הלכות בית הכנסת
מפתח ההלכות

קנ .בני בית הכנסת ושיהיה גבוה.
קנא .דיני קדושת בית הכנסת.
קנב .שלא לסתור בית הכנסת.
קנג .דיני בני בית הכנסת.
קנד .דיני תשמישי קדושה ונרות בית הכנסת.
קנה .ליל מבית הכנסת לבית המדרש.
קנו .סדר משא ומת .
רלא .שכל כוונותיו יהיו לש שמי.

הלכות בית הכנסת
קנ .בני בית הכנסת ושיהיה גבוה
)ובו ה' סעיפי(

א .כופי בני העיר זה את זה לבנות בית הכנסת ולקנות לה תורה,נביאי וכתובי.
:dbd
.oipn mdl xekyl df z` df oitek m` ,a"k sirq d"p oniq lirl oiire

ב .אי בוני בית הכנסת אלא בגובהה של עיר .ומגביהי אותו עד שיהיה גבוה מכל
בתי העיר שמשתמשי בה ,לאפוקי בירניות ומגדלי שאי משתמשי בה .וגג
שהוא משופע ואינו ראוי לתשמיש  משערי עד המקו שהוא ראוי לתשמיש,
דהיינו שא יש עליה תחת הגג לא תהא גבוה יותר מבית הכנסת.
:dbd
- epick zqpkd zia zepal mi`yx opi`y zekln zni` yiy e` - wgcd zryae
eilry dilra ebdpiy calae ,eiab lr dilra oixcy it lr s` ziaa lltzdl xzen
.`"pw oniq seq x`aziy enk ,zeiwpa

ג .מי שהגביה ביתו יותר מבית הכנסת ,יש אומרי שכופי אותו להשפילו.
:dbd
.jka ibq - zqpkd zian cg` oxwa xzei deab oipa dyr m`e

ד .הבונה כנגד חלו בית הכנסת  אי מספיק לו בהרחקת ארבע אמות ,לפי שהוא
צרי אור גדול.
ה .אי פותחי פתח בית הכנסת אלא כנגד הצד שמתפללי בו באותה העיר ,שא
מתפללי למערב יפתחוהו למזרח ,כדי שישתחוו מ הפתח נגד הארו שהוא ברוח
שמתפללי נגדו.
:dbd
.mlek ernyie dxeza `xewd dilr cenriy,zqpkd zia rvn`a dnia oiyere
mipwfd :`ed jk daiyid xcqe .ycewd itlk eipt - xeaiv gilyd lltznyke
itlk mdipt ,zexey zexey miayei mlek mrd x`ye ,mrd itlk mdipt miayei
.mipwfd ipte ycewd

באורי

ב .לאפוקי להוציא .בירניות  בניני נוי.
ג .הגה :סגי בכ  די בכ .

ק  .הלכות בית הכנסת
מקורות

תנ"
א.ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכ

)(1

)שמות כה.ח(.
מה טבו אהלי יעקב משכנתי ישראל )במדבר כד.ה(.
ה' אהבתי מעו בית ומקו משכ כבוד )תהילי כו.ח(.
אגורה באהל עולמי אחסה בסתר כנפי סלה )) (2תהילי סא.ה(.

וישבו בה )בארצנו( ויבנו ל בה מקדש לשמ לאמר :א תבוא עלינו רעה ,חרב,
שפוט )פורענות( ,ודבר ,ורעב  נעמדה לפני הבית הזה ולפני כי שמ בבית הזה ונזעק
אלי מצרתנו ותשמע ותושיע )) (3דברי הימי ב.כ.ח.ט(.
)(4
ב .בראש המיות תקרא בפתחי שערי בעיר אמריה תאמר ) .משלי א .כא(.
לרומ את בית אלהינו ) ) (5עזרא ט.ט(.
)(6
ה.והחני לפני המשכ קדמה לפני אהל מועד מזרחה ) במדבר ג .לח(.
ודניאל  ...על לביתה וכוי פתיח לה בעליתה נגד ירושל וזמני תלתה ביומא
הוא בר על ברכוהי ומצלא ומודא קד אלהה כל קבל די הוא עבד מ קדמת דנה
)ודניאל  ...בא לביתו וחלונות פתוחי לו בעליתו,נגד ירושל ,ופעמי שלוש ביו הוא כורע
על ברכיו ,ומתפלל ומודה לפני אלהיו ,כל עומת שהיה עושה מלפני זה( )) (7דניאל ו.יא(.

ושבו אלי בכל לב ובכל נפש  ...והתפללו דר ארצ אשר נתתה לאבות
)(8
והעיר אשר בחרת ולבית אשר בניתי לשמ )דברי הימי ב.ו.לח(.

פרשנות על התנ"
א".1 .ועשו לי מקדש"  ועשו לשמי בית קדושה )רש"י(

.2זכני בעול הזה ובעול הבא
 .3תפילת המל הצדיק יהושפט  שנאמרה בעת מלחמה  מתאימה לכל עת כי
על כל בית כנסת נאמר :ואהי לה למקדש מעט ) יחזקאל יא.טז(.
ב.4 .בראש מקו שנשמע ש המיית בני אד )'מצודת דוד'(
.5אי בוני אות )בתי כנסת( אלא בגובה של עיר )'טור' על הסימ(
ה.6.אי פותחי פתחי בתי כנסת אלא למזרח.
)רש"י (

)תוספתא מסכת מגילה פרק ג .כב .כג(.

.7אל יתפלל אד אלא בבית שיש ש חלונות

לד.ב(.

)כפי שעשה דניאל( )מסכת ברכות לא.א.

 .8כי בהיות באר הגויי תהיה הכונה שתעבור התפילה דר ארצ והעיר
והבית ') .מצודת דוד'( .
העומדי ומתפללי בחוצה לאר הופכי את פניה כלפי אר ישראל .ומה טע?
"והתפללו אלי דר ארצ" ...באר ישראל  הופכי את פניה כלפי ירושלי
...ומה טע ?"והתפללו אלי דר העיר אשר בחרת בה"  ...בירושלי  הופכי
פניה כלפי הר הבית " ...והבית אשר בניתי לשמ"  ...בהר הבית  הופכי
פניה כלפי בית קדשי הקדשי  ...ומה טע "והתפללו אל המקו הזה" ...
נמצאו כל ישראל מתפללי אל מקו אחד) .מסכת ברכות ירושלמי ד.ה(.

ק  .הלכות בית הכנסת
מקורות

תלמוד  בבלי וירושלמי
ב .שבת יא.א .רש"י בקטע "קשקושי"
ד .בבא בתרא :בבלי ז.א .תוספות בקטע "אמר ליה" .כב .א ) .משנה( כב.ב .ירושלמי ב.ד.
ה .ברכות ו.ב .רש"י בקטע "אחורי בית הכנסת" .עירובי יח.ב .תוספות בקטע "ולא אחורי

בית הכנסת".

רמב"  הלכות
א .תפילה יא .א.
ב .תפילה יא.ב.
ד .ספר קני  ,הלכות שכני ט.ט.
ה .תפילה יא:ב.ג.ד.

הלכות בית הכנסת
קנא .דיני קדושת בית הכנסת
)ובו י"ב סעיפי(

א .בתי כנסיות ובתי מדרשות אי נוהגי בה קלות ראש ,כגו  :שחוק והיתול
ושיחה בטלה .ואי אוכלי ושותי בה ,ולא מתקשטי בה ,ולא מטיילי בה,
ולא נכנסי בה בחמה מפני החמה ובגשמי מפני הגשמי.ותלמידי חכמי
ותלמידיה מותרי לאכול ולשתות בה מדוחק.
:dbd
. ixy wgecn `ly elit` yxcnd ziaac mixne` yie

ואי מחשבי בה חשבונות אלא א כ ה של מצוה ,כגו  :קופה של צדקה ופדיו
שבויי .ואי מספידי בה אלא א כ יהיה ההספד לאחד מגדולי העיר שכל בני
העיר מתקבצי ובאי להספידו .וא צרי ליכנס בה לצרכו ,כגו לקרות לאד
יכנס ויקרא מעט או יאמר דבר שמועה ואחר כ יקראנו ,כדי שלא יהא נראה כאילו
נכנס לצרכו .וא אינו יודע לא לקרות ולא לשנות יאמר לאחד מהתינוקות' :קרא
לי פסוק שאתה קורא בו' או ישהא מעט ואחר כ יצא ,שהישיבה בה מצוה,
שנאמר" :אשרי יושבי בית" )תהילי פד .ה.(.
:dbd
.k sirq .v oniqa miyxtn yid zrcl,migzt ipy jeld ick,daiyid xeriye

ב .יש אומרי :שמה ששנינו בקדושת בתי מדרשות ,רצה לומר של רבי דומיא
דבית הכנסת ,אבל יחיד הקובע מדרש בביתו לצרכו אי לו קדושה כל כ.
ג .אי ישני בבית הכנסת אפילו שינת עראי ,אבל בבית המדרש מותר.
ד .לצור בית הכנסת מותר לאכול ולישו בתוכו .ומטע זה ישיני בליל יו
הכפורי בבית הכנסת .ואפילו לצור מצוה אחרת ,כגו כשנקבצי לעבר השנה
בבית הכנסת  מותר לאכול ש.
ה .היו לבית הכנסת שני פתחי  לא יכנס בפתח זה לעשותו דר לצאת בפתח
השני לקצר דרכו .וא היה הדר עובר קוד שנבנה בית הכנסת  מותר .וכ א לא
נכנס בו תחלה כדי לקצר דרכו מותר לעשותו דר .וכשנכנס בו להתפלל מותר למי
שנכנס בפתח זה לצאת בפתח אחר.

