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חק לישראל – פרשת עקב יום ה'
תורה -

דברים פרק ח'

יך ְמ ִב ָ
)ז( ִּכי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
המֹת
ות ֹ
יאֲך אֶ ל אֶ ֶרץ טוֹ בָ ה אֶ ֶרץ ַנחֲלֵ י ָמיִ ם עֲ ָי ֹנת ּ ְ
יֹצְ ִאים ַּב ִ ּב ְק ָעה ּובָ הָ ר) :ז( ִּכי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ְמ ִביאֲ ָך אֶ ל אֶ ֶרץ טוֹ בָ ה אֶ ֶרץ ַנ ֲחלֵ י ָמיִ ם עֲ ָי ֹנת
המֹת יֹצְ ִאים ַּב ִ ּב ְק ָעה ּובָ הָ ר:
ות ֹ
ְּ

אֲרי יְ ָי אֱלָ הָ ְך ַמעֲ לָ ְך ְלאַ ְר ָעא ַט ְב ָתא אַ ְר ָעא נָגְ ָדא ַנח ֲִלין ְ ּד ַמיִ ּין ַמבּ ו ֵּעי
)ז( ֵ

ֵעי ָניָן ו ְּתהוֹ ִמין נ ְָפ ִקין ְּב ִב ְק ָען ו ְּבטו ִּרין:

ותאֵ נָה וְ ִר ּמוֹ ן אֶ ֶרץ זֵית ׁ ֶש ֶמן ּ ְ
)ח( אֶ ֶרץ ִח ּ ָטה ּושְׂ ע ָֹרה וְ גֶ פֶ ן ּ ְ
ודבָ ׁש) :ח( אֶ ֶרץ ִח ּ ָטה
ודבָ ׁש) :ח( אַ ְר ָעא ִח ִּטין וְ סַ עֲ ִרין וְ גו ְּפנִ ין ו ְּתאֵ נִ ין וְ ִר ּמוֹ נִ ין
ותאֵ נָה וְ ִר ּמוֹ ן אֶ ֶרץ זֵית ׁ ֶש ֶמן ּ ְ
ּושְׂ ע ָֹרה וְ גֶפֶ ן ּ ְ
ֵיתהָ א ָע ְב ִדין ִמ ְׁשחָ א וְ ִהיא ָע ְב ָדא ְדבָ ׁש:
אַ ְר ָעא ְ ּדז ָ

ֲשר
אֲשר לֹא ְב ִמ ְס ּ ֵכנֻת ּתֹאכַ ל ָּב ּה לֶ חֶ ם לֹא ֶת ְחסַ ר כּ ֹל ָּבהּ אֶ ֶרץ א ׁ ֶ
ֶׁ
)ט( אֶ ֶרץ
ֶׁ
הֲר ֶריהָ ּ ַת ְחצֹב
אֲ בָ נֶיהָ בַ ְרזֶל ּומֵ ָ
ֲשר לֹא ְב ִמ ְס ּ ֵכנֻת ּתֹאכַ ל ָּב ּה לֶ חֶ ם לֹא
נְחשת) :ט( אֶ ֶרץ א ׁ ֶ
חשת) :ט( אַ ְר ָעא ִ ּדי לָ א ְב ִע ּצו ִּרין ּ ֵתיכוּל
ומהֲ ָר ֶריהָ ּ ַת ְחצֹב נְ ׁ ֶ
ֶת ְחסַ ר ּכֹל ָּב ּה אֶ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר ֲאבָ נֶיהָ בַ ְרזֶל ּ ֵ
ַּב ּה לַ ְח ָמא לָ א ֶת ְחסַ ר ָּכל ִמ ַ ּד ַעם ַּב ּה אַ ְר ָעא ִ ּדי אַ ְבנָהָ א פַ ְרזְ לָ א ו ִּמ ּטו ָּרהָ א ִּת ְפסוּל נְ חָ ׁ ָשא:

וְ אָ כַ ְל ּ ָת וְ ָ ׂשבָ ְע ּ ָת ּובֵ ַר ְכ ּ ָת אֶ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ַעל הָ אָ ֶרץ הַ ּטֹבָ ה אֲ ׁ ֶשר נ ַָתן לָ ְך:

) י(

וְ אָ כַ ְל ּ ָת וְ ָ ׂשבָ ְע ּ ָת ּובֵ ַר ְכ ּ ָת אֶ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֲשר נ ַָתן לָ ְך:
יך ַעל הָ אָ ֶרץ הַ ּטֹבָ ה א ׁ ֶ
ו ְּתבָ ֵר ְך יָת יְ ָי אֱלָ הָ ְך ַעל אַ ְר ָעא ַט ְב ָתא ִדיהַ ב לָ ְך:

)י(

)י( וְ ֵתיכוּל וְ ִתשְׂ ַּבע

)יא( ִה ּ ׁ ָשמֶ ר ְל ָך ּ ֶפן ִּת ְׁש ַּכח אֶ ת יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
ומ ְׁש ּ ָפ ָטיו
מ ר ִמצְ וֹ ָתיו ּ ִ
יך ְל ִב ְל ִּתי ְׁש ֹ
אֲשר אָ ֹנ ִכי ְמצַ וְ ּ ָך הַ ּיוֹ ם) :יא( ִה ּ ׁ ָש ֶמר ְל ָך ּפֶ ן ִּת ְׁש ַּכח אֶ ת יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
יך ְל ִב ְל ִּתי
וְ חֻ ּק ָֹתיו ׁ ֶ

יל ָמא ִת ְתנְ ׁ ֵשי יָת
שר אָ נ ִֹכי ְמצַ וְ ּ ָך הַ ּיוֹ ם) :יא( ִא ְס ּ ַת ּ ַמר לָ ְך ִ ּד ְ
ומ ְׁש ּפָ ָטיו וְ חֻ ּק ָֹתיו אֲ ׁ ֶ
ְׁשמֹר ִמצְ וֹ ָתיו ּ ִ
ַּדחַ ְל ּ ָתא ַדיְ ָי אֱלָ הָ ְך ְּב ִדיל ְ ּדלָ א ְל ִמ ּ ַטר ּ ִפ ּקוֹ דוֹ ִהי וְ ִדינוֹ ִהי ו ְּקיָמוֹ ִהי ִ ּדי אֲ נָא ְמפַ ְ ּק ָד ְך יוֹ ָמא ֵדין:

רש"י
)ח( זית שמן  -זיתים העושים שמן:

נביא
)ט (

– ישעיה פרק נ' ט'-יא' פרק נא' א'-ב'

ֹאכלֵ ם:
לו ָע ׁש י ְ
הוא י ְַר ִׁש ֵ
יענִ י הֵ ן ּ ֻכ ָּלם ַּכ ֶּב ֶגד יִ ְב ּ
הֵ ן אֲ ֹדנָי יֱהֹוִ ה יַעֲ זָר ִלי ִמי ּ

)ט( הא יי אלהים סעיד לי מן הוא די יחיבינני הא כולהון כלבושא דבלי וכעשא אכיל
לה:

