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חק לישראל – פרשת ויצא יום א'
תורה -

בראשית פרק כח'

שבַ ע וַ יֵּלֶ ְך חָ ָרנָה) :י( וַ יֵּצֵ א יַעֲ קֹב ִמ ְ ּבאֵ ר ׁ ָשבַ ע וַ יֵּלֶ ְך חָ ָרנָה:
)י( וַ יֵּצֵ א יַעֲ קֹב ִמ ְּבאֵ ר ׁ ָ

)י( וּנְ פַ ק

יַעֲ קֹב ִמ ְּבאֵ ָרא ְד ׁ ָשבַ ע וַ אֲ זַל ְלחָ ָרן:

ָשם
)יא( וַ ִּי ְפ ַּגע ַּב ּ ָמקוֹ ם וַ יָּלֶ ן ׁ ָשם ִּכי בָ א הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש וַ ִּי ַּקח ֵמאַ ְבנֵי הַ ּ ָמקוֹ ם וַ יּ ֶ ׂ
ְמ ַראֲ ׁש ָֹתיו וַ ִּי ְׁש ַּכב ַּב ּ ָמקוֹ ם הַ הוּא) :יא( וַ ִּי ְפ ּ ַגע ַּב ּ ָמקוֹ ם וַ יָּלֶ ן ׁ ָשם ִּכי בָ א הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש וַ ִּי ַּקח
שם ְמ ַראֲ ׁש ָֹתיו וַ ִּי ְׁש ַּכב ַּב ּ ָמקוֹ ם הַ הוּא:
ֵמאַ ְבנֵי הַ ּ ָמקוֹ ם וַ ָּי ֶ ׂ

)יא( וַ עֲ ַרע ְּבאַ ְת ָרא וּבָ ת ּ ַת ּ ָמן א ֲֵרי ַעל ִׁש ְמ ׁ ָשא

וּנְ ִסיב ֵמאַ ְבנֵי אַ ְת ָרא וְ ׁ ַש ִּוי ִא ּ ָסדוֹ ִהי ו ְּׁש ִכיב ְּבאַ ְת ָרא הַ הוּא:

יע הַ ּ ׁ ָש ָמיְ ָמה וְ ִה ּנֵה ַמ ְלאֲ כֵ י ֱאל ִֹהים
ֹאשוֹ ַמ ִּג ַ
)יב( וַ ַיּ ֲחלֹם וְ ִה ּנֵה סֻ ָּלם מֻ ָ ּצב אַ ְרצָ ה וְ ר ׁ
יע הַ ּ ׁ ָש ָמיְ ָמה וְ ִה ּנֵה
ֹאשוֹ ַמ ִּג ַ
ע ִֹלים וְ י ְֹר ִדים בּ וֹ ) :יב( וַ ַּי ֲחלֹם וְ ִה ּנֵה סֻ ָּלם מֻ ָ ּצב אַ ְרצָ ה וְ ר ׁ
ַמ ְלאֲ כֵ י ֱאל ִֹהים ע ִֹלים וְ י ְֹר ִדים בּ וֹ :

יה ָמטֵ י ַעד צֵ ית ְׁש ַמ ּיָא וְ הָ א
יש ּ
)יב( וַ חֲלַ ם וְ הָ א סֻ ְל ָמא נ ִָעיץ ְּבאַ ְר ָעא וְ ֵר ׁ ֵ

ַמ ְלאָ כַ ּיָא ַדיְ ָי סָ ְל ִקין וְ ָנח ֲִתין ּ ֵבה:

ֹאמר אֲנִ י יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י אַ ְב ָרהָ ם אָ ִב ָ
יך וֵאלֹהֵ י יִ צְ חָ ק
)יג( וְ ִה ּנֵה יְ הֹוָ ה נִ ָ ּצב ָעלָ יו וַ יּ ַ
ָ
ָ
ֹאמר
אֲשר אַ ּ ָתה ׁשֹכֵ ב ָעלֶ יהָ ְלך אֶ ְּתנ ֶּנָה ו ְּלז ְַר ֶעך) :יג( וְ ִה ּנֵה יְ הֹוָ ה נִ ָ ּצב ָעלָ יו וַ יּ ַ
הָ אָ ֶרץ ׁ ֶ

אֲנִ י יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ י אַ ְב ָרהָ ם אָ ִב ָ
יך ֵואלֹהֵ י יִ צְ חָ ק הָ אָ ֶרץ ֲא ׁ ֶשר אַ ּ ָתה ׁשֹכֵ ב ָעלֶ יהָ ְל ָך אֶ ְּתנ ֶּנָה
אֲמר אֲ נָא יְ ָי אֱלָ הֵ ּה דְּ אַ ְב ָרהָ ם אָ בו ְּך ֵואֱלָ הֵ ּה דְּ יִ צְ חָ ק אַ ְר ָעא דִּ י
ו ְּלזַ ְר ֶע ָך) :יג( וְ הָ א יְ קָ ָרא ַדיְ ָי ְמ ַע ּ ַתד ִע ָּלווֹ ִהי וַ ַ
אַ ְּת ׁ ָש ֵרי עֲ לַ ּה לָ ְך אֶ ְּתנִ ּנ ַּה וְ ִל ְבנ ְ
ָיך:

)יד( וְ הָ יָה ז ְַרעֲ ָך ַּכעֲ פַ ר הָ אָ ֶרץ וּפָ ַרצְ ּ ָת י ּ ָָמה וָ קֵ ְד ָמה וְ צָ פֹ נָה וָ נֶגְ ָּבה וְ נִ ְב ְרכ ּו ְב ָך ָּכל
ִמ ְׁש ּ ְפחֹת הָ אֲ ָד ָמה ו ְּבז ְַר ֶע ָך) :יד( וְ הָ ָיה זַ ְרעֲ ָך ַּכעֲ פַ ר הָ אָ ֶרץ וּפָ ַרצְ ּ ָת יָ ּ ָמה וָ קֵ ְד ָמה וְ צָ פֹ נָה

וָ נֶגְ ָּבה וְ נִ ְב ְרכ ּו ְב ָך ָּכל ִמ ְׁש ּ ְפחֹת הָ אֲ ָד ָמה ו ְּבז ְַר ֶע ָך) :יד( וִ יהוֹ ן ְּבנ ְ
יאין ְּכ ַע ְפ ָרא ְדאַ ְר ָעא וְ ִת ְתקֵ ף
ָיך סַ ִּג ִ
ְל ַמ ַע ְרבָ א ו ְּל ָמ ִדינְ חָ א ו ְּלצִ ּפ ּונָא ו ְּל ָדרוֹ ָמא וְ יִ ְת ָּב ְרכוּן ְּב ִדילָ ְך ּכֹל ז ְַרעֲ יַת אַ ְר ָעא ו ְּב ִדיל ְּבנ ְ
ָיך:

ֲשר ּ ֵתלֵ ְך וַ הֲ ִׁשב ִֹת ָ
)טו( וְ ִה ּנֵה אָ נ ִֹכי ִע ּ ָמ ְך ו ְּׁש ַמ ְר ִּת ָ
יך אֶ ל הָ א ֲָד ָמה הַ זֹּאת
יך ְּבכֹל א ׁ ֶ
שר דִּ ַּב ְר ִּתי לָ ְך) :טו( וְ ִה ּנֵה אָ נ ִֹכי ִע ּ ָמ ְך
יתי אֵ ת אֲ ׁ ֶ
זָב ָך ַעד אֲ ׁ ֶשר ִאם ָע ִ ׂש ִ
ִּכי לֹא אֶ עֱ ְ

ֲשר ּ ֵתלֵ ְך וַ הֲ ִׁשב ִֹת ָ
ו ְּׁש ַמ ְר ִּת ָ
יתי
ֲשר ִאם ָעשִׂ ִ
יך אֶ ל הָ א ֲָד ָמה הַ זֹּאת ִּכי לֹא אֶ עֱ זָ ְב ָך ַעד א ׁ ֶ
יך ְ ּבכֹל א ׁ ֶ
ְ
יב ּנ ְָך ְלאַ ְר ָעא הָ ָדא אֲ ֵרי לָ א
אֲת ִ
ימ ִרי ְּבסַ ְעדָּ ְך וְ אֶ ְּט ִר ּנ ְָך ְּבכָ ל אֲ ַתר ִדּ י ְתהַ ְך וַ ֵ
שר דִּ ַּב ְר ִּתי לָ ך) :טו( וְ הָ א ֵמ ְ
אֵ ת אֲ ׁ ֶ
אֶ ְׁש ְּב ִק ּנ ְָך ַעד דִּ י אֶ ְע ּ ֵביד יָת דְּ ַמ ּ ֵל ִלית לָ ְך:

רש"י
)י( ויצא יעקב  -על ידי שבשביל שרעות
בנות כנען בעיני יצחק אביו הלך עשו אל
ישמעאל הפסיק הענין בפרשתו של יעקב
וכתיב וירא עשו כי ברך וגו' ומשגמר חזר
לענין הראשון :ויצא  -לא היה צריך לכתוב
אלא וילך יעקב חרנה ולמה הזכיר יציאתו
אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה
רושם שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא
זיוה הוא הדרה יצא משם פנה הודה פנה זיוה
פנה הדרה וכן )רות א( ותצא מן המקום
האמור בנעמי ורות :וילך חרנה  -יצא ללכת
לחרן:

)יא( ויפגע במקום  -לא הזכיר הכתוב באיזה
מקום אלא במקום הנזכר במקום אחר הוא
הר המוריה שנ' בו וירא את המקום מרחוק:
ויפגע  -כמו )יהושע טז( ופגע ביריחו ופגע
בדבשתה )ברכות כז( ורבותינו פירשו לשון
תפלה )ירמיה ז( ואל תפגע בי ולמדנו שתקן
תפלת ערבית ושנה הכתוב ולא כתב ויתפלל
ללמדך שקפצה לו הארץ כמו שמפורש בפרק
גיד הנשה )חולין צא( :כי בא השמש  -היה לו
לכתוב ויבא השמש וילן שם כי בא השמש
משמע ששקעה לו חמה פתאום שלא בעונתה
כדי שילין שם :וישם מראשותיו  -עשאן כמין
מרזב סביב לראשו שירא מפני חיות רעות
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חק לישראל – פרשת ויצא יום א'
התחילו מריבות זו עם זו זאת אומרת עלי
יניח צדיק את ראשו וזאת אומרת עלי יניח
מיד עשאן הקב"ה אבן אחת וזהו שנא' ויקח
את האבן אשר שם מראשותיו :וישכב במקום
ההוא  -לשון מיעוט באותו מקום שכב אבל
י"ד שנים ששמש בבית עבר לא שכב בלילה
שהיה עוסק בתורה:
)יב( עולים ויורדים  -עולים תחלה ואח"כ
יורדים .מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים
חוצה לארץ ועלו לרקיע וירדו מלאכי חוצה
לארץ ללוותו:
)יג( נצב עליו  -לשמרו :ואלהי יצחק -
אע"פ שלא מצינו במקרא שייחד הקב"ה שמו
על הצדיקים בחייהם לכתוב אלהי פלוני
משום שנאמר )איוב טו( הן בקדושיו לא יאמין
כאן ייחד שמו על יצחק לפי שכהו עיניו

נביא

וכלוא בבית והרי הוא כמת ויצר הרע פסק
ממנו )תנחומא( :שוכב עליה ) -חולין שם(
קיפל הקב"ה כל ארץ ישראל תחתיו רמז לו
שתהא נוחה ליכבש לבניו )כד' אמות שזה
מקומו של אדם(:
)יד( ופרצת  -וחזקת כמו וכן יפרוץ:
)טו( אנכי עמך  -לפי שהיה ירא מעשו
ומלבן :עד אשר אם עשיתי  -אם משמש
בלשון כי )גיטין צ( :דברתי לך  -לצרכך ועליך
מה שהבטחתי לאברהם על זרעו לך
הבטחתיו ולא לעשו שלא אמרתי לו כי יצחק
יקרא לך זרע אלא כי ביצחק ולא כל יצחק
וכן כל לי ולך ולו ולהם הסמוכים אצל דיבור
משמשים לשון על וזה יוכיח שהרי עם יעקב
לא דיבר קודם לכן:

 -הושע פרק יא ז'-יא' פרק יב' א'

)ז( וְ ַע ּ ִמי ְתלו ִּאים ִל ְמ ׁשוּבָ ִתי וְ אֶ ל ַעל יִ ְק ָראֻ ה ּו יַחַ ד לֹא יְ רוֹ ֵמם:

)ז( ועמי פליגין למיתב

לאוריחי ובמרועא קשיא יתערעון כחדא לא יהכון בקומא זקופה:

יך אֶ ּ ֶת ָ
ש ָראֵ ל אֵ ְ
)ח( אֵ ְ
ימ ָך ִּכצְ בֹאיִ ם נ ְֶה ּ ַפ ְך
נְך ְכאַ ְד ָמה אֲ ִ ׂש ְ
יך אֶ ּ ֶתנְ ָך אֶ ְפ ַריִ ם א ֲַמ ּ ֶגנְ ָך יִ ְ ׂ
ּמי) :ח( איכדין אמסרינך אפרים אשיצינך ישראל איכדין אבדרינך
ָעלַ י ִל ִּבי יַחַ ד נִ ְכ ְמר ּו נִ חו ָ
באדמה אשוינך כצבויים מתערע מימר קימי לקבלי כחדא אתגוללו רחמי:

יש
שה חֲרוֹ ן אַ ּ ִפי לֹא אָ ׁשוּב ְל ׁ ַשחֵ ת אֶ פְ ָריִ ם ִּכי אֵ ל אָ נ ִֹכי וְ לֹא ִא ׁ
)ט( לֹא אֶ עֱ ֶׂ
ב ִעיר) :ט( לא אעביד תקוף רוגזי ולא יתוב מימרי לחבלא בית
ְּב ִק ְר ְּב ָך קָ דוֹ ׁש וְ לֹא אָ בוֹ א ְּ
ישראל ארי אלהא אנא מימרי לעלמא קים ולית עובדי כעובדי בסרא דדירין על ארעא כן גזרית במימרי
דביניכון שכנתי קדישא ולא אחליף בקרוא אוחרי עוד ירושלם:

)י( אַ ח ֲֵרי יְ הֹוָ ה י ְֵלכ ּו ְּכאַ ְריֵה יִ ְׁשאָ ג ִּכי הוּא יִ ְׁשאַ ג וְ יֶחֶ ְרד ּו בָ נִ ים ִמיָּם:

)י( בתר פולחנא

דיי יהכון מימריה כאריא דמכלי ארי הוא יכלי ויתכנשון גלותא ממערבא:

)יא( יֶחֶ ְרד ּו ְכצִ ּפוֹ ר ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ו ְּכיוֹ נָה ֵמאֶ ֶרץ אַ ּ ׁשוּר וְ הוֹ ׁ ַש ְב ִּתים ַעל ָּב ּ ֵתיהֶ ם נְאֻ ם
יְ הֹוָ ה) :יא( כעופא דאתי בגלי כן ייתון דגלו לארעא דמצרים וכיונה דיתבא לגו שוכבא כן יתובון
דאיטלטלו לארעא דאתור ואתיבינון בשלם לבתיהון ומימרי יהי בסעדהון אמר יי:

ש ָראֵ ל וִ יהו ָּדה עֹד ָרד ִעם אֵ ל וְ ִעם
)א( ְסבָ בֻ נִ י ְבכַ חַ ׁש אֶ פְ ַריִ ם ו ְּב ִמ ְר ָמה ּ ֵבית יִ ְ ׂ
ֶאֱמן) :א( אסגיאו קדמי כדבין דבית אפרים ובנכלהון דבית ישראל ודבית יהודה הוו
ְקדוֹ ִׁשים נ ָ
מתקפין בפולחנא עדדגלא עמא דאלהא מארעהון ואינון דהוו פלחין קדמי בבית מקדשא מתקרן עמא
קדישא בכן הוו קימין:

רש"י
)ז( ועמי תלואים למשובתי  -כשהנביאים
מלמדים אותם לשוב אלי תלואים הם אם

לשוב אם לא לשוב בקושי ישובון אלי .ואל על
יקראוהו יחד לא ירומם  -ואל הדבר אשר
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אפרים .כי אל אנכי  -המקיים דבר טובתי
ואין מדתי להנחם על הטוב .בקרבך קדוש
ולא אבוא בעיר  -אחרת כבר הבטחתי
להשרות שכינתי בקרבך בירושלים ולא אשרה
אותה עוד על עיר אחרת ויש מפרש בעיר
לשון שנאה כמו )שמואל א כה( ויהי ערך:
)י( כאריה ישאג  -עוד ישאג להם כאריה
שיצאו מן הגליות וילכו אחריו .ויחרדו בנים
מים  -ויתכנשון גלוותא ממערב':
)א( סבבוני  -כבר בכחש ובמרמה אפרים
ובית ישראל מלכי עשרת השבטים וכל העם
אבל יהודה עודנו רד עם אל מושל עוד
ביראת אלהים רד כמו )במדבר כד( וירד
מיעקב עוד מלכיהם עם הקב"ה:

עליו יקראוהו הנביאים יחד לא ירוממוהו
עמי ולא יאות לעשותו ויש מפרש ואל על
יקראוהו פגעים קשים יפגעום ואל כמו יש
לאל ידי )בראשית לא( ואין זאת שהרי נקוד
בפתח ואם היה ואל שם דבר היה נקוד בצירי
ויונתן תרגם במרעא קשיא יתערעון עשה אל
)סא"א על( לשון קשה ולי נראה שפרשתי
כהוגן .יחד לא ירומם  -כחדא לא יהכון
בקומא זקופא:
)ח( אמגנך  -אמסרך ביד אויביך כמו אשר
מגן צריך )בראשית יד( .נכמרו  -נתחממו
לשון ארמי וכן עורנו כתנור נכמרו )איכה ה(:
)ט( לא אשוב  -מדברי הטוב אשר אמרתי
לא מאסתים ולא געלתים להיות משחית את

כתובים

 -משלי ו' יז'-כב'

ֵעינַיִ ם ָרמוֹ ת ְל ׁשוֹ ן ׁ ָשקֶ ר וְ י ַָדיִ ם ׁש ְֹפכוֹ ת דָּ ם נ ִָקי:

)יז(
דשפכן דמא זכי:

)יז( עיני רמתא ולישנא דשקרא וידי

לֵ ב ח ֵֹר ׁש ַמ ְח ְׁשבוֹ ת אָ וֶן ַרגְ לַ יִ ם ְמ ַמהֲרוֹ ת לָ רוּץ לָ ָר ָעה:

)יח(
רעתא ורגלי דמסתרהבן למרהט לבישתא:

י ִָפיחַ ְּכז ִָבים עֵ ד ׁ ָשקֶ ר ו ְּמ ׁ ַש ֵּלחַ ְמ ָדנִ ים ּ ֵבין אַ ִחים:

)יט(
ומן דרמי תגרי בין אחי:

נְ צֹר ְּבנִ י ִמצְ וַ ת אָ ִב ָ
יך וְ אַ ל ִּת ּט ֹׁש ּתוֹ ַרת ִא ּ ֶמ ָך:

)כ(
מנימוסא דאמך:

קָ ְׁש ֵרם ַעל ִל ְּב ָך ָת ִמיד ָענְ ֵדם ַעל ַּג ְר ְּגר ֶֹת ָך:

)כא(
בצורך:

)יח( לבא דחשל מחשבתא

)יט( סהדא דשקרא דמלל כדבותא

)כ( טור ברי פוקדנא דאבוך ולא תטעי

)כא( קטורנון בלבך תדירא וכרוך אנון

ְּב ִה ְתהַ ֶּל ְכ ָך ּ ַתנְ חֶ ה אֹ ָת ְך ְּב ׁ ָש ְכ ְּב ָך ִּת ְׁשמֹר ָעלֶ ָ
יך וַ הֲ ִקיצוֹ ָת ִהיא ְת ִ ׂשיחֶ ָך:

)כב(
במיזלך תתדבר עמך במדמכך תתנטר עלך ותתער היא תהוי רציך:

)כב(

רש"י
)יט( יפיח  -לשון דבור הוא כי כל דבור ברוח
הפה הוא:
)כ( נצור בני מצות אביך:

משנה

)כא( ענדם  -לשון קשר הוא כמו אענדנו
עטרות לי )איוב לא(:

 -ברכות פרק ז'