באורי

א .הגה :שרי  מותר.
ב .ששנינו שלמדנו .דומיא דומה.

קנא .הלכות בית הכנסת
ו .מותר ליכנס בבית הכנסת במקלו ובתרמילו ובאפונדתו .ויש אוסרי ליכנס בו
בסכי ארו או בראש מגולה.
ז.יכול לרוק בו ,ובלבד שישפשפנו ברגליו או שיהיה ש גמי שא ירוק לתוכו לא
יהא נראה.
ח .טיט שעל רגליו ראוי לקנחו קוד שיכנס להתפלל .וראוי שלא יהא עליו ולא על
בגדיו שו לכלו.
ט .נוהגי בה כבוד ,לכבד ולרבצ  .ונוהגי להדליק בה נרות לכבד .
י .אפילו לאחר שחרבו ,עדיי ה בקדושת  .וכש שנוהגי בה כבוד בישוב  ,כ
נוהגי בחרבנ ,חו מכבוד ורבו .וא עלו בה עשבי ,תולשי אות ומניחי
אות במקומ משו עגמת נפש ,כדי שיראו הע ותעיר רוח וישתדלו לבנות.
יא.א בשעת בני בית הכנסת התנו עליו להשתמש בו ,מותר להשתמש בו בחורבנו.
אבל ביישובו ,לא מהני תנאי .ואפילו בחורבנו  לתשמיש מגונה ,כגו  :זריעה
וחשבונות של רבי ,לא מהני תנאה .במה דברי אמורי? בבתי כנסיות שבחוצה
לאר ,אבל בבתי כנסיות שבאר ישראל  לא מהני שו תנאי.
יב.יש ליזהר מלהשתמש בעליה שעל גבי בית הכנסת תשמיש קבוע של גנאי ,כגו
לשכב ש .ושאר תשמישי יש להסתפק א מותר להשתמש ש.
:dbd
,dpapy xg`l ,ecgiy zia la` .jkl dlgzn dpapy reaw zqpkd ziaa `wec df lke
.eilr akyl xzen zqpkd zial

באורי

ו.אפונדה חגורה רחבה שיש בה כיס לחפצי ער  ,או ארנק לכס.
ט.לכבד  לנקות .לרבצ  התזת מי.
יא .לא מהני תנאי  ,תנאה  לא מועיל התנאי.

קנא.הלכות בית הכנסת
מקורות
תנ"
א.ואהי לה למקדש מעט ) יחזקאל יא.טז(.
) (2
)תהילי פד .ה(.
ג.ד.אשרי יושבי בית עוד יהללו סלה
ה .ובבוא ע האר לפני ה' במועדי ,הבא דר שער צפו להשתחות יצא דר שער
)(1

נגב )) (3יחזקאל מו.ט(.

ו.ח.המקו אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא
י .לרומ את בית אלהינו ולהעמיד את חרבתיו )עזרא ט.ט(.

פרשנות על התנ"

) ) (4שמות ג.ה(.

.1נתתי לה בתי כנסת שהינ שניי לבית מקדשי
בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל )מגילה כט.א(.
המקומות המקודשי בגלות,וה בתי כנסיות ובתי מדרשות )ספורנו על ויקרא כו.ב(.
 .2אשרי מי שיגיע עוד לישב בבית ועוד יהללו בתוכו) .רש"י(
 .3הנכנס לבית הכנסת להתפלל מותר לעשותו קפנדריא )מעבר חציה( )מסכת מגילה כט.א(.
 .4דבר ה' אל משה רבנו במעמד גילוי שכינה בסנה.

תלמוד  בבלי וירושלמי
א.מגילה :בבלי כח.א.ב .רש"י ותוספות בקטע " אי אוכלי"

)התרגו הארמי(

ירושלמי ג.ג .פסחי קא.א .תוספות

בקטע "דאכלו ושתו" יומא יא.א.
ב .מגילה :כז .ב) .משנה( ירושלמי ג .ב).משנה(
ג .מגילה:בבלי כח.ב .ירושלמי ג.ג.
ד.ירושלמי פסחי א.א.
ה.ו.ז .ברכות :בבלי סב.ב .סג.א .ירושלמי ג.ה .מגילה :בבלי כח.א) .משנה( כט .א.
ירושלמי ג.ג) .משנה וגמרא( מדות ג.ד).משנה(
ט .מגילה כח .ב.
י .מגילה :בבלי כח.א) .משנה( ירושלמי ג.ג) .משנה( כט.א.
יא .מגילה כו.ב .כח .ב .תוספות בקטע "בתי כנסיות" בבא בתרא ג .ב .תוספות בקטע "ועיילה"
פסחי קא.א .תוספות בקטע "דאכלו ושתו"
יב .שבת יא.א.

רמב"  הלכות
א .תפילה יא :ו.ז .שבת כט.ח.
ד .תפילה יא .ו.
ה.ו.ז .תפילה יא :ח .ט .י.
ט .תפילה יא.ה.
י .תפילה יא .יא.

הלכות בית הכנסת
קנב .שלא לסתור שו בית הכנסת
) ובו סעי אחד(.

א .אי סותרי בית הכנסת כדי לבנות בית הכנסת אחר ,שמא יארע לה אונס
שלא יבנו האחר ,אלא בוני האחר תחלה ואחר כ סותרי היש .
:dbd
`pic inp - eaigxdl cg` dvign wx xezql evx `l elit`e

.ikd

והני מילי  שהיה הראשו חזק ,אבל א חרבו יסודותיו או נטו כותליו
ליפול ,סותרי אותו מיד ומתחילי לבנות במהרה ביו ובלילה ,שמא תדחק השעה
וישאר חרב.
:dbd
zian xac xezql xeq`e .dycg zepal ick dpyi zqpkd zian mipa` gwil xeq`e
.zepal zpn lr dyer ok m` zqpkd

באורי

הגה :נמי דינא הכי ג אז הדי כ .
והני מילי ודבר זה ,הלכה זו.

תנ"

קנב .הלכות בית הכנסת
מקורות

עתה תנו לבבכ ונפשכ לדרוש לה' אלהיכ וקומו ובנו את מקדש ה' האלהי.
)דברי הימי א.כב.יט (.

פרשנות על התנ"

דוד המל מזרז את ע ישראל לבנות בית מקדש.

תלמוד  בבלי וירושלמי

מגילה :בבלי כו .ב .ירושלמי ג.א.

רמב"  הלכות תפילה

יא:יב.יג.

בבא בתרא ג.ב.

הלכות בית הכנסת
קנג .דיני בני בית הכנסת
)ובו כ"ב סעיפי(

א .מותר לעשות מבית הכנסת בית המדרש ,אבל לא מבית המדרש בית הכנסת.
ב .בני העיר שמכרו בית הכנסת יכולי ליקח בדמיו תיבה ,דהיינו היכל שמניחי בו
ספר תורה או לוח שמעמידי עליו ספר תורה .מכרו תיבה יכולי ליקח בדמיו
מטפחת של ספר תורה .מכרו מטפחת  לוקחי בדמיה ספרי ,דהיינו שכתוב כל
חומש לבדו ,וכ נביאי וכתובי .מכרו ספרי לוקחי בדמיה ספר תורה .אבל
איפכא להוריד מקדושת  אסור .ואפילו א קנו בקצת המעות דבר שקדושתו
חמורה ,אי יכולי לשנות המותר לקדושה קלה.
ג.ספר תורה שנמצא בו טעות ,דינו כחומשי .

.c sirq b"nw oniq lirl oiire :dbd

ד .א מותר לקנות בדמי קדושה אחת קדושה אחרת כיוצא בה  יש אוסרי ויש
מתירי.
ה .א גבו מעות לבנות בית הכנסת או בית המדרש או לקנות תיבה או מטפחת או
ספר תורה ,ורצו לשנות מלצור מה שגבו אות  אי משני אלא מקדושה קלה
לחמורה .אבל א עשו בה הדבר שגבו אות בשבילו  משני המותר לכל מה
שירצו .וא כשגבו המעות התנו לעשות חפצ ממותר הדמי  אפילו קנו ומכרו
וחזרו וקנו קדושה במקצת הדמי  מותר להוריד המותר .אבל א לא התנו כשגבו,
אלא כשמכרו התנו  אסור להוריד.
:dbd
,mipa`de mivrd lr mincd zyecw dlg - mipa`e mivr eaby el` minca epw m`e
- zqpkd zia oipa jxevl mipa`e mivr e`iad m`e .dxeng dyecwl wx ozepyl xeq`e
`xzen ,i`ab icil e`ay mcewe .dxeng dyecwl wx ozepyl xeq` i`ab cil e`a m
.ea xefgl lkei `l mewn lkn la` .ozepyl

ו .מוכרי בית הכנסת וכ שאר דברי שבקדושה ,ואפילו ספר תורה להספקת
תלמידי או להשיא יתומי בדמיו.

באורי

ב .ליקח בדמיו לקנות .איפכא להיפ .

הרחבה והעמקה
מעלי בקודש ולא מורידי

ויק משה את המשכ )שמות מ.יח  (.במסופר על הקמת המשכ )בפרק מ .בספר שמות( נאמר רק "ויק"
ואי שמוש במלה 'הורד'" .שבתחילה פורס היריעות ולא הוריד בהקמת העמודי והאדני ,אלא אחז
את היריעות בידו עד שהקי כול" )מסכת מנחות צט.א .רש"י בקטע "ויק משה"(.