ֲש ִכים וְ אֵ ין נֹגַ ּה לוֹ יִ ְב ַטח
ֲשר הָ לַ ְך ח ׁ ֵ
)י( ִמי בָ כֶ ם יְ ֵרא יְ הֹוָ ה ׁש ֵֹמ ַע ְּבקוֹ ל ַע ְב ּדוֹ א ׁ ֶ
ש ֵען ּ ֵבאלֹהָ יו) :י( )אמר נביא עתיד קודשא בריך הוא למהוי אמר
ְּב ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה וְ יִ ּ ׁ ָ

לעממיא( מן בכון מדחליא דיי די שמע בקל עבדה נביא דעבד אוריתא בעקא כגבר
דמהלך בקבלא ולית זהור לה מתרחיץ בשמא דיי ומסתמיך על פורקנא דאלהה:

ובזִ יקוֹ ת ִּב ַע ְר ּ ֶתם ִמיּ ִָדי
אור אֶ ְׁשכֶ ם ּ ְ
כו ְּב ּ
)יא( הֵ ן ּ ֻכ ְ ּלכֶ ם ק ְֹדחֵ י אֵ ׁש ְמאַ זְ ּ ֵרי זִ יקוֹ ת ְל ּ
בון) :יא( )מתיבין עממיא ואמרין קדמוהי רבוננא
הָ יְ ָתה זֹּאת לָ כֶ ם ְל ַמעֲ צֵ בָ ה ִּת ְׁש ָּכ ּ
לא אפשר לנא למעסק באוריתא ארי כל יומנא אתגרינא דין עם דין בקרבא וכד נצחנא
דין לדין אוקידנא בתיהון ושבינא טפלהון ונכסיהון ובהדא גונא שלימו יומנא ולא
אפשר לנא למעסק באוריתא מתיב קודשא בריך הוא ואמר להון( הא כולכון מגרן
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חק לישראל – פרשת עקב יום ה'
באשתא מתקפי חרב אזילו פילו באשתא דגריתון ובחרבא דתקיפתון ממימרי הות דא
לכון לתקלותכון תחובון:

צור חֻ ַ ּצ ְב ּ ֶתם וְ אֶ ל ַמ ּקֶ בֶ ת
יטו אֶ ל ּ
עו אֵ לַ י ר ְֹדפֵ י צֶ ֶדק ְמבַ ְק ׁ ֵשי יְ הֹוָ ה הַ ִּב ּ
)א( ִׁש ְמ ּ
בּ וֹ ר נ ֻּקַ ְר ּ ֶתם) :א( קבילו למימרי רדפי קושטא דבען אולפן מן קדם יי אסתכלו די
בחציבא מטינרא אתחצבתון וכפסולא דמגוב ריקן אתפסלתון:

הו
אתיו וַ אֲבָ ְרכֵ ּ
ש ָרה ְּתחוֹ לֶ ְלכֶ ם ִּכי אֶ חָ ד ְק ָר ִ
יטו אֶ ל אַ ְב ָרהָ ם אֲ ִביכֶ ם וְ אֶ ל ָ ׂ
)ב( הַ ִּב ּ
הו) :ב( אסתכלו באברהם אבוכון ובשרה דארעדיאתכון ארי חד הוה אברהם יחידי
וְ אַ ְר ּ ֵב ּ
בעלמא קריבתה לפולחני וברכתה ואסגיתה:

רש"י
)ט( עש  -תולע' הבגדים:
)י( בקול עבדו  -בקול הנביאים .אשר הלך
חשכים  -אפי' צרה באה עליו יבטח בשם ה'
כי הוא יצילהו:
)יא( הן כולכם  -שאינכם שומעים בקול
נביאיו .קודחי אש  -עברתו עליכם .מאזרי
זיקות  -מחזיקי זיקות הן גצין וגחלי אש
הנזרקין בקלע ויש לו דוגמא בל' ארמי
זיקוקין דנור כך וכך זיקתא פסיק לן .לכן
באור אשכם  -לפי דרככם תלקו .מידי -
תהא גמולכם זאת לכם:
)א( אל צור חוצבתם  -ממנו .ואל מקבת בור
 -שנוקבין וחוצבין בה את הבורות אשר

כתובים

נוקרתם בה ,נוקרתם לשון נקרת הצור )שמות
לג( יקרוה עורבי נחל )משלי ל( ומי הוא הצור
הוא אברהם אביכם ומי היא המקבת היא
שרה אשר חוללתכם אשר ילדתכם לשון כי
חלה גם ילדה )ישעיהו סו(:
)ב( תחוללכם  -אשר תלד אתכ' .כי אחד
קראתיו  -כי אחד היה יחידי בארץ כנען
אשר הגליתיו שם מארצו וממולדתו ,קראתיו
רביתיו וגדלתיו לשון קריאי העדה )במדבר א(
וכשם שהוא היה יחיד וגדלתיו כן אגדל אתכם
שאתם יחידים לי:

 -תהילים פרק קח ח'-יב'

דד) :ח( אלהא ממלל
)ח( ֱאל ִֹהים ִ ּד ּ ֶבר ְּבקָ ְד ׁשוֹ אֶ עֱ לֹזָה אֲחַ ְ ּלקָ ה ְׁשכֶ ם וְ ֵע ֶמק סֻ כּ וֹ ת ַ
אֲמ ֵ ּ
מאתר בית שכנתיה אבוע אפלג בזתא עם יתבי שכם ועם יתבי מישר סכות אמשח תחומא:

הודה ְמח ְֹק ִקי:
ֹאשי יְ ּ ָ
ַשה וְ אֶ ְפ ַריִ ם ָמעוֹ ז ר ִׁ
)ט( ִלי גִ ְל ָעד ִלי ְמנ ּ ׁ ֶ

)ט( דילי גלעד דילי מנשה

גברין דבית אפרים עושנא דרישי ומדבית יהודה ספרי:

מוֹ אָ ב ִסיר ַר ְחצִ י ַעל אֱדוֹ ם אַ ְׁש ִל ְ
יך נַעֲ ִלי עֲ לֵ י ְפלֶ ׁ ֶשת אֶ ְתרוֹ ָעע:

) י(
מואבאי היך דודי שזוגי על מלכות אדום אטלוק סנדלי על מלכות פלשתאי אתיבב:

)יא( ִמי י ִֹבלֵ נִ י ִעיר ִמ ְבצָ ר ִמי נָחַ נִי ַעד אֱדוֹ ם:

)י( דוששית

)יא( וכדון מן אוביל יתי עד כרכא תקיפא מן

דברני עד אדום:

ינו:
נו וְ לֹא ֵתצֵ א ֱאל ִֹהים ְּבצִ ְבאֹ ֵת ּ
ֲהלֹא אֱ ל ִֹהים זְ נ ְַח ּ ָת ּ

)יב(
שבקתנא ולא נפקא שכנתיה בחלותנא:

)יב( הלא על דחבנא קדם יי

רש"י
)ח( אלהי' דבר בקדשו  -שאמלוך ויבא העת
ואעלוז בדברו) ,תהלים ס' ח( .אחלקה שכם

 אחלקה ארץ אויבי לישראל ,שכם חלק כמו)בראשית מ"ח( שכם אחד על אחיך) ,ועמק
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חק לישראל – פרשת עקב יום ה'
סכות אמדד() :י( מואב סיר רחצי  -כלומר
עבדי ושמשי ככלי תשמיש שמשתמשין בו .על
אדום אשליך  -עבודתי שיהיו מלכיהם
נוטלין מנעלי ברגלי .אתרועע  -אריע להם

