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חק לישראל – פרשת נשא יום א'
תורה -

במדבר פרק ד'

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

)כ( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם

ימר:
משה ְל ֵמ ָ
ֶׁ

ֹתם) :כב( נָשׂ א אֶ ת
ֹתם ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָ
ֹאש ְּבנֵי גֵ ְר ׁשוֹ ן ּגַ ם הֵ ם ְלבֵ ית אֲ ב ָ
)כב( נָשׂ א אֶ ת ר ׁ
ֹתם) :כב( קַ ּ ֵבל יָת חֻ ְׁש ַּבן ְּבנֵי ג ְֵר ׁשוֹ ן אַ ף ִא ּנוּן ְלבֵ ית
ֹאש ְ ּבנֵי ג ְֵר ׁשוֹ ן ּגַ ם הֵ ם ְלבֵ ית ֲאב ָֹתם ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָ
ר ׁ
אֲ בָ הַ ְתהוֹ ן ְלז ְַרעֲ י ְַתהוֹ ן:

וָמ ְעלָ ה ַעד ּ ֶבן ח ֲִמ ּ ִׁשים ׁ ָשנָה ִּת ְפקֹד אוֹ ָתם ָּכל הַ ָּבא
לשים ׁ ָשנָה ַ
)כג( ִמ ּ ֶבן ְׁש ִׁ
לשים ׁ ָשנָה וָ ַמ ְעלָ ה ַעד ּ ֶבן ח ֲִמ ּ ִׁשים
ב ד עֲ ב ָֹדה ְ ּבאֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד) :כג( ִמ ּ ֶבן ְׁש ִׁ
ִלצְ בֹא צָ בָ א לַ עֲ ֹ
ׁ ָשנָה ִּת ְפקֹד אוֹ ָתם ָּכל הַ ָּבא ִלצְ ֹב א צָ בָ א לַ עֲ ֹבד עֲ ֹ
ב ָדה ְ ּבאֹ הֶ ל מוֹ ֵעד) :כג( ִמ ַּבר ְּתלָ ִתין ְׁשנִ ין
ו ְּל ֵע ָּלא ַעד ַּבר חַ ְמ ִׁשין ְׁשנִ ין ִּת ְמנֵי י ְָתהוֹ ן ָּכל ְ ּדאָ ֵתי ְלחַ ּיָלָ א חֵ ילָ א ְל ִמ ְפלַ ח ּפו ְּלחָ נָא ְּב ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא:
שא) :כד( זֹאת עֲ ב ַֹדת ִמ ְׁש ּ ְפחֹת הַ ּג ְֵר ׁ ֻשנִּ י
ול ַמ ּ ָ ׂ
)כד( זֹאת עֲ ֹב ַדת ִמ ְׁש ּ ְפחֹת הַ ּ ֵג ְר ׁ ֻשנִּ י לַ עֲ בֹד ּ ְ
ול ַמ ּ ָ ׂ
לַ עֲ ֹבד ּ ְ
גֵר ׁשוֹ ן ְל ִמ ְפלַ ח ו ְּל ַמ ּטוֹ ל:
שא) :כד( ֵ ּדין ּפו ְּלחַ ן ז ְַרעֲ יַת ּ ְ

ומ ְכסֵ ה הַ ּ ַתחַ ׁש ֲא ׁ ֶשר
הו ּ ִ
או אֶ ת יְ ִריעֹת הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן וְ אֶ ת אֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד ִמכְ סֵ ּ
)כה( וְ נָשְׂ ּ
ְ
או אֶ ת יְ ִריעֹת הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן וְ אֶ ת
ָעלָ יו ִמ ְל ָמ ְעלָ ה וְ אֶ ת ָמסַ ך ּ ֶפ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד) :כה( וְ נָשְׂ ּ

שר ָעלָ יו ִמ ְל ָמ ְעלָ ה וְ אֶ ת ָמסַ ְך ּפֶ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד) :כה(
ומ ְכסֵ ה הַ ּ ַתחַ ׁש אֲ ׁ ֶ
הו ּ ִ
אֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד ִמ ְכסֵ ּ
יה וְ חוֹ פָ אָ ה ְדסַ ְסגוֹ נָא ִ ּדי עֲ לוֹ ִהי ִמ ְ ּלעֵ ָּלא וְ יָת ּ ְפ ָרסָ א ִ ּד ְת ַרע
יעת ַמ ְׁש ְּכנָא וְ יָת ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא חוֹ פָ אֵ ּ
וְ יִ ְּטלוּן יָת יְ ִר ַ
ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא:

אֲשר ַעל הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן וְ ַעל
ֶׁ
)כו( וְ אֵ ת קַ ְל ֵעי הֶ חָ צֵ ר וְ אֶ ת ָמסַ ְך ּ ֶפ ַתח ׁ ַש ַער הֶ חָ צֵ ר
שה לָ הֶ ם
ֲשר י ֵָע ֶ ׂ
ית ֵריהֶ ם וְ אֶ ת ָּכל ְּכלֵ י עֲ ֹב ָד ָתם וְ אֵ ת ָּכל א ׁ ֶ
הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ סָ ִביב וְ אֵ ת ֵמ ְ
ְ
ֲשר ַעל הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן
דו) :כו( וְ אֵ ת קַ ְל ֵעי הֶ חָ צֵ ר וְ אֶ ת ָמסַ ך ּ ֶפ ַתח ׁ ַש ַער הֶ חָ צֵ ר א ׁ ֶ
וְ ָעבָ ּ
ית ֵריהֶ ם וְ אֶ ת ָּכל ְּכלֵ י עֲ ֹב ָד ָתם וְ אֵ ת ָּכל אֲ ׁ ֶשר י ֵָע ֶׂשה
וְ ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ סָ ִביב וְ אֵ ת ֵמ ְ
דו) :כו( וְ יָת ְס ָר ֵדי ַד ְר ּ ָתא וְ יָת ּ ְפ ָרסָ א ְד ַמעֲ לָ נָא ִ ּד ְת ַרע ַ ּד ְר ּ ָתא ִ ּדי ַעל ַמ ְׁש ְּכנָא וְ ַעל ַמ ְד ְּבחָ א ְסחוֹ ר
לָ הֶ ם וְ ָעבָ ּ
ְסחוֹ ר וְ יָת אַ ּט ּונֵיהוֹ ן וְ יָת ָּכל ָמנֵי ּפו ְּלחַ נְ הוֹ ן וְ יָת ָּכל ִ ּדי יִ ְת ְמסַ ר ְלהוֹ ן וְ יִ ְפ ְלחוּן:

רש"י
)כב( נשא את ראש בני גרשון גם הם  -כמו
שצויתיך על בני קהת לראות כמה יש שהגיעו
לכלל עבודה:
)כה( את יריעת המשכן  -עשר התחתונות:
ואת אהל מועד  -יריעות עזים העשויות
לאהל עליו :מכסהו  -עורות אילים
מאדמים :מסך פתח  -וילון המזרחי:

נביא

)כו( אשר על המשכן  -כלומר הקלעים
והמסך של חצר הסוככים ומגינים על המשכן
ועל מזבח הנחשת סביב :ואת כל אשר יעשה
להם  -כתרגומו וית כל די יתמסר להון לבני
גרשון:

– שופטים יג' ב'-ז'

ושמוֹ ָמנוֹ חַ וְ ִא ְׁש ּתוֹ עֲ קָ ָרה וְ לֹא
יש אֶ חָ ד ִמ ָ ּצ ְר ָעה ִמ ּ ִמ ְׁש ּ ַפחַ ת הַ ָ ּדנִ י ּ ְׁ
)ב( וַ יְ ִהי ִא ׁ
יָלָ ָדה) :ב( והוה גברא חד מצרעה מזרעית דן ושמיה מנוח ואתתיה עקרה לית לה ולד:
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חק לישראל – פרשת נשא יום א'
ֹאמר אֵ לֶ יהָ ִה ּנֵה נָא אַ ְּת עֲ קָ ָרה וְ לֹא יָלַ ְד ְּת
)ג( וַ יּ ֵָרא ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה אֶ ל הָ ִא ּ ׁ ָשה וַ יּ ֶ
בן) :ג( ואתחזי מלאכא דיי לאתתא ואמר לה הא כען את עקרא ולית ליך ולד ותעדין
וְ הָ ִרית וְ יָלַ ְד ְּת ּ ֵ
ותלדין בר:

ֹאכ ִלי ָּכל ָט ֵמא:
וְ ַע ּ ָתה ִה ּ ׁ ָש ְמ ִרי נָא וְ אַ ל ִּת ְׁש ִּתי יַיִ ן וְ ׁ ֵשכָ ר וְ אַ ל ּת ְ

)ד(
כען ולא תשתין חמר חדת ועתיק ולא תיכלין כל מסאב:

)ד( וכען אסתמרי

ֹאשוֹ ִּכי נְ זִ יר אֱ ל ִֹהים יִ ְהיֶה
)ה( ִּכי ִה ּנ ְָך הָ ָרה וְ יֹלַ ְד ְּת ֵּבן ּומוֹ ָרה לֹא יַעֲ לֶ ה ַעל ר ׁ
יע אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ִמיַּד ּ ְפ ִל ְׁש ִּ
הוא יָחֵ ל ְלהוֹ ִׁש ַ
תים) :ה( ארי הא את
הַ ּנ ַַער ִמן הַ ָּבטֶ ן וְ ּ
מעדיא ותלדין בר ומספר לא יעבר על רישיה ארי נזירא דיי יהי רביא מן בטנא והוא ישרי למפרק ית
ישראל מידא דפלשתאי:

הו
יש הָ אֱ ל ִֹהים ָּבא אֵ לַ י ּ ַ
יש ּה לֵ אמֹר ִא ׁ
ֹאמר ְל ִא ׁ ָ
)ו( וַ ּ ָתבֹא הָ ִא ּ ׁ ָשה וַ ּת ֶ
ומ ְראֵ ּ
הוא וְ אֶ ת ְׁשמוֹ לֹא
יהו אֵ י ִמזֶּה ּ
ְּכ ַמ ְראֵ ה ַמ ְלאַ ְך הָ אֱ ל ִֹהים נוֹ ָרא ְמאֹ ד וְ לֹא ְׁש ִא ְל ִּת ּ
הגִּ יד ִלי) :ו( ואתת אתתא ואמרת לבעלה למימר נביא דיי אתא לותי וחזויה כחיזו מלאכא דיי חסין
ִ
לחדא ולא שאלתיה אי מדין הוא וית שמיה לא חוי לי:

ֹאכ ִלי ָּכל
ֹאמר ִלי ִה ּנ ְָך הָ ָרה וְ יֹלַ ְד ְּת ֵּבן וְ ַע ּ ָתה אַ ל ִּת ְׁש ִּתי יַיִ ן וְ ׁ ֵשכָ ר וְ אַ ל ּת ְ
)ז( וַ יּ ֶ
בטֶ ן ַעד יוֹ ם מוֹ תוֹ ) :ז( ואמר לי הא את
טֻ ְמאָ ה ִּכי נְ זִ יר ֱאל ִֹהים יִ ְהיֶה הַ ּנ ַַער ִמן הַ ּ ֶ
מעדיא ותלידין בר וכען לא תשתין חמר חדת ועתיק ולא תיכלין כל מסאב ארי נזירא דיי יהי רביא מן
בטנא עד יום מותיה:

רש"י
)ד( יין ושכר  -תי' יונתן חמר חדת ועתיק:

כתובים

)ה( ומורה  -תער ,על שם שמורה ומשליך
את השער .ואל תאכלי כל טמאה  -דברים
האסורים לנזיר:
 -משלי פרק לא' א'-ו'

תו ִא ּמוֹ :
מואֵ ל ֶמלֶ ְך ַמ ּ ָ ׂשא אֲ ׁ ֶשר יִ ְּס ַר ּ ּ
)א( ִ ּד ְב ֵרי ְל ּ

)א( מלוהי דלמואל מלכא נביותא ומרדותא

דרדתיה אמיה ואמרת ליה:

ומה ַּבר נְ ָד ָרי:
ומה ַּבר ִּב ְטנִ י ּ ֶ
)ב( ַמה ְּב ִרי ּ ַ
ָ
ָ
וד ָרכֶ יך לַ ְמחוֹ ת ְמלָ ִכין:
)ג( אַ ל ִּת ּ ֵתן לַ ּנ ִָׁשים חֵ ילֶ ך ּ ְ