מקורות:ברכות כח.א .שבועות ירושלמי א :ב.ה .בכורי ירושלמי ג.ג .שבת כא .ב .יומא :בבלי יב.ב .כ.ב .עג.א .ירושלמי
ג.ח .מגילה :בבלי ט.ב .כא.ב .ירושלמי ד.יב .הוריות יב.ב .מנחות לט.א .צט.א .תמיד לא.ב.

קנג .דיני בני בית הכנסת
ז .והא דבית הכנסת נמכר  הני מילי של כפרי שאי באי אנשי ממקומות
אחרי ,שלא נעשית אלא לבני הכפר לבד.mixg` lyn dze` epa elit`e :dbd .
ולכ יכולי למכרו .ומכל מקו המעות נשארי בקדושת ואינ רשאי להוריד
מקדושת  .והיינו כשמכרו בני העיר שלא מדעת פרנסיה .והוא הדי א מכרו
שבעה טובי העיר שלא במעמד אנשי העיר .אבל א הסכימו שבעה טובי העיר
באותו מכר והיו במעמד אנשי העיר  רשאי להוציא המעות לכל מה שירצו .וא
קבלו עליה בני העיר בפירוש במכר זה כל מה שיעשה אפילו יחיד  מה שעשה
עשוי.
:dbd
od xnel mikixv opi`e ,xird iyp` cnrna ixwn meqxta mixken xird iaeh drayy lke
`.e`l e

אבל של כרכי ,שבאי ש ממקומות אחרי ,אפילו בנו אותו משלה  אינו
נמכר ,אלא א כ תלו אותו בדעת היחיד ,שאז יעשה בו היחיד מה שירצה בהסכמת
הציבור .והוא הדי לכל דברי קדושה שנזכרו כא  ,דכולהו גרירי בתר בית הכנסת.
:dbd
xiiy m` la` .ldw ly zqpkd ziak dpic - ldwl dpzpe zqpkd zia dpay cigi
`l df lke .eiyxei e` eit lre ldwd it lr m` ik xkn dl oi` -gk mey da envrl
-zg` zqpkd zia wx mdl oi` m` la` ,zxg` zqpkd zia mdl yiyk `l` ixiin
`xknpy dyecway xac lk .zxg` epaiy cr xeq` exzql elit` `dc ,exknl xeq
dyecwl ezepyl xeq`y xac la` ,d`pe` ea oi`e dfxkd `la xknp -ezepyl xzene
.dfxkd jixv,dlw

ח .בנו בית סת ,והקדישוהו אחר כ לבית הכנסת  דינו כבית הכנסת ,אבל אינו
קדוש עד שיתפללו בו .אפילו א בנאוהו לש בית הכנסת וכיו שהתפללו בו
אפילו אורחי לפי שעה ,כיו שהיה מיוחד לתפלה  קדוש .וא לפי שעה הקדישו 
הכל כפי מה שאמרו.

באורי

ז .והא ,והני מילי ודבר זה ,הלכה זו .פרנסיה ,שבעה טובי העיר  מועצת העיר.
דכולהו גרירי בתר בית הכנסת כול נגררי אחר בית הכנסת ,דינ שוה .מיירי שיי  ,עוסק.
בורסקי מקו לעיבוד עורות.

קנג .דיני בני בית הכנסת
ט .כשמוכרי אנשי הכפר בית הכנסת יכולי למכרו ממכר עול והלוקח יעשה בו
מה שירצה ,חו ממרח ובורסקי ובית טבילה ובית הכסא .וא מכרוהו שבעה טובי
העיר במעמד אנשי העיר  יעשה הלוקח אפילו אלו ארבעה דברי.
י .יש אומרי דיחיד בשלו  אפילו ספר תורה מותר למכרו ולעשות בדמיו כל מה
שירצה ,כל שלא הקדישו לקרות ברבי .ויש מי שאוסר ,אלא א כ ללמוד תורה או
לישא אשה.
יא .בית הכנסת או לבני ועצי מבית הכנסת יש שסתרו יכולי לית במתנה,
דאי לאו דהוה להו הנאה מיניה לא הוי יהבי ליה ,הדר הוי ליה כמכר .וכ יכולי
להחליפ באחרי וה יוצאי לחולי  .אבל אסור למשכנ או להשכיר או להשאיל ,
אפילו על ידי שבעה טובי העיר ,שעדיי נשארי בקדושת  ,שאי כא דבר אחר
שתחול קדושת עליו.
:dbd
,da zexwl dxez xtq elit` li`ydl xzen la`,ozyecwn ocixeny jxca `wece
`.cigil miax lyn elit

יב .מי שיש לו תנאי ע הקהל שלא יוכל לבנות בית הכנסת כי א הוא וזרעו ,אינו
יכול למכור זכותו לאחר.
יג .גבו מעות לבני בית הכנסת ובא לה דבר מצוה מוציאי בה המעות .קנו
אבני וקורות  לא ימכרו לדבר מצוה ,אלא לפדיו שבויי .א על פי שהביאו
האבני וגררו ואת הקורות ופסלו והתקינו הכל לבני בית הכנסת  מוכרי הכל
לפדיו שבויי בלבד .אבל א בנו וגמרו  לא ימכרו בית הכנסת אלא יגבו לפדיו
מ הציבור.

באורי

ט .בורסקי מקו לעיבוד עורות.
יא .דאי לאו דהוה להו הנאה מיניה לא הוי יהבי ליה ,הדר הוי ליה כמכר שא לא היתה
לה הנאה ממנו לא היו נותני לה ,לאחר מכ הפכה המתנה להיות כמכר.
אדעתא דהכי לא נדרי  לש כ לא נדרתי.

קנג .דיני בני בית הכנסת
יד .ראוב שאמר' :קרקע זו אני נות לבנות עליה בית הכנסת' ולא רצו הגוי
להניח לבנות בית הכנסת ,והקהל אומרי לבנות עליו בית לתלמוד תורה וראוב
אומר' :אדעתא דהכי לא נדרי'  לא מצי ראוב הדר ביה .וא ראוב לא היה דר ש
 היו יכולי לשנותה .וא הוא מבני אותה העיראינ רשאי לשנותו א הוא
עומד וצווח  אלא א כ יש ש חבר עיר  דכל מא דאתי אדעתא דידיה אתי.
:dbd
.xir xagk mpic xird iaeh draye

טו .אי אד יכול לאסור חלקו מבית הכנסת ולא מהספרי ,וא אסר  אינו כלו.
טז .מי שהשאיל ביתו לבית הכנסת ויש לו מריבה ע אחד מהקהל ,אינו יכול
לאסרה אלא א כ יאסרנה לכל הקהל כאחד.
:dbd
`di zegnl dvxiy onf lky dlgzn dpzd m` la` ,mzq dlgz li`ydy `wece
ecia zeyxd ,ezial qpkil mgipd `l` yexita mdl li`yd `ly e` ,zegnl ecia
.dvxiy ina zegnl

יז .מי שהיה בביתו בית הכנסת ימי רבי ,אי הציבור רשאי לשנותו בבית אחר.
יח.יש מי שאומר :שכלי הקדש של כס שנהגו להביא תמיד לבית הכנסת בחגי 
אי יכולי להוציא לחולי ולמכר ,והקהל יכולי לתפש שישארו בחזקת הקדש
אחר מיתת המקדיש.
יט .יש מי שאומר :שא נמצא אחר מיתת אד כתב כתוב שהקדיש כלי ,ואי עליו
עדי ולא מסרו לקהל אפילו הכי הוי הקדש.

באורי

יד .אדעתא דהכי לא נדרי  לש כ לא נדרתי.
לא מצי ראוב הדר ביה  לא יכול ראוב לחזור בו.
דכל מא דאתי אדעתא דידיה אתי  כל מה שבא ,על דעתו בא.
יט .אפילו הכי הוי  ג כ הינו.

קנג .דיני בני בית הכנסת
כ .יש מי שאומר  :שספר תורה שהוחזק שהיה של אבותיו של ראוב  אי הציבור
יכולי להחזיק בו.
כא .אי לקנות מעילי שנשתמש בה הדיוט ,לתשמיש קדושה.
:dbd
`zia oebk ,devn ly xac (hi ,bk mixac) alk xign e` dpef opz`n zeyrl xeq
xzen ,opz`a zern dl epzp m` la` ,dnvr opz`dn `wece .dxez xtq e` zqpkd
zeycwd zeieptd el` la` ,dexr xeqi` `l` dpef ixwn `le .devn xac oda zepwl
.odn lawl xzen ,xac zeyicwny

כב .אד שהוא רגיל בשו מצוה ,כגו גלילה ,ואירעו אונס או עוני ונתנו הקהל
המצוה לאחר ,ואחר כ העשיר ורצה שיחזירו לו המצוה  א בשעה שנתנו הקהל
המצוה לשני היה סיפוק ביד הראשו לתת מה שהיה נות בכל שנה ולא חפ בה,
ונתרצה הוא ע שאר הקהל לתת לאחר  איבד זכותו .אבל א כשנתנוה לשני לא
היה ביד הראשו סיפק לתת מה שהיה נות  ,ועתה שיש בידו רוצה לזכות במצותו
ולחזור ולית מה שהיה נות תחילה  חוזר למצותו.

קנג .הלכות בית הכנסת
מקורות

תנ"
א.ב .ויק משה את המשכ )שמות מ.יח(.
)(2
ג.וזאת התורה אשר ש משה לפני בני ישראל )דברי
)(1

עולה )) (3איוב יא .יד(.