אשוֹ ן ׁ ֶש ִּנ ְּטלָ ה
שר ִר ׁ
ַמן .אָ כַ ל דְּ ַמאי ,ו ַּמעֲ ֵׂ
לשה ׁ ֶשאָ ְכל ּו ְכאֶ חָ ד ,חַ יּ ִָבין ְלז ּ ֵ
)א( ְׁש ׁ ָ
שר ׁ ֵשנִ י וְ הֶ ְקדֵּ ׁש ׁ ֶש ִּנ ְפדּ ּו ,וְ הַ ּ ׁ ַש ּ ָמ ׁש ׁ ֶשאָ כַ ל ַּכ ַּזיִ ת ,וְ הַ כּ ו ִּתיְ ,מז ּ ְַמנִ ין
ְתרו ָּמתוֹ  ,ו ַּמעֲ ֵ ׂ
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חק לישראל – פרשת ויצא יום א'
שר ׁ ֵשנִ י
אשוֹ ן ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְּטלָ ה ְתרו ָּמתוֹ  ,ו ַּמעֲ ֵ ׂ
שר ִר ׁ
עֲ לֵ יהֶ ם .אֲבָ ל אָ כַ ל טֶ בֶ ל ,ו ַּמעֲ ֵ ׂ
וְ הֶ ְקדֵּ ׁש ׁ ֶשלּ ֹא נִפְ דּ ּו ,וְ הַ ּ ׁ ַש ּ ָמ ׁש ׁ ֶשאָ כַ ל ּ ָפחוֹ ת ִמ ַּכזַּיִ ת ,וְ הַ ּנ ְָכ ִרי ,אֵ ין ְמז ּ ְַמנִין עֲ לֵ יהֶ ם:
רע"ב ) -א( לזמן  -להזדמן יחד לברך
בלשון רבים ,נברך שאכלנו משלו :דמאי -
פירות עמי הארץ קרויים דמאי .כלומר ,דא
מאי מעושרין הן או לא .לפי שהם חשודים
על המעשרות ,ואסרו חכמים לאכול
מפירותיהן עד שיעשר .ואם אכל ולא עשר,
מברך עליו ,ולא הוי מצוה הבאה בעבירה,
דרוב עמי הארץ מעשרים הם :שנטלה
תרומתו  -ואע"פ שלא נטלה ממנו תרומה
גדולה ,כגון בן לוי שהקדים את הכהן ולקח
המעשר בשבלים קודם שנטל הכהן תרומה
גדולה ,והכהן היה לו ליטול תרומה גדולה
תחלה אחד מחמשים ,דרחמנא קריה ראשית,
נמצא תרומה גדולה של כהן בתוך המעשר
הזה ,אחד מהחמשים שבו ,לבד מתרומת
מעשר שעל הלוי להפריש תרומה ממעשרו.
ואשמועינן מתני' דהכא דפטור הלוי
מלהפריש ממנו תרומה גדולה ,דכתיב
)במדבר יח( והרמותם ממנו תרומת ה' מעשר
מן המעשר ,מעשר מן המעשר אמרתי לך,
ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר מן
המעשר :מעשר שני והקדש שנפדו  -כגון
שנתן את הקרן ולא נתן את החומש,
שהבעלים מוסיפים חומש .וקא משמע לן
תנא דאין החומש מעכב :והשמש שאכל כזית
 דמהו דתימא כיון שהשמש אין לו קביעות,אלא הולך ובא ,אין מזמנין עליו ,קא משמע
לן .ובכל הני אשמועינן ,דאף על גב דדמו
לאיסור אין כאן ברכה בעבירה :והכותי  -מן
הגויים שהביא מלך אשור מכותא ומשאר
ארצות ,ויושב אותם בערי שומרון ,ונתגיירו
מאימת האריות שהיו אוכלים בהם ,כמפורש
בספר מלכים )ב יז( ,והיו שומרים תורה
שבכתב וכל מצוה שהחזיקו בה ,מדקדקים בה

יותר מישראל ,לפיכך היו מאמינים בהם
בקצת המצות ,עד שבדקו אחריהם ומצאו
להם דמות יונה בראש הר גריזים שהיו
עובדים אותה ,ומאז עשאום כגויים גמורים
לכל דבריהם .הלכך האידנא אין מזמנין על
הכותי :אכל טבל  -דגן שלא נטלה ממנו
תרומה ומעשרות קרוי טבל .ופירוש טבל ,טב
לא .ואין צריך לומר טבל דאורייתא ,אלא
אפילו טבל דרבנן כגון דגן שצמח בעציץ
שאינו נקוב שאינו טבל אלא מדרבנן ,אין
מזמנין עליו :ומעשר ראשון שלא נטלה
תרומתו  -לאו תרומת מעשר קאמר ,דהאי
טבל גמור הוא ,אלא כגון שהקדים לוי את
הכהן בכרי לאחר שנתמרח והוקבע לתרומה
מן התורה ,ונטל מעשר ראשון תחלה ,ואחד
מחמשים שבו היא ראויה לתרומה גדולה
לכהן ,וכל כמה שלא נתן ממנו תרומה גדולה
זו ,אע"פ שהפריש תרומת מעשר ,אין מזמנין
עליו .ואם היה מקדימו בשבלים קודם
שנתמרח ,לא היה צריך להפריש תרומה
גדולה כדכתבינן לעיל :ומעשר שני והקדש
שלא נפדו  -אין צריך לומר שלא נפדו כלל,
דהא מילתא דפשיטא היא ,אלא שנפדו ולא
נפדו כהלכתן ,כגון שפדה מעשר שני
בגרוטאות של כסף ,או במטבע שאין עליו
צורה ,ורחמנא אמר )דברים יד( וצרת הכסף,
בדבר שיש בו צורה .והקדש ,שחללו על גבי
קרקע ולא בכסף ,ורחמנא אמר ונתן את
הכסף :והשמש שאכל פחות מכזית  -משנה
שאינה צריכה היא .אלא איידי דהדר לרובא
לצורך ,הדר נמי להא :והנכרי  -בגר שמל
ולא טבל מיירי ,ואשמועינן דכל כמה דלא
טבל נכרי הוא ,ולעולם אינו גר עד שימול
ויטבול:

זַמנִ יןַ ,עד ַּכ ַּזיִ תַ .ר ִּבי
)ב( נ ִָׁשים וַ עֲ בָ ִדים ו ְּק ַט ִּנים ,אֵ ין ְמז ּ ְַמנִ ין עֲ לֵ יהֶ םַ .עד ַּכ ּ ָמה ְמ ּ ְ
יְ הו ָּדה אוֹ מֵ רַ ,עד ַּכ ּ ֵביצָ ה:
רע"ב ) -ב( וקטנים אין מזמנים עליהם -
דוקא קטנים שאין יודעים למי מברכין .אבל
קטן היודע למי מברכין ,מזמנין עליו .ואיכא

מרבוותא דאמרי ,דלא אמרו קטן היודע למי
מברכין מזמנין עליו אלא בבן י"ג שנה ויום
אחד שלא הביא שתי שערות ,והוא הנקרא
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חק לישראל – פרשת ויצא יום א'
קטן פורח ,אבל בבציר מהכי אין מזמנין עליו
ואפילו יודע למי מברכין .ובירושלמי מייתי
הלכה למעשה ,דאין מזמנין על הקטן כלל
עד שיגדל ויביא שתי שערות .ונשים מזמנות

