ
ֲטו וַ אֲחֵ ִרים רוֹ ִאין
טור ִמ ְ ּלכַ ּסוֹ ת .וְ כֵ ן ְל ִענְ יַן אוֹ תוֹ וְ אֶ ת ְּבנוֹ ֶ ׁ ,ש ּ ׁ ָשח ּ
ַעצְ ָמןָ ּ ,פ ּ
סור ִל ְׁשחוֹ ט אַ ח ֲֵריהֶ םֵּ .בינָן ְלבֵ ין ַעצְ ָמןַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר ַמ ִּתיר ִל ְׁשחוֹ ט
אוֹ ָתן ,אָ ּ
אַ ח ֲֵריהֶ ן ,וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְס ִריםּ .ומוֹ ִדים ׁ ֶש ִאם ׁ ָשחַ טֶ ׁ ,שאֵ ינוֹ סוֹ פֵ ג אֶ ת הָ אַ ְר ָּב ִעים:
רע"ב ) -ג( ואחרים רואין אותן  -דבכהאי
גוונא שחיטתן כשרה :חייבין לכסות  -אותן
אחרים שרואים ,חייבים לכסות ,כדתנן לקמן
שחט ולא כסה וראהו אחר חייב לכסות:
פטור מלכסות  -ר' מאיר קאמר לה ,דסבר
שחיטת חרש שוטה וקטן בינן לבין עצמן
נבילה גמורה היא הואיל ורוב מעשיהן

מקולקלין .ורבנן פליגי עליה דר' מאיר בין
ארישא בין אסיפא ,אלא דנטרי ליה עד
דאסיק למלתיה והדר פליגי עליה ,וברי רבען
דספק נבילה היא ,לא נבילה ודאית ,הלכך,
לענין כיסוי חייבים לכסות ,ואין שוחטין
אחריהן אותו ואת בנו ,דשמא שחיטה
מעלייתא היא ,והלכה כרבי מאיר:

)ד( ׁ ָשחַ ט ֵמאָ ה חַ ּיוֹ ת ְּב ָמקוֹ ם אֶ חָ דִּ ,כ ּס ּוי אֶ חָ ד ְלכֻ ָּלןֵ .מאָ ה עוֹ פוֹ ת ְּב ָמקוֹ ם אֶ חָ ד,
הודה אוֹ ֵמר,
ִּכ ּס ּוי אֶ חָ ד ְלכֻ ָּלן .חַ יָּה וְ עוֹ ף ְּב ָמקוֹ ם אֶ חָ דִּ ,כ ּס ּוי אֶ חָ ד ְלכֻ ָּלןַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
הו אַ חֵ ר,
ׁ ָשחַ ט חַ יָּה ,יְ כַ ּ ֶס ּנָה ,וְ אַ חַ ר ָּכ ְך יִ ְׁשחוֹ ט אֶ ת הָ עוֹ ףָ ׁ .שחַ ט וְ לֹא ִכ ּ ָסה וְ ָראָ ּ
רוחַ  ,חַ יָּב ְלכַ ּסוֹ ת:
הו וְ ְ
הו הָ ּ
טור ִמ ְ ּלכַ ּסוֹ תִּ .כ ּ ָס ּ
נִת ּגַ ָּלהָ ּ ,פ ּ
חַ יָּב ְלכַ ּסוֹ תִּ .כ ּ ָס ּ
רע"ב ) -ד( שחט חיה יכסנה ואחר כך
ישחוט את העוף  -דכתיב )ויקרא יז( חיה או
עוף ,הפסיק זה מזה ,להטעיןו כיסוי לכל

אחד ואחד .ורבנן סברי ,האי או מבעי ליה
לחלק ,דאי לאו או ,הוה אמינא אין צריך
כיסוי אלא אם כן שחט שניהם .והכל מודים
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דלענין ברכה אינו מברך ברכה אחת .ואין
הלכה כר' יהודה :וראהו אחר חייב לכסות -
דכתיב בפרשת כיסוי הדם ,ואומר לבני
ישראל ,מצוה זו תהא על כל בני ישראל:

כסהו הרוח חייב לכסות  -ולא שנו אלא
שחזר ונתגלה ,אבל לא חזר ונתגלה ,פטור
מלכסות:

)ה( ָ ּדם ׁ ֶשנִּ ְת ָע ַרב ְּב ַמיִ םִ ,אם י ֶׁש בּ וֹ ַמ ְר ִאית ָ ּדם ,חַ יָב ְלכַ ּסוֹ ת .נִ ְת ָע ַרב ְּביַיִ ן,
רוֹ ִאין אוֹ תוֹ ְּכ ִאלּ ּו הוא ָמיִ ם .נִ ְת ָע ַרב ְּב ַדם הַ ְּבהֵ ָמה אוֹ ְב ַדם הַ חַ יָּה ,רוֹ ִאין אוֹ תוֹ
הודה אוֹ מֵ ר ,אֵ ין ָ ּדם ְמבַ ּטֵ ל ָ ּדם:
הוא ָמיִ םַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ְּכ ִאלּ ּו ּ
רע"ב ) -ה( נתערב ביין  -שהוא אדום ואין
מראה הדם ניכר בו :רואין אותו יין כאילו
הוא מים  -ואם היה מראית דם ניכר במים
כשיעור זה ,חייב לכסות :נתערב בדם בהמה
 דלאו בר כיסוי הוא .ורובו דם בהמה :אובדם החיה  -בדם היקז של חיה :רואין אותו

שאינו טעון כיסוי ,כאילו הוא מים  -ואם
היה הדם הזה של שחיטת חיה ועוף ניכר בו,
חייב לכסות :אין דם מבטל דם  -ואפילו אין
מראית דם ניכרת במים כמות דם בהמה זה,
אין דם החיה בטל .דקסבר ר' יהודה מין
במינו לא בטיל .ואין הלכה כר' יהודה:

ימ ַתיִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶשאֵ ין
הודה ,אֵ ָ
)ו( ָ ּדם הַ נִּ ּ ָתז וְ ׁ ֶש ַעל הַ ּ ַס ִּכין ,חַ יָּב ְלכַ ּסוֹ ת .אָ ַמר ַר ִּבי יְ ּ ָ
טור ִמ ְ ּלכַ ּסוֹ ת:
הואָ ּ ,פ ּ
הוא .אֲבָ ל י ֶׁש ׁ ָשם ָ ּדם ׁ ֶשלּ ֹא ּ
ׁ ָשם ָ ּדם אֶ ָּלא ּ
רע"ב ) -ו( דם הניתז  -על גבי הכותל:
אימתי  -לפרושי קא אתי ולא לאפלוגי:

ובחוֹ ל הַ ַ ּדקְּ ,ב ִסיד,
)ז( ַּב ּ ֶמה ְמכַ ִּסיןּ ,ובַ ּ ָמה אֵ ין ְמכַ ִּסיןְ .מכַ ִּסין ּ ֶבזֶבֶ ל הַ ַ ּדקְ ּ ,
גופָ ה ׁ ֶש ְּכ ָת ׁ ָשן .אֲבָ ל אֵ ין ְמכַ ִּסין לֹא ְבזֶבֶ ל הַ ּגַ ס ,וְ לֹא
ובחַ ְר ִסיתּ ,ו ִב ְלבֵ נָה ּ ִ
ְּ
וב ְמ ּ
גופָ ה ׁ ֶשלֹא ְכ ָת ׁ ָשן ,וְ לֹא יִ כְ ּ ֶפה ָעלָ יו אֶ ת הַ ּ ֶכ ִלי.
ְבחוֹ ל הַ ּגַ ס ,וְ לֹא ִב ְלבֵ נָה ּ ְ
ומ ּ
גַמ ִליאֵ לּ ָ ,דבָ ר ׁ ֶש ּ ְמגַ ֵ ּדל )בּ וֹ ( צְ ָמ ִחיןְ ,מכַ ִּסין בּ וֹ .
ְּכלָ ל אָ ַמר ַר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּ ְ
וְ ׁ ֶשאֵ ינוֹ ְמגַ ֵ ּדל צְ ָמ ִחין ,אֵ ין ְמכַ ִּסין בּ וֹ :
רע"ב ) -ז( ובחול הדק  -כל שאין היוצר
צריך לכתשו :חרסית  -שחיקת חרסין:
ובמגופה  -כיסוי של חרס שעל פי החבית:
דבר שאין מגדל בו צמחים אין מכסים בו -
וסיד וחרסית ולבינה ומגופה שכתשן דתנן
לעיל שמכסין בהן ,אע"ג שאין מגדלים
צמחין ,הואיל ומעיקרא קודם שנעשית בהן
מלאכה היו מגדלים צמחים ,מכסין בהן .והאי

גמרא

כללא דרבן שמעון בן גמליאל לאו דוקא .דהא
נסורת של חרשים דקה ,ונעורת של פשתן,
אמרינן בברייתא דמכסין בהן אע"ג דאינן
מגדלין צמחין .ואפר מכסים בו משום דאקרי
עפר דכתיב )במדבר יט( מעפר שריפת
החטאת ,וכן מכסים בשחיקת הזהב דכתיב
)איוב כח( ועפרות זהב לו:

– חולין דף פט' ע"א

אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר בר' שמעון כל מקום שאתה מוצא דבריו
של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בהגדה עשה אזניך כאפרכסת לא
מרבכם מכל העמים חשק ה' בכם וגו' אמר להם הקדוש ברוך הוא
לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם
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ממעטין עצמכם לפני נתתי גדולה לאברהם אמר לפני ואנכי עפר ואפר
למשה ואהרן אמר ונחנו מה לדוד אמר ואנכי תולעת ולא איש אבל עובדי
כוכבים אינן כן נתתי גדולה לנמרוד אמר הבה נבנה לנו עיר לפרעה אמר
מי ה' לסנחריב אמר מי בכל אלהי הארצות וגו' לנבוכדנצר אמר אעלה
על במתי עב לחירם מלך צור אמר מושב אלהים ישבתי בלב ימים.
אמר רבי אילעא אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו
בשעת מריבה שנאמר תולה ארץ על בלימה רבי אבהו אמר מי שמשים
עצמו כמי שאינו שנאמר ומתחת זרועות עולם אמר רבי יצחק מאי דכתיב
האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם מה אומנותו של אדם
בעולם הזה ישים עצמו כאלם יכול אף לדברי תורה תלמוד לומר צדק
תדברון יכול יגיס דעתו ת"ל מישרים תשפטו בני אדם:
רש"י על הגמרא
כאפרכסת  -טרמויי"א :לא מרבכם  -לפי
שאין אתם מרבין עצמכם אלא ממעטין
לפיכך חשק בכם כי אתם המעט ממעיטין
עצמכם בענוה :נמרוד  -מלך בדור הפלגה
היה ולכך נקרא שמו נמרוד שהמריד כל
העולם במלכותו על הקב"ה :מושב אלהים
ישבתי  -שבנה לו שבעה רקיעים של נחשת
ועלה וישב עליהם :תולה ארץ  -על זכות

זוהר

אותן שנחשבו לבלימה :שבולם עצמו  -סוגר
את פיו ודומה לו בבכורות )דף מ( פיו בלום
ורגליו מבולמות :ומתחת  -מי שנדרס תחת
הכל הוא זרועות עולם :האמנם אלם -
אומנות יפה היא האילום אבל צדק דהיינו
דברי תורה אותו תדברון :מישרים  -כמישור
ארץ חלקה שנוחה לידרס:

– בחוקותי דף קטו' ע"ב

אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ סֵ י ְּכ ִתיב) .ויקרא כ"ו( וְ אַ ף ּגַ ם זֹאת ִּב ְהיוֹ ָתם ְּבאֶ ֶרץ אוֹ יְ בֵ יהֶ ם וְ גוֹ '.
וְ אַ ף ּגַ ם זֹאת ,וְ אַ ףְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר ,אַ ף אָ נִ יּ .גַ םְ ,ל ַרבּ וֹ ת ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל,
ְּד ִא ְק ֵרי זֹאתְּ ,דלָ א ׁ ַש ְבקַ ת לוֹ ן ְל ָע ְל ִמיןִּ .ב ְהיוֹ ָתם ְּבאֶ ֶרץ אוֹ יְ בֵ יהֶ םִּ ,ב ְהיוֹ ָתם כּ ָֹּלא
יתי
הוְ .להָ פֵ ר ְּב ִר ִ
ַּכח ֲָדא .לֹא ְמאַ ְס ִּתים וְ לֹא גְ ַע ְל ִּתים ְּבגִ ין ְ ּדלָ א ִא ְתח ֲָּבר ְּב ּ
יתי ִא ּ ָתם:
ובגִ ין ָּכ ְך ְלהָ פֵ ר ְּב ִר ִ
יתי ּ ָפ ִליגְ ּ ,
הו ,הָ א ְּב ִר ִ
ִא ּ ָתםּ ְ ,ד ִאי לָ א אֶ ְפרוֹ ק ְל ּ
אָ ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיא ,אֲ נָא ְׁש ַמ ְענָא ִמ ָּלה חַ ְד ּ ָתאּ ְ ,דאָ ַמר ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר לֹא ְמאַ ְס ִּתים
יה .אֶ ָּלא
יתים וְ לָ א ה ֲַרגְ ִּתים ְלכַ לּ וֹ ָתם ִמ ָּבעֵ י לֵ ּ
וְ לֹא גְ ַע ְל ִּתים ְלכַ לּ ָֹתם ,לָ א ִה ִּכ ִ
יה ,וְ גַ עֲ לָ א
קֳבלֵ ּ
הוא לָ ְ
לָ א ְמאַ ְס ִּתים וְ לָ א גְ ַע ְל ִּתיםַ ,מאן ְ ּדסָ אנֵי ְלאָ ח ֳָרא ָמ ִאיס ּ
יה .אֲבָ ל הָ כָ א ,לָ א ְמאַ ְס ִּתים וְ לָ א גְ ַע ְל ִּתיםַ .מאי טַ ְע ָמא.
יעולָ א קַ ּ ֵמ ּ
הוא ְּבגִ ּ
ּ
הוא
ּ
יבין ּגַ ָּבאיֲ ,ה ָדא
הו ח ֲִב ִ
ובגִ ינ ָּה ּ ֻכ ְ ּל ּ
יהוְ ּ .
יבותא ְ ּדנ ְַפ ׁ ָשאי ּ ֵבינַיְ ּ
ְּבגִ ין ַ ּדח ֲִב ּ ָ
ִד ְכ ִתיב ְלכַ לּ ָֹתםְ .לכַ לּ ָֹתם ְּכ ִתיב ,חָ סֵ ר וָ י"וְּ ,בגִ ינ ָּה לָ א ְמאַ ְס ִּתים וְ לָ א גְ ַע ְל ִּתים,
ילי ּגַ ָּבהָ א:
ימותא ִ ּד ִ
ימ ָתא ְ ּדנ ְַפ ׁ ָשאיְ ,ר ִח ּ ָ
יהי ְר ִח ָ
ְּבגִ ין ְ ּד ִא ִ
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חק לישראל – פרשת בהר יום ה'
בורסָ קֵ יִ ,אי לָ א הֲוַ ות ִהיא
ירא ְּב ׁש ּוקָ א ְ ּד ּ ְ
