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חק לישראל – פרשת בלק יום א'
תורה -

במדבר פרק כב'

שה יִ שְׂ ָראֵ ל לָ אֱ מ ִֹרי) :ב( וַ יַ ּ ְרא ָּבלָ ק ּ ֶבן ִצ ּפוֹ ר
אֲשר ָע ָ ׂ
)ב( וַ יּ ְַרא ָּבלָ ק ּ ֶבן צִ ּפוֹ ר אֵ ת ָּכל ׁ ֶ
אמ ִֹרי) :ב( וַ ֲחזָא ָּבלָ ק ַּבר צִ ּפוֹ ר יָת ָּכל ִ ּדי עֲ בַ ד יִ שְׂ ָראֵ ל לֶ אֱמוֹ ָראֵ י:
שה יִ שְׂ ָראֵ ל לָ ֱ
אֵ ת ָּכל ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
)ג (

הוא וַ יָּקָ ץ מוֹ אָ ב ִמ ּ ְפנֵי ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:
וַ יָּגָ ר מוֹ אָ ב ִמ ּ ְפנֵי הָ ָעם ְמאֹ ד ִּכי ַרב ּ

הוא וַ יָ ּקָ ץ מוֹ אָ ב ִמ ּ ְפנֵי ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:
וַ יָ ּגָ ר מוֹ אָ ב ִמ ּ ְפנֵי הָ ָעם ְמאֹ ד ִּכי ַרב ּ

)ג(

)ג( ו ְּדחֵ ל מוֹ אֲ בָ אָ ה ִמן

קֳדם ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:
אֲרי סַ גִּ י הוּא וַ עֲ קַ ת ְלמוֹ אֲ בָ אָ ה ִמן ָ
קֳדם ַע ּ ָמא לַ ח ֲָדא ֵ
ָ

ינו ִּכ ְלח ְֹך
ֲכו הַ ּקָ הָ ל אֶ ת ָּכל ְס ִביב ֵ
)ד( וַ יּ ֶ
ֹת ּ
ֹאמר מוֹ אָ ב אֶ ל זִ ְקנֵי ִמ ְדיָן ַע ּ ָתה יְ לַ ח ּ
ְ
ֹאמר מוֹ אָ ב
מלֶ ך ְלמוֹ אָ ב ָּב ֵעת הַ ִהוא) :ד( וַ ּי ֶ
ש ֶדה ּובָ לָ ק ּ ֶבן צִ ּפוֹ ר ֶ
הַ ּ ׁשוֹ ר אֵ ת י ֶֶרק הַ ּ ָ ׂ

ש ֶדה ּובָ לָ ק ּ ֶבן
ינו ִּכ ְלח ְֹך הַ ּ ׁשוֹ ר אֵ ת י ֶֶרק הַ ּ ָ ׂ
ֲכו הַ ּקָ הָ ל אֶ ת ָּכל ְס ִבי ֹב ֵת ּ
אֶ ל זִ ְקנֵי ִמ ְד ָין ַע ּ ָתה יְ לַ ח ּ
צִ ּפוֹ ר ֶ
אֲמר מוֹ אָ ב ְלסָ בֵ י ִמ ְדיָן ְּכ ַען יְ ׁ ֵשיצוּן ְקהָ לָ א יָת ָּכל סַ ח ֲָר ָננָא ְּכ ָמא
מלֶ ְך ְלמוֹ אָ ב ָּב ֵעת הַ ִהוא) :ד( וַ ַ
ִד ְמלַ ִח ְ
יך ּתוֹ ָרא יָת יְ רוֹ קָ א ְדחַ ְקלָ א וּבָ לָ ק ַּבר צִ ּפוֹ ר ַמ ְל ָּכא ְלמוֹ אָ ב ְּב ִע ָ ּדנָא הַ ִהיא:

)ה( וַ יִ ּ ְׁשלַ ח ַמ ְלאָ ִכים אֶ ל ִּב ְל ָעם ּ ֶבן ְּבעוֹ ר ּ ְפתוֹ ָרה אֲ ׁ ֶשר ַעל הַ ּנָהָ ר אֶ ֶרץ ְּבנֵי ַע ּמוֹ
ישב
הוא ׁ ֵ
ִל ְקרֹא לוֹ לֵ אמֹר ִה ּנֵה ַעם יָצָ א ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ִה ּנֵה כִ ּ ָסה אֶ ת ֵעין הָ אָ ֶרץ וְ ּ
ִמ ּמֻ ִלי) :ה( וַ יִ ּ ְׁשלַ ח ַמ ְלאָ ִכים אֶ ל ִ ּב ְל ָעם ּ ֶבן ְּבעוֹ ר ּ ְפתוֹ ָרה אֲ ׁ ֶשר ַעל הַ ּנָהָ ר אֶ ֶרץ ְּבנֵי ַע ּמוֹ
ישב ִמ ּמֻ ִלי) :ה(
הוא ׁ ֵ
ִל ְקרֹא לוֹ לֵ אמֹר ִה ּנֵה ַעם יָצָ א ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ִה ּנֵה ִכ ּסָ ה אֶ ת ֵעין הָ אָ ֶרץ וְ ּ
ימר הָ א ַע ּ ָמא נְ פַ ק
אֲרם ְד ַעל ּ ְפ ָרת אֲ ַרע ְּבנֵי ַע ּ ֵמ ּה ְל ִמ ְק ֵרי לֵ ּה ְל ֵמ ָ
ו ְּׁשלַ ח ִאזְ ּגַ ִ ּדין ְלוָ ת ִּב ְל ָעם ַּבר ְּבעוֹ ר ִל ְפתוֹ ר ָ
ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם הָ א חֲפָ א יָת עֵ ין ִׁש ְמ ׁ ָשא ְדאַ ְר ָעא וְ הוּא ׁ ָש ֵרי ִמ ְּל ִק ְב ִלי:

אוכַ ל נ ּ ֶַכה
אולַ י ּ
הוא ִמ ּ ֶמנִּ י ּ
צום ּ
)ו( וְ ַע ּ ָתה ְלכָ ה ּנָא אָ ָרה ִ ּלי אֶ ת הָ ָעם הַ זֶּה ִּכי ָע ּ
ְ
ְ
יואָ ר) :ו(
נו ִמן הָ אָ ֶרץ ִּכי י ַָד ְע ִּתי אֵ ת ׁ ֶ
אֲשר ְּתבָ ֵרך ְמ ֹב ָרך וַ אֲ ׁ ֶשר ּ ָתאֹ ר ּ
בּ וֹ וַ אֲגָ רֲ ׁ ֶש ּ ּ
אוכַ ל נ ּ ֶַכה
אולַ י ּ
הוא ִמ ּ ֶמנִּ י ּ
צום ּ
וְ ַע ּ ָתה ְלכָ ה ּנָא אָ ָרה ִ ּלי אֶ ת הָ ָעם הַ זֶּה ִּכי ָע ּ
ְ
ְ
יואָ ר) :ו(
נו ִמן הָ אָ ֶרץ ִּכי י ַָד ְע ִּתי אֵ ת ׁ ֶ
אֲשר ְּתבָ ֵרך ְמ ֹב ָרך וַ אֲ ׁ ֶשר ּ ָתאֹ ר ּ
בּ וֹ וַ אֲגָ רֲ ׁ ֶש ּ ּ
אֲת ֵר ִכ ּנ ֵּה ִמן אַ ְר ָעא
אֲרי ַת ִ ּקיף הוּא ִמנִּ י ָמ ִאים אֵ כוּל ְלאַ ּגָ חָ א בֵ ּה ְק ָרב וַ ָ
יתא ְכ ַען לוֹ ט ִלי יָת ַע ּ ָמא הָ ֵדין ֵ
ו ְּכ ַען ִא ָ
אֲרי יְ ַד ְענָא יָת ִ ּדי ְתבָ ַר ְך ְמבָ ָר ְך וְ ִדי ְתלוֹ ט ִליט:
ֵ

