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חק לישראל – פרשת האזינו יום א'
תורה -

דברים פרק לב'

ינו הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וַ ֲא ַד ּ ֵב ָרה
ינו הַ ּ ׁ ָ
ש ַמיִ ם וַ א ֲַד ּ ֵב ָרה וְ ִת ְׁש ַמע הָ אָ ֶרץ ִא ְמ ֵרי ִפי) :א( הַ אֲזִ ּ
)א( הַ אֲ זִ ּ
אֲמלֵ ל וְ ִת ְׁש ַמע אַ ְר ָעא ִא ְמ ֵרי פֻ ִמי:
וְ ִת ְׁש ַמע הָ אָ ֶרץ ִא ְמ ֵרי ִפי) :א( ֲאצִ ית ּו ְׁש ַמיָא וַ ַ

יבים עֲ לֵ י
)ב( יַעֲ רֹף ַּכ ּ ָמטָ ר ִל ְק ִחי ִּתזַּל ַּכ ּ ַטל ִא ְמ ָר ִתי ִּכשְׂ ִע ִירם עֲ לֵ י ֶד ׁ ֶשא וְ ִכ ְר ִב ִ
ש ב:
יבים עֲ לֵ י ֵע ֶ ׂ
שב) :ב( יַעֲ רֹף ַּכ ּ ָמ ָטר ִל ְק ִחי ִּתזַ ּל ַּכ ּ ַטל ִא ְמ ָר ִתי ִּכשְׂ ִע ִירם עֲ לֵ י ֶד ׁ ֶשא וְ ִכ ְר ִב ִ
ֵע ֶ ׂ
ימ ֵרי ְּכרוּחֵ י ִמ ְט ָרא ְדנ ְָׁש ִבין ַעל ִד ָתאָ ה ו ִּכ ְר ִסיסֵ י ַמ ְלקוֹ ׁ ָשא ִדי ַעל
)ב( יְ בַ סַ ם ְּכ ִמ ְט ָרא או ְּלפָ נִ י יִ ְתקַ ּ ֵבל ְּכ ַטלָ א ֵמ ְ
ִעשְׂ ָּבא:

בו ֹג ֶדל
ינו) :ג( ִּכי ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה אֶ ְק ָרא הָ ּ
בו ֹג ֶדל לֵ אלֹהֵ ּ
)ג( ִּכי ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה אֶ ְק ָרא הָ ּ
אֲרי ִּב ְׁש ָמא ַדיְ ָי אֲ נָא ְמצַ ּ ֵלי הָ ב ּו ְרבו ָּתא קָ ָדם אֱלָ הָ נָא:
ינו) :ג( ֵ
לֵ אלֹהֵ ּ

ָשר
ֱמונָה וְ אֵ ין ָעוֶל צַ ִ ּדיק וְ י ׁ ָ
)ד( הַ צ ּּור ּ ָת ִמים ּ ָפעֳ לוֹ ִּכי כָ ל ְ ּד ָרכָ יו ִמ ְׁש ּ ָפט אֵ ל א ּ
הוא) :ד(
מונָה וְ אֵ ין ָעוֶל צַ ִ ּדיק וְ יָ ׁ ָשר ּ
הוא) :ד( הַ צ ּּור ּ ָת ִמים ּפָ עֳ לוֹ ִּכי כָ ל ְ ּד ָרכָ יו ִמ ְׁש ּפָ ט אֵ ל ֱא ּ
ּ
ימנָא ְד ִמן קָ ָדמוֹ ִהי ַעוְ לָ ה לָ א נ ִָפיק ִמן קֳ ָדם ְדז ַַּכאי
ּ ַת ִקיפָ א ְד ׁ ָש ְל ִמין עוֹ בָ דוֹ ִהי אֲ ֵרי ָּכל אוֹ ְרחָ ֵת ּה ִדינָא אֱלָ הָ א ְמהֵ ְ
וְ קַ ִׁשיט הוּא:

מומם ּדוֹ ר
ופ ַת ְל ּתֹל) :ה( ִׁשחֵ ת לוֹ לֹא ָּבנָיו ּ ָ
מומם ּדוֹ ר ִע ּקֵ ׁש ּ ְ
)ה( ִׁשחֵ ת לוֹ לֹא ָּבנָיו ּ ָ
ופ ַת ְל ּתֹל) :ה( ח ֲִביל ּו ְלהוֹ ן לָ א לֵ ּה ְב ַניָא ִדי ְפלָ ח ּו ְל ַטעֲ וָ ָתא ָד ָרא ְדאַ ְׁשנִ י ּו עוֹ בָ דוֹ ִהי וְ ִא ְׁש ּ ַתנִ י ּו:
ִע ּקֵ ׁש ּ ְ

הוא אָ ִב ָ
הוא ָעשְׂ ָך
יך ּקָ נ ֶָך ּ
לו זֹאת ַעם נָבָ ל וְ לֹא חָ כָ ם הֲלוֹ א ּ
)ו( הַ ְליהֹוָ ה ִּתגְ ְמ ּ
הוא ָעשְׂ ךָ
ָ
ָ
וַ יְ ֹ
הוא אָ ִביך ּקָ נֶך ּ
לו זֹאת ַעם ָנבָ ל וְ לֹא חָ כָ ם הֲ לוֹ א ּ
כנֲנ ֶָך) :ו( הַ ְליהֹוָ ה ִּתגְ ְמ ּ

וַ יְ ֹכנֲנ ָ
קֳדם יְ ָי אַ ּתוּן ּגָ ְמ ִלין ָ ּדא ַע ּ ָמא ְדקַ ִּביל ּו אוֹ ַריְ ָתא וְ לָ א חַ ִּכימ ּו הֲ לָ א הוּא אֲ בו ְּך וְ אַ ְּת ִדי לֵ ּה הוּא
ֶך) :ו( הָ א ָ
ָע ְב ָד ְך וְ אַ ְת ְקנָךְ:

רש"י
)א( האזינו השמים  -שאני מתרה בהם
בישראל ותהיו אתם עדים בדבר שכך אמרתי
להם שאתם תהיו עדים וכן ותשמע הארץ
ולמה העיד בהם שמים וארץ אמר משה אני
בשר ודם למחר אני מת אם יאמרו ישראל לא
קבלנו עלינו הברית מי בא ומכחישם לפיכך
העיד בהם שמים וארץ עדים שהם קיימים
לעולם ועוד שאם יזכו יבואו העדים ויתנו
שכרם הגפן תתן פריה והארץ תתן יבולה
והשמים יתנו טלם ואם יתחייבו תהיה בהם
יד העדים תחלה ועצר את השמים ולא יהיה
מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואח"כ
ואבדתם מהרה על ידי העובדי כוכבים:
)ב( יערוף כמטר לקחי  -זו היא העדות
שתעידו שאני אומר בפניכם תורה שנתתי
לישראל שהוא חיים לעולם .כמטר הזה שהוא
חיים לעולם כאשר יערפו השמים טל ומטר:
יערוף  -לשון יטיף וכן ירעפו דשן יערפו
טל :תזל כטל  -שהכל שמחים בו .לפי

שהמטר יש בו עצבים לבריות )ס"א יש עצבים
בו( כגון הולכי דרכים ומי שהיה בורו מלא
יין :כשעירים  -לשון רוח סערה כתרגומו
כרוחי מטרא מה הרוחות הללו מחזיקין את
העשבים ומגדלין אותם אף ד"ת מגדלין את
לומדיהן :וכרביבים  -טיפי מטר ונ"ל ע"ש
שיורה כחץ נקרא רביב כמד"א רובה קשת:
דשא  -ארברי"ץ )גראזגוויכס( עטיפת הארץ
מכוסה בירק :עשב  -קלח אחד קרוי עשב
וכל מין ומין לעצמו קרוי עשב:
)ג( כי שם ה' אקרא  -הרי כי משמש בלשון
כאשר כמו כי תבואו אל הארץ כשאקרא
ואזכור שם ה' אתם הבו גודל לאלהינו וברכו
שמו מכאן אמרו שעונין ברוך שם כבוד
מלכותו אחר ברכה שבמקדש:
)ד( הצור תמים פעלו  -אע"פ שהוא חזק
כשמביא פורענות על עוברי רצונו לא בשטף
הוא מביא כי אם בדין כי תמים פעלו :אל
אמונה  -לשלם לצדיקים צדקתם לעוה"ב

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

טעון גניזה

2

חק לישראל – פרשת האזינו יום א'
ומקיפין אותו סביבות הגדיל :פתלתל  -מן
התיבות הכפולות כמו ירקרק אדמדם סחרחר
סגלגל:
)ו( הלה' תגמלו זאת  -לשון תימה וכי לפניו
אתם מעציבין שיש בידו ליפרע מכם ושהיטיב
לכם בכל הטובות :עם נבל  -ששכחו את
העשוי להם :ולא חכם  -להבין את הנולדות
שיש בידו להיטיב ולהרע :הלוא הוא אביך
קנך  -שקנאך שקננך בקן הסלעים ובארץ
חזקה שתקנך בכל מיני תקנה :הוא עשך -
אומה באומות :ויכוננך  -אחרי כן בכל מיני
בסיס וכן מכם כהנים מכם נביאים ומכם
מלכים כרך שהכל תלוי בו:

ואע"פ שמאחר את תגמולם סופו לאמן את
דבריו :ואין עול  -אף לרשעים משלם שכר
צדקתם בעוה"ז :צדיק וישר הוא  -הכל
מצדיקים עליהם את דינו וכך ראוי וישר להם
צדיק מפי הבריות וישר הוא וראוי להצדיקו:
)ה( שחת לו וגו'  -כתרגומו חבילו להון ולא
ליה :בניו מומם  -בניו היו והשחתה
שהשחיתו היא מומם :בניו מומם  -מומם של
בניו היה ולא מומו :דור עקש  -עקום
ומעוקל כמו ואת כל הישרה יעקשו ובלשון
משנה חולדה ששיניה עקומות ועקושות:
ופתלתול  -אנטורט"לייש )פערדרעהט,
פערוויקקעלט( כפתיל הזה שגודלין אותו

נביא

– שמואל ב' פרק כב' א'-ו'

ירה הַ זֹּאת ְּביוֹ ם ִה ִּציל יְ הֹוָ ה אֹ תוֹ ִמ ַּכף ָּכל
)א( וַ יְ ַד ֵּבר ָ ּדוִ ד לַ יהֹוָ ה אֶ ת ִ ּדבְ ֵרי הַ ּ ִׁש ָ
אול) :א( ושבח דוד בנבואה קדם יי ית פתגמי תושבחתא הדא פתגמי תושבחתא
אֹ יְ בָ יו ּ ִ
ומ ַּכף ׁ ָש ּ
הדא על כל יומיא דשיזיב יי ית ישראל מיד כל בעלי דבביהון ואף לדוד שיזביה מחרבא דשאול:

ומפַ ְל ִטי ִלי:
ומצֻ ָד ִתי ּ ְ
ֹאמר יְ הֹוָ ה סַ ְל ִעי ּ ְ
)ב( וַ יּ ַ
נוסי מ ִֹׁש ִעי ֵמחָ ָמס ּת ִֹׁש ֵענִ י:
ומ ּ ִ
צורי אֶ חֱסֶ ה בּ וֹ ָמגִ נִּ י וְ קֶ ֶרן יִ ְׁש ִעי ִמשְׂ ּגַ ִּבי ּ ְ
)ג( ֱאלֹהֵ י ּ ִ
)ב( ואמר יי תוקפי ורוחצני ומשיזיב יתי:

)ג( אלהי דאתרעי בי קרבני לדחלתיה תוקפי דמן קדמוהי מתיהב לי תקוף ופורקן לאתגברא על בעלי
דבבי רוחצני דעל מימריה אנא רחיץ בעדן עקא מגין עלי מבעלי דבבי ואמר לארמא קרני בפורקניה
סומכני דהוה מימריה סמך לי כד הויתי עריק מן קדם רדפי פורקני מבעלי דבבי ואף מיד כל חטופין
שיזיב יתי:

ומאֹ יְ בַ י ִאוָ ּ ׁ ֵש ַע:
ְמהֻ ָּלל אֶ ְק ָרא יְ הֹוָ ה ּ ֵ

)ד(
מבעלי דבבי פריק יתי:

)ד( אמר דוד בתושבחא אנא מצלי קדם יי דבכל עדן

ַעל יְ בַ עֲ תֻ נִ י) :ה( ארי אקיפתני עקא כאתא דיתבא על
)ה( ִּכי אֲפָ פֻ נִ י ִמ ְׁש ְּב ֵרי ָמוֶת ַנחֲלֵ י ְב ִליּ ַ
מתברא וחילא לית לה למילד והיא מסכנא לממת סיעת חיבין בעתת יתי:

חֶ ְבלֵ י ְׁשאוֹ ל סַ ּ ֻבנִ י ִק ְ ּדמֻ נִ י מ ְֹק ׁ ֵשי ָמוֶת:

)ו(
קטול:

)ו( משרית רשיעין אקפוני קדמוני דמזינין במני

רש"י
)א( ביום הציל ה' אותו  -לעת זקנתו ,לאחר
שעברו עליו כל צרותיו ונצול מכולם .ומכף
שאול  -והלא שאול בכלל היה ,אלא שהיה
אויבו ורודפו מכולם .כיוצא בו )לעיל ב ל(:
תשעה עשר איש ועשהאל ,כיוצא בו )יהושע ב
א( :לכו ראו את הארץ ואת יריחו וכיוצא בו
)מלכים א יא א( :והמלך שלמה אהב נשים
נכריות ואת בת פרעה )מלכים א יא א(:

)ב( סלעי ומצודתי  -לשון חוזק הם' ,סלע'
כמשמעו' ,מצודה' היא מצודת יערים ,שקורין
פליישאי"ן בלע"ז .ועל שם הנס שנעשה לו
בסלע המחלוקת )שמואל א כג ח( ,והמצדות
בחורשה .ומפלטי לי  -מפלטי עם צבא
ישראל במלחמה ,ופעמים שהוא מפלט לי
כשאני לבדי ,כגון מן ישבי בנוב )לעיל כא יז(:
)ג( צורי  -לשון סלע ,שהסלע מחסה לעוברי
דרך ,מן המטר והרוחות ,אבריאמ"ש בלע"ז.
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אחסה  -לשון כיסוי ,שהייתי מתכסה לעזרה.
משגבי  -סומכני .ומנוסי  -שהייתי נס אליו
לעזרה:
)ד( מהולל אקרא ה'  -כתרגומו; בקראי לו
אהודנו ,לפי כי מאויבי אני בוטח שאושע.
ויתכן לפתור אקרא ואושע ,לשון 'הוה':

כתובים

)ה( אפפוני  -הקיפוני .משברי מות -
כתרגומו :כאתא דיתבא על מתברא ,כן שם
מושב האבנים שהאשה יולדת שם .נחלי -
גייסות שוטפות כנחל:
)ו( חבלי  -כתרגומו :משרית ,כמו )שמואל א
י ה( :חבל נביאים .קדמוני  -באו לפני:

 -תהילים פרק ט טו' -כ'

ְל ַמ ַען אֲסַ ּ ְפ ָרה ָּכל ְּת ִה ָּל ֶת ָ
וע ֶת ָך:
יש ּ ָ
יך ְּב ׁ ַשעֲ ֵרי בַ ת צִ ּיוֹ ן אָ גִ ילָ ה ִּב ׁ

)טו(
דאשתעי לכולהון שבחתך במעלני תרעי כנישת ציון אדוץ בפורקנך:

נו נִ ְל ְּכ ָדה ַרגְ לָ ם:
זו ָט ָמ ּ
עו גוֹ יִ ם ְּב ׁ ַשחַ ת ָעשׂ ּו ְּב ֶר ׁ ֶשת ּ
)טז( ָט ְב ּ

)טו( מן בגלל

)טז( טבעו עממיא בשוחתא

דעבדו במצדתא דנא כמנו אתאחדות רגליהון:

שה ְּבפֹ ַעל ַּכ ּ ָפיו נוֹ קֵ ׁש ָר ׁ ָשע ִה ּגָ יוֹ ן סֶ לָ ה:
נוֹ ַדע יְ הֹוָ ה ִמ ְׁש ּ ָפט ָע ָ ׂ

)יז(
דעבד בעובדי אידוי אתקל רשיעא ירננון צדיקיא לעלמין:

ובו ְר ׁ ָש ִעים ִל ְׁשאוֹ לָ ה ָּכל ּגוֹ יִ ם ְׁשכֵ חֵ י ֱאל ִֹהים:
י ָׁש ּ ּ

) יח(
עממיא דאשליו דחלתא דיי:

)יז( גלי קדם יי דין

)יח( יתובון רשיעי לשיול כולהון

}עֲ נִ יִ ּים{ ּתֹאבַ ד לָ ַעד:

ת ְקוַ ת ענוים
)יט( ִּכי לֹא לָ נֶצַ ח יִ ּ ׁ ָשכַ ח אֶ ְביוֹ ן ִּ
לעלמיא משתלי חשוכא סוברא דענותני לא תהובד לעלמא:

טו גוֹ יִ ם ַעל ּ ָפנ ָ
ֶיך:
ּ ָ
קומה יְ הֹוָ ה אַ ל ָיעֹז אֱנוֹ ׁש יִ ּ ׁ ָשפְ ּ

)כ(
רשיעא יתדנון עממיא קדמך:

)יט( מטול דלא

)כ( קום יי לא יתעשן בר נשא

רש"י
)טז( טבעו גוים  -זו היא התהלה אשר
אספר:
)יז( נודע ה'  -כל זה מן התהלה נודע ה'
לבריות כי שליט הוא ומושל ונוקם לאויביו
שהרי משפט עשה בהם יושטיצ"א בלעז.
נוקש רשע  -נכשל רשע .הגיון  -נהגה זאת
סלה:
)יח( לשאולה  -אמר רבי נחמי' כל תיבה
הצריכה למ"ד בתחלתה הטיל לה ה"א בסופה
כגון )בראשית יב( מצרימה מדברה התיבון לי'
והכתיב ישובו רשעים לשאולה א"ר אבא בר

