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חק לישראל – פרשת עקב יום א'
תורה -

דברים פרק ז'

יתם אֹ ָתם וְ ׁ ָש ַמר
וש ַמ ְר ּ ֶתם וַ עֲ שִׂ ֶ
עון אֵ ת הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפ ִטים הָ אֵ ֶּלה ּ ְׁ
)יב( וְ הָ יָה ֵעקֶ ב ִּת ְׁש ְמ ּ
ָ
יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֹתיך) :יב( וְ הָ ָיה עֵ קֶ ב
אֲשר נִ ְׁש ַּבע לַ אֲ ב ֶ
יך ְל ָך אֶ ת הַ ְּב ִרית וְ אֶ ת הַ חֶ סֶ ד ׁ ֶ

יתם אֹ ָתם וְ ׁ ָש ַמר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ְל ָך אֶ ת הַ ְ ּב ִרית
וש ַמ ְר ּ ֶתם וַ עֲ שִׂ ֶ
עון אֵ ת הַ ּ ִמ ְׁש ּפָ ִטים ָהאֵ ּלֶ ה ּ ְׁ
ִּת ְׁש ְמ ּ
ָ
אבֹתֶ יך) :יב( וִ יהֵ י חֳלַ ף ִ ּדי ְתקַ ְּבלוּן יָת ִ ּדי ַנ ּיָא הָ ִא ֵּלין וְ ִת ְּטרוּן וְ ַת ְע ְּבדוּן י ְָתהוֹ ן
וְ אֶ ת הַ חֶ סֶ ד אֲ ׁ ֶשר נִ ְׁש ַּבע לַ ֲ
וְ יִ ּ ַטר יְ ָי אֱלָ הָ ְך לָ ְך יָת ְקי ָָמא וְ יָת ִח ְס ָ ּדא ִ ּדי קַ יִ ּים לַ אֲ בָ הָ ָת ְך:

ירש ָך וְ יִ צְ הָ ֶר ָך
ופ ִרי אַ ְד ָמ ֶת ָך ְ ּדגָ נְ ָך וְ ִת ְׁ
)יג( וַ אֲ הֵ ְב ָך ּובֵ ַר ְכ ָך וְ ִה ְר ּ ֶב ָך ּובֵ ַר ְך ּ ְפ ִרי ִב ְטנְ ָך ּ ְ
ְ
ֹת ָ
ְׁשגַ ר אֲלָ פֶ ָ
תת לָ ך) :יג(
יך לָ ֶ
יך וְ ַע ְׁש ְּתרֹת צֹאנ ֶָך ַעל הָ ֲא ָד ָמה אֲ ׁ ֶשר נִ ְׁש ַּבע לַ אֲ ב ֶ
ירש ָך וְ יִ צְ הָ ֶר ָך ְׁשגַ ר אֲ לָ פֶ ָ
יך
ופ ִרי אַ ְד ָמתֶ ָך ְ ּדגָ נְ ָך וְ ִת ְׁ
וַ ֲאהֵ ְב ָך ּובֵ ַר ְכ ָך וְ ִה ְר ּ ֶב ָך ּובֵ ַר ְך ּ ְפ ִרי ִב ְטנְ ָך ּ ְ
ֹת ָ
יך לָ תֶ ת לָ ְך) :יג( וְ יִ ְרח ֲִמ ּנ ְָך וִ יבָ ֵר ִכ ּנ ְָך וְ י ְַסגִּ ּנ ְָך וִ יבָ ֵר ְך
וְ ַע ְׁש ְּתרֹת צֹאנ ֶָך ַעל הָ אֲ ָד ָמה אֲ ׁ ֶשר נִ ְׁש ַּבע לַ אֲ ב ֶ

וַ ְל ָ ּדא ִד ְמ ָע ְך וְ ִא ָּבא ְדאַ ְר ָע ְך ִעבו ָּר ְך וְ חַ ְמ ָר ְך ו ִּמ ְׁשחָ ְך ַּב ְק ֵרי תוֹ ָר ְ
יך וְ ֶע ְד ֵרי ָענ ְָך ַעל אַ ְר ָעא ִ ּדי קַ יִ ּים לַ אֲ בָ הָ ָת ְך ְל ִמ ּ ַתן
לָ ְך:

)יד( ָּב ּ ְ
ובבְ הֶ ְמ ּ ֶת ָך) :יד( ָּב ּ ְ
רוך
רוך ִּת ְהיֶה ִמ ָּכל הָ ַע ּ ִמים לֹא יִ ְהיֶה ְב ָך ָעקָ ר וַ עֲ קָ ָרה ּ ִ
ת ָך) :יד( ְּב ִר ְ
יך ְּתהֵ י ִמ ָּכל ַע ְמ ַמ ּיָא לָ א יְ הֵ י בָ ְך
וב ְבהֶ ְמ ּ ֶ
ִּת ְהיֶה ִמ ָּכל הָ ַע ּ ִמים לֹא יִ ְהיֶה ְב ָך ָעקָ ר וַ עֲ קָ ָרה ּ ִ
יר ְך:
עֲ קַ ר וְ ַע ְק ָרא ו ִּב ְב ִע ָ

)טו( וְ הֵ ִסיר יְ הֹוָ ה ִמ ּ ְמ ָך ָּכל ח ִֹלי וְ כָ ל ַמ ְדוֵי ִמצְ ַריִ ם הָ ָר ִעים אֲ ׁ ֶשר י ַָד ְע ּ ָת לֹא
ימם ָּב ְך ּונְ ָתנָם ְּבכָ ל שׂ נְ אֶ ָ
יְ שִׂ ָ
יך) :טו( וְ הֵ ִסיר יְ הֹוָ ה ִמ ּ ְמ ָך ָּכל ח ִֹלי וְ כָ ל ַמ ְדוֵי ִמצְ ַריִ ם
ימם ָּב ְך ּונְ ָתנָם ְ ּבכָ ל שׂ נְ אֶ ָ
יך:
ֲשר יָ ַד ְע ּ ָת לֹא יְ שִׂ ָ
הָ ָר ִעים א ׁ ֶ

