1

חק לישראל – פרשת האזינו יום ה'
תורה -

דברים פרק לב'

)כב( ִּכי אֵ ׁש קָ ְדחָ ה ְבאַ ּ ִפי וַ ִּתיקַ ד ַעד ְׁשאוֹ ל ּ ַת ְח ִּתית וַ ּתֹאכַ ל אֶ ֶרץ וִ יבֻ לָ ּה וַ ְּתלַ הֵ ט
מוֹ ְס ֵדי הָ ִרים) :כב( ִּכי אֵ ׁש קָ ְדחָ ה ְבאַ ּ ִפי וַ ִּתיקַ ד ַעד ְׁשאוֹ ל ּ ַת ְח ִּתית וַ ּתֹאכַ ל אֶ ֶרץ וִ יבֻ לָ ּה
אֲר ִעית וְ אָ סֵ ף אַ ְר ָעא
קֳד ַמי ִּב ְרגַ ז וְ ׁ ֵשצֵ י ַעד ְׁשאוֹ ל ָ
אֲרי ִקדוּם ּ ַת ִקיף ְּכאֶ ׁ ָשא נְ פַ ק ִמ ָ
וַ ְּתלַ הֵ ט מוֹ ְס ֵדי הָ ִרים) :כב( ֵ
וַ עֲ לַ ְל ּ ַת ּה וְ ׁ ֵשצֵ ית ַעד ְסיָפֵ י טו ַּריָא:

)כג( אַ ְס ּ ֶפה ָעלֵ ימוֹ ָרעוֹ ת ִח ַ ּצי ֲ
אכַ ּ ֶלה ָּבם) :כג( אַ ְס ּפֶ ה ָעלֵ ימוֹ ָרעוֹ ת ִח ַ ּצי אֲ כַ ּלֶ ה ָּבם:

)כג(

ישין ַמ ְכ ּ ָת ׁ ַשי אֶ ׁ ֵשצֵ י ְבהוֹ ן:
אָ סֵ ף עֲ לֵ יהוֹ ן ִּב ִׁ

ירי וְ ׁ ֶשן ְּבהֵ מֹת אֲ ׁ ַש ַּלח ָּבם ִעם ח ֲַמת ֹזחֲלֵ י
ולחֻ ֵמי ֶר ׁ ֶשף וְ קֶ טֶ ב ְמ ִר ִ
)כד( ְמזֵי ָר ָעב ּ ְ
ֲשלַּ ח ָּבם ִעם ח ֲַמת ֹזחֲלֵ י ָעפָ ר:
ולחֻ ֵמי ֶר ׁ ֶשף וְ קֶ טֶ ב ְמ ִר ִירי וְ ׁ ֶשן ְּבהֵ מֹת א ׁ ַ
ָעפָ ר) :כד( ְמזֵי ָר ָעב ּ ְ
ישן וְ ׁ ֵשן חֵ יוַ ת ָּב ָרא אַ גְ ֵרי ְבהוֹ ן ִעם ח ֲַמת ּ ַתנִ י ַניָא ְד ָזח ֲִלין ְּב ַע ְפ ָרא:
ישי רו ִּחין ִּב ׁ ָ
)כד( נְ ִפיחֵ י כָ פָ ן וַ ֲאכוּלֵ י עוּף ו ְּכ ִת ׁ ֵ

יש
תולָ ה יוֹ נֵק ִעם ִא ׁ
ומח ֲָד ִרים אֵ ָ
חוץ ְּת ׁ ַש ּ ֶכל חֶ ֶרב ּ ֵ
חור ּגַ ם ְּב ּ
ימה ּגַ ם ָּב ּ
)כה( ִמ ּ
שיבָ ה:
יש ֵׂ
תולָ ה יוֹ נֵק ִעם ִא ׁ
ומח ֲָד ִרים אֵ ָ
חוץ ְּת ׁ ַש ּ ֶכל חֶ ֶרב ּ ֵ
ֵׂ
חור ּגַ ם ְ ּב ּ
ימה ּגַ ם ָּב ּ
שיבָ ה) :כה( ִמ ּ
)כה( ִמ ָּב ָרא ְּת ַת ּ ֵכל חַ ְר ָּבא ו ִּמ ְּתוָ ַניָא חַ ְרגַ ת מוֹ ָתא אַ ף עוּלֵ ֵמיהוֹ ן אַ ף עוּלֵ ָמ ְתהוֹ ן יָנְ קֵ יהוֹ ן ִעם ֱאנ ַׁש סָ בֵ יהוֹ ן:

)כו( אָ ַמ ְר ִּתי אַ ְפאֵ יהֶ ם אַ ְׁש ִּב ָ
יתה ּ ֵמאֱנוֹ ׁש
יתה ּ ֵמאֱנוֹ ׁש זִ כְ ָרם) :כו( אָ ַמ ְר ִּתי אַ ְפאֵ יהֶ ם אַ ְׁש ִ ּב ָ
אֲמ ִרית אֵ חוּל ָרגְ זִ י עֲ לֵ יהוֹ ן וְ אֶ ׁ ֵשצִ נוּן אֶ בַ טֵ ל ִמ ְּבנֵי ֱאנ ׁ ָָשא דו ְּכ ָרנֵיהוֹ ן:
זִ ְכ ָרם) :כו( ָ
רש"י
)כב( קדחה  -בערה :ותיקד  -בכם עד
היסוד :ותאכל ארץ ויבולה  -ארצכם ויבולה:
ותלהט  -ירושלים המיוסדת על ההרים
שנאמר ירושלים הרים סביב לה:
)כג( אספה עלימו רעות  -אחבר רעה על
רעה לשון ספו שנה על שנה .ספות הרוה.
עולותיכם ספו על זבחיכם .ד"א אספה אכלה
כמו פן תספה :חצי אכלה בם  -כל חצי
אשלים בהם וקללה זו לפי הפורענות לברכה
היא חצי כלים והם אינם כלים:
)כד( מזי רעב  -א"ת נפיחי כפן ואין לי עד
מוכיח עליו ומשמו של רבי משה הדרשן
מטילוש"א שמעתי שעירי רעב אדם כחוש
מגדל שער על בשרו :מזי  -לשון ארמי שער
מזיא דהוה מהפך במזיא :ולחומי רשף -
השדים נלחמו בהם שנאמר ובני רשף יגביהו
עוף והם שדים :וקטב מרירי  -וכריתות שד
ששמו מרירי :קטב  -כריתה כמו אהי קטבך
שאול :ושן בהמות  -מעשה היה והיו
הרחלים נושכין וממיתין :חמת זוחלי עפר -
ארס נחשים המהלכים על גחונם על העפר
כמים הזוחלים על הארץ .זחילה לשון מרוצת

המים על העפר וכן כל מרוצת דבר המשפשף
על העפר והולך:
)כה( מחוץ תשכל חרב  -מחוץ לעיר תשכלם
חרב גייסות :ומחדרים אימה  -כשבורח
ונמלט מן החרב חדרי לבו נוקפים עליו
מחמת אימה והוא מת והולך בה .ד"א
ומחדרים אימה בבית תהיה אימת דבר כמה
שנאמר כי עלה מות בחלונינו וכן ת"א .ד"א
מחוץ תשכל חרב על מה שעשו בחוצות
שנאמר ומספר חוצות ירושלים שמתם מזבחות
לבושת :ומחדרים אימה  -על מה שעשו
בחדרי חדרים שנאמר אשר זקני ישראל
עושים איש בחדרי משכיתו:
)כו( אמרתי אפאיהם  -אמרתי בלבי אפאה
אותם ויש לפרש אפאיהם אשיתם פאה
להשליכם מעלי הפקר ודוגמתו מצינו בעזרא
ותתן להם ממלכות ועממים ותחלקם לפאה
להפקר וכן חברו מנחם ויש פותרים אותו
כתרגומו יחול רוגזי עליהון ולא יתכן שא"כ
הו"ל לכתוב אאפאיהם אחת לשמוש ואחת
ליסוד כמו אאזרך אאמצכם במו פי והא'
התיכונה אינה ראויה בו כלל ואונקלוס תרגם
אחר לשון הברייתא השנויה בספרי החולקת
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חק לישראל – פרשת האזינו יום ה'
תיבה זו לג' תיבות אמרתי אף אי הם אמרתי
באפי אתנם כאילו אינם שיאמרו רואיהם

נביא

עליהם איה הם:

– שמואל ב' פרק כב' כב'-כו'

)כב( ִּכי ׁ ָש ַמ ְר ִּתי ַ ּד ְרכֵ י יְ הֹוָ ה וְ לֹא ָר ׁ ַש ְע ִּתי ֵמאֱ לֹהָ י:

)כב( ארי נטרית אורחן דתקנן קדם יי ולא

הליכית ברשע קדם אלהי:

סור ִמ ּ ֶמ ּנָה:
} ִמ ְׁש ּ ָפ ָטיו{ ְלנֶגְ ִ ּדי וְ חֻ ּק ָֹתיו לֹא אָ ּ

)כג( ִּכי כָ ל ִמ ְׁש ּ ָפ ָטו
לקבלי למעבדהון וקימוהי לא עדית מנהון:

וָ אֶ ְהיֶה ָת ִמים לוֹ וָ אֶ ְׁש ּ ַת ּ ְמ ָרה ֵמעֲ וֹ נִ י:

)כד(
מחובין:

)כג( ארי כל דינוהי גלן

)כד( והוית שלים בדחלתיה והוית נטר נפשיר

וַ ָיּ ׁ ֶשב יְ הֹוָ ה ִלי ְּכצִ ְדקָ ִתי ְּכ ֹב ִרי ְלנֶגֶד ֵעינָיו:

)כה(
מימריה:

)כה( ואתיב יי לי כזכותי כברירותי קדם

מם) :כו( עם אברהם דאשתכח חסיד קדמך בכן
)כו( ִעם חָ ִסיד ִּת ְתחַ ּ ָסד ִעם גִּ בּ וֹ ר ּ ָת ִמים ִּת ּ ַת ּ ָ
אסגיתא למעבד חסדא עם זרעיה יצחק דהוה שלים בדחלתך בכן אשלמתא מימר רעותך למעבד עמיה:

רש"י
)כו( עם חסיד תמים נבר  -כנגד שלשה
אבות ,ששלם הקב"ה גמול צדקתם לבניהם:

כתובים

 -תהילים פרק קט כט' -לא' פרק קי' א' – ב'

טו כַ ְמ ִעיל ָּב ְׁש ּ ָתם:
יִ ְל ְּב ׁש ּו שׂ וֹ ְטנַי ְּכ ִל ּ ָמה וְ יַעֲ ּ

)כט(
מעילא בהתהון:

נו:
אוֹ ֶדה יְ הֹוָ ה ְמאֹ ד ְּב ִפי ּ ְ
ובתוֹ ְך ַר ִּבים אֲהַ ְללֶ ּ ּ

)ל(
אשבחניה:

)כט( ילבשון סטני כסופא ויעטפון היך
)ל( אודי יי לחדא בפומי ובמצע חכימיא

יע ִמ ּ ׁשֹפְ טֵ י נ ְַפ ׁשוֹ :
ימין אֶ ְביוֹ ן ְלהוֹ ִׁש ַ
ִּכי יַעֲ מֹד ִל ִ

)לא(
למפרק ממדיני נפשיה:
)א (

)לא( ארום יקום מן ימינא דחשיכא

יך ֲהדֹם ְל ַרגְ לֶ ָ
ימינִ י ַעד אָ ִׁשית אֹ יְ בֶ ָ
יך:
ְל ָדוִ ד ִמזְ מוֹ ר נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה לַ אדֹנִ י ׁ ֵשב ִל ִ

)א( על יד דוד תושבחא אמר יי במימריה לשואה יתי רבון על כל ישראל ברם אמר לי תוב ואורך לשאול
דמן שבטא דבנימין עד דימות ארום לית מלכותא מקרבא אחברתה ובתר כן אשוי בעלי דבבך כביש
לרגלך) :ת"א( אמר יי במימריה למתן לי רבנותא חלף דיתבית לאולפן אוריתא דימיני אורך עד דאשוי
בעל דבבך כביש לרגלך:

ַמ ּטֵ ה עֻ זְ ּ ָך יִ ְׁשלַ ח יְ הֹוָ ה ִמ ִּצ ּיוֹ ן ְר ֵדה ְּבקֶ ֶרב אֹ יְ בֶ ָ
יך:

)ב(
ותהי רדי במצע בעלי דבבך:

)ב( חומרא דעושנך ישדר יי מציון

רש"י
)כט( ויעטו כמעיל  -העוטה ועוטף כל
הגוף לכל לבוש:
)א( נאם ה' לאדני  -רבותינו דרשוהו
באברהם אבינו ואני אפרשנו כדבריהם נאם

ה' לאברהם שקראוהו העולם אדוני שמעני
אדוני )בראשית כ"ג( .שב לימיני  -התעכב
לתשועתי והתחולל לה' אין ישיבה אלא עכבה
וכן הוא אומר ותשבו בקדש )דברים א(.
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חק לישראל – פרשת האזינו יום ה'
לימיני  -לתשועת ימיני .עד אשית אויביך -
אמרפל וחביריו:
)ב( מטה  -לשון משען כמו )תהלים ק"ה( כל
מטה לחם .מטה עוזך ישלח ה' מציון -

משנה

כשתשוב מן המלחמה ואנשיך עייפים ורודפים
ישלח לך ה' את מלכי צדק מלך שלם להוציא
לחם ויין )בראשית י"ד( .רדה  -במלחמה.
בקרב אויביך  -לבטח:

– ערכין פרק ה'

שה
)א( הָ אוֹ ֵמר ִמ ְׁשקָ ִלי ָעלַ י ,נוֹ ֵתן ִמ ְׁשקָ לוֹ ִ .אם ּ ֶכסֶ ףָּ ,כסֶ ףִ .אם זָהָ ב ,זָהָ בַ .מעֲ ֶ ׂ
לוהָ
ירושלַ יִ ם ּ ְׁ
ְּב ִא ּ ָמ ּה ׁ ֶשל יִ ְר ַמ ְטיָה ׁ ֶשאָ ְמ ָרה ִמ ְׁשקַ ל ִּב ִּתי ָעלַ י ,וְ ָע ְל ָתה ִל ּ ׁ ָ
ושקָ ּ
הודה אוֹ ֵמרְ ,מ ַמ ֵּלא חָ ִבית ַמיִ ם,
וְ נ ְָתנָה ִמ ְׁשקָ לָ ּה זָהָ בִ .מ ְׁשקַ ל י ִָדי ָעלַ יַ ,ר ִּבי יְ ָ
שר חֲמוֹ ר וְ גִ ִידין וַ עֲ צָ מוֹ ת וְ נוֹ ֵתן ְלתוֹ כָ ּה ַעד
ומ ְכנִ יסָ הּ ַעד ַמ ְר ּ ֵפקוֹ  ,וְ ׁשוֹ קֵ ל ְּב ַ ׂ
ּ ַ
ְ
שר וַ עֲ צָ מוֹ ת
שר ְּכנֶגֶד ָּב ָ ׂ
ׁ ֶש ִּת ְת ַמ ֵּלא .אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ סֵ י ,וְ ִכי הֵ יאַ ך אֶ פְ ׁ ָשר ְלכַ ּוֵן ָּב ָ ׂ
אויָה ִל ְׁשקוֹ ל:
ְּכ ֶנגֶד עֲ צָ מוֹ ת ,אֶ ָּלא ׁ ָש ִמין אֶ ת הַ יָּד ַּכ ּ ָמה ִהיא ְר ּ
רע"ב ) -א( האומר משקלי עלי כו' אם
כסף כסף  -אם פירש כסף ,נותן משקלו
כסף .ואם פירש זהב ,נותן משקלו זהב .והא
קמשמע לן דאם לא פירש אלא אמר סתם
משקלי עלי ,פטר נפשיה בכל דהו ,ובלבד
שיהיה דבר שכמותו רגיל להיות נשקל במקום
ההוא .ואפילו זפת ואפילו בצלים ורגילים
אנשי המקום למכרם במשקל ,ואמר אחד
מאנשי המקום ההוא משקלי עלי סתם ולא
פירש ,הרי זה נותן משקלו זפת או בצלים
ונפטר :ומעשה באמה של ירמטיה  -מפרש
בגמרא דמתניתין חסורי מחסרא והכי קתני,
ואם אדם חשוב הוא אף על גב דלא פירש
אמדינן ליה לפי כבודו ,ומעשה נמי באמה של
ירמטיה אשה ששמה כך שאמרה משקל בתי
עלי ועלתה לירושלים ושקלוה ונתנה משקלה
זהב לפי שהיתה אמודה בעושר :משקל ידי
עלי  -היאך הוא שוקל ידו ,דאם רוצה מכביד

ואם רוצה מיקל :ומכניסה עד מרפקו -
קוד"ו בלע"ז .משום דבנדרים הלך אחר לשון
בני אדם ,ובאותו זמן היו קורין יד לזרוע עד
המרפק .וכשמכניס היד לתוך חבית מלאה
מים ישפכו מן המים שבחבית כפי מקום היד
שהכניס בתוכה עד המרפק ,וחוזר ומכניס
בחבית בשר וגידין ועצמות של חמור ,שמשקל
בשר חמור כמשקל בשר אדם ויהא באותו
בשר גידין ועצמות כפי מה שיש ביד ,שאין
משקל עצמות וגידין שוה למשקל בשר .ונותן
לתוכה עד שתחזור ותתמלא כמו שהיתה.
דהשתא איכא נפוח כשיעור ידו .ושוקל הבשר
והעצמות והגידים ההם והוא משקל ידו:
היאך אפשר לכוין בשר כנגד בשר  -שמא יש
בבשר חמור שנותן לתוך החבית יותר גידים
ועצמות ממה שיש ביד ,או פחות ,ונמצא שאין
המשקל מכוון .והלכה כר' יוסי:

הוא ׁ ָשוֶה ְּבלֹא יָד.
הוא ׁ ָשוֶה ְביָד ,וְ כַ ּ ָמה ּ
)ב( ְּד ֵמי י ִָדי ָעלַ יָ ׁ ,ש ִמין אוֹ תוֹ ַּ ,כ ּ ָמה ּ
ֹמר ַּבעֲ ָר ִכין ִמ ַּבנְּ ָד ִרים ּ ֵכיצַ ד ,הָ אוֹ ֵמר עֶ ְר ִּכי ָעלַ י
זֶה ח ֶֹמר ַּבנְּ ָד ִרים ִמ ַּבעֲ ָר ִכין .וְ ח ֶ
נו הַ ּיוֹ ְר ִׁשיןֶ ׁ ,שאֵ ין ָ ּד ִמים לַ ּ ֵמ ִתים.
נו הַ ּיוֹ ְר ִׁשיןָּ ,ד ַמי ָעלַ י וָ ֵמת ,לֹא יִ ְּת ּ
וָ ֵמת ,יִ ְּת ּ
ְ
ְ
ְ
ֹאשי וְ ֵע ֶרך ְּכבֵ ִדי ָעלַ י ,נוֹ ֵתן
לוםֵ .ע ֶרך ר ִׁ
ֵע ֶר ְך י ִָדי וְ עֵ ֶרך ַרגְ ִלי ָעלַ י ,לֹא אָ ַמר ְּכ ּ
לויָה בוֹ  ,נוֹ ֵתן ֵע ֶר ְך ּ ֻכלּ וֹ :
ֵע ֶר ְך ּ ֻכלּ וֹ  .זֶה הַ ְּכלָ לּ ָ ,דבָ ר ׁ ֶשהַ נְּ ׁ ָש ָמה ְת ּ
רע"ב ) -ב( וכמה הוא שוה בלא יד -
מפרש בגמרא שאין שמין אותו כמה יפה

כשנקטעה ידו וכמה היה שוה בשתי ידיו
שלימות .שמי שנקטעה ידו ,כשבאים לשומו
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כמה היה שוה תחלה אין שמין אותו אלא
בזול לפי שרואים אותו מזולזל ,וזה האומר
דמי ידי עלי הרי לא נקטעה ידו ,לכך מפרש
כמה הוא יפה כשרבו מוכר כולו ולא שייר
ממנו לעצמו כלום ,וכמה שוה פחות אם שייר
רבו ידו אחת שלא מכרה ,דהשתא אינו
מזולזל ,וכך הוא נותן להקדש :זה חומר
בנדרים מבערכים  -דאילו אמר בערכים
ערך ידי ורגלי עלי ,לא אמר כלום אלא אם
כן אמר בדבר שהנשמה תלויה בו :ערכי עלי

ומת ,יתנו היורשים  -דערך דבר קצוב הוא.
ודוקא כשעמד בדין קודם שמת ,לפי שאינו
חייב בערך אלא אחר שיעמוד לפני הכהן,
כדכתיב )ויקרא כז( והעמידו לפני הכהן .אבל
דמי עלי דאינו אלא מה שישמוהו בבית דין
והרי לא בא לידי כך שהרי מת ,אע"פ שעמד
בדין הוא מחוסר אומדנא ולא יתנו היורשים:
נותן ערך כולו  -דערך נפשות כתיב :זה
הכלל  -לאתויי שאר אברים שהנשמה תלויה
בהם:

רע"ב ) -ג( חציי עלי  -הוי כערך ראשי
וערך כבדי ,דהוי דבר שהנשמה תלויה בו:
דמי חציי עלי ,נותן דמי כולו  -דכתיב
)ויקרא כז( נדר בערכך נפשות ,הקיש נדר
לערך ,מה ערך אמר ערך חציי עלי נותן ערך

כולו ,אף נדר אמר דמי חציי עלי נותן דמי
כולו :זה הכלל  -לאתויי כל האברים
שהנשמה תלויה בהם ,שאם אמר דמי חצי
אותו אבר עלי כגון שאמר דמי חצי לבי עלי,
או דמי חצי כבדי עלי ,נותן דמי כולו:

)ג( חֲצִ י ֶע ְר ִּכי ָעלַ י ,נוֹ ֵתן חֲצִ י ֶע ְרכּ וֹ  .עֵ ֶר ְך חֶ צְ יִ י ָעלַ י ,נוֹ ֵתן ֵע ֶר ְך ּ ֻכלּ וֹ  .חֲצִ י ָד ַמי
ָעלַ י ,נוֹ ֵתן חֲצִ י ָד ָמיוְּ .ד ֵמי חֶ צְ יִ י ָעלַ י ,נוֹ ֵתן ְ ּד ֵמי כֻ לּ וֹ  .זֶה הַ ְּכלָ לָּ ,דבָ ר
לויָה בוֹ  ,נוֹ ֵתן עֵ ֶר ְך ּ ֻכלּ וֹ :
ׁ ֶשהַ נְּ ׁ ָש ָמה ְת ּ

נו הַ ּיוֹ ְר ִׁשיןָּ .ד ָמיו ׁ ֶשל
)ד( הָ אוֹ ֵמר ֶע ְרכּ וֹ ׁ ֶשל ּ ְפלוֹ נִ י ָעלַ יֵ ,מת הַ ּנוֹ ֵדר וְ הַ נִּ ָ ּדר ,יִ ְּת ּ
נו הַ ּיוֹ ְר ִׁשיןֶ ׁ ,שאֵ ין
נו הַ ּיוֹ ְר ִׁשיןֵ .מת הַ נִּ ָ ּדר ,לֹא יִ ְּת ּ
ּ ְפלוֹ נִ י ָעלַ יֵ ,מת הַ ּנוֹ ֵדר ,יִ ְּת ּ
ָ ּד ִמים לַ ּ ֵמ ִתים:
רע"ב ) -ד( מת הנודר והנידר ,יתנו
היורשים  -והוא שעמד בדין קודם שמת,
כדפרישנא לעיל .וסיפא אצטריכא ליה :דמיו
של פלוני עלי ,מת הנודר יתנו היורשים -

דמהו דתימא אע"ג דעמד בדין הואיל ומת
הנודר קודם שישומו הנידר ,לא אשתעבוד
נכסיה ,קמשמע לן אומדנא גילוי מילתא
בעלמא הוא ,והואיל ונידר קיים אמדינן ליה:

)ה( ׁשוֹ ר זֶה עוֹ לָ הַּ ,ביִ ת זֶה קָ ְר ָּבןֵ ,מת הַ ּ ׁשוֹ ר וְ נָפַ ל הַ ַּביִ ת ,אֵ ינוֹ חַ יָּב ְל ׁ ַש ֵּלם.
) ְּד ֵמי( ׁשוֹ ר זֶה ָעלַ י עוֹ לָ ה ,אוֹ ) ְּד ֵמי( בַ יִ ת זֶה ָעלַ י קָ ְר ָּבןֵ ,מת הַ ּ ׁשוֹ ר וְ נָפַ ל
הַ ַּביִ ת ,חַ יָּב ְל ׁ ַש ֵּלם:
רע"ב ) -ה( בית זה קרבן  -לבדק הבית:
ונפל הבית  -קודם שהחזיק בו גזבר :מת

השור כו' חייב לשלם  -ולא אמרינן אין
דמים למתים אלא באדם בלבד:

)ו( חַ יָּבֵ י עֲ ָר ִכיםְ ,מ ַמ ְׁש ְּכנִ ין אוֹ ָתן .חַ ּיָבֵ י חַ ּ ָטאוֹ ת וַ אֲ ׁ ָשמוֹ ת ,אֵ ין ְמ ַמ ְׁש ְּכנִ ין אוֹ ָתן.
ושלָ ִמיםְ ,מ ַמ ְׁש ְּכנִ ין אוֹ ָתן אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאֵ ין ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר לוֹ ַעד
חַ יָבֵ י עוֹ לוֹ ת ּ ְׁ
ֹאמר רוֹ צֶ ה אָ נִ י .וְ כֵ ן
ֶאֱמר )ויקרא א(ִ ,ל ְרצוֹ נוֹ  ,כּ וֹ ִפין אוֹ תוֹ ַעד ׁ ֶשיּ ַ
ׁ ֶשיִ ּ ְת ַר ֶ ּצהֶ ׁ ,ש ּנ ַ
ֹאמר רוֹ צֶ ה אָ נִ י:
אַ ּ ָתה אוֹ ֵמר ְּבגִ ּטֵ י נ ִָׁשים ,כּ וֹ ִפין אוֹ תוֹ ַעד ׁ ֶשיּ ַ
רע"ב ) -ו( ממשכנין אותן  -גזבר נכנס
לביתם ונוטל בעל כרחם :חייבי חטאות
ואשמות  -כיון דלכפרה אתו ,לא משהי להו,
ואין ממשכנין אותן .וחטאת נזיר ,הואיל ולאו
לכפרה אתיא ואינה מעכבתו מלשתות יין,

שכיון שנזרק הדם של אחד מן הקרבנות,
הותר הנזיר לשתות יין ולהטמא למתים ,זמנין
דפשע ומשהי לה ,הלכך ממשכנין אותו על
חטאתו :חייבי עולות ושלמים  -אע"ג
דעולה מכפרת על עשה ועל לאו הניתק
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לעשה ,הואיל ולאו חובה היא לא חשיב לה
כפרה ואתי לשהויי ,הלכך ממשכנין אותן .ויש
מחייבי עולות שאין ממשכנים אותן ,כגון
עולת מצורע ,לפי שהיא מעכבת טהרתו ,לא
אתי לשהוייה :כופין אותו עד שיאמר רוצה

גמרא

אני  -היכא דבית דין ממשכנים אותו צריך
שיאמר רוצה אני :וכן אתה אומר בגטי נשים
 כן מי שדינו שכופין אותו לגרש ולא רצהלגרש ,בית דין של ישראל מכין אותו עד
שיאמר רוצה אני ,ונותן הגט והוא כשר:

– ערכין דף טו' ע"ב

תנא דבי רבי ישמעאל כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש
עבירות עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים כתיב הכא לשון
מדברת גדולות וכתיב בעבודת כוכבים אנא חטא העם הזה חטאה גדולה
בגילוי עריות כתיב ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת בשפיכות דמים כתיב
גדול עוני מנשוא גדולות אימא תרתי הי מינייהו מפקא במערבא אמרי
לשון תליתאי קטיל תליתאי הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו א"ר חמא
ברבי חנינא מאי דכתיב מות וחיים ביד לשון וכי יש יד ללשון לומר לך
מה יד ממיתה אף לשון ממיתה אי מה יד אינה ממיתה אלא בסמוך לה
אף לשון אינה ממיתה אלא בסמוך לה ת"ל חץ שחוט לשונם אי מה חץ עד
ארבעים וחמשים אמה אף לשון עד ארבעים וחמשים אמה תלמוד לומר
שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ וכי מאחר דכתיב שתו בשמים
פיהם חץ שחוט לשונם למה לי הא קמשמע לן דקטיל כחץ וכי מאחר
דכתיב חץ שחוט לשונם מות וחיים ביד לשון למה לי לכדרבא דאמר רבא
דבעי חיים בלישניה דבעי מיתה בלישניה היכי דמי לישנא בישא )רבא
אמר( ]אמר רבה[ כגון דאמר איכא נורא בי פלניא אמר ליה אביי מאי קא
עביד גלויי מילתא בעלמא הוא אלא דמפיק בלישנא בישא דאמר היכא
משתכח נורא אלא בי פלניא ]דאיכא בשרא וכוורי[ אמר רבה כל מילתא
דמיתאמרא באפי מרה לית בה משום לישנא בישא אמר ליה כל שכן
חוצפא ולישנא בישא אמר ליה אנא כרבי יוסי סבירא לי דאמר רבי יוסי
מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורי אמר רבה בר רב הונא כל מילתא
דמיתאמרא באפי תלתא לית בה משום לישנא בישא מאי טעמא חברך
חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה כי אתא רב דימי אמר מאי
דכתיב מברך רעהו בקול גדול בבוקר השכם קללה תחשב לו כגון דמיקלע
לאושפיזא וטרחו קמיה שפיר למחר נפיק יתיב בשוקא ואמר רחמנא
ניברכיה לפלניא דהכי טרח קמאי ושמעין אינשי ואזלין ואנסין ליה תני רב
דימי אחוה דרב ספרא לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך
טובתו בא לידי רעתו איכא דאמרי רב דימי אחוה דרב ספרא חלש על רב
ספרא לשיולי ביה אמר להו