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חק לישראל – פרשת דברים יום א'
תורה -

דברים פרק א'

משה אֶ ל ָּכל יִ שְׂ ָראֵ ל ְּב ֵעבֶ ר הַ יּ ְַר ֵ ּדן ַּב ּ ִמ ְד ָּבר
ֶׁ
ֲשר ִ ּד ּ ֶבר
)א( אֵ ֶּלה הַ ְ ּדבָ ִרים א ׁ ֶ
ארן ּובֵ ין ּתֹפֶ ל וְ לָ בָ ן וַ חֲצֵ רֹת וְ ִדי זָהָ ב) :א( אֵ ּלֶ ה הַ ְ ּדבָ ִרים
סוף ֵּבין ּ ָפ ָ
ָּבעֲ ָרבָ ה מוֹ ל ּ
ארן ּובֵ ין
סוף ּ ֵבין ּפָ ָ
ֶׁ
ֲשר ִ ּד ּ ֶבר
א ֶׁ
משה אֶ ל ָּכל יִ שְׂ ָראֵ ל ְּב ֵעבֶ ר הַ ַיּ ְר ֵ ּדן ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ָּבעֲ ָרבָ ה מוֹ ל ּ
ֹשה ִעם ָּכל יִ שְׂ ָראֵ ל ְּב ִע ְב ָרא ְ ּדי ְַר ְ ּדנָא אוֹ כַ ח
חצֵ רֹת וְ ִדי זָ ָהב) :א( ִא ּ ֵלין ּ ִפ ְת ּגָ ַמ ּיָא ִ ּדי ַמ ִ ּליל מ ׁ ֶ
ּתֹפֶ ל וְ לָ בָ ן וַ ֲ
ארן ְ ּד ִא ּ ַת ּ ָפל ּו ַעל ַמ ּנָא וּבַ חֲצֵ רוֹ ת ְ ּדאַ ְרגִּ יז ּו
יש ָרא לָ קֳ בֵ ל יַם סוּף ְּבפָ ָ
י ְָתהוֹ ן ַעל ְדחָ ב ּו ְב ַמ ְד ְּב ָרא וְ ַעל ְ ּדאַ ְרגִּ יז ּו ְב ֵמ ְׁ
ַעל ִּבשְׂ ָרא וְ ַעל ַ ּדעֲ בָ ד ּו ֵעגַ ל ִ ּד ְדהָ ב:

שר יוֹ ם ֵמ ֹח ֵרב
ש ִעיר ַעד קָ ֵד ׁש ַּב ְרנ ֵַע) :ב( אַ חַ ד ָע ָ ׂ
שר יוֹ ם מֵ ח ֵֹרב ֶ ּד ֶר ְך הַ ר ֵ ׂ
)ב( אַ חַ ד ָע ָ ׂ
ְ
ֶ ּד ֶר ְך הַ ר ֵ ׂ
ש ִעיר ַעד קָ ֵד ׁש ַּב ְרנ ֵַע) :ב( ַמהֲ לַ ך חַ ד עֲ ַ ׂשר יוֹ ִמין ֵמח ֵֹרב אֹ ַרח טו ָּרא ְד ֵׂש ִעיר ַעד ְרקַ ם ּגֵיאָ ה:

משה אֶ ל ְּבנֵי
ֶׁ
שר ח ֶֹד ׁש ְּבאֶ חָ ד לַ ֹח ֶד ׁש ִ ּד ּ ֶבר
)ג( וַ יְ ִהי ְּבאַ ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָה ְּב ַע ְׁש ּ ֵתי ָע ָ ׂ
שר ח ֶֹד ׁש
אֲשר צִ וָ ּה יְ הֹוָ ה אֹ תוֹ אֲלֵ הֶ ם) :ג( וַ יְ ִהי ְ ּבאַ ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָה ְ ּב ַע ְׁש ּ ֵתי ָע ָ ׂ
יִ שְׂ ָראֵ ל ְּכ ֹכל ׁ ֶ
אלֵ הֶ ם) :ג( וַ הֲ וָ ה ְּבאַ ְר ְּב ִעין
משה אֶ ל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְּכ ֹכל אֲ ׁ ֶשר צִ וָ ּ ה יְ הֹוָ ה אֹ תוֹ ֲ
ְּבאֶ חָ ד לַ ח ֶֹד ׁש ִ ּד ּ ֶבר ׁ ֶ
ּ
ָת ּה ְלוָ ְתהוֹ ן:
ֹשה ִעם ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְּככֹל ִ ּדי פַ ִקיד יְ ָי י ֵ
ְׁשנִ ין ְּבחַ ד עֲ ַ ׂשר י ְַרחָ א ְּבחַ ד ְלי ְַרחָ א ַמ ִ ּליל מ ׁ ֶ

אֲשר יוֹ ׁ ֵשב ְּבחֶ ְׁשבּ וֹ ן וְ אֵ ת עוֹ ג ֶמלֶ ְך
ֶׁ
)ד( אַ ח ֲֵרי הַ כּ ֹתוֹ אֵ ת ִסיחֹן מֶ לֶ ְך הָ ֱאמ ִֹרי
ֲשר
שב ְ ּב ַע ְׁש ּ ָתרֹת ְ ּבאֶ ְד ֶר ִעי) :ד( אַ ח ֲֵרי הַ כּ ֹתוֹ אֵ ת ִסיחֹן ֶמלֶ ְך הָ ֱאמ ִֹרי א ׁ ֶ
הַ ָּב ׁ ָשן אֲ ׁ ֶשר יוֹ ׁ ֵ
יוֹ ׁ ֵשב ְּבחֶ ְׁשבּ וֹ ן וְ אֵ ת עוֹ ג ֶמלֶ ְך הַ ָּב ׁ ָשן אֲ ׁ ֶשר יוֹ ׁ ֵשב ְּב ַע ְׁש ּ ָתרֹת ְ ּבאֶ ְד ֶר ִעי:

)ד( ָּב ַתר ִ ּד ְמחָ א יָת ִסיחוֹ ן

ָתב ְּב ַע ְׁש ּ ָתרֹת ְּבאֶ ְד ֶר ִעי:
ָתב ְּבחֶ ְׁשבּ וֹ ן וְ יָת עוֹ ג ַמ ְל ָּכא ְד ַמ ְתנָן ְ ּדי ֵ
ַמ ְל ָּכא ֶד ֱאמ ָֹראָ ה ְ ּדי ֵ
)ה (

משה ּ ֵבאֵ ר אֶ ת הַ ּתוֹ ָרה הַ זֹּאת לֵ אמֹר:
ְּב ֵעבֶ ר הַ יּ ְַר ֵ ּדן ְּבאֶ ֶרץ מוֹ אָ ב הוֹ ִאיל ׁ ֶ

משה ּ ֵבאֵ ר אֶ ת הַ ּתוֹ ָרה הַ זֹּאת לֵ אמֹר:
ֶׁ
ְּב ֵעבֶ ר הַ יַ ּ ְר ֵ ּדן ְּבאֶ ֶרץ מוֹ אָ ב הוֹ ִאיל

)ה(

)ה( ְּב ִע ְב ָרא ְדי ְַר ְ ּדנָא

ימר:
ֹשה ּ ָפ ֵר ׁש יָת או ְּלפַ ן אוֹ ַריְ ָתא הָ ָדא ְל ֵמ ָ
ְּבאַ ְר ָעא ְדמוֹ אָ ב ׁ ָש ִרי מ ׁ ֶ

ינו ְּבח ֵֹרב לֵ אמֹר ַרב לָ כֶ ם ׁ ֶשבֶ ת ָּבהָ ר הַ זֶּה:
ינו ִ ּד ּ ֶבר אֵ לֵ ּ
)ו( יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ ּ
ינו ְּבח ֵֹרב לֵ אמֹר ַרב לָ כֶ ם ׁ ֶשבֶ ת ָּ
בהָ ר הַ ז ֶּה) :ו( יְ ָי אֱלָ הָ נָא ַמ ִ ּליל ִע ּ ָמנָא
ינו ִ ּד ּ ֶבר אֵ לֵ ּ
אֱ לֹהֵ ּ
)ו(

יְ הֹוָ ה

ית ְב ּתוּן ְּבטו ָּרא הָ ֵדין:
ימר סַ גִּ י ְלכוֹ ן ִ ּד ֶ
ְּבח ֵֹרב ְל ֵמ ָ

רש"י
)א( אלה הדברים  -לפי שהן דברי תוכחות
ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני
המקום בהן לפיכך סתם את הדברים והזכירן
ברמז מפני כבודן של ישראל :אל כל ישראל
 אילו הוכיח מקצתן היו אלו שבשוק אומריםאתם הייתם שומעים מבן עמרם ולא
השיבותם דבר מכך וכך אילו היינו שם היינו
משיבין אותו .לכך כנסם כולם ואמר להם
הרי כלכם כאן כל מי שיש לו תשובה ישיב:
במדבר  -לא במדבר היו אלא בערבות מואב
ומהו במדבר אלא בשביל מה שהכעיסוהו
במדבר שאמרו מי יתן מותנו וגו' :בערבה -
בשביל הערבה שחטאו בבעל פעור בשטים
בערבות מואב :מול סוף  -על מה שהמרו
בים סוף בבואם לים סוף שאמרו המבלי אין

קברים במצרים וכן בנסעם מתוך הים שנאמר
וימרו על ים בים סוף כדאיתא בערכין :בין
פארן ובין תפל ולבן  -אמר רבי יוחנן חזרנו
על כל המקרא ולא מצינו מקום ששמו תופל
ולבן אלא הוכיחן על הדברים שתפלו על המן
שהוא לבן ואמרו ונפשנו קצה בלחם הקלוקל
ועל מה שעשו במדבר פארן ע"י המרגלים:
וחצרות במחלוקתו של קרח  -ד"א אמר
להם היה לכם ללמוד ממה שעשיתי למרים
בחצרות בשביל לשון הרע ואתם נדברתם
במקום :ודי זהב  -הוכיחן על העגל שעשו
בשביל רוב זהב שהיה להם שנאמר וכסף
הרביתי להם וזהב עשו לבעל:
)ב( אחד עשר יום מחורב  -אמר להם משה
ראו מה שגרמתם אין לכם דרך קצרה מחורב
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חק לישראל – פרשת דברים יום א'
לקדש ברנע כדרך הר שעיר ואף הוא מהלך
י"א יום ואתם הלכתם אותו בשלשה ימים
שהרי בעשרים באייר נסעו מחורב שנאמר
ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש
וגו' ובכ"ט בסיון שלחו את המרגלים מקדש
ברנע צא מהם שלשים יום שעשו בקברות
התאוה שאכלו הבשר חדש ימים ושבעה ימים
שעשו בחצרות להסגר שם מרים נמצא בג'
ימים הלכו כל אותו הדרך וכל כך היתה
שכינה מתלבטת בשבילכם למהר ביאתכם
לארץ ובשביל שקלקלתם הסב אתכם סביבות
הר שעיר מ' שנה:
)ג( ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש
באחד לחדש  -מלמד שלא הוכיחן אלא סמוך
למיתה ממי למד מיעקב שלא הוכיח את בניו
אלא סמוך למיתה אמר ראובן בני אני אומר
לך מפני מה לא הוכחתיך כל השנים הללו
כדי שלא תניחני ותלך ותדבק בעשו אחי
ומפני ד' דברים אין מוכיחין את האדם אלא
סמוך למיתה כדי שלא יהא מוכיחו וחוזר
ומוכיחו ושלא יהא חבירו רואהו ומתבייש
ממנו כו' כדאיתא בספרי וכן יהושע לא
הוכיח את ישראל אלא סמוך למיתה וכן
שמואל שנאמר הנני ענו בי וכן דוד את שלמה
בנו:
)ד( אחרי הכותו  -אמר משה אם אני

נביא

מוכיחם קודם שיכנסו לקצה הארץ יאמרו מה
לזה עלינו מה היטיב לנו אינו בא אלא
לקנתר ולמצוא עילה שאין בו כח להכניסנו
לארץ לפיכך המתין עד שהפיל סיחון ועוג
לפניהם והורישם את ארצם ואח"כ הוכיחן:
סיחון מלך האמרי אשר יושב בחשבון  -אילו
לא היה סיחון קשה והיה שרוי בחשבון היה
קשה שהמדינה קשה ואילו היתה עיר אחרת
וסיחון שרוי בתוכה היה קשה שהמלך קשה
על אחת כמה וכמה שהמלך קשה והמדינה
קשה :אשר יושב בעשתרות  -המלך קשה
והמדינה קשה :עשתרות הוא לשון צוקין וקושי
כמו עשתרות קרנים ועשתרות זה הוא
עשתרות קרנים שהיו שם רפאים שהכה
אמרפל שנאמר ויכו את רפאים בעשתרות
קרנים ועוג נמלט מהם והוא שנאמר ויבא
הפליט ואומר כי רק עוג מלך הבשן נשאר
מיתר הרפאים :באדרעי  -שם המלכות:
)ה( הואיל  -התחיל כמו הנה נא הואלתי:
באר את התורה  -בשבעים לשון פירשה
להם:
)ו( רב לכם שבת  -כפשוטו ויש מדרשי אגדה
הרבה גדולה לכם ושכר על ישיבתכם בהר
הזה עשיתם משכן מנורה וכלים קבלתם
תורה מניתם לכם סנהדרין שרי אלפים ושרי
מאות:

– ישעיה א' א'-ו'

ָהו יוֹ ָתם
ירושלָ ם ִּב ֵ
הודה וִ ּ ׁ ָ
ֲשר חָ זָה ַעל יְ ּ ָ
ָהו בֶ ן אָ מוֹ ץ א ׁ ֶ
ימי עֻ זִ ּיּ ּ
)א( חֲזוֹ ן יְ ׁ ַש ְעי ּ
הודה) :א( נבואת ישעיה בר אמוץ דאתנבי על אנש יהודה ויתבי ירושלם
ָהו ַמ ְלכֵ י יְ ּ ָ
אָ חָ ז יְ ִחזְ ִקיּ ּ
בימי עזיה יותם אחז יחזקיהו מלכיא דבית יהודה:

עו
עו ׁ ָש ַמיִ ם וְ הַ אֲ זִ ינִ י אֶ ֶרץ ִּכי יְ הֹוָ ה ִ ּד ּ ֵבר ָּבנִ ים גִּ ַ ּד ְל ִּתי וְ רוֹ ַמ ְמ ִּתי וְ הֵ ם ּ ָפ ְׁש ּ
)ב( ִׁש ְמ ּ
ִבי) :ב( שמעו שמיא דזעו כד יהבת אוריתי לעמי ואציתי ארעא דאתרגישת מן קדם פתגמי ארי יי מליל
עמי בית ישראל קריתי להון בנין חבבתינון ויקרתנון ואנון מרדו במימרי:
תבּ וֹ נָן) :ג( ידע
בוס ְּב ָעלָ יו יִ שְׂ ָראֵ ל לֹא י ַָדע ַע ּ ִמי לֹא ִה ְ
ֵהו וַ חֲמוֹ ר אֵ ּ
)ג( י ַָדע ׁשוֹ ר ֹקנ ּ
תורא זבניה וחמרא אוריא דמרוהי ישראל לא אליף למדע דחלתי עמא לא אסתכל למתב לאוריתי:

בו אֶ ת יְ הֹוָ ה
)ד( הוֹ י ּגוֹ י חֹטֵ א ַעם ּ ֶכבֶ ד ָעוֹ ן ז ֶַרע ְמ ֵר ִעים ָּבנִ ים ַמ ְׁש ִח ִ
יתים ָעזְ ּ
ֹרו אָ חוֹ ר) :ד( וי על דאתקריאו עם קדיש וחטו כנישא בחירא
נִ
אֲצו אֶ ת ְקדוֹ ׁש יִ שְׂ ָראֵ ל ָנז ּ
ּ
ואסגיאו חובין אתכניאו בזרעא רחימא ואבאישו אתאמר להון בנין חביבין וחבילו אורחתהון שבקו ית
פולחנא דיי קצו בדחלת קדישא דישראל ובדיל עובדיהון בישיא אסתחרו והוו לאחורא:
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חק לישראל – פרשת דברים יום א'
חֳלי וְ כָ ל לֵ בָ ב ַ ּדוָ ּ י:
ֹאש לָ ִ
יפו סָ ָרה ָּכל ר ׁ
ַעל ֶמה תֻ כּ ּו עוֹ ד ּתוֹ ִס ּ

)ה (
למימר על מה לקנא עוד מוספין למחטי ולא אמרין מה דין כל ריש מרע וכל לב דוי:

)ה( לא מסתכלין

ֹרו וְ לֹא
ורה ּ ַ
ֹאש אֵ ין בּ וֹ ְמתֹ ם ּ ֶפצַ ע וְ חַ בּ ּ ָ
)ו( ִמ ַּכף ֶרגֶל וְ ַעד ר ׁ
ומ ָּכה ְט ִריָּה לֹא ז ּ
מן) :ו( משאר עמא ועד רישא לית בהון דשלים בדחלתי כולהון סרבין
חֻ ָּב ׁש ּו וְ לֹא ֻר ְּככָ ה ַּב ּ ׁ ָש ֶ
ומרדין אתגעלו בחובין כמחא מרססא לא שבקין מזדוניהון ולא מחמדין לתיובתא אף לא זכון להון
לאגנא עליהון:

רש"י
)א( חזון ישעיהו בן אמוץ וגו'  -א"ר לוי
דבר זה מסורת בידינו מאבותינו אמוץ
ואמציה מלך יהודה אחים היו .אשר חזה על
יהודה וירושלים  -והלא על כמה אומות
נתנבא משא בבל משא מואב הא למדת שאין
זה תחלת הספר ולא נקרא הספר על שם
החזון הזה וכן שנינו בברייתא דמכילתא,
בשנת מות המלך עוזיהו תחלת הספר אלא
שאין מוקדם ומאוחר בסדר והדברים
מוכיחים שהרי ביום הרעש יום שנצטרע
עוזיהו נאמר ואשמע את קול ה' אומר את מי
אשלח ומי ילך לנו )ישעיהו ו( ואמר הנני
שלחני למדנו שהוא תחלת שליחותו ונבואה זו
נאמרה אח"כ ועל זו לבדה נאמר אשר חזה
על יהודה וירושלים כשם שאמר על משא כל
אומה ואומה משא אומה פלוני אף כאן כתב
חזון זה חזה על יהודה וירושלים ולפי שהם
תוכחות קושי קראם חזון שהוא קשה מעשרה
לשונות שנקראת נבואה כמש"א בב"ר וראיה
לדבר חזות קשה הוגד לי )ישעיהו כא( .בימי
עוזיהו וגו' מלכי יהודה  -ד' מלכים הללו
קפח בימיו ביום שנצטרע עוזיהו שרתה
שכינה עליו ונתנבא כל ימי המלכים הללו עד
שעמד מנשה והרגו )ונבואה זו נאמרה בימי
חזקיהו אחר שגלו עשרת השבטים כת"י(:
)ב( שמעו שמים והאזיני ארץ  -משה אמר
האזינו השמים ותשמע הארץ )דברים לב(
למה שינה ישעיה את הלשון שנו רבותינו
בדבר זה ומדרשות רבים בפ' האזינו בספרי
ונחלקו חכמים עליהם ואמרו אין הדבר כן
אלא בזמן שהעדים באים ומעידים ונמצאו
דבריהם מכוונין עדותן קיימת ואם לאו אין
עדותן קיימת אילו לא בא ישעיה ונתן שמיעה

לשמים והאזנה לארץ היו שמים מעידים
ואומרים כשנקראו לעדות זו בימי משה
שאמר העידותי בכם היום בהאזנה שמענו
והארץ מעידה אני נקראתי בלשון שמיעה
ואין עדותן מכוונת בא ישעיה וחלף את הדבר
נמצאו שניהם מעידים בלשון האזנה ובלשון
שמיעה .כי ה' דבר ) -שתהיו עדים בדבר
כשהתרתי בם בימי משה לכן באו ושמעו
שאני מתווכח עמם שעברו על ההתראה אני
לא סרחתי בהם אלא גידלתים ורוממתים
והם פשעו בי ,ס"א( שתהיו עדים לדבר והיכן
דבר האזינו השמים ואדברה )דברים ל"ב(
במכילתא:
)ג( קונהו  -מתקנו בחרישה ביום ומאחר
שהרגילו בכך יודע בו אבל חמור אטום אינו
מבין בעליו עד שיאכילנו וישראל לא נתפקח
לידע כשור כשקראתיו ישראל יהיה שמך
והודעתיו קצת חוקותי והם עזבוני כדמפורש
)ביחזקאל כ ל"ט( ואומר איש את גלולי וגו'
ואף לאחר שהוצאתים ממצרים והאכלתים את
המן וקראתי אותם עמי בני ישראל לא
התבוננו כחמור )סא"א( ד"א ידע שור קונהו
מכיר השור קונהו להיות מוראו עליו לא
שינה מה שגזרתי עליו לומר איני חורש היום
וחמור לא אמר לבעליו איני טוען היום ומה
אלו שנבראו לשמשכם ואינם לא לקיבול שכר
אם יזכו ולא לשילום פורענות אם חוטאים
לא שינו את מדתם שגזרתי עליהם וישראל
שאם זוכים מקבלים שכר ואם חוטאים
מקבלים פורענות .לא ידע  -לא אבו לידע
וידעו ודשו בעקב ועמי לא נתן לב להתבונן:
)ד( הוי  -כל הוי שבמקרא לשון קובל וקונה
כאדם הגונח מלבו וצועק אהה אלא שיש
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פצע  -מכת חרב .חבורה לשון חבלה .ומכה
טריה  -תירגם יונתן מרססא כתות'
ומרוססת .טריה  -דמיצייד"א בלע"ז ובלשון
גמרא יש טרייה לרישיה מנחם פי' לשון לחות
כלומר לחה ורטובה תמיד נובעת מוישט"א
בלע"ז .לא זורו  -הנגעים האלה לא זורו ע"י
רופאים אבקת סממני תחבושת לשון יזורה
על נוהו גפרית )איוב יח( ומנחם פי' לשון
רפואה כמו אין דן דינך למזור )ירמיה ל( .ולא
חובשו  -לשון רפואה .ולא רוככה בשמן -
לא רככה מכתם בשמן כמשפט שאר מכות
ואין נופל כאן לומר לא רוככו בשמן שאין
מרככין אלא במקום המכה אבל המזור
והחבישה נופל לשונם על כל הגוף לפיכך
נופל בם לשון רבים לא זורו הנגעים ולא
חובשו ויונתן פתר כל המקרא בלשון דוגמא
על שהם מלוכלכים ומנוגעים בעון ותרגם
מכף רגל ועד ראש מקטנים ועד גדולים אין
בו מתום אין טוב בו פצע וחבורה פשע
ועונות וחטאים ,לא זורו וגו' כלומר לא
נתרפאו לשוב בתשובה שלימה ולא רככה
בשמן אפילו צד הרהור תשובה אין בלבם:

מהם מועטין שהם לשון צעקת קריאת קול
כמו הוי הוי ונוסו מארץ צפון )זכריה ב(
ותרגומו אכלו לשון הכרזה ,הוי יש לזעוק על
גוי קדוש הנהפך להיות גוי חוטא ועם שנאמר
בו כי עם קדוש אתה נהפך להיות עם כבד
עון .עם כבד עון  -כבדות עון ,כבד אדם
שהוא כבד פישנ"ט בלעז כבד שם דבר של
כבדות פישנטומ"א בלעז ודבוק עם תיבת
עון .זרע מרעים  -והם היו זרע ברך ה',
בנים היו להקב"ה נהפכו למשחיתים .נאצו -
הרגיזו .נזורו אחור  -אין נזירה בכל מקום
אלא לשון פרישות וכה"א וינזרו מקדשי בני
ישראל )ויקר' כב( נזיר אחיו )בראשית מט(
אף כאן נזורו נסוגו לאחוריהם מאצל המקום:
)ה( על מה תוכו וגו'  -אדם שלקה וחוזר על
סרחונו חברו מוכיחו ואומר לו על זה לקיתה
ואינך נותן לב לומר על סורחן זה לקיתי לא
אשוב לעשות עוד אף כאן על מה תוכו
מאחר שעדיין אתם מוסיפים סרה לסור
מאחרי המקום הלא כבר כל ראש לחלי ולמה
לא תבינו:
)ו( מתום  -לשון תמימות שלם מאין מכאוב.

כתובים

 -תהילים פרק ה' יג' פרק ו' א'  -ה'

נו:
)יג( ִּכי אַ ּ ָתה ְּתבָ ֵר ְך צַ ִ ּדיק יְ הֹוָ ה ַּכ ִּצ ּנָה ָרצוֹ ן ּ ַת ְע ְט ֶר ּ ּ

)יג( מטול די אנת תברך לצדיקיא יי

היך תריסא רעוא טבא תכללניה:

לַ ְמ ַנ ֵ ּצחַ ִּבנְ גִ ינוֹ ת ַעל הַ ּ ְׁש ִמינִ ית ִמזְ מוֹ ר ְל ָדוִ ד:

)א (
נימיא תושבחתא לדוד:

)א( לשבחא בנגינתא על כנרא דתמניא

יַס ֵרנִ י:
)ב( יְ הֹוָ ה אַ ל ְּבאַ ּ ְפ ָך תוֹ ִכיחֵ נִ י וְ אַ ל ַּבח ֲָמ ְת ָך ְת ְּ

)ב( יי לא ברוגזך תכניעני ולא ברתחך

תרדי יתי:

לו עֲ צָ ָמי:
)ג( חָ ּנֵנִ י יְ הֹוָ ה ִּכי אֻ ְמלַ ל אָ נִ י ְרפָ אֵ נִ י יְ הֹוָ ה ִּכי נִ ְבהֲ ּ

)ג( חוס עלי יי מטול דחלש

אנא אסי יתי יי מטול דאתבהילו גרמי:

וְ נַפְ ִׁשי נִבְ הֲלָ ה ְמאֹ ד וְ אַ ּ ָתה יְ הֹוָ ה ַעד ָמ ָתי:

)ד(
אימתי רוח לי:

)ד( ונפשי אתבהילת לחדא ואנת יי עד

יענִ י ְל ַמ ַען חַ ְס ֶ ּד ָך:
ׁש ּובָ ה יְ הֹוָ ה חַ ְ ּלצָ ה נ ְַפ ִׁשי הוֹ ִׁש ֵ

)ה (
טובך:

)ה( תוב יי פצי נפשי פרק לי בגלל

רש"י
)יג( כצנה  -המקפת שלש רוחותיו של אשם.
רצון  -נחת רוח אפימנ"ט בלעז .תעטרנו -

תסובבנו כמו )שמואל א' כג( ושאול ואנשיו
עוטרים אל דוד ואל אנשיו:
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)א( על השמינית  -כינור של שמונה נימין
ושמינית שמו וכן מצינו )בדברי הימים א טו(
פלוני ובניו על השמינית לנצח:
)ג( אומלל  -נשחת ודל כח )קופנדו"ן בלעז(

משנה

כמו היהודים האמללים דעזרא )נחמיה ג(:
)ד( ואתה ה' עד מתי  -תביט ואינך רופא:
)ה( שובה ה'  -מחרונך .חלצה נפשי -
מחוליי:

 -תרומות פרק א'

רומה .הַ חֵ ֵר ׁש ,וְ הַ ּ ׁשוֹ טֶ ה,
רומ ָתן ְּת ּ ָ
מו ,אֵ ין ְּת ּ ָ
מו ,וְ ִאם ּ ָת ְר ּ
)א( ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ,לֹא יִ ְתרוֹ ּ
וְ הַ ּקָ ָטן ,וְ הַ ּתוֹ ֵרם אֶ ת ׁ ֶשאֵ ינוֹ ׁ ֶשלּ וֹ  .נָכְ ִרי ׁ ֶש ּ ָת ַרם אֶ ת ׁ ֶשל יִ שְׂ ָראֵ לֲ ,א ִפלּ ּו ִב ְר ׁש ּות,
רומה:
רומתוֹ ְּת ּ ָ
אֵ ין ְּת ּ ָ
רע"ב ) -א( חמשה לא יתרומו  -מנינא,
למעוטי הא דאמר ר' יהודה לקמן ,קטן שלא
הביא שתי שערות תרומתו תרומה ,קא משמע
לן דאין תרומתו תרומה :החרש והשוטה
והקטן כו'  -כולהו מחד קרא נפקא לן
דכתיב )שמות כח( דבר אל בני ישראל ויקחו
לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו .אל
בני ישראל ,פרט לנכרי .מאת כל איש ,פרט
לקטן .אשר ידבנו לבו ,פרט לחרש ושוטה
שאין בהם דעת להיות נודבין .וקטן לא מצי

ממעיט מאשר ידבנו לבו ,דאיכא קטן שהגיע
לעונת נדרים שיש לו דעת להיות נודב .וזאת
התרומה אשר תקחו מאתם ,פרט לתורם
שאינו שלו .ושוטה ,המאבד מה שנותנים לו
קרוי שוטה :אפילו ברשות  -של ישראל,
שעשאו ישראל שלוחו לתרום ,אין תרומתו
תרומה ,דכתיב )במדבר יח( כן תרימו גם
חתם ,גם ,לרבות שלוחכם ,מה אתם בני
ברית ,אף שלוחכם בני ברית:

רומה .חֵ ֵר ׁש
רומתוֹ ְּת ּ ָ
)ב( חֵ ֵר ׁש הַ ְמ ַד ּ ֵבר וְ אֵ ינוֹ ׁשוֹ ֵמ ַע ,לֹא יִ ְתרוֹ ם .וְ ִאם ּ ָת ַרםְּ ,ת ּ ָ
רו בוֹ חֲכָ ִמים ְּבכָ ל ָמקוֹ םֶ ׁ ,שאֵ ינוֹ לֹא ׁשוֹ ֵמע וְ לֹא ְמ ַד ֵּבר:
ׁ ֶש ִ ּד ְּב ּ
רע"ב ) -ב( לא יתרום  -לכתחילה ,דצריך
להשמיע לאזניו כשיברך :חרש שדברו בו
חכמים בכל מקום וכו'  -לאו כללא הוא,
דבריש חגיגה תני חרש ,ומדבר ואינו שומע

בכלל ,ובפרק מצות חליצה לענין חליצה:
שאינו שומע ואינו מדבר  -שנולד חרש
ממעי אמו וכיון שלא שמע מעולם מה
שמדברים לו אי אפשר לו שידבר:

רומהַ .ר ִּבי
רומתוֹ ְּת ּ ָ
הודה אוֹ ֵמרְּ ,ת ּ ָ
)ג( קָ ָטן ׁ ֶשלּ ֹא הֵ ִביא ְׁש ּ ֵתי שְׂ ָערוֹ תַ ,ר ִּבי יְ ּ ָ
רומהִ .מ ׁ ֶש ָּבא
רומתוֹ ְּת ּ ָ
יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרִ ,אם ַעד ׁ ֶשלּ ֹא בָ א ְלעוֹ נַת נְ ָד ִרים ,אֵ ין ְּת ּ ָ
רומה:
רומתוֹ ְּת ּ ָ
ְלעוֹ נַת נְ ָד ִריםְּ ,ת ּ ָ
רע"ב ) -ג( רבי יהודה אומר תרומתו
תרומה  -בדיעבד דלית ליה לר' יהודה הך
דרשא מאת כל איש פרט לקטן :עד שלא בא
לעונת נדרים  -הזכר בן י"ב שנה ויום אחד,

והנקבה בת י"א שנים ויום אחד ,ומאותה
עונה ואילך אם תרם תרומתו תרומה .והלכה
כרבי יוסי:

מוֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי
)ד( אֵ ין ּתוֹ ְר ִמין ז ִ
ֵיתים ַעל הַ ּ ׁ ֶש ֶמן ,וְ לֹא עֲ נ ִָבים ַעל הַ יָּיִ ן .וְ ִאם ּ ָת ְר ּ
רומה:
רומ ָתן ְּת ּ ָ
רומת ַעצְ ָמן ָּבהֶ םּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין ְּת ּ ָ
אוֹ ְמ ִריםְּ ,ת ּ ַ
רע"ב ) -ד( אין תורמין זיתים על השמן -
מי שיש לו שמן שחייב להפריש ממנו תרומה,
וזיתים שחייב להפריש מהן תרומה ,אינו יכול
לתרום מן הזיתים כפי השיעור שיש לו לתרום

על הזיתים ועל השמן ולפטור השמן בתרומת
הזיתים דכתיב )שם( כדגן מן הגורן ,מן הגמור
על הגמור ולא ממה שאינו גמור על הגמור:
ואם תרם בית שמאי אומרים תרומת עצמן
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חק לישראל – פרשת דברים יום א'
יש בהן  -כלומר אין כאן תרומה אלא על
הזיתים בלבד אבל לא על השמן :ובית הלל
אומרים אינה תרומה  -הואיל ונתכוון

לתרום גם על השמן אין כאן תרומה לא על
הזיתים ולא על השמן והרי הוא כאילו לא
תרם כלל:

שר
ומן הַ הֶ ְפקֵ ר ,וְ לֹא ִמ ּ ַמעֲ ֵ ׂ
ומן הַ ּ ֵפאָ הִ ּ ,
)ה( אֵ ין ּתוֹ ְר ִמין ִמן הַ ֶּלקֶ טּ ,ו ִמן הַ ּ ִׁש ְכחָ הִ ּ ,
יוב ַעל
רומתוֹ  ,וְ לֹא ִמ ּ ַמעֲ ֵ ׂ
אשוֹ ן ׁ ֶשנִּ ְּטלָ ה ְּת ּ ָ
ִר ׁ
דו ,וְ לֹא ִמן הַ ִח ּ ּ
שר ׁ ֵשנִ י וְ הֶ ְק ֵ ּד ׁש ׁ ֶשנִּ פְ ּ ּ
לוש ַעל הַ ְמחֻ ָּבר ,וְ לֹא ִמן
יוב ,וְ לֹא ִמן הַ ּ ָת ּ ׁ
טור ַעל הַ ִח ּ ּ
טור ,וְ לֹא ִמן הַ ּ ְפ ּ
הַ ּ ְפ ּ
ָשן ַעל הֶ חָ ָד ׁש ,וְ לֹא
ָשן ,וְ לֹא ִמן הַ יּ ׁ ָ
לוש ,וְ לֹא ִמן הַ חָ ָד ׁש ַעל הַ יּ ׁ ָ
הַ ְמחֻ ָּבר ַעל הַ ּ ָת ּ ׁ
חוצָ ה לָ אָ ֶרץ ַעל ּ ֵפרוֹ ת
חוצָ ה לָ אָ ֶרץ ,וְ לֹא ִמ ּ ֵפרוֹ ת ּ
ִמ ּ ֵפרוֹ ת הָ אָ ֶרץ ַעל ּ ֵפרוֹ ת ּ
רומה:
רומ ָתן ְּת ּ ָ
מו ,אֵ ין ְּת ּ ָ
הָ אָ ֶרץ .וְ ִאם ּ ָת ְר ּ
רע"ב ) -ה( אין תורמין מן הלקט מן
השכחה ומן הפאה  -מי שיש לו כרי של טבל
אינו יכול להפריש עליו תרומה מלקט שכחה
ופאה שבידו שאלו מתנות עניים הן ואינו יכול
לתקן טבלו במתנות עניים :ההפקר  -דכתיב
)דברים יד( ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה
עמך ,ממה שיש לך ואין לו ,אתה חייב ליתן,
יצא הפקר שידך וידו שוין בו :ולא ממעשר
ראשון שניטלה תרומתו  -אין תורם ממנו
תרומה גדולה על כרי של טבל שבידו,
ואיצטריך לאשמועינן היכא שהקדימו בן לוי
לכהן בשבלים שהוא פטור מתרומה גדולה.
ודוקא שניטלה תרומתו אבל לא ניטלה
תרומתו יכול לתרום דתניא בספרי מנין לבן
לוי שרצה לעשות ממעשר ראשון שלו תרומה
גדולה מנין שעושה תלמוד לומר )במדבר יח(
כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו לה'
תרומה ,מכאן שאם רצה לעשותו תרומה
לאחרים ,עושה .יכול אף לאחר שניטלה
תרומתו יהא עושה אותו תרומה לאחרים,
תלמוד לומר )שם( את מקדשו ממנו ,בזמן
שקדשו בתוכו הוא עושה אותו תרומה
לאחרים ,אין קדשו בתוכו אין עושה אותו
תרומה לאחרים :ולא ממעשר שני והקדש
שנפדו  -האי תנא סבר מעשר שני ממון גבוה
הוא ,והיכא דלא נפדו פשיטא דאינו יכול

לתקן טבלו בממון של גבוה ,אבל היכא דנפדו
סלקא דעתך אמינא דיכול לעשותן תרומה
גדולה על טבלו .וכי תימא הא נמי פשיטא
דחולין גמורים הוא ,איצטריך היכא דהקדימו
בשבלים דפטור מתרומה גדולה כדפרישית
במעשר ראשון .והקדש שנפדה ,נמי איצטריך,
כשהקדיש טבל ומרחו הגזבר ואחר כך פדאו
דפטור מן התרומה :מן הפטור על החיוב -
כגון מפירות שלא הביאו שליש שהן פטורין מן
המעשרות ,על הפירות שהביאו שליש שהן
חייבין במעשרות :ולא מן התלוש על
המחובר  -דכתיב )שם( והרמותם ממנו ,שלא
יתרום מן התלוש על המחובר ולא מן
המחובר על התלולש ,דלשון הרמה לא שייך
אלא בתליש וממנו משמע שהתרומה והחולין
שניהם שוין :מן החדש על הישן  -מפירות
שנה זו על פירות שנה שעברה ולא מפירות
שנה שעברה על פירות שנה זו דכתיב )דברים
יד( היוצא השדה שנה שנה ,אבל שדה שעושה
שני גרנות בשנה כגון שדה בית השלחין,
תורמים ומעשרים מזה על זה :ולא מפירות
הארץ על פירות חוצה לארץ  -דכתיב
)ויקרא כז( וכל מעשר הארץ מזרע הארץ ,גלי
קרא במעשר והוא הדין לתרומה וכן אין
תורמין מפירות הארץ על פירות שבסוריא
ולא מפירות שבסוריא על פירות שבארץ:

רומה .הָ ִא ֵּלם ,וְ הַ ִׁשכּ וֹ ר ,וְ הֶ ָערוֹ ם,
רומ ָתן ְּת ּ ָ
מוְּ ,ת ּ ָ
מו ,וְ ִאם ּ ָת ְר ּ
)ו( ח ֲִמ ּ ׁ ָשה לֹא יִ ְתרוֹ ּ
רומה:
רומ ָתן ְּת ּ ָ
מוְּ ,ת ּ ָ
וְ הַ ּס ּ ָ
מו ,וְ ִאם ּ ָת ְר ּ
ומאּ ,ובַ ַעל קֶ ִרי .לֹא יִ ְתרוֹ ּ
רע"ב ) -ו( חמשה לא יתרומו  -מנינא
למעוטי מדר' יהודה דאמר קטן שתרם
תרומתו תרומה :האלם  -והוא ששומע אלא

שנשתתק מחמת חולי ,לא יתרום ,לפי שאינו
יכול לברך ,וכן הערום אינו יכול לברך דכתיב
דברים כג( ולא יראה בך ערות דבר ,בשעה
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חק לישראל – פרשת דברים יום א'
שאתה מדבר בו לא יראה בך ערוה :ובעל
קרי  -נמי בזמן התקנה מקמי דבטלוה
לטבילותיה לא הוה מצי לברך דתנן בעל קרי
מהרהר בלבו :והשכור והסומא  -אינם

יודעים לברור מן היפה ואנן בעינן שיהא
התורם בורר ותורם מן היפה דכתיב )במדבר
יח( מכל חלבו את מקדשו .ושכור מקרי כל
שאינו יכול לדבר בפני המלך מחמת שכרותו:

הוא אֶ ת
)ז( אֵ ין ּתוֹ ְר ִמין ,לֹא בַ ּ ִמ ָ ּדה ,וְ לֹא בַ ּ ִמ ְׁשקָ ל ,וְ לֹא בַ ּ ִמנְ יָן .אֲבָ ל ּתוֹ ֵרם ּ
נוי .אֵ ין ּתוֹ ְר ִמין ַּב ּ ַסל ּובַ ּקֻ ּ ָפה ׁ ֶשהֵ ם ׁ ֶשל ִמ ָ ּדה,
קול וְ אֶ ת הַ ּ ָמ ּ
דוד וְ אֶ ת הַ ּ ׁ ָש ּ
הַ ּ ָמ ּ
ישן .לֹא יִ ְתרוֹ ם ַּב ְּסאָ ה חֶ צְ יָהּ ֶ ׁ ,שחֶ צְ יָהּ ִמ ָ ּדה:
וש ִל ׁ ָ
הוא בָ הֶ ן חֶ צְ יָן ּ ְׁ
אֲ בָ ל ּתוֹ ֵרם ּ
רע"ב ) -ז( אין תורמין לא במדה  -דכתיב
)שם( ונחשב לכם תרומתכם ,במחשבה אתה
תורם כלומר מאומד ,ואי אתה תורם לא
במדה ולא במשקל ולא במנין ,ואף על גב
דהאי קרא בתרומת מעשר הוא דכתיב ,אם
אינו ענין לתרומת מעשר שהרי נתנה בו
תורה שיעור ,מעשר מן המעשר ,וצריך
שימדוד כדי שיתן השיעור הראוי ,תנהו ענין
לתרומה גדולה שלא נתנה בה תורה שיעור:
אבל תורם הוא את המדוד  -שמודד הוא את

טבלו ומכניסו לתוך ביתו ,וכשמפריש
התרומה גדולה ממנו מפריש מאומד ולא
ימדוד ולא ישקול ולא ימנה :אין תורמין בסל
ובקופה שהם של מדה  -שהרואה אומר
במדה הוא תורם :אבל תורם הוא בהן חציין
ושלישן  -דכיון דאינו ממלא אותן ליכא
למגזר :שחציה מדה  -שיש בסאה פעמים
סימנין עד מקום חציה ,ואיכא למגזר דלמא
אתי לתרום במדה:

ֵיתים הַ נִּ ְכ ּ ָת ִׁשין ,וְ לֹא יַיִ ן ַעל עֲ נ ִָבים הַ נִּ ְד ָרכוֹ ת .וְ ִאם
)ח( אֵ ין ּתוֹ ְר ִמין ׁ ֶש ֶמן ַעל ז ִ
רומתוֹ ְּת ּ ָ
ּ ָת ַרםְּ ,ת ּ ָ
אשוֹ נָה ְמ ַד ּ ַמ ַעת ִּב ְפנֵי ַעצְ ָמ ּה.
רומה ,וְ ַיחֲזוֹ ר וְ יִ ְתרוֹ ם .הָ ִר ׁ
וְ חַ יּ ִָבין ָעלֶ יהָ ח ֶֹמ ׁש ,אֲבָ ל לֹא ְׁשנִ יָּה:
רע"ב ) -ח( הזיתים הנכתשים  -רגילים היו
לכתוש הזיתים במכתשת להוציא שמנן:
תרומתו תרומה  -גמורה היא מדאורייתא:
ויחזור ויתרום  -מדרבנן ,לאחר שישלים
כתישת אותן הזיתים ודריכת הענבים ,יחזור
ויוציא תרומה שנית כשיעור הצריך לשמן וליין
שיצא :הראשונה מדמעת  -אם נפלה לפחות
ממאה חולין ,נעשה הכל מדומע ואסור נזרים
וימכר הכל לכהן דתרומה גמורה היא
מדאורייתא :וחייבין עליה חומש  -זר
האוכלה בשגגה משלם קרן וחומש כדין כל זר
האוכל תרומה :אבל לא שניה .לפי שאינה

אלא מדרבנן .לפיכך אינה נאכלת עד
שיפרישו עליה תרומה ומעשרות ממקום
אחר ,דמדאורייתא היא טבל גמור .ואי קשיא
מאי שנא הכא בחורם שמן על הזיתים
הנכתשים דתרומתו תרומה ויחזור ויתרום
ומאי שנא לעיל גבי התורם זיתים על הזמן
וענבים על היין דאין תרומתו תרומה ,ויש
לומר דהתורם זיתים על השמן איכא פסידא
לכהן לפיכך אין תרומתו תרומה אבל בתורם
שמן על הזיתים הנכתשים דליכא פסידא
לכהן תרומתו תרומה אלא דרבנן הוא דגזור
דיחזור ויתרום:

מוקים .הֲ ֵרי
ֵיתים הַ נִּ ְכ ָּב ִׁשין ,וְ יַיִ ן ַעל עֲ נ ִָבים לַ עֲ שׂ וֹ ָתם צִ ּ ּ ִ
)ט( וְ תוֹ ְר ִמין ׁ ֶש ֶמן ַעל ז ִ
ֵיתים לַ אֲ ִכילָ ה ,וְ יַיִ ן ַעל עֲ נ ִָבים
ֵיתים ַעל ז ִ
ֵיתים לַ אֲ ִכילָ ה ,וְ ז ִ
ׁ ֶש ּ ָת ַרם ׁ ֶש ֶמן ַעל ז ִ
ְ
ְ
לַ אֲ ִכילָ ה ,וָ עֲ נ ִָבים ַעל עֲ נ ִָבים לַ אֲ ִכילָ ה ,וְ נִ ְמלַ ך ְל ָד ְרכָ ן ,אֵ ינוֹ צָ ִריך ִל ְתרוֹ ם:
רע"ב ) -ט( זיתים הנכבשים  -זיתים
מלוחים וכבושים ביין או בחומץ כדי
שיתקיימו וחשיבו דבר שנגמרה מלאכתו הלכך
תורמין מן השמן עליהם ,דדוקא שמן על
זיתים העומדים להוציא שמנן וכן יין על

ענבים העומדות לידרך הוא דאסיר לתרום,
אבל יין על צמוקים ושמן על זיתים הנכבשים
שרי .וכשהוא תורם מן השמן על הזיתים
הנכבשים ומן היין על הצמוקים ,תורם לפי
השמן הראוי שיצא מן הזיתים הנכבשים ולפי
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חק לישראל – פרשת דברים יום א'
היין הראוי שיצא מן הצמוקים :אין צריך
לתרום  -הוןאיל והיא קא תרם שפיר קא

תרם שהרי באותה שעה היו עומדות לאכילה:

אכ ּתוֹ  ,וְ לֹא
אכ ּתוֹ ַעל ָ ּדבָ ר ׁ ֶשלּ ֹא נִ גְ ְמ ָרה ְמלַ ְ
)י( אֵ ין ּתוֹ ְר ִמין ִמ ָ ּדבָ ר ׁ ֶשנִּ גְ ְמ ָרה ִמלַ ְ
אכתוֹ  ,וְ לֹא ִמ ָ ּדבָ ר ׁ ֶשלֹא
אכתוֹ ַעל ָדבָ ר ׁש ּנִגְ ְמ ָרה ְמלַ ְ
ִמ ָ ּדבָ ר ׁ ֶשלּ ֹא נִ גְ ְמ ָרה ְמלַ ְ
רומ ָתן
מוְּ ,ת ּ ָ
אכ ּתוֹ ַעל ָ ּדבָ ר ׁ ֶשלֹא נִ גְ ְמ ָרה ְמלַ ְ
נִגְ ְמ ָרה ְמלַ ְ
אכ ּתוֹ  .וְ ִאם ּ ָת ְר ּ
רומה:
ְּת ּ ָ
רע"ב ) -י( אין תורמים מדבר שנגמרה
מלאכתו  -מדבר שנתמרח בכרי :על דבר
שלא נגמרה מלאכתו  -שלא נתמרח בכרי
דכתיב )במדבר יח( כדגן מן הגורן וכמלאה מן
היקב ,מן הגמור על הגמור ולא מן הגמור
על שאינו גמור ולא משאינו גמור על הגמור:

גמרא

ואם תרם תרומתו תרומה  -ודוקא בשאר
פירות .אבל התורם מן הזיתים על השמן או
מן הענבים על היין ,הא אמרינן לעיל דאין
תרומתו תרומה משום דאית ביה פסידא לכהן
כדאמרן:

 -ברכות דף נא' ע"א

אמר רבי ישמעאל בן אלישע שלשה דברים סח לי סוריאל שר הפנים אל
תטול חלוקך בשחרית מיד השמש ותלבש ואל תטול ידיך ממי שלא נטל
ידיו ואל תחזיר כוס אספרגוס אלא למי שנתנו לך מפני שתכספית ואמרי
לה אסתלגנית של מלאכי חבלה מצפין לו לאדם ואומרים אימתי יבא אדם
לידי אחד מדברים הללו וילכד אמר רבי יהושע בן לוי שלשה דברים סח
לי מלאך המות אל תטול חלוקך שחרית מיד השמש ותלבש ואל תטול
ידיך ממי שלא נטל ידיו ואל תעמוד לפני הנשים בשעה שחוזרות מן המת
מפני שאני מרקד ובא לפניהן וחרבי בידי ויש לי רשות לחבל ואי פגע מאי
תקנתיה לינשוף מדוכתיה ארבע אמות אי איכא נהרא ליעבריה ואי איכא
דרכא אחרינא ליזיל בה ואי איכא גודא ליקו אחורא ואי לא ליהדר אפיה
ולימא ויאמר ה' אל השטן יגער ה' בך וגו' עד דחלפי מיניה :אמר רבי
זירא אמר רבי אבהו ואמרי לה במתניתא תנא עשרה דברים נאמרו בכוס
של ברכה טעון הדחה ושטיפה חי ומלא:

רש"י על הגמרא
סוריאל  -מלאך חשוב לבא לפני הקדוש
ברוך הוא :אל תטול חלוקך  -שחרית מיד
השמש אלא אתה בעצמך טלהו ממקום שהוא
שם ותלבשנו :תכספית  -שם חבורת שדים:
איסתלגנית  -שם חבורת מלאכי חבלה:
אימתי יבא אדם לידי אחד מן הדברים הללו

וילכד  -רבי ישמעאל עלה לרקיע על ידי
שם ,בברייתא דמעשה מרכבה :גודא  -כותל:
כוס של ברכה  -ברכת המזון :הדחה ושטיפה
וכו'  -כולהו מפרש להו ואזיל :מן הקרקע -
אם על גבי קרקע הסב ואם על גבי שלחן
מגביהו מן השלחן :במתנה  -דרך דורון
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וחשיבות :לאנשי ביתו  -לאשתו :חי  -שמוזגו
במים לאחר שנתנו בכוס חי ,אבל לברך עליו

זוהר חדש

חי הא אמרן במתניתין אין מברכין ,אי נמי,
חי בלעז פריש"ק להביאו מן החבית לשמו:

– ד"א דף עא' ע"א

אשוֹ ן) .בראשית ב( וַ יִ ּ ּקַ ח
אֵ יכָ ה י ְָׁשבָ ה בָ ָדד ,ר' חֲנִינָאי וְ ַר ָּבנָן ּ ָפ ְתחֵ י ְק ָרא ְּבאָ ָדם הָ ִר ׁ
הו ְבגַ ן עֵ ֶדן וְ גו' .וַ יִ ּ ּקַ חַּ ,ב ּ ֶמה ְלקָ חוֹ  .ר' חֲנִינָאי
ה' ֱאל ִֹהים אֶ ת הָ אָ ָדם וַ יַּנִּ יחֵ ּ
רוְ ,לקָ חוֹ
אָ ַמרְ ,לקָ חוֹ ִּב ְדבָ ִריםְּ .כ ָ ּדבָ ר אַ חֵ ר )ויקרא ח( קַ ח אֶ ת אַ ֲהרֹן .וְ ַר ָּבנָן אָ ְמ ּ
רוחַ ְּ .כ ָ ּדבָ ר אַ חֵ ר) ,מלכים ב ב( הַ ּיוֹ ם ה' לֹקֵ חַ אֶ ת אֲ ֹדנ ָ
ֹאש ָך:
ֶיך ֵמ ַעל ר ׁ ֶ
ְּב ּ
ולהַ ִּכיר הַ חָ ְכ ָמה וְ הַ ּתוֹ ָרה.
נוחָ ה ,לָ ַד ַעת ּ ְ
הו ְבגַ ן ֵע ֶדןְּ ,כ ֵדי ִל ְהיוֹ ת לוֹ ְמ ּ
וַ יַּנִּ יחֵ ּ
ְ
רוך
ְּדאָ ַמר ִר ִּבי חֲנִ ינָאי ,הַ ּתוֹ ָרה ִל ְ
הוא
הוא לָ אָ ָדם .הֲ ָדא
ּ
ימ ָד ּה הַ ּקָ דוֹ ׁש ָּב ּ
ּ
יו ַמ ְלאֲ כֵ י הַ ּ ׁ ָש ֵרת
ִד ְכ ִתיב) ,איוב כח( אָ ז ָראָ ּה וַ יְ סַ ּ ְפ ָר ּה וְ גו' ,וַ יּ ֶ
ֹאמר לָ אָ ָדם .וְ הָ ּ
ְמקַ ְל ִסין ְלפָ נָיו:
מות צֵ ל ַעל
ַעה ׁ ֶש ָראָ ה סמאָ ַמר לֵ ּ
יה ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ,וְ נִ ְתקַ ּנֵא בּ וֹ  ,וְ י ַָרד ִמן הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִּכ ְד ּ
יה:
נָחָ ׁש .הַ ּנָחָ ׁש נִ ְראָ ה ,וְ הַ ֵ ּצל ָעלָ יוָ ּ ,ת ְקפָ א וְ חֵ ילָ א ִדילֵ ּ
ישִ .מ ָּכאן ְ ּד ִא ְּת ָתא לָ א
ית ָתאּ ְ ,ד ַד ְע ּ ָתא קַ ָּלה ִמן הָ ִא ׁ
הוא נָחָ ׁש ְלגַ ּ ֵבי ִא ְּ
קָ ֵריב הַ ּ
ֹאמר אֶ ל הָ ִא ּ ׁ ָשה אַ ף ִּכי אָ ַמר
ִא ְת ּ ַפ ּ ַתת ,אֶ ָּלא ְּב ִא ְּת ָתא אָ ח ֳָרא) .בראשית ג( וַ יּ ֶ
הואָּ .כךְ
אֱ ל ִֹהיםִ ,מיָּד ּ ָפ ַתח ְּבאַ ףֵ .מהָ כָ אּ ְ ,ד ִב ְת ִח ַּלת ְ ּדבָ ָריו ׁ ֶשל אָ ָדם נִ ָּ
יכר ִמי ּ
הוא:
הוא ּ ָפ ַתח ְּבאַ ףְ ,להוֹ ִד ַ
יע ִמי ּ
ּ
ימן זֶהִ ,אם ְּתקַ ּ ֵבלִ ,אם לֹא ְתקַ ּ ֵבל .וְ ִה ְמ ִׁשיכָ ּה ִּב ְדבָ ִריםַ ,עד ׁ ֶש ּ ָפ ְתחָ ה
נ ַָטל ִס ָ
ָשם
ְּבאוֹ ת מ"ם ,וְ אָ ְמ ָרה ִמ ָּכל ֵעץ הַ ּגָ ן אָ ֹכל נֹאכֵ לִ .מיָּד נ ַָטל הַ ּנָחָ ׁש הָ אוֹ ת ,וַ יּ ֶ ׂ
אלית ,וְ הָ יָה ַמ ְמ ִּתין ַעל וא"ו תי"ו ִמ ּ ִפיהָ ְּ ,כ ֵדי ִל ְהיוֹ ת
אוֹ ָת ּה ַעל זְ רוֹ עוֹ הַ ּ ְש ָמ ִ
מו"ת נָכוֹ ן ִל ְפנֵיהֶ ם:
ִה ְת ִחיל ְלפַ ּתוֹ ָת ּהַ ,עד ִ ּד ְכ ִתיב) ,שם( וַ ּ ֵת ֶרא הָ ִא ּ ׁ ָשהְּ ,ב ַט ְע ָמא סַ ּגֵי וְ ַת ִ ּקיף.
קו ְל ִה ְתחַ ּ ֵבר ִעם אוֹ ת מ"ם .וְ אוֹ ת
חו הָ אוֹ ִת ּיוֹ ת וא"ו תי"ו ,וְ סָ ְל ּ
ְמלַ ּ ֵמדֶ ׁ ,ש ּ ָפ ְר ּ
מ"ם הָ יְ ָתה עוֹ לָ ה וְ יוֹ ֶר ֶדת ,וְ לֹא הָ יְ ָתה ִמ ְתחַ ּ ֶב ֶרת ִע ּ ָמהֶ םַ ,עד ׁ ֶשנִ ְת ּ ַפ ּ ֵתת:
תיב) ,בראשית ג(
יפו ְלאוֹ ת מ"ם ְלד' ִס ְט ִריןִּ .ד ְכ ִ
חו וא"ו תי"ו ,ד' זִ ְמנִ ין ,וַ א ֲִק ּ
ּופָ ְר ּ
יש ּה וַ ִּת ּ ָפקַ ְחנָה ֵעינֵי ְׁשנֵיהֶ ם .הָ א ד' זִ ְמנִ ין ו'
וַ ִּת ּקַ ח ִמ ּ ִפ ְריוֹ וַ ּתֹאכַ ל וַ ִּת ּ ֵתן ּגַ ם ְל ִא ׁ ָ
ת'ְ .מלַ ּ ֵמדֶ ׁ ,ש ִּס ְבבוֹ לָ אוֹ ת מ"ם ְלאַ ְר ַּבע צְ ָד ִדין ,וְ הַ מ"ם ָּבאֶ ְמצַ עָ ,מוֶת ְּבכָ ל
ִס ְט ִרין:
ֵינוָ .דא סמאלְּ ,ד ִאיהּו חַ ד ֵמחַ לּ וֹ נֵי
כמדבָ ר אַ חֵ ר) ,ירמיה ט( ִּכי ָעלָ ה ָמוֶת ַּבחֲלוֹ נ ּ
ָּ
ְׁש ַמיָא .וְ ַעל ָ ּדא ִמי ּגֶבֶ ר יִ ְחיֶה וְ לֹא יִ ְראֶ ה ָמוֶתִ .מיָּד ׁ ָשלַ ט ָּב ּה ,וְ ִה ִטיל ָּב ּה
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ֱמי ,וַ יִ ּ ְתחַ ּ ֵבא הָ אָ ָדם וְ ִא ְׁש ּתוֹ :
הוא ְל ֶמיח ֵ
זוהֲמא .נָחַ ת ּ ְ
ּ ָ
יך ּ
אשיהֶ םִ ,ל ְהיוֹ ת ִּב ְׁש ִבילָ ם
או ,הָ יְ ָתה הַ ּ ְׁש ִכינָה עֲ ָט ָרה ַעל ָר ׁ ֵ
ּ ָתא ֲחזֵי ,קוֹ ֶדם ׁ ֶשחָ ְט ּ
יטת.
אוִּ ,כ ְביָכוֹ לַ ּ ,ת ׁש כּ ֹחָ ּה ,וְ ִא ְס ּ ַת ְ ּלקַ ת וְ לֹא ׁ ַש ִ ּל ַ
ׁשוֹ ָרה ַעל הָ עוֹ לָ םֵ ּ .כיוָ ן ׁ ֶשחָ ְט ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
נותא
ארי ְלקוֹ נֵן ,וְ אָ ַמר אֵ יכָ הַ ,מה ְּתהֵ א ִמינ ָּהָ ׁ ,ש ְלטָ ּ ָ
הוא ׁ ָש ֵ
יך ּ
וְ ּ ְ
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קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
דו ,וְ ּ ְ
ול ָט ּ ָ
חור ַּבן ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשאׁ ,ש ּ ְ
אוף הָ כָ א ְּב ּ ְ
נותא אַ עֲ ּ
דו ִמי ָנ ּהּ .
אַ עֲ ּ
יס ּ ֵפד ,וְ אָ ַמר אֵ יכָ הַ ,מה ְּתהֵ א ָעלֶ יהָ :
ארי ְל ִמ ְ
הוא ׁ ָש ֵ
ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק יב'
)יז( אשה לא תקרא בציבור מפני כבוד הציבור קטן היודע לקרות ויודע למי מברכין
עולה ממנין הקוראים וכן מפטיר עולה מהמנין שהרי הוא קורא בתורה ואם הפסיק
שליח ציבור בקדיש בין משלים ובין המפטיר אינו עולה מן המנין ציבור שלא היה בהם
יודע לקרות אלא אחד עולה וקורא ויורד וחוזר וקורא שנייה ושלישית עד שיגמור מנין
הקוראים של אותו היום:
)יח( בכל קריאה וקריאה מאלו כהן קורא ראשון ואחריו לוי ואחריו ישראל ומנהג פשוט
הוא היום שאפילו כהן עם הארץ קודם לקרות לפני חכם גדול ישראל וכל מי שהוא
גדול מחברו בחכמה קודם לקרות והאחרון שגולל ספר תורה נוטל שכר כנגד הכל
לפיכך עולה ומשלים אפילו גדול שבציבור:

לע"נ

זאב חיים בן שרה ,משה דוד בן סולטנה סוזן מלכה ,גד גבריאל בן סוזן ,סולטנה
סוזן מלכה בת שמחה ,דניאלה פורטונה בת רחל ,צדיקה בת שרה ז"ל.
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