יש ּיָא ִ ּדי יְ ַד ַע ְּת לָ א יְ ׁ ַש ִּו ּנוּן ָּב ְך וְ יִ ְּתנִ ּנוּן ְּבכָ ל סָ נְ אָ ְך:
ִמצְ ַריִ ם ִּב ׁ ַ

)טו( וְ י ְֶע ֵ ּדי יְ ָי ִמ ּנ ְָך ָּכל ַמ ְר ִעין וְ כָ ל ַמ ְכ ְּת ׁ ֵשי

ֲשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ֹנ ֵתן לָ ְך לֹא ָתחוֹ ס ֵעינְ ָך עֲ לֵ יהֶ ם
)טז( וְ אָ כַ ְל ּ ָת אֶ ת ָּכל הָ ַע ּ ִמים א ׁ ֶ
ְ
ֲשר יְ הֹוָ ה
בד אֶ ת אֱ ל ֹהֵ יהֶ ם ִּכי מוֹ קֵ ׁש ה ּוא לָ ך) :טז( וְ אָ כַ ְל ּ ָת אֶ ת ָּכל הָ ַע ּ ִמים א ׁ ֶ
וְ לֹא ַתעֲ ֹ

ֱאלֹהֶ ָ
הוא לָ ְך) :טז(
יך ֹנ ֵתן לָ ְך לֹא ָתחוֹ ס ֵעינְ ָך עֲ לֵ יהֶ ם וְ לֹא ַתעֲ ֹבד אֶ ת ֱאלֹהֵ יהֶ ם ִּכי מוֹ קֵ ׁש ּ
ְ
ְ
ְ
אֲרי ְל ַת ְקלָ א
ו ְּתגַ ּ ַמר יָת ָּכל ַע ְמ ַמ ּיָא ִ ּדי יְ ָי אֱלָ הָ ך יָהֵ ב לָ ך לָ א ְתחוּס ֵעינָך עֲ לֵ יהוֹ ן וְ לָ א ִת ְפלַ ח יָת ַטעֲ וָ ְתהוֹ ן ֵ
הוּא לָ ְך:

ישם:
אוכַ ל ְלהוֹ ִר ׁ ָ
)יז( ִּכי תֹ ַ
אמר ִּב ְלבָ ְב ָך ַר ִּבים הַ ּגוֹ יִ ם הָ אֵ ֶּלה ִמ ּ ֶמנִּ י אֵ יכָ ה ּ
ָ
יל ָמא
ישם) :יז( ִּד ְ
אוכַ ל ְלהוֹ ִר ׁ ָ
תֹ ַ
אמר ִּב ְלבָ ְבך ַר ִּבים הַ ּגוֹ יִ ם הָ אֵ ֶּלה ִמ ּ ֶמנִּ י אֵ יכָ ה ּ

)יז(

יאין ַע ְמ ַמ ּיָא הָ ִא ּ ֵלין ִמנִּ י אֶ ְכ ֵ ּדין ִאכּ וּל ְל ָת ָרכו ְּתהוֹ ן:
ְּב ִל ָּב ְך סַ גִּ ִ

ִּכי

ימר
ֵת ַ

רש"י
)יב( והיה עקב תשמעון  -אם המצות קלות
שאדם דש בעקביו תשמעון :ושמר ה' אלהיך
לך את הברית וגו'  -ישמור לך הבטחתו:
)יג( שגר אלפיך  -ולדי בקרך שהנקבה
משגרת ממעיה :ועשתרות צאנך  -מנחם
פירש אבירי בשן מבחר הצאן כמו עשתרות
קרנים לשון חוזק ואונקלוס תרגם ועדרי ענך

ורבותינו אמרו למה נקרא שמם עשתרות
שמעשרות את בעליהן:
)יד( עקר  -שאינו מוליד:
)יז( כי תאמר בלבבך  -על כרחך לשון דלמא
הוא שמא תאמר בלבבך מפני שהם רבים לא
אוכל להורישם אל תאמר כן:
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חק לישראל – פרשת עקב יום א'
נביא

– ישעיה מט' א'-ו'

ֹאמר צִ ּיוֹ ן עֲ זָבַ נִ י יְ הֹוָ ה וַ א ֹדנָי ְׁשכֵ חָ נִ י:
)יד( וַ ּת ֶ
עולָ הּ ֵמ ַרחֵ ם ּ ֶבן ִּב ְטנ ָּה ּגַ ם אֵ ֶּלה ִת ְׁש ַּכ ְחנָה וְ אָ ֹנ ִכי לֹא
הֲת ְׁש ַּכח ִא ּ ׁ ָשה
ִ
)טו(
ּ
ְ
כחֵ ך) :טו( האפשר דתתנשי אתתא ברה מלרחמא על בר מעהא מתיבא כנשתא דישראל ואמרת אם
אֶ ְׁש ָּ
)יד( ואמרת ציון סליק שכינתה יי מני ויי רחקני:

לית קדמוהי אתנשאה דלמא לא מתנשי לי ית דעבדית עגל דדהב אמר לה נביא אף אלין אתנשין
מתיבא ואמרה ליה אם אית קדמוהי אתנשאה דלמא מתנשי לי ית דאמרית בסיני נעבד ונקבל מיתיב
ואמר לה מימרי לא ירחקינך:

הֵ ן ַעל ַּכ ּ ַפיִ ם חַ ּק ִֹת ְ
יך חוֹ מ ַֹתיִ ְך נֶגְ ִ ּדי ּ ָת ִמיד:

)טז( הא כדעל ידין את צירא קדמי שורך

או:
רו ָּבנָיִ ְך ְמהָ ְרסַ יִ ְך ּ ַ
ומח ֲִרבַ יִ ְך ִמ ּ ֵמ ְך יֵצֵ ּ
ִמ ֲה ּ

)יז( יוחון בניכי חרבתיך מפגרך ומחרבך

)טז(
לקבלי תדירא:
)יז(
מניך יגלון:

או לָ ְך חַ י אָ נִ י נְאֻ ם יְ הֹוָ ה ִּכי כֻ ָּלם
)יח( שְׂ ִאי סָ ִביב ֵעינַיִ ְך ּ ְ
צו בָ ּ
ור ִאי ּ ֻכ ָּלם נִ ְק ְּב ּ
לה) :יח( זקופי ירושלם סחור סחור עינך וחזא כל בני עם גלותיך
ותקַ ּ ְׁש ִרים ַּכ ַּכ ָּ
ַּכעֲ ִדי ִת ְל ָּב ִׁשי ּ ְ

מתכנשין ואתן לגויך קים אנא אמר יי ארי כולהון ליך כלבוש דיקר ועובדיהון בגויך כקישוט כלתא:

ֲקו
)יט( ִּכי חָ ְרב ַֹתיִ ְך וְ ׁש ְֹממ ַֹתיִ ְך וְ אֶ ֶרץ ִ
הֲרסֻ ֵת ְך ִּכי ַע ּ ָתה ּ ֵתצְ ִרי ִמ ּיוֹ ׁ ֵשב וְ ָרח ּ
ְמבַ ְ ּ ְ
ל ָעיִ ך) :יט( ארי חרבתיך וצדיותיך וארע מפגרותיך ארי כען תדחקון מיתיב ויתרחקון מסלעמך:
רש"י
)יד( ותאמר ציון  -היא היתה סבורה
ששכחתיה:
)טו( התשכח אשה עולה  -עולל שלה .מרחם
בן בטנה  -מלרחם על בן בטנה .גם אלה
תשכחנה  -אפילו אם אלה תשכחנה אנכי לא
אשכחך:
)טז( על כפים  -על כפי רואה אני כאילו את

כתובים

חקוקה על כפי לראותך ולזכרך תמיד ,ד"א
על כפים מעל ענני כבוד כמו )איוב לב( על
כפים כסה אור:
)יז( מהרו בניך  -לשוב:
)יט( תצרי מיושב  -תהי צרה מרוב יושבים
שיבאו לתוכך יהי להם המקום צר מלבנות
להם בתים:

 -תהילים פרק ז' א'-ו'

בן יְ ִמינִ י) :א( תרגומא דאודיתא לדוד
כוש ּ ֶ
אֲשר ׁ ָשר לַ יהֹוָ ה ַעל ִ ּדבְ ֵרי ּ ׁ
)א( ִׁש ּגָ יוֹ ן ְל ָדוִ ד ׁ ֶ
די שבח קדם יי מטול די אמר שירתא על תבירא דשאול בר קיש דמן שבט בנימן:

יענִ י ִמ ָּכל ר ְֹדפַ י וְ הַ ִּצילֵ נִ י:
יתי הוֹ ִׁש ֵ
יְ הֹוָ ה ֱאלֹהַ י ְּב ָך חָ ִס ִ

)ב(
פרוק יתי מכל רדפי ופצא יתי:

ּ ֶפן יִ ְטרֹף ְּכאַ ְריֵה נַפְ ִׁשי ּפ ֵֹרק וְ אֵ ין ַמ ִּציל:

)ג (
דיפצי:

)ב( יי אלהי במימרך סברית

)ג( דלמא יתבר היך אריותא נפשי יפשח ולית

יתי זֹאת ִאם י ֶׁש ָעוֶל ְּבכַ ּ ָפי:
יְ הֹוָ ה ֱאלֹהַ י ִאם ָעשִׂ ִ

)ד( יי אלהי אין עבדית שירתא הדא

ִאם ּגָ ַמ ְל ִּתי ׁשוֹ ְל ִמי ָרע וָ אֲחַ ְ ּלצָ ה צוֹ ְר ִרי ֵריקָ ם:

)ה( אין פרעית לבעיל שלמי ביש

)ד(
בכוונתא בישא אין אית טלומא בידי:
)ה (
ודחקית מעיקי מגן:
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חק לישראל – פרשת עקב יום א'
וכבוֹ ִדי לֶ ָעפָ ר י ְַׁש ּ ֵכן סֶ לָ ה:
ַשג וְ יִ ְרמֹס לָ אָ ֶרץ חַ יָּי ּ ְ
)ו( יִ ַר ּדֹף אוֹ יֵב נ ְַפ ִׁשי וְ י ּ ֵ ׂ

)ו( יהי רדף

בעל דבבא נפשי וידבק ויכבוש לארעא חיי ויקרי לעפרא ישרי לעלמין:

רש"י
)א( שגיון לדוד  -מנחם אמר שגם זה אחד
משמות הזמר ע"ש הכלי וכן פי' על שגיונות,
ורבותינו פירשו לשון משגה שנתודה ונתפלל
על השגיון שאמר שירה על מפלתו של שאול
כמו שנאמר וידבר דוד לה' וגו' )שמואל ב'
כב( אבל ענין המזמור אינו מוכיח על כך,
ואומר אני שאמרו על עסקי ישבי בנוב
)שמואל ב' כא( שבא עליו על עונשו של שאול
כמו שפירשו רבותינו שאמר לו הקב"ה על
ידך נטרד דואג האדומי על ידך נהרג שאול
ובניו כו' )כדאית' בחלק שגיאות שבקש דוד
להקב"ה להמסר ביד שונא ולא יכלה זרעו,
סא"א( והפך דוד את תפלתו והתפלל שלא

משנה

יפול ביד אויב וכן פתרונו משגה שר דוד לה'
על ששגג לומר להקב"ה למוסרו ביד אויב על
דברי שאול שנהרג על ידו ,ד"א על שגיון כנף
המעיל אשר כרת לשאול .כוש  -מה כושי
משונה בעורו אף שאול משונה במעשיו:
)ג( פורק  -לשון פרקו נזמי הזהב )שמות לב(:
)ד( אם עשיתי זאת  -מה שמפורש אחריו:
)ה( אם גמלתי שולמי רע  -אם גמלתיו
כגמולו .ואחלצה צוררי ריקם  -שיחתי את
חליצתו בכרתי את כנף מעילו אם להשחית
ולחלצו ולהעמידו ריקם ובשנאה עשיתי אלא
להודיעו שהיה מסור בידי להרגו ולא הרגתיו
ואחלצה לשון הפשטה:

 -תרומות פרק ג'

רומה ,וְ ַיחֲזוֹ ר
רוחַ ְּ ,ת ּ ָ
נִמצֵ את ָמ ָרה ,אֲבַ ִּטיחַ וְ ְ
)א( הַ ּתוֹ ֵרם ִק ּ ׁש ּות וְ ְ
נִמצָ א ּ ָס ּ
ֹמץ
ָדוע ׁ ֶשהָ יְ ָתה ׁ ֶשל ח ֶ
נִמצֵ את ׁ ֶשל חֹמֶ ץִ ,אם י ּ ַ
וְ יִ ְתרוֹ ם .הַ ּתוֹ ֵרם חָ ִבית ׁ ֶשל יַיִ ן וְ ְ
רומהִ .אם
רומהִ .אם ִמ ּ ׁ ֶש ְּת ָר ָמ ּה הֶ ח ֱִמיצָ הֲ ,ה ֵרי זוֹ ְּת ּ ָ
ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ְת ָר ָמ ּה ,אֵ ינָה ְּת ּ ָ
אשוֹ נָה ,אֵ ינ ָּה ְמ ַד ּ ַמ ַעת ִּב ְפנֵי ַעצְ ָמ ּה ,וְ אֵ ין
רומה ,וְ ַיחֲזוֹ ר וְ יִ ְתרוֹ ם .הָ ִר ׁ
סָ פֵ קְּ ,ת ּ ָ
ֹמ ׁש .וְ כֵ ן הַ ּ ְׁשנִ יָּה:
חַ יּ ִָבין ָעלֶ יהָ ח ֶ
רע"ב ) -א( התורם כו'  -בשוגג איירי
ואפילו הכי יחזור ויתרום דהוי קרוב למזיד
משום דהוה ליה ]למטעמיה[ :ונמצאת של
חומץ וכו'  -שהתורם מן החומץ על היין אין
תרומתו תרומה דיין וחומץ שני מינים הן :אם
ספק  -עד שלא תרמה החמיצה או לאחר
שתרמה החמיצה :תרומה ויחזור ויתרום -
ונותן שתיהן לכהן וכהן נותן לו דמי הראשונה
שהיא גדולה מן השניה שהשניה מתמעטת
כפי מה שעולה תרומה הראשונה ,ולפי
שהכהן הוא המוציא מחבירו ואנן קיימא לן

בכל דוכתא המוציא מחבירו עליו הראיה
לפיכך אינו לוקח בלא דמים אלא הקטנה
וצריך שיתן לו דמי הגדולה שהיא הראשונה:
הראשונה אינה מדמעת בפני עצמה  -אם
נפלה לפחות ממאה של חולין אין נעשית
מדומע ,דשמא אינה הרומה אלא השניה היא
תרומה ,וכן השניה אינה מדמעת בפני עצמה
שמא הראשונה תרומה ולא השניה :ואין
חייבים עליה חומש  -זר שאכל הראשונה או
השניה לבדה אינו משלם חומש כדין שאר
אוכלי תרומה בשגגה:

רע"ב ) -ב( מדמעות כקטנה שבשתיהן -
כשיעור השניה שהיא קטנה שבשתיהן ואם יש

בחולין מאה כנגד הטקנה אין נעשים מדומע
אלא נוטל מן החולין כשיעור אלו השתי

)ב( נ ְָפלָ ה אַ חַ ת ֵמהֶ ן ְלתוֹ ְךהַ חֻ ִ ּלין ,אֵ ינ ָּה ְמ ַד ּ ַמ ְע ּ ָתן .נ ְָפלָ ה ְׁשנִ ּיָה ְל ָמקוֹ ם אַ חֵ ר,
אֵ ינ ָּה ְמ ַד ּ ַמ ְע ּ ָתן .נ ְָפל ּו ְׁש ּ ֵתיהֶ ן ְל ָמקוֹ ם אֶ חָ דְ ,מ ַד ּ ְמעוֹ ת ַּכ ְ ּק ַט ּנָה ׁ ֶש ִּב ְׁש ּ ֵתיהֶ ן:
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תרומות שנפלו בהן ונותנן לכהן והשאר חולין

כמו שהיו:

רומה.
רומת ְׁשנֵיהֶ ם ְּת ּ ָ
מו זֶה אַ חַ ר זֶהַ ,ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמרְּ ,ת ּ ַ
)ג( הַ ּ ׁ ֻש ּ ָת ִפין ׁ ֶש ּ ָת ְר ּ
רומהַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרִ ,אם ּ ָת ַרם
אשוֹ ןְּ ,ת ּ ָ
רומת הָ ִר ׁ
וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםְּ ,ת ּ ַ
עור,
רומה .וִ ִאם לֹא ָת ַרם הָ ִר ׁ
רומת הַ ּ ׁ ֵשנִ י ְּת ּ ָ
עור ,אֵ ין ְּת ּ ַ
הָ ִר ּ ׁ
אשוֹ ן ַּכ ּ ִׁש ּ
אשוֹ ן ַּכ ּ ִׁש ּ
רומה:
רומת הַ ּ ׁ ֵשנִ יְּ ,ת ּ ָ
ְּת ּ ַ
רע"ב ) -ג( תרומת שניהם תרומה  -היינו
דתרומת כל אחד מהן חציה תרומה וחציה
חולין נמצא כשתרמו שניהן מחמשים סאין זה
סאה וזה סאה ,שלא קדשה תרומה כי אם
חצי סאה בשל זה וחצי סאה בשל זה כל אחד
כפי חלקו :אם תרם הראשון כשיעור  -אחד
מחמשים כשיעור שנתנו חכמים תרומתו