רו אֵ לָ יו
כו זִ ְקנֵי מוֹ אָ ב וְ זִ ְקנֵי ִמ ְדיָן ּ ְ
ֹאו אֶ ל ִּב ְל ָעם וַ יְ ַד ְּב ּ
וקסָ ִמים ְּבי ָָדם וַ ָ ּיב ּ
)ז( וַ ּי ְֵל ּ
רו אֵ לָ יו
כו זִ ְקנֵי מוֹ אָ ב וְ זִ ְקנֵי ִמ ְדיָ ן ּ ְ
ֹאו אֶ ל ִ ּב ְל ָעם וַ יְ ַד ְ ּב ּ
וקסָ ִמים ְ ּב ָי ָדם וַ ָ ּיב ּ
ִּדבְ ֵרי בָ לָ ק) :ז( וַ יּ ְֵל ּ
ִּד ְב ֵרי בָ לָ ק:

ידיהוֹ ן וַ אֲ תוֹ ְלוָ ת ִּב ְל ָעם ו ַּמ ִ ּליל ּו ִע ּ ֵמ ּה ּ ִפ ְת ּגָ ֵמי בָ לָ ק:
)ז( וַ אֲ זָל ּו סָ בֵ י מוֹ אָ ב וְ סָ בֵ י ִמ ְדיָן וְ ִק ְס ַמ ּיָא ִּב ֵ

רש"י
)ב( וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה
ישראל לאמורי  -אמר אלו שני מלכים
שהיינו בטוחים עליהם לא עמדו בפניהם אנו
על אחת כמה וכמה לפיכך ויגר מואב:
)ג( ויגר  -לשון מורא כמו )איוב יט( גורו
לכם :ויקץ מואב  -קצו בחייהם )כמו קצתי
בחיי והוא מקרא קצר(:
)ד( אל זקני מדין  -והלא מעולם היו שונאים
זה את זה שנאמר )בראשית לו( המכה את
מדין בשדה מואב .שבאו מדין על מואב
למלחמה .אלא מיראתן של ישראל עשו שלום

ביניהם .ומה ראה מואב ליטול עצה ממדין
כיון שראו את ישראל נוצחים שלא כמנהג
העולם אמרו מנהיגם של אלו במדין נתגדל
נשאל מהם מה מדתו אמרו לו אין כחו אלא
בפיו אמרו אף אנו נבא עליהם באדם שכחו
בפיו :כלחוך השור ) -במדבר רבה( כל מה
שהשור מלחך אין בו סימן ברכה :בעת ההוא
 לא היה ראוי למלכות מנסיכי מדין היהוכיון שמת סיחון מנוהו עליהם לצורך שעה:

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

טעון גניזה

2

חק לישראל – פרשת בלק יום א'
)ה( פתורה  -כשולחני הזה שהכל מריצין לו
מעות כך כל המלכים מריצין לו אגרותיהם
ולפי פשוטו של מקרא כך שם המקום )שם(:
ארץ בני עמו  -של בלק ) -שם( משם היה
וזה היה מתנבא ואומר לו עתיד אתה למלוך.
וא"ת מפני מה השרה הקב"ה שכינתו על גוי
רשע כדי שלא יהא פתחון פה לאומות לומר
אלו היו לנו נביאים חזרנו למוטב העמיד
להם נביאים והם פרצו גדר העולם שבתחלה
היו גדורים בעריות וזה נתן להם עצה
להפקיר עצמן לזנות :לקרא לו ) -שם(

נביא

הקריאה שלו היתה ולהנאתו שהיה פוסק לו
ממון הרבה :עם יצא ממצרים  -ואם תאמר
מה מזיקך :הנה כסה את עין הארץ  -סיחון
ועוג שהיו שומרים אותנו עמדו עליהם
והרגום :והוא יושב ממלי  -חסר כתיב
קרובים הם להכריתני כמו )תהלים קיח( כי
אמילם:
)ו( נכה בו  -אני ועמי נכה בהם .ד"א לשון
משנה הוא )במד"ר( מנכה לו מן הדמים
לחסר מהם מעט :כי ידעתי וגו'  -ע"י
מלחמת סיחון שעזרתו להכות את מואב:

– מיכה פרק ה' ו'-יא'

שב
יבים עֲ לֵ י ֵע ֶ ׂ
)ו( וְ הָ יָה ְׁשאֵ ִרית יַעֲ קֹב ְּבקֶ ֶרב ַע ּ ִמים ַר ִּבים ְּכ ַטל ֵמאֵ ת יְ הֹוָ ה ִּכ ְר ִב ִ
יש וְ לֹא יְ יַחֵ ל ִלבְ נֵי אָ ָדם) :ו( ויהי שארא דבית יעקב בגו עממין סגיאין
אֲ ׁ ֶשר לֹא יְ קַ ּוֶה ְל ִא ׁ
כטלא קדם יי וכרסיסי מלקושא די על עסבא די לא מוריך לאנשא ולא מכתר לבר אנשא:

)ז( וְ הָ יָה ְׁשאֵ ִרית יַעֲ קֹב ַּב ּגוֹ יִ ם ְּבקֶ ֶרב ַע ּ ִמים ַר ִּבים ְּכאַ ְריֵה ְּבבַ הֲמוֹ ת י ַַער ִּכ ְכ ִפיר
ציל) :ז( ויהי שארא דיעקב בעממיא בגו
אֲשר ִאם ָעבַ ר וְ ָר ַמס וְ ָט ַרף וְ אֵ ין ַמ ִּ
ְּב ֶע ְד ֵרי צֹאן ׁ ֶ
עממין סגיאין כאריא בבעירא בחורשא וכליתא בעדרי ענא דאם יעדי וירמוס ויקטול ולית די משיזיב:

יך וְ כָ ל אֹ יְ בֶ ָ
ּ ָתרֹם י ְָד ָך ַעל צָ ֶר ָ
תו:
יך יִ ָּכ ֵר ּ

)ח(
בעלי דבבך ישתיצון:

)ח( סגי מבכן תתקיף ידך ישראל על סנאך וכל

ֹת ָ
סוסֶ ָ
יך:
יך ִמ ִ ּק ְר ֶּב ָך וְ הַ אֲבַ ְד ִּתי ַמ ְר ְּכב ֶ
הוא נְאֻ ם יְ הֹוָ ה וְ ִה ְכ ַר ִּתי ּ
)ט( וְ הָ יָה בַ ּיוֹ ם הַ ּ

)ט(

ויהי בעדנא ההיא אמר יי ואשיצי סוסות עממיא מבינך ואוביד רתיכיהון:

וְ ִה ְכ ַר ִּתי ָע ֵרי אַ ְרצֶ ָך וְ הָ ַר ְס ִּתי ָּכל ִמ ְבצָ ֶר ָ
יך:

) י(
כרכיהון תקיפיא:

)י( ואשיצי קרוי עממיא מארעך ואפגיר כל

יו לָ ְך:
וְ ִה ְכ ַר ִּתי ְכ ׁ ָשפִ ים ִמיּ ֶָד ָך ּ ְ
ומעוֹ נְ נִ ים לֹא יִ ְה ּ

)יא(
יהון לך:

)יא( ואשיצי חרשין מבינה ומעננין לא

רש"י
)ו( כטל מאת ה'  -שאין בא לעולם ע"י אדם
ולא יבקשו פני אדם עליו כך לא יקוה ישראל
לעזרת איש כי אם בה':
)ז( כאריה בבהמות יער  -כך יהי מלכם
שליט בכל .ורמס וטרף  -רמס היא דריסת
הארי כשהוא רעב ואוכלו במקומו וטרף הוא

כשנושא את הטרף למעונותיו בשביל גורותיו
ולבאותיו:
)ט( והכרתי סוסיך  -היא עזרת מצרים
שאתם נשענים עליהם להמציאכם סוסים:
)י( והכרתי ערי ארצך  -ולא תצטרך לערי
מבצר:
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כתובים

 -תהילים פרק ג' ז'-ט' פרק ד' א'-ג'

תו ָעלָ י:
ירא מֵ ִר ְבבוֹ ת ָעם ׁ ֶ
לֹא ִא ָ
אֲשר סָ ִביב ׁ ָש ּ

) ז(
אתכנשו עלי:

)ז( לא תדחל ממצותא דעם דחזור חזור

ית אֶ ת ָּכל אֹ יְ בַ י לֶ ִחי ִׁש ּנֵי ְר ׁ ָש ִעים
יענִ י ֱאלֹהַ י ִּכי ִה ִּכ ָ
קומה יְ הֹוָ ה הוֹ ִׁש ֵ
)ח( ּ ָ
ת) :ח( קום יי פרוק יתי אלהי ארום מחית כל בעלי דבבי על ליסתון ככי רשיעי תברת:
ִׁש ַּב ְר ּ ָ
ָ
ָ
ועה ַעל ַע ּ ְמך ִב ְרכָ ֶתך ּ ֶ
)ט( לַ יהֹוָ ה הַ יְ ׁש ּ ָ
סלָ ה) :ט( מן קדם יי פורקנא על עמך ברכתך לעלמין:
מזְ מוֹ ר ְל ָדוִ ד) :א( לשבחא על חנגיתא תושבחתא לדוד:
)א( לַ ְמ ַנ ֵ ּצחַ ִּבנְ גִ ינוֹ ת ִ
תי) :ב( בעדן צלותי
וש ַמע ְּת ִפ ָּל ִ
)ב( ְּבקָ ְר ִאי עֲ נֵנִ י אֱ לֹהֵ י צִ ְד ִקי ַּב ָ ּצר ִה ְרחַ ְב ּ ָת ִ ּלי חָ ּנֵנִ י ּ ְׁ
קבל מני אלוה צדקותי בעידן עקתא אפתיתא לי חוס עלי וקבל צלותי:

בון ִריק ְּתבַ ְק ׁש ּו כָ זָב סֶ לָ ה:
יש ַעד ֶמה כְ בוֹ ִדי ִל ְכ ִל ּ ָמה ּ ֶתאֱהָ ּ
ְּבנֵי ִא ׁ

)ג (
מטול מה איקרי לאתכנעותא תרחמין סרקותא תבעון כדיבותא לעלמין:

)ג( בני נשא

רש"י
)ז( שתו  -לשון שאיה גאטירנ"ט בלעז ויש
אומרים שתו כמו שמו כמו )שמות י( למען
שיתי אותותי:
)ח( כי הכית את כל אויבי לחי  -מכת בזיון
היא כד"א )איכה ג( יתן למכהו לחי) ,מיכה
ד( בשבט יכו על הלחי ,ומ"א מכת הפה
כד"א )שמואל ב יז( ויצו אל ביתו ויחנק .שני
רשעים  -גבורתם:
)ט( לה' הישועה וגו'  -עליו להושיע את
עבדיו ואת עמו ועל עמו מוטל לברך
ולהודות לו סלה:
)א( למנצח בנגינות  -מזמור זה יסד דוד
שיאמרוהו בני לוי המנצחין בנגינות בשיר על
הדוכן ,לשון נצוח נופל במתחזקים בעבודה
כענין שנא' )עזרא ג( יעמדו הלוים מבן
עשרים שנה ומעלה לנצח על מלאכת בית ה':

משנה

)ב( בצר הרחבת לי  -בימים שעברו עלי
ומעתה חנני ושמע תפלתי:
)ג( בני איש  -בני אברהם יצחק ויעקב
הקרוים איש ,באברהם נאמר )בראשית כ(
השב את אשת האיש ,ביצחק נאמר )בראשית
כד( מי האיש הלזה ביעקב נאמר )בראשית
כה( איש תם .עד מה כבודי לכלימה  -עד
מתי אתם מבזים אותי )שמואל א' כב(
הראיתם את בן ישי) ,שמואל א' כה( מי דוד
ומי בן ישי) ,שמואל א' כב( בכרות בני עם בן
ישי) ,שמואל א' כ( כי בוחר אתה לבן ישי ,אין
לי שם .תבקשו כזב  -תרדפו למצוא כזבים
כגון הזיפים שמלשינים עלי ולי היו מראים
שלום וכיוצא בהם דילטורין שהיו בימי שאול
)שמואל א' כג( הלא דוד מסתתר בגבעת
החכילה וכן הרבה:

 -שביעית פרק ז'