ד .מד(.

ואל תשכ באהלי
ה .א לא יעשה בית ה' ספות כס,מזמרות ,מזרקות ,חצצרות ,כל כלי זהב וכלי
כס מ הכס המובא בית ה' .כי לעשי המלאכה יתנהו וחזקו בו את בית ה') .מלכי
ב.יב .יד .טו(.

לפני המל ויהוידע את שאר הכס ויעשהו כלי לבית ה' כלי שרת
וככלות הביאו
)(4

)דברי הימי ב.כד .יד(.

יד .ואיש כי יקדיש את בתו קדש
יז.כי אני ה' מקדש את ישראל בהיות מקדשי בתוכ לעול )יחזקאל לז.כח(.
כא .לא תביא אתנ זונה ומחיר כלב בית ה' אלהי לכל נדר ,כי תועבת ה' אלהי ג
שניה )) (6דברי כג .יט(.
וכל פסיליה יכתו וכל אתנניה ישרפו באש וכל עצביה אשי שממה .כי מאתנ זונה
קבצה ועד אתנ זונה ישובו ) ) (6מיכה א .ז(.
)(5

)ויקרא כז .יד(.

פרשנות על התנ"

.1בהקמת המשכ )בפרק מ .בספר שמות( נאמרה רק לשו הקמה )"ויק"( ואי שמוש בלשו
הורדה" .שבתחילה פורס היריעות ולא הוריד בהקמת העמודי והאדני ,אלא אחז
את היריעות בידו עד שהקי כול " )מסכת מנחות צט.א .רש"י בקטע "ויק משה"(
ראה מסכתות:ברכות כח.א .שבועות ירושלמי א :ב.ה .בכורי ירושלמי ג.ג .שבת כא .ב .יומא :בבלי יב.ב .כ.ב.
עג.א .ירושלמי ג.ח .מגילה :בבלי ט.ב .כא.ב .ירושלמי ד.יב .הוריות יב.ב .מנחות לט.א .צט.א .תמיד לא.ב.

ומכא הכלל :מעלי בקודש ולא מורידי.

פסול) .רמב"  ,הלכות תפילי ומזוזה וספר תורה א.ב(.

 .2ספר תורה שחיסר אפילו אות אחת 
מגביהי אותו )את ספר התורה( ומראה פני כתיבתו לע העומדי לימינו ולשמאלו
ומחזירו לפניו ולאחריו .שמצוה לכל אנשי והנשי לראות הכתוב ולכרוע ולומר
"וזאת התורה" )רמב" על דברי כז .כו .ראה מסכת סופרי יד.יד(.
 .3אסור להשהות ספר שאינו מוגה) .מסכת כתובות קו.א .רש"י בקטע "מגיהי ספרי "(
 .4כא  שגבו והותירו כא  שגבו ולא הותירו )'שגבו'  לצור בדק הבית )בית המקדש(
והותירו ,שאי צריכי לכולו  עושי מ המותר כלי שרת .מסכת כתובות קו.ב .רש"י בקטע "שגבו"(
אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט דמי )מסכת קדושי )משנה( :בבלי כח.ב .ירושלמי א.ו(.

.5
 .6פע אחת הייתי מהל בשוק העליו של ציפורי ,ומצאתי אחד ויעקב איש כפר
סכניא שמו ,אמר לי :כתוב בתורתכ" :לא תביא אתנ " ,מהו לעשות הימנו בית
הכסא לכה גדול? ולא אמרתי לו כלו .אמר לי :כ לימדני  "מאתנ זונה קבצה
ועד אתנ זונה ישובו"  ממקו הטנופת באו ,למקו הטנופת ילכו.
)מסכת עבודה זרה יז.א .עיי תוספות בקטעי "ויעקב" "מהו"(

קנג .הלכות בית הכנסת
מקורות
תלמוד  בבלי וירושלמי
א .מגילה :בבלי כו.ב .כז .א .ירושלמי ג.א.
ב .מגילה :בבלי כה .ב .כו.א).משנה( ירושלמי ג.א) .משנה(
ד .ה .מגילה כז .א .ערכי ו .א .תוספות בקטע " משבאת"
ז .מגילה :בבלי כו .א .תוספות בקטע "כיו" כז.ב .ירושלמי ג.א.
ח .מגילה ירושלמי ג.א .נדרי ירושלמי ט .ב.
ט .מגילה כו .א.ב .כז .ב .תוספות בקטע "אבל"
י .מגילה כז .א.
יא .מגילה כו .ב .תוספות בקטע "אוגורה" רש"י בקטע "מתנה"
יג .בבא בתרא ג.ב.
יד.מגילה כו .ב .נדרי כט.ב .קדושי :בבלי כח.ב) .משנה( ירושלמי א .ו) .משנה(

ג.א.
בבא מציעא ו .א .בבא בתרא קלג .ב .עבודה זרה סג.א .ערכי ו.ב .תמורה כט.ב.
טז .עירובי עב.א .תוספות בקטע "ומודי".
יז .גיטי ס.ב.
יח.כ .מעשר שני :בבלי ג.יב .ירושלמי ג.ו.
יט .מעשר שני :בבלי ד :י.יא .ירושלמי ד.ו.
כא.יבמות :בבלי נט.ב .סא:א).משנה( תוספות בקטע "אי" סא.ב .רש"י בקטע "מופקרת"
עו.א .ירושלמי ו.ה) .משנה( ז.ה .יג.א .סנהדרי נא.א .עבודה זרה סב.ב .תוספות בקטע "אלא"
תמורה כט:א .ב.תוספות בקטע "גירסא" ל:א.ב .תוספות בקטע "מנא"
כב .בבא בתרא ס.א .יומא יג.א .תוספות בקטע "הלכה"

רמב" הלכות
א .ב .תפילה יא .יד.
ד .תפילה יא .יז.
ה .תפילה יא .יח.
ז .תפילה יא .טז.
ט .תפילה יא .יז.
י .ספר תורה י.ב.
יא .תפילה יא .כ.
יג .מתנות עניי ח.יא.
יד .מכירה ט.א .מתנות עניי ח .ו.
יח .מעשר שני ח.ה.
יט .מעשר שני ו.ח.
כא .אסורי מזבח ד :ח  .יח .אסורי ביאה יח :א  .ו.

הלכות בית הכנסת
קנד .דיני תשמישי קדושה ונרות בית הכנסת
) ובו ט"ו סעיפי(

א .רחבה של עיר  א על פי שמתפללי בה בתעניות אי בה משו קדושה מפני
שהוא עראי .וכ בתי וחצרות שמתקבצי בה להתפלל באקראי אי בה שו
קדושה.
:dbd
ceakl wx ieyr epi`y ,fbx` oink `ed m` `l` ycew oex` ixwn `lc :mixne` yi
oky lke .dyecw iyinyz ixwin `l -dxinyl dyrpd dnega iepad oex` la` .dxezd
`.myn olhil xzenc - ea milwlwzn mixtqd m

ב .השוכרי בית ומתפללי בו ,אי לו די בית הכנסת.
ג .תשמישי קדושה  כגו  ,תיק של ספרי ומזוזות ,ורצועות תפילי  ,וארגז שנותני
בו ספר תורה או חומש ,וכסא שנותני עליו ספר תורה ווילו שתולי לפני ההיכל
יש בה קדושה וצרי לגנז .
:dbd
oebk ,ceakl dyrpy e` ,minrtl envra dyecwd xac oda oigipny xacd `wece
lry dqkn eze` xenyl `edy dqkn eze` la` .mixtqd ly miyxwd lry dqknd
qakl xeq` .dfa `veik lke ,yinyzc yinyz iedc ,yinyz ixwin `l ,miyxwd
.ceakd iptn ,milbx ina dxez xtq ly zegthn

ד .מטפחות ספר תורה שבלו  יכולי לעשות מה תכריכי למת מצוה ,וזו גניזת .
ה .ספר תורה שבלה מניחי אותו בכלי חרס וגונזי אותו בקבר תלמיד חכ,
אפילו אינו אלא שונה הלכות ולא שימש תלמידי חכמי.

באורי

א .באקראי  במקרה .הגה :דלא מקרי שלא נקרא.
ג .תשמישי קדושה  כמפורט לעיל  נגנזי ,ג שחדלו לשמש למצות.
תשמישי מצוה  כגו  ,סוכה ,לולב ,שופר וציצית  נזרקי,לאחר שחדלו לשמש למצות.
היכל  ,ארו קודש ,תיבה  מקו בו מונחי ספרי התורה.
מי רגלי שת) .ישעיהו לו .יב .מסכת ברכות מ.א(.
ד .מת מצוה אי מי שיקבור אותו.