תרומה .והלכה כרבי יוסי דלפרושי מלתייהו
דחכמים קאתי .ואית דמפרשי אם תרם
הראשון כשיעור מה שתרם חבירו אחר כך
תרומתו תרומה ,דחזינן דהוה ניחא ליה
להאיך בתראה במה שתרם הראשון ,שהרי
היתה דעתו מסכמת עמו בשיעור התרומה.
ופירוש ראשון נראה בעיני עיקר:

אֲמוריםְּ ,ב ׁ ֶשלּ ֹא ִד ּ ֵבר ,אֲ בָ ל ִה ְר ׁ ָשה אֶ ת ּ ֶבן ּ ֵביתוֹ אוֹ אֶ ת ַע ְב ּדוֹ
ִּ
)ד( ַּב ּ ֶמה ְדבָ ִרים
רומהִּ .ב ּטֵ לִ ,אם ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ָת ַרם ִּב ּטֵ ל ,אֵ ין
רומתוֹ ְּת ּ ָ
אוֹ אֶ ת ִׁשפְ חָ תוֹ ִל ְתרוֹ םְּ ,ת ּ ָ
רומה .הַ ּפוֹ עֲ ִלים ,אֵ ין לָ הֶ ן
רומתוֹ ְּת ּ ָ
רומה .וְ ִאם ִמ ּ ׁ ֶש ּ ָת ַרם ִּב ּטֵ לְּ ,ת ּ ָ
רומתוֹ ְּת ּ ָ
ְּת ּ ָ
חוץ ִמן הַ ָ ּדרוֹ כוֹ תֶ ׁ ,שהֵ ן ְמ ַט ּ ְמ ִאים אֶ ת הַ ּגַ ת ִמיָּד:
ְר ׁש ּות ִל ְתרוֹ םּ ,
רע"ב ) -ד( במה דברים אמורים  -הא
דפליג ר' עקיבא לעיל ואמר תרומת שנשיהם
תרומה :בשלא דבר  -שלא נטל רשות
מחבירו לתרום אלא תרם מדעתו :אבל הרשה
 שנתן בעל הבית רשות לתרום ,תרומתותרומה :ביטל  -אם לאחר שמינה שליח
לתרום ביטל שליחותו ,לאחר שהלך השליח
מלפניו :חוץ  -בעלים עמי הארץ שהשכירו
פועלים חברים ,כדי להפריש תרומה בטהרה
רשאים לתרום עד שלא יגעו בו הבעלים עמי
הארץ ויטמאו את התרומה מפני שהן

מטמאין את הגת ,שהבעלים עמי הארץ מיד
כשהתחילו הדורכים לדרוך והלכו בגת שתי
וערב אינם נזהרים יותר מליגע בגתן
ומטמאים אותה לפי שהם חושבים שמיד
כשהתחילו לדרוך הפרישו החברים תרומה
גדולה הלכך מפרישים החברים הדורכים ,מן
היין ,כדי שיעור תרומה הצריכה לכל הגת
מיד כשהלכו בה שתי וערב ,שאם יבואו
בעלים ויטמאו הגת קודם שיגמרו יש להן יין
מזומן להפריש על הכל בטהרה:

שר זֶה
רומת ַמעֲ ֵ ׂ
ומעֲ שְׂ רוֹ ָתיו ְּבתוֹ כוֹ ְּ ,ת ּ ַ
רומת הַ ְּכ ִרי זֶה ְּבתוֹ כוֹ ַ ּ ,
)ה( הָ אוֹ מֵ ר ְּת ּ ַ
ֹאמר ִּבצְ פוֹ נוֹ אוֹ
ְּבתוֹ כוֹ ַ ,ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,קָ ָרא ׁ ֵשם .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםַ ,עד ׁ ֶש ּי ַ
נו ָעלָ יו ,קָ ָרא
רומת הַ ְּכ ִרי ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ִב ְדרוֹ מוֹ ַ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ִח ְס ָמא אוֹ ֵמר ,הָ אוֹ מֵ ר ְּת ּ ַ
רומת
שר זֶה ָעשׂ ּוי ְּת ּ ַ
ש ּור ַמעֲ ֵ ׂ
יעזֶר ּ ֶבן יַעֲ קֹב אוֹ ֵמר ,הָ אוֹ ֵמר ִע ּ ׂ
ׁ ֵשםַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
שר ָעלָ יו ,קָ ָרא ׁ ֵשם:
ַמעֲ ֵ ׂ
רע"ב ) -ה( קרא שם  -וצריך לתרום
ולעשר מתוכו ואינו יכול להפריש עליו
ממקום אחר .ואף על גב דרחמנא קרייה
לתרומה ראשית ובעינן שיהיו שיריה ניכרים,
כיון דאמר בתוכו משמע באמצע הכרי תהא
התרומה והא איכא סביביו שהם שיריה
ניכרים :עד שיאמר בצפונו או בדרומו  -ואף

על גב דבתוכו משמה באמצעיתו ,לא הוי
מקום מסוים ,והרי הוא כאילו לא אמר כלום
עד שיאמר בצפונו או בדרומו .וכן הלכה:
תרומת הכרי ממנו עליו קרא שם  -דלא
בעינן שיריה ניכרים :עישור מעשר זה וכו' -
ר' אליעזר בן יעקב פליג אר' שמעון דאמר
תרומת מעשר זה בתוך הכרי קרא שם וקאמר
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דתרומת מעשר זה בתוכו קודם שהופרש
המעשר לא קרא שם ,אבל לאחר שהופרש
המעשר אם אמר תרומת מעשר עליו קרא

רומה
)ו( הַ ּ ַמ ְק ִדים ְּת ּ ָ
הוא
אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּ
כב(ְ ,מלֵ אָ ְת ָך וְ ִד ְמעֲ ךָ

שם .ולית הלכתא כחד מינייהו אלא כחכמים
בלבד:

אשוֹ ן,
שר ׁ ֵשנִ י לָ ִר ׁ
ומעֲ ֵ ׂ
רומהַ ּ ,
אשוֹ ן לַ ְּת ּ ָ
שר ִר ׁ
וריםַ ,מעֲ ֵ ׂ
לַ ִּבכּ ּ ִ
שה ָעשׂ ּויֶ ׁ .ש ּ ֶנא ֱַמר )שמות
שהַ ,מה ּ ׁ ֶש ָע ָ ׂ
עוֹ בֵ ר ְּבלֹא ַתעֲ ֶׂ
לֹא ְתאַ חֵ ר:

רע"ב ) -ו( שנאמר מלאתך ודמעך לא
תאחר  -הכי קאמר ,אף על פי שהוא עובר
בלא תעשה ,שנאמר מלאתך ודמעך לא
תאחר ,אף על פי כן מה שעשה עשוי,

מלאתך אלו הבכורים שמתמלאים בבכור,
ודמעך זו תרומה ומעשר ראשון נמי יש בו
תרומת מעשר .לא תאחר ,לא תשנה הסדר:

רוי
רומה וְ ֵר ִׁ
רוי ְּת ּ ָ
ורים לַ ְּת ּ ָ
מו הַ ִּבכּ ּ ִ
) ז( ּ ִ
אשית ,וְ זֶה קָ ּ
רומה ,זֶה קָ ּ
ומ ּנַיִ ן ׁ ֶשיִ ּ ְק ְ ּד ּ
רומה וְ ֵר ִׁ
ְּת ּ ָ
אשוֹ ן,
רומה ְל ִר ׁ
ות ּ ָ
ורים לַ כּ ֹלְ ּ .
וריםֶ ׁ ,שהֵ ן ִּבכּ ּ ִ
מו ִּבכּ ּ ִ
אשית ,אֶ ָּלא יִ ְק ְ ּד ּ
אשית:
אשוֹ ן לַ ּ ׁ ֵשנִ יֶ ׁ ,שיּ ֶׁש בּ וֹ ֵר ִׁ
שר ִר ׁ
ומעֲ ֵ ׂ
אשיתַ ּ .
ׁ ֶש ִהיא ֵר ִׁ
רע"ב ) -ז( זה קרוי תרומה וראשית -
בכורים קרויין תרומה דאמר מר ותרומת ידך
)דברים יב( אלו בכורים דכתיב בהו )שם כו(
ולקח הכהן הטנא מידך ,וקרויין ראשית,
ראשית בכורי אדמתך )שמות כג( תרומה
קרויה תרומה ,את משמרת תרומותי )במדבר
יח( ,וקרויה ראשית דגנך )דברים יח( :בכורים

שהן בכורים לכל  -לשון בכורים דריש ,לכך
קרינהו רחמנא בכורים .אי נמי משום דכתיבי
בפרשת כי תשא עד שלא נצטוו על התרומות:
שיש בו ראשית  -דבמעשר ראשון יש בו
תרומת מעשר ,והתרומה קרויה ראשית,
לפיכך דין הוא שיקדים ראשון לשני:

רומה ,עוֹ לָ ה וְ אָ ַמר
שר וְ אָ ַמר ְּת ּ ָ
שרַ ,מעֲ ֵ ׂ
רומה ,וְ אָ ַמר ַמעֲ ֵ ׂ
)ח( הַ ּ ִמ ְת ַּכוֵ ּ ן לוֹ ַמר ְּת ּ ָ
ְׁשלָ ִמיםְׁ ,שלָ ִמים וְ אָ ַמר עוֹ לָ הֶ ׁ ,שאֵ ינִי נִכְ נָס ְלבַ יִ ת זֶה וְ אָ ַמר לָ זֶהֶ ׁ ,שאֵ ינִ י ֶנ ֱהנֶה
יו ִפיו וִ ִלבּ וֹ ׁ ָשוִ ין:
לוםַ ,עד ׁ ֶשיִ ּ ְה ּ
לָ זֶה וְ אָ ַמר לָ זֶה ,לֹא אָ ַמר ְּכ ּ
רע"ב ) -ח( עד שיהיו פיו ולבו שוין -
דכתיב )שם כג( מוצא שפתיך תשמור וכתיב

)שמות לד( כל נדיב לב ,הא כיצד ,בעינן גומר
בלבו ומוציא בשפתיו:

שר ,וְ הֶ ְק ֵ ּד ׁ ָשן הֶ ְק ֵ ּד ׁש.
רומה ,וְ ַמעֲ שְׂ רוֹ ֵתיהֶ ן ַמעֲ ֵׂ
רומ ָתן ְּת ּ ָ
ותיְּ ,ת ּ ָ
)ט( הַ ּנָכְ ִרי וְ הַ כּ ּ ִ
רומת
הודה אוֹ מֵ ר ,אֵ ין לַ ּנָכְ ִרי ּ ֶכ ֶרם ְרבָ ִעי .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,י ֶׁש לוֹ ְּ .ת ּ ַ
ַר ִּבי יְ ּ ָ
הַ ּנָכְ ִריְ ,מ ַד ּ ַמ ַעת ,וְ חַ יּ ִָבין ָעלֶ יהָ ח ֶֹמ ׁש .וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ּפוֹ טֵ ר:
רע"ב ) -ט( הנכרי והכותי תרומתן תרומה
 אם הפרישו תרומה מן התבואה שלהן אבלאם תרם הנכרי משל ישראל בשליחותו אין
תרומתו תרומה כדדרשינן מכן תרימו גם
אתם )במדבר יח( מה אתם בני ברית אף
שלוחכם בני ברית :וחכמים אומרים יש לו -

והלכה כחכמים :תרומת הנכרי מדמעת -
אם נפלה לפחות ממאה נעשה הכל מדומע
ואסור לזרים :וחייבין עליה חומש  -זר
שאכלה בשגגה משלם קרן וחומש :ור' שמעון
פוטר  -מחומש אבל מודה הוא דמדמעת
ואין הלכה כר' שמעון:
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חק לישראל – פרשת עקב יום א'
גמרא