לעצמן ,ועבדים מזמנין לעצמן ,אבל נשים עם
עבדים לא ,משום פריצותא :עד כזית  -וכן
הלכה ,ולא כרבי יהודה דאמר עד כביצה:

ש ָרה,
לשה וָ הוּא ,אוֹ ֵמרָּ ,ב ְרכ ּוַּ .בעֲ ָ ׂ
לשה אוֹ ֵמר ,נְבָ ֵר ְךִּ .ב ְׁש ׁ ָ
)ג( ּ ֵכיצַ ד ְמז ּ ְַמנִ יןִּ ,ב ְׁש ׁ ָ
ש ָרה
ש ָרה וְ אֶ חָ ד עֲ ָ ׂ
ש ָרה וָ הוּא ,אוֹ מֵ רָּ ,ב ְרכ ּו .אֶ חָ ד עֲ ָ ׂ
אוֹ ֵמר נְ בָ ֵר ְך לֵ אלֹהֵ ינ ּוַּ .בעֲ ָ ׂ
ִרבּ וֹ אְּ .ב ֵמאָ ה ,אוֹ ֵמר ,נְבָ ֵר ְך לַ י ָי ֱאלֹהֵ ינ ּוְּ .ב ֵמאָ ה וָ הוּא ,אוֹ מֵ רָּ ,ב ְרכ ּוְּ .באֶ לֶ ף,
ש ָראֵ לְּ .באֶ לֶ ף וָ הוּא ,אוֹ ֵמרָּ ,ב ְרכ ּוְּ .ב ִרבּ וֹ א,
אוֹ ֵמר נְבָ ֵר ְך לַ י ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו ֱאלֹהֵ י יִ ְ ׂ
ש ָראֵ ל ֱאלֹהֵ י הַ ְּצבָ אוֹ ת יוֹ ׁ ֵשב הַ ְּכרו ִּבים ַעל
אוֹ ֵמר ,נְ בָ ֵר ְך לַ י ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו ֱאלֹהֵ י יִ ְ ׂ
הַ ּ ָמזוֹ ן ׁ ֶשאָ כַ ְלנ ּוְּ .ב ִרבּ וֹ א וָ הוּא ,אוֹ ֵמרָּ ,ב ְרכ ּוְּ .כ ִענְ יָן ׁ ֶשהוּא ְמבָ ֵר ְךָּ ,כ ְך עוֹ נִ ין
אַ ח ֲָריוָּ ,ברו ְּך יְ ָי ֱאלֹהֵ ינ ּו ֱאלֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל ֱאלֹהֵ י הַ ְּצבָ אוֹ ת יוֹ ׁ ֵשב הַ ְּכרו ִּבים ַעל
ילי אוֹ ֵמרְ ,ל ִפי רֹב הַ ָּקהָ ל הֵ ן ְמבָ ְרכִ יןֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר
הַ ּ ָמזוֹ ן ׁ ֶשאָ כַ ְלנ ּוַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י הַ ְּג ִל ִ
ש ָראֵ ל .אָ ַמר ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א,
)תהלים סח( ְּב ַמ ְקהֵ לוֹ ת ָּב ְרכ ּו ֱאל ִֹהים ,ה' ִמ ּ ְמקוֹ ר יִ ְ ׂ
ַמה ּ ָמצִ ינ ּו ְּבבֵ ית הַ ְּכנֶסֶ ת אֶ חָ ד ְמ ֻר ִּבין וְ אֶ חָ ד מו ָּע ִטין אוֹ ֵמרָּ ,ב ְרכ ּו אֶ ת יְ ָיַ .ר ִּבי
יִ ְׁש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמרָּ ,ב ְרכ ּו אֶ ת יְ ָי הַ ְמב ָֹר ְך:
רע"ב ) -ג( בשלשה והוא אומר ברכו -
דהא בלאו דידיה איכא זימון .וכן כולם :אחד
עשרה ואחד עשרה רבוא  -הך רישא רבי
עקיבא היא דאמר מה מצינו בבית הכנסת
משהגיעו לעשרה אין חילוק בין רבים
למועטים ,הכא נמי אין חילוק :במאה אומר
נברך לה' אלהינו  -הך סיפא כולה רבי יוסי
הגלילי היא ,דאמר לפי רוב הקהל הן מברכין
שנאמר :במקהלות ברכו אלהים .ופסק הלכה,

משלשה ועד עשרה ואין עשרה בכלל ,המברך
אומר נברך שאכלנו משלו ,וכולן עונים ברוך
שאכלנו משלו ובטובו חיינו .ועשרה או
מעשרה ולמעלה ,המברך אומר נברך
לאלהינו שאכלנו משלו ,וכולן עונים ברוך
אלהינו שאכלנו משלו ובטובו חיינו :רבי
ישמעאל אומר ברכו את ה' המבורך -
והלכה כרבי ישמעאל:

לשה ׁ ֶשאָ ְכל ּו כְ אֶ חָ ד ,אֵ י ָנן ַר ּ ׁ ָש ִאין לֵ חָ לֵ ק וְ כֵ ן אַ ְר ָּב ָעה ,וְ כֵ ן ח ֲִמ ּ ׁ ָשהִׁ .ש ּ ׁ ָשה
)ד( ְׁש ׁ ָ
ש ִרים:
ש ָרה אֵ ינָן ֶנחֱלָ ִקיןַ ,עד ׁ ֶש ִּי ְהי ּו ֶע ְ ׂ
ש ָרה .וַ עֲ ָ ׂ
ֶנחֱלָ ִקיןַ ,עד עֲ ָ ׂ
רע"ב ) -ד( אינן רשאים ליחלק  -מכיון
שחלה עליהם חובת זימון :וכן ארבעה וכן
חמשה  -אין השלשה מזמנין לעצמן והיחיד
יחלק מהן ,דאיהו נמי אקבע בחובת זימון:
ששה נחלקים  -כדי זמון לכאן וכדי זמון

לכאן ,עד עשרה .אבל עשרה אין נחלקים,
דאתחייבו להו בזמון שיש בו הזכרת השם ,עד
שיהיו עשרים ,ואז יחלקו לשתי חבורות אם
ירצו:

)ה( ְׁש ּ ֵתי חֲבוּרוֹ ת ׁ ֶשהָ י ּו אוֹ ְכלוֹ ת ְּבבַ יִ ת אֶ חָ דִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ּ ִמ ְקצָ ָתן רוֹ ִאין אֵ לּ ּו אֶ ת
אֵ לּ ּו ,ה ֲֵרי אֵ לּ ּו ִמצְ טָ ְר ִפין לַ ִּז ּמוּן וְ ִאם לָ או ,אֵ לּ ּו ְמז ּ ְַמנִ ין ְל ַעצְ ָמן ,וְ אֵ לּ ּו ְמז ּ ְַמנִ ין
יעזֶר.
אֱל ֶ
ִ
ְל ַעצְ ָמן .אֵ ין ְמבָ ְר ִכין ַעל הַ יַּיִ ן ַעד ׁ ֶש ִּי ּ ֵתן ְלתוֹ כוֹ ַמיִ ם ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי
וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםְ ,מבָ ְר ִכין:
רע"ב ) -ה( ואם לאו אלו מזמנין לעצמן -
ובזמן ששמש אחד משמש לשתי החבורות,
אע"פ שאין רואים אלו את אלו השמש מצרפן:
אין מברכין על היין  -בורא פרי הגפן ,עד