קנד .הלכות בית הכנסת
ו .אי עושי מתיבה כסא לספר תורה ,אבל מותר לעשות מתיבה גדולה קטנה .וכ
מותר לעשות מכסא גדול כסא קט  ,אבל אסור לעשות ממנו שרפר לכסא .וכ
מותר לעשות מוילו גדול וילו קט  ,או לעשות ממנו כיס לספר תורה .אבל לעשות
ממנו כיס לחומש  אסור.
:dbd
oke .zqpkd zia zyecw wx ,oex` zyecw el oi` oex`d iptl milez epgp`y zkexte
ea mipnqny mivrd mdn zeyrl xeq` mewn lkne .zkextd oilez eay ze`qpelkd
.md enk miyecw opi`y ,meid zaegl d`ixwd

ז .הבימה  כגו בימה שהיו עושי למל אי בה קדושת ארו אלא קדושת בית
הכנסת.
ח .הארו וכל מה שעושי לספר תורה  מועיל בו תנאי להשתמש בו שאר תשמיש
אפילו דחול.
:dbd
ziaay oglye mixtq ly zgthn :oebk ,dyecw ixacn ze`pd dnka zepdil ebdpe
,xdfil xyt` i`e ok ebdpy oeikc meyn :mrhd eazke .dxez xtq ly milirne zqpkd
'ab lr s`e ,dlwz icil mc` ipa e`ai `ly ick ,`xwirn mdilr 'dpzn oic zia al
.inc epzd eli`k epzd `lc

ט .המתנדבי ספר תורה ומניחי מטפחות בבית הכנסת  מותר להשתמש בה כל
ספר וספר ,שלדעת כ הוקדשו .אבל המניחי בבית ואחר כ מקדישי  כיו שעל
דעת אותו ספר נעשה ונשתמש בו אותו ספר  אסור להניחו בספר תורה אחר .ויש
מתירי.
:dbd
.jk bedpl mdilr 'dpzn oic zia al' meyn ,eiykr mibdep oke

באורי

ז.הבימה מקו מוגבה באול בית הכנסת ,בו ממוק שולח שעליו קוראי בתורה.
ח .הגה :לב בית די מתנה יש לבית הדי סמכות להורות על שינוי יעד של כספי שהוקדשו
למטרות מוגדרות בעבודת בית המקדש .כ ג לגבי תחומי אחרי בעבודת ה' מחו למקדש.
) מסכתות  :כתובות קו .ב .שבועות יא .א .זבחי ו .ב .מנחות עט .ב.( .

קנד .הלכות בית הכנסת
י .הנוהגי להניח עטרות ספר תורה בראש הקורא ,בסיו התורה  אי מוחי ביד,
אבל המניחי אות בראשי חתני דעלמא ,מוחי ביד.
יא .נרות של שעוה שנתנו הגוי לעבודת אלילי ,וכיב שמש ונתנ או מכר
לישראל  אסור להדליק בבית הכנסת.
:dbd
`ozpy xnen .el` mipica h"lw oniq drc dxei onwl oiire .heicdl mixzeny it lr s
.ewilcdl xeq` - zqpkd zial xp e` dery

יב .עכבר שנמצא בשמ של בית הכנסת א הוא מאוס אסור להדליקו בבית
הכנסת.
יג .נר של בית הכנסת מותר לקרות לאורו.
יד .אי מדליקי נר של הדיוט מנר של בית הכנסת .ויש מי שאומר :דהני מילי בעוד
שדולקי למצות  ,אבל כשצרי לכבות  מותר.
:dbd
zrcy ok mb xyt`e .lecb jxevl `edy xp oda oiwilcne ,jka xdfil ebdp `l edin
.`nrh i`dn `ede el`k mixaca lwdl ebdpy mixacd lka oke ,jka dpzn oic zia

טו.בני כר שקנו ספר תורה והתנו שא יצא אחד מהכר שהנשארי יתנו לו חלקו
והוקרו הספרי ,א יצא אחד מה אי נותני לו אלא מה שנת בלבד.

באורי

יא .הגה :מומר מי שהתנצר או התאסל.
יד .דהני מילי  דבר זה .הגה :מיהו אבל .מהאי טעמא  מסיבה זאת.

פתג
י".ינוחו לו ברכות על ראשו" )מסכתות ברכות לג.א .מגילה כה ב .עבודה זרה ס.ב(.
"ינוחו ל ברכות על ראש" )מסכת שבת לא .א(.
הרחבה והעמקה
כלל  "תשמישי מצוה  נזרקי ,תשמישי קדושה  נגנזי.

ואלו ה תשמישי מצוה :סוכה ,לולב ,שופר ,ציצית .ואלו ה תשמישי קדושה :דלוסקמי
)הכונה לארגז המיועדלספר תורה ( ספרי ,תפילי ומזוזות ,ותיק של ספר תורה ,ונרתיק של
תפילי ורצועותיה") .מסכת מגילה כו .ב .רש"י בקטע "ותשמישי מצוה" תוספות בקטע "תשמישי קדושה"(

קנד .הלכות בית הכנסת
מקורות

תנ"
א.ב.ויאספו כל הע כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המי .ויאמרו לעזרא

הספר להביא את ספר תורת משה אשר צוה ה' את ישראל.
ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המי מ האור עד מחצית היו נגד האנשי
והנשי והמביני ואזני כל הע אל ספר התורה) (1) .נחמיה ח :א .ג(.
ג .ובא אהר ובניו בנסע המחנה והרדו את פרכת המס וכסו בה את אר העדת.
)ארו הקודש( .ונתנו עליו כסוי עור תחש ופרשו בגד כליל תכלת מלמעלה ושמו
בדיו) (2) .במדבר ד .ה .ו(.
ויבאו הכהני את ארו ברית ה' אל מקומו אל דביר הבית אל קדש הקדשי אל
תחת כנפי הכרובי) (3) .מלכי א.ח .ו(.
י.וברכה לראש משביר ) (4) .משלי יא.כו(.
יא.ולא תביא תועבה אל בית והיית חר כמהו שק תשקצנו ותעב תתעבנו כי
חר הוא) (5) .דברי ז.כו(.

פרשנות על התנ"

.1לאחר העליה מבבל ,בראשות נחמיה ,נערכת עצרת ע ברחובה של עיר שכללה
תפילות וקריאה בתורה .במקו כזה נהגו להתפלל באירועי מיוחדי כמו בתעניות
ובמעמדות) .ראה מקורות להל(
".2יכניסי כל כלי וכלי לנרתיקו המפורש לו") .רש"י על פסוק ה(.
"עור תחש מפני הגש והאבק") .אב עזרא על פסוק ו(.
במהל נדודי בני שראל במדבר .בעבור מעלת הארו כיסו אותו בסוגי כיסויי
שוני) .רמב" על פסוק ו(.
.3תאור העלאת הארו בעת חנוכת בית המקדש הראשו ע"י שלמה המל.
דביר הבית קודש הקדשי.
.4פשט :משביר  מוכר תבואה) .ראה על יוס בראשית מב ו(.
דרש :ברכה למשפיע חכמה לזולת ).לפי 'מצודת דוד'(
"כל המלמד תורה בעול הזה  זוכה ומלמדה לעול הבא").מסכת סנהדרי צב.א(.
" .5לאסור בהנאה כל עניני עבודה זרה ,היא ומשמשיה ותקרובת שלה
והנויי )קשוטי(") .רמב" על הפסוק(
"ולא תביא מה שמתועב לה' ") .רבי סעדיה גאו על הפסוק(

קנד .הלכות בית הכנסת
מקורות

תלמוד  בבלי וירושלמי
א .מגילה :בבלי כה.ב) .משנה( רש"י בקטע "בני העיר" כו.א .ב.

ירושלמי ג.א).משנה וגמרא(

תענית טו.א) .משנה( טז.א.
ג.ד.ה.ו .מגילה כו .ב .רש"י בקטע "ואפילו שונה הלכות" תוספות בקטעי "תשמישי" "מריש".
ה .מגילה כו.ב .רש"י בקטע "ואפילו שונה הלכות"
ז .מגילה :בבלי לב.א .רש"י בקטע "בימה" ירושלמי ג.א.
ח .מגילה ירושלמי ג.א.
ט .מגילה כז.א.
יא.עבודה זרה מז.א .רש"י בקטע "אשירה" תוספות בקטע "אשירה שביטלה" חולי ה.א .רש"י
בקטע "אלא לאו" תוספות בקטע "מכ"
יב .בבא בתרא צז.ב .רש"י בקטע "אלא למעוטי שריחו רע"

רמב"  הלכות
א.תפילה יא.כא.
ג.ד.ה.ו.ז .ספר תורה י.ג .י.ד.
יא.ספר עבודה הלכות מעשה הקרבנות ג.ד.

קנה .ליל מבית הכנסת לבית המדרש
) ובו ב' סעיפי(

א .אחר שיצא מבית הכנסת יל לבית המדרש ויקבע עת ללמוד .וצרי שאותו עת
יהיה קבוע ,שלא יעבירנו א א הוא סבור להרויח הרבה.
:dbd
mewn el rawi e` .ecia dkild xkye yxcnd zial jli cenll rcei epi`y in s`e
.miny z`xi eala qipkie ,eipiipra aeygie rceiy dna hrn cenlie

ב .קוד שיל לבית המדרש יכול לאכול פת שחרית ,א הוא רגיל בו .וטוב שירגיל
בו.

קנה .הלכות בית הכנסת
מקורות
תנ"

)(1

ו.ז. (.

ודברת ב בשבת בבית ובלכת בדר ובשכב ובקומ )דברי
)(2
לא ימוש ספר התורה הזה מפי והגית בו יומ ולילה )יהושע א.ח(.
כי אי לה' מעצור להושיע ברב או במעט ) שמואל א .יד.ו(.
)(3
ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהי בציו )תהילי פד.ח(.