משנה

זבדי למדריגה התחתונה של שאול ומהו ישובו
לאחר שיצאו מגיהנם ויעמדו בדין ויתחייבו
ישובו למדריגה תחתית של גיהנם:
)יט( כי לא לנצח ישכח  -ישראל האביון
מלפקוד עליהם מה ששיעבדו בו ,ותקות
עניים לא תאבד לעד:
)כ( קומה ה'  -דוד הי' מתפלל לפני הקב"ה
שיקום וימהר לעשות זאת .אל יעז  -עמלק
לאורך ימים בגדולתו .על פניך  -בשביל
הכעס שהכעיסוך במקדשך:

 -תרומות פרק י'

ושאָ ר
נְתנוֹ ְבתוֹ ְך עֲ ָד ִׁשיםִ ,אם ׁ ָשלֵ ם ,מֻ ּ ָתר .וְ ִאם ִח ְּתכוֹ ְּ ,בנוֹ ֵתן ָט ַעםְׁ ּ .
)א( ָּבצָ ל ׁ ֶש ּ ָ
הודה ַמ ִּתיר ָּב ַ ּ
ָּכל הַ ּ ַת ְב ִׁשילֵ ּ ,בין ׁ ָשלֵ ם ֵּבין ְמחֻ ּ ָתךְּ ,בנוֹ ֵתן ָט ַעםַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
צ ֲחנָה,
ֻהֲמא:
ׁ ֶשאֵ ינ ָּה אֶ ָּלא ִל ּטוֹ ל אֶ ת הַ זּ ָ
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חק לישראל – פרשת האזינו יום א'
רע"ב ) -א( )בצל שנתנו לתוך עדשים -
]של חולין[ וה"ה בצל של תרומה שנתנו לתוך
עדשים(( :בצל שנתנו לתוך עדשים  -בצל של
תרומה שנתנו לתוך עדשים ]של חולין[ .והוא
הדין לבצל של חולין שנתנו לתוך עדשים של
תרומה .ומיירי כגון שנתנו בעדשים אחר
בישולו( ויצאו ממנו מימיו ,שאז אין הבצל
כשהוא שלם פולט בעדשים ולא בולע מהם.
אבל אם נתבשל הבצל בעדשים פשיטא דיהיב
ובלע טעמא אף כשהוא שלם :בנותן טעם -

דטעים להו כהן ,שמותר בחולין ובתרומה ,אי
אית בהו טעמא דתרומה הכל אסור לזרים,
ואי לא ,הכל חולין כשהיה :ושאר כל תבשיל
 כגון שום וקפלוט וכיוצא בהן :מתיר בצחנה אם נתן בצל של תרומה בצחנה ,שהם דגיםקטנים הכבושות בציר ,נוטל את הבצל
והצחנה מותר ,ובלבד שיהיה הבצל שלם שלא
נימוח ולא נתערב עם הצחנה .שאין הבצל
ניתן לתוכו אלא להעביר זוהמת הדגים ולא
כדי ליתן בו טעם .ואין הלכה כר' יהודה:

רע"ב ) -ב( תפוח  -של תרומה ,שרסקו
ונתנו כשהוא מרוסק וכתוש לתוך העיסה,
וחמצה ,הואיל וחולין מחמת התרומה

נתחמצה ,העיסה אסורה לזרים :אף על פי
שהבאישו  -מחמת השעורים של תרומה,
מימיו מותרים:

לו
)ב( ּ ַת ּפ ּוחַ ׁ ֶש ִר ְּסקוֹ ּונְ ָתנוֹ ְלתוֹ ְך ִע ּ ָסה וְ ִח ּ ְמצָ ּה ,הֲ ֵרי זוֹ אֲ ּ ָ
סורה .שְׂ עוֹ ִרים ׁ ֶש ּנ ְָפ ּ
ימיו מֻ ּ ָת ִרין:
ימיו[ֵ ,מ ָ
יש ּו ] ֵמ ָ
ְלתוֹ ְך הַ בּ וֹ ר ׁ ֶשל ַמיִ ם ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִה ְב ִא ׁ

רומהַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ סֵ ר,
ונְתנ ָּה ַעל ּ ִפי חָ ִבית ׁ ֶשל יַיִ ן ׁ ֶשל ְּת ּ ָ
)ג( הָ רוֹ ֶדה ּ ַפת חַ ּ ָמה ּ ָ
הודה ַמ ִּתירַ .ר ִּבי יוֹ סֵ יַ ,מ ִּתיר ְּב ׁ ֶשל חִ ִּטים ,וְ אוֹ סֵ ר ְּב ׁ ֶשל שְׂ עוֹ ִריםִ ,מ ְפנֵי
וְ ַר ִּבי יְ ּ ָ
ׁ ֶשהַ ּ ְׂשעוֹ ִרים ׁשוֹ אֲ בוֹ ת:
רע"ב ) -ג( הרודה  -הוצאת הפת מן התנור
נקראת רדייה :ונתנה על פי חבית של יין של
תרומה  -דהשתא הפת קולטת ושואבת מריח
היין :ר' מאיר אוסר  -דסבר ריחא מילתא

היא :ר' יהודה מתיר  -דסבר ריחא לאו
מילתא היא :מפני שהשעורים שואבות -
מושכות מלחלוחית יין)ג( של תרומה .והלכה
כר' יוסי:

רומה וְ אָ פָ ה בוֹ  ,הַ ּ ַפת מֻ ּ ֶת ֶרתֶ ׁ ,שאֵ ין ַט ַעם ַּכ ּמוֹ ן,
נור ׁ ֶש ִה ִּסיקוֹ ְבכַ ּמוֹ ן ׁ ֶשל ְּת ּ ָ
)ד( ּ ַת ּ ּ
אֶ ָּלא ֵריחַ ַּכ ּמוֹ ן:
רע"ב ) -ד( אלא ריח כמון  -דדוקא ריח
של )פטום( ]כמון[ נכנס לתוך הפת ,וריחא
לאו מלתא היא בין בתרומה בין בכל איסורין