ְל ַּבר נ ָׁש ְ ּד ָר ִחים ִא ְּת ָתא ,וַ הֲ וַ ות ַ ּדיְ ָ
ּ ַת ּ ָמן ,לָ א ָעיֵיל ָּב ּה ְל ָע ְל ִמיןֵ ּ .כיוָ ן ְ ּד ִהיא ּ ַת ּ ָמןּ ָ ,ד ֵמי ְּב ֵעינוֹ י ְּכ ׁש ּוקָ א ְ ּדרוֹ ְכלֵ י,
חו ּ ַת ּ ָמן:
ְ ּדכָ ל ֵר ִ
יחין ְ ּד ָע ְל ִמין ָטבִ ין ִא ְׁש ְּתכָ ּ
בורסָ קֵ י ,לֹא
יהו ׁש ּוקָ א ְ ּד ּ ְ
אוף הָ כָ א ,וְ אַ ף ּגַ ם זֹּאת ִּב ְהיוֹ ָתם ְּבאֶ ֶרץ אוֹ יְ בֵ יהֶ םּ ְ ,ד ִא ּ
ּ
ימנָא לָ ּה,
אֲמאיְ .לכַ לּ ָֹתםְּ .בגִ ין ַּכ ָּל ָתםַּ ,דאֲ נָא ְרחִ ְ
ְמאַ ְס ִּתים וְ לֹא גְ ַע ְל ִּתים .וַ ַ
יחין ָטבָ אן ְ ּד ָע ְל ָמא,
ימ ָתא ְ ּדנ ְַפ ׁ ָשאיּ ְ ,ד ׁ ַש ְריָא ּ ַת ּ ָמן ,וְ ָד ִמי ָעלַ י ְּככָ ל ֵר ִ
יהי ְר ִח ָ
ְ ּד ִא ִ
יהו .אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ סֵ יִ ,אלּ ּו לָ א אָ ֵתינָא הָ כָ א ,אֶ ָּלא
ְּבגִ ין הַ ִהיא ָּכ ָּלה ִ ּד ְבגַ וַ ויְ ּ
ְל ִמ ְׁש ַמע ִמ ָּלה ָ ּדא ַ ּדיי:
ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,מלאכי א( ֵּבן יְ כַ ּ ֵבד אָ ב וְ ֶעבֶ ד ֲא ֹדנָיוֵ ּ .בן יְ כַ ּ ֵבד אָ בְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר
)שמות כ( ַּכ ּ ֵבד אֶ ת אָ ִב ָ
ובכ ָֹּלא .הַ אי
ומ ְׁש ְּתיָיא ּ ְ
מוהָ ְּ ,ב ֵמיכְ לָ א ּ ִ
יך וְ אֶ ת ִא ּ ֶמ ָך ,וְ אוֹ ְק ּ
הוא ,לָ או הָ כֵ י.
טור ִמ ּנ ּ
ְּבחַ ּייוֹ י ְ ּד ִא ְתחַ יָּיב ּ ֵביהּ ָּ .ב ַתר ְ ּד ִמיתִ ,אי ּ ֵת ָ
ֵיה ּ
ימא הָ א ּ ָפ ּ
ָ
הוא
ְ ּדאַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּד ִמיתִ ,א ְתחַ יָּיב ִּביקָ ֵריהּ י ִַּתירּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ַּכ ּ ֵבד אֶ ת אָ ִביךּ ְ .ד ִאי הַ ּ
יה ְקלָ נָא:
הוא ,וַ ַ ּדאי ָע ִביד לֵ ּ
ְּב ָרא אָ זִ יל ְּבאֹ ַרח ְּתקָ לָ א ,וַ ַ ּדאי ְמבַ זֶּה לַ
אֲבוי ּ
ּ
אֲבוי,
ישר ,וְ ָת ִקין עוֹ בָ דוֹ י ,וַ ַ ּדאי ָ ּדא אוֹ ִקיר לַ
הוא ְּב ָרא אָ זִ יל ְּבאֹ ַרח ֵמ ׁ ָ
ּ
וְ ִאי הַ ּ
הוא ָע ְל ָמאּ ,גַ ּ ֵבי
יה ְּבהַ אי ָע ְל ָמא ּגַ ּ ֵבי ְּבנֵי נ ׁ ָָשא ,אוֹ ִקיר לֵ ּ
אוֹ ִקיר לֵ ּ