פרשנות על התנ"

'.1ודברת ב':
שלא יהא עיקר דבור אלא ב .עש עיקר ואל תעש טפל )רש"י( .
עשה אות קבע ,ואל תעש עראי )מסכת יומא יט.ב.(.
.2דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאי ומשולש בכתובי:כל העוסק בתורה  נכסיו
מצליחי לו .כתוב בתורה" :ושמרת את דברי הברית הזאת ועשית אות למע
תשכילו את כל אשר תעשו ")דברי כט.ח (.שנוי בנביאי":לא ימוש ספר התורה הזה
מפי") ...יהושע א.ח (.משולש בכתובי" :כי א בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומ
)מסכת עבודה זרה יט.ב(.
ולילה" ) תהילי א.ב(.
 .3היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש ועוסק בתורה  זוכה ומקבל פני שכינה
)מסכות ברכות סד.א .מועד קט כט.א(.

תלמוד  בבלי וירושלמי
א.ברכות סד.א .פאה :בבלי א.א) .משנה(

ירושלמי פאה א.א) .משנה( שבת לא.א.
מועד קט כט.א .קדושי מ.ב .תוספות בקטע "אי" סנהדרי ז.א .תוספות בקטע "אלא"
אבות ה.יד.
ב.סוכה כו.א .רש"י בקטע "כדטעי בר בי" בבא קמא צב.ב .בבא מציעא קז.ב.

רמב"  הלכות תלמוד תורה
א .א .ח .ט .כל פרק ג.

הלכות בית הכנסת
קנו .סדר משא ומת
)ובו סעי אחד(

א .אחר כ יל לעסקיו ,דכל תורה שאי עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עו  ,כי
העוני יעבירנו על דעת קונו .ומכל מקו לא יעשה מלאכתו עיקר אלא עראי ותורתו
קבע .וזה וזה יתקיי בידו .וישא וית באמונה .ויזהר מלהזכיר ש שמי לבטלה,
שבכל מקו שהזכרת הש מצויה מיתה מצויה .ויזהר מלישבע אפילו באמת,
שאל עיירות היו לינאי המל וכול נחרבו בשביל שהיו נשבעי שבועות א על פי
שהיו מקיימי אות .ויזהר מלהשתת ע ב נח עובד עבודת אלילי ,שמא
יתחייב לו שבועה ועובר משו "לא ישמע על פי" )שמות כג .יג.( .
:dbd
mirayp dfd onfa miebd oi`y meyn ,dfd onfa miebd mr zetzey ziiyra oiliwn yie
miny dyerl mzpeek mewn lkn- dxf dceard mixikfnc ab lr s`e .dxf dceara
xer iptle" :meyn dfa yiy epivn `le ,xg` xace miny my mitzyny `l` ,ux`e
zzle z`yle .sezyd lr mixdfen miiebd oi` ixdc (ci ,hi `xwie) "leykn ozz `l
dcear zekld drc dxeia oiire .mdibg mei `la ixy `nlr ilekl zetzey `la mdnr
.f"nw oniq dxf

עיסוק באומנות

קנו .הלכות בית הכנסת
הרחבה והעמקה
)מקצוע(

) ÌÈÈÁ· ˙¯Á·Âדברי ל .יט (.זו אומנות
כל שאינו מלמד את בנו אומנות  ...כאילו מלמדו ליסטות )קידושי בבלי כט.א(.
)קידושי ירושלמי א.ז(.

כיו דאי לו אומנות ויחסר לחמו יל בפרשת דרכי וילסט את הבריות

)רש"י(

פשוט נבלה בשוק וקח שכר ,ואל תאמר :כה אני ואד גדול אני ומאוס
עלי הדבר )פסחי קיג .א(.
כל הנהנה מדברי תורה  נוטל חייו מ העול) .אבות ד .ה .או ז(.

הנביאי לא נטלו ממשאבי ציבוריי
דבר ה' בפסוק
הנביא
משה רבנו

שמואל

עמוס

פרק
ספר
דבר ה' בפסוק
ויחר למשה מאד ויאמר במדבר טז
אל ה' אל תפ אל מנחת
לא חמור אחד מה
נשאתי
שמואל יב
הנני ענו בי נגד ה' ונגד
א
משיחו ,את שור מי
לקחתי?
וחמור מי לקחתי?
ויע עמוס ויאמר אל עמוס ז
אמציה :לא נביא אנכי
ולא ב נביא אנכי כי
בוקר אנכי ובולס שקמי

פסוק
טו

פרשנות
1

ג

2

יד

3

פרשנות על התנ"

.1הפסוק מדברי משה רבנו בזמ מרד קורח ועדתו" .לא חמורו של אחד מה
נטלתי.אפילו כשהלכתי ממדי למצרי והרכבתי את אשתי ואת בני על החמור והיה
לי ליטול אות החמור משלה ,לא נטלתי אלא משלי").רש"י על הפסוק בעקבות מדרש תנחומא(
.2מדבריו האחרוני של שמואל הנביא שדיבר לכל ע ישראל בעת חידוש המלוכה
בגלגל.
"שור מי לקחתי? שור שהייתי מקריב עליה לקרבנותיה ומבקש רחמי עליה .וכ
למשוח עליה מל משלי היה...ולא נטלתי משלה".
)מדרש תנחומא על פרשת קורח .במדבר רבא יח.י(.

"וחמור מי לקחתי?כשהייתי מחזר מעיר לעיר לשפוט אות ,על עסקי צרכיה הייתי
הול והיה לי ליטול החמור משלה") .רש"י על הפסוק(
"".3לא היתה זאת )הנבואה( מלאכתי .כי בוקר  הייתי הול אחר בקרי וצאני...ואיני
צרי ללח שיתנו לי" .בולס שקמי  מלקט שקמי למאכל בקר) .רד"ק על הפסוק(

אהוב את המלאכה

)אבות א .י(.

ראה דעתו של הרמב" :אבות פרק ד .משנה ה) .או ז (.בקטע "ולא )יעשה את התורה( קרדו לחפור
בו" .בהלכות תלמוד תורה ג.י  .והשגתו של מר מחבר השלח ערו בפרושו 'כס משנה' על
הרמב".

קנו .הלכות בית הכנסת
הרחבה והעמקה
מלאכת של חכמי
החכ ,רבי מלאכתו

הלל הזק
הונא
יהודה
הנחתו
יהושע
יוחנ
יצחק
קרנא

מלאכות
שונות
חקלאי
אופה
עושה
פחמי
סנדלר
נפח
טוע יינות

מקור
מסכת ד
יומא

לה

עמוד
ב

א
א

כתובות קה
קלב
בבא
בתרא
ברכות כח

א

יבמות קד
כה
שבת
כתובות קה

א
ב
א

שתו באמונת ה'

"אנכי ה' אלהי" "לא יהיה ל אלהי אחרי על פני" )שמות כ .ב .ג" (.שמע ישראל ה'
אלהינו ה' אחד" )דברי ו.ד (.מצות עשה להאמי במציאות ה' ושהוא אחד .מצות לא
תעשה  איסור האמונה באל אחר .ונכלל בכ איסור שיתו  "אמר רבי שמעו ב
יוחאי :כל המשת ש שמי ודבר אחר נעקר מ העול ,שנאמר" :בלתי לה' לבדו"
)שמות כב .יט) (.סנהדרי סג .א ,(.היינו כל המעלה על דעתו שיש עוד אלוה זולתי ה'  א א
הוא מאמי ג בה'  כופר בעיקר .ויש הסובר שלדעת רבי שמעו 'המשת' גרוע
מהכופר בעיקר )יד רמ"ה(.

מסר הנבואה :האמונה בה' היא תוכ חיי כל יהודי ויהודיה:
"וצדיק באמונתו יחיה") .חבקוק ב .ד.(.

מסר

ההלכה:

" idl` `ed ...oey`x ievn my yiy rcil dnkgd cenre zeceqid ceqi
dfn ueg xg` del` my yiy ezrc lr dlrnd lke ...ux`d lk oec` mlerd
.ea ielz lkdy lecbd xwird edfy ,xwira xteke ...dyrz `la xaer
)רמב"  ,יד החזקה ,הלכות יסודי התורה ,פרק א .הלכות א .ה .ו(.

"meiwd dxezd dxq`... 'd izlef del` mey yiy daygna zelrl `ly
) "car `ly it lr s` seziydeרבי משה מקוצי ,ספר מצות גדול לא תעשה א(.
מקורות נוספי :מסכת סוכה מה.ב .ירושלמי ,מסכת ברכות פרק א .הלכה ה .ספרי :עקב מג.
ושופטי קמח .רמב" :יד החזקה  הלכות יסודי התורה ,פרק א .והלכות עבודת כוכבי פרק ב.
הלכה א .ספר הפלאה הלכות שבועות פרק י"א הלכה ב .ספר המצות  מצות עשה א .ולא תעשה
א .ספר החינו מצות כה ,כו.

תנ"

קנו .הלכות בית הכנסת
מקורות

ששת ימי תעבד ועשית כל מלאכת )שמות כ .ט .דברי ה .יג(.
יגיע כפי כי תאכל אשרי וטוב ל )) (2תהילי קכח .ב(.
יד חרוצי תמשול ורמיה תהיה למס)) (3משלי יב .כד(.
ג מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית )משלי יח .ט(.
תאות עצל תמיתנו כי מאנו ידיו לעשות )משלי כא .כה(.
)(4
מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והי צדק יהיה לכ ) ויקרא יט .לו(.
ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלהי )) (5ויקרא כה .יז(
שוא ידברו איש את רעהו שפת חלקות בלב ולב ידברו )) (6תהילי יב .ג(.
מסלת ישרי סור מרע שמר נפשו נצר דרכו )) (7משלי טז.יז(
)(8
לא תשא את ש ה' אלהי לשוא )שמות כ .ז.דברי ה .יא(.
)(9
וש אלהי אחרי לא תזכירו לא ישמע על פי )שמות כג .יג(.
)(10
נקי כפי ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה
)תהילי כד.ד(.
)(1

שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיה לשו תרמית
)צפניה ג .יג(.