משנה

קול ליראם מפני:
)יא( מי יובילני  -לימות המשיח לפשוט יד
בעשו בערי מבצרים ,מי שנחני כבר על אדום
שהכיתי בהם בגיא מלח שמנה עשר אלף:

– בכורות פרק ז'

בועין ּ ֵבין עוֹ בְ ִריןּ ,פוֹ ְס ִלין ָּבאָ ָדם .יוֹ תֵ ר עֲ לֵ יהֶ ן ָּבאָ ָדם,
מומין אֵ לּ ּוֵ ּ ,בין ְק ּ ִ
)א ( ּ ִ
וש ִקיפָ ס .ובַ עֲ לֵ י הַ חֲטוֹ טֶ ֶרתַ ,ר ִּבי
קועְׁ ּ ,
ֹאשוֹ ׁ ָש ּ ַ
הַ ִּכילוֹ ן ,וְ הַ ַּל ְפ ּ ָתן ,הַ ּ ַמּקָ בָ ן ,וְ ׁ ֶשר ׁ
הודה ַמ ְכ ִׁשיר ,וַ חֲכָ ִמים ּפוֹ ְס ִלין:
יְ ּ ָ
רע"ב ) -א( מומין אלו  -הפוסלין בבכור,
פוסלים בכהן לעבודה ,בין קבועים בין
עוברים כל זמן שהן עליו :הכילון  -שראשו
חד מלמעלה ורחב למטה ,ודומה לכיסוי של
חבית שקרוי אכלה ,לפיכך נקרא כילון:
והלפתן  -שראשו דומה ללפת שרחבה
מלמעלה והולכת וכלה מלמטה :מקבן -
שדומה ראשו למקבת ,שבולט הפדחת לחוץ
וכן ערפו מאחוריו ,ולצדעיו שוה ראשו,
ודומה לפטיש ,דהיינו מקבת שיוצא מלפניו
ומאחריו :וראשו שקוט  -גרסינן .יש
מפרשים ,שראשו בולט הרבה ,ויוצא לחוץ
כלפי פניו .ויש מפרשים ,שאינו בולט כלל
לפניו ,כענין שקיפס מאחוריו שאין ראשו

בולט מאחוריו כלל ,והוא מחוסר ,שדומה
כמי שנחתך ממנו חתיכה מאחוריו .ולשון
שקיפס ,שקול פיסא ,שניטלה ממנו חתיכה.
ובתוספתא מונה גם כן צוארו שקוע ,שראשו
מוטל בין כתפיו ודומה כמי שאין לו צואר:
ובעלי החטוטרת ר' יהודה מכשיר  -כשיש
עצם בחטוטרת כולי עלמא לא פליגי דהוי
מום .כי פליגי ,בשאין בה עצם .ר' יהודה
סבר ,חתיכת בשר בעלמא היא .ורבנן סברי,
אמר קרא )ויקרא כא( כל איש אשר בו מום
מזרע אהרן ,השוה בזרעו של אהרן יעבוד,
ושאינו שוה בזרעו של אהרן לא יעבוד.
והלכה כחכמים:

ֶהו קֵ ֵרחַ  ,כּ ֹל ׁ ֶשאֵ ין לוֹ ִׁש ּ ָטה ׁ ֶשל ֵ ׂש ָער ַמ ּקֶ פֶ ת ֵמאֹ זֶן ְלאֹ זֶן.
סול .אֵ יז ּ
)ב( הַ ּקֵ ֵרחַ ָ ּ ,פ ּ
הוא גִ ּ ֵבן
וְ ִאם י ֶׁש לוֹ  ,הֲ ֵרי זֶה ָּכ ׁ ֵשר .אֵ ין לוֹ גְ ִבינִ ים ,אֵ ין לוֹ אֶ ָּלא גְ ִבין אֶ חָ דּ ,
מור ַּב ּתוֹ ָרהַ .ר ִּבי דוֹ סָ א אוֹ ֵמר ,כּ ֹל ׁ ֶשגְּ ִבינָיו ׁשוֹ כְ ִביןַ .ר ִּבי חֲנִ ינָא בֶ ן
הָ אָ ּ
וש ּ ֵתי ִׁש ְד ָראוֹ ת:
אַ נְ ִטיגְ נוֹ ס אוֹ ֵמר ,כּ ֹל ׁ ֶשיּ ֶׁש לוֹ ְׁשנֵי גַ ִּבים ּ ְׁ
רע"ב ) -ב( ואם יש לו הרי זה כשר  -והוא
שתהיה שיטת השער המקפת מאוזן לאוזן
מאחוריו .ולא לפניו .דטפי הוי נוי כשיש לו
לאחוריו ולא לפניו ,יותר מכשיש לו סביב כל
הראש ובאמצע קרח .וכל שכן דיש לו לפניו
ולא לאחוריו דפסול :גבינים  -גבות העין:
שגביניו שוכבים  -ששערות גביניו ארוכים
ומוטלים על עיניו :מי שיש לו שני גבים

ושתי שדראות  -לא שיש לו שנהי גבים ממש.
דההוא לא חיי .אלא כגון ששדרתו עקומה
ומחזי כגבין ושדראות הרבה .וכולי עלמא
מודו דכל הני מומי דחשיבי הני תנאי הוי
מום .ומשמעות דורשין בלבד איכא בינייהו,
דכל חד סבר שהמום שהוא מונה הוא גבן
האמור בתורה:

רום ,הַ כּ וֹ חֵ ל ְׁש ּ ֵתי ֵעינָיו ְּכאֶ חָ תְׁ .ש ּ ֵתי ֵעינָיו ְל ַמ ְעלָ ה,
ֶהו חָ ּ
סול .אֵ יז ּ
רוםָ ּ ,פ ּ
)ג( הֶ חָ ּ
וש ּ ֵתי ֵעינָיו ְל ַמ ּ ָטהֵ ,עינוֹ אַ חַ ת ְל ַמ ְעלָ ה ,וְ ֵעינוֹ אַ חַ ת ְל ַמ ּ ָטה ,רוֹ אֶ ה אֶ ת הַ חֶ ֶדר
ּ ְׁ

כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

4

חק לישראל – פרשת עקב יום ה'
סול,
זוגְ דוֹ ס ,וְ הַ ִּצ ָ
רו ִריסֵ י ֵעינָיוָ ּ ,פ ּ
ירן .וְ ׁ ֶש ּנ ְָׁש ּ
וְ אֶ ת הָ עֲ ִל ּיָה ְּכאֶ חָ ת ,סָ כֵ י ׁ ֶש ֶמ ׁשּ ,
ִמ ּ ְפנֵי ַמ ְר ִאית הָ ָעיִ ן:
רע"ב ) -ג( הכוחל שתי עיניו כאחת -
שחוטמו שבין עיניו שקוע ואינו בולט כלל,
עד שכשהוא בא להעביר מכחול בעיניו יכול
למשוך המכחול בין עין לעין ואין החוטם
מעכבו :שתי עיניו למעלה  -בגובה המצח
שלא כשאר בני אדם :ושתי עיניו למטה  -מן
המקום שנהוגים להיות :עינו אחת למעלה -
מן המקום הנהוג :ועינו אחת למטה  -מן
המקום הנהוג :רואה את החדר ואת העליה
כאחת  -שעיניו עומדות במקומן הראוי ,אבל
עינו אחת רואה למעלה ועינו אחת למטה,
חדר למטה ועלייה למעלה .וכל מי שהוא
מעוות הראות עושה כן ,שמדבר עם חברו
ונראה כאילו מביט בפני אדם אחר :סכי
שמש  -כשרוצה להביט אל השמש מעמץ
עיניו וסוגר עפעפיו :זגדוס  -זוג שנים .דוס
בלשון רומי שנים .כלומר ,הזוג של עינים או
של גביני העין שדרכן להיות שוין ,חלוק לשני

