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חק לישראל – פרשת דברים יום ב'
תורה -

דברים פרק א'

מ ִרי וְ אֶ ל ָּכל ְׁשכֵ נָיו ָּבעֲ ָרבָ ה בָ הָ ר ּובַ ּ ְׁשפֵ לָ ה
ֹאו הַ ר הָ אֱ ֹ
נו ּ ְ
עו לָ כֶ ם ּוב ּ
וס ּ
)ז( ּ ְפ ּ
נו
ּובַ ּ ֶנ ֶגב ּ ְ
ובחוֹ ף הַ יָּם אֶ ֶרץ הַ ְּכנַעֲ נִ י וְ הַ ְ ּלבָ נוֹ ן ַעד הַ ּנָהָ ר הַ ּגָ דֹל נְ הַ ר ּ ְפ ָרת) :ז( ּ ְפ ּ
ובחוֹ ף הַ יָּם אֶ ֶרץ
או ַהר הָ ֱאמ ִֹרי וְ אֶ ל ָּכל ְׁשכֵ נָיו ָּבעֲ ָרבָ ה בָ הָ ר ּובַ ּ ְׁשפֵ לָ ה ּובַ ּ ֶנגֶב ּ ְ
עו לָ כֶ ם ּו ֹב ּ
וס ּ
ְּ
הַ ְּכנַעֲ נִ י וְ הַ ְ ּלבָ נוֹ ן ַעד הַ ּנ ָ
ָהר הַ ּגָ דֹל נְ ַהר ּ ְפ ָרת) :ז( ִא ְת ּ ְפנ ּו וְ טוּל ּו ְלכוֹ ן וְ עוּל ּו ְלטו ָּרא ֶד ֱאמ ָֹראָ ה ו ְּלכָ ל
ַהֲרת
ַהֲרא ַר ָּבא נ ַ
יש ַר ּיָא ְבט ּו ָרא ו ִּב ְׁשפֶ ְל ּ ָתא ו ִּב ְדרוֹ ָמא ו ִּב ְספַ ר י ּ ַָמא אַ ְר ָעא ִד ְכנַעֲ נָאָ ה וְ ִל ְבנָן ַעד נ ָ
ָמגִ ירוֹ ִהי ְּב ֵמ ְׁ
ְפ ָרת:

נִש ַּבע יְ הֹוָ ה
אֲשר ְׁ
ֶׁ
ור ׁש ּו אֶ ת הָ אָ ֶרץ
ֹאו ּ ְ
)ח( ְראֵ ה נ ַָת ִּתי ִל ְפנֵיכֶ ם אֶ ת הָ אָ ֶרץ בּ ּ
ולז ְַר ָעם אַ ח ֲֵריהֶ ם) :ח( ְראֵ ה נ ַָת ִּתי
וליַעֲ ֹקב לָ ֵתת לָ הֶ ם ּ ְ
ֹתיכֶ ם ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִ צְ חָ ק ּ ְ
לַ אֲ ב ֵ
ֹאו ּ ְור ׁש ּו אֶ ת הָ אָ ֶרץ ֲא ׁ ֶשר נִ ְׁש ַּבע יְ הֹוָ ה לַ אֲ ֹב ֵתיכֶ ם ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִ צְ חָ ק
ִל ְפנֵיכֶ ם אֶ ת הָ אָ ֶרץ בּ ּ
ולזַ ְר ָעם אַ ח ֲֵריהֶ ם) :ח( ֲחזֵי ִ ּדיהָ ִבית קֳ ָד ֵמיכוֹ ן יָת אַ ְר ָעא עוּל ּו וְ אַ ח ֲִסינ ּו יָת אַ ְר ָעא ִ ּדי
וליַעֲ קֹב לָ תֵ ת לָ הֶ ם ּ ְ
ְּ
קַ ּיַם יְ ָי לַ אֲ בָ הָ ְתכוֹ ן ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִ צְ חָ ק ו ְּליַעֲ קֹב ְל ִמ ּ ַתן ְלהוֹ ן וְ ִל ְבנֵיהוֹ ן ַּב ְת ֵריהוֹ ן:

אוכַ ל ְלבַ ִ ּדי שְׂ אֵ ת אֶ ְתכֶ ם) :ט( וָ אֹ ַמר
)ט( וָ אֹ ַמר אֲלֵ כֶ ם ָּב ֵעת הַ ִהוא לֵ אמֹר לֹא ּ
ימר
אֲמ ִרית ְלכוֹ ן ְּב ִע ָ ּדנָא הַ ִהיא ְל ֵמ ָ
אוכַ ל ְלבַ ִ ּדי שְׂ אֵ ת אֶ ְתכֶ ם) :ט( וַ ָ
אֲ לֵ כֶ ם ָּבעֵ ת הַ ִהוא לֵ אמֹר לֹא ּ
לֵ ית אֲ נָא י ִָכיל ִּב ְלחוֹ ִדי ְלסוֹ בָ ָרא י ְָתכוֹ ן:
)י(

יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם ִה ְר ָּבה אֶ ְתכֶ ם וְ ִה ּנְ כֶ ם הַ ּיוֹ ם ְּככוֹ ְכבֵ י הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם לָ רֹב:

ֱאלֹהֵ יכֶ ם ִה ְר ָּבה אֶ ְתכֶ ם וְ ִהנְּ כֶ ם הַ ּיוֹ ם ְּככוֹ ְכבֵ י הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם לָ רֹב:

)י( יְ הֹוָ ה

)י( יְ ָי אֱלָ הֲכוֹ ן אַ ְס ּגֵי י ְָתכוֹ ן וְ הָ א

יתיכוֹ ן יוֹ ָמא ֵדין ְּככוֹ ְכבֵ י ְׁש ַמ ּיָא ְל ִמ ְס ּגֵי:
ִא ֵ

רש"י
)ז( פנו וסעו לכם  -זו דרך ערד וחרמה:
ובאו הר האמורי  -כמשמעו :ואל כל שכניו
 עמון ומואב והר שעיר :בערבה  -זהמישור של יער :בהר  -זה הר המלך:
ובשפלה  -זו שפלת דרום :ובנגב ובחוף הים
 אשקלון ועזה וקסרי וכו' כדאיתא בספרי:עד הנהר הגדול  -מפני שנזכר עם א"י
קוראו גדול משל הדיוט אומר עבד מלך
מלך .הדבק לשחוור וישתחוו לך קרב לגבי
דהינא ואידהן:
)ח( ראה נתתי  -בעיניכם אתם רואים איני
אומר לכם מאומד ומשמועה :באו ורשו -
אין מערער בדבר ואינכם צריכים למלחמה
אילו לא שלחו מרגלים לא היו צריכין לכלי
זיין :לאבותיכם  -למה הזכיר שוב לאברהם
ליצחק וליעקב אלא אברהם כדאי לעצמו
יצחק כדאי לעצמו יעקב כדאי לעצמו:
)ט( ואומר אליכם בעת ההיא לאמר  -מהו
לאמר אמר להם משה לא מעצמי אני אומר

לכם אלא מפי הקב"ה :לא אוכל לבדי וגו' -
אפשר שלא היה משה יכול לדון את ישראל
אדם שהוציאם ממצרים וקרע להם את הים
והוריד את המן והגיז את השליו לא היה יכול
לדונם אלא כך אמר להם ה' אלהיכם הרבה
אתכם הגדיל והרים אתכם על דייניכם נטל
את העונש מכם ונתנו על הדיינים וכך אמר
שלמה כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה
אפשר מי שכתוב בו ויחכם מכל האדם אומר
מי יוכל לשפוט וגו' אלא כך אמר שלמה אין
דייני אומה זו כדייני שאר האומות עובדי
כוכבים שאם דן והורג ומכה וחונק ומטה את
דינו וגוזל אין בכך כלום אני אם חייבתי ממון
שלא כדין נפשות אני נתבע שנאמר וקבע את
קובעיהם נפש:
)י( והנכם היום ככוכבי השמים  -וכי ככוכבי
השמים היו באותו היום והלא לא היו אלא
ששים רבוא מהו והנכם היום הנכם משולים
כיום קיימים לעולם כחמה וכלבנה וכוכבים:
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חק לישראל – פרשת דברים יום ב'
נביא

– ישעיה פרק א' ז'-י'

)ז( אַ ְרצְ כֶ ם ְׁש ָמ ָמה ָע ֵריכֶ ם שְׂ ֻרפוֹ ת אֵ ׁש אַ ְד ַמ ְתכֶ ם ְלנֶגְ ְ ּדכֶ ם ז ִָרים אֹ ְכ ִלים אֹ ָת ּה
פכַ ת ז ִָרים) :ז( ארעכון צדיא קרויכון יקידת נור ארעכון לקבליכון עממיא מחסנין
וש ָמ ָמה ְּכ ַמ ְה ּ ֵ
ּ ְׁ
יתה ובחוביהון צדיאת מנכון אתחלפת והוה לנוכראין:
צורה) :ח( ואשתארת
לונָה ְב ִמ ְק ׁ ָשה ְּכ ִעיר נְ ּ ָ
)ח( וְ נוֹ ְת ָרה בַ ת צִ ּיוֹ ן ְּכסֻ ָּכה ְבכָ ֶרם ִּכ ְמ ּ
כנשתא דציון כמטללתא בכרמא בתר דקטפוהי כערסל מבתותא במקשיא בתר דאבעיוהי כקרתא דצירין
עלה:
ינו) :ט(
נו ָ ׂ
ינו לַ עֲ מ ָֹרה ָ ּד ִמ ּ
ש ִריד ִּכ ְמ ָעט ִּכ ְסדֹם הָ יִ ּ
לולֵ י יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת הוֹ ִתיר לָ ּ
)ט ( ּ
אלולפון מותר טוביה דיי צבאות אשאר לנא שיזבא ברחמוהי אית עמנא חובין דכאנש סדום פון אבדנא
וכיתבי עמורה אשתיצנא:
ינו ַעם עֲ מ ָֹרה) :י( קבילו
ינו ּתוֹ ַרת ֱאלֹהֵ ּ
עו ְדבַ ר יְ הֹוָ ה ְקצִ ינֵי ְסדֹם הַ אֲזִ ּ
)י( ִׁש ְמ ּ
פתגמא דיי שלטוניא דעובדיהון בישין כשלטוני סדום אציתו לאוריתא דאלהנא עמא דעבדיהון דמין לעם
עמורה:

רש"י
)ז( לנגדכם זרים אוכלים אותה  -לעיניכם
יאכלוה אויביכם .ושממה  -מכם כנחלה
הנהפכת לזרים והיא שממה מבעליה כך
תירגם יונתן:
)ח( ונותרה בת ציון  -ריקנית מיושביה כי
יגלו מתוכה כאשר תותר סוכת הכרם
שעשאה נוצר ובעת יבצר הכרם מניח סוכתו
והולך ,בתר דקטפוהי לאחר שבצרו אותה.
כמלונה במקשה  -כאשר תעזב המלונה
שעשה נוצר בראש המקשה לשמור קישואין
שלה ומשתלקט מניחה והולך ,זו שבכרם
קרויה סוכה לפי שהוא גר שם יומם ולילה
ביום שומרה מן העופות ובלילה מן הגנבים
אבל הקישואין קשין הם ואין לירא מן