נקי כפי ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה

)(12

)(11

)תהילי כד.ד(.

פרשנות על התנ"

קנו .הלכות בית הכנסת
מקורות

.1גדולה היא מלאכה ,שכש שנצטוו ישראל על השבת כ נצטוו על המלאכה,
שנאמר :ששת ימי תעבוד ועשית) .אבות דרבי נת פרק כא.נוסחה ב(.
שיהא אד אוהב את המלאכה  ...שכש שהתורה ניתנה בברית כ המלאכה ניתנה
בברית שנאמר :ששת ימי תעבוד ועשית
הקדוש ברו הוא לא השרה שכינתו על ישראל שעשו מלאכה ,שנאמר :ועשו לי
מקדש ושכנתי בתוכ )שמות כה.ח(.
)אבות דרבי נת פרק יא.נוסחה א(.

.2גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמי'...אשרי' בעול הזה 'וטוב ל' בעול הבא.
)מסכת ברכות ח.א(.

שיחיה ממלאכתו ולא יהנה מאחרי כל זמ שיוכל ליגע עצמו במלאכה
.3מי שהוא זריז במעשיו להרויח במעשה ידיו ,סופו תרו קרנו ...אבל המרויח
ברמיה  ...וירד מטה מטה )'מצודת דוד'( .
 .4שיהא ה של צדק ולאו של צדק! ...שלא ידבר אחד בפה ואחד בלב).בבא מציעא
מט.א (.בשעה שהוא אומר הדיבור ,לא יהא בדעתו לשנות) .רש"י(
.5כא הזהיר על אונאת דברי ,שלא יקניט את חבירו ולא ישיאנו עצה שאינו הוגנת
לו ,לפי דרכו והנאתו של יוע .וא תאמר מי יודע א נתכוונתי לרעה? לכ
נאמר":ויראת מאלהי",היודע מחשבות הוא יודע).רש"י(
' .6בלב ולב'  כאילו הלשו מדבר בשליחות לב האחד והלב השני בל עמו )'מצודת דוד'(
' .7מסילת ישרי'  מספרי היסוד באמונה ובמוסר .חובר ע"י רבי משה חיי לוצטו
)רד"ק(

)חי .(1747 1707

.8שכל העול כולו נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה" :לא תשא את ש ה' אלהי לשוא"
)מסכת שבועות לט.א.(.
' .9לא תזכירו'  ללמד ששקולה עבודה זרה כנגד כל המצות כול  ,והנזהר בה
כשומר את כול ' .לא ישמע'  מ הגוי' .על פי'  שלא תעשה שותפות ע נכרי
וישבע ל בעבודה זרה שלו נמצאת שאתה גור שיזכר על יד ) רש"י( .
'.10נקי כפי'  במעשי' ,ובר לבב' במחשבותיו ודעותיו' .אשר לא נשא לשוא
נפשי' כי באמת נת ה' אל האד הכנות אל השלימות והאושר ).מלבי" (
.11המקבל שדה מחברו לזרעה שעורי  לא יזרענה חיטי ,חיטי  לא יזרענה
שעורי שכתוב "שארית ישראל" וכ' )בבא מציעא קו.ב .משנה(
.12ומה היא השבועה שמשביעי אותו ?)בזמ לידתו של אד(  תהי צדיק ואל תהי רשע,
ואפילו כל העול כולו אומרי ל צדיק אתה  היה בעיני כרשע ) .מסכת נידה ל.ב.(.

תלמוד  בבלי וירושלמי

ברכות לה.ב .שבת לא.א .תוספות בקטע "אמונת" מגילה כח.א .תוספות בקטע "תיתי לי"
קדושי :בבלי פב.א) .משנה וגמרא( פב.ב .ירושלמי ד.יא).משנה וגמרא( נדרי ז.ב .תוספות
בקטע "שכל מקו" סנהדרי סג .א .ב .תוספות בקטע "אסור לאד" עבודה זרה כב.א.
אבות ב.ב).משנה( בכורות ב .א.ב .תוספות בקטעי "אסור" ו "שמא" ט.ב .תמורה ד.א.

רמב"  הלכות

דעות א .ג  .ה .ב.ג .תלמוד תורה ג.י .שבועות יב.ט .שותפי ה .י.

קנו .הלכות בית הכנסת
חכ מישראל

הר" מרוטנבורג רבי מאיר ב ברו מהעיר רוטנבורג שבאשכנז )חי  .(1293  1215מבעלי
ה'תוספות' )פרוש לתלמוד( .חיבר 'תוספות' ל 18מסכתות .מגדולי הפוסקי .מנהיג רוחני ומשורר.

אישיות ממלכתית

המל ינאי אלכסנדר  מגדולי מלכי החשמונאי )מל בשני  76  103לפני ספירת העמי( ,שכיה
ג ככה גדול .ער מלחמות רבות והביא את מלכות בית חשמונאי לשיא התפשטותה ועצמתה
המדינית .היה צדוקי שהתנגש בהתמדה ע הפרושי וע נשיא הסנהדרי גיסו שמעו ב שטח ,אחי
אשתו שלומציו .רד אחרי חכמי ישראל והרג רבי מה .אחרי נמלטו לארצות שכנות .עקב סרובו
לנהוג בעבודת המקדש לפי ההלכה פרצה מלחמת אזרחי בה הפעיל לגיו זרי ושפ ד רב ג
במקדש .לפני מותו ציוה לאסור שבעי מחכמי ישראל ולהוציא להורג ביו מותו .אשתו המלכה
הצילה אות" .ואותו יו שמת )ינאי( עשאוהו יו טוב” .לאשתו ציוה" :אל תתיראי מ הפרושי ,ולא
ממי שאינ פרושי ,אלא מ הצבועי שדומי לפרושי ,שמעשיה כמעשי זמרי,ומבקשי שכר כפנחס"
ויע לה לקבל את מרות הפרושי,ואכ כ עשתה בכל ימי מלכותה ) 67  76לפני ספירת העמי(
שהיו ימי שקט ושלוה.
עיי מסכתות  ברכות :כט.א .מד.א .מח.א .סוטה כב .ב , .מז .א .קידושי סו .א .סנהדרי יט.א.
ירושלמי :מסכתות  ברכות פרק ז .הלכה ב .נזיר פרק ה .הלכה ג .מגילת תענית פרקי יא ,שבט
ופרק יב ,אדר.

רלא.שכל כוונותיו יהיו לש שמי
)ובו סעי אחד(

א .א אי אפשר לו ללמוד בלא שינת הצהרי ייש .
:dbd
idie" oyiy mcew `xwiy mixne` yie."dnyp idl`" jxal jixv oi` ezpyn xeripyke
."mrep

ובלבד שלא יארי בה ,שאסור ליש ביו יותר משינת הסוס ,שהוא שיתי נשמי.
וא בזה המעט לא תהא כוונתו להנאת גופו אלא להחזיק גופו לעבודת הש יתבר.
וכ בכל מה שיהנה בעול הזה לא יכוי להנאתו אלא לעבודת הבורא יתבר,
כדכתיב" :בכל דרכי דעהו")משלי ג.ו .(.ואמרו חכמי :כל מעשי יהיו לש שמי.
שאפילו דברי של רשות ,כגו האכילה והשתיה וההליכה והישיבה והקימה
והתשמיש והשיחה וכל צרכי גופ יהיו כול לעבודת בורא או לדבר הגור
עבודתו .שאפילו היה צמא ורעבא אכל ושתה להנאתו אינו משובח ,אלא יתכוי
שיאכל וישתה כדי חיותו כדי לעבוד את בוראו .וכ אפילו לישב בסוד ישרי
ולעמוד במקו צדיקי וליל בעצת תמימי  א עשה להנאת עצמו להשלי
חפצו ותאותו אינו משובח ,אלא א כ עשה לש שמי .וכ בשכיבה אי צרי
לומר שבזמ שיכול לעסוק בתורה ובמצות לא יתגרה בשינה לענג עצמו  אלא
אפילו בזמ שהוא יגע וצרי ליש כדי לנוח מיגיעתו  א עשה להנאת גופו אינו
משובח ,אלא יתכוי לתת שינה לעיניו ולגופו מנוחה לצור הבריאות ,שלא תיטר
דעתו בתורה מחמת מניעת השינה .וכ בתשמיש  אפילו בעונה האמורה בתורה 
א עשה להשלי תאותו או להנאת גופו הרי זה מגונה .ואפילו א נתכוו כדי
שיהיו לו בני שישמשו אותו וימלאו מקומו  אינו משובח .אלא יתכוי שיהו לו
בני לעבודת בוראו ,או שנתכוי לקיי מצות עונה כאד הפורע חובו .וכ בשיחה 
אפילו לספר בדברי חכמה צרי שתהיה כוונתו לעבודת הבורא או לדבר המביא
לעבודתו  .כללו של דבר :חייב אד לשו עיניו ולבו על דרכיו ולשקול כל מעשיו
במאזני שכלו .וכשרואה דבר שיביא לידי עבודת הבורא יתבר יעשהו ,וא לאו לא
יעשהו .ומי שנוהג כ עובד את בוראו תמיד.

