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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום א'
תורה -

במדבר פרק ח'

משה ּלֵ אמֹר:
משה ּ ֵלאמֹר) :א( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)א( וַ יְ ַד ֵּבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ

ֹשה
)א( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם מ ׁ ֶ

ימר:
ְל ֵמ ָ

מול ּ ְפנֵי הַ ּ ְמנוֹ ָרה
)ב( ַ ּד ּ ֵבר אֶ ל אַ ֲהרֹן וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֵ לָ יו ְּבהַ עֲ ל ְֹת ָך אֶ ת הַ ּ ֵנרֹת אֶ ל ּ
מול ּ ְפנֵי
ירו ִׁש ְב ַעת הַ ּנֵרוֹ ת) :ב( ַ ּד ּ ֵבר אֶ ל אַ הֲ רֹן וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֵ לָ יו ְ ּבהַ עֲ ל ְֹת ָך אֶ ת הַ ּ ֵנרֹת אֶ ל ּ
י ִָא ּ
ירו ִׁש ְב ַעת הַ ּנֵרוֹ ת:
הַ ּ ְמנוֹ ָרה יָ ִא ּ

יה ְּבאַ ְדלָ קו ָּת ְך יָת בּ וֹ צִ י ַנ ּיָא לָ קֳ בֵ ל אַ ּ ֵפי
ימר לֵ ּ
)ב( ַמ ּ ֵלל ִעם אַ הֲ רֹן וְ ֵת ַ

ְמנ ְַר ּ ָתא יְ הוֹ ן ְמנַהֲ ִרין ִׁש ְב ָעא בוֹ צִ י ַנ ּיָא:

מול ּ ְפנֵי הַ ּ ְמנוֹ ָרה הֶ עֱ לָ ה ֵנר ֶֹתיהָ ַּכאֲ ׁ ֶשר צִ וָ ּ ה יְ הֹוָ ה אֶ ת
)ג( וַ יּ ַַעשׂ ּ ֵכן אַ ֲהרֹן אֶ ל ּ
ֶׁ
משה:
מול ּ ְפנֵי הַ ּ ְמנוֹ ָרה הֶ עֱ לָ ה ֵנר ֶֹתיהָ ַּכ ֲא ׁ ֶשר צִ וָ ּ ה יְ הֹוָה אֶ ת ׁ ֶ
משה) :ג( וַ ּ ַ
יַעשׂ ּ ֵכן אַ הֲ רֹן אֶ ל ּ
ֹשה:
)ג( וַ עֲ בַ ד ּ ֵכן אַ הֲ רֹן לָ ֳקבֵ ל אַ ּ ֵפי ְמנ ְַר ּ ָתא אַ ְדלֵ ק בּ וֹ צִ ינָהָ א ְּכ ָמא ִדי ּ ַפ ִ ּקיד יְ ָי יָת מ ׁ ֶ

)ד( וְ זֶה ַמעֲ ֵ ׂשה הַ ּ ְמ ֹנ ָרה ִמ ְק ׁ ָשה זָהָ ב ַעד יְ ֵרכָ ּה ַעד ּ ִפ ְרחָ הּ ִמ ְק ׁ ָשה ִהוא ַּכ ּ ַמ ְראֶ ה
שה הַ ּ ְמנ ָֹרה ִמ ְק ׁ ָשה
שה אֶ ת הַ ּ ְמ ֹנ ָרה) :ד( וְ זֶה ַמעֲ ֵ ׂ
משה ּ ֵכן ָע ָ ׂ
אֲ ׁ ֶשר הֶ ְראָ ה יְ הֹוָ ה אֶ ת ׁ ֶ
שה אֶ ת
משה ּ ֵכן ָע ָ ׂ
ֶׁ
זָ הָ ב ַעד יְ ֵרכָ ּה ַעד ּ ִפ ְרחָ ּה ִמ ְק ׁ ָשה ִהוא ַּכ ּ ַמ ְראֶ ה ֲא ׁ ֶשר הֶ ְראָ ה יְ הֹוָ ה אֶ ת
ֹשה ּ ֵכן
ידא ִהיא ְּכחֶ זְ וָ א ִ ּדי אַ ֲחזֵי יְ ָי יָת מ ׁ ֶ
יד ּה ַעד ׁשוֹ ׁ ַש ּנ ַּה נְ גִ ָ
ידא ְדהַ ב ַעד ִׁש ַ
הַ ּ ְמנ ָֹרה) :ד( וְ ֵדין עוֹ בַ ד ְמנ ְַר ּ ָתא נְ גִ ָ
עֲ בַ ד יָת ְמנ ְַר ּ ָתא:

)ה( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
משה ּלֵ אמֹר:
ֶׁ
משה ּ ֵלאמֹר) :ה( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל

)ה(

ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם

ימר:
ֹשה ְל ֵמ ָ
מ ֶׁ

)ו( קַ ח אֶ ת הַ ְלוִ יִ ּם ִמ ּתוֹ ְך ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ִטהַ ְר ּ ָת אֹ ָתם) :ו( קַ ח אֶ ת הַ ְלוִ יִ ּם ִמ ּתוֹ ְך ְּבנֵי
תם) :ו( קָ ֵרב יָת לֵ וָ אֵ י ִמ ּגוֹ ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ו ְּת ַ ּד ּ ֵכי י ְָתהוֹ ן:
יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ִטהַ ְר ּ ָת אֹ ָ
רש"י
)ב( בהעלתך  -למה נסמכה פרשת המנורה
לפרשת הנשיאים לפי שכשראה אהרן חנוכת
הנשיאים חלשה אז דעתו שלא היה עמהם
בחנוכה לא הוא ולא שבטו אמר לו הקב"ה
חייך שלך גדולה משלהם שאתה מדליק
ומטיב את הנרות :בהעלתך  -על שם
שהלהב עולה כתוב בהדלקתן לשון עליה
שצריך להדליק עד שתהא שלהבת עולה
מאליה ועוד דרשו רבותינו מכאן שמעלה
היתה לפני המנורה שעליה הכהן עומד
ומטיב :אל מול פני המנורה  -אל מול נר
האמצעי שאינו בקנים אלא בגוף של מנורה:
יאירו שבעת הנרות  -ששה שעל ששת הקנים
שלשה המזרחיים פונים למול האמצעי
הפתילות שבהן וכן שלשה המערביים ראשי
הפתילות למול האמצעי ולמה כדי שלא
יאמרו לאורה הוא צריך:

)ג( ויעש כן אהרן ) -ספרי( להגיד שבחו של
אהרן שלא שינה:
)ד( וזה מעשה המנורה ) -שם( שהראהו
הקב"ה באצבע לפי שנתקשה בה לכך נאמר
וזה :מקשה  -בטדי"ץ בלע"ז לשון דא לדא
נקשן )דניאל ה( עשת של ככר זהב היתה
ומקיש בקורנס וחותך בכשיל לפשט איבריה
כתקונן ולא נעשית איברים איברים ע"י
חבור :עד ירכה עד פרחה  -ירכה היא
השידה שעל הרגלים חלול כדרך מנורות כסף
שלפני השרים :עד ירכה עד פרחה  -כלומר
גופה של מנורה כולה וכל התלוי בה :עד
ירכה  -שהוא אבר גדול :עד פרחה  -שהוא
מעשה דק שבה הכל מקשה ודרך עד לשמש
בלשון זה כמו )שופטים טו( מגדיש ועד קמה
ועד כרם זית :כמראה אשר הראה וגו' -
כתבנית אשר הראהו בהר כמו שנאמר )שמות
כה( וראה ועשה כתבניתם וגו' :כן עשה את
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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום א'
המנורה  -מי שעשאה ומ"א ע"י הקב"ה
נעשית מאליה:

נביא

)ו( קח את הלוים  -קחם בדברים אשריכם
שתזכו להיות שמשים למקום:

– זכריה ב' יד'-יז' פרק ג' א'-ב'

ָרנִּ י וְ שִׂ ְמ ִחי ַּבת צִ ּיוֹ ן ִּכי ִהנְ נִ י בָ א וְ ׁ ָשכַ נְ ִּתי ְבתוֹ כֵ ְך נְאֻ ם יְ הֹוָ ה:

)יד(
כנשתא דציון ארי הא אנא מתגלי ואשרי שכנתי בגויך אמר יי:

)יד( בועי וחדי

נְתי ְבתוֹ כֵ ְך
יו ִלי ְל ָעם וְ ׁ ָשכַ ִּ
הוא וְ הָ ּ
וו גוֹ יִ ם ַר ִּבים אֶ ל יְ הֹוָ ה ַּב ּיוֹ ם הַ ּ
)טו( וְ נִ ְל ּ
ְ
שלָ חַ נִ י אֵ לָ יִ ך) :טו( ויתוספון עממין סגיאין על עמיה דיי בעדנא ההיא
וְ י ַָד ַע ְּת ִּכי יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת ְׁ
ויהון קדמי לעם ואשרי שכנתי בגויך ותידעון ארי יי צבאות שלחני לאתנבאה עלך:

ירוש ִ ָלם:
ֹודה חֶ ְלקוֹ ַעל אַ ְד ַמת הַ ּק ֶֹד ׁש ּובָ חַ ר עוֹ ד ִּב ּ ׁ ָ
וְ נָחַ ל יְ הֹוָ ה אֶ ת יְ ה ּ ָ

)טז(
ויחסין יי לדבית יהודה חולקהון על ארעא דקודשא ויתרעי עוד בירושלם:

שר ִמ ּ ְפנֵי יְ הֹוָ ה ִּכי נֵעוֹ ר ִמ ּ ְמעוֹ ן קָ ְד ׁשוֹ :
הַ ס ָּכל ָּב ָ ׂ

)יז(
אתגלי ממדור קודשיה:

)טז(

)יז( ספו כל רשיעיא מן קדם יי ארי

ֹמד ַעל
שטָ ן ע ֵ
הוָ ה וְ הַ ּ ָ ׂ
)א( וַ יּ ְַראֵ נִ י אֶ ת יְ הוֹ ׁ ֻש ַע הַ כּ ֹהֵ ן הַ ּגָ דוֹ ל ע ֵֹמד ִלפְ נֵי ַמ ְלאַ ְך יְ ֹ
מינוֹ ְלשִׂ ְטנוֹ ) :א( ואחזיני ית יהושע כהנא רבא קאים קדם מלאכא דיי וחטאה קאים על ימיניה
יְ ִ
לאסטנא ליה:

ש ָטן וְ יִ גְ ַער יְ הֹוָ ה ְּב ָך הַ בּ ֹחֵ ר
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל הַ ּ ָ ׂשטָ ן יִ גְ ַער יְ הֹוָ ה ְּב ָך הַ ּ ָ ׂ
)ב( וַ יּ ֶ
ש) :ב( ואמר יי ליחטא יזיף יי בך יחטא ויזיף יי בך דאתרעי
אוד מֻ ָ ּצל ֵמאֵ ׁ
ִּב ּ ׁ ָ
ירוש ִ ָלם הֲ לוֹ א זֶה ּ
לאשראה שכנתיה בירושלם הלא דין אוד משיזיב מיקידא:

רש"י
)טו( ונלוו  -ונתחברו:
)טז( ונחל ה' את יהודה  -לנחלתו ולחלקו:
)יז( הס כל בשר  -כל שאר העכו"ם .כי נעור
 לשון הערה והקצה:)א( לשטנו  -להשטינו על שהיו בניו נשואות
נשים נכריות כמו שכ' בספר עזרא וימצא
מבני הכהנים אשר הושיבו נשים נכריות מבני
יהושע בן יהוצדק:

כתובים

)ב( יגער ה' בך השטן  -יגער הקב"ה בך
אתה השטן וחוזר ואומר ויגער ה' בך הוא
הבוחר בירושלים שלא תכנס לפניו לקטרג
על הצדיק הזה הלא ראוי הוא וזכה לכך
שהוצל מאש השריפה .הלא זה אוד מוצל
מאש  -מפורש באגדת חלק )דף צג( שהושלך
עם אחאב בן קוליה וחבירו לאור:

 -תהילים פרק א' א'-ו'

ובמוֹ ׁ ַשב
ֲשר לֹא הָ לַ ְך ַּבעֲ צַ ת ְר ׁ ָש ִעים ּובְ ֶד ֶר ְך חַ ּ ָט ִאים לֹא ָע ָמד ּ ְ
יש א ׁ ֶ
)א( אַ ְׁש ֵרי הָ ִא ׁ
ָשב) :א( טוביה דגבר דלא הליך במלכת רשיעין ובאורחת חיבין לא קם ובסיעת ממקני
לֵ צִ ים לֹא י ׁ ָ
לא אסתחר:

ובתוֹ ָרתוֹ י ְֶה ּגֶ ה יוֹ ָמם וָ לָ יְ לָ ה:
ִּכי ִאם ְּבתוֹ ַרת יְ הֹוָ ה חֶ ְפצוֹ ּ ְ

)ב(
רעותיה ובאוריתיה מרנן ימם ולילי:

)ב( אלהן בנימוסא דיי
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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום א'
הו לֹא יִ בּ וֹ ל וְ כֹל
תול ַעל ּ ַפ ְלגֵ י ָמיִ ם אֲ ׁ ֶשר ּ ִפ ְריוֹ יִ ּ ֵתן ְּב ִע ּתוֹ וְ ָעלֵ ּ
)ג( וְ הָ יָה ְּכ ֵעץ ׁ ָש ּ
שה יַצְ ִליחַ ) :ג( ויהי כאילן חיי דנציב על טופי מוי די אנביה מבשל בעדניה ואטרפוי לא
אֲ ׁ ֶשר יַעֲ ֶ ׂ
נתרין וכל לבלבוי דמלבלב מגרגר ומצלח:

רוחַ :
נו ּ
לֹא כֵ ן הָ ְר ׁ ָש ִעים ִּכי ִאם ַּכ ּמֹץ ְ ַא ׁ ֶשר ִּת ְ ּדפֶ ּ ּ

)ד(
כמוזא די תשקפניה עלעולא:

)ד( לא מטול היכנא רשיעי אלהן

יקים:
מו ְר ׁ ָש ִעים ַּב ּ ִמ ְׁש ּ ָפט וְ חַ ּ ָט ִאים ַּבעֲ ַדת צַ ִ ּד ִ
ַעל ּ ֵכן לֹא יָקֻ ּ

)ה (
יזכון רשיעי ביומא רבא וחיבין בסיעת צדיקיא:

יקים וְ ֶד ֶר ְך ְר ׁ ָש ִעים ּתֹאבֵ ד:
ִּכי יוֹ ֵד ַע יְ הֹוָ ה ֶ ּד ֶר ְך צַ ִ ּד ִ

) ו(
ואורחתהון דרשיעי תהובד:

)ה( מטול היכנא לא

)ו( מטול דגלי קדם יי אורח צדיקיא

רש"י
)א( אשרי האיש  -בעשרה לשונות של זמר
נאמר ספר זה ,בנצוח ,בנגון ,במזמור ,בשיר,
בהלל ,בתפלה ,בברכה ,בהודאה ,באשרי,
בהללויה ,כנגד עשרה בני אדם שאמרוהו,
אדם ,מלכי צדק ,אברהם ,משה ,דוד ,שלמה,
אסף ,ושלשה בני קרח ,וחלוקין על ידותון
י"א אדם היה כמו שכתוב בדברי הימים ,וי"א
אין ידותון שבספר זה אלא ע"ש הדתות
והדינים של גזירות שעברו עליו ועל ישראל
)אשרי האיש לישפלישמנ"ץ בלעז( .אשוריו של
איש ותהלותיו של אדם אלו הם אשר לא הלך
כי מתוך שלא הלך לא עמד הא למדת שמושב
הלצים מביאו לידי בטול תורה .ובתורתו
יהגה  -בתחלה היא נקראת תורת ה'
ומשעמל בה היא נקראת תורתו .יהגה  -כל
לשון הגה בלב הוא כד"א )תהלים יט( והגיון

משנה

לבי )ישעי' לג( לבך יהגה אימה) ,משלי כד(
כי שוד יהגה לבם:
)ג( שתול  -פלנדי"ץ בלעז .פלגי -
ראויארו"ש בלעז .ועלהו לא יבול  -אפילו
הפסולת שבו לצורך היא שיחתן של תלמידי
חכמים לצורך היא וצריכה לימוד .לא יבול -
לשון כמוש פלישטי"ר בלעז:
)ד( כמוץ  -לשון קש קומבל"א בלעז:
)ה( על כן וגו'  -דבוק הוא למקרא של
אחריו:
)ו( כי יודע ה' וגו'  -לפי שהוא יודע דרך
צדיקים ולפניו הוא להכירה תמיד ודרך
רשעים שנואה בעיניו ומעבירה מלפניו על כן
לא תהא הקמת רגל לרשעים ליום הדין
ולחטאים ליכתב בעדת צדיקים:

 -שביעית פרק ג'

קו עוֹ ְב ֵדי עֲ בוֹ ָדהִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי
ימ ַתי מוֹ צִ ִ
)א( ֵמאֵ ָ
יאין זְ בָ ִלים לָ אַ ְׁש ּ ַפ ּתוֹ תִ .מ ּ ׁ ֶשיִ ּ ְפ ְס ּ
הודה אוֹ ֵמרִ ,מ ּ ׁ ֶשיִ ּיבַ ׁש הַ ּ ָמתוֹ קַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרִ ,מ ּ ׁ ֶשיִ ּ ּקָ ׁ ֵשר:
ֵמ ִאירַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
רע"ב ) -א( מאימתי מוציאים זבלים
לאשפות  -דרך עובדי אדמה לכנוס הזבל
למקום אחד בשדה ועושה שם אשפה גדולה
עד שהוא מפזרו בשדה לזבלה :משיפסקו
עוברי עבירה  -לעבוד את הארץ בשנה
השביעית וקודם שיפסקו עוברי עבירה,
אסור ,שלא יאמרו מעוברי עבירה הוא,
ולזבל שדהו הוא מוציא .ויש ספרים שכתוב
בהם עובדי עבודה ,והיא היא :משייבש

