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חק לישראל – פרשת תולדות יום א'
תורה -

בראשית פרק כה'

)יט( וְ אֵ ּ ֶלה ּתוֹ ְלדֹת יִ צְ חָ ק ּ ֶבן אַ ְב ָרהָ ם אַ בְ ָרהָ ם הוֹ ִליד אֶ ת יִ צְ חָ ק) :יט( וְ אֵ ּ ֶלה ּתוֹ ְלדֹת
צחָ ק) :יט(
יִ צְ חָ ק ּ ֶבן אַ ְב ָרהָ ם אַ ְב ָרהָ ם הוֹ ִליד אֶ ת יִ ְ
וְ ִא ּ ֵלין ּתו ְּל ַדת יִ צְ חָ ק ַּבר אַ ְב ָרהָ ם אַ ְב ָרהָ ם אוֹ ִליד יָת יִ צְ חָ ק:
)כ(

וַ יְ ִהי יִ צְ חָ ק ּ ֶבן אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָה ְּבקַ ְח ּתוֹ אֶ ת ִר ְבקָ ה ַּבת ְּבתוּאֵ ל הָ אֲ ַר ּ ִמי ִמ ּ ַפדַּ ן א ֲָרם
שה) :כ(
אֲ חוֹ ת לָ בָ ן הָ ֲא ַר ּ ִמי לוֹ ְל ִא ּ ׁ ָ
וַ יְ ִהי יִ צְ חָ ק ּ ֶבן אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָה ְ ּבקַ ְח ּתוֹ אֶ ת ִר ְבקָ ה ַּבת ְ ּבתוּאֵ ל הָ אֲ ַר ּ ִמי ִמ ּ ַפדַּ ן א ֲָרם אֲחוֹ ת לָ בָ ן
שה) :כ(
הָ אֲ ַר ּ ִמי לוֹ ְל ִא ּ ׁ ָ
יה
אֲר ּ ָמאָ ה לֵ ּ
יה דְּ לָ בָ ן ַ
אֲרם אֲ חָ ֵת ּ
וַ הֲוָ ה יִ צְ חָ ק ַּבר אַ ְר ְּב ִעין ְׁשנִ ין ַּכד נְ סֵ יב יָת ִר ְבקָ ה ַּבת ְּבתוּאֵ ל אֲ ַר ּ ָמאָ ה ִמ ּ ַפדַּ ן ָ
ְל ִאנְ ּת ּו:
)כא(

וַ יּ ְֶע ּ ַתר יִ צְ חָ ק לַ יהֹוָ ה ְלנֹכַ ח ִא ְׁש ּתוֹ ִּכי עֲ קָ ָרה ִהוא וַ יּ ֵָע ֶתר לוֹ יְ הֹוָ ה וַ ּ ַתהַ ר ִר ְבקָ ה
ש ּתוֹ ) :כא(
ִא ְׁ
יה יְ ָי וְ ַעדִּ יאַ ת ִר ְבקָ ה
יה אֲ ֵרי עֲ קָ ָרה ִהיא וְ קַ ּ ֵבל ְצלוֹ ֵת ּ
וְ צַ ִ ּלי יִ צְ חָ ק ק ֳָדם יְ ָי לָ קֳ בֵ ל ִא ְּת ֵת ּ
יה:
ִא ְּת ֵת ּ
)כב(

רש אֶ ת יְ הֹוָ ה:
ֹאמר ִאם ּ ֵכן לָ ּ ָמה זֶּה אָ נ ִֹכי וַ ּ ֵתלֶ ְך ִל ְד ׁ
וַ ִּי ְת ֹרצֲצ ּו הַ ָּבנִ ים ְּב ִק ְר ָּב ּה וַ ּת ֶ

)כב(

רש אֶ ת יְ הֹוָ ה:
ֹאמר ִאם ּ ֵכן לָ ּ ָמה זֶּה אָ נ ִֹכי וַ ּ ֵתלֶ ְך ִל ְד ׁ
וַ ִּי ְת ֹרצֲצ ּו הַ ָּבנִ ים ְ ּב ִק ְר ָּב ּה וַ ּת ֶ

)כב(

אֲמ ֶרת ִאם ּ ֵכן ְל ָמה ְדנָן אָ נָא וַ אֲ זָלַ ת ְל ִמ ְת ַּבע או ְּלפַ ן ִמן קֳ ָדם יְ ָי:
וְ ַד ֲח ִקין ְּב ַנ ּיָא ִּב ְמ ָעהָ א וַ ֶ
)כג(

ֹאמר יְ הֹוָ ה לָ ּה ְׁשנֵי גֹייִ ם \}גוֹ יִ ם\{ ְּב ִב ְטנ ְֵך ו ְּׁשנֵי ְלאֻ ּ ִמים ִמ ּ ֵמ ַעיִ ְך יִ ּ ָפ ֵרד ּו ו ְּלאֹ ם
וַ יּ ֶ
ֶאֱמץ וְ ַרב יַעֲ בֹד צָ ִעיר) :כג(
ִמ ְלאֹ ם י ָ

ֹאמר יְ הֹוָ ה לָ ּה ְׁשנֵי גֹ ייִ ם \}גוֹ יִ ם\{ ְ ּב ִב ְט ֵנ ְך ו ְּׁשנֵי ְלאֻ ּ ִמים ִמ ּ ֵמ ַעיִ ְך יִ ּ ָפ ֵרד ּו ו ְּלאֹ ם ִמ ְלאֹ ם ֶי ֱא ָמץ
וַ יּ ֶ
וְ ַרב יַעֲ בֹד צָ ִעיר) :כג(

אֲמר יְ ָי לַ ּה ְּת ֵרין ַע ְמ ִמין ִּב ְמ ַעיְ ִכי וְ ַת ְר ּ ֵתין ַמ ְל ְּכוָ ן ִמ ּ ֵמ ַעיְ ִכי יִ ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשן ו ַּמ ְלכ ּו ִמ ּ ַמ ְלכ ּו יִ ְתקַ ף וְ ַר ָּבא יִ ְׁש ּ ַת ְע ִּביד
וַ ַ
ִלזְ ִעי ָרא:
)כד(

ָמיהָ לָ לֶ ֶדת וְ ִה ּנֵה תוֹ ִמם ְּב ִב ְטנָהּ :
וַ ִּי ְמ ְלא ּו י ֶ
וַ ִּי ְמ ְלא ּו ָי ֶמיהָ לָ לֶ ֶדת וְ ִה ּנֵה תוֹ ִמם ְּב ִב ְטנ ָּה:

)כד(

)כד(

ו ְּׁש ִלימ ּו יוֹ ָמהָ א ְל ֵמילָ ד וְ הָ א ְתיו ִּמין ִּב ְמ ָעהָ א:

רש"י
)יט( ואלה תולדות יצחק  -יעקב ועשיו
האמורים בפרשה :אברהם הוליד את יצחק -
לאחר שקרא הקב"ה שמו אברהם אח"כ
הוליד את יצחק .ד"א ע"י שכתב הכתוב יצחק
בן אברהם הוזקק לומר אברהם הוליד את
יצחק לפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך
נתעברה שרה שהרי כמה שנים שהתה עם
אברהם ולא נתעברה הימנו מה עשה הקב"ה

צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם
והעידו הכל אברהם הוליד את יצחק וזהו
שכתב כאן יצחק בן אברהם היה שהרי עדות
יש שאברהם הוליד את יצחק:
)כ( בן ארבעים שנה  -שהרי כשבא אברהם
מהר המוריה נתבשר שנולדה רבקה ויצחק
היה בן ל"ז שנה שהרי בו בפרק מתה שרה
ומשנולד יצחק עד העקידה שמתה שרה ל"ז
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שנה ובת צ' היתה כשנולד יצחק ובת קכ"ז
כשמתה שנא' ויהיו חיי שרה וגו' הרי ליצחק
ל"ז שנים ובו בפרק נולדה רבקה המתין לה
עד שתהא ראויה לביאה ג' שנים ונשאה :בת
בתואל מפדן ארם אחות לבן  -וכי עדיין לא
נכתב שהיא בת בתואל ואחות לבן ומפדן ארם
אלא להגיד שבחה שהיתה בת רשע ואחות
רשע ומקומה אנשי רשע ולא למדה
ממעשיהם :מפדן ארם  -על שם ששני ארם
היו ארם נהרים וארם צובה קורא אותו פדן
לשון צמד בקר תרגום פדן תורין ויש פותרין
פדן ארם כמו שדה ארם שבלשון ישמעאל
קורין לשדה פדן:
)כא( ויעתר  -הרבה והפציר בתפלה :ויעתר
לו  -נתפצר ונתפייס ונתפתה לו ואומר אני
כל לשון עתר לשון הפצרה ורבוי הוא וכן
)יחזקאל ח( ועתר ענן הקטרת מרבית עליית
העשן וכן )שם לה( העתרתם עלי דבריכם וכן
)משלי כז( נעתרות נשיקות שונא דומות
למרובות והנם למשא אנקרישר"א )גהייפט(
בלע"ז :לנכח אשתו  -זה עומד בזוית זו
ומתפלל וזו עומדת בזוית זו ומתפללת )יבמות
סד( :ויעתר לו  -לו ולא לה שאין דומה
תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשע
לפיכך לו ולא לה:
)כב( ויתרוצצו  -ע"כ המקרא הזה אומר
דורשני שסתם מה היא רציצה זו וכתב אם כן

נביא

למה זה אנכי .רבותינו דרשוהו לשון ריצה
כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר
יעקב רץ ומפרכס לצאת עוברת על פתחי
ע"א עשו מפרכס לצאת .ד"א מתרוצצים זה
עם זה ומריבים בנחלת שני עולמות :ותאמר
אם כן  -גדול צער העבור :למה זה אנכי -
מתאוה ומתפללת על הריון :ותלך לדרוש -
לבית מדרשו של שם :לדרוש את ה'  -שיגיד
לה מה תהא בסופה:
)כג( ויאמר ה' לה  -ע"י שליח לשם נאמר
ברוח הקודש והוא אמר לה :שני גוים בבטנך
 גיים כתיב כמו )המו( גאים אלו אנטונינוסורבי שלא פסקו מעל שולחנם לא צנון ולא
חזרת לא בימות החמה ולא בימות הגשמים
)ע"א יא( :ושני לאמים  -אין לאום אלא
מלכות :ממעיך יפרדו  -מן המעים הם
נפרדים זה לרשעו וזה לתומו :מלאם יאמץ -
לא ישוו בגדולה כשזה קם זה נופל וכה"א
אמלאה החרבה )יחזקאל כו( לא נתמלאה צור
אלא מחורבנה של ירושלים:
)כד( וימלאו ימיה  -אבל בתמר כתיב ויהי
בעת לדתה .שלא מלאו ימיה כי לז' חדשים
ילדתם :והנה תומם  -חסר .ובתמר תאומים
מלא לפי ששניהם צדיקים אבל כאן אחד צדיק
ואחד רשע:

 -מלאכי פרק א' א'-ו'

ַמשּׂ ָ א ְדבַ ר יְ הֹוָ ה אֶ ל יִ שְׂ ָראֵ ל ְּביַד ַמ ְלאָ ִכי:

)א (
דיתקרי שמיה עזרא ספרא:

)א( מטל פתגמא דיי על ישראל ביד מלאכי

אֲמ ְר ּ ֶתם ַּב ּ ָמה אֲ הַ ְב ּ ָתנ ּו הֲלוֹ א אָ ח ֵע ָ ׂשו ְליַעֲ קֹב
)ב( אָ הַ ְב ִּתי אֶ ְתכֶ ם אָ ַמר יְ הֹוָ ה וַ ַ
נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה וָ אֹ הַ ב אֶ ת יַעֲ קֹב) :ב( רחימית יתכון אמר יי ואם תימרון במא רחימתנא הלא אח עשו
ליעקב אמר יי ורחימת ית יעקב:

ֵאתי וָ אָ שִׂ ים אֶ ת הָ ָריו ְׁש ָמ ָמה וְ אֶ ת ַנחֲלָ תוֹ ְל ַתנּ וֹ ת ִמ ְד ָּבר:
שו ָ ׂשנ ִ
וְ אֶ ת ֵע ָ ׂ

)ג (
עשו רחיקית ושויתי ית טורוהי לצדו וית אחסנתיה לצדות מדברא:

)ג( וית

אמר אֱדוֹ ם ֻר ּ ׁ ַש ְׁשנ ּו וְ נ ָׁשוּב וְ נִ ְבנֶה ח ֳָרבוֹ ת כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת הֵ ּ ָמה
)ד( ִּכי תֹ ַ
יִ ְבנ ּו וַ אֲ נִ י אֶ הֱרוֹ ס וְ קָ ְרא ּו לָ הֶ ם ְּגבוּל ִר ְׁש ָעה וְ הָ ָעם אֲ ׁ ֶשר ז ַָעם יְ הֹוָ ה ַעד עוֹ לָ ם:
)ד( ארי יימרון אדומאי אתמסכננא כען עתרנא נתוב ונבני חרבתא כדנן אמר יי צבאות אינון יבנון ואנא
אפגר ויקרון להון תחומא דעמא רשיעא ועמא דאיתי עליהון לוט עד עלמא:
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ֹאמר ּו יִ גְ דַּ ל יְ הֹוָ ה ֵמ ַעל ִלגְ בוּל יִ שְׂ ָראֵ ל:
וְ ֵעינֵיכֶ ם ִּת ְראֶ ינָה וְ אַ ּ ֶתם ּת ְ

)ה (
יחזין ואתון תימרון יסגי יקרא דיי ואפתי ית תחום ישראל:

)ה( ועיניכון

)ו( ּ ֵבן יְ כַ ּ ֵבד אָ ב וְ ֶעבֶ ד אֲ ֹדנָיו וְ ִאם אָ ב אָ נִ י אַ יֵּה כְ בוֹ ִדי וְ ִאם אֲדוֹ נִ ים אָ נִ י אַ ּיֵה
אֲמ ְר ּ ֶתם ַּב ּ ֶמה בָ זִ ינ ּו אֶ ת
מוֹ ָר ִאי אָ ַמר יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת לָ כֶ ם הַ כּ ֹהֲ נִ ים בּ וֹ זֵי ְׁש ִמי וַ ַ
ְׁש ֶ ָ
מך) :ו( הא על ברא אמיר ליקרא ית אבא ועבדא למדחל מן קדם רבוניה אם כאב אנא אן דאתון
מיקרון קדמי ואם כרבון אנא אן דאתון דחלין מן קדמי אמר יי צבאות לכון כהניא דמבסרין על שמי ואם
תימרון במא בסרנא על שמך:

רש"י
)א( משא דבר ה'  -פורפור"ט בלע"ז דבר
הנמסר למלאכי לשאת אותו אל בני ישראל.
ביד מלאכי  -כבר היה מסור בידו זה ימים
רבים מכאן דרשו רבותינו בברייתא דמכילתא
שכל הנביאים עמדו על הר סני ושם נמסרו
להם הנבואות וכן )ישעיה מח( אומר מעת
היותה שם אני ועתה ה' אלהים שלחני:
)ב( ואוהב את יעקב  -לתת לו את ארץ
חמדה צבי צבאות גוים )ירמיה ג( ארץ שצבין
כל צבאות העכו"ם בה:
)ג( ואת עשו שנאתי  -לדוחפו אל ארץ שעיר
מפני יעקב אחיו ומנהג שבעולם מי שיש לו
שני בנים לבכור הוא בורר לו מנה יפה.
ואשים הריו שממה  -אינן דומין להרי
ישראל .לתנות מדבר  -מעון תנים:

כתובים

)ד( כי תאמר אדום רוששנו  -ואם יאמ'
מחריבי המקדש' מתחלתינו רשים היינו אבל
מעתה שהעשרנו מביזת ירושלים ונשוב ונבנב
חרבות שלנו ,כה אמר ה' וגו':
)ה( יגדל ה' מעל לגבול ישראל  -יראה
גדולתו מעל לגבולינו להודיע כי אנחנו עמו
וי"ת יסגא יקרא דה' ואפתי ית תחו' ארעא
דישראל:
)ו( בן  -יש עליו לכבד אב וכן עבד אדוניו
ואתם קרויין בנים ועבדים ועתה אם אב אני
לכם איה כבודי .אמר ה' צבאות לכם  -אתם
הכהנים הבוזים את שמי .ואמרתם במה בזינו
 כלומר ידעתי שתאמרו לי במה בזינו הריהבזיון:

 -משלי ה' יד'-יט'

יתי ְבכָ ל ָרע ְּבתוֹ ְך קָ הָ ל וְ ֵע ָדה:
)יד( ִּכ ְמ ַעט הָ יִ ִ

)יד( עד כליל הוית לי בכל בישין בגו כנשתא

ועדתא:

ָ
באֵ ֶרך) :טו( אשתי מיא מן גובך ורדיא מן בירך:
)טו( ְׁש ֵתה ַמיִ ם ִמבּ וֹ ֶר ָך וְ נֹזְ ִלים ִמ ּתוֹ ְך ְּ
ֹת ָ
מיִ ם) :טז( נשפעון מעינך לברא ובפתיי
יך חוּצָ ה ָּב ְרחֹבוֹ ת ּ ַפ ְלגֵ י ָ
)טז( יָפוּצ ּו ַמ ְעיְ נ ֶ

טיפי

דמיא:

)יז( יִ ְהי ּו ְל ָך ְלבַ דֶּ ָך וְ אֵ ין ְלז ִָרים ִא ּ ָ ְ
תך) :יז( יהוון לך לחודך ונוכראי לא נשתתפון עמך:
ָ
שת נְעו ֶּרך) :יח( יהוי מבועך בריך וחדי מן אתת טליותך:
)יח( יְ ִהי ְמקוֹ ְר ָך בָ רו ְּך וּשְׂ ַמח ֵמאֵ ׁ ֶ
)יט( אַ יֶּלֶ ת אֲ הָ ִבים וְ יַעֲ לַ ת חֵ ן דַּ דֶּ יהָ יְ ַר ּו ָֻך ְבכָ ל ֵעת ְּבאַ הֲבָ ָת ּה ִּת ְׁש ּגֶה ָת ִמיד:

)יט(

אילתא דרחמותא ודיצתא דחסדא תדונא אלף בכל זמן וברחמותה תגרס תדירא:

רש"י
)יד( כמעט הייתי בכל רע  -כפשע ביני ובין
גיהנם )כלומ' בשביל דבר מועט הייתי עכשיו

בכל רע שלא שמעתי לקול מורי שאלו
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שמעתי להם לא יארע בי כך רבי יוסף
קר"א(:
)טו( שתה מים מבורך  -מבור שנתן לך
הקב"ה לחלקך היא תורת משה .בורך  -מים
מכונסים .ונוזלים מתוך בארך  -מים חיים
כלומר תחלה כמים מכונסים ולבסוף נובעין
הם והולכין:
)טז( יפוצו מעינותיך חוצה  -סוף שתקנה
תלמידים ותורה הוראות ברבים ויצא לך שם.
ברחובות  -עיר תפוצינה פלגי מימיך:
)יז( יהיו לך לבדך  -אתה לבדך תתכבד בהם
ולא יחלוק אחר עמך לפי שאמר למעלה פן
ישבעו זרים כחך אמר כאן יהיו לך לבדך
ומתוך כך:

משנה

)יח( יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעוריך -
היא התורה שלמדת מנעוריך:
)יט( תשגה תמיד  -ראיתי בדברי ר' משה
הדרשן תשגה תעסוק תמיד והוא לשון ערבי
והביא ראיה כמו לבקש שגייה לבקש עסק,
ולא ידעתי איפה נשנית ורבותינו פירשו
)עירובין נד( ,לשון משגה כמשמעו בעבור
אהבת' תהיה שוגג בשאר עסקיך כי היא
משמרת על שלך אמרו עליו על ר"א בן פדת
שהיה דורש בשוק התחתון וסדינו מוטל בשוק
העליון פעם אחת בא אדם אחד ומצא נחש
כרוך עליו:

 -ברכות פרק ו'

)א( ּ ֵכיצַ ד ְמבָ ְר ִכין ַעל הַ ּ ֵפרוֹ תַ .על ּ ֵפרוֹ ת הָ ִאילָ ן אוֹ ֵמר ,בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי הָ ֵעץ ,חוּץ ִמן
הַ יַּיִ ןֶ ׁ ,ש ַעל הַ יַּיִ ן אוֹ ֵמר בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי הַ ָּגפֶ ן .וְ ַעל ּ ֵפרוֹ ת הָ אָ ֶרץ אוֹ ֵמר בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי
הָ אֲ ָד ָמה ,חוּץ ִמן הַ ּ ַפתֶ ׁ ,ש ַעל הַ ּ ַפת הוּא אוֹ ֵמר הַ ּמוֹ צִ יא לֶ חֶ ם ִמן הָ אָ ֶרץ .וְ ַעל
הַ יְ ָרקוֹ ת אוֹ ֵמר בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי הָ ֲא ָד ָמהַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ,בּ וֹ ֵרא ִמינֵי ְד ׁ ָש ִאים:
רע"ב ) -א( חוץ מן היין  -שמתוך חשיבותו
קבעו לו ברכה לעצמו .וכן הפת :בורא מיני
דשאים  -לפי שיש בכלל פרי האדמה דשאים
וזרעים כגון קטניות ,ור' יהודה בעי היכר
ברכה לכל מין ומין .ואין הלכה כר' יהודה.
והא דתנן על הירקות אומר בורא פרי
האדמה ,הני מילי ירקות שדרכן לאכלן חיין

ואכלן חיין ,או שדרכן לאכלן מבושלים ואכלן
מבושלים .אבל אותן שדרכן לאכלן חיין ואכלן
מבושלים ,או שדרכן לאכלן מבושלים ואכלן
חיין ,אינו מברך עליהן אלא שהכל .וירקות
שאוכלין אותם בין חיין בין מבושלים ,מברכין
עליהן בורא פרי האדמה בין חיין בין
מבושלים:

רע"ב ) -ב( ברך על פירות האילן וכו' -
כל היכא דכי שקלי לפירא איתיה לענף,
ואותו הענף עצמו חוזר ומוציא פרי לשנה
האחרת ,מקרי אילן ,ומברכין על פירותיו
בורא פרי העץ .אבל היכא דכי שקלת ליה
לפרי לא ישאר ענף שיחזור ויוציא פרי לשנה

האחרת ,אין מברכין על הפירות אלא בורא
פרי האדמה :על כולם אם אמר שהכל יצא
 ואפילו על הפת ועל היין .ומיהו לכתחלהאין לאכול שום פרי ,אם אינו יודע תחלה
שיברך עליו ברכה הראויה לו:

)ב( ּ ֵב ַר ְך ַעל ּ ֵפרוֹ ת הָ ִאילָ ן בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי הָ אֲ ָד ָמה ,יָצָ א .וְ ַעל ּ ֵפרוֹ ת הָ אָ ֶרץ בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי
הָ ֵעץ ,לֹא יָצָ אַ .על ּכ ָֻּלם ִאם אָ ַמר ׁ ֶשהַ כּ ֹל )נִ ְהיָה( ,יָצָ א:

)ג( ַעל דָּ בָ ר ׁ ֶשאֵ ין ִּגדּ וּלוֹ ִמן הָ אָ ֶרץ אוֹ ֵמר ׁ ֶשהַ כּ ֹלַ .על הַ ח ֶֹמץ וְ ַעל הַ נּוֹ ְבלוֹ ת וְ ַעל
הַ גּ וֹ בַ אי אוֹ ֵמר ׁ ֶשהַ כּ ֹל ) ַעל הֶ חָ לָ ב וְ ַעל הַ ְּג ִבינָה וְ ַעל הַ ּ ֵביצִ ים אוֹ ֵמר ׁ ֶשהַ כּ ֹל(.
ַר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרָּ ,כל ׁ ֶשהוּא ִמין ְקלָ לָ ה אֵ ין ְמבָ ְר ִכין ָעלָ יו:
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רע"ב ) -ג( נובלות  -פירות שנפלו מן
האילן קודם שנתבשלו כל צרכן :גובאי -

חגבים טהורים :מין קללה  -נובלות וגובאי
על ידי קללה הן באים ואין הלכה כר' יהודה:

)ד( הָ י ּו ְלפָ נָיו ִמינִ ים הַ ְר ּ ֵבהַ ,ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרִ ,אם י ֵׁש ּ ֵבינֵיהֶ ם ִמ ּ ִמין ִׁש ְב ָעה,
ְמבָ ֵר ְך ָעלָ יו .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםְ ,מבָ ֵר ְך ַעל אֵ יזֶה ֵמהֶ ם ׁ ֶש ִּי ְרצֶ ה:
רע"ב ) -ד( מין שבעה  -חטה ושעורה
וגפן ותאנה ורמון זית ותמרים .דהני עדיפי
הואיל ונשתבחה בהן ארץ ישראל :מברך על

איזה מהן שירצה  -דחביב עדיף .והלכה
כחכמים:

)ה( ֵּב ַר ְך ַעל הַ יַּיִ ן ׁ ֶש ִ ּל ְפנֵי הַ ּ ָמזוֹ ןָ ּ ,פ ַטר אֶ ת הַ יַּיִ ן ׁ ֶש ְ ּלאַ חַ ר הַ ּ ָמזוֹ ןֵ ּ .ב ַר ְך ַעל
הַ ּ ַפ ְר ּ ֶפ ֶרת ׁ ֶש ִ ּלפְ נֵי הַ ּ ָמזוֹ ןָ ּ ,פ ַטר אֶ ת הַ ּ ַפ ְר ּ ֶפ ֶרת ׁ ֶש ְ ּלאַ חַ ר הַ ּ ָמזוֹ ןֵּ .ב ַר ְך ַעל הַ ּ ַפת,
ּ ָפ ַטר אֶ ת הַ ּ ַפ ְר ּ ֶפ ֶרת ַעל הַ ּ ַפ ְר ּ ֶפ ֶרת ,לֹא פָ ַטר אֶ ת הַ ּ ַפתֵ ּ .בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,אַ ף
לֹא ַמעֲ ֵׂשה ְק ֵד ָרה:

רע"ב ) -ה( פטר את היין שלאחר המזון -
הני מילי בשבתות וימים טובים שרגילים
לקבוע על היין לאחר המזון ,וכשברך על היין
לפני המזון אדעתא דהכי ברך ,אבל בשאר
ימים שאין רגילים לקבוע עצמן על היין
לאחר המזון ,אין היין שלפני המזון פוטר היין
שלאחר המזון .וכל לאחר המזון דתנן
במתניתין ,היינו לאחר שסלקו ידיהם מן
הפת ,קודם שיברכו ברכת המזון :פרפרת -
כל דבר שמלפתים בו את הפת כגון בשר
וביצים ודגים ,קרויים פרפרת .ופעמים שהיו
מביאים פרפראות קודם סעודה להמשיך
האכילה ,וחוזרים ומביאים פרפראות אחרות

לאחר הסעודה ,אחר שמשכו ידיהם מן הפת:
מעשה קדרה  -כגון הריפות וגרש כרמל
וקמח שנתבשל במים ,כגון הלביבות וכיוצא
בהן .ואית דמפרשי פרפרת דמתני' ,פת
הצנומה בקערה שאין בה מראה לחם,
דמברכים עליה בורא מיני מזונות .והשתא
ניחא דאצטריך לאשמועינן ברך על הפרפרת
לא פטר את הפת ,אע"ג דהיא נמי מין פת,
אבל מעשה קדרה פטר .ובית שמאי סברי,
כשם שאם ברך על הפרפרת לא פטר את
הפת ,כך לא פטר מעשה קדרה .ואין הלכה
כבית שמאי:

)ו( הָ י ּו יוֹ ְׁש ִבין )לֶ ֱאכֹל(ָּ ,כל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ְמבָ ֵר ְך ְל ַעצְ מוֹ  .הֵ סֵ בּ ּו ,אֶ חָ ד ְמבָ ֵר ְך
ְלכֻ ָּלןָּ .בא לָ הֶ ם יַיִ ן ְּבתוֹ ְך הַ ּ ָמזוֹ ןָּ ,כל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ְמבָ ֵר ְך ְל ַעצְ מוֹ ְ .לאַ חַ ר הַ ּ ָמזוֹ ן,
יאין אֶ ת
כֻלם .וְ הוּא אוֹ ֵמר ַעל הַ ּ ֻמגְ ָמר ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאֵ ין ְמ ִב ִ
אֶ חָ ד ְמבָ ֵר ְך ְל ָּ
הַ ּ ֻמגְ ָמר אֶ ָּלא ְלאַ חַ ר הַ ְּסעֻ דָּ ה:

רע"ב ) -ו( היו יושבים  -בלא הסיבה,
וסימן הוא שלא נתוועדו לאכול יחד .שרגילים
היו כשמתועדים חבורות אנשים לאכול ,שהיו
מסובים על המטות ואוכלים ושותים בהסבת
שמאל :כל אחד מברך לעצמו  -שלא היה
להם קבע סעודה בלא הסיבה .ומיהו אם
אמרו ניזיל ניכול נהמא בדוכתא פלן ,אע"פ
שלא הסיבו כהסיבו דמי ,ואחד מברך לכולם,
ומצטרפין נמי לזימון :בא להם יין בתוך
המזון כל אחד מברך לעצמו  -הואיל ואין
בית הבליעה פנוי ,ואין לב המסובים פונה אל

המברך ,אלא לבלוע מה שבפיהם .אי נמי
חיישינן שמא יחנק כשבא לענות אמן :והוא
אומר על המוגמר  -המברך ברכת המזון
הוא מברך על המוגמר בורא עצי בשמים.
ואע"ג דאיכא דעדיף מיניה ,אפילו הכי כיון
שהתחיל בחדא עביד לאידך :לאחר הסעודה
 לאחר ברכת המזון ,דהשתא לאו מצרכיהסעודה הוא ,אפילו הכי כיון שהתחיל
בברכות אחרונות ,גומרן :מוגמר  -רגילין היו
להביא אחר הסעודה עצי בשמים במחתה על
האש לריח טוב:
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)ז( הֵ ִביא ּו ְלפָ נָיו ָמ ִליחַ ַּב ְּת ִח ָּלה וּפַ ת ִע ּמוֹ ְ ,מבָ ֵר ְך ַעל הַ ּ ָמ ִליחַ וּפוֹ טֵ ר אֶ ת הַ ּ ַפת,
ׁ ֶשהַ ּ ַפת ְטפֵ לָ ה לוֹ  .זֶה הַ ְּכלָ לָּ ,כל ׁ ֶשהוּא ִע ָּקר וְ ִע ּמוֹ ְטפֵ לָ הְ ,מבָ ֵר ְך ַעל הָ ִע ָּקר
וּפוֹ טֵ ר אֶ ת הַ ְּטפֵ לָ ה:
רע"ב ) -ז( מליח  -כל דבר מלוח :שהפת
טפלה לו  -מי שאכל אכילה גסה מפירות
מתוקים ביותר אוכל אחריו דבר מליח לחתך
הליחות הנדבקות בגופו מחמת רוב הפירות,

ומפני שאינו יכול לאכול המליח לבדו ,אוכל
מן הפת עמו ,אבל המליח לבדו עיקר ,והפת
טפלה לו:

לש ְּב ָרכוֹ ת ,דִּ בְ ֵרי ַר ָּבן
)ח( אָ כַ ל ְּתאֵ נִ ים עֲ נ ִָבים וְ ִר ּמוֹ נִ יםְ ,מבָ ֵר ְך אַ ח ֲֵריהֶ ן ׁ ָש ׁ
לש(ַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר,
ַּג ְמ ִליאֵ ל .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםְּ ,ב ָרכָ ה אַ חַ ת ) ֵמ ֵעין ׁ ָש ׁ
לש ְּב ָרכוֹ ת .הַ ּ ׁשוֹ ֶתה ַמיִ ם
אֲ ִפלּ ּו אָ כַ ל ׁ ֶשלֶ ק וְ הוּא ְמזוֹ נוֹ ְ ,מבָ ֵר ְך אַ ח ֲָריו ׁ ָש ׁ
ִלצְ ָמאוֹ  ,אוֹ ֵמר ׁ ֶשהַ כּ ֹל נִ ְהיָה ִּב ְדבָ רוֹ ַ .ר ִּבי ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמר ,בּ וֹ ֵרא נְ פָ ׁשוֹ ת ַרבּ וֹ ת:

רע"ב ) -ח( מברך אחריהן שלש ברכות -
דכל שהוא משבעת המינים מברך אחריו שלש
ברכות .דסבירא ליה לרבן גמליאל דואכלת
ושבעת וברכת לאו אלחם בלבד קאי ,אלא
אכל שבעת המינין המוזכרים לעיל בפרשה.
ובהאי קרא שלש ברכות רמיזי .וברכת ,זו
ברכת הזן .על הארץ ,זו ברכת הארץ.
הטובה ,זו בונה ירושלים ,וכן הוא אומר
)דברים ג( ההר הטוב הזה :וחכמים אומרים
ברכה אחת  -מעין שלש ברכות .אם ענבים
תאנים ורימונים זיתים ותמרים אכל ,מברך
על העץ ועל פרי העץ ועל ארץ חמדה טובה
וכו' וחותם על הארץ ועל הפירות .ובארץ
ישראל חותם על הארץ ועל פירותיה .וברכה
זו עצמה מברך על היין ,אלא שפותח בה על
הגפן ועל פרי הגפן .ועל כל דבר הנעשה
מחמשת מיני דגן ,במקום על העץ ועל פרי
העץ ,אומר על המחיה ועל הכלכלה ,וחותם

גמרא

 -ברכות

על הארץ ועל המחיה :אפילו אכל שלק -
של ירק .והוא מזונו ,שסומך עליו למזון.
מברך שלש ברכות ,דואכלת ושבעת אכל מאי
דאכל קאי .והלכה כחכמים שאין מברכין שלש
ברכות אלא אלחם ,ועל שבעת המינין ,ברכה
אחת מעין שלש ,ועל כל שאר דברים ,בורא
נפשות רבות וחסרונן .ופירוש חסרונן ,כמו
לחם ומים שאי אפשר להתקיים בלא הם; על
כל מה שברא להחיות בהם נפש כל חי,
כלומר על כל מה שבעולם שגם אם לא
נבראו יכולין הבריות להתקיים ,ולא נבראו כי
אם לתענוג ולתוספת טובה .ומפני שיש
בברכה זו שני ענינים ,הויא ברכה ארוכה
ופותחת בברוך וחותמת בברוך ,כדאיתא
בירושלמי שחותמים ברוך אתה ה' חי
העולמים :השותה מים לצמאו  -דוקא,
מברך שהכל ,אבל השותה מים לבלוע מאכל
שנתחב לו בגרונו וכיוצא בזה ,אינו מברך:

דף לה' ע"א

אמר רב יהודה אמר שמואל כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו
נהנה מקדשי שמים שנאמר לה' הארץ ומלואה רבי לוי רמי כתיב לה'
הארץ ומלואה וכתיב השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם לא קשיא
כאן קודם ברכה כאן לאחר ברכה אמר רבי חנינא בר פפא כל הנהנה מן
העולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל להקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל
שנאמר גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית ואין אביו
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אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר הלא הוא אביך קנך ואין אמו אלא כנסת
ישראל שנאמר שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך מאי חבר הוא
לאיש משחית אמר רבי חנינא בר פפא חבר הוא לירבעם בן נבט שהשחית
את ישראל לאביהם שבשמים :רבי חנינא בר פפא רמי כתיב ולקחתי דגני
בעתו וגו' וכתיב ואספת דגנך וגו' לא קשיא כאן בזמן שישראל עושין
רצונו של מקום כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום תנו רבנן
ואספת דגנך מה תלמוד לומר לפי שנאמר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך
יכול דברים ככתבן תלמוד לומר ואספת דגנך הנהג בהן מנהג דרך ארץ
דברי רבי ישמעאל רבי שמעון בן יוחי אומר אפשר אדם חורש בשעת
חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה וזורה
בשעת הרוח תורה מה תהא עליה אלא בזמן שישראל עושין רצונו של
מקום מלאכתן נעשית על ידי אחרים שנאמר ועמדו זרים ורעו צאנכם וגו'
ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי עצמן
שנאמר ואספת דגנך ולא עוד אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידן שנאמר
ועבדת את אויביך וגו' אמר אביי הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן
כרבי שמעון בן יוחי ולא עלתה בידן:
רש"י על הגמרא
לאחר ברכה  -הרי היא לבני אדם :גוזל
להקדוש ברוך הוא  -את ברכתו :וכנסת
ישראל  -שכשחטאו הפירות לוקין :אין פשע
 ולפי שהוא מיקל ,רואים האחרים ולמדיןממנו לעשות כן ,ליהנות מן העולם בלא
ברכה ,ולכך נקרא זה המיקל חבר לאיש
משחית :לירבעם בן נבט  -שחטא והחטיא
את ישראל ,כך הוא חוטא ומחטיא :בזמן

זוהר

שעושין רצונו  -הדגן שלהם ,וכשאין עושים
רצונו נוטלו ומראה להם שהוא שלו :דברים
ככתבן  -שלא יעסוק בדרך ארץ :הנהג בהם
 עם דברי תורה :מנהג דרך ארץ  -שאםתבא לידי צורך הבריות סופך ליבטל מדברי
תורה :אפשר  -בתמיה אפשר כדבריך ביומי
ניסן ימי הקציר:

–תולדות דף קלד' ע"ב

וְ אֵ ֶּלה )בראשית כח( ּתוֹ ְלדוֹ ת יִ צְ חָ ק וגו'ָ ּ .פ ַתח ַר ִּבי ִח ּיָיא וְ אָ ַמר )תהלים קו( ִמי יְ ַמ ֵּלל
יע ָּכל ְּת ִה ָּלתוֹ ָ ּ .תא חֲזִ יַּ ,כד ָּב ָעא קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא וְ סָ ִליק
ְּגבוּרוֹ ת יְ ָי י ְַׁש ִמ ַ
יה ,ו ְּבכָ ל
יתא ,וּבְ ָרא לֵ ּ
ִּב ְרעו ָּתא קַ ּ ֵמיהּ ְל ִמ ְב ֵרי ַע ְל ָמא ,הֲ וָ ה ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכל ְּבאוֹ ַריְ ָ
עוֹ בָ ָדא וְ עוֹ בָ ָדא דְּ בָ ָרא קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יתא,
יך הוּא בְ ַע ְל ָמא הֲ וה ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכל ְּבאוֹ ַריְ ָ
היֶה )דף קלד ע"ב(
וּבָ ָרא לֵ יהּ  .ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב) ,משלי ח( וָ אֶ ְהיֶה אֶ צְ לוֹ אָ מוֹ ן וָ אֶ ְ
ׁ ַשעֲ ׁשו ִּעים יוֹ ם יוֹ ם אַ ל ִּת ְק ֵרי אָ מוֹ ן ,אֶ ָּלא או ָּמן:
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יהִ ,אי ַּבר נ ָׁש יִ ְת ְּב ֵרי ,ו ְּלבָ ַתר יֶחטֵ י
ַּכד ָּב ָעא ְל ִמ ְב ֵרי אָ ָדם אָ ְמ ָרה ּתוֹ ָרה קַ ּ ֵמ ּ
יה ,אַ ּ ַמאי יְ הוֹ ן עוֹ בָ ֵדי יְ ָד ְך ְל ַמ ָּגנָא ,דְּ הָ א לָ א יֵיכוּל ְל ִמ ְס ַּבל
נְת ִּתידוּן לֵ ּ
וְ אַ ְּ
ְ
אתי
יה קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ,הָ א אַ ְת ִקינַת ְּת ׁשוּבָ ה ַעד לָ א בָ ָר ִ
דִּ ינ ְָך .אָ ַמר לֵ ּ
ַע ְל ָמא ,אָ ַמר קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה וּבָ ָרא ְלאָ ָדם,
יך הוּא ְל ַע ְל ָמא ְּב ׁ ַשעֲ ָתא דְּ עֲ בַ ד לֵ ּ
יתא .ו ְּבגִ ין
ימין אֶ ָּלא ַעל אוֹ ַריְ ָ
נְת וְ נִ ימוּסָ ְך לָ א קָ יְ ִ
יהַ ,ע ְל ָמא ַע ְל ָמא ,אַ ְּ
אָ ַמר לֵ ּ
יה לָ אָ ָדם ָּב ְךְּ ,בגִ ין דְּ יִ ְת ַע ּ ַסק ָּב ּה .וְ ִאי לָ או ,הָ א אֲ נָא אַ הֲ ַדר לָ ךְ
אתי לֵ ּ
ָּכ ְך ָּב ָר ִ
ימא ,ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה מה( אָ נ ִֹכי
ֵיה דְּ אָ ָדם קָ יְ ָ
ְלתֹ ה ּו וָ בֹה ּו וְ כ ָֹּלא ְּבגִ ינ ּ
ימא ו ַּמכְ ְרזָא קַ ּ ַמיְ יה ּו דִּ ְבנֵי
יתא קָ יְ ָ
אתי .וְ אוֹ ַריְ ָ
יתי אֶ ֶרץ וְ אָ ָדם ָעלֶ יהָ ָּב ָר ִ
ָעשִׂ ִ
ֵיה:
ָשאְּ ,בגִ ין דְּ יִ ְת ַע ְּסק ּו וְ יִ ְׁש ּ ַתדְּ ל ּו ָּב ּה וְ לֵ ית ַמאן דְּ י ְַר ִכין או ְּדנ ּ
נ ָׁ
ימין דַּ ְר ִּגין ַעל דַּ ְר ִּגין ִמ ְת ּ ַת ְקנִ ין
יפין ,וְ כֻ ְ ּלה ּו קָ יְ ִ
ְּכ ָמה ְדבַ ר נ ָׁש ִאיה ּו ִמ ְת ּ ַפ ִ ּליג ׁ ַשיְ ִ
יפין
ִא ֵּלין ַעל ִא ֵּלין וְ כֻ ְ ּלה ּו חַ ד גּ וּפָ א ,הָ ִכי נ ֵָמי ַע ְל ָמאָּ ,כל ִאינוּן ְּב ִריָּין ּ ֻכ ְ ּלה ּו ׁ ַשיְ ִ
ימין ִא ֵּלין ַעל ִא ֵּלין ,וְ כַ ד ִמ ְת ּ ַת ְקנָן ּ ֻכ ְ ּלה ּו ,הָ א גוּפָ א ַמ ּ ָמ ׁש .וְ כ ָֹּלא
יפין ,וְ קָ יְ ִ
ׁ ַשיְ ִ
ימין ִא ֵּלין ַעל ִא ֵּלין,
יפין ּו ִפ ְר ִקין ,וְ קָ יְ ִ
יתא כּ ָֹּלא ׁ ַשיְ ִ
יתא ,דְּ הָ א אוֹ ַריְ ָ
ְּכגַ וְ ונָא ְדאוֹ ַריְ ָ
וְ כַ ד ִמ ְת ּ ַת ְּקנָן ּ ֻכ ְ ּלה ּוִ ,א ְתעֲ ִביד ּו חַ ד גּ וּפָ אֵ ּ .כיוָ ן דְּ ִא ְס ּ ַת ַּכל דָּ וִ ד ְּבעוֹ בָ ָדא דָּ א,
ש ָ
ית ָמ ְלאָ ה הָ אָ ֶרץ
יך יְ ָי ּ ֻכ ָּלם ְּבחָ ְכ ָמה ָעשִׂ ָ
ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,תהלים קד( ָמה ַרבּ ּו ַמעֲ ֶ ׂ
ִקנְ יָנְ ָך:
יתא ָּכל
ימין דְּ לָ א י ְָכ ִלין ְל ִא ְתדַּ ָּבקָ אְּ ,באוֹ ַריְ ָ
יתא ִאינוּן ָּכל ָרזִ ין ִע ָּל ִאין ח ֲִת ִ
ְּבאוֹ ַריְ ָ
יתא ִאינוּן ָּכל ִמ ִ ּלין
ִאינוּן ִמ ִ ּלין ִע ָּל ִאין ,דְּ ִא ְת ַּג ְ ּליָין וְ לָ א ִא ְת ַּג ְ ּליָיןְּ ,באוֹ ַריְ ָ
יתא
דִּ ְל ֵעילָ א ו ְּל ַת ּ ָתאָּ ,כל ִמ ִ ּלין דְּ ַע ְל ָמא ֵדין ,וְ כָ ל ִמ ִ ּלין דְּ ַע ְל ָמא ְדאָ ֵתי ְּבאוֹ ַריְ ָ
ִאינוּן ,וְ לֵ ית )דף קלה ע"א( ַמאן דְּ י ְַׁש ַּגח וְ י ַָדע לוֹ ן ,ו ְּבגִ ין ָּכ ְך ְּכ ִתיב) ,תהלים קו( ִמי
יע ָּכל ְּת ִה ָּלתוֹ :
יְ ַמ ֵּלל ְּגבוּרוֹ ת יְ ָי י ְַׁש ִמ ַ
הלכה –

הרמב"ם הלכות יסודי תורה פרק ו'

)ג( כל הנטפל לשם מלפניו מותר למוחקו כגון למ"ד מליהוה ובי"ת מבאלהים וכיוצא
בהן אינן כקדושת השם וכל הנטפל לשם מאחריו כגון ך' של אלהיך וכ"ם של אלהיכם
וכיוצא בהן אינם נמחקים והרי הם כשאר אותיות של שם מפני שהשם מקדשם ואע"פ
שנתקדשו ואסור למוחקם המוחק אלו האותיות הנטפלות אינו לוקה אבל מכין אותו
מכת מרדות:
)ד( כתב אל"ף למ"ד מאלהים יו"ד ה"א מיהוה אינו נמחק ואצ"ל יה שהוא שם בפני
עצמו מפני שזה השם מקצת שם המפורש הוא אבל הכותב שי"ן דל"ת משדי צד"י
בי"ת מצבאות הרי זה נמחק:
)ה( שאר הכינויין שמשבחין בהן את הקב"ה כגון חנון ורחום הגדול הגבור והנורא
הנאמן קנא וחזק וכיוצא בהן הרי הן כשאר כתבי הקדש ומותר למוחקן:
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