ומ ּ ִמין
ומאֲכַ ל ְּבהֵ ָמה ּ ִ
הוא ַמאֲ כַ ל אָ ָדם ּ ַ
רו ַּב ּ ְׁש ִב ִ
יעיתָּ ,כל ׁ ֶש ּ
)א( ְּכלָ ל ּגָ דוֹ ל אָ ְמ ּ
עור
ול ָד ָמיו ְׁש ִב ִ
יעיתְ ּ ,
הַ צּוֹ ְב ִעים וְ אֵ ינוֹ ִמ ְתקַ יֵּם ָּבאָ ֶרץ ,י ֶׁש לוֹ ְׁש ִב ִ
יעית ,י ֶׁש לוֹ ִּב ּ
ְּ
עור .וְ אֵ יזֶה .זֶה עֲ לֵ ה הַ לּ ּוף הַ ּ ׁשוֹ טֶ ה ,וַ עֲ לֵ ה הַ ַ ּדנְ ַ ּד ּנָה ,הָ עֻ ְל ִׁשין,
ול ָד ָמיו ִּב ּ
ומ ּ ִמין
ומאֲ כַ ל ְּבהֵ ָמה .הַ חוֹ ִחים וְ הַ ַ ּד ְר ָ ּד ִריםִ ּ .
ישין ,וְ הָ ְרגִ ילָ ה ,וְ נֵץ הֶ חָ לָ בַ ּ .
וְ הַ ְּכ ֵר ִׁ
יעית ,י ֶׁש
יעית וְ ִל ְד ֵמיהֶ ן ְׁש ִב ִ
הַ צּוֹ ְב ִעיםְ .ס ִפיחֵ י ִא ְס ִטיס ,וְ קוֹ צָ ה .י ֶׁש לָ הֶ ם ְׁש ִב ִ
עור:
עור וְ ִל ְד ֵמיהֶ ן ִּב ּ
לָ הֶ ם ִּב ּ
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חק לישראל – פרשת בלק יום א'
רע"ב ) -א( ולדמיו שביעית  -אם מכרן
וקבל הדמים שלהן יש בדמיהן קדושת
שביעית :יש לו ביעור  -כשכלה לחיה חייב
לבער :עלה הלוף השוטה  -אצטריך למתני
לוף שוטה משום דתנן בפרק בתרא דעוקצים
עלה לוף שוטה אין מטמא טומאת אוכלין,
סלקא דעתא אמינא הכי נמי לא ליחול
עלייהו קדושת שביעית ,קא משמע לן:
הדנדנה  -בערבי נענ"ע ,ובלע"ז מינטו"א:
העולשין  -תרי גווני עולשין הן ,עולשי גינה
ועולשי שדה ,ובשאר שנים דשכיחי עולשי
גינה ,עולשי שדה לא חשיבי אוכל ,ואין
מטמאין טומאת אוכלים ,והכא קא משמע לן
דבשביעית דאין עולשי גינה מצויין ,עולשי
שדה חשיבי ,ומטמאים טומאת אוכלים
ושביעית נוהגת בהן :וכרישין  -נמי תרי גווני

נינהו ,כרישי גינה וכרישי שדה ,וכרישי שדה
אצטריך לאשמועינן :הרגילה  -הם
חלוגלוגות ובלע"ז בירדולגי"ש :ונץ החלב -
פרחים לבנים כחלב .פירוש אחר ,עשב הוא,
כשנחתך יוצא ממנו חלב :החוחים והדרדרים
 מיני קוצים הן :אסטיס  -הוא שצובעין בוכמין תכלת וקורין לו בערבי ני"ל וקוצרים
אותו והוא צומח ודומה לספיח ,לכך קורהו
התנא ספיחי אסטיס :וקוצה  -מין ממיני
הצבעים ,יש אומרים שהוא אלעצפו"ר בערבי:
יש להן שביעית  -קדושת שביעית נוהגת
בהן ,שלא להפסידם ושלא לעשות בהם
סחורה :ויש להם ביעור  -כשיגיע זמן
הביעור צריך לבערם ולקמן בפנים מפורשים
דיני הביעור:

ומ ּ ִמין
ומאֲכַ ל ְּבהֵ ָמהִ ּ ,
רוָּ ,כל ׁ ֶשאֵ ינוֹ ַמאֲכַ ל אָ ָדם ּ ַ
)ב( וְ עוֹ ד ְּכלָ ל אַ חֵ ר אָ ָמ ּ
עור וְ אֵ ין
ול ָד ָמיו ְׁש ִב ִ
יעית ּ ְ
ומ ְתקַ יֵּם ָּבאָ ֶרץ ,י ֶׁש לוֹ ְׁש ִב ִ
הַ צּוֹ ְב ִעיןִ ּ ,
יעית ,אֵ ין לוֹ ִּב ּ
ֶהוִ .ע ּקַ ר הַ לּ ּוף הַ ּ ׁשוֹ טֶ ה ,וְ ִע ּקַ ר הַ ַ ּדנְ ַ ּד ּנָה ,וְ הָ ַע ְק ְרבָ נִ ין,
עור .אֵ י ז ּ
ְל ָד ָמיו ִּב ּ
יעית,
ומ ּ ִמין הַ צּוֹ ְב ִעין ,הַ ּפ ּואָ ה וְ הָ ַר ְכ ּ ָפא ,י ֵׁש לָ הֶ ם ְׁש ִב ִ
וכ ְריָהִ ּ .
וְ ִ◌הַ חַ ְל ִּביצִ ין ,וְ הַ בּ ּ ְ
עורַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר,
וְ ִל ְד ֵמיהֶ ן ְׁש ִב ִ
עור וְ לֹא ִל ְד ֵמיהֶ ן ִּב ּ
יעית ,אֵ ין לָ הֶ ם ִּב ּ
עור ,קַ ל וָ ח ֶֹמר
ְּד ֵמיהֶ ם ִמ ְת ַּבעֲ ִרין ַעד ר ׁ
רו לוֹ  ,לָ הֶ ן אֵ ין ִּב ּ
ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָה .אָ ְמ ּ
ִל ְד ֵמיהֶ ן:
רע"ב ) -ב( עיקר  -שורש :עקרבנין -
רבותי מפרשים עשב הגדל אצל הדקל .ואני
שמעתי שהוא עשב שעלים שלו דומות
לעקרב :והחלבצין  -השרשים של נץ חלב
האמור למעלה :הבוכריה  -קורין לו בערבי
כנג"ר :הפואה  -בערבי פו"א ובלע"ז
זרויי"א :הרכפה  -שרשים שתחת הקרקע
ושולקין אותן ושותין מימיהן ,ומי שיש לו
תולעים בבטנו ימיתם :אין להם ביעור -
לפי שמתקיימים בארץ ולא כלה לחיה מן
השדה לפיכך אין צריך לבערו מן הבית:

דמיהם מתבערים עד ראש השנה  -הכי
קאמר דמיהם צריך שיתבערו מן העולם
קודם ראש השנה של שמינית .והוא הדין דהוי
מצי למתני מתבערים אחר ראש השנה ,שאם
ישנן לאותן דמים בעולם אחר ראש השנה של
שמינית חייב לבערם בקדושת שביעית :קל
וחומר לדמיהן  -ורבי מאיר סבר מחמיר אני
בדמיהן יותר מבהן עצמן דפרי עצמו מנכר
ולא אתי למעבד ביה סחורה ,אבל דמים לא
מנכרי ואתי למעבד בהו סחורה .ואין הלכה
כרבי מאיר:

יעית וְ ִל ְד ֵמיהֶ ן
)ג( ְק ִל ּ ֵפי ִר ּמוֹ ן וְ הַ ּנֵץ ׁ ֶשלּ וֹ ְ ,ק ִל ּ ֵפי אֱגוֹ זִ ים וְ הַ ּגַ ְל ִעינִ ין ,י ֵׁש לָ הֶ ם ְׁש ִב ִ
שכָ רֶ ׁ ,שאֵ ין עוֹ שִׂ ים ְסחוֹ ָרה
יעית ,הַ ַ ּצ ָּבע ,צוֹ בֵ ַע ְל ַעצְ מוֹ  ,וְ לֹא יִ צְ ַּבע ְּב ָ ׂ
ְׁש ִב ִ
רומוֹ ת ,וְ לֹא בַ נְּ בֵ לוֹ ת ,וְ לֹא בַ ְּט ֵרפוֹ ת,
ְּבפֵ רוֹ ת ְׁש ִב ִ
יעית ,וְ לֹא בַ ְּבכוֹ רוֹ ת ,וְ לֹא בַ ְּת ּ
ש ֶדה ּומוֹ כֵ ר ַּב ּ ׁש ּוק ,אֲבָ ל
וְ לֹא בַ ּ ְׁשקָ צִ ים ,ולֹא בָ ְר ָמשִׂ ים .ולֹא יִ ְהיֶה לוֹ קֵ חַ י ְַרקוֹ ת ָ ׂ
ובנוֹ מוֹ כֵ ר ַעל יָדוֹ  .לָ קַ ח ְל ַעצְ מוֹ וְ הוֹ ִתיר ,מֻ ּ ָתר ְל ָמ ְכ ָרן:
הוא לֹקֵ ט ּ ְ
ּ
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חק לישראל – פרשת בלק יום א'
רע"ב ) -ג( והנץ שלו  -פרח שעל הפטמא:
וקליפי אגוזים  -כל הני צובעים בהן:
והגלעינין  -גרעיני פירות כגון הגרעינים
שבזיתים שמוציאים מהן שמן ,וגרעיני תמרים
שראויין למאכל בהמה :צובע לעצמו -
דכתיב לכם לכל צרכיכם :שאין עושין סחורה
בפירות שביעית  -וצביעה בשכר היינו
סחורה :לא בבכורות ולא בתרומות  -דלמא
משהי להו לגביה ואתי בהו לידי תקלה ודוקא
בבכור חי גזרו אבל שחוט שרי למוכרו אפילו
מדרבנן ובלבד שלא ימכרנו באטליז :ולא
בנבלות ולא בטרפות  -דמאחר דכתב
רחמנא טמאים הם מה צריך לומר תו
וטמאים יהיו לכם ,אלא אחד לאיסור אכילה

ואחד לאיסור הנאה .ואם תאמר הרי חמור
הרי גמל וסוס ופרד ,שאני הני דלמלאכתן
הם גדילים ולא אסרו לעשות סחורה אלא
בדבר העומד לאכילה ,וכל דבר שאיסורו מן
התורה אסור לעשות בו סחורה ,אבל דבר
שאיסורו מדבריהם אין אסור לעשות בו
סחורה ,אלא סתם יינן ,דאף על גב דאסור
מדבריהם אסור לעשות בו סחורה :ולא יהא
לוקח  -כלומר לוקט ומוכר בשוק ,דנראה
כסחורה .אבל כשבנו מוכר על ידו ,פירוש
בשבילו ,אף על פי שהוא לקטן למכרן לא
מיחזי כסחורה :לקח לעצמו  -לאכול והותיר,
מותר למכרן אפילו הוא עצמו:

)ד( לָ קַ ח ְּבכוֹ ר ְל ִמ ְׁש ּ ֵתה ְבנוֹ אוֹ לָ ֶרגֶל וְ לֹא צָ ִר ְ
יך לוֹ  ,מֻ ּ ָתר ְל ָמכְ רוֹ  .צָ ֵדי חַ יָּה
הודה אוֹ ֵמר,
נו לָ הֶ ם ִמינִ ים ְט ֵמ ִאין ,מֻ ּ ָת ִרים ְל ָמ ְכ ָרןַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
עוֹ פוֹ ת וְ ָדגִ ים ׁ ֶשנִּ זְ ַ ּד ּ ְמ ּ
נותוֹ ְבכָ ךְ.
אַ ף ִמי ׁ ֶשנִּ ְת ַמ ּנָה לוֹ ְל ִפי ַד ְרכּ וֹ  ,לוֹ קֵ חַ ּומוֹ כֵ רִ ּ ,
וב ְלבַ ד ׁ ֶשלֹא ְתהֵ א אֻ ּ ָמ ּ
וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְס ִרין:

רע"ב ) -ד( לקח בכור  -בעל מום דמותר
לזרים :מותר למכרו  -ובלבד שלא ימכרנו
אלא בדמים שקנה אותו שלא ישתכר בו:
מותרין למכרן  -דהא כתיב גבי נבילה
)דברים יד( או מכור לנכרי הא לא אסרה
תורה אלא לקיימן לעשות בהן סחורה ,אבל
בנזדמן מותר :ר' יהודה אומר אף מי
שנתמנה  -אף על פי שאינו צייד אלא שמצא
עופות טמאים ,כמו כי יקרא קן צפור )שם

כב( ,ופליג אתנא קמא דאמר ציידי דווקא:
נתמנה  -נזדמן ,לשון וימן המלך )דניאל א(:
וחכמים אוסרים  -למי שאינו צייד ואפילו
אין אומנותו בכך ,וטעמייהו דרבנן הוא לפי
שהציידים שצריכים ליתן מס למלך מאומנותם
התירו להם למכור חיה עופות ודגים טמאים,
כדי שיוכלו לפרוע למלך המס שעליהם ,אבל
שאר כל אדם לא .והלכה כר' יהודה:

עור
יעית וְ ִל ְד ֵמיהֶ ן ְׁש ִב ִ
רובין ,י ֵׁש לָ הֶ ם ְׁש ִב ִ
לולבֵ י זְ ָר ִדים וְ הֶ חָ ּ ִ
)ה ( ּ ְ
יעית ,י ֵׁש לָ הֶ ן ִּב ּ
יעית ,וְ ִל ְד ֵמיהֶ ן
לולבֵ י הָ אֵ לָ ה וְ הַ ָּב ְטנָה וְ הָ אֲטָ ִדין ,י ֵׁש לָ הֶ ם ְׁש ִב ִ
עורְ ּ .
וְ ִל ְד ֵמיהֶ ן ִּב ּ
עורִ ,מ ּ ְפנֵי
ְׁש ִב ִ
עור .אֲבָ ל לֶ ָע ִלין ,י ֵׁש ִּב ּ
עור וְ לֹא ִל ְד ֵמיהֶ ן ִּב ּ
יעית ,אֵ ין לָ הֶ ם ִּב ּ
ׁ ֶש ּנוֹ ְׁש ִרין ֵמאֲ ִביהֶ ן:
רע"ב ) -ה( לולבי זרדין  -לולבי אילן
ששמו זרדתא :לולבי האלה  -לשון וכאלה
וכאלון )ישעיה ו( ,בערבי באלו"ט ובלע"ז
גלנד"י :בטנה  -מלשון בטנים ושקדים,
בלשון ערבי פאסת"ק :ואטדים  -מין ממיני
הקוצים שצומחים בו גרעינים שחורים קשים
והן נאכלים :אבל לעלים  -של כל אלו ,יש