ענינים ,כגון עינו אחת שחורה ואחת כעין
התכלת ,באחת מגבות עיניו שער מרובה
ובאחת מעט .וכן בכל שאר זוגות של אברים
כל זוגא דלא שוו להדדי ,זגדוס קרי ליה :צירן
 שעיניו זולגות דולפות ויורדות תמידדמעה :שנשרו ריסי עיניו  -שנפל שער
שבעפעפיו :מפני מראית העין  -אבל מום
גמור לא הוי .והני מילי כשנשאר בעפעפים
רושם שער .אבל אם לא נשאר רושם לשער
כל עיקר ,הרי זה מום גמור .וכן אי נפישי
שערי בריסי העין ,הוי מום גמור .ושלשה
דינים חלוקים יש במומי אדם .המומין השוין
באדם ובבהמה ,כהן דעבר ועבד בהן לוקה
ועבודתו מחוללת .והמומין היתירים באדם
ואינן בבהמה לוקה אם עבד ואין עבודתו
מחוללת .והמומין שהן מפני מראית העין ,אם
עבר ועבד אינו לוקה ,ואין צריך לומר שאין
עבודתו מחוללת:

גופוֹ ּגָ דוֹ ל ֵמאֵ בָ ָריו אוֹ קָ ָטן
)ד( ֵעינָיו גְּ דוֹ לוֹ ת ְּכ ׁ ֶשל ֵעגֶ ל ,אוֹ ְק ַט ּנוֹ ת ְּכ ׁ ֶשל אַ וָ ּ זּ ּ ,
הוא
ֵמאֵ בָ ָריו ,חָ ְטמוֹ ּגָ דוֹ ל ֵמאֵ בָ ָריו אוֹ קָ ָטן ֵמאֵ בָ ָריו ,הַ ִּצ ּ ֵמם ,וְ הַ ִּצ ּ ֵמ ַע .אֵ יזֶה ּ
צִ ּ ֵמ ַעֶ ׁ ,שאָ זְ נָיו ְק ַט ּנוֹ ת .וְ הַ ִּצ ּ ֵמםֶ ׁ ,שאָ זְ נָיו ּדוֹ מוֹ ת ִל ְספוֹ ג:
רע"ב ) -ד( גופו גדול מאבריו  -שיעור
גופו גדול מן הראוי לפי שיעור שאר אבריו
כגון ידיו ורגליו ושוקיו :חוטמו גדול  -שיעור

החוטם כשיעור אצבע קטנה של ידו .ואם
היה ארוך מכן ,או קצר מכן ,הרי זה מום:
דומות לספוג  -שכווצות וסתומות:

)ה( שְׂ פָ תוֹ הָ ֶע ְליוֹ נָה עוֹ ֶדפֶ ת ַעל הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נָה ,וְ הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נָה עוֹ ֶדפֶ ת ַעל הָ ֶע ְליוֹ נָה,
סולִ ,מ ּ ְפנֵי ַמ ְר ִאית הָ ָעיִ ןּ ַ .ד ָ ּדיו ׁשוֹ ְכ ִבים ְּכ ׁ ֶשל
לו ִׁש ּנָיוָ ּ ,פ ּ
מום .וְ ׁ ֶשנִּ ְּט ּ
הֲ ֵרי זֶה ּ
רוחַ קַ צְ ִרית ָּבאָ ה
ִא ּ ׁ ָשהְּ ,כ ֵרסוֹ צָ בָ ה ,טַ בּ ּורוֹ יוֹ צֵ א ,נִ ְכ ּ ֶפה אֲ ִפלּ ּו אַ חַ ת ְלי ִָמיםּ ,
ֶהו
ָעלָ יו ,הַ ְמאֻ ְׁש ָּכןּ ,ובַ ַעל ּגֶבֶ ר .אֵ ין לוֹ בֵ יצִ ים ,אוֹ אֵ ין לוֹ אֶ ָּלא בֵ יצָ ה אַ חַ ת ,ז ּ
ֲשכָ יוַ .ר ִּבי
חו א ׁ ָ
מור ַּב ּתוֹ ָרהַ .ר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמר ,כּ ֹל ׁ ֶש ּ ְ
נִמ ְר ּ
ְמרוֹ חַ אָ ׁ ֶש ְך הָ אָ ּ
ֲשכָ יוַ .ר ִּבי חֲנִ ינָא ּ ֶבן אַ נְ ִטיגְ נוֹ ס אוֹ ֵמר ,כּ ֹל ׁ ֶש ּ ַמ ְראָ יו
רוחַ ַּבא ׁ ָ
עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,כּ ֹל ׁ ֶש ּ
וכין:
ח ֲׁש ּ ִ
רע"ב ) -ה( דדיו שוכבים  -גדולים עד
שנראים שוכבים כדדי אשה :נכפה  -נופל
מחמת חולי :אפילו אחת לימים  -שאינו
נופל תדיר אלא פעם אחת לזמן מרובה :רוח
קצרית  -שרוחו קצרה מחמת ]מרה[ השחורה
הגוברת עליו לפרקים ונשאר בלא הרגש:

המאושכן  -שכיס של ביצים ארוך עד שמגיע
לארכובה .בין שהוא נפוח מחמת רוח או
מחמת ליחה :ובעל גבר  -בעל אבר.
שנתארך הגיד שלו ונעשה גדול עד שמגיע
לארכובותיו :שנמרחו אשכיו  -שנימוחו ביציו:
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שרוח באשכיו  -ועל ידי כן ביציו נפוחים:
שמראיו חשוכין  -שהוא שחור .ואע"פ שאינו
שחור ככושי .ולשון מרוח אשך ,מראה חושך,
ולאו בביצים משתעי קרא .ובעיקר הדין לא

פליגי ,שכל אחד מהם מודה במום שמונה
חבירו דהוי מום .ולא נחלקו אלא בפירושו של
מקרא ,ומשמעות דורשין איכא בינייהו:

ֶהו ִע ּקֵ ל ,כּ ֹל
יש ְּבקַ ְרסֻ ָּליוְ ּ ,
)ו( הַ ּ ַמ ִ ּק ׁ
ובאַ ְרכּ ּובוֹ ָתיוּ ,ובַ ַעל ּ ִפיקָ ה ,וְ הָ ִע ּקֵ ל .אֵ יז ּ
גודלוֹ  ,עֲ קֵ בוֹ
ׁ ֶש ּ ַמ ִ ּקיף ּ ַפ ְרסוֹ ָתיו וְ אֵ ין אַ ְרכּ ּובוֹ ָתיו נוֹ ְׁשקוֹ ת זוֹ לָ זוֹ ִ ּ .פיקָ ה יוֹ צְ אָ ה ִמ ּ ּ ָ
יוֹ צֵ א לַ אֲ חוֹ ָריוַ ּ ,פ ְרסָ תוֹ ְרחָ בָ ה ְּכ ׁ ֶשל אַ וָ ּ ז .אֶ צְ ְּבעוֹ ָתיו מֻ ְר ָּכבוֹ ת זוֹ ַעל זוֹ  ,אוֹ
לוטוֹ ת ) ְל ַמ ְעלָ ה( ַעד הַ ּ ֶפ ֶרקָּ ,כ ׁ ֵשרְ .ל ַמ ּ ָטה ִמן הַ ּ ֶפ ֶרק וַ ח ֲָתכָ ּהָּ ,כ ׁ ֵשר .הָ יְ ָתה בוֹ
ְק ּ
וב ַרגְ לָ יו
ָתר ְּבי ָָדיו ּ ְ
סול .וְ ִאם לָ אוָּ ,כ ׁ ֵשר .י ֵ
יְ ֶת ֶרת וַ ֲח ָתכָ ּהִ ,אם י ֶׁש ָּב ּה ֶעצֶ םָ ּ ,פ ּ
הודה ַמכְ ִׁשיר ,וַ חֲכָ ִמים ּפוֹ ְס ִלים .הַ ּ ׁשוֹ לֵ ט
ׁ ֵש ׁש וָ ׁ ֵש ׁש עֶ שְׂ ִרים וְ אַ ְר ַּבעַ ,ר ִּבי יְ ּ ָ
ושי ,וְ הַ גִּ יחוֹ ר ,וְ הַ ַּל ְבקָ ן ,וְ הַ ִ ּק ּ ֵפחַ ,
ירים .הַ כּ ּ ִׁ
ִּב ְׁש ּ ֵתי י ָָדיוַ ,ר ִּבי ּפוֹ סֵ ל ,וַ חֲכָ ִמים ַמ ְכ ִׁש ִ
סולין ָּבאָ ָדם,
וְ הַ ּ ַנ ּנָס ,וְ הַ חֵ ֵר ׁש ,וְ הַ ּ ׁשוֹ טֶ ה ,וְ הַ ּ ִׁשכּ וֹ רּ ,ובַ עֲ לֵ י נְגָ ִעים ְטהוֹ ִריןְ ּ ,פ ּ ִ
וכ ׁ ֵש ִרין ַּב ְּבהֵ ָמהַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ֶּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמרׁ ,שוֹ ָטה בַ ְּבהֵ ָמה אֵ ינ ָּה ִמן
ְּ
וכ ׁ ֵש ִרין
סולין ָּבאָ ָדםְ ּ ,
דוליןְ ּ ,פ ּ ִ
יעזֶר אוֹ ֵמר ,אַ ף ַּבעֲ לֵ י ִד ְל ּ ּ ִ
הַ ּמֻ ְבחָ רַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
ַּב ְּבהֵ ָמה:
רע"ב ) -ו( המקיש בקרסוליו -
שארכובותיו עקומות לוץ וקרסוליו לפנים
ונוקשים זה בזה כשהוא מהלך .ומקיש
בארכובותיו הוי איפכא ,שרגליו עקומים כלפי
חוץ ומרוחקים זו מזו עד שארכובותיו למעלה
]העקומות[ כלפי פנים נוקשות זו בזו :בעל
הפיקין והעיקל  -וקא פריש עיקל ברישא:
כל שהוא מקיף פרסותיו  -כשיושב ומקרב
פרסות רגליו זו לזו :ואין ארכובותיו נוגעות
זו לזו  -שעקומות כלפי חוץ .ובעל הפיקין
הוא שפיקה יוצאה מגודלו ,חתיכת בשר
עגולה כפיקה יוצאה מגודל של ידו או מגודל
של רגלו :עקבו יוצא מאחוריו  -כגון ששוקו
עומד באמצע רגלו שחצי הרגל לפנים וחצי
רגל לאחור :רחבות כשל אווז  -שקלושות הן
כשל אווז ואין ארכן יותר על רחבן :קלוטות
 מדובקות זו בזו :עד הפרק  -דהיינו לצדהצפורן שמחוברים כולן :וחתכה  -שיהיו
מחולקים ,כשר :היתה בו יתירה  -אצבע
יתירה :אם יש בה עצם פסול  -דהואיל
וחתכה הרי הוא מחוסר אבר שנמצא בו :שש
ושש עשרים וארבע  -כלומר אפילו היו
אצבעות ידיו ואצבעות רגליו שוין שבכל יד
ובכל רגל יש שש ושש ,אפילו הכי חכמים

פוסלים .וכל שכן אם היה בידו אחת חמש
ובידו אחת שש ,דהוי מום טפי .והלכה
כחכמים :השולט בשתי ידיו רבי פוסל -
דסבר ,כחישותא אתילידא ביה בימין:
וחכמים מכשירין  -סברי ,בריאותא היא
דאתילידא ליה בשמאל .והלכה כחכמים:
הכושי  -שחור :הגיחור  -אדום כארגמן:
הלבקן  -לבן ביותר :והקפח  -ארוך ודק,
שאינו עב לפי ארכו והוא מכוער ומגונה:
והשכור  -ולא מיין ,הוא דחשיב כבעל מום
מן המומין היתרים באדם שאם עבד לוקה
ואין עבודתו מחוללת .אבל השכור מיין ושכר,
אם עבד חלל .דבפרשת שתויי יין כתיב
)ויקרא י( ולהבדיל בין הקודש ובין החול.
ושכור דמתניתין אינו אלא ששתה חלב הרבה,
או רוב דבש ,או אכל דבילה קעילית,
ונתבלבלה דעתו .שאלו חשובים כבעלי מומים
ואין מחללים עבודה :ובעלי נגעים טהורים
 כגון בוהק וכולו הפך לבן .דאי מנגעיםטמאים ,לא צריך למימר ,דאפילו אכניסת
עזרה חייב כרת :דלדולין  -כמין חתיכות
בשר יוצאות תלויות בהן ,והלכה כר' אליעזר
בן יעקב:
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וט ֵרפָ ה ,וְ יוֹ צֵ א דֹפֶ ן,
סולין ַּב ְּבהֵ ָמה ,אוֹ תוֹ וְ אֶ ת ְּבנוֹ ְ ּ ,
ופ ּ ִ
)ז( אֵ לּ ּו ְּכ ׁ ֵש ִרין ָּבאָ ָדםְ ּ ,
סולַ ,עד
)וְ ׁ ֶש ּנ ֶֶע ְב ָדה בָ הֶ ן עֲ בֵ ָרה ,וְ ׁ ֶשהֵ ִמית אֶ ת הָ אָ ָדם( .הַ ּנוֹ ֵ ׂשא נ ִָׁשים ַּבעֲ בֵ ָרהָ ּ ,פ ּ
סולַ ,עד ׁ ֶשיְ ּקַ ּ ֵבל ָעלָ יו ׁ ֶשלּ ֹא יְ הֵ א ִמ ּ ַט ּ ֵמא
ׁ ֶשיּ ִ ַּדיר ֲה ָניָה .הַ ּ ִמ ּ ַט ּ ֵמא לַ ּ ֵמ ִתיםָ ּ ,פ ּ
לַ ּ ֵמ ִתים:
רע"ב ) -ז( אותו ואת בנו  -אב ובנו כהן
עובדים עבודה ביום אחד ובזמן אחד .ואין
אותו ואת בנו בבהמה קרבין ביום אחד:
וטריפה  -שנולד בה אחד מסימני טרפות
המנויין בפרק אלו טריפות ,אינה קריבה על
גבי המזבח :ויוצא דופן  -שקרעו את אמו
והוציאוהו חי .בבהמה ,פסולה להקרבה ,דכי
יולד כתיב ,פרט ליוצא דופן .ובכהן המקריב
לא מיפסיל בהכי :הנושא נשים בעבירה -
כהן שנשא גרושה וחללה זונה נודר ועובד.
אע"פ שעדיין לא גירש מותר לעבוד אחר
שנדר שלא יהנה הוא ממנה והיא ממנו עד