יה ְּבהַ ּ
ְ
ְ
כור ְסיָיא
יה ,וְ אוֹ ִתיב לֵ יהּ ְּב ּ ְ
הוא חָ יִ יס ָעלֵ ּ
הוא .וְ ּ ְ
ְּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ִּדיקָ ֵריהּ  .וַ ַ ּדאי ּ ֵבן יְ כַ ּ ֵבד אָ ב:
הוא ָע ְל ָמא
אֲבוי ְּבהַ אי ָע ְל ָמאְ ּ ,
יה לַ
יהו אוֹ ִקיר לֵ ּ
ובהַ ּ
ּ
ְּכגוֹ ן ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָרּ ְ ,ד ִא ּ
הוא ָע ְל ָמא
הַ ְׁש ּ ָתא אַ ְס ּגֵ י ְׁשבָ חָ א ְ ּד ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ִּב ְת ֵרין ָע ְל ִמיןְּ ,בהַ אי ָע ְל ָמאְ ּ ,
ובהַ ּ
ינון צַ ִ ּדיקַ ּיָיא,
ולגִ זְ ִעין קַ ִ ּד ִׁ
ישיןְ ּ ,
י ִַּתיר ְמחַ ּייוֹ יּ ְ .דזָכָ ה ִל ְבנִ ין קַ ִ ּד ִׁ
ישין .ז ַָּכ ִאין ִא ּ ּ
יהו ִא ְת ְק ֵרי) ,ישעיה סא( ָּכל רֹאֵ יהֶ ם
ישיןְ ,לגִ זְ ִעין קַ ִ ּד ִׁ
ְ ּדז ַָּכאן ִל ְבנִ ין קַ ִ ּד ִׁ
ישיןָ .עלַ יְ ּ
ְ
ירום ִּכי הֵ ם ז ֶַרע ּ ֵב ַרך יְ ָי אָ ֵמן:
י ִַּכ ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ה'
)יג( השתחויה כיצד אחר שמגביה ראשו מכריעה חמישית ישב לארץ ונופל על פניו
ארצה ומתחנן בכל התחנונים שירצה כריעה האמורה בכל מקום על ברכים קידה על
אפים השתחויה זה פישוט ידים ורגלים עד שנמצא מוטל על פניו ארצה:
)יד( כשהוא עושה נפילת פנים אחר תפלה יש מי שהוא עושה קידה ויש מי שהוא עושה
השתחויה ואסור לעשות השתחויה על האבנים אלא במקדש כמו שבארנו בהל' עבודת
כוכבים ואין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא א"כ הוא יודע בעצמו שהוא צדיק
כיהושע אבל מטה פניו מעט ואינו כובש אותן בקרקע ומותר לאדם להתפלל במקום
זה וליפול על פניו במקום אחר:
)טו( מנהג פשוט בכל ישראל שאין נפילת אפים בשבתות ובמועדים ולא בראש השנה
ולא בראשי חדשים ובחנוכה ובפורים ולא במנחה של ערבי שבתות וימים טובים ולא
בערבית שבכל יום ויש יחידים שנופלים על פניהם בערבית וביוה"כ בלבד נופלים על
פניהם בכל תפלה ותפלה מפני שהוא יום תחנה ובקשה ותענית:

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

טעון גניזה