 -ברכות דף נד' ע"ב

אמר רב יהודה אמר רב ארבעה צריכין להודות יורדי הים הולכי מדברות
ומי שהיה חולה ונתרפא ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא יורדי הים
מנלן דכתיב יורדי הים באניות וגו' המה ראו מעשי ה' ואומר ויעמד רוח
סערה יעלו שמים ירדו תהומות ואומר יחוגו וינועו כשכור ואומר ויצעקו
אל ה' בצר להם וממצוקותיהם יוציאם ואומר יקם סערה לדממה ואומר
וישמחו כי ישתוקו ואומר יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם הולכי
מדברות מנלן דכתיב תעו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו
ויצעקו אל ה' וידריכם בדרך ישרה יודו לה' חסדו מי שחלה ונתרפא
דכתיב אולים מדרך פשעם ומעונתיהם יתענו כל אכל תתעב נפשם וגו'
ויצעקו אל ה' בצר להם וגו' ישלח דברו וירפאם וגו' יודו לה' חסדו מי
שהיה חבוש בבית האסורין מנלן דכתיב ישבי חשך וצלמות וגו' כי המרו
אמרי אל וגו' ואומר ויכנע בעמל לבם וגו' ואומר ויזעקו אל ה' בצר להם
ואומר יוציאם מחשך וצלמות וגו' ואומר יודו לה' חסדו מאי מברך אמר
רב יהודה ברוך גומל חסדים טובים אביי אמר וצריך לאודויי קמי עשרה
דכתיב וירוממוהו בקהל עם וגו' מר זוטרא אמר ותרין מינייהו רבנן
שנאמר ובמושב זקנים יהללוהו מתקיף לה רב אשי ואימא כולהו רבנן מי
כתיב בקהל זקנים בקהל עם כתיב ואימא בי עשרה שאר עמא ותרי רבנן
קשיא רב יהודה חלש ואתפח על לגביה רב חנא בגדתאה ורבנן אמרי ליה
בריך רחמנא דיהבך ניהלן ולא יהבך לעפרא אמר להו פטרתון יתי
מלאודויי והא אמר אביי בעי אודויי באפי עשרה דהוו בי עשרה והא איהו
לא קא מודה לא צריך דעני בתרייהו אמן:
רש"י על הגמרא
צריכין להודות  -כשיוצאין מן הסכנה:
וירוממוהו בקהל עם  -בסוף פרשת המזמור:

זוהר

ואתפח  -נתרפא :בגדתאה  -שם עירו בגדד,
היא עיר החשובה שבבבל משחרבה בבל:

– ואתחנן דף רסו' ע"א

יהו
יריןְ ,מקַ ְט ְרגִ ין לָ ּ ְ
ּ ָתא ֲחזֵיִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּדהַ אי ִׁש ְפחָ ה ,נ ְַפקֵ י ַּכ ָמה ּגַ ְר ִ ּדינֵי ְט ִה ִ
קֳבלַ יְ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ירוְּ ,כאַ ָּבא
ולקַ ְט ְרגָ א לוֹ ן .וְ ּ ְ
ְּדיִ שְׂ ָראֵ לְ ּ ,
הו ְליִ שְׂ ָראֵ ל נְ ִט ּ
הוא ָע ִביד ְל ּ
יך ּ
ְ
הוא ְליִ שְׂ ָראֵ לַּ ,כ ָמה
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך
ְּ
יה ִמן כּ ָֹּלא .אָ ַמר
ְּדבָ ֵעי ְלנ ְַט ָרא ִל ְב ֵר ּ
ּ
כו ְלבַ ר.
לו ְּב ּ ְ
ְמקַ ְט ְרגִ ין זְ ִמינִ ין לָ ְ
פולחָ נִ י ,וַ ֲאנָא אֱהֵ א נ ִָטיר ְל ּ
יכוִ ,א ְׁש ְּת ָד ּ
קֳבלַ יְ ּ
כו
תון ּ ֶתהֱווֹ ן זְ ִמינִ ין ְּבבָ ּ ֵתיכוֹ ן ִמ ְ ּלגוֹ  ,וְ נַיְ ֵ
ימי ְּב ַע ְרסֵ יכוֹ ן ,וַ ֲאנָא אֱהֵ א נ ִָטיר ְל ּ
וְ אַ ּ ּ
יכו:
ְלבַ ר ,וְ סוֹ ח ֲָרנֵי ַע ְרסַ יְ ּ
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ישא,
יבין ְל ִפ ְתחָ א ְ ּד ַּבר נ ָׁש ז ְַקפָ ן ֵר ׁ ָ
ישין ְק ִר ִ
ינון זִ ינִ ין ִּב ִׁ
וְ ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ּ ּ
יהו ׁ ַש ַ ּדיּ ְ ,ד ִמ ְת ַע ּטָ ר ְּב ִע ְטרוֹ יְׁ ,ש ָמא
ומ ְס ּ ַת ְּכלָ ן ִּב ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
ִּ
ישא ְ ּד ִא ְתחָ זֵי ְלבַ רּ ְ ,ד ִא ּ
ֵיה ַ ּדח ֲִלין וְ ַע ְר ִקין ,וְ לָ א ְק ָר ִבין ְל ִפ ְתחָ א ְ ּד ַּבר נ ָׁש:
הוִ ,מ ּנ ּ
ָ ּדא ׁ ַש ִ ּליט ַעל ּ ֻכ ְ ּל ּ
יתא ,וְ לָ א
יה ִר ִּבי יִ צְ חָ קִ ,אי הָ ִכי ,יִ ְר ׁשוֹ ם ַּבר נ ָׁש ְׁש ָמא ָ ּדא ְּב ִפ ְתחָ א ְ ּדבֵ ָ
אָ ַמר לֵ ּ
הואּ ְ ,דהָ א ְׁש ָמא ָ ּדא לָ א ִא ְתעֲ ּ ָטר,
אֲמאי ָּכל ּ ַפ ְר ְׁש ּ ָתא .אָ ַמר לֵ ּ
י ִַּתירַ ,
יה ׁ ַש ּ ִפיר ּ
ימא ְ ּד ַמ ְל ָּכא ,וְ כַ ד אַ ְכ ּ ָתב ָּכל ּ ַפ ְר ְׁש ּ ָתא,
ימין ִּב ְר ִׁש ָ
הוְ ,ר ִׁש ִ
ינון אַ ְתוָ ון ּ ֻכ ְ ּל ּ
אֶ ָּלא ְּב ִא ּ ּ
ימין
הו ְר ִׁש ִ
ְּכ ֵדין ְׁש ָמא ָ ּדא ִמ ְתעֲ ּ ָטר ְּב ִע ְטרוֹ י וְ נ ִָפיק ַמ ְל ָּכא ְּבכָ ל חֵ ילוֹ יֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
יה:
ֵיה ,וְ ַע ְר ִקין ִמ ּקַ ּ ֵמ ּ
ימא ְ ּד ַמ ְל ָּכאְּ ,כ ֵדין ַ ּדח ֲִלין ִמ ּנ ּ
ִּב ְר ִׁש ָ
ילא .וְ ַעל ָ ּדאַ ׁ ,ש ַ ּדי ִא ְת ְר ִׁשים ִמ ְלבַ ר,
ישאִ ,מ ּ ַת ּ ָתא ְל ֵע ָּ
ּ ָתא ֲחזֵי ,וְ הָ יָה ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
קֳבלֵ י ְׁש ָמא ָ ּדא .וְ הָ ָי"ה ִמ ְ ּלגַ וַ ׁ ,ש ָ ּד"י ִמ ְלבַ רְ .ל ֶמהֱוֵי נ ִָטיר ַּבר נ ָׁש ִמ ָּכל ִס ְט ִרין
לָ ְ
ישין זְ ִמינִ ין ְּבהַ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא
ָילין קַ ִ ּד ִׁ
ומ ְ ּלבַ ר .אָ ַמר ִר ִּבי אַ ָּבאַּ ,כ ָמה חַ יּ ִ
ִמ ְ ּלגַ או ּ ִ
הו ַמ ְכ ְרזֵי וְ אַ ְמ ֵרי )תהלים קיח( זֶה הַ ּ ׁ ַש ַער לַ יְ ָי
זוזָה ְל ַת ְר ֵע ּ
יהֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
ְ ּדאָ נַח ַּבר נ ָׁש ְמ ּ
וְ גוֹ ':
ינון ְּבנֵי ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
ישא,
חולָ קֵ יהוֹ ן ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ לְּ ,כ ֵדין ִא ְׁש ְּתמוֹ ְד ָען יִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּד ִא ּ ּ
ַז ָּכאָ ה ּ
ימו
ימא קַ ִ ּד ׁ ָ
יהוִּ ,ב ְר ִׁש ָ
ימו ִמ ּנ ּ
ישאִ .א ְת ְר ִׁש ּ
גופַ יְ ּ
ימו ְּב ּ
ֵיהִ .א ְת ְר ִׁש ּ
הו ִא ְת ְר ִׁש ּ
ְ ּדהָ א ּ ֻכ ְ ּל ּ
יהוְּ ,בבָ ּ ֵתי ִ ּד ְת ִפילֵ יִּ ,ב ְׁש ָמא
ימו ְּב ֵר ׁ ַ
ִּב ְל ּ ׁ ַ
ישיְ ּ
יהו ְ ּד ִמצְ וָ הִ .א ְת ְר ִׁש ּ
טופַ יְ ּ
יהוְּ ,ב ִע ּ ּ
בושיְ ּ
יהו,
ימו ִּב ְמסָ אנַיְ ּ
דושאִ .א ְת ְר ִׁש ּ
צועי ִ ּד ְק ּ ּ ׁ ָ
יהוִּ ,ב ְר ּ ֵ
ידיְ ּ
ימו ִּב ַ
אריהוֹ ןִ .א ְת ְר ִׁש ּ
ְּד ָמ ֵ
ימו ְּבבָ ּ ֵתיהוֹ ן,
ימו ְלבַ רִּ ,בזְ ִר ָ
יעה ְּבחַ צְ ָ ּדאִ .א ְת ְר ִׁש ּ
ִּב ְמסָ אנָא ְ ּד ִמצְ וָ הִ .א ְת ְר ִׁש ּ
חולָ קֵ יהוֹ ן:
זוזָה ְ ּד ִפ ְתחָ אְּ .בכ ָֹּלא ְר ִׁש ִ
ינון ְּבנֵי ַמ ְל ָּכא ִע ָּלאָ ה ,ז ַָּכאָ ה ּ
ימין ְ ּד ִא ּ ּ
ִּב ּ ְמ ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק א'
)א( מצות עשה מן התורה לברך אחר אכילת מזון שנאמר ואכלת ושבעת וברכת את יי'
אלהיך ואינו חייב מן התורה אלא אם כן שבע שנאמר ואכלת ושבעת וברכת ומדברי
סופרים אכל אפילו כזית מברך אחריו:
)ב( ומדברי סופרים לברך על כל מאכל תחלה ואח"כ יהנה ממנו ואפילו נתכוין לאכול
או לשתות כל שהוא מברך ואח"כ יהנה וכן אם הריח ריח טוב מברך ואח"כ יהנה ממנו
וכל הנהנה בלא ברכה מעל וכן מדברי סופרים לברך אחר כל מה שיאכל וכל מה
שישתה והוא שישתה רביעית והוא שיאכל כזית ומטעמת אינה צריכה ברכה לא לפניה
ולא לאחריה עד רביעית:
)ג( וכשם שמברכין על ההנייה כך מברכין על כל מצוה ומצוה ואח"כ יעשה אותה
וברכות רבות תקנו חכמים דרך שבח והודיה ודרך בקשה כדי לזכור את הבורא תמיד
אע"פ שלא נהנה ולא עשה מצוה:

ð"òì

äëìî ïæåñ äðèìåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî ïæåñ äðèìåñ ïá ãåã äùî ,äøù ïá íééç áàæ
.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,äçîù úá
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