שבתורה ,ואי משום דהוסק התנור בתרומה
אין איסורה איסור הנאה:

שר ׁ ֵשנִ יִ ,אם י ֵׁש ַּבזּ ֶַרע
וב ַמעֲ ֵ ׂ
רומה ּ ְ
)ה( ִּת ְל ּ ָתן ׁ ֶש ּנ ְָפלָ ה ְלתוֹ ְך הַ בּ וֹ ר ׁ ֶשל יַיִ ןַּ ,ב ְּת ּ ָ
יעית ּובְ כִ ְלאֵ י הַ ּ ֶכ ֶרם וְ הֶ ְק ֵ ּד ׁשִ ,אם י ֵׁש ַּבזּ ֶַרע
ְּכ ֵדי ִל ּ ֵתן טַ ַעם ,אֲבָ ל לֹא בָ עֵ ץַּ .ב ּ ְׁש ִב ִ
ּובָ ֵעץ ְּכ ֵדי ִל ּ ֵתן טָ ַעם:

רע"ב ) -ה( תלתן  -בערבי חונב"א ,ובלע"ז
פינגרי"גו :אבל לא בעץ  -אף על פי שטעם
עצו ופריו שוה ,אין העץ מצטרף עם הפרי
לאסור יין של חולין ,לפי שאין העץ קדוש

בתרומה .אבל שביעית וכלאים והקדש אף
העץ אסור והעץ של תלתן ביין ,נותן טעם
לשבח הוא:

יו לוֹ ח ֲִבילֵ י ִת ְל ּ ָתן ׁ ֶשל
קו .הָ ּ
יו לוֹ ח ֲִבילֵ י ִת ְל ּ ָתן ְּב ִכ ְלאֵ י הַ ּ ֶכ ֶרם ,יִ ָ ּדלֵ ּ
)ו( ִמי ׁ ֶשהָ ּ
ומ ְפ ִריש אֶ ת הַ זּ ֶַרע ,וְ אֵ ינוֹ צָ ִריך
ומחַ ּ ׁ ֵשב ַּכ ּ ָמה ז ֶַרע י ֶׁש ָּבהֶ םַ ּ ,
טֶ בֶ ל ,כּ וֹ ֵת ׁש ּ ְ
ֹאמר אֶ ְכ ּתוֹ ׁש וְ אֶ ּטוֹ ל אֶ ת הָ ֵעץ וְ אֶ ּ ֵתן אֶ ת
יש ,לֹא י ַ
יש אֶ ת הָ ֵעץִ .אם ִהפְ ִר ׁ
ְלהַ ְפ ִר ׁ
הַ זּ ֶַרע ,אֶ ָּלא נוֹ ֵתן הָ ֵעץ ִעם הַ זּ ַָרע:

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

טעון גניזה

5

חק לישראל – פרשת האזינו יום א'
רע"ב ) -ו( ידלקו  -שאף העץ נאסר וכלאי
הכרם טעונים שריפה דכתיב )דברים כב( פן
תקדש המלאה ,פן תוקד אש :ומחשב כמה
זרע יש בהן  -דתרומה ניטלת במחשבה
ובאומד הדעת :ואינו צריך להפריש את העץ

 ואף על פי שטעם עצו ופריו שוין :ואםהפריש  -קודם כתישה ,אינו יכול לכתוש
ולהפריש מן הזרע וישאר העץ לעצמו ,דכיון
שקרא עליו שם תרומה צריך ליתנו לכהן)ה(:

צועי
רומהְ ּ ,פ ּ ֵ
צועי ְת ּ ָ
צועי חֻ ִ ּלין ִעם ּ ְפ ּ ֵ
רומהְ ּ ,פ ּ ֵ
ֵיתי ְת ּ ָ
ֵיתי חֻ ִ ּלין ׁ ֶש ְּכבָ ׁ ָשן ִעם ז ֵ
) ז( ז ֵ
צועי
סור .אֲבָ ל ְׁשלֵ ֵמי חֻ ִ ּלין ִעם ּ ְפ ּ ֵ
רומה ,אוֹ ְב ֵמי ְת ּ ָ
חֻ ִ ּלין ִעם ְׁשלֵ ֵמי ְת ּ ָ
רומה ,אָ ּ
רומה ,מֻ ּ ָתר:
ְת ּ ָ
רע"ב ) -ז( שכבשן עם זיתי תרומה  -דרך
זיתים לכבשן במים ובמלח ,וכשזיתי חולין
פצועין דהיינו כתושים או מרוסקים בולעים
מזיתי תרומה אף אם זיתי תרומה הם

שלימים .ואף אם כבשן במים שנכבשו בהן
זיתי תרומה אסור :אבל שלימי חולין -
כשזיתי חולין שלימים אף אם כבשן עם זיתי
]תרומה[ פצועין אין בולעין מהם:

אתיִ םִ ,אם י ֶׁש בּ וֹ
הוא ַמחֲזִ יק סָ ַ
)ח( ָּדג ָט ֵמא ׁ ֶש ְּכבָ ׁשוֹ ִעם ָ ּדג ָטהוֹ רָּ ,כל ּגָ ָרב ׁ ֶש ּ
סור.
זוז ִּב ּ ָ
ִמ ְׁשקַ ל עֲ ָ ׂ
יהודה ׁ ֶשהֵ ם ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ְסלָ ִעים ַּב ּגָ ִליל ָ ּדג ָט ֵמא ,צִ ירוֹ אָ ּ
ש ָרה ּ
שר בּ וֹ :
אתיִ ם .וְ ַר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,אֶ חָ ד ִמ ּ ִׁש ּ ׁ ָשה ָע ָ ׂ
יעית ְּבסָ ַ
הודה אוֹ ֵמרְ ,ר ִב ִ
ַר ִּבי יְ ּ ָ
רע"ב ) -ח( גרב  -חבית :כל גרב שהוא
מחזיק סאתים  -אם נכבש דג טמא עם
הרבה דגים טהורים בתוך חבית ,והחבית
מחזיק סאתים ,ויש מציר דג טמא משקל
עשרה זוזים של יהודה ,שהם חמשה סלעים
של גליל ,וכל השאר ציר דג טהור ,שנמצא ציר
של דג טמא אחד מתשע מאות וששים)ו( של
דג טהור ,אסור .ואם היה הציר של דג טמא
פחות מכן מותר :ר' יהודה אומר רביעית
לסאתים  -כשיהיה רביעית לוג של ציר טמא