ביעור ,דאף על גב דלולבים אין נושרים ואין
אני קורא בהם ולבהמתך ולחיה ,כלה לחיה
מן השדה כלה לבהמתך מן הבית ,מכל מקום
העלים נושרים הן ממקום חיבורן ,ולענפים
שהם מחוברים בו קרי אביהן ,וכיון שהם
נושרים יש להם ביעור:

יעיתַ .ר ִּבי
יעית וְ ִל ְד ֵמיהֶ ן ְׁשבִ ִ
וֶרד וְ הַ כּ ֹפֶ ר וְ הַ ְּק ָטף וְ הַ לּ ֹטֶ ם ,י ֵׁש לָ הֶ ם ְׁש ִב ִ
)ו( הַ ּ ֶ
יעיתִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשאֵ ינוֹ פֶ ִרי:
ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,אֵ ין לַ ְ ּקטָ ף ְׁש ִב ִ
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רע"ב ) -ו( ורד  -שושן :והכופר  -הוא
שקורים לו בערבי אלחנ"א .ויש אומרים
שהוא בושם שקורין גרופול"י :והקטף  -אילן
אפסרמון :לוטם  -תרגום לוט ולטום .יש
אומרים שהוא צינובר בערבי ,פניולי"ש
בלע"ז :יש להם שביעית ולדמיהם שביעית -
והוא הדין דיש להן ביעור ולדמיהן ביעור ואף

על פי שלא נזכר במשנה :מפני שאינו פרי -
ודינן כעצים דאין להם קדושת שביעית משום
דהנאתן אחר ביעורן ,והתורה אמרה לאכלה
דומיא דאכילה שהנאתן וביעורן שוה ,יצאו
עצים דהנאתן אחר ביעורן ,ותנא קמא סבר
דקטפו זה פריו .והלכה כרבי שמעון:

עור.
ָשן ,יְ לַ ּקֵ ט אֶ ת הַ ּו ֶֶרד .וְ י ׁ ָ
)ז( ו ֶֶרד חָ ָד ׁש ׁ ֶש ְּכבָ ׁשוֹ ְּב ׁ ֶש ֶמן י ׁ ָ
ָשן ְּבחָ ָד ׁש ,חַ יָּב ַּב ִּב ּ
עור .זֶה הַ ְּכלָ לָּ ,כל
ָשן ,וִ ׁ ָ
רובים ח ֲָד ִׁשים ׁ ֶש ְּכבָ ׁ ָשן ְּביַיִ ן י ׁ ָ
חָ ּ ִ
ישנִ ים ְּבחָ ָד ׁש ,חַ יּ ִָבין ַּב ִּב ּ
הוא.
הוא ְבנוֹ ֵתן ַט ַעם ,חַ יָּב ְלבָ ֵערִ ,מין ְּב ׁ ֶשאֵ ינוֹ ִמינוֹ ִ ּ .
ומין ְּב ִמינוֹ ָּ ,כל ׁ ֶש ּ
ׁ ֶש ּ
הוא ְּב ִמינ ָּה ,וְ ׁ ֶשלּ ֹא ְב ִמינ ָּהְּ ,בנוֹ ֵתן טַ ַעם:
ְׁש ִב ִ
יעית אוֹ סֶ ֶרת ָּכל ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -ז( ורד חדש שכבשו בשמן ישן -
ורד של שביעית שכבשו בשמן של ששית ילקט
את הורד קודם שיגיע זמן הביעור והכל
מותר ,אבל ורד של שביעית שכבשו בשמן של
שמינית וכבר הגיע זמן הביעור של הורד,
חייב לבער את הכל כדקתני סיפא דשביעית
אוסרת מין בשאינו מינו בנותן טעם :וחרובין
חדשים כו'  -הכא מיירי בבא לשתות היין
אחר זמן הביעור דבכל ענין חייב לבער .ואם
לא נשתהו החרובים ביין עד זמן הביעור,

גמרא

ילקט החרובין והיין מותר כמו בורד והכי
תניא בהדיא בתוספתא :זה הכלל וכו'  -בכל
איסורים שבתורה מיירי דבכולן במינו
במשהו ,ומין בשאינו מינו בנותן טעם .ואינה
הלכה :השביעית אוסרת בכל שהוא במינה -
לאחר הביעור .אבל קודם הביעור אין בהם
קדושת שביעית שיהא אסור להפסידה
ולעשות בהם סחורה ,עד שיהא בהם בנותן
טעם בין במינה בין שלא במינה :ושלא
במינה  -אפילו לאחר הביעור בנותן טעם:

 -ברכות דף לט' ע"ב

איתמר הביאו לפניהם פתיתין ושלמין אמר רב הונא מברך על הפתיתין
ופוטר את השלמין ורבי יוחנן אמר שלמה מצוה מן המובחר אבל פרוסה
של חטין ושלמה מן השעורין דברי הכל מברך על הפרוסה של חטין ופוטר
את השלמה של שעורין אמר רבי ירמיה בר אבא כתנאי תורמין בצל קטן
שלם אבל לא חצי בצל גדול רבי יהודה אומר לא כי אלא חצי בצל גדול
מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר חשוב עדיף ומר סבר שלם עדיף היכא
דאיכא כהן כולי עלמא לא פליגי דחשוב עדיף כי פליגי דליכא כהן דתנן
כל מקום שיש כהן תורם מן היפה וכל מקום שאין כהן תורם מן המתקיים
רבי יהודה אומר אין תורם אלא מן היפה אמר רב נחמן בר יצחק וירא
שמים יוצא ידי שניהן ומנו מר בריה דרבינא דמר בריה דרבינא מניח
פרוסה בתוך השלמה ובוצע תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק מניח
הפרוסה בתוך השלמה ובוצע ומברך אמר ליה מה שמך אמר ליה שלמן
אמר ליה שלום אתה ושלמה משנתך ששמת שלום בין התלמידים אמר רב
פפא הכל מודים בפסח שמניח פרוסה בתוך שלמה ובוצע מאי טעמא לחם
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עוני כתיב אמר רבי אבא ובשבת חייב אדם לבצוע על שתי ככרות מאי
טעמא לחם משנה כתיב אמר רב אשי חזינא ליה לרב כהנא דנקיט תרתי
ובצע חדא רבי זירא הוה בצע אכולא שירותא אמר ליה רבינא לרב אשי
והא קא מתחזי כרעבתנותא אמר ]ליה[ כיון דכל יומא לא קעביד הכי
והאידנא קא עביד לא מתחזי כרעבתנותא רב אמי ורב אסי כי הוה מתרמי
להו ריפתא דערובא מברכין עליה המוציא לחם מן הארץ אמרי הואיל
ואתעביד ביה מצוה חדא נעביד ביה מצוה אחריתי
רש"י על הגמרא
פתיתין ושלמין אמר רב הונא  -אם רצה
מברך על הפתיתין ,ואם הפתיתין גדולים מן
השלמין צריך לברך עליהן :כתנאי  -הא
דאמרת פרוסה של חטין ושלמה של שעורין
כו' תנאי היא :אבל לא חצי בצל גדול  -ואף
על פי שיש בו יותר מקטן שלם :במקום שיש
כהן  -ונותנו לו מיד :במקום שאין כהן -
צריך לישראל שיצניענו עד שימצא כהן ליתנו
לו ,וחצי בצל אין מתקיים :יוצא ידי שניהן -