גמרא

שיגרש .והוא שידור על דעת רבים שאין לו
התרה אלא לדבר מצוה .וליכא למיחש שמא
ילך אצל חכם ויאמר דלצורך דבר מצוה הוא
שואל שיתירו לו את נדרו ,דכיון דקיימא לן
שהבא להתיר נדרו צריך לפרש על מה נדר,
ודאי כי שמע חכם דמשום שהוא גרושה או
זונה דאסורה לו נדר ,לא שרי ליה נדרו :עד
שיקבל עליו שלא יהא מיטמא למתים -
הכא סגי ליה בקבלה ,ולא מדרינן ליה כמו
גבי נושא נשים בעבירה ,משום דהתם יצרו
תוקפו ,הכא גבי טומאה אין יצרו תוקפו,
הלכך בקבלה גרידא סגי ליה:

– בכורות דף מד' ע"ב

אמר רבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא משתינין מים בפני רבים ואין
שותין מים בפני רבים ותניא נמי הכי משתינין מים בפני רבים ואין שותין
מים בפני רבים ומעשה באחד שביקש להשתין מים ולא השתין ונמצא
כריסו צבה שמואל איצטריך ליה בשבתא דרגלא נגדו ליה גלימא אתא
לקמיה דאבוה א"ל אתן לך ד' מאה זוזי וזיל אהדר עובדא את דאפשר לך
דלא אפשר ליה ליסתכן מר בר רב אשי איצטריך אגודא גמלא אשתין
אמרו ליה חמתך קאתיא אמר להו באודנה ותיפוק לי משום עלקא בשותת
תנו רבנן שני נקבים יש בו באדם אחד מוציא שתן ואחד מוציא שכבת זרע
ואין בין זה לזה אלא כקליפת השום בשעה שאדם נצרך אם נקבו זה לתוך
זה נמצא עקר אמר ריש לקיש מאי דכתיב לא יהיה בך עקר ועקרה
ובבהמתך אימתי לא יהיה בך עקר בזמן שבבהמתך אמר רבי יהושע בן לוי
לא יהיה בך עקר מן התלמידים ועקרה שלא תהא תפלתך עקורה לפני
המקום אימתי בזמן שאתה משים עצמך כבהמה אמר רב פפא לא ישתין
אדם מים לא על כלי חרס ולא על מקום קשה דאמר רב הני מדורי דבבל
מהדרי מיא לעין עיטם אמר אביי הא איתתא לא תקום להדיא באנפי
ינוקא אגיסא לית לן בה תניא רבן שמעון בן גמליאל אומר עמוד החוזר
מביא אדם לידי הדרוקן סילון החוזר מביא אדם לידי ירקון אמר רבה בר
רב הונא אמר רב קטינא אמר ריש לקיש דם רבה שחין רבה שכבת זרע

כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

7

חק לישראל – פרשת עקב יום ה'
רבה צרעת רבה צואה רבה הדרוקן רבה מי רגלים רבין ירקון רבה :רוח
קצרית באה עליו מאי ניהו תנא רוח בן נפלים באה עליו:
רש"י על הגמרא
ואין שותין מים  -דדרך תלמיד חכם להיות
צנוע באכילה ובשתיה אבל להטיל מים לא
ליהוי צנוע שמא ימתין ויסתכן :איצטריכא
ליה  -להטיל מים :בשבתא דריגלא -
שלשים יום קודם הרגל דשואלין ודורשין
בהלכות הרגל כדאמרינן במגילה )דף ד( :נגדו
ליה גלימא  -פרסו סדין בינו לבין העם:
אהדר עובדא  -דרוש שאסור להמתין
מלהטיל מים עד שיהא לו צניעות :את
דאפשר לך  -לפרוש סדין לפי שחשוב אתה:
ואי ליצטרך אינש אחרינא דלא אפשר ליה -
וימתין עד שילכו העם ויסתכן ויהא עקור:
חמתך  -חמותך :באודנה  -אפילו בתוך
אזנה הייתי מטיל מים אם לא היה לי מקום
אחר קודם שאמתין וכ"ש בפניה :ותיפוק לי
משום עלקא  -דקתני לעיל שבקש להשתין
ולא השתין ונמצא כריסו צבה ממאי דמשום
המתנה הוה ליה דלמא עלקא שתה שקורין
שנשוא"ה לפיכך צבה כריסו :בשותת  -שאינו

זוהר

יכול להטיל מים יפה לאחר כן אלא שותת
טיפין טיפין דודאי מחמת עיכוב שתן הוה
ליה :בזמן שבבהמתך  -שתשים עצמך
כבהמה שלא תהא צנוע בהטלת מים :שלא
תהא תפלתך עקורה כו'  -וכשתתפלל ]על
בנים[ תהא נשמעת תפלתך :כבהמה  -שלא
תמתין מלהטיל מים :לא על )גב( כלי חרס
 בתוך עביט של מימי רגלים לפי שמשליכיןאותו בנהר בסמוך להם ונהרות בבל הולכין
ומתעכבין בעין עיטם כדמפרש :ולא על
מקום קשה  -שאינן בולעין וצפין על הקרקע
עד שנשטפין למקום מדרון ונופלין לנהר:
ואמר רב הנך מדורי דבבל  -מקומות מדרון
שבבבל :מהדרי לעין עיטם  -שבו כ"ג טובל
ביוה"כ כדאמרי' במסכת יומא בפרק ג' )דף
לא( :לא תיקום להדיא באפי ינוקא  -כשהיא
מטלת אל תעמוד ממש כנגד התינוקות
דחוצפתא היא:

– עקב דף רעא' ע"ב .רעד' ע"א

ית ׁ ֻש ְלחָ ן עֲ צֵ י ִׁש ִּטים וְ גוֹ 'ָ ּ .תא חֲזִ יִ ,מנְ הָ גִ ין ָט ִבין
ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,שמות כה( וְ ָעשִׂ ָ
ינון ִמ ְּבנֵי ּ ָפתוֹ ָרה
ארי ִ ּד ְס ּ ָ
ירן הֲ ווֹ נַהֲ גֵ י ָמ ֵ
וְ ׁ ַש ּ ִפ ָ
עוד ָתא ְ ּד ַמ ְל ָּכאְ ,לאַ ֲחזָאָ ה ְ ּד ִא ּ ּ
ְּד ַמ ְל ָּכא.
ְ
עוד ָתא .חַ ד ,נְ ִּטילַ ת י ַָדיִ םִּ .תנְ יָינָא
ש ָרה ְ ּדבָ ִרים צָ ִריך אָ ָדם ְל ֶמ ְע ַּבד ִּב ְס ּ ָ
וַ עֲ ָ ׂ
ולאוֹ סָ פָ א
עוד ִתיןְ ּ ,
יתאָ הְ ,ל ֵמיכַ ל ְּתלַ ת ְס ּ ָ
ְל ַת ְ ּקנָא ְׁש ּ ֵתי ִּכ ָּכרוֹ ת ְל ׁ ַש ָּבתְּ .ת ִל ָ
יעאָ הְ ,לאַ נְ הָ ָרא ּ ָפתוֹ ָרא ִּב ְׁש ָרגָ א.
ֵמחוֹ ל ַעל הַ ּק ֶֹד ׁשְ .ר ִב ָ
יתא.
ח ֲִמ ׁ ָשאָ ה ,כּ וֹ ס ְ ּדוַ יְ כֻ לּ ּוְׁ .ש ִּתי ָתאָ הְ ,ל ֶמהֱוֵי ַעל ּ ָפתוֹ ָרא ִמ ֵּלי ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
יהְּ .ת ִמינָאָ ה,
ֵיתון ַעל ּ ָפתוֹ ֵר ּ
ְׁש ִב ָ
יעאָ הְ ,לאַ ְרכָ אָ ה ַעל ּ ָפתוֹ ָראְּ ,בגִ ין ַ ּדעֲ נִ יִ ּים י ּ
יראָ ה ,כּ וֹ ס ִ ּדבְ ָרכָ ה.
יעאָ הִּ ,ב ְר ַּכת הַ ּ ָמזוֹ ן .עֲ ִׁש ָ
נְ ִטילַ ת י ַָדיִ ם ְּב ַמיִ ם אַ חֲרוֹ נִ יםְּ .ת ִׁש ָ
וְ צָ ִר ְ
שר
לולָ ה ֵמ ֶע ֶ ׂ
ישאּ ְ ,ד ִא ִ
ול ַת ְ ּקנָא לוֹ ן ְּב ָרזָא קַ ִ ּד ׁ ָ
יהוְ ּ ,
יהי ְּכ ּ
יך ְלאַ ְחזְ ָרא ָעלַ יְ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ובגִ ין ַּכ ְך
בורהְ ּ .
הואִ ,מ ִּס ְט ָרא ִ ּדגְ ּ ָ
יך
יהו ּ ָפתוֹ ָרא ְ ּד ּ ְ
ְס ִפ ָ
ּ
יראן ,וְ ִא ּ
מוהָ ַר ָּבנָןֻ ׁ ,ש ְלחָ ן ַּב ָ ּצפוֹ ן:
אוֹ ְק ּ
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סולוֹ ת
מוהָ ַר ָּבנָן ְ ּד ַמ ְתנִ ִ
זוהֲמוֹ ת ּ ְפ ּ
יתין ,י ַָדיִ ם ְמ ּ
חַ ד נְ ִטילַ ת י ַָדיִ םּ ְ ,דהָ ִכי אוֹ ְק ּ
לַ ְּב ָרכָ ה.
יתא,
לוחֵ י אוֹ ַריְ ָ
ינון ְר ִמיזִ ין ִּב ְת ֵרי ּ
ִּתנְ יָינָאְ ,ל ִמ ְבצַ ע ַעל ְׁשנֵי ִּכ ָּכרוֹ ת ְּב ׁ ַש ָּבתּ ְ ,ד ִא ּ ּ
זוגוֹ ת.
ְ ּד ִא ְתיְ ִ
יבו ְּב ׁ ַש ָּבת ּ
יה ּ
יתין,
מוהָ ַר ָּבנָן ְ ּד ַמ ְתנִ ִ
יתאָ ה ְל ֵמיכַ ל ְׁשל ׁ ָֹשה ְס ּ ָ
ְּת ִל ָ
עוד ִתין ְּב ׁ ַש ָּבתְּ ,כ ָמה ְ ּדאוֹ ְק ּ
ימו
ינון ְׁש ִל ּ
עודוֹ ת ְּב ׁ ַש ָּבתּ ְ ,ד ִא ּ ּ
יהו ,יְ הֵ א חֶ ְל ִקי ִעם ּגוֹ ְמ ֵרי ׁ ָשל ֹׁש ְס ּ
ְ ּדאָ ַמר חַ ד ִמינַיְ ּ
שר .וְ ָרזָא ְ ּד ֹענֶג) ,בראשית ב( וְ נָהָ ר
ִ ּד ְׁשבַ ע ִּב ְרכָ אן ִ ּדצְ לוֹ ָתאְ ,לאַ ְׁש ְל ָמא ְּבהוֹ ן ְל ֶע ֶ ׂ
ימן,
יה ְר ׁש ּו ְלקַ יְ ּ ָ
ומאן ְ ּדלָ א ְמקַ יֵּים לוֹ ן ,וְ ִאית לֵ ּ
יוֹ צֵ א ֵמעֵ ֶדן ְלהַ ְׁשקוֹ ת אֶ ת הַ ּגָ ןַ ּ .
יה ְלנֶגַ ע צָ ַר ַעת.
ִא ְתהַ ּ ָפ ְך לֵ ּ
מוהָ קַ ְד ָמ ִאיןֻ ׁ ,ש ְלחָ ן ַּב ָ ּצפוֹ ן,
ְר ִב ָ
יעאָ הְ ,לאַ נְ הָ ָרא ּ ָפתוֹ ָרא ִּב ְמנ ְַר ּ ָתאְּ .כ ָמה ְ ּדאוֹ ְק ּ
ְ
הוא הָ ִכי צְ ִריכָ א ְל ֶמהוֵ י:
ְמנוֹ ָרה ַּב ָדרוֹ םּ ְ ,דפָ תוֹ ָרא ְ ּד ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ישאָ ה ,כּ וֹ ס ְ ּדוַ יְ כֻ לּ ּו .כּ וֹ "סְּ ,בחֶ ׁשבוֹ ן אֱ ל ִֹהים .וַ יְ כֻ לּ ּו ע"בְּ ,דכָ ִליל לוֹ ן ַּכ ָּלה
ח ֲִמ ׁ ָ
ְ
יתא ,צָ ִריך ְלאַ ְסה ֲָדא ַעל עוֹ בָ ָדא
ישאּ ְ ,דהַ אי כּ וֹ ס ָמ ֵּלא יֵינָא ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
קַ ִ ּד ׁ ָ
אשית:
ִּדבְ ֵר ִׁ
יתין ,ג'
ארי ַמ ְתנִ ִ
מוהָ ָמ ֵ
ְׁש ִת ָ
יתאָ הְ ,ל ֶמהֱוֵי ַעל ּ ָפתוֹ ָרא ִ ּד ְב ֵרי ּתוֹ ָרהּ ְ ,דהָ ִכי אוֹ ְק ּ