באורי

שינת הסוס ,שיתי נשמי ששי נשימות" .רבו בו הדעות בשעור זה.יש אומרי שלוש שעות ...ויש
אומרי יותר מחצי שעה  ...ויש אומרי  ...מעט יותר משלוש דקות"
ברורה' ראה לעיל סימ ד .סעי טז .(.אחת האפשרויות כמרחק הליכה בי שני ישובי בבבל )מפומפדיתא
לבי כובי( ורש"י קבע שהמרחק היה  6פרסאות) .עיי מסכת סוכה כו .ב.(.
תשמיש חיי אישות וזאת מצות עונה "שארה כסותה וענתה לא יגרע" )שמות כא .י.(.

)'באור הלכה' מאת מחבר ה'משנה

רלא.שכל כוונותיו יהיו לש שמי

הרחבה והעמקה
כוונההשורש 'כו' ,ממנו נגזרו מגוו רב של משמעויות ,מושגי ומטבעות לשו לדוגמא:

אמיתי ,בר קיימא ,הטיה למקו או לצד מסוי  ,התרכזות ,מאמ להבי כראוי,מגמה
לעשיה,משמעות,מחשבה תחילה וריכוז מחשבתי מתמש ,נתינת דעת לנושא נתו ,רצו
לעשיה מסוימת ,תשומת לב.
המלה כוונה אינה נזכרת בתנ" ,א רב השימוש במשמעויות הרבות של המושג .המלה
מופיעה לראשונה במשנה" .שיכוונו לב לאביה שבשמי " )ברכות פרק ה משנה א( .בתלמוד,
בשלח ערו ובסידורי התפילה מרובה השימוש במלה הארמית 'כוי' ,המופיעה בתנ"
)דניאל ו .יא (.ופרושה המילולי חלונות.
הכוונה הינה בעיקרה תהלי פני נפשי מורכב ביותר .רכיביה העיקריי הינ  :הבנה,
הפנמת חוויות ולפעמי א חיצונ  ,רגשות התעלות אמונית והעיקר והקשה מכל
תחושת עמידה מתמדת מול הכל יכול תו הרגשת אפסות מוחלטת של האד מול
הבורא .הכוונה בקיו מצוות מכוונת את האד בישראל לאחדות כוללת של מרכיבי
האד  :נפש ,רוח ,נשמה )נר"( וגו .שילוב התחו הנפשי והתחו הגופני ג בעבודת ה'
וג בכל תיפקוד אנושי .שיהא הכל מיועד לעשות נחת רוח ליוצרינו בקיו הצו לעבדו
"בכל לבב ובכל נפש ובכל מאוד" .ועל כ יאמר:

כוו!! כדי שתזכה לנווט את חיי לכוו הנכו! כוונה משמעה כוו בחיי!

מרכיב הכוונה בתפילה הוא כה יסודי ומרכזי עד שנקבע כי 'תפילה בלי כוונה היא כגו
בלי נשמה' .שניה  ,תפילה וכוונה ,מעוגני במעמקי הנפש כדי להביא את האד
להתמדה אינסופית במאמ להתעלות בקדושה והתקרבות למטרה "ואני קרבת אלוהי
לי טוב") .תהילי ג .כ"ח (.המרכיב הגופני בתפילה מלמול שפתיי ונענועי גו הינו שולי.
תפילה בכוונה משמעה צרו של שני מאפיני היסוד של צל אלוקי שבאד קדושת
הדיבור ושגב המחשבה בעבודת ה' המכונה 'עבודה שבלב' .הלב שהינו סמל לאנושיות
חוויות,רגשות ותחושות.תפילה בכוונה הינה המענה לאד המחפש משמעות לחיי ,
מעבר לשגרת הפעילות היומיומית השוחקת ועושקת את ה'אני' שלו ,את גופו את נפשו.
כה העיד על עצמו חכ מישראל:
"בשעת פטירתו של רבי )יהודה הנשיא ,עור המשנה ,שהושלמה בשנת  (200זק עשר
אצבעותיו כלפי מעלה ,אמר :רבונו של עול ! גלוי וידוע לפני שיגעתי בעשר אצבעותי
בתורה ,ולא נהנתי אפילו באצבע קטנה") .מסכת כתובות קד .א(.
כה כתבו חכמי מחשבת ישראל:
"שיפנה את ליבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה"
)רמב" ,יד החזקה ,הלכות תפילה ,פרק ד .טז(.

"המכוי לבו לטהר נפשו מטומאות הנפשות ,שה מחשבות האו ודעות הרעות ,כיו
שהסכי בלבו לפרוש מאות העצות והביא נפשו במי הדעת טהור".
)רמב" היד החזקה ,סיו ספר טהרה (.

רלא.שכל כוונותיו יהיו לש שמי
הרחבה והעמקה

"חובות האיברי לא יהיו לנו בשלימות כי א ברצות ליבנו את עשיית  ,ובחפ
נפשינו...לפי שלא תתכ לה עשייה ושלימות ללא חפ נפשותינו לכ ...שציר המעשה
ועמודו בנוי על כוונת הלב והמצפו ...חובות האיברי מספר מוגבל כתרי"ג מצוות ,אבל
חובות הלבבות הרי רבי מאד אי סו".
)רבינו בחיי אב פקודה יליד ספרד   1080בספרו 'תורת חובת הלבבות' בהקדמה(.

" ...בכוונת המצוות המעשיות שהאד מתכוי בעשיית ,כדי לדבקה בו יתבר ע"י קיו
רצונו שהוא ורצונו אחד .וכ בכוונת התפילה וקריאת שמע וברכותיה ושאר ברכות
שבכנוותו בה מדבק מחשבתו ושכלו בו יתבר...והארת רצו העליו הזה ,המאירה
ומלובשת בכוונה זו ,היא גדולה לאי ק למעלה מעלה מהארת רצו העליו המאירה
ומלובשת בקיו המצוות עצמ במעשה ובדיבור בלי כוונה"
)רבי שניאור זלמ מליאדי )" ( 17451813ליקוטי אמרי ""תניא" חלק א פרק לח(.

"המוח הוא משכ החכמה והלב משכ הבינה .וא אלו יתקדשו אז כל האברי נגררי
אחריה  ,ובפרט הפה שש הדיבור ,שהוא נגרר אחר איברי של המחשבה ושל הכוונה
שה המוח והלב ...ידוע דהמחשבה במוח והכוונה בלב ,א המשכיל יבי כי שניה עני
אחד ה ...כיוו שנתקדש הלב בכוונה קדושה ממילא מתקדש המוח במחשבה קדושה,
א ההתחלה היא מ הלב" )רבי יוס חיי "ב איש חי"  פרשת בא(.

כוונת

את ליב בתפילה ,תהא מבושר שנשמעה תפילת' :תכי לב תקשיב

"א
אזני") .הפסוק מתהלי י .יז) (.ברכות ירושלמי ה .ה(.
"א ראה אד שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל ,שנאמר :קוה אל ה' חזק ויאמ לב
וקוה אל ה' " ) .הפסוק מתהילי כז.יד) (.ברכות ברכות לב.ב(.
גדול הנביאי

לא תבע בתפילתו אלא "ואתחנ"

רלא.שכל כוונותיו יהיו לש שמי
מקורות

תנ"
בכל דרכי דעהו והוא יישר ארחתי

)(1

)משלי ג .ו(.
לב )) (2משלי ז.ג(.

קשר על אצבעתי כתב על לוח
כל פעל ה' למענהו )) (3משלי טז.ד(.
ברו אדני יו יו יעמס לנו )) (4תהילי

סח.כ(.

פרשנות על התנ"

.1פשט" :ת דעת לחשוב לעשות מעשי למע יבוא בדבר תועלת לקיי דבר ה' ".
)'מצודת דוד' (

דרש" :פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויי בה"
.2דרש' " :לאהבה את ה' אלהי לשמוע בקולו ולדבקה בו') .דברי ל .כ (.שלא יאמר
אד :אקרא )בתורה( שיקראוני חכ ,אשנה )משנה( שיקראוני רבי ,אשנ שאהיה זק
)תואר לחכ בתורה( ואשב בישיבה .אלא למד מאהבה וסו הכבוד לבוא ,שנאמר' :קשר
על אצבעותי'...עשה דברי לש פעל )לשמ ( ודבר בה לשמ .אל תעש עטרה
להתגדל בה ,ואל תעש קורדו להיות עודר בו") .מסכת נדרי סב.א(.
"כתב  שיהיו בציור תמיד") .רלב"ג על הפסוק(
.3פשט":הכל עשה בשביל קילוסו ..להעיד עליו,כלומר פעלו מעיד עליו ,על
גבורותיו") .רש"י על הפסוק(
דרש" :רוח אד פניו ידיו ורגליו בכל יו בשביל קונו" ) .לכבוד ה'( )מסכת שבת נ.ב(.
".4ית לנו ישועה רבה").רש"י על הפסוק(
"הלל הזק  ...שכל מעשיו לש שמי") .מסכת ביצה טז.א(.
)ברכות סג .א(.

תלמוד בבלי

ברכות סג.א .שבת נ.ב .סוכה כו.ב .רש"י בקטעי "כרב" "ורבי כדוד" ביצה טז.א .רש"י בקטע
"לש שמי" נדרי סב.א .ר" בקטע "קשר על אצבעותי" שבועות יח.ב .אבות ב.יב .ד.ה.
אבות דרבי נת יז.ז .דר אר זוטא פרק ב.

רמב" הלכות

דעות ג.ב .ג.ג .ד.ה .תלמוד תורה ג.י .תשובה י.ד.