זוהר

ידי מחלוקת של רב הונא ורבי יוחנן :מניח
פרוסה תחת השלמה  -ונמצאו שתיהן בידו,
ובוצע או משתיהן או מן השלמה :לחם עוני
כתיב  -ודרכו של עני בפרוסה ,לפיכך צריך
שיראה כבוצע מן הפרוסה :אכולה שירותא -
פרוסה גדולה שהיה די לו לכל הסעודה
בשבת :ריפתא דערובא  -שערבו בו אתמול
ערובי חצירות:

– בלק דף קצה' ע"ב

הו
ינון ִ ּד ְכ ִּתיב ְּב ּ
אַ ָּבא ּ ָפ ַתח) ,תהלים קב( ְּת ִפ ָּלה ְל ָענִ י ִּכי יַעֲ טוֹ ף וְ גוֹ 'ְּ ,תלַ ת ִא ּ ּ
מ ׁ ֶשה ,וְ חַ ד הֲוָ ה ָ ּדוִ ד ,וְ חַ ד
מוהָ ִמ ָּלה ָ ּדא) ,אבל מלה דא( חַ ד ֲהוָ ה ֹ
ְּת ִפ ָּלה .וְ אוֹ ְק ּ
ימא ,הָ א ְּכ ִתיב )חבקוק ג( ְּת ִפ ָּלה
הו .וְ ִאי ּתֵ ָ
הו ,וְ ִא ְתחַ ָּבר ְּב ּ
ָענִ יּ ְ ,ד ִא ְת ְּכ ִליל ְּב ּ
קוק לָ או ְּבגִ ין ְּתפִ ָּלה הֲוָ ה ,וְ אַ ף ַעל
ינון .אֶ ָּלא חֲבַ ּ ּ
קוק הַ נ ִָביא ,הָ א אַ ְר ָּבע ִא ּ ּ
לַ חֲבַ ּ ּ
ְ
הואַ ,על
יהו ְ ּל ּ ְ
יה ְּת ִפ ָּלהְׁ ּ ּ ,
ּגַ ב ִ ּד ְכ ִּתיב ֵּב ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
תוש ַּב ְח ּ ָתא וְ הוֹ ָדאָ ה ִא ּ
יה ְ ּד ׁש ּונ ּ ִַמית הֲ וָ ה:
בורןּ ְ ,דהָ א ְּב ֵר ּ
יה נִ ּ ָסיוֹ ן ּוגְ ּ ָ
יה ,וַ עֲ בַ ד ִע ּמֵ ּ
ְּדאַ ֲחיָא לֵ ּ
יש הָ ֱאל ִֹהיםְּ ,ת ִפ ָּלה ָ ּדא
ֹשה ִא ׁ
רון ְּת ִפ ָּלה) .תהלים צ( ְּת ִפ ָּלה ְלמ ׁ ֶ
ינון ְ ּד ִא ְק ּ
אֲ בָ ל ג' ִא ּ ּ
יהי ְּת ִפ ָּלה,
ֵיה ְּבבַ ר נ ָׁש אַ ח ֲָרא) .תהלים פו( ְּת ִפ ָּלה ְל ָדוִ דְּ ,ת ִפ ָּלה ָ ּדא ִא ִ
ְּדלֵ ית ְּכגִ ינ ּ
ינון ג'ַ .מאן
יהי ֵמ ִא ּ ּ
ְּדלֵ ית ְּכגִ ינֵיהּ ְּב ַמ ְל ָּכא אַ ח ֲָראְּ .תפִ ָּלה ְל ָענִ יְּ ,ת ִפ ָּלה ִא ִ
ֹשה.
ימא ְּת ִפ ָּלה ְ ּד ָענִ יְּ .ת ִפ ָּלה ָ ּדא ,קָ ִדים לַ ְּת ִפ ָּלה ְ ּדמ ׁ ֶ
הו .הֲ וִ י אֵ ָ
ח ֲִׁשיבָ א ִמ ּ ֻכ ְ ּל ּ
וְ קָ ִדים לַ ְּת ִפ ָּלה ְ ּד ָדוִ ד ,וְ קָ ִדים ְלכָ ל ְׁשאַ ר צְ לוֹ ִתין ְ ּד ָע ְל ָמא:
וכ ִתיב) ,תהלים לד( קָ רוֹ ב יְ ָי ְלנִ ְׁש ְּב ֵרי
יהו ְּת ִביר ִל ָּבאְ ּ .
ַמאי ַט ְע ָמאְּ .בגִ ין ְ ּד ָענִ י ִא ּ
ְ
ְ
הוא
הוא .וְ ּ ְ
ומ ְס ְּכנָא ָע ִביד ּ ָת ִדיר ְק ָט ָטה ְּב ּ ְ
לֵ ב וְ גוֹ 'ִ ּ .
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יעין ,וְ כָ ל ְׁשאַ ר
יהָ ּ ,פ ַתח ָּכל ַּכוִ ּי ְר ִק ִ
אָ צִ ית וְ ׁ ָש ַמע ִמלּ וֹ יֵ ּ .כיוָ ן ְ ּדצַ ֵּלי צְ לוֹ ֵת ּ
הוא ִמ ְס ְּכנָא ְּת ִביר ִל ָּבאּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ְּת ִפ ָּלה
צְ לוֹ ִתין ְ ּדקָ א סַ ְ ּל ִקין ְל ֵע ָּ
ילאּ ָ ,דחֵ י לוֹ ן הַ ּ
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יהו ָע ִביד
ְל ָענִ י ִכי יַעֲ טוֹ ףִ .כי יִ ְת ַע ּטֵ ף ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
יהַ ,מאי ִכי יַעֲ טוֹ ף .אֶ ָּלא ִא ּ
יה ָעאלַ ת:
אלין ַעד ִ ּדצְ לוֹ ָתא ִ ּדילֵ ּ
טופָ א ְלכָ ל צְ לוֹ ִתין ְ ּד ָע ְל ָמא ,וְ לָ א ָע ִ
ִע ּ ּ
ְ
יעול ְלגַ ָּבאי.
וְ ּ ְ
פון ָּכל צְ לוֹ ִתיןּ ,וצְ לוֹ ָתא ָ ּדא ּ ֵת ּ
הוא אָ ַמר ,יִ ְת ַע ְּט ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יה ,וַ אֲ נָא
עומין ִ ּדילֵ ּ
ֱוו ּ ַת ְר ּ ִ
דונון ּ ֵבי ָננָא ,קַ ּ ָמאי ִליה ּ
לָ א ָּב ֵעינָא הָ כָ א ּ ֵבי ִ ּדינָא ִ ּדיְ ּ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
תור ָע ִמין,
ינון ּ ּ ְ
יך
הוא ִּב ְלחוֹ ָדנָא .וְ ּ ְ
הוא ִא ְתיָיחָ ד ִּב ְלחוֹ דוֹ יְּ ,ב ִא ּ ּ
ּ
וְ ּ
ְ
הוא צְ לוֹ ָתאִּ ,ד ְכ ִּתיב וְ ִלפְ נֵי יְ ָי יִ ְׁש ּפוֹ ך שִׂ יחוֹ ִ .לפְ נֵי יְ ָי וַ ַ ּדאי:
ְּבהַ ּ
ְ
ָּכל חֵ ילֵ י ְׁש ַמיָא ׁ ָשאַ ִלין ִא ֵּלין ְל ִא ֵּליןְ ּ ,
הוא ְּב ַמאי ִא ְתעֲ סַ קְּ ,ב ַמאי
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
עו ָמה
יאוב ּ ָתא ְּב ָמאנִ ין ִ ּדילֵ ּ
ִא ְׁש ְּת ַ ּדל .אַ ְמ ִריןִ ,א ְת ַיח ֲָדא ְּב ִת ּ ְ
הו לָ א ָי ְד ּ
יהֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
יהְּ .דלֵ ית
תור ָע ִמין ִ ּדילֵ ּ
ינון ּ ּ ְ
הוא צְ לוֹ ָתא ְ ּד ִמ ְס ְּכנָאִ ּ ,
ומ ָּכל ִא ּ ּ
ִא ְת ָע ִביד ֵמהַ ּ
ְ
ישא.
מו ,קַ ּ ֵמי ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
יאוב ּ ָתא ְל ִמ ְס ְּכנָא ,אֶ ָּלא ַּכד ׁ ָש ִפיך ִ ּד ְמעוֹ י ְּב ּ ְ
ִּת ּ ְ
תור ָע ּ
ְ
יה וְ ָדא
דו קַ ּ ֵמ ּ
הוא ,אֶ ָּלא ַּכד ְמקַ ּ ֵבל לוֹ ן ,וְ ּ ְׁ
יאוב ּ ָתא ְ ּל ּ ְ
וְ לֵ ית ִּת ּ ְ
אוש ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
טופָ א ְלכָ ל צְ לוֹ ִתין ְ ּד ָע ְל ָמא:
ִא ִ
יהי צְ לוֹ ָתאּ ְ ,ד ָע ִביד ִע ּ ּ
יה ,וְ ִא ְת ַע ָּכב ַּכ ָמה יוֹ ִמין ְּבהַ אי ְּת ִפ ָּלהָּ .דוִ ד חָ ָמאּ ְ ,דכָ ל ַּכוִ ּ ין,
ֹשה צַ ֵּלי צְ לוֹ ֵת ּ
מ ֶׁ
הו זְ ִמינִ ין ְלאַ ְפ ְּתחָ א ְל ִמ ְס ְּכנָא ,וְ לֵ ית ְּבכָ ל צְ לוֹ ִתין
וְ כָ ל ּ ַת ְר ֵעי ְׁש ַמיָאֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא אָ צִ ית ִמיָּדִּ ,כצְ לוֹ ָתא ְ ּד ִמ ְס ְּכנָאֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּדחָ ֵמי הַ אי,
ְּד ָע ְל ָמאּ ְ ,ד ּ ְ
יך ּ
כותא ,וְ י ִָתיב ְּבאַ ְר ָעא ְּכ ִמ ְס ְּכנָא,
בושא ְ ּד ַמ ְל ּ ָ
ומ ְס ְּכנָאָ ּ ,פ ׁ ַשט ְל ּ ׁ ָ
יה ַענְ יָא ּ ִ
ָעבֵ ד ּגַ ְר ֵמ ּ
ָ
אֲמאיְּ .בגִ ין
ימא ַ
אָ ַמר ְּת ִפ ָּלהּ ִ .ד ְכ ִּתיבְּ ,ת ִפ ָּלה ְל ָדוִ ד הַ ּטֵ ה יְ ָי אָ זְ נְ ך עֲ נֵנִ י .וְ ִאי ּ ֵת ָ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הואָּ ,דוִ ד ,וְ לָ או ַמ ְל ָּכא אַ נְ ְּת,
יה ּ ְ
ִּכי ָענִ י וְ אֶ ְביוֹ ן אָ נִ י .אָ ַמר לֵ ּ
יך ּ
ְ
יה
יטא ַעל ַמ ְל ִכין ּ ַת ִּקי ִפין ,וְ אַ ְּת ָע ִביד ּגַ ְר ָמך ָענִ י וְ אֶ ְביוֹ ןִ .מיַּד אַ ְה ָ ּדר צְ לוֹ ֵת ּ
וְ ׁ ַש ִ ּל ָ
ְּבגַ וְ ונָא אַ ח ֲָרא ,וְ ׁ ָשבַ ק ִמ ָּלה ְ ּדאֶ ְביוֹ ן וְ ָענִ י ,וְ אָ ַמר ׁ ָש ְמ ָרה נ ְַפ ִׁשי ִּכי חָ ִסיד אָ נִ י.
יה ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָרַ ׁ ,ש ּ ִפיר קָ אַ ָמ ְרת:
יה ְּב ָדוִ ד :אָ ַמר לֵ ּ
וְ ִעם ָּכל ָ ּדא כּ ָֹּלא הֲ וָ ה ּ ֵב ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק י'
)ח( מי שטעה בימות הגשמים ולא אמר מוריד הגשם ולא מוריד הטל חוזר לראש ואם
הזכיר הטל אינו חוזר ואם טעה בימות החמה ואמר מוריד הגשם חוזר לראש ואם לא
הזכיר טל אין מחזירין אותו שאין הטל נעצר ואין צריך בקשה:
)ט( מי ששכח שאלה בברכת השנים אם נזכר קודם שומע תפלה שואל את הגשמים
בשומע תפלה ואם אחר שבירך שומע תפלה חוזר לברכת השנים ואם לא נזכר עד
שהשלים כל תפלתו חוזר לראש ומתפלל שנייה:
)י( טעה ולא הזכיר יעלה ויבא אם נזכר קודם שישלים תפלתו חוזר לעבודה ומזכיר ואם
נזכר אחר שהשלים תפלתו חוזר לראש ואם היה רגיל לומר תחנונים אחר תפלתו ונזכר
אחר שהשלים תפלתו קודם שיעקור רגליו חוזר לעבודה:
)יא( במה דברים אמורים בחולו של מועד או בשחרית ובמנחה של ראשי חדשים אבל
ערבית של ראש חדש אם לא הזכיר אינו חוזר:
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