כו' .וְ ָרזָא ְ ּד ִמ ָּלהְּ ,בגִ ין
רו ָעלָ יו ִ ּדבְ ֵרי ּתוֹ ָרה וְ ּ
לו ַעל ׁ ֻש ְלחָ ן אֶ חָ ד וְ לָ א אָ ְמ ּ
ׁ ֶשאָ ְכ ּ
ימינָאְ .לחַ ְּב ָרא יְ ִמינָא
יהיבַ ת ִמ ִ
יתא ִא ְתיְ ִ
מוהָ ׁ ֻש ְלחָ ן ַּב ָ ּצפוֹ ן ,וְ אוֹ ַריְ ָ
ְ ּדהָ א אוֹ ְק ּ
ימינָאָ ּ ,פתוֹ ָרא
יהי יְ ָי' ִמ ִ
יתא ִא ִ
יהו ִ ּדינָאְּ .דאוֹ ַריְ ָ
יהו ַרח ֵ
ֲמיִּ ,בשְׂ ָמאלָ א ְ ּד ִא ּ
ְ ּד ִא ּ
ְ
מוהָ ַר ָּבנָן
אֲ ֹדנָי ִמ ּ ְׂש ָמאלָ א ,וְ צָ ִריך ְלחַ ְּב ָרא לוֹ ןִּ .ד ְבגִ ין ְ ּדפָ תוֹ ָרא ִמ ּ ְׂש ָמאלָ א ,אוֹ ְק ּ
ובגִ ין ַּכךְ,
סוףְ ּ .
יתין ,קָ ִׁשין ְמזוֹ נוֹ ָתיו )דף רע"ג ע"ב( ׁ ֶשל אָ ָדם ִּכ ְק ִר ַ
ְּד ַמ ְתנִ ִ
יעת יַם ּ
צָ ִר ְ
יתא:
יהְ ,ל ַמאן ְ ּדיִ ְׁש ְּת ַ ּדל ְּב ִפ ְת ּגָ ֵמי אוֹ ַריְ ָ
יך ּ ַת ְל ִמיד חָ כָ ם ְלז ּ ְַמנָא ִע ּ ֵמ ּ
ובגִ ין ָ ּדאָּ ,כל הַ ּ ַמאֲ ִר ְ
יך ַעל
יעאָ הְ ,לאַ ְרכָ אָ ה ַעל ּ ָפתוֹ ָראְּ ,בגִ ין עֲ נִ יִ ּיםְ ּ .
ְׁש ִב ָ
ְ
ובגִ ין ָּכך )משלי י( ּוצְ ָדקָ ה ּ ַת ִּציל ִמ ּ ָמוֶת.
ושנוֹ ָתיוְּ ּ .
יכין לוֹ י ָָמיו ּ ְׁ
ׁ ֻש ְלחָ נוֹ ַמאֲ ִר ִ
ינו לוֹ ןְּ ,בגִ ין ֶמלַ ח ְסדוֹ ִמית ,וְ ָרזָא ְ ּד ִמ ָּלה,
ְּת ִמינָאָ הַ ,מיִ ם אַ חֲרוֹ נִ ים ְ ּד ָת ִק ּ
יתם ְקדוֹ ִׁשים ,אֵ לּ ּו ַמיִ ם אַ חֲרוֹ נִ ים.
אשוֹ נִ ים .וִ ְהיִ ֶ
וְ ִה ְתקַ ִ ּד ְׁש ּ ֶתם ,אֵ לּ ּו ַמיִ ם ִר ׁ
רו
יתין ,עֲ ָ ׂ
ארי ְ ּד ַמ ְתנִ ִ
מוהָ ָמ ֵ
ְּת ִׁש ָ
ש ָרה ְ ּדבָ ִרים נֶאֶ ְמ ּ
יעאָ ה ,כּ וֹ ס ִ ּד ְב ָרכָ ה .וְ אוֹ ְק ּ
ְּבכוֹ ס ִ ּד ְב ָרכָ ה וְ ִא ֵּלין ִא ּ
טו"ף .הַ ָ ּדחָ "הְׁ .ש ִטיפָ "ה .חַ "יָ .מלֵ "א.
טו"רִ .ע ּ ּ
ינּוןִ .ע ּ ּ
ומסַ ְ ּלקוֹ ִמן הַ ּקַ ְרקַ ע טֶ פַ ח .וְ נוֹ ֵתן ֵעינָיו בּ וֹ .
ומקַ ְּבלוֹ ִּב ְׁש ּ ֵתי י ָָדיו .וְ נוֹ ְתנוֹ ַּביּ ִָמיןְ ּ .
ְּ
נו אֶ ָּלא אַ ְר ָּב ָעה ׁ ֶשהֵ ן הַ ָ ּדחָ ה.
ְּ
ומ ׁ ַשגְּ רוֹ ְּב ַמ ּ ָתנָה ְלאַ נְ ׁ ֵשי ֵּביתוֹ  .וְ ַע ְכ ׁ ָשיו ,אֵ ין לָ ּ
וש ִטיפָ ה .חַ יָ .מ ֵּלא .וְ י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים חַ י ִמן הֶ חָ ִבית ,וְ י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים חַ י ,הַ כּ וֹ ס ׁ ָשלֵ ם.
ּ ְׁ
ְ
מוהָ ַר ָּבנָןִּ ,ב ְׁשל ׁ ָֹשה ,צָ ִריך כּ וֹ ס .וְ ָרזָא ְ ּד ִמ ָּלה,
עֲ ִׁש ָ
יראָ הִּ ,ב ְר ַּכת ְמזוֹ נָא ,הָ א אוֹ ְק ּ
ְ
ינון אֲבָ הָ ןַּ ,בכּ ֹ"ל ִמכּ ֹ"ל כּ ֹ"ל.
ְּבגִ ין ְ ּד ִא ִ
לולוֹ ָתיִ ךּ ְ ,ד ִא ּ ּ
יהי )ירמיה ב( אַ הֲבַ ת ְּכ ּ
וְ לֵ ית ְלאַ ְרכָ אָ ה י ִַּתיר:
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חק לישראל – פרשת עקב יום ה'
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק א'
)יב( רבים שנתועדו לאכול פת או לשתות יין ובירך אחד מהן וענו כולם אמן הרי אלו
מותרין לאכול ולשתות אבל אם לא נתכוונו לאכול כאחד אלא זה בא מעצמו וזה בא
מעצמו אע"פ שהן אוכלין מככר אחד כל אחד ואחד מברך לעצמו במה דברים אמורים
בפת ויין בלבד אבל שאר אוכלים ומשקין אינן צריכין הסיבה אלא אם בירך אחד מהן
וענו כולן אמן הרי אלו אוכלים ושותין ואף ע"פ שלא נתכוונו להסב כאחד:
)יג( כל השומע אחד מישראל מברך ברכה מכל הברכות כולן אע"פ שלא שמע הברכה
כולה מתחלתה ועד סופה ואע"פ שאינו חייב באותה ברכה חייב לענות אמן ואם היה
המברך )עכו"ם או( אפיקורוס או כותי או תינוק המתלמד או שהיה גדול ושינה ממטבע
הברכה אין עונין אחריהן אמן:

ð"òì

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