שיתן לתוכו מים .לפי שהיה יינם חזק מאד,
ולא היה ראוי לשתיה בלא מים ,הלכך אכתי
לא אשתני למעליותא ,ולא זז
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גמרא

 -ברכות דף מט' ע"ב

אמר שמואל לעולם אל יוציא אדם את עצמו מן הכלל תנן בשלשה והוא
אומר ברכו אימא אף ברכו ומכל מקום נברך עדיף דאמר רב אדא בר
אהבה אמרי בי רב תנינא ששה נחלקין עד עשרה אי אמרת בשלמא נברך
עדיף משום הכי נחלקין אלא אי אמרת ברכו עדיף אמאי נחלקין אלא לאו
שמע מינה נברך עדיף שמע מינה תניא נמי הכי בין שאמר ברכו בין
שאמר נברך אין תופסין אותו על כך והנקדנין תופסין אותו על כך
ומברכותיו של אדם ניכר אם תלמיד חכם הוא אם לאו כיצד רבי אומר
ובטובו הרי זה תלמיד חכם ומטובו הרי זה בור אמר ליה אביי לרב דימי
והכתיב ומברכתך יברך )את( בית עבדך לעולם בשאלה שאני בשאלה נמי
הכתיב הרחב פיך ואמלאהו ההוא בדברי תורה כתיב תניא רבי אומר
בטובו חיינו הרי זה תלמיד חכם חיים הרי זה בור נהרבלאי מתני איפכא
ולית הלכתא כנהרבלאי אמר רבי יוחנן נברך שאכלנו משלו הרי זה
תלמיד חכם למי שאכלנו משלו הרי זה בור אמר ליה רב אחא בריה דרבא
לרב אשי והא אמרינן למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הנסים האלו אמר
ליה התם מוכחא מילתא מאן עביד ניסי קודשא בריך הוא אמר רבי יוחנן
ברוך שאכלנו משלו הרי זה תלמיד חכם על המזון שאכלנו הרי זה בור
אמר רב הונא בריה דרב יהושע לא אמרן אלא בשלשה דליכא שם שמים
אבל בעשרה דאיכא שם שמים מוכחא מילתא כדתנן כענין שהוא מברך כך
עונין אחריו ברוך ה' אלהי ישראל אלהי הצבאות יושב הכרובים על המזון
שאכלנו:
רש"י על הגמרא
אל יוציא את עצמו  -אף על פי שבארבעה
הוא רשאי לומר לשלשה ברכו ,טוב לו שיאמר
נברך ,ואל יוציא עצמו מכלל המברכים:
תנן בשלשה והוא אומר ברכו  -אלמא הכי
עדיף ,כלומר רבים אתם ואפילו איני עמכם:
אף ברכו  -שפיר דמי ,ומיהו ,טוב לו להיות
בכלל המברכים :תנינא  -סיעתא לשמואל:
ששה נחלקין  -אם רצו ליחלק לשתי חבורות
ולזמן אלו לעצמן ואלו לעצמן רשאין הן,
שהרי יש זימון כאן וכאן :עד עשרה  -כלומר
וכן שבעה וכן שמונה לשתי חבורות ,וכן
תשעה לשתי חבורות או לשלשה ,עד עשרה,
אבל אם היו עשרה חלה עליהן הזכרת השם,
ואם יחלקו לא יהיה שם הזכרה אין נחלקין

עד שיהיו שם עשרים :הכי גרסינן ואי אמרת
ברכו עדיף אמאי ששה נחלקין  -אם ירצו,
הא מעיקרא יכולין לומר ברכו ,והשתא תו
לא אמרי :אלא לאו שמע מינה  -אף ברכו
קאמר מתניתין ,וכיון דמתניתין אף ברכו
קאמר ,מסתברא היא שטוב לו לאדם להיות
מן המברכים ,וסייעתא דשמואל ,וגירסא הכי
איתא ששה עד עשרה ואי אמרת ברכו דוקא,
אמאי ששה נחלקין ,אלא לאו שמע מינה אף
ברכו ,שמע מינה :תניא נמי הכי  -דמתניתין
אף ברכו קאמר :והנקדנין  -דווקנין ,תופסין
אותו על שהוציא עצמו מן הכלל :ומטובו הרי
זה בור  -שממעט בתגמוליו של מקום,
דמשמע דבר מועט כדי חיים :בשאלה שאני
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 שהשואל שואל כעני על פתח ,שאינו מריםראש לשאול שאלה גדולה :הרחב פיך -
לשאול כל תאותך :חיים הרי זה בור -
דהוציא עצמו מן הכלל :מתני איפכא  -חיים
עדיף ,שכולל את כל באי עולם :נברך
שאכלנו משלו  -משמע שהוא יחידי שהכל

זוהר

אוכלים משלו :למי שאכלנו משלו  -משמע
מרובים הן ,זה זן את זה וזה זן את זה ,ולפי
דבריו מברך את בעל הבית :התם מוכחא
מילתא  -דבמעשה נסים ליכא למימר
מרובין :כדתנן על המזון שאכלנו  -ולא קתני
משלו:

– ויצא דף קנ' ע"ב

ִר ִּבי ִחיָּיא ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,תהלים סה( דִּ ְב ֵרי עֲ וֹ נוֹ ת ָּגבְ ר ּו ֶמ ִּני ּ ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו אַ ּ ָתה
יה סוֹ פֵ יהּ  .אֶ ָּלא דָּ וִ ד
יש ּ
יה ,וְ לָ או ֵר ׁ ֵ
יש ּ
ְתכַ ּ ְפ ֵרם .הַ א ְק ָרא קַ ְׁשיָא ,דְּ לָ או סוֹ פֵ יהּ ֵר ׁ ֵ
יה ,ו ְּלבָ ַתר ַּב ְעיָא ַעל כּ ָֹּלא .דִּ ְב ֵרי עֲ וֹ נוֹ ת ָּגבְ ר ּו ֶמ ִּני .אָ ַמר דָּ וִ ד,
ָּב ָעא ַעל ַּג ְר ֵמ ּ
ָיבין ִאינוּן ְּב ַע ְל ָמא ,דְּ ִא ְת ַּג ְּבר ּו
אֲ נָא י ַָד ְענָא ְּבגַ ְר ַמי דְּ חַ ְבנָא ,אֲ בָ ל ַּכ ּ ָמה חַ יּ ִ
חוֹ בַ יְ יה ּו עֲ לַ יְ יה ּו י ִַּתיר ִמ ִּני .הוֹ ִאיל וְ כֵ ןִ ,לי )דף קנא ע"א( ו ְּלהוֹ ןְ ּ ,פ ׁ ָש ֵעינ ּו אַ ּ ָתה
ְתכַ ּ ְפ ֵרם:
אֲתר
ַ
יאין ְּב ַע ְל ָמאִ ,אינוּן סָ ְל ִקיןַ ,עד הַ הוּא
ָיבין סַ ִּג ִ
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ב ׁ ַש ְע ּ ָתא דְּ חַ יּ ִ
דְּ ִספְ ֵרי דְּ חַ יָּיבַ יָא ִא ְת ּ ַפ ְּתח ּוְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,דניאל ז( דִּ ינָא י ִָתיב וְ ִס ְפ ִרין
ּ ְפ ִתיח ּו ,וְ הַ הוּא סֵ פֶ ר )דינא עלה קיימא() ,נ"א לעילא מרישיה דדוד איהו(
ְּבגִ ינֵי ָּכ ְך ,דִּ בְ ֵרי עֲ וֹ נוֹ ת ָּגבְ ר ּו ֶמ ִּני ,וְ ַעל דָּ א ּ ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו אַ ּ ָתה ְתכַ ּ ְפ ֵרם:
ימין ְּבקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
ימא דְּ לָ א הֵ ִ
ימיןִ ,אי ֵת ָ
יַעֲ קֹבְּ ,כגַ וְ ונָא ָדא ְּבגִ ין ָּכ ְך לָ א הֵ ִ
יל ָמא יֵחוּב ,וְ הַ הוּא חוֹ בָ א ,יִ ְמנַע
יה ,דִּ ְ
יה ְּבגַ ְר ֵמ ּ
ימין ּ ֵב ּ
הוּא ,לָ א .אֶ ָּלא ,דְּ לָ א הֵ ִ
ְ
יה.
ימין ְּבגַ ְר ֵמ ּ
ֵיה ,ו ְּבגִ ין ָּכך ,לָ א הֵ ִ
יה ,דְּ לָ א יְ תוּב ִּב ְׁשלָ ם וְ יִ ְס ּ ַת ַּלק נְ ִטיר ּו ִמ ּנ ּ
לֵ ּ
ֲמיַּ ,כד ִאיתוּב ִּב ְׁשלָ ם ,אֲ ׁ ַש ּוֵי ְלק ְֳב ִלי ְל ִדינָא,
אלהים ,אֲ ִפילּ ּו ַרח ֵ
ִ
וְ הָ יָה יְ ָי ִלי לֵ
יה ּ ָת ִדיר:
ְּבגִ ין )ס"א דהא( דְּ ֲאנָא ּ ָפלַ ח קַ ּ ֵמ ּ
יכנָא ְל ִדינָאַּ ,כד ִאיתוּב ְלבֵ ית
אָ ַמר ִר ִּבי אַ חָ א ,אָ ַמר יַעֲ קֹב ,הַ ְׁש ּ ָתא לָ א ִאצְ ְט ִר ְ
יה .אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ סֵ י ,לָ או הָ ִכי ,אֶ ָּלא אָ ַמר,
ילנָא ְּב ִדינָא וְ אֶ ְתקַ ּ ׁ ַשר ּ ֵב ּ
אַ ָּבאִ ,א ְת ְּכ ִל ְ
יכנָא ְלנ ְַט ָרא ִליַ ,עד דְּ ִאיתוּב
הַ ְׁש ּ ָתא ִאם יִ ְהיֶה ֱאל ִֹהים ִע ּ ָמ ִדי ,דִּ ינָא ִאצְ ְט ִר ְ
ילנָא ַרח ֲֵמי ְּב ִדינָא,
ִּב ְׁשלָ ם ְלבֵ ית אַ ָּבא ,אֲבָ ל ּ ֵכיוָ ן דְּ ִאיתוּב ִּב ְׁשלָ םִ ,א ְת ְּכ ִל ְ
ימנָאְ ,לאַ ְכלָ לָ א כּ ָֹּלא ְּכחַ ד:
וְ אֶ ְתקַ ּ ׁ ַשר ְּב ִק ּ ׁשו ָּרא ְמהֵ ְ
הלכה – הרמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק א'
)ד( היה הוא רוצה ללמוד תורה ויש לו בן ללמוד תורה הוא קודם לבנו ואם היה בנו
נבון ומשכיל להבין מה שילמוד יותר ממנו בנו קודם ואע"פ שבנו קודם לא יבטל הוא
שכשם שמצוה עליו ללמד את בנו כך הוא מצווה ללמד עצמו:
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)ה( לעולם ילמוד אדם תורה ואחר כך ישא אשה שאם נשא אשה תחלה אין דעתו פנויה
ללמוד ואם היה יצרו מתגבר עליו עד שנמצא שאין לבו פנוי ישא ואחר כך ילמוד
תורה:
)ו( מאימתי אביו חייב ללמדו תורה משיתחיל לדבר מלמדו תורה צוה לנו משה ושמע
ישראל ואחר כך מלמדו מעט מעט פסוקים פסוקים עד שיהיה בן שש או בן שבע הכל
לפי בוריו ומוליכו אצל מלמד התינוקות:
)ז( היה מנהג המדינה ליקח מלמד התינוקות שכר נותן לו שכרו וחייב ללמדו בשכר עד
שיקרא תורה שבכתב כולה מקום שנהגו ללמד תורה שבכתב בשכר מותר ללמד
בשכר אבל תורה שבעל פה אסור ללמדה בשכר שנאמר ראה למדתי אתכם חוקים
ומשפטים כאשר צוני ה' וגו' מה אני בחנם למדתי אף אתם למדתם בחנם ממני וכן
כשתלמדו לדורות למדו בחנם כמו שלמדתם ממני לא מצא מי שילמדו בחנם ילמדו
בשכר שנאמר אמת קנה יכול ילמד לאחרים בשכר תלמוד לומר ואל תמכור הא למדת
שאסור לו ללמד בשכר אע"פ שלמדו רבו בשכר:
)ח( כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה בין עני בין עשיר בין שלם בגופו בין בעל
יסורין בין בחור בין שהיה זקן גדול שתשש כחו אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה
ומחזר על הפתחים ואפילו בעל אשה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום
ובלילה שנאמר והגית בו יומם ולילה:

מוסר

מספר תפארת הקדש דף ג' ע''ב מרז''ל

ֵיה ּנָם ׁשוֹ ְל ִטים ָעלָ יו ׁ ֶש ּ ֶנ ֱא ַמר )קהלת י''א( וְ הָ סֵ ר ַּכ ַעס ִמ ִ ּל ּ ֶב ָך וְ הַ עֲ בֵ ר
ָּכל הַ כּ וֹ עֵ ס ָּכל ִמינֵי ג ִ
אֲפיל ּו ְׁש ִכינָה אֵ ינ ָּה ח ֲׁשוּבָ ה ְּכנֶגְ דוֹ ׁ ֶש ּ ֶנ ֱא ַמר
ֵיה ּנָםָּ .כל הַ כּ וֹ ֵעס ִ
ָר ָעה ִמ ְּב ָ ׂש ֶר ָך אֵ ין ָר ָעה אֶ לָ א ג ִ
)תהלים י'( ָר ׁ ָשע ְּכגוֹ בַ ּה אַ ּפוֹ ַּבל יִ ְדרוֹ ׁש .וְ גו'ָּ .כל הַ כּ וֹ ֵעס ְמ ׁ ַש ּ ֵכחַ ּ ַת ְלמוּדוֹ וּמוֹ ִסיף ִט ּ ְפ ׁשוּת
ילים יָנוּחַ ו ְּכ ִתיב )משלי י''ג( ו ְּכ ִסיל יִ ְפרוֹ שׂ ִאוֶלֶ ת ָּכל
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )קהלת ז'( ִּכי כַ ַעס ְ ּבלֵ ב ְּכ ִס ִ
יש אַ ף יְ גָ ֶרה ָמדוֹ ן וּבַ ַעל
זָכיּוֹ ָתיו ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )שם כ''ט( ִא ׁ
הַ כּ וֹ ֵעס ְ ּביָ דו ַּע ׁ ֶשעֲ וֹ נוֹ ָתיו ְמ ֻר ִ ּבים ִמ ִ
ימה ַרב ּ ָפ ׁ ַשעָּ .כל הַ כּ וֹ ֵעס ִאם חָ כָ ם הוּא חָ ְכ ָמתוֹ ִמ ְס ּ ַתלֶ קֶ ת ִאם נ ִָביא הוּא נְ בוּאָ תוֹ
חֵ ָ
ֹאמר
משה ַעל ְפקו ֵּדי הֶ חָ יִ ל וְ גוֹ ' וַ יּ ֶ
ִמ ְס ּ ַת ֶּלקֶ ת ְמנָא לָ ן ִמ ּמ ׁ ֶשה ׁ ֶש ּ ֶנ ֱא ַמר )במדבר ל''א( וַ ִּי ְקצוֹ ף ׁ ֶ
משה נ ְֶעלָ ם .נְ בוּאָ ה
משה ִמ ְּכלָ ל ׁ ֶש ּ ִמ ׁ ֶ
אֶ ְל ָעזָ ר הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ל אַ נְ ׁ ֵשי הַ צָ בָ א וְ כ ּו' ֲא ׁ ֶשר צִ ָ ּוה ה' אֶ ת ׁ ֶ
ישע ִד ְכ ִתיב )מ''ב ג'( לוּלֵ י ּ ְפנֵי יְ הוֹ ׁ ָשפָ ט ֶמלֶ ְך יְ הו ָּדה אֲנִ י נוֹ ֵ ׂשא וְ גו' וְ ַע ּ ָתה ְקח ּו ִלי
ֵמאֶ ִל ׁ ָ
ְמנ ַּגֵן וְ גוֹ ' וַ ְּת ִהי ָעלָ יו יַ ד ה'ָּ .כל הַ כּ וֹ ֵעס א ֲִפיל ּו ּפוֹ ְס ִקין לוֹ גְ דוּלָ ה ִמן הַ ׁ ָש ַמיִ ם מוֹ ִר ִידין אוֹ תוֹ
ֹאמר לָ ָמה זֶה יָ ַר ְד ּ ָת וְ ַעל ִמי נ ַָט ְׁש ּ ָת
ְמנָא לָ ן ֵמא ֱִליאָ ב ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )ש''א י''ז( וַ ִּיחַ ר אַ ף א ֱִליאָ ב וַ יּ ֶ
ְמ ַעט הַ צֹאן הָ הֵ נָה ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ו ְּכ ִתיב )אַ חַ ר זֶה( ּ ֶבא ֱִליאָ ב )שם ט''ז( אַ ל ּ ַת ּ ֵבט אֶ ל ַמ ְראֵ ה ּו וְ אֶ ל
ְּגב ַֹּה קוֹ ָמתוֹ ִּכי ְמאַ ְס ִּתיה ּו ִמ ְּכלַ ל דַּ הֲ וָ ה ָר ִחים ַעד הָ ִא ְידנָאָּ .כל הַ כּ וֹ עֵ ס ְּכ ִאלּ ּו ִה ְד ִליק אֵ ׁש
ֵיה ּנָםָּ .כל ַהכּ וֹ ֵעס ְּכ ִאלּ ּו עוֹ בֵ ד עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה .וְ זֶה ְל ׁשוֹ ן הַ זּוֹ ַהר טוֹ ֵרף נ ְַפ ׁשוֹ ְ ּבאַ ּפוֹ ִאיה ּו
ׁ ֶשל ּג ִ
ֵיה אֵ ל זָר וְ ַעל דָּ א )ישעי' ב'( ִח ְדל ּו לָ כֶ ם ִמן
ֵיה וְ אַ ְׁש ֵרי ְּבגַ ּו ּ
יה ְ ּבגִ ין רוּגְ ז ּ
ָט ִריף וְ ָעקַ ר נ ְַפ ׁ ֵש ּ
יה ְלבַ ר נ ַׁש ָמאן
הָ אָ ָדם אֲ ׁ ֶשר נְ ׁ ָש ָמה ְבאַ ּפוֹ ִּכי ַּב ּ ֶמה נ ְֶח ׁ ָשב הוּא עֲ בוֹ ָדה זָ ָרה ִא ְתחַ ּ ׁ ַשב לֵ ּ
יה ְּכ ָמאן דְּ ִא ְתחַ ַּבר ַּבעֲ בוֹ ָדה זָ ָרה ַמ ּ ָמ ׁשָ .מאי ַט ְע ָמא ְ ּבגִ ין דַּ עֲ בוֹ ָדה זָ ָרה ַמ ּ ָמ ׁש
דְּ ִא ְׁש ּ ָת ִעי ַּבהֲ ֵד ּ
יה עֲ בוֹ ָדה זָ ָרה אֵ ל
יה וְ ׁ ַש ְריָ א ְ ּבאַ ְת ֵר ּ
ֵיה וְ לֹא עוֹ ד אֶ ָּלא ְד ָעקַ ר ְקדו ׁ ָּשה ִע ָּלאָ ה ֵמאַ ְת ֵר ּ
ׁ ַש ְריָא ְ ּבגַ ּו ּ
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חק לישראל – פרשת ויצא יום א'
ילים ְּכגַ וְ ונָא ָדא אָ סוּר ְל ִא ְס ּ ַת ּכוּלֵ י
יה )ויקרא י''ט( אַ ל ִּת ְפנ ּו אֶ ת הָ א ֱִל ִ
זָ ר ַמה אֵ ל זָ ר ְּכ ִתיב ּ ֵב ּ
יה ַעד ָּכאן ְל ׁשוֹ נוֹ :
ְּבאַ ּ ֵפ ּ

ð"òì

.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äøù ïá íééç áàæ
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