כתובים

העופות ואין צריך לשומרה ביום לפיכך
נקראת מלונה על שהיא לינת הלילות כערסל
מבתותא כמשכב המלונ' במקשה ,במקשיא
בתר דאבעיוהי לאחר שלקטוהו לשון המשנה
שלש אבעיות ביום .כעיר נצורה  -כעיר
שצרו עליה ועושים סוכות סביב לה להסתתר
שם החיילות וכשמסתלקים מעליה מניחין
אותם והולכין כל זה ת"י:
)ט( לולי הותיר לנו שריד  -מאליו וברחמיו
ולא בצדקותינו .כמעט כסדום היינו  -כולנו
כלים:
)י( קציני סדום  -שרים שמעשיהם כסדום
מכאן אמרו אל יפתח אדם פיו לשטן:

 -תהילים פרק מד' טז'-יט'

ָּכל הַ ּיוֹ ם ְּכ ִל ּ ָמ ִתי נֶגְ ִ ּדי ּו ֹב ׁ ֶשת ּ ָפנַי ִּכ ּ ָס ְתנִ י:

)טז(
חפתני:

ומ ְתנ ַּקֵ ם:
ומגַ ֵ ּדף ִמ ּ ְפנֵי אוֹ יֵב ּ ִ
ִמ ּקוֹ ל ְמחָ ֵרף ּ ְ

)יז(
דבבא ונקים נקמתא:

)טז( כל יומא כסופי לקבלי ובהתת אפי
)יז( מן קלא דמחסד ומגדף מן קדם בעל

נו וְ לֹא ְׁשכַ ח ּ ָ
ית ָך:
נו ִּבבְ ִר ֶ
ֲנוך וְ לֹא ִׁש ּקַ ְר ּ
ָּכל זֹאת ָּבאַ ְת ּ

)יח(
אשלנך ולא שקרנא בקימך:

)יח( כל דא ערעת יתנא ולא
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חק לישראל – פרשת דברים יום ב'
ינו ִמנִּ י אָ ְרחֶ ָך:
נו וַ ּ ֵתט א ׁ ֻ
ֲש ֵר ּ
לֹא נָסוֹ ג אָ חוֹ ר ִל ּ ֵב ּ

)יט(
אסטיתא אסתורנא מן תריצת ארחתך:

)יט( לא זר פליג וזחוחית לבנא ואת

רש"י

משנה

 -פסחים פרק י'

)א( ַע ְרבֵ י פְ סָ ִחים סָ ּ ְ
מוך לַ ּ ִמנְ חָ ה ,לֹא יֹאכַ ל אָ ָדם ַעד ׁ ֶש ּתֶ ְח ׁ ַש ְך .וַ אֲ ִפלּ ּו ָענִ י
ֲתו לוֹ ֵמאַ ְר ָּב ָעה כוֹ סוֹ ת ׁ ֶשל יַיִ ן,
ׁ ֶש ְּביִ שְׂ ָראֵ ל לֹא יֹאכַ ל ַעד ׁ ֶשיָּסֵ ב .וְ לֹא יִ ְפח ּ
חוי:
וַ אֲ ִפלּ ּו ִמן הַ ּ ַת ְמ ּ
רע"ב ) -א( סמוך למנחה  -קודם למנחה
מעט כמו חצי שעה .בתחלת שעה עשירית -
דתמיד קרב בתשע ומחצה והוא זמן המנחה,
וקודם למנחה חצי שעה הוי בתחלת שעה
עשירית :לא יאכל אדם  -כדי שיאכל מצה
לתאבון משום הדור מצוה .ולחם פשיטא דלא
מצי אכיל דחמץ אסור משש שעות ולמעלה.
ומצה נמי הא אמרינן בירושלמי האוכל מצה
בערב פסח כבא על ארוסתו בבית חמיו .ולא

נצרכא אלא לשאר אוכלין שלא ימלא כרסו
מהן :עד שיסב  -במטה ועל השלחן כדרך
בני חורין :ולא יפחתו לו  -גבאי צדקה
המפרנסים את העניים :ואפילו הוא מתפרנס
מן התמחוי  -דהיינו עני שבעניים דתנן
במסכת פאה מי שיש לו מזון שתי סעודות
לא יטול מן התמחוי :מארבעה כוסות -
כנגד ארבע לשונות של גאולה שיש בפרשת
וארא ,והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי:

רע"ב ) -ב( מברך על היום  -בתחלה
קידוש היום ואחר כך בורא פרי הגפן,
שתחלה קדש היום ואחר כך בא היין ,וכשם
שקודם לכניסה כך קודם לברכה :מברך על

היין  -תחלה .והוא הדין למקדש על הפת.
שהיין או הפת גורמים לקידוש היום ,שאם
אין לו יין או פת לא יקדש:

אשוֹ ןֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםְ ,מבָ ֵר ְך ַעל הַ ּיוֹ ם ,וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ְמבָ ֵר ְך
גו לוֹ כוֹ ס ִר ׁ
)ב( ָמזְ ּ
ְ
ְ
ְ
ַעל הַ יַּיִ ןּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםְ ,מבָ ֵרך ַעל הַ יַּיִ ן ,וְ אַ חַ ר ָּכך ְמבָ ֵרך ַעל הַ ּיוֹ ם:

יאו ְלפָ נָיו
יאו ְלפָ נָיוְ ,מ ַט ּ ֵבל ַּב ֲחז ֶֶרתַ ,עד ׁ ֶש ּ ַמגִּ ַ
יע ְלפַ ְר ּ ֶפ ֶרת הַ ּ ַפת .הֵ ִב ּ
)ג( הֵ ִב ּ
ילין ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאֵ ין ֲחרֹסֶ ת ִמצְ וָ הַ .ר ִּבי
ושנֵי ַת ְב ִׁש ִ
ַמ ָ ּצה וַ ֲחז ֶֶרת וַ ֲחרֹסֶ ת ּ ְׁ
גופוֹ ׁ ֶשל
יו ְמ ִב ִ
א ֱִל ֶ
יאים ְלפָ נָיו ּ ּ
יעזֶר ְּב ַר ִּבי צָ דוֹ ק אוֹ ֵמרִ ,מצְ וָ הּ .ובַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש הָ ּ
ּ ֶפסַ ח:
רע"ב ) -ג( הביאו לפניו  -הירקות כדי
שיכיר תינוק וישאל ,לפי שאין דרך להביא
ירקות קודם סעודה :מטבל בחזרת  -לאו
דוקא חזרת ,דטבול ראשון זה הוי בשאר
ירקות ,אלא אם אין לו שאר ירקות מטבל
בחזרת במקום שאר ירקות .ולשון מטבל
אוכל .ולפי שכל אכילתן על ידי טיבול היתה
קרי לאכילה טיבול .ומיהו טיבול זה לאו
בחרוסת הוא ,מדקתני לקמן הביאו לפניו

מצה וחזרת וחרוסת ,מכלל דעדיין לא הובאו:
עד שמגיע לפרפראת הפת  -לאכילת מצה(.
והא קמשמע לן שאין אכילה אחרת מפסקת
בין אכילת ירקות לאכילת מצה .דקודם שיגיע
לאותו חזרת של מצוה שמברך עליו על
אכילת מרור אוכל מצה תחלה כדכתיב
)במדבר ט( על מצות ומרורים ,מצות ברישא
והדר מרורים :וחרוסת  -שעושין מתאנים
ולוזים ובטנים ושקדים וכמה מיני פירות
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חק לישראל – פרשת דברים יום ב'
ומשימין בה תפוחים ודכין הכל במדוכה
ומערבין בחומץ ונותנין עליה תבלין קנה
וקנמון כעין פתילות דקות ארוכות זכר לקש
וצריך שתהא עבה זכר לטיט :שאין חרוסת

מצוה  -אלא לרפואה לבטל שרף החזרת,
שרע וקשה לגוף כארס :ר' אליעזר בר' צדוק
אומר מצוה  -זכר לתפוח שהיו יולדות שם
בניהם בלא עצב וזכר לטיט:

גו לוֹ כוֹ ס ׁ ֵשנִ י ,וְ כָ אן הַ ּ ֵבן ׁשוֹ אֵ ל אָ ִביו .וְ ִאם אֵ ין ַ ּד ַעת ַּב ּ ֵבן ,אָ ִביו ְמלַ ּ ְמדוֹ ,
)ד( ָמזְ ּ
נו אוֹ ְכ ִלין חָ ֵמץ
ַמה נִּ ְׁש ּ ַת ּנָה הַ ַּליְ לָ ה הַ זֶּה ִמ ָּכל הַ ֵּלילוֹ תֶ ׁ ,ש ְּבכָ ל הַ ֵּלילוֹ ת אָ ּ
נו אוֹ ְכ ִלין ְׁשאָ ר יְ ָרקוֹ ת,
ּ ַ
ומ ָ ּצה ,הַ ַּליְ לָ ה הַ זֶּה ּ ֻכלּ וֹ ַמ ָ ּצהֶ ׁ .ש ְּבכָ ל הַ ֵּלילוֹ ת אָ ּ ּ
ומבֻ ּ ׁ ָשל,
לוקְ ּ ,
נו אוֹ ְכ ִלין ָּב ָ ׂ
שר צָ ִליָ ׁ ,ש ּ
הַ ַּליְ לָ ה הַ זֶּה ָמרוֹ רֶ ׁ .ש ְּבכָ ל הַ ֵּלילוֹ ת אָ ּ
ילין ּ ַפ ַעם אַ חַ ת ,הַ ַּליְ לָ ה הַ זֶּה
נו ַמ ְט ִּב ִ
הַ ַּליְ לָ ה הַ זֶּה ּ ֻכלּ וֹ צָ ִליֶ ׁ .ש ְּבכָ ל הַ ֵּלילוֹ ת אָ ּ
ומסַ יֵּם ְּב ׁ ֶשבַ ח,
נות ּ ְ
ְׁש ּ ֵתי ְפ ָע ִמיםְ ּ .
ול ִפי ַד ְע ּתוֹ ׁ ֶשלּ ּ ֵבן ,אָ ִביו ְמלַ ּ ְמדוֹ ַ .מ ְת ִחיל ִּבגְ ּ
וְ דוֹ ֵר ׁש ֵמאֲ ַר ּ ִמי אוֹ בֵ ד אָ ִביַ ,עד ׁ ֶשיִ ּגְ מוֹ ר ָּכל הַ ּ ָפ ָר ׁ ָשה כֻ ָּל ּה:
רע"ב ) -ד( וכאן הבן שואל  -בכל
הספרים אין כתוב וכאן ,אלא וכן ,כמו כן
בנות צלפחד דוברות )שם כז( ,כלומר ודין
הוא שבמזיגת כוס שני יהיה הבן שואל מה
נשתנה :הלילה הזה כולו צלי  -בזמן שבית

המקדש קיים היה הבן שואל כך :מתחיל
בגנות  -מתחלה עובדי עבודה זרה היו
אבותינו ועבדים היינו :ומסיים בשבח -
שקרבנו המקום לעבודתו וגאל את אבותינו
ממצרים:

)ה( ַר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל הָ יָה אוֹ ֵמרָּ ,כל ׁ ֶשלּ ֹא אָ ַמר ְׁשל ׁ ָֹשה ְדבָ ִרים אֵ לּ ּו בַ ּ ֶפסַ ח ,לֹא
ומרוֹ רֶ ּ .פסַ חַ ,על ׁש ּום ׁ ֶש ּ ָפסַ ח הַ ּ ָמקוֹ ם
יָצָ א יְ ֵדי חוֹ בָ תוֹ  ,וְ אֵ לּ ּו הֵ ןֶ ּ ,פסַ חַ ,מ ָ ּצהָ ּ ,
ינו ִמ ּ ִמצְ ָריִ םָ .מרוֹ ר,
ינו ְב ִמצְ ָריִ םַ .מ ָ ּצהַ ,על ׁש ּום ׁ ֶש ּנִגְ
אֲלו אֲבוֹ ֵת ּ
ּ
ַעל ָּב ּ ֵתי אֲבוֹ ֵת ּ
ינו ְב ִמצְ ָריִ םְּ .בכָ ל ּדוֹ ר וָ דוֹ ר חַ יָּב אָ ָדם
רו הַ ּ ִמצְ ִרים אֶ ת חַ יֵּי אֲבוֹ ֵת ּ
ַעל ׁש ּום ׁ ֶש ּ ֵמ ְר ּ
הוא יָצָ א ִמ ּ ִמצְ ַריִ םֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )שמות יג( ,וְ ִה ּגַ ְד ּ ָת ְל ִבנְ ךָ
ִל ְראוֹ ת אֶ ת ַעצְ מוֹ ְּכ ִאלּ ּו ּ
ְ
נו
שה ה' ִלי ְּבצֵ ִ
בור זֶה ָע ָ ׂ
ַּב ּיוֹ ם הַ ּ
אתי ִמ ּ ִמצְ ִ◌ ָריִ םְ .לפִ יכָ ך אֲ נ ְַח ּ
הוא לֵ אמֹרַּ ,בעֲ ּ
ְ
ולקַ ֵּלס,
חַ יּ ִָבין ְלהוֹ דוֹ תְ ,להַ ֵּללְ ,ל ׁ ַש ּ ֵבחַ ְ ,לפָ אֵ רְ ,לרוֹ ֵמםְ ,להַ ֵ ּדרְ ,לבָ ֵרךְ ,ל ַע ֵּלהְ ּ ,
רות,
ְל ִמי ׁ ֶש ָע ָ ׂ
דות ְלחֵ ּ
נו ֵמ ַע ְב ּ
נו אֶ ת ָּכל הַ נִּ ִּסים הָ אֵ לּ ּו ,הוֹ צִ יאָ ּ
ינו וְ לָ ּ
שה לַ אֲבוֹ ֵת ּ
ומ ּ ִׁש ְעבּ ּוד ִלגְ אֻ ָּלה.
ומאֲ פֵ לָ ה ְלאוֹ ר ּגָ דוֹ לִ ּ ,
ומאֵ בֶ ל ְליוֹ ם טוֹ בֵ ּ ,
ִמיָּגוֹ ן ְלשִׂ ְמחָ הֵ ּ ,
לוי ָּה:
וְ נ ַ
ֹאמר ְלפָ נָיו ,הַ ְל ּ
רע"ב ) -ה( כל שלא אמר שלשה דברים
אלו  -שלא פירש טעמן של שלשה דברים

הללו:

הוא אוֹ ֵמרֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםַ ,עד אֵ ם הַ ָּבנִ ים ְׁש ֵמחָ הּ .ובֵ ית
)ו( ַעד הֵ יכָ ן ּ
יש ְל ַמ ְעיְ נוֹ ָמיִ ם .וְ חוֹ ֵתם ִּבגְ אֻ ָּלהַ .ר ִּבי טַ ְרפוֹ ן אוֹ ֵמר,
ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםַ ,עד חַ ָּל ִמ ׁ
ינו ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ,וְ לֹא הָ יָה חוֹ ֵתםַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר,
ֶׁ
נו וְ גָ אַ ל אֶ ת אֲבוֹ ֵת ּ
אֲשר גְּ אָ לָ ּ
נו ְלמוֹ עֲ ִדים וְ ִל ְרגָ ִלים אֲחֵ ִרים הַ ָּב ִאים
ינו יַגִּ ֵ
יע ּ
ינו וֵ אלֹהֵ י אֲבוֹ ֵת ּ
ּ ֵכן ה' ֱאלֹהֵ ּ
ָ
ָ
ירך וְ ָ ׂששִׂ ים ַּבעֲ בוֹ ָד ֶתך ,וְ נֹאכַ ל ׁ ָשם ִמן
נו ְל ׁ ָשלוֹ ם ,שְׂ ֵמ ִחים ְּבבִ נְ יַן ִע ֶ
את ּ
ִל ְק ָר ֵ
ְ
רוך אַ ּ ָתה ה'ּ ,גָ אַ ל יִ שְׂ ָראֵ ל:
הַ זְ ּבָ ִחים ּ ִ
ומן הַ ּ ְפסָ ִחים כו'ַ ,עד ָּב ּ
רע"ב ) -ו( וחותם בגאולה  -כלומר מסיים
את ההגדה בברכת גאולה ,ולא פירש תנא
קמא למלתיה היאך מברכין אותה .ואתו רבי

טרפון ור' עקיבא לפרושי למלתיה .ר' טרפון
אומר פותח בה בברוך ואינו חותם בברוך,
מידי דהוה אברכת הפירות וברכת המצות
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דכולה חדא הודאה היא .ולר' עקיבא חותמין
בה בברוך ,לפי שמוסיף בה דברי רצוי ובקשה

כן יגיענו וכו' .והלכה כרבי עקיבא:

יעי ,גוֹ ֵמר ָעלָ יו אֶ ת הַ הַ ֵּלל,
ישיְ ,מבָ ֵר ְך ַעל ְמזוֹ נוֹ ְ .ר ִב ִ
גו לוֹ כוֹ ס ְׁש ִל ִׁ
)ז( ָמזְ ּ
לוִ ,אם רוֹ צֶ ה ִל ְׁש ּתוֹ ת ,יִ ְׁש ּ ֶתהֵ ּ .בין
וְ אוֹ ֵמר ָעלָ יו ִּב ְר ַּכת הַ ּ ִׁשירֵּ .בין הַ כּ וֹ סוֹ ת הַ ָּל ּ
יעי ,לֹא יִ ְׁש ּ ֶתה:
ישי ִל ְר ִב ִ
ְׁש ִל ִׁ
רע"ב ) -ז( ברכת השיר  -אית דאמרי
נשמת כל חי ,ואית דאמרי יהללוך ה' כל
מעשיך  -ונהגו לממרינהו לתרווייהו :בין
שלישי לרביעי לא ישתה  -שלא ישתכר ושוב

לא יוכל לגמור את ההלל .ואם תאמר כבר
משוכר הוא שהרי שתה כל רצונו בתוך
הסעודה .יין שבתוך המזון אינו משכר ,ושל
אחר המזון משכר:

לו.
)ח( אֵ ין ַמ ְפ ִט ִ
לוֻ ּ .כ ָּלן ,לֹא יֹאכֵ ּ
נו ִמ ְקצָ ָתן ,יֹאכֵ ּ
ירין אַ חַ ר הַ ּ ֶפסַ ח ֲא ִפיקוֹ ָמן .י ְָׁש ּ
לו:
מו ,לֹא יֹאכֵ ּ
לו .נִ ְר ְ ּד ּ
נְמו ,יֹאכֵ ּ
ַר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,נִ ְתנ ְַמ ּ
רע"ב ) -ח( מפטירין  -אני שמעתי לשון
יפטירו בשפה )תהלים כב( ,כלומר ,פותחין
ואומרים .ורבותי פירשו ,לשון הנפטר
מחבירו ,כשנפטרין מן הסעודה אין מסיימין
אותה באפיקומן ,באפיקו מנייכו ,כלומר
תוציאו כליכם מכאן ונלך ונאכל במקום אחר,
לא פת ולא שום דבר ,גזירה דלמא אתי
למיכל מן הפסח בשני מקומות ,אבל לאכול
דברים אחרים במקומו הראשון שרי ,ובלבד
שלא יעקר מחבורה זו לאכלם עם חבורה
אחרת .ואית בגמרא מאן דפירש אין מפטירין
אחר הפסח אפיקומן ,אפיקו מיני מתיקה,
דלאחר שאכלו את הפסח אין נפטרין מן
הסעודה באכילת מיני מתיקה ופירות
שרגילין לאכול לקנוח סעודה ואפילו
במקומן ,שלא יאבד טעם הפסח מפיו .וכן

עיקר .וכשם שאין מפטירין אחר הפסח
אפיקומן כך אין מפטירין אחר מצה אפיקומן,
שצריך שיאכל כזית מצה באחרונה בזמן שאין
פסח ,ואחר אותה מצה אין נפטרין ממנה
באכילת דבר אחר :ישנו כולם לא יאכלו -
אם התחילו לאכול פסחיהן וישנו כולן ,שוב
לא יאכלו ,דנראה כאוכל בשני מקומות,
דמאחר שישנו הסיחו סעתם מלאכול עוד,
וחשיב ליה כאכילת שני מקומות .וחומרא
בעלמא הוא .והוא הדין נמי למצה בזמן הזה:
ר' יוסי אומר נתנמנמו יאכלו  -ארישא קאי
דאמר תנא קמא ישנו מקצתן יאכלו ,ואתא
רבי יוסי למימר הני מילי אם נתנמנמו שלא
נשקעו בשינה ,אבל אם נרדמו מקצתן לא
יאכלו אלו הנרדמים ףלכשיעורו משנתם.
והלכה כר' יוסי:

גול וְ הַ ּנוֹ ָתרְ ,מ ַט ְמ ִאין אֶ ת הַ יּ ָָדיִ ם.
)ט( הַ ּ ֶפסַ ח אַ חַ ר חֲצוֹ תְ ,מ ַט ּ ֵמא אֶ ת הַ יּ ָָדיִ ם .הַ ּ ִפ ּ ּ
ּ ֵב ַר ְך ִּב ְר ַּכת הַ ּ ֶפסַ ח ּ ָפ ַטר אֶ ת ׁ ֶשל זֶבַ חֵּ .ב ַר ְך אֶ ת ׁ ֶשל זֶבַ ח ,לֹא פָ ַטר אֶ ת ׁ ֶשל
ּ ֶפסַ חִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאלַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,לֹא זוֹ פוֹ טֶ ֶרת זוֹ  ,וְ לֹא זוֹ
פוֹ טֶ ֶרת זוֹ :
רע"ב ) -ט( הפסח אחר חצות מטמא את
הידים  -דהא נותר הוא מחצות ואילך -
ורבנן גזרו על הנותר שיטמא את הידים כדי
שלא יתעצלו באכילתו .ומנלן דפסח לאחר
חצות הוי נותר ,דכתיב בפסח )שמות יב(
ואכלו את הבשר בלילה הזה ,וכתיב התם

ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה ,מה להלן
עד חצות אף כאן עד חצות :ברכת הפסח -
אשר קדשנו במצותיו וצונו לאכול הפסח.
ברכת הזבח ,אשר קדשנו במצותיו וצונו לאכול
הזבח .וזבח האמור כאן הוא חגיגת יום
ארבעה עשר .והלכה כר' עקיבא:
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גמרא

 -פסחים דף קיז' ע"ב

מזגו לו כוס שלישי מברך על מזונו :גמרא אמר ליה רב חנן לרבא שמע
מינה ברכת המזון טעונה כוס אמר ליה ארבע כסי תיקנו רבנן דרך חירות
כל חד וחד נעביד ביה מצוה :רביעי גומר עליו את ההלל ואומר עליו
ברכת השיר :מאי ברכת השיר רב יהודה אמר יהללוך ה' אלהינו ורבי
יוחנן אמר נשמת כל חי תנו רבנן רביעי גומר עליו את ההלל ואומר הלל
הגדול.
אמר רב חסדא מאי דכתיב הודו לה' כי טוב הודו לה' שגובה חובתו של
אדם בטובתו עשיר בשורו ואת עני בשיו יתום בביצתו אלמנה
בתרנגולתה.
ואמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה כל המבזה את המועדות
כאילו עובד עבודה זרה שנאמר אלהי מסכה לא תעשה לך וכתיב בתריה
את חג המצות תשמר.
וכי מאחר דאיכא הלל הגדול אנן מאי טעמא אמרינן האי משום שיש בו
חמשה דברים הללו יציאת מצרים וקריעת ים סוף ומתן תורה ותחיית
המתים וחבלו של משיח יציאת מצרים דכתיב בצאת ישראל ממצרים
וקריעת ים סוף דכתיב הים ראה וינס מתן תורה דכתיב ההרים רקדו
כאילים תחיית המתים דכתיב אתהלך לפני ה' חבלו של משיח דכתיב לא
לנו ה' לא לנו ואמר רבי יוחנן לא לנו ה' לא לנו זו שעבוד מלכיות איכא
דאמרי אמר רבי יוחנן לא לנו ה' לא לנו זו מלחמת גוג ומגוג רב נחמן בר
יצחק אמר מפני שיש בו מילוט נפשות של צדיקים מגיהנם שנאמר אנה ה'
מלטה נפשי.
)דף קי"ח ע"ב( דרש רבא מאי דכתיב אהבתי כי ישמע ה' אמרה כנסת ישראל
רבונו של עולם אימת אני אהובה לפניך בזמן שתשמע קול תחנוני דלתי
ולי יהושיע אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אף
על פי שדלה אני במצות לך אני ולי נאה להושיע:
רש"י על הגמרא
עשיר בשורו  -מפסידו ממון ]ומכפר[ על
גופו:
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זוהר חדש

– ד"א דף עא' ע"א

יטס חוֹ זָאָ ה ּ ָפ ַתח) ,בראשית ג( וְ אֵ יבָ ה
אֵ יכָ ה .אֵ יכָ ה י ְָׁשבָ ה בָ ָדד וְ גו'ַ :ר ִּבי ְלוִ ַ
אָ ִׁשית ּ ֵבינְ ָך ּובֵ ין הָ ִא ּ ׁ ָשה ּובֵ ין ז ְַרעֲ ָךּ ְ .דבָ בוֹ סַ ּגֵ י הֲ וָ ה ִמן יוֹ ָמא ְד ִא ְת ְּב ֵרי ַע ְל ָמא,
יטא ְ ּדנָחָ ׁשֵ ,מהַ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ְתלַ ְטיָיאִ ,א ְת ַ ּד ְחיָיא ִמ ּקַ ּ ֵמי ּ ַת ְר ָעא
ַעל ִעילָ ה ְ ּד ֵע ָ
יתאָּ ,כל
ינון גְּ ָד ִרין ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
הוא ָּכ ִמין ּ ָת ִדיר ּ ֵבין גְּ ָד ִרין ְ ּד ַע ְל ָמאֵ ּ ,בין ִא ּ
ְד ַמ ְל ָּכא ,וְ ּ
ְ
ָשיך לוֹ ן:
ינון גְּ ָד ִרין ,נ ׁ ֵ
ינון ְ ּד ָד ִׁשין ְּב ָעקֵ בְּ ,ב ִא ּ
ִא ּ
ְ
ישא ַ ּדהֲוַ ות
בו ִּב ׁ ָ
בו ִּב ׁ ָ
וַ וי ְ ּדאַ ְׁש ַּכח ,וַ וי ְדנ ׁ ֵ
ישא ְ ּד ִא ְתנְ טֵ ירַ .על ְ ּדבָ ּ
ָשיך .וַ וי ַעל ְ ּדבָ ּ
יש נָטַ ר לָ ּה ִמן יוֹ ָמא
בו ִב ׁ
לֵ ּ
יה ְּבהַ אי ִא ּ ׁ ָשהְ ,ד ִא ְתקַ ְריָא ִא ּ ׁ ָשה יִ ְראַ ת ה'ּ ְ .דבָ ּ
ְד ִא ְת ְּב ֵרי ָע ְל ָמאַ ,עד ְ ּד ָתבַ ר לָ ּה ִּב ְת ִבירּוְ ,ל ִמ ְׁש ַּכב ְל ַע ְפ ָרא:
)איכה א( "אֵ יכָ ה "י ְָׁשבָ ה "בָ ָדד "הָ ִעיר " ַר ָּב ִתי " ָעם "הָ יְ ָתהִ ,א ְס ּ ַת ַּכל ְּבאַ ְתוָ ון
ישאְּ ,ד ִא ְתנ ְַט ָראַ ,עד ְ ּד ִא ְתחָ ַרב
בו ִב ׁ ָ
ְ ּד ֵר ׁ
ירו ְ ּדבָ ּ
יש ָּכל ּ ֵתיבָ ה וְ ֵתיבָ ה ,וְ ִת ְׁש ַּכח נְ ִט ּ
ישי אַ ְתוָ וןִ ,א ְתנְ טֵ יר לָ ּה ְלהַ ִהיא אֵ ׁ ֶשת חַ יִ ל,
ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא .אֵ יבָ "ה ָר ָע"ה ְּב ֵר ׁ ֵ
ירו ְדבֵ י ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשאְ ,ל ִמ ְׁש ַּכב ְל ַעפְ ָרא:
ִּב ְת ִב ּ
ש ָר ִתי " ַּב ְמ ִדינוֹ ת
הוא ִד ְכ ִתיב) ,איכה א( " ְּכאַ ְל ָמנָה " ַר ָּב ִתי " ַּב ּגוֹ יִ ם " ָ ׂ
הֲ הָ א ּ
ְ
ירו ְ ּדבֵ י
"הָ יְ ָתה "לָ ַמסִּ ,ת ְק ָרא ְל ַמ ְפ ֵר ַע ְּב ֵר ׁ ֵ
ישי אַ ְתוָ ון ,לָ "ה ְּב ִׁש ְב ֵר"ךִּ .ב ְת ִב ּ
ישא אַ ְד ּ ֵביק לָ "ה ְּב ִׁש ְב ֵר"ךְ:
בו ִב ׁ ָ
ירו ִ ּד ְכנִ ְׁ
יש ּ ָתא ְדיִ שְׂ ָראֵ לּ ְ ,דבָ ּ
ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשאִּ ,ב ְת ִב ּ
ירו ִ ּד ְב ִכיָה
אֵ יכָ ה ְ ּד ִא ְת ַ ּד ְּבקַ ת ְלהַ ִהיא אֵ יבָ ה ָר ָעה ָדא ,קָ ל ְ ּדנָחָ ׁש ,קָ ל ְמ ִר ּ
הוא ִד ְכ ִתיב,
יעיןִ .א ֵּלין קָ ָראן אֵ יכָ הִ ּ ,
ָּב ְר ִק ִ
ומ ִּס ְט ָרא אָ ח ֳָרא קָ ָראן אֵ יבָ הֲ .ה ָדא ּ
ָ
וְ אֵ יבָ ה אָ ִׁשית ּ ֵבינְ ך ּובֵ ין הָ ִא ּ ׁ ָשהֵ ּ ,בין ִס ְט ָרא ָדאּ ,ובֵ ין ִס ְט ָרא ָדאִ ,א ְׁש ּ ַת ַּכח
וב ְק ָרא קַ ְד ָמאָ ה ִא ְת ְר ִׁשים כּ ָֹּלא ְל ִמנְ ַדע ְ ּדהַ אי כ"ה ,אַ ְד ּ ֵביק
ְּבחֻ ְר ַּבן ֵּבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשאִ ּ .
לָ ּה אֵ יבָ "ה ָר ָעהּ ְ ,דנָטֵ יר לָ ּה ִמ ּיוֹ ָמא ְד ִא ְת ְּב ֵרי ָע ְל ָמא:
הלכה – הרמב"ם תפילה פרק יב'
)יט( אין שם כהן עולה ישראל ולא יעלה אחריו לוי כלל אין שם לוי כהן שקרא ראשון
חוזר וקורא הוא עצמו פעם שנייה במקום לוי אבל לא יקרא אחריו כהן אחר שמא
יאמרו הראשון פסול ולפיכך עולה כהן אחר וכן לא יקרא לוי אחר לוי שמא יאמרו
אחד משניהם פסול:
)כ( כיצד סדר הקריאה בתורה אחר התפלה כל יום שיש בו תפלת מוסף אחר שיגמור
שליח צבור תפלת שחרית אומר קדיש ומוציא ספר תורה וקורא לאחד אחד מן הציבור
ועולין וקורין בתורה וכשגומרין מחזיר ספר תורה למקומה ואומר קדיש ומתפללין
תפלת מוסף וימים שיש בהן מפטיר ומוסף נהגו לומר קדיש קודם שיעלה המפטיר ויש
מקומות שנהגו לומר קדיש אחר המפטיר:
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