המתוק  -משיהיה יבש הזבל שנותן מתיקה
לפירות :משיקשר  -כשמתחיל להתייבש
מתעבה ונעשה קשרים ,וקרובים דבריהם
להיות שוים .ובירושלמי מפרש ,משייבש
המתוק ,סדקין שבבקעה כשהמטר יורד
מתמלאים מים ואינם מתיבשים אלא לאחר
זמן ,ונקראים מתוק על שם מתקו לו רגבי
נחל )איוב כא(:
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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום א'
שר
שר עֶ ֶ ׂ
)ב( ַעד ַּכ ּ ָמה ְמז ְַּב ִליןַ ,עד ׁ ָשל ֹׁש ) ׁ ָשל ֹׁש( אַ ְׁש ּ ַפ ּתוֹ ת ְלבֵ ית ְסאָ ה ׁ ֶשל ֶע ֶׂ
יפין ַעל
יפין ַעל הַ ּ ַמ ְׁש ּ ֵפלוֹ ת ,וְ אֵ ין מוֹ ִס ִ
ַמ ְׁש ּ ֵפלוֹ ת ֶשל לֶ ֶת ְך לֶ ֶת ְך .מוֹ ִס ִ
הָ אַ ְׁש ּ ַפ ּתוֹ תַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ מֵ ר ,אַ ף ַעל הָ אַ ְׁש ּ ַפ ּתוֹ ת:
רע"ב ) -ב( משפלות  -קופות שמוציאין
בהם זבלים ,שכל משפל מחזיק לתך שהוא
משאוי של חמור ,והלתך חצי כור ,חמש
עשרה סאין :מוסיפין על המשפלות  -נותן
באשפה אחת משפלות כמו שהוא רוצה :ואין

מוסיפין על האשפות  -לעשות יותר משלש
אשפות בבית סאה שלא יראה כמזבל את
השדה :רבי שמעון אומר אף על האשפות -
מוסיפין ,כיון שיש צבור גדול במקום אחד לא
מחזי כמזבל .ואין הלכה כר"ש:

ָתר ִמ ָּכאן,
הו ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשל ֹׁש אַ ְׁש ּ ַפ ּתוֹ ת ְלבֵ ית ְסאָ ה .י ֵ
)ג( עוֹ ֶׂשה אָ ָדם אֶ ת ָ ׂ
ש ֵד ּ
) ַמחֲצִ יב(ִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְס ִריןַ ,עד ׁ ֶשיַּעֲ ִמיק ְׁשל ׁ ָֹשה ,אוֹ ַעד
שה אָ ָדם אֶ ת זִ ְבלוֹ אוֹ צָ רַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ סֵ רַ ,עד ׁ ֶש ּיַעֲ ִמיק
יה ְׁשל ׁ ָֹשה .עוֹ ֶ ׂ
ׁ ֶשיַּגְ ִּב ַּ
ְ
מועט ,מוֹ ִסיף ָעלָ יו וְ הוֹ לֵ ךַ .ר ִּבי
יה ְׁשל ׁ ָֹשה .הָ יָה לוֹ ָדבָ ר ּ ָ
ְׁשל ׁ ָֹשה אוֹ ַעד ׁ ֶשיַּגְ ִּב ַּ
יה ְׁשל ׁ ָֹשה ,אוֹ ַעד
אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן עֲ ז ְַריָה אוֹ סֵ רַ ,עד ׁ ֶשיַּעֲ ִמיק ְׁשל ׁ ָֹשה ,אוֹ ַעד ׁ ֶשיַּגְ ִּב ַּ
ׁ ֶשיִ ּ ּ ֵתן ַעל הַ ּ ֶסלַ ע:
רע"ב ) -ג( יתר מכאן  -משלש ]אשפות[
מותר ,והיינו דר' שמעון דרישא ,והשתא אתא
לאשמועינן דשרי ר"ש אפילו אין עשר
משפלות ובלבד שלא יהיה בה פחות משלש,
דאף על פי שיש מעט זבל באשפה ,וסלקא
דעתך אמינא דמודה ר"ש דאם מוסיף
האשפות נראה כמזבל ,קא משמע לן דלא
מחזי כמזבל הואיל ואינו מפזרו :עד שיעמיק
ג'  -שיעמיק מקום האשפה ,או יגביה משאר
הקרקע ג' טפחים ,שיהיה ניכר דלכנוס הזבל
למקום אחד הוא עושה ולא לזבל את השדה:
עושה אדם את זבלו אוצר  -אותם שלש
אשפות של שלשים משפלות יכול לעשות
אותם אשפה אחת ולהוסיף עליהם כמו
שירצה ,דלא תימא כי היכי דאסור יותר

משלש אשפות לבית סאה ,הכי נמי אסור
יותר משיעור ג' אשפות במקום אחד :ר"מ
אוסר  -בירושלמי מוכח דביותר מכשיעור
בלבד אוסר ר"מ ,אבל בכשיעור השתא
בשלשה מקומות מותר ,במקום אחד לא כל
שכן .ואין הלכה כר"מ :היה לו דבר מועט -
שאין לו להוציא בפעם א' כשיעור המפורש
לעיל מוציא אותו מעט ומוסיף עליו והולך:
ר"א בן עזריה אוסר  -שמא לא יהיה לו זבל
יותר ונראה כמזבל שדהו ,עד שיוציא עשר
משפלות כאחת ,או עד שיעמיק ג' או יגביה
ג' ,שכיון שאותו מקום משונה משאר השדה
לא מחזי כמזבל ,וכן אם נתנו על הסלע
שאינו ראוי לזריעה:

ומנִּ יחַ אֶ ת
רוחוֹ ת ּ ַ
הו ,עוֹ ֶ ׂשה סַ הַ ר ְלבֵ ית סָ ַ
)ד( הַ ְמ ַדיֵּר אֶ ת ָ ׂ
אתיִ ם ,עוֹ קֵ ר ׁ ָשל ֹׁש ּ
ש ֵד ּ
הָ אֶ ְמצָ ִעית .נִ ְמצָ אְ ,מ ַדיֵּר ּ ֵבית אַ ְר ַּב ַעת ְס ִאיןַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר,
הו ּ ֵבית אַ ְר ַּב ַעת ְס ִאיןְ ,מ ׁ ַשיֵּר ִמ ּ ֶמ ּנָה ִמ ְקצָ ת,
ּ ֵבית ְׁשמוֹ נַת ְס ִאין .הָ יְ ָתה כָ ל ָ ׂ
ש ֵד ּ
ְ
ְ
הו ְּכ ֶד ֶרך הַ ְמז ְַּב ִלין:
ִמ ּ ְפנֵי ַמ ְר ִאית הָ ַעיִ ןּ .ומוֹ צִ יא ִמן הַ ּ ַסהַ ר וְ נוֹ ֵתן ְלתוֹ ך ָ ׂ
ש ֵד ּ
רע"ב ) -ד( המדייר שדהו  -לשון דיר של
בהמות שאין לו מקום פנוי להעמיד בהמותיו
אלא שם ואינו מתכוין לזבל שדהו בענין זה,
ודעתו להכניס הזבל לאשפתות אחר כך :סהר
 כמו סחר היקף של מחיצה סביב הצאן:עוקר ג' רוחות  -כשנתמלאה הסהר זבל,