בתוך סאתים של טהור אסור הכל .פחות מכן
מותר .ושיעור זה הוא קרוב למאתים .ואף
על גב דר' יהודה סבר מין במינו לא בטיל,
שאני ציר דזיעה בעלמא הוא ואין איסורו
אלא מדרבנן לכך אמר ר' יהודה דבטל
בקרוב למאתים :ורבי יוסי אומר  -דבטל
בששה עשר .והלכתא דציר בטל ביותר מאלך,
אם יש יותר מאלף מדג טהור ואחד מדג
טמא הכל מותר ,ואם לאו הכל אסור:

ירם .הֵ ִעיד
לו אֶ ת צִ ָ
)ט( חֲגָ ִבים ְט ֵמ ִאים ׁ ֶשנִּ ְכ ְּב ׁש ּו ִעם חֲגָ ִבים ְטהוֹ ִרים ,לֹא פָ ְס ּ
הוא ָטהוֹ ר:
ַר ִּבי צָ דוֹ ק ַעל צִ יר חֲגָ בִ ים ְט ֵמ ִאיםֶ ׁ ,ש ּ
רע"ב ) -ט( לא פסלו את צירן  -דהקילו
בציר של חגבים טמאים שאינו אוסר ,מפני
שאין להם דם ואינו אלא לחלוחית בעלמא:

שהוא טהור  -לא מבעיא דאינו אסור את
תערובתו אלא הוא עצמו טהור .והלכה
כעדותו של ר' צדוק:

)י( ָּכל הַ נִּ ְכ ָּב ִׁשים זֶה ִעם זֶה ,מֻ ּ ָת ִרים ,אֶ ָּלא ִעם הַ ח ֲִסית .ח ֲִסית ׁ ֶשל חֻ ִ ּלין ִעם
סור .אֲבָ ל ח ֲִסית
רומה ,י ָָרק ׁ ֶשל חֻ ִ ּלין ִעם ח ֲִסית ׁ ֶשל ְּת ּ ָ
ח ֲִסית ׁ ֶשל ְּת ּ ָ
רומה ,אָ ּ
רומה ,מֻ ּ ָתר:
ׁ ֶשל חֻ ִ ּלין ִעם י ָָרק ׁ ֶשל ְּת ּ ָ
רע"ב ) -י( כל הנכבשים זה עם זה -
ירקות חולין שנכבשו עם ירקות של תרומה
אין התרומה אוסרת את החולין :חוץ מן
החסית  -שום ולוף ובצל וכרתי קרויים
חסית .דאגב חורפייהו יהבי טעמא בכל מידי

דנכבשין עמהן ,וכשהן של תרומה אוסרים בין
ירק בין חסית של חולין ,ושאר ירקות של
תרומה אינן אוסרים כשהן נכבשים ,אבל
מבושלים או נשלקים אוסרים:
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חק לישראל – פרשת האזינו יום א'
סוריםִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהֵ ם נוֹ ְתנִ ין
)יא( ַר ִּביּ יוֹ סֵ י אוֹ מֵ רָּ ,כל הַ נִּ ְׁשלָ ִקים ִעם הַ ְּת ָר ִדים ,אֲ ּ ִ
סור,
רוב ׁ ֶשל ַּב ַעל ,אָ ּ
רוב ׁ ֶשל ִׁש ְקיָא ִעם ְּכ ּ
אֶ ת הַ ּטָ ַעםַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרְּ ,כ ּ
הוא בוֹ לֵ ַעַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמרָּ ,כל הַ ּ ִמ ְת ַּב ּ ְׁש ִלין זֶה ִעם זֶה ,מֻ ּ ָת ִרים,
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
נורי אוֹ ֵמר ,הַ ָּכבֵ ד אוֹ סֶ ֶרת וְ אֵ ינ ָּה ֶנאֱסֶ ֶרתִ ,מ ּ ְפנֵי
אֶ ָּלא ִעם הַ ָּב ָ ׂשרַ .ר ִּבי יוֹ חָ נָן ּ ֶבן ּ ִ
ׁ ֶש ִהיא פוֹ לֶ טֶ ת וְ אֵ ינ ָּה בּ וֹ לַ ַעת:
רע"ב ) -יא( ר' יוסי אומר כל הנשלקים
עם התרדים אסורים  -רבי יוסי פליג אתנא
קמא וסבר דכל שאר ירקות אינן אוסרים
אפילו נשלקים ,חוץ מן התרדים של איסור
כגון של תרומה ושל כלאי הכרם שהן נותנים
טעם בשליקתן :כרוב של שקיא  -הגדל
בארץ יבשה שצריך להשקותה ,אם ]שלקו[ עם
כרוב של תרומה הגדל בארץ לחה שאין צריך
להשקותה ,אסור ,דשל שקיא מחמת יבשותו
הוא בולע :רבי עקיבא אומר  -כל איסור
והיתר המתבשלים זה עם זה והם מין אחד
מותרים ,שאין נותנים טעם זה בזה ,חוץ
מבשר איסור והיתר שנתבשלו יחד דאסור.

ולית הלכתא כחד מהנך תנאי אלא כתנא
קמא בלבד ,דאמר כל הנכבשים מותרים חוץ
מן החסיות ,אבל מבושלים או שלוקים כולן
אוסרים :הכבד אוסרת  -כבד של טריפה
שבישלה עם היתר ,אוסרת כל המתבשל
עמה :ואינה נאסרת  -אם נתבשלה עם דבר
איסור ,דמתוך שהיא טרודה לפלוט תדיר
ריבוי דם שבה ,לא בלעה .והלכתא ,כבד
שנתבשלה אפילו היא של היתר אסור לאכלה,
ואוסרת כל מה שנתבשל עמה לפי שהיא
מלאה דם ופולטת וחוזרת ובולעת מהדם
שפלטה ואין לה תקנה בבישול ,אלא אם כן
הבהבה באור תחילה יפה ,וכן נהגו העם:

הוא
)יב( ּ ֵביצָ ה ׁ ֶשנִּ ְת ַּב ּ ְׁשלָ ה ְּב ַת ְב ִלין אֲ ּ ִ
סורִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
סורין ,א ֲִפלּ ּו חֶ ְלמוֹ ן ׁ ֶש ָּל ּה ,אָ ּ
ֲסורים לַ זּ ִָרים:
רומה ,א ּ ִ
ומי ְכבָ ִׁשים ׁ ֶשל ְּת ּ ָ
בוֹ לֵ ַעֵ .מי ְׁשלָ קוֹ ת ּ ֵ
רע"ב ) -יב( בתבלים אסורים  -כגון תבלין
של תרומה או של ערלה וכלאי הכרם :אפילו
חלמון  -האודם של ביצה שהוא מבפנים ,וכל

גמרא

שכן החלבון שהוא מבחוץ :מי כבשים ומי
שלקות  -שנכבשו או נשלקו בהן תרומה,
אסורים לזרים:

 -ברכות דף סג' ע"א

ועוד פתח רבי יהודה בכבוד תורה ודרש הסכת ושמע ישראל היום הזה
נהיית לעם וכי אותו היום נתנה תורה לישראל והלא אותו יום סוף
ארבעים שנה היה אלא ללמדך שחביבה תורה על לומדיה בכל יום ויום
כיום שנתנה מהר סיני אמר רבי תנחום בריה דרבי חייא איש כפר עכו
תדע שהרי אדם קורא קריאת שמע שחרית וערבית וערב אחד אינו קורא
דומה כמי שלא קרא קריאת שמע מעולם הסכת עשו כתות כתות ועסקו
בתורה לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה כדרבי יוסי ברבי חנינא
דאמר רבי יוסי ברבי חנינא מאי דכתיב חרב )על( ]אל[ הבדים ונואלו חרב
על שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה ולא
עוד אלא שמטפשים כתיב הכא ונאלו וכתיב התם אשר נואלנו ולא עוד
אלא שחוטאים שנאמר ואשר חטאנו איבעית אימא מהכא נואלו שרי צוען
דבר אחר הסכת ושמע ישראל כתתו עצמכם על דברי תורה כדאמר ריש
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חק לישראל – פרשת האזינו יום א'
לקיש דאמר ריש לקיש מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית
עצמו עליה שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל:
רש"י על הגמרא
הסכת  -עשו כתות כתות דריש הס כמו עשו:
כתתו עצמכם  -ודרשי נמי הס כמו עשה,
עשו עצמכם כתותים להצטער על דברי

זוהר

תורה :זאת התורה  -היכן מצויה באדם
שימות באהלי תורה:

– וילך דף רפד' ע"א

צ ִ ּדיק וְ גוֹ ' ,וַ וי
נו צְ ִבי לַ ַ ּ
ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ּ ָפ ַתח) ,ישעיה כד( ִמ ְּכנַף הָ אָ ֶרץ זְ ִמירוֹ ת ׁ ָש ַמ ְע ּ
אריהוֹ ן ,וְ לָ א
ינון ְ ּדלָ א ַמ ְׁשגִּ ִחין וְ לָ א ִמ ְׁש ּ ַת ְ ּד ִלין ִּביקָ ָרא ְ ּד ָמ ֵ
לוֹ ן ִל ְבנֵי נ ׁ ָָשאְ ,ל ִא ּ ּ
ישין
דושא )בקדושה( ִע ָּלאָ הְ ,ל ִא ְתקַ ְ ּד ׁ ָשא ְּבהַ אי ָע ְל ָמאְ ,ל ֶמהֱוֵי קַ ִ ּד ִׁ
ִמ ְס ּ ַת ְּכ ִלין ִּב ְק ּ ּ ׁ ָ
נוְּ ,כ ָמה
סותא ִע ָּלאָ ה קַ ִ ּד ׁ ָ
ְּב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתיִ .מ ְּכנַף הָ אָ ֶרץּ ָ ,דא ְּכ ּ ָ
ישא .זְ ִמירוֹ ת ׁ ָש ַמ ְע ּ
תוש ְּבחָ ן ִ ּד ְכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ,קַ ּ ֵמי
ְדאַ ְּת אָ ֵמר )איוב לה( נוֹ ֵתן זְ ִמירוֹ ת ַּב ָּליְ לָ ה ,זְ ִמירוֹ ת ּ ּ ְׁ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
מנָא )דקודשא בריך הוא( )ס"א
יהי ִאזְ ַ ּד ּ ְ
הוא ַּב ָּליְ לָ הַּ .ב ָּליְ לָ הְּ ,בזִ ְמנָא ְ ּד ִא ִ
ְּ
יך ּ
ְ
הוא )בלילה ,בזמנא דאיהי
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך
יה ְ ּל ּ ְ
וש ִכיחָ א ְל ׁ ַש ְּבחָ א לֵ ּ
אזדווגא דשכיחא( ּ ְׁ
ּ
ומ ְׁש ּ ַתעֲ ׁ ָשע ִעם צַ ִ ּדיקַ יָּיא ְּבגִ נְ ּ ָתא ְ ּד ֵע ֶדן:
אזדווגא( )אזדווגת( ּ ִ
ְ
נו )בלילה(ְׁ ּ ּ ,
יליָא וְ אֵ ילָ ךְ ּ .
גות לֵ ְ
וְ אֵ ָ
תוש ְּבחָ ן.
וכ ֵדין זְ ִמירוֹ ת ׁ ָש ַמ ְע ּ
ימ ַתיִ .מ ּ ַפ ְל ּ ּ
וכ ִתיב )ישעיה כח( זְ ִמיר ָע ִריצִ ים
ּוזְ ִמירוֹ תְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )ויקרא כה( לֹא ִתזְ מוֹ רְ ּ .
יליָאַּ ,כ ָמה
ינון ּ ַת ִ ּקיפִ יןּ ְ ,דהָ א ַּכד ָעיִ ּיל לֵ ְ
יַעֲ נֶה ,אַ ְע ְק ּ ָ
יהו ָּכל ִא ּ ּ
רותא ֵמאַ ְת ַריְ ּ
יטן )ושטיין( ְּב ָע ְל ָמא
יחין ְּב ָע ְל ָמא ,אָ זְ ִלין וְ ׁ ַשיְ ָ
ימוסין ְׁש ִכ ִ
עֲ ִריצִ ים ּגַ ְר ִ ּדינֵי נִ ּ ִ
ְ
הו
יליָא וְ אֵ ילָ ךִ ,א ְּת ַער
גות לֵ ְ
רוחָ א ח ֲָדא וְ אַ ְעקַ ר ְלכֻ ְ ּל ּ
ּ
ְלקַ ְט ְרגָ אִ .מ ּ ַפ ְל ּ ּ
תוש ְּבחָ ן ִ ּד ְכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל
נוְׁ ּ ּ ,
טון .זְ ִמירוֹ ת ׁ ָש ַמ ְע ּ
יהו ,וְ אַ ְע ַּבר לוֹ ן ְ ּדלָ א יִ ְׁש ְל ּ
ֵמאַ ְת ַריְ ּ
ווגָ א ח ֲָדא )לקודשא(
יליָא ,וְ כָ ל ָ ּדא לָ ּ ָמה .צְ ִבי לַ ַ ּ
ְּבלֵ ְ
צ ִ ּדיקְ ,ל ִאזְ ַ ּדוְ ּ וגָ א ְּבזִ ּ ּ
ְ
דושה ח ֲָדא:
ול ִא ְתקַ ְ ּד ׁ ָשא ִּב ְק ּ ּ ׁ ָ
הוא) ,דף רפ"ד ע"ב( ּ ְ
ְ ּד ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ישא ,אֲבָ ל אוֹ י ִלי
רוחַ קַ ִ ּד ׁ ָ
הוא ּ
הוא ָרזָא ִע ָּלאָ הּ ָ .דא ּ
וְ אוֹ ֵמר ָרזִ י ִלי ָרזִ י ִליּ ָ ,דא ּ
הו
הו ְמ ׁ ַש ְ ּק ָרן ּ ֵב ּ
יהְ .מ ׁ ַש ְ ּק ָרן ְּב ּ
דוְּ ,דכֻ ְ ּל ּ
ַעל ָ ּד ָרא ,וְ ַעל ָע ְל ָמא .בּ וֹ גְ ִדים ָּבגָ ּ
ידו
ינון ְּבנִ ין ְ ּדאוֹ ִל ּ
יהו )ממש( ,אֶ ָּלא ִא ּ ּ
יהו ,וְ לָ א ַ ּדי ִ ּד ְמ ׁ ַש ְ ּק ָרן ְּבגַ ְר ַמיְ ּ
ְּבגַ ְר ַמיְ ּ
ילא וְ ַת ּ ָתא:
ימין ְל ֵע ָּ
חו ּ ְפגִ ִ
ִמ ְת ׁ ַש ְ ּק ָרן ְּבהַ ּ
הוא ִׁש ְק ָרא ִ ּד ְלהוֹ ן ,וְ ִא ְׁש ְּתכָ ּ
ינון ַ ּדח ֲִלין חַ ּ ָטאָ ה ,וְ אוֹ ִליף לוֹ ן אֹ ַרח
נִיש ְל ִא ּ ּ
ָהו ְּבהַ איָּ ,כ ׁ
ּ ֵכיוָ ן ְ ּד ִא ְס ּ ָת ַּכל יְ ׁ ַש ְעי ּ
ישיןֵ ּ .כיוָ ן
יהו קַ ִ ּד ִׁ
דושה ְ ּד ַמ ְל ָּכאְ ּ ,
ישא ְל ִא ְתקַ ְ ּד ׁ ָשא ִּב ְק ּ ּ ׁ ָ
קַ ִ ּד ׁ ָ
ול ִא ְׁש ּ ַת ְּכחָ א ְּבנַיְ ּ
הוא ִד ְכ ִתיב,
רון ַעל ְׁש ֵמ ּ
יה .הֲ ָדא ּ
ידו ִא ְק ּ
ינון ְּבנִ ין ְ ּדאוֹ ִל ּ
ְ ּד ִא ְת ְק ָ ּד ׁש ּו ִא ֵּליןִ ,א ּ ּ
ולמוֹ ְפ ִתים ְּביִ שְׂ ָראֵ ל,
ֲשר נ ַָתן ִלי יְ ָי' ְלאוֹ תוֹ ת ּ ְ
)ישעיה ח( ִה ּנֵה אָ ֹנ ִכי וְ הַ יְ לָ ִדים א ׁ ֶ
ישן ִמ ּ ְׁשאַ ר ַע ּ ִמין:
ִ ּדפְ ִר ׁ ָ

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

טעון גניזה

8

חק לישראל – פרשת האזינו יום א'
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ו'
)טו( מים שנסתפק לו אם נעשה מהן מלאכה או לא נעשה אם יש בהן כשיעור או שאין
בהן אם הן טהורין או טמאין ספק נטל ידיו ספק לא נטל ידיו ספיקו טהור שכל ספק
שבטהרת ידים טהור:
)טז( מים הראשונים צריך שיגביה ידיו למעלה עד שלא יצאו מים חוץ לפרק ויחזרו
ויטמאו את הידים ואחרונים צריך שישפיל ידיו למטה כדי שיצא כל כח המלח מעל
ידיו מים ראשונים ניטלים בין על גבי כלי בין על גבי קרקע ואחרונים אינן ניטלין אלא
על גבי כלי מים ראשונים ניטלין בין בחמי האור בין בצונן ואחרונים אינן ניטלין בחמין
והוא שיהיו חמים שהיד סולדת בהן מפני שאין מעבירין את הזוהמא שאינו יכול
לשפשף בהן אבל היו פושרין נוטלין מהן באחרונה:

ð"òì

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