)ב( וי ברי ווי בר כרסי ווי בר נדרי:
)ג( לא תתן לנשי חילך וארחתך לבנת

מלכין:

ולרוֹ זְ נִ ים אֵ ו }אֵ י{ ׁ ֵשכָ ר:
)ד( אַ ל לַ ְמלָ ִכים ְלמוֹ אֵ ל אַ ל לַ ְמלָ ִכים ְׁשתוֹ יָיִ ן ּ ְ

)ד( אזדהר מן

מלכי למואל מן מלכי דשתין חמרא ומן שלטוני דשתין שכרא:

יש ּנֶה ִ ּדין ָּכל ְּבנֵי עֹנִ י:
ּ ֶפן יִ ְׁש ּ ֶתה וְ יִ ְׁש ַּכח ְמחֻ ּקָ ק וִ ׁ ַ

)ה (
דינהון דכולהון בני עניי:

נו ׁ ֵשכָ ר ְלאוֹ בֵ ד וְ יַיִ ן ְל ָמ ֵרי ָנפֶ ׁש:
)ו( ְּת ּ

)ה( לא תשתי ותטעי הונך ותשנא

)ו( הבון שכרא לאבלי וחמרא למרירי נפשא:

רש"י
)א( דברי למואל מלך  -דברי שלמה המלך
שאמר למו הקב"ה כלומר בשביל שהעוה
כנגד הקב"ה ,למואל לאל כמו )איוב מ( למו

פי דברים לשמו של הקב"ה שאמר המלך.
משא אשר יסרתו אמו  -כשהתחתן עם בת
פרעה ביום חנוכת בית המקדש והכניסה לו
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כמה מיני כלי זמר ונעור כל הלילה וישן
למחרת עד ארבע שעות כדאית' בפסיקתא
והיו מפתחות בית המקדש תחת מראשותיו
ועל אותה שעה שנינו על תמיד של שחר
שקרב בד' שעות ונכנסה אמו והוכיחתו על
המעשה הזה .משא אשר יסרתו אמו ,משא
של משל שיסרתו אמו:
)ב( מה ברי  -מה זאת עשית והגדת שאתה
בני ולא בן אביך הכל יודעין שאביך צדיק
גמור היה ואם אתה רשע יאמרו אמו גרמה
לו .בר בטני  -כל נשי אביך כיון שמתעברות
אינן שבות לתשמיש ואני דחקתי ונכנסתי כדי
שיהא לי בן מלובן ומזורז שהתשמיש יפה כל
ששה חדשים אחרונים .ומה בר נדרי  -כל

משנה

נשי אביך היו נודרות שיהא להן בן הגון
למלכות ואני נדרתי שיהא לי בן מלובן
בתורה:
)ג( אל תתן  -אל תתיש .לנשים חילך  -כחך:
)ד( אל למלכים למואל  -אין זה דבר הגון
למלכים שהם להקב"ה ,למואל כמו למו פי
)איוב מ'( .אל למלכים שתו יין  -אין נאה
להם להשתכר .אי שכר  -כמו אין שכר:
)ה( מחוקק  -הכתוב בתורה וכ"ש מה שהוא
בגרס':
)ו( לאובד  -למי שסופו לאבוד לרשעים.
למרי נפש  -המצטערין על ענים ועל אבלם.
כל בני חלוף  -אלו הן היתומים שחלפה
עזרתם והלכה לה:

 -שביעית פרק ב'

יעיתַ .עד ׁ ֶש ִּת ְכלֶ ה הַ ֵּלחָ הָּ ,כל זְ ַמן
ימ ַתי חוֹ ְר ִׁשין ִּבשְׂ ֵדה הַ ָּלבָ ן עֶ ֶרב ְׁש ִב ִ
)א( ַעד אֵ ָ
ׁ ֶש ְּבנֵי אָ ָדם חוֹ ְר ִׁשים ִל ּ ַטע ַּב ּ ִמ ְק ׁ ָשאוֹ ת ּובַ ּ ִמ ְדלָ עוֹ ת .אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ,נ ַָת ּ ָת
ּתוֹ ַרת ָּכל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ְּביָדוֹ  ,אֶ ָּלא ִּבשְׂ ֵדה הַ ָּלבָ ן ַעד הַ ּ ֶפסַ חּ ,ובִ שְׂ ֵדה הָ ִאילָ ן ַעד
עֲ צֶ ֶרת:
רע"ב ) -א( בשדה הלבן  -שדה של תבואה
וקטנית שאין בו אילן :הליחה  -לחלוחית
הקרקע מחמת הגשמים :מקשאות ומדלעות
 קשואים ודלועים .אבל משם ואילך מיחזיכמתקן שדהו לצורך שביעית :נתת תורת כל
אחד בידו  -זה אומר כלתה ליחה בתוך שלי,
וזה אומר לא כלתה ליחה בתוך שלי :אלא
בשדה לבן  -שעתיד לזרעה אחר החרישה
וצריך שתהא רוב ליחה קיימת אין חורשים

אלא עד הפסח :ושדה אילן  -שהיא נטועה
כבר אין צריך שתהא רוב ליחה קיימת שאין
חורשין אותה אלא כדי שירדו הגשמים בעומק
הקרקע ,הלכך חורשים בה עד עצרת .וכל
המשניות הללו דחויות הן כדאמרינן לעיל
בפרק קמא שרבן גמליאל ובית דינו נמנו על
שני פרקים הללו שהם פסח ועצרת ובטלום,
ומותר לחרוש עד ראש השנה של שביעית:

ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָה .וְ כֵ ן ְּבבֵ ית
ומ ַע ְ ּד ִרין ַּב ּ ִמ ְק ׁ ָשאוֹ ת ּובַ ּ ִמ ְדלָ עוֹ ת ַעד ר ׁ
)ב( ְמז ְַּב ִלין ּ ְ
ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָהַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן
הַ ּ ְׁשלָ ִחיןְ .מי ְַּב ִליןְ ,מפָ ְר ִקיןְ ,מאַ ְּב ִקיןְ ,מ ַע ּ ְׁשנִ יןַ ,עד ר ׁ
יעית:
הוא אֶ ת הֶ ָעלֶ ה ִמן הָ אֶ ְׁשכּ וֹ ל ַּב ּ ְׁש ִב ִ
אוֹ ֵמר ,אַ ף נוֹ טֵ ל ּ
רע"ב ) -ב( מזבלין  -מכניסין להם זבל:
מעדרים  -חופרים בעיקרי האילנות שכל
דבר שהוא לצורך פירות של ששית מותר
בתוספת שביעית ,ודבר שאינו אלא לצורך
תיקון האילן אסור אלא אם כן הוא דבר
שאפילו בשביעית עצמה אין איסורו אלא
מדברי סופרים ,ובתוספת שביעית לא גזור:

בית השלחין  -שאין די לה במי גשמים וצריך
להשקותה .תרגום והוא עיף )בראשית כה(,
והוא משלהי :מיבלין  -חותכין היבלת ,מומין
הנולדין באילן :מפרקין  -העלין מעל האילן
להקל מעליו :מאבקין  -שרשים המגולים
מכסים אותן באבק :מעשנין  -תחת האילן
להמית התולעים הגדילים בו :אף נוטל את
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העלין  -בשביעית עצמה ,ותנא קמא לא
אמר אלא מפרקין את העלין בתוספת

שביעית לבד .ואין הלכה כרבי שמעון:

ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָהַ .ר ִּבי
אש הַ ּ ׁ ָשנָהְ .מקַ ְר ְס ִמין ְמז ְָר ִדיןְ ,מפַ ְּס ִליןַ ,עד ר ׁ
)ג( ְמסַ ְ ּק ִלין ַעד ֹר ׁ
ְ
ישיתָּ ,כך ׁ ֶשל ִׁש ּ ִׁשיתַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן
ֵרוד ּה ּוכְ ִפ ּס ּולָ הּ ׁ ֶשל ח ֲִמ ִׁ
ש ַע אוֹ ֵמרְ ,כז ּ ָ
יְ הוֹ ׁ ֻ
אוֹ ֵמרָּ ,כל זְ ַמן ׁ ֶשאֲנִ י ַר ּ ׁ ַשאי ַּבעֲ בוֹ ַדת הָ ִאילָ ןַ ,ר ּ ׁ ַשאי אֲנִ י ְּב ִפ ּס ּולוֹ :
רע"ב ) -ג( מסקלין  -מסירין את האבנים:
מקרסמין  -כמו מכרסמין בכ"ף ,לשון
יכרסמנה חזיר מיער )תהלים פ( ,כלומר
כורתים וחותכין הענפים היבשים מן האילן:
מזרדין  -הענפים הלחים ,כשהם מרובין
רגילים לקצצן ומניחין מקצת מהן וזהו זירוד:
מפסלין  -שנוטל את הפסולת .ויש מפרשים,
מפסלין לשון פסל לך )שמות לד( ,שחותכים
כל הענפים שבאילן כדי שיתעבה :כזירודה

וכפיסולה של חמישית וכו'  -תנא קמא לא
שרי אלא עד ראש השנה של שביעית ,ורבי
יהושע סבר כשנת חמישית כן ששית ,מה
חמישית נכנסת לששית ,כך ששית נכנסת
לשביעית .וכמו שמזרדין של חמישית בששית,
כך מזרדין של ששית בשביעית :רבי שמעון
אומר  -מעצרת ואילך שהוא נאסר בעבודת
האילן נאסר נמי בזירוד ופיסול ,ושלש
מחלוקות בדבר .והלכה כתנא קמא:

הֲמין אֶ ת הַ נְּ ִטיעוֹ ת ,וְ כוֹ ְר ִכיןאוֹ ָתן ,וְ קוֹ ְט ִמין אוֹ ָתן ,וְ עוֹ שִׂ ין לָ הֶ ן ָּב ִּתים,
)ד( ְמזַ ִ
הוא
ומ ְׁש ִקין אוֹ ָתןַ ,עד ר ׁ
ּ ַ
ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָהַ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ַּבר ָ ּצדוֹ ק אוֹ ֵמר ,אַ ף ַמ ְׁשקֶ ה ּ
יעית ,אֲבָ ל לֹא אֶ ת הָ ִע ּקָ ר:
אֶ ת הַ ּנוֹ ף ַּב ּ ְׁש ִב ִ
רע"ב ) -ד( מזהמין את הנטיעות -
כשקליפת האילן נושרת מדביקים שם זבל
להבריאו כדי שלא ימות האילן .ויש מפרשים
מזהמין ,שמושחים האילנות בדבר שריחו רע
כדי שיברחו התולעים מן הריח ,או שימותו:
וכורכים  -יש מפרשים שכורכים דבר סביב
האילן בקיץ מפני החמה ,ובחורף מפני
הצינה .ויש מפרשים כורכים הענפים זו עם
זו ,וקושרין אותם למעלה בראשיהם שלא יהיו
נטושים על הארץ :וקוטמין אותן  -יש
מפרשים לשום בשרשיהם אפר ,תרגום אפר

קיטמא .ויש מפרשים שובר הראשים ,כמו
נקטם ראשו ]סוכה כט :[:ועושים להם בתים
 רגילים לעשות לאילן גדר אמה סביבותיווממלאים אותו עפר .ויש מפרשים שעושים לו
סוכה מלמעלה להגן עליו מן החמה או מן
הצינה :על הנוף  -של האילן ,אבל לא על
העיקר ,שלא יעשה בשביעית כדרך שעושה
בשאר השנים .ואין הלכה כר' אליעזר בר'
צדוק ,אלא אסור להשקות האילן בשביעית
בין על הנוף בין על העיקר:

יעית
ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָהַ ּ .פ ּגֵי ֶע ֶרב ְׁש ִב ִ
ומנ ְ ַּק ִבים אוֹ ָתםַ ,עד ר ׁ
)ה( סָ ִכין אֶ ת הַ ּ ַפגִּ ים ּ ְ
יעית ,לֹא סָ ִכין וְ לֹא
או ְלמוֹ צָ אֵ י ְׁש ִב ִ
יעית ,וְ ׁ ֶשל ְׁש ִב ִ
סו לַ ּ ְׁש ִב ִ
יעית ׁ ֶש ּיָצְ ּ
ׁ ֶשנִּ ְכנְ ּ
ְ
סוך ,אֵ ינָן סָ ִכיןִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ִהיא
ְמנ ְ ַּק ִבין אוֹ ָתןַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ֲגו לָ ּ
הודה אוֹ ֵמרְ ,מקוֹ ם ׁ ֶש ּ ָנה ּ
ְ
סוך ,סָ ִכיןַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַמ ִּתיר ָּב ִאילָ ןִ ,מ ּ ְפנֵי
ֲגו ׁ ֶשלּ ֹא לָ ּ
עֲ בוֹ ָדהְ .מקוֹ ם ׁ ֶש ּ ָנה ּ
הוא ַר ּ ׁ ַשאי ַּבעֲ בוֹ ַדת הָ ִאילָ ן:
ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -ה( סכין את הפגים  -פירות שלא
נגמר בישולן ,סכין אותן בשמן כשהן מחוברים
באילן למהר בישולן ,ופעמים שמנקבים אותן
ומשימין שמן בתוך הנקב .אי נמי ,מנקבים
הפגים כדי שיכנסו בהם גשמים ויתבשלו
מהרה :פגי ערב שביעית  -פירות שאין
מתבשלים עד תשרי של שביעית אין סכין ואין

מנקבים אותן בששית מאחר שאין נגמר
בישולן עד שתכנס שביעית ,ואפילו במקום
שנהגו שלא לסוך אסר תנא קמא .ור' יהודה
מפליג בין מקום שנהגו לסוך למקום שלא
נהגו לסוך ,דבמקום שלא נהגו לסוך לא
מחזיא סיכה עבודה ושרי :ר"ש מתיר באילן
 -שהוא מלא פירות שביעית לעשות בו
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מלאכה במוצאי שביעית מפני שהוא רשאי
בעבודת האילן ,אף על פי שהפירות קדושים

בקדושת שביעית .והלכה כתנא קמא:

יעית ּ ָפחוֹ ת ִמ ּ ְׁשל ִֹׁשים יוֹ ם
יבין ֶע ֶרב ְׁש ִב ִ
יכין וְ אֵ ין ַמ ְר ִּכ ִ
)ו( אֵ ין נוֹ ְט ִעין וְ אֵ ין ַמבְ ִר ִ
ְ
הודה אוֹ ֵמר,
ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָה .וְ ִאם נָטַ ע אוֹ ִה ְב ִריך אוֹ ִה ְר ִּכיב ,יַעֲ קוֹ רַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ִל ְפנֵי ר ׁ
ָּכל הַ ְר ָּכבָ ה ׁ ֶשאֵ ינ ָּה קוֹ לֶ טֶ ת ִל ְׁשל ׁ ָֹשה י ִָמיםׁ ,ש ּוב אֵ ינָהּ קוֹ לֶ טֶ תַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י וְ ַר ִּבי
ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ְמ ִריםִ ,ל ְׁש ּ ֵתי ׁ ַש ָּבתוֹ ת:
רע"ב ) -ו( מבריכין  -כופפים זמורת הגפן
בארץ ומכסים אותה בעפר :מרכיבים -
מביאים ענף של אילן ומרכיבין אותו על גב
אילן אחר שהוא ממינו :פחות משלשים יום -
בגמרא במסכת ראש השנה מוכיח דהנך
שלושים יום דקליטה לתנא קמא ,ושלושה
ימים דרבי יהודה ,ושתי שבתות דרבי יוסי
ורבי שמעון ,צריכין קודם שלושים יום
דתוספת שביעית ,דבעינן שתקלוט הנטיעה
קודם תוספת שביעית ,וכולהו סבירא להו

דתוספת שביעית שלושים יום ,הלכך לתנא
קמא דאמר אין קליטה פחותה משלושים יום
צריך שלושים דקליטה ושלושים דתוספת ,לר'
יהודה דאמר בשלושה ימים הויא קליטה צריך
שלושה דקליטה ושלושים דתוספת ,לדברי רבי
יוסי ור' שמעון דאמרי שתי שבתות צריך שתי
שבתות לקליטה ושלושים לתוספת .ופירוש
קליטה שתהא הנטיעה נקלטת ונאחזת
בשרשיה בארץ .והלכה כר' יוסי ור' שמעון:

ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָהִ ,מ ְת ַע ּ ְׂש ִרין
יש ּו ִלפְ נֵי ר ׁ
)ז( הָ אֹ ֶרז וְ הַ ּדֹחַ ן וְ הַ ּ ְפ ָרגִ ין וְ הַ ּ ׁ ֻש ְמ ְׁש ִמין ׁ ֶש ִה ְׁש ִר ׁ
ומ ְת ַע ּ ְׂש ִרין ְל ׁ ָשנָה
יעיתִ ּ ,
סורין ַּב ּ ְׁש ִב ִ
יעית .וְ ִאם לָ או ,אֲ ּ ִ
ְל ׁ ֶש ָעבַ רּ ,ומֻ ּ ָת ִרין ַּב ּ ְׁשבִ ִ
הַ ָּבאָ ה:
רע"ב ) -ז( האורז  -בלע"ז רי"ש :ודוחן -
מיל"ו :והפרגין  -כעין רמון מלא זרע והזרע
שלו מקשקש בתוכו וקורין לו בערבי כשכ"ש
ובלע"ז פפאוור"ו :והשומשמין  -כמין זרע
ארוך ,ובא"י ממנו הרבה וקורין לו בערבי
סומס"ם :מתעשרים לשעבר  -כמעשר שנה
שעברה ,אם היתה שנה ראשונה ושניה של
שמיטה מעשר שני ,ואם שלישית מעשר עני:
ומותרים בשביעית  -כיון שהשרישו בשנה
ששית לפני ראש השנה של שביעית אין בהם
קדושת שביעית :ומתעשרין לשנה הבאה -

כשנת לקיטתן כיון דבאותה שנה השרישו,
ואם היא שנה שביעית אין מתעשרין כלל ויש
להן קדושת שביעית ,אף על גב דבאילן אזלינן
בתר חנטה ,ובירק בתר לקיטה ,ובתבואה
וזיתים בתר שליש ,כלומר כשיביאו שליש
בישולן אז נתחייבו במעשרות ,מכל מקום
באורז ודוחן ופרגין ושומשמין דאין לוקטים
אותם כאחד ואין מביאים שליש בישולם
כאחד ,אין הולכים בהם אלא אחר השרשה,
דבשנה אחת משרשת כל השדה ,שהרי בבת
אחת זורעים אותם:

זורי אוֹ ֵמר ,פוֹ ל הַ ּ ִמצְ ִרי ׁ ֶשזְ ּ ָרעוֹ ְלז ֶַרע ַּב ְּת ִח ָּלהַּ ,כ ּיוֹ צֵ א בָ הֶ ן.
)ח( ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ְׁש ּ ִ
פונִ ין
פונִ ין הַ ּגַ ְמלוֹ נִ יןַּ ,כ ּיוֹ צֵ א בָ הֶ ןַ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר אוֹ ֵמר ,אֲ ּ
ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ מֵ ר ,אֲ ּ
ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָה:
לו ִל ְפ ִ◌נֵי ר ׁ
הַ ּגַ ְמלוֹ נִ יןִ ,מ ּ ׁ ֶש ִּת ְר ְמ ּ
רע"ב ) -ח( פול המצרי  -פאשולי בלע"ז:
שזרעו לזרע  -כדי להוציא ממנו זרע לזרוע
ולא לאכילה :כיוצא בהם  -בתר השרשה
כאורז ודוחן ,בין לענין מעשרות ,בין לענין
שביעית .ודוקא שזרעו לזרע ,אבל זרעו לירק

אזלינן בתר לקיטה כירק :הגמלונין -
הגסים :משתרמלו  -שהוקשו ונעשו כמין
כיס ,ודוגמתו בתרמילו ]שבת לא ,[.שהוא כיס
של רועים:
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ֹאש
יסיםּ ,ופוֹ ל הַ ּ ִמצְ ִריֶ ׁ ,ש ּ ָמנַע ֵמהֶ ם ַמיִ ם ְׁשל ִֹׁשים יוֹ ם ִל ְפנֵי ר ׁ
)ט( הַ ְּבצָ ִלים הַ ּ ָס ִר ִ
יעית,
אֲסורים ַּב ּ ְׁש ִב ִ
ִּ
יעית ,וְ ִאם לָ או,
הַ ּ ׁ ָשנָהִ ,מ ְת ַע ּ ְׂש ִרין ְל ׁ ֶש ָעבַ רּ ,ומֻ ּ ָת ִרים ַּב ּ ְׁש ִב ִ
ִּ
ומ ְת ַע ּ ְׂש ִרין ְל ׁ ָשנָה הַ ָּבאָ ה .וְ ׁ ֶשל ַּב ַעל ׁ ֶש ּ ָמנַע ֵמהֶ ם ַמיִ ם ְׁש ּ ֵתי עוֹ נוֹ תִּ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי
ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםָ ׁ ,של ֹׁש:
רע"ב ) -ט( הבצלים הסריסים  -שאין
עושים זרע כשאר בצלים :ופול המצרי -
שזרעו לירק דאי זרעו לזרע הא תנן לעיל
דאזלינן ביה בתר השרשה אפילו לא מנע מהן
מים :שמנע מהן מים ל' יום  -יצאו מתורת
ירקות הגדילות על כל מים ונעשו כשדה בית

הבעל שמספקת במי גשמים הלכך מתעשרים
לשעבר :ושל בעל  -שדה שהיא בעמק
ומלוחלחת ואין צריך להשקותה ,ומכל מקום
לירק צריכה השקאה משום הכי קתני שמנע
מהם מים שתי עונות .זמן השקאתה שרגילין
להשקותה קרי עונה .והלכה כחכמים:

לו ֵמאֹ כֶ ל אָ ָדם,
לועין ׁ ֶש ִּקיְ ּ ָמן ְלז ֶַרעִ ,אם הֻ ְק ׁש ּו ִל ְפנֵי ר ׁ
)י( הַ ִ ּד ּ ִ
ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָה וְ נִ ְפ ְס ּ
יעית .הַ ְּת ָמרוֹ ת ׁ ֶש ָּלהֶ ם,
סור ְלקַ יְ ּ ָמן ַּב ּ ְׁש ִב ִ
מֻ ּ ָתר ְלקַ יְ ּ ָמן ַּב ּ ְׁש ִב ִ
יעית .וְ ִאם לָ או ,אָ ּ
יעזֶר ּ ֶבן
ומ ְר ִּביצִ ין ְּב ָעפָ ר לָ בָ ןִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ןַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
יעיתַ ּ .
סורוֹ ת ַּב ּ ְׁש ִב ִ
אֲ ּ
יעיתַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,אֲ בָ ל אֵ ין ְמכַ ְּס ִחין:
יַעֲ קֹב ,אוֹ סֵ רְ .מ ָמ ְר ִסין ָּבאֹ ֶרז ַּב ּ ְׁש ִב ִ
רע"ב ) -י( הוקשו  -נתיבשו ונעשו קשין:
אסור לקיימן בשביעית  -שפירות שביעית
אסור להניחן לזרע :התמרות  -הציץ קודם
שיפתח דומה לתמרה ,וכמוהו ,נקטם ראשו
ועלתה בו תמרה ,בפרק לולב הגזול .פירוש
אחר תמרות ,כעין לולבי גפנים :מרביצין
בעפר לבן  -כלומר משקים שדה לבן .וכן
הלכה ,שמשקים שדה לבן ערב שביעית כדי

גמרא

שיצאו ירקות בשביעית ,ולא עוד אלא
שמשקים אותו בשביעית כדי שיצאו ירקות
למוצאי שביעית :ממרסין באורז  -משקין
עפר האורז ומערבין אותו במים כמו נתנו
לממרס ביומא ]פ"ד מ"ג[ :אבל לא מכסחין
 שאין חותכין העלין של האורז .תרגום לאתזמור ,לא תכסח .והלכה כר"ש:

 -ברכות דף לג' ע"א

אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק :אמר רב ששת לא שנו אלא נחש
אבל עקרב פוסק מיתיבי נפל לגוב אריות אין מעידין עליו שמת נפל
לחפירה מלאה נחשים ועקרבים מעידין עליו שמת שאני התם דאגב איצצא
מזקי אמר רבי יצחק ראה שוורים פוסק דתני רב אושעיא מרחיקין משור
תם חמשים אמה ומשור מועד כמלא עיניו תנא משמיה דרבי מאיר ריש
תורא בדקולא סליק לאגרא ושדי דרגא מתותך אמר שמואל הני מילי
בשור שחור וביומי ניסן מפני שהשטן מרקד לו בין קרניו תנו רבנן מעשה
במקום אחד שהיה ערוד והיה מזיק את הבריות באו והודיעו לו לרבי
חנינא בן דוסא אמר להם הראו לי את חורו הראוהו את חורו נתן עקבו על
פי החור יצא ונשכו ומת אותו ערוד נטלו על כתפו והביאו לבית המדרש
אמר להם ראו בני אין ערוד ממית אלא החטא ממית באותה שעה אמרו
אוי לו לאדם שפגע בו ערוד ואוי לו לערוד שפגע בו רבי חנינא בן דוסא:
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רש"י על הגמרא
אבל עקרב פוסק  -ונוטלו ,לפי שהעקרב
מסוכן לעקוץ יותר משנחש מוכן לישוך :אין
מעידין עליו  -לומר לאשתו מת בעליך,
להתירה לינשא ,פעמים שאין האחריות
רעבים ואין אוכלין אותו :נחשים ועקרבים -
או זה או זה ,מעידים עליו שמת ,אלמא
מועד הנחש לישוך :אגב איצצא  -כשנפל
עליהם ודחקם הזיקוהו :שור תם  -שלא נגח
אדם :מועד  -שנגח שלש פעמים :בדקולא -
סל ,שתולין בו תבן בראשו ואוכל :ושדי דרגא
 -לאו דוקא ,אלא כלומר ,הזהר ממנו הרבה:

זוהר

ביומי ניסן  -מתוך שעברו ימי הסתיו שהארץ
יבשה ,ועכשיו רואה אותה מלאה דשאים זחה
דעתו עליו ,ונכנס בו יצר הרע :ערוד  -מן
הנחש והצב בא ,שנזקקין זה עם זה ויוצא
משניהם ערוד :את חורו  -שהוא יוצא משם:
ומת הערוד  -מצאתי בהלכות גדולות ,אמרי
במערבא כשהערוד נושך את האדם ,אם
הערוד קודם למים מת האדם ואם האדם
קודם למים מת הערוד ,ונעשה נס לרבי
חנינא ונקבע מעין מתחת עקבו:

– נא דף קכא' ע"א

ֹאש ְּבנֵי ּגֵ ְר ׁשוֹ ן וְ גוֹ ') .במדבר ד( ִר ִּבי אַ ָּבא
ֹשה לֵ אמֹר ,נָשׂ ֹא אֶ ת ר ׁ
וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ ָי אֶ ל מ ׁ ֶ
רוחוֹ ְר ִמיָּה .הַ אי ְק ָרא,
ּ ָפ ַתח) ,תהלים לב( אַ ְׁש ֵרי אָ ָדם לֹא ַיח ֲׁשוֹ ב יְ ָי לוֹ ָעוֹ ן וְ אֵ ין ְּב ּ
מוהָ :
יה ,וְ הָ א ּ ְ
ישיהּ  .וְ ִאית ְל ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א ּ ֵב ּ
יה ֵר ׁ ֵ
יה סֵ יפֵ יהּ  ,וְ לָ או סֵ יפֵ ּ
יש ּ
לָ או ֵר ׁ ֵ
אוק ּ
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ִ ּדצְ לוֹ ָתא ְ ּד ִמנְ חָ ה ִ ּדינָא ׁ ַש ְריָא ְּב ָע ְל ָמא ,וְ יִ צְ חָ ק ִּת ּקֵ ן צְ לוֹ ָתא
יליָאְּ ,בגִ ין ְלקַ ְּבלָ א
בורה ִע ָּלאָ ה ׁ ַש ְל ָטא ְּב ָע ְל ָמאַ ,עד ְ ּדאָ ֵתי וְ ָעאל לֵ ְ
ְּד ִמנְחָ הּ ,וגְ ּ ָ
ארי צְ לוֹ ָתא ְ ּד ִמנְ חָ הִ ,א ְת ּ ְפ ַר ׁש שְׂ ָמאלָ א ְלקַ ְּבלָ א )ליה(
ומזִ ּ ְמנָא ְ ּד ׁ ָש ִ
יה )לליליא(ִ ּ ,
לֵ ּ
הו ִמ ְת ָע ִרין
ינון נְ ּ ֵ
וְ ִא ְּת ַער לֵ ְ
טורי ּ ִפ ְת ִחין ִ ּד ְלבַ רֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
יליָאָּ .ב ַתר ְ ּד ִא ְּת ַער ָּכל ִא ּ ּ
טו .וְ כָ ל ְּבנֵי ָע ְל ָמא ַטעֲ ִמין ַטעֲ ָמא ְ ּדמוֹ ָתא:
ְּב ָע ְל ָמא וְ ִא ְת ּ ָפ ׁ ָש ּ
ישא
יליָא ַמ ּ ָמ ׁשִ ,א ְּת ַער שְׂ ָמאלָ א ְּכ ִמ ְ ּלקַ ְ ּד ִמיןּ ,ווַ ְר ָ ּדא קַ ִ ּד ׁ ָ
גות לֵ ְ
וְ הָ א ִא ְּת ַמרְּ .בפַ ְל ּ
ילא
ישא ְל ֵע ָּ
ימת קָ לָ אּ ,וכְ ֵדין סַ ְ ּלקָ א וְ ׁ ַש ְריָא ֵר ׁ ָ
יחין ,וְ ִהיא ְמ ׁ ָש ַּבחַ ת וַ ֲא ִר ַ
סַ ְ ּלקָ א ֵר ִ
ִּבשְׂ ָמאלָ א) ,דף קכ"א ע"ב( ּושְׂ ָמאלָ א ְמקַ ּ ֵבל לָ ּה:
יה ְל ַמ ְל ָּכא.
הוא ְל ִא ְּת ָע ָרא ְל ׁ ַש ְּבחָ א לֵ ּ
ְּכ ֵדין ָּכרוֹ זָא קָ ֵ
ידן ּ
ארי ְּב ָע ְל ָמאּ ְ ,דהָ א ִע ָ ּ
יה ַמאן
חולָ קֵ ּ
תוש ְּבחָ ן ִמ ְת ָע ִרין ,וְ ִא ְת ַּב ְּס ּ ָ
וכ ֵדין ּ ּ ְׁ
ְּ
מותא ְ ּדכ ָֹּלא ִא ְׁש ְּתכַ ח .ז ַָּכאָ ה ּ
ומחַ ְּבקָ א לָ ּהְּ ,כ ֵדין
ימינָא ִא ְּת ַער ּ ְ
ווגָ א ָ ּדאַּ .כד אָ ֵתי צַ פְ ָרא ,וִ ִ
ְ ּד ִא ְּת ַער ְלזַוְ ּוגָ א זִ ּ ּ
כח ֲָדא) .ס"א למלכא ,כד אתי צפרא וימינא אתער ומחבק לה כדין זווגא
ווגָ א ְ ּד ֹכ ָּלא ִא ְׁש ְּתכַ ח ַּ
זִ ּ ּ
דכלא אשתכח כחדא וכדין תושבחתן מתערין ואתבסמותא דכלא אשתכח זכאה חולקיה מאן דאתער

לזווגא זווגא דא(:
יכין ,וְ ַטעֲ ִמין ַטעֲ ָמא ְ ּדמוֹ ָתא ,וְ נִ ְׁש ְמ ָתא סַ ְ ּלקָ א
ָשא ְ ּד ִמ ִ
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ִ ּדבְ נֵי נ ׁ ָ
ימא ,וְ ִא ְת ְּב ִחינַת ַעל עוֹ בָ ָדהָ א ְ ּד ַעבְ ַ ּדת ָּכל יוֹ ָמא,
אֲתר ְ ּדקַ יְ ּ ָ
ימא ַּב ָ
ילא ,קַ יְ ּ ָ
ְל ֵע ָּ
ידת
ילא ,וְ אַ ְס ִה ַ
הו ַעל ּ ִפ ְתקָ אַ .מאי ַט ְע ָמאְּ .בגִ ין ְ ּדנִ ְׁש ְמ ָתא סַ ְ ּלקָ א ְל ֵע ָּ
וְ כַ ְת ִבין ְל ּ
ומיהּ :
ומ ָּלה ְ ּדנ ִָפיק ִמ ּפ ּ ֵ
ַעל עוֹ בָ דוֹ י ְ ּד ַּבר נ ָׁש ,וְ ַעל ָּכל ִמ ָּלה ּ ִ
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ישא
ָאותִ ,מ ָּלה קַ ִ ּד ׁ ָ
יה ִא ִ
ומ ּ
וְ כַ ד הַ ִהיא ִמ ָּלה ְ ּדאַ ּ ִפיק ַּבר נ ָׁש ִמ ּפ ּ ֵ
יהי ְּכ ְדקָ א י ּ
ימא,
אֲתר ְ ּדקַ יְ ּ ָ
ימא ְּב ָ
יעין ,וְ קַ יְ ּ ָ
יתא ּוצְ לוֹ ָתא .הַ ִהיא ִמ ָּלה סַ ְ ּלקָ אּ ,ובָ קַ ע ְר ִק ִ
ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
יליָא ,וְ נִ ְׁש ְמ ָתא סַ ְ ּלקָ א וְ אָ ִחיד ְלהַ ִהיא ִמ ָּלה ,וְ ָע ִאיל לָ ּה קַ ּ ֵמי
ַעד ְ ּד ָעאל לֵ ְ
ַמ ְל ָּכא:
ישנָא
ישיןִ ,מ ִ ּל ׁ ָ
ילין ִּב ִׁ
יהי ִמ ָּלה ִמ ּ ִמ ִ
ָאות ,וְ ִא ִ
וְ כַ ד הַ ִהיא ִמ ָּלה לָ או ִא ִ
יהי ְּכ ְדקָ א י ּ
הוא
אֲתר ְ ּדסַ ְ ּלקָ אְ ּ ,
ישא ,הַ ִהיא ִמ ָּלה סַ ְ ּלקָ א לַ ָ
ִּב ׁ ָ
וכ ֵדין ִא ְת ְר ִׁשים הַ ִהיא ִמ ָּלה ,וְ הַ ּ
ָ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,מיכה ז( ִמ ּ ׁשוֹ כֶ בֶ ת חֵ יקֶ ך ְׁשמוֹ ר ּ ִפ ְתחֵ י
חוֹ בָ ה ָעלֵ ּ
יה ְ ּד ַּבר נ ָׁש ,הֲ ָדא ּ
ְ
ּ ִפ ָ
ימ ַתיְּ .כ ׁ ֶשאֵ ין
ובגִ ין ָּכך )תהלים לב( אַ ְׁש ֵרי אָ ָדם לֹא ַיח ֲׁשוֹ ב יְ ָי לוֹ ָעוֹ ן .אֵ ָ
יךְ ּ .
רוחוֹ ְר ִמיָּה:
ְּב ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ז'
)ד( כששומע קול התרנגולים מברך ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם הנותן לשכוי
בינה להבחין בין יום ובין לילה כשלובש בגדיו מברך ברוך אתה יי' אלהינו מלך
העולם מלביש ערומים כשמניח סדינו על ראשו מברך ברוך אתה יי' אלהינו מלך
העולם עוטר ישראל בתפארה כשמעביר ידיו על עיניו מברך פוקח עורים כשישב על
מטתו מברך מתיר אסורים כשמוריד רגליו מן המטה ומניחם על גבי קרקע מברך רוקע
הארץ על המים כשעומד מברך זוקף כפופים כשנוטל ידיו מברך אשר קדשנו במצותיו
וצונו על נטילת ידים כשרוחץ פניו מברך ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם המעביר
חבלי שינה מעיני ותנומה מעפעפי יהי רצון מלפניך יי' אלהי ואלהי אבותי שתרגילני
לדבר מצוה ואל תרגילני לדבר עבירה ועון ותשלט בי יצר טוב ואל ישלוט בי יצר רע
ותחזקני במצותיך ותן חלקי בתורתך ותתנני לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל
רואי ותגמלני חסדים טובים ברוך אתה יי' גומל חסדים טובים:
)ה( וכל זמן שיכנס לבית הכסא אומר קודם שיכנס התכבדו מכובדים קדושים משרתי
עליון עזרוני עזרוני שמרוני שמרוני המתינו לי עד שאכנס ואצא שזה דרכן של בני
אדם ואחר שיצא מברך ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם אשר יצר את האדם בחכמה
וברא בו נקבים נקבים חלולים חלולים גלוי וידוע לפני כסא כבודך שאם יסתם אחד
מהם או אם יפתח אחד מהם אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת ברוך אתה יי' רופא
כל בשר ומפליא לעשות:

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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