עוקר מן הסהר ג' רוחות וזוקפן לצד אחר של
אמצעית ומדייר שם כמו כן בית סאתים.
ועושה אשפות בתוך שדהו ג' אשפות לבית
סאה כדאמרן :נמצא מדייר בית ד' סאים -
סאתים מצד זה של מחיצה אמצעית וסאתים
מצד אחר ,ואשמועינן מתני' דשרי לדייר בית
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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום א'
ארבעת סאין קודם שיעשה ממנה אשפות,
אבל טפי ,לא ,שלא יאמרו לדייר שדהו
מתכוין :מפני מראית העין  -שלא יהא נראה

כמתכוין לזבל שדהו אם עושה את כולה
סחר :כדרך המזבלין  -שלש אשפות לכל בית
סאה .ואין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל:

רע"ב ) -ה( מחצב  -מקום בתוך שדהו
שחוצבין ממנו אבנים לבנין ,אם היה מכוסה
עפר ולא היה נראה ,אין פותחין אותו בתחלה
בשביעית ,שהרואה אומר לתקן שדהו הוא
עושה כדי לזרוע בתוכו ולא להוציא האבנים
לבנין :עד שיהא בו ג' מורביות  -שיהיו
נגלים ונראים מאותו מחצב קודם שביעית

שלש שורות של אבנים שכל שורה מהם ג'
אמות אורך ושלש אמות רוחב ברום שלש
אמות ,שנמצאו שם תשעה אבנים שכל אבן
היא אמה על אמה ברום שלש ,וכן בכל שורה
ושורה ,הרי עשרים ושבע אבנים לשלש
שורות ,ובהכי ניכר שלצורך אבנים לבנין הוא
מוציאם ולא לתקן שדהו:

מור ִּב ּיוֹ ת,
יו בוֹ ׁ ָשל ֹׁש ּ ְ
)ה( לֹא יִ ְפ ּ ַתח אָ ָדם ַמחֲצֵ ב ַּב ְּת ִח ָּלה ְלתוֹ ְך ָ ׂ
הוַ ,עד ׁ ֶשיִ ּ ְה ּ
ש ֵד ּ
עורן ֶעשְׂ ִרים וְ ׁ ֶשבַ ע אֲבָ נִ ים:
רום ׁ ָשל ֹׁשִׁ ,ש ּ ָ
ׁ ֶשהֵ ם ׁ ָשל ֹׁש ַעל ׁ ָשל ֹׁש ַעל ּ

עור
)ו( ּגָ ֵדר ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ ֶע ֶ ׂ
לוִׁ .ש ּ
אוי ְׁשנַיִ ם ְׁשנַיִ ם ,ה ֲֵרי אֵ לּ ּו יִ ּנָטֵ ּ
שר אֲבָ נִ ים ׁ ֶשל ַמ ּ ְׂש ּ
ש ָרה ְטפָ ִחיםָ ּ .פחוֹ ת ִמ ּ ֵכןְ ,מחַ ֵ ּצב ,וְ גוֹ ְממוֹ ַעד ּ ָפחוֹ ת ֵמהָ אָ ֶרץ טֶ פַ חַּ .ב ּ ֶמה
ּגָ ֵדר ,עֲ ָ ׂ
ְ
ְ
הוא רוֹ צֶ ה ,יִ ּטוֹ ל.
ִּ
ְדבָ ִרים
אֲמוריםִ ,מ ּתוֹ ך ׁ ֶשלּ וֹ  .אֲ בָ ל ִמ ּתוֹ ך ׁ ֶשל חֲבֵ רוֹ ַ ,מה ּ ׁ ֶש ּ
יעית .אֲבָ ל ִאם ִה ְת ִחיל
אֲמוריםִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶשלֹא ִה ְת ִחיל בּ וֹ ֵמ ֶע ֶרב ְׁש ִב ִ
ִּ
ַּב ּ ֶמה ְדבָ ִרים
הוא רוֹ צֶ ה ,נוֹ טֵ ל:
בּ וֹ ֵמ ֶע ֶרב ְׁש ִב ִ
יעיתַ ,מה ּ ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -ו( של משאוי שנים שנים  -שיש
בכל אחת מהן משאוי שני בני אדם :הרי אלו
ינטלו  -כולן ואפילו הקטנות שבהן ולא
מתחזי כמפנה הגדר לעשות מקומו שדה:
פחות מכאן מחצב  -ואינו נוטלו כולו אלא
גוממו ומניח מן הסלע בארץ טפח כדי שלא

יהא ראוי לזריעה :במה דברים אמורים -
האי דלא יפתח מחצב ,והאי דגוממו :מה
שהוא רוצה ליטול  -דלא מיחזי כמתקן שדה,
כיון דלאו דידיה הוא .ואפילו בשלו נמי לא
מחזי כמתקן שדה אם התחיל ליטול מערב
שביעית:

נִת ּגַ לּ ּוִ ,אם י ֵׁש ָּבהֶ ם ְׁש ּ ַתיִ ם
יו ְמכֻ ּסוֹ ת וְ ְ
)ז( אֲבָ נִ ים ׁ ֶשזִ ּ ְעזְ ָע ַתן הַ ּ ַמח ֲֵר ׁ ָשה ,אוֹ ׁ ֶשהָ ּ
הו ,נוֹ טֵ ל אֶ ת
ש ֵד ּ
לו .הַ ְמסַ ּקֵ ל אֶ ת ָ ׂ
אוי ְׁשנַיִ ם ְׁשנַיִ ם ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו יִ ּ ָנטֵ ּ
ׁ ֶשל ַמ ּ ְׂש ּ
ומנִּ יחַ אֶ ת הַ ּנוֹ גְ עוֹ ת ָּבאָ ֶרץ .וְ כֵ ן ּגַ ְר ּגַ ר ׁ ֶשל צְ רוֹ רוֹ ת אוֹ גַ ל ׁ ֶשל
הָ ֶע ְליוֹ נוֹ תַ ּ ,
ומנִּ יחַ אֶ ת הַ ּנוֹ גְ עוֹ ת ָּבאָ ֶרץִ .אם י ֵׁש ּ ַת ְח ּ ֵתיהֶ ן סֶ לַ ע
אֲ בָ נִ ים ,נוֹ טֵ ל אֶ ת הָ ֶע ְליוֹ נוֹ תַ ּ ,
לו:
אוֹ קַ ׁש ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו יִ ּנָטֵ ּ
רע"ב ) -ז( שזעזעתן המחרישה  -ואפילו
לא זעזעתן אלא שעתידה לזעזען הוי כאילו
זעזעתן :הרי אלו ינטלו  -כולן ,אגב אותן
שתים :המסקל שדהו  -שמסלק האבנים מן
השדה ,לשון סקלו מאבן )ישעיה סב( :ומניח

את התחתונות הנוגעות בארץ  -דבכהאי
גוונא לא מיחזי כמתקן שדה :גרגיר של
צרורות וגל של אבנים  -קטנות :אם יש
תחתיהן סלע או קש  -לא מחזי כמתקן כיון
דאין המקום ראוי לזריעה:

קו הַ גְּ ׁ ָש ִמיםִ ,מ ּ ְפנֵי
)ח( אֵ ין בּ וֹ נִ ין ַמ ְד ֵרגוֹ ת ַעל ּ ִפי הַ ּגֵאָ יוֹ ת עֶ ֶרב ְׁש ִב ִ
יעית ִמ ּ ׁ ֶש ּ ָפ ְס ּ
קו הַ גְּ ׁ ָש ִמיםִ ,מ ּ ְפנֵי
הוא ַּב ּ ְׁש ִב ִ
יעית ִמ ּ ׁ ֶש ּ ָפ ְס ּ
הוא ְמ ַת ְ ּקנָן לַ ּ ְׁש ִבי ִעית .אֲ בָ ל בּ וֹ נֶה ּ
ׁ ֶש ּ
ְ
הוא חַ יִ ץָּ .כל
הוא ְמ ַת ְּקנָן ְלמוֹ צָ אֵ י ְׁש ִב ִ
יעית .וְ לֹא יִ ְסמוֹ ך ּ ֶב ָעפָ ר ,אֲבָ ל עוֹ ֶׂשה ּ
ׁ ֶש ּ
הוא יָכוֹ ל ִל ְפ ׁשוֹ ט אֶ ת יָדוֹ וְ ִל ְּטלָ ּה ,הֲ ֵרי זוֹ ִת ּנָטֵ ל:
אֶ בֶ ן ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -ח( אין בונין מדרגות  -מעלות על
פני הגאיות שלא יחליקו בירידתן לקחת המים

שנתקבצו בעמק באותן הגומות דנראה
כמתקנן להשקות בהן שדותיו בשביעית :לא
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יסמוך בעפר  -אם בא להיות סוכר מקום
יציאת המים באבנים ,לא יתן עפר וטיט בין
האבנים משום דמחזי טפי שהוא מתכוין
להשקות מהן שדותיו :אבל עושה הוא חייץ -
אבנים סדורות זו על גב זו כעין גדר בלא

עפר וטיט :כל אבן  -שבשדהו ,אפילו קטנה
אם כשהוא בונה הגדר או הבנין יכול לפשוט
ידו וליטלה ולבנות בה :הרי זו תנטל -
שהגדר מוכחת עליו דלבנות גדרו הוא נוטלה
ולא לתקן השדה לזריעה:

)ט( אַ ְבנֵי כָ תֵ ףָּ ,באוֹ ת ִמ ָּכל ָמקוֹ ם .וְ הַ ּקַ ְּבלָ ןֵ ,מ ִביא ִמ ָּכל ָמקוֹ ם .וְ אֵ לּ ּו הֵ ם אַ ְבנֵי
כָ ֵתףָּ ,כל ׁ ֶשאֵ ינ ָּה יְ כוֹ לָ ה ְל ִה ּנָטֵ ל ְּבאַ חַ ת יָדִּ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר,
אַ ְבנֵי כָ תֵ ף ִּכ ְׁש ָמןָּ ,כל ׁ ֶשהֵ ן נִ ּ ָטלוֹ ת ְׁש ּ ַתיִ ם ׁ ָשלֹ ׁש ַעל הַ ָּכ ֵתף:
רע"ב ) -ט( באות מכל מקום  -אפילו
מתוך שלו דמידע ידיע דלבנין קבעי להו ולא
לתקן את השדה :והקבלן  -שקיבל שדה
באריסות מביא מכל מקום ואפילו מאותה
שדה שהוא אריס בה ,אפילו אבנים קטנות

שאין ]שדה זו חשובה כשלו .ויש מפרשים,
והקבלן שדרכו לבנות בנינים בקבולת שאין[
כוונתו אלא לקבץ אבנים מביא ]מכל מקום
ואפילו משדה[ שלו :ר' יוסי אומר כו' -
והלכה כר' יוסי:

שה
)י( הַ בּ וֹ נֶה גָ ֵדר ֵּבינוֹ ּובֵ ין ְר ׁש ּות הָ ַר ִּבים מֻ ּ ָתר ְלהַ עֲ ִמיק ַעד הַ ּ ֶסלַ עַ .מה יַּעֲ ֶ ׂ
ומ ַת ְּקנוֹ ִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַעַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר,
ּ ֶב ָעפָ ר צוֹ בְ רוֹ ִּב ְר ׁש ּות הָ ַר ִּבים ּ ְ
ְ
שה ּ ֶב ָעפָ ר ,צוֹ ְברוֹ
נוַ .מה יַּעֲ ֶ ׂ
ְּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶשאֵ ין ְמקַ ְל ְק ִלין ִּב ְר ׁש ּות הָ ַר ִּביםָּ ,כך לֹא יְ ַת ּקֵ ּ
ומ ָע ָרה:
הו ְּכ ֶד ֶר ְך הַ ְמז ְַּב ִלין .וְ כֵ ן הַ חוֹ פֵ ר בּ וֹ ר וְ ִׁשיחַ ּ ְ
ְּבתוֹ ְך ָ ׂ
ש ֵד ּ
רע"ב ) -י( להעמיק עד הסלע  -ולא
חיישינן דלמא ממלך וזרע ליה שאין דרך בני
אדם לזרוע סמוך לרשות הרבים אבל בינו
לבין חבירו חיישינן דלמא ממלך וזרע ליה
ואסור :צוברו ברשות הרבים  -ואחר כך
נוטלו משם ומתקן את רשות הרבים כמו
שהיה :כשם שאין מקלקלים רשות הרבים כך
לא יתקן  -כלומר לא מבעיא לצבור עפרו
לרשות הרבים שהוא אסור אף על פי שיסירנו
אחר כך שהרי מקלקל הוא לשעה ,אלא
אפילו לתקן אסור; כגון אם היו אבנים או
עפר מפוזרים ברשות הרבים לא יצברם
במקום אחד ,אלא יסלקם לגמרי מרשות
הרבים ,והיינו דקאמר כשם שאין מקלקלין
רשות הרבים לצבור עפרו לרשות הרבים אף

גמרא

על פי שדעתו לסלקו מיד ,כך לא יתקן לצבור
אבנים או עפר המפוזרים ברשות הרבים
ולשום אותם בצדי רשות הרבים לפי שעה,
אלא יסלקם מיד לגמרי מכל רשות הרבים
ויוציאם לים או לנהר :מה יעשה בעפר -
אליבע דרבי עקיבא :צוברו בתוך שדהו כדרך
המזבלים  -שלש אשפות לבית סאה :וכן
החופר בור שיח ומערה  -בשאר ימות
השנה ,פליגי בה רבי יהושע ורבי עקיבא,
לרבי יהושע צוברו ברשות הרבים ובלבד
שיסלקנו אחר כך ויתקן רשות הרבים כמו
שהיה ,ולר' עקיבא אף על פי שדעתו לתקן
אסור ,אלא צוברו ברשותו .והלכה כר'
עקיבא:

 -ברכות דף לד' ע"א

אמר רב הונא טעה בשלש ראשונות חוזר לראש באמצעיות חוזר לאתה
חונן באחרונות חוזר לעבודה ורב אסי אמר אמצעיות אין להן סדר מתיב
רב ששת מהיכן הוא חוזר מתחלת הברכה שטעה זה תיובתא דרב הונא
אמר לך רב הונא אמצעיות כלהו חדא ברכתא נינהו אמר רב יהודה
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לעולם אל ישאל אדם צרכיו לא בשלש ראשונות ולא בשלש אחרונות אלא
באמצעיות דאמר רבי חנינא ראשונות דומה לעבד שמסדר שבח לפני רבו
אמצעיות דומה לעבד שמבקש פרס מרבו אחרונות דומה לעבד שקבל פרס
מרבו ונפטר והולך לו תנו רבנן מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה
בפני רבי אליעזר והיה מאריך יותר מדאי אמרו לו תלמידיו רבינו כמה
ארכן הוא זה אמר להם כלום מאריך יותר ממשה רבינו דכתיב ביה את
ארבעים היום ואת ארבעים הלילה וגו' שוב מעשה בתלמיד אחד שירד
לפני התיבה בפני רבי אליעזר והיה מקצר יותר מדאי אמרו לו תלמידיו
כמה קצרן הוא זה אמר להם כלום מקצר יותר ממשה רבינו דכתיב אל נא
רפא נא לה אמר רבי יעקב אמר רב חסדא כל המבקש רחמים על חבירו
אין צריך להזכיר שמו שנאמר אל נא רפא נא לה ולא קמדכר שמה
דמרים:
רש"י על הגמרא
אין להן סדר  -ואם דלג ברכה אחת ואחר
כך נזכר בה אומרה ,אף שלא במקומה:
מתחלת הברכה שטעה זה  -וממילא
משתמע דגומר ממנה והלאה ,אלמא על

זוהר

סדרה צריך לחזור ולאומרה :חדא ברכתא
נינהו  -ודקתני מתניתין מתחלת הברכה
שטעה זה היינו אתה חונן :ונפטר  -נוטל
רשות :אינו צריך להזכיר שמו  -של חולה:

– בהעלותך דף קמח' ע"ב

רועה יְ ָי ְּבאוֹ ר ּ ָפנ ָ
כון.
ִר ִּבי אַ ָּבא ּ ָפ ַתח) ,תהלים פט( אַ ְׁש ֵרי הָ ָעם יוֹ ְד ֵעי ְת ּ ָ
ֶיך יְ הַ ֵּל ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הַ אי ְק ָרא ּ ְ
הוא
ינון יִ שְׂ ָראֵ לְ ,ד ּ ְ
יך ּ
מוהָ  ,אֲבָ ל ּ ָתא ֲחזֵי ,ז ַָּכ ִאין ִא ּ ּ
אוק ּ
יה,
ישא) ,דף קמ"ט ע"א( וְ אוֹ ִליף לוֹ ן אָ ְרחוֹ יְ ,ל ִא ְת ַ ּד ְּבקָ א ּ ֵב ּ
יתא קַ ִ ּד ׁ ָ
יָהַ ב לוֹ ן אוֹ ַריְ ָ
הו ְּב ׁ ַשעֲ ָתא
קודי ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
יטר ּ ִפ ּ ּ ֵ
ול ֵמ ַ
ְּ
הו ְל ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי .וְ קָ ִריב ְל ּ
יתאְ ,ל ִמזְ ּ ֵכי ְּב ּ
ותא אַ ח ֲָרא ,וְ סָ ִליק לוֹ ן ְל ִא ְתאַ ח ֲָדא
קו ִמ ּ ִמצְ ָריִ םּ ְ ,דהָ א ְּכ ֵדין אַ ּ ִפיק לוֹ ן ֵמ ְר ׁש ּ ָ
ְ ּדנ ְָפ ּ
ותא
בו ְּתחוֹ ת ְר ׁש ּ ָ
יהְ ּ ,
ִּב ְׁש ֵמ ּ
רון ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ לְּ ,בנֵי חוֹ ִרין ִמכּ ָֹּלאּ ְ .דלָ א י ְָת ּ
וכ ֵדין ִא ְק ּ
יהְּ ,דסָ ִליק ַעל כּ ָֹּלאְּ ,ד ׁ ַש ִ ּליט ַעל ִע ָּל ִאין
אַ ח ֲָרא ,וְ סָ ִליק לוֹ ן ְלאַ ח ֲָדא ִּב ְׁש ֵמ ּ
וְ ַת ּ ָת ִאין:
ימותא ִ ּד ְלהוֹ ן ,קָ ָרא לוֹ ן )שמות ד( ְּבנִ י ְבכוֹ ִרי יִ שְׂ ָראֵ לְּ ,כגַ וְ ונָא )דקדושה(
ומ ּגוֹ ְר ִח ּ ָ
ִּ
ילא וְ ַת ּ ָתא ,וְ ׁ ָש ָרא ְק ִט ִירין וְ אֲ ִּס ִירין
ִע ָּלאָ ה )ועל דא( .קָ ַטל )ס"א וקטל( ָּכל ְּבכוֹ ר ִ ּד ְל ֵע ָּ
ְ ּד ִע ָּל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאיןְּ ,בגִ ין ְלאַ ּ ָפקָ א לוֹ ן ,וְ ָע ִביד לוֹ ן ְּבנֵי חוֹ ִרין ִמכּ ָֹּלא .וְ ַעל ָ ּדא לָ א
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יהו
הוא ,לָ א ַמ ְלאָ ְך ,וְ לָ א ָ ׂ
ָּב ָעא ּ ְ
יהו .וְ עוֹ דּ ְ ,דהָ א ִא ּ
ש ָרף ,אֶ ָּלא ִא ּ
יך ּ
ותא ִ ּד ְׁש ִליחָ א
ינון ִּב ְר ׁש ּ ָ
נְדע כּ ָֹּלאְ ּ ,
י ַָדע ְלאַ ְב ֲחנָא ּ ְ
ול ִמ ְׁש ֵרי אֲ ִס ִירין ,וְ לָ או ִא ּ ּ
ול ִמ ַ ּ
יה:
יד ּ
אַ ח ֲָרא אֶ ָּלא ִּב ֵ
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קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ינון ְּבכוֹ ֵרי
יליָא ְ ּדבָ ָעא ּ ְ
הוא לֵ ְ
הוא ְלקָ ְטלָ א ָּכל ִא ּ ּ
יך ּ
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,בהַ ּ
זַמ ִרין ְלז ּ ְַמ ָרא קַ ּ ֵמיהּ  ,אָ ַמר לוֹ ן,
תו ְמ ּ ְ
ְּכ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמרְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ָר ַמ ׁש לֵ ְ
יליָא ,אָ ּ
יר ָתא אַ ח ֲָראְ ,מז ּ ְַמ ִרין ָּבנַי ְּבאַ ְר ָעא:
הוא ְ ּדהָ א ִׁש ָ
ידן ּ
לָ או ִע ָ ּ
ְ
הוא ְּכ ֵדין עֲ בַ ד
יליָאִ ,א ְּת ַער רּוחַ צָ פוֹ ן ,וְ ּ ְ
ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ְת ּ ְפ ִליג לֵ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
בקוֹ ל ָרם) ,ס"א וישראל מזמרין ואמרין הלילא בקול רם(
יר ָתא ְּ
נוק ִמין ,וְ יִ שְׂ ָראֵ ל ַעבְ ִ ּדין ִׁש ָ
ְּ
הו ,הֲווֹ
וכ ֵדין עֲ בַ ד לוֹ ן ְּבנֵי חוֹ ִרין ִמכּ ָֹּלאַ ּ ,
ְּ
ומ ְלאָ ִכין ִע ָּלאֵ י ,וְ כָ ל ַמ ִׁש ְריָין ּ ֻכ ְ ּל ּ
הוא
צַ יְ ִ
ימו ְלבָ ּ ֵתיהוֹ ןֵ ,מהַ ּ
ָרוְ ,ר ִׁש ּ
יתין ְלהוֹ ן ְלקַ לֵ יהוֹ ן ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ לָּ .ב ַתר ְ ּד ִא ְתגְּ ז ּ
ימין) .שמות יב( ַעל הַ ּ ַמ ְׁשקוֹ ף וְ ַעל ְׁש ּ ֵתי
ומ ָ ּד ָמא ְ ּד ִפ ְסחָ אִּ ,ב ְתלַ ת ְר ִׁש ִ
ָּד ָמאִ ּ ,
זוזוֹ ת:
הַ ּ ְמ ּ
יהו
ישאְ ּ ,
ימא קַ ִ ּד ׁ ָ
יהו ְר ִׁש ָ
ַמאי ַט ְע ָמא .הָ א ּ ְ
ומחַ ְּבלָ א ַּכד ִא ּ
מוהָ ְּבגִ ין ְ ּד ִא ּ
אוק ּ
יהו ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל,
הוא ּ ִפ ְתחָ א ,חָ יִ יס ָעלַ יְ ּ
הוא ָ ּד ָמא ְ ּדהֲוָ ה ָר ִׁשים ַעל הַ ּ
נ ִָפיק ,וְ חָ ֵמי הַ ּ
הוא ִד ְכ ִתיב ּופָ סַ ח יְ ָי ַעל הַ ּ ֶפ ַתח וְ גוֹ ':
הֲ ָדא ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ז'
)יז( סדר תפלות כך הוא בשחר משכים אדם ומברך ברכות אלו וקורא הזמירות ומברך
לפניהם ולאחריהם וקורא אחר כך שמע ומברך לפניה ולאחריה ומדלג קדושה מן
הברכה ראשונה שלפניה שאין היחיד אומר קדושה וכשהוא חותם גאל ישראל מיד
יעמוד כדי שיסמוך גאולה לתפלה ומתפלל מעומד כמו שאמרנו וכשישלים ישב ויפול
על פניו ומתחנן ומגביה ראשו ומתחנן מעט והוא יושב בדברי תחנונים ואחר כך יקרא
תהלה לדוד )מיושב( ויתחנן כפי כחו ויפטר למעשיו:
)יח( ובתפלת המנחה מתחיל לקרוא תהלה לדוד מיושב ואחר כך עומד ומתפלל תפלת
המנחה וכשמשלים נופל על פניו ומתחנן ומגביה ראשו ויתחנן כפי כחו ויפטר למעשיו
ובתפלת הערב קורא ק"ש ומברך לפניה ולאחריה וסומך גאולה לתפלה ומתפלל
מעומד וכשישלים ישב מעט ויפטר והמתחנן אחר תפלת ערבית הרי זה משובח ואע"פ
שמברך השכיבנו אחר גאל ישראל אינה הפסק בין גאולה לתפלה והרי שתיהן כברכה
אחת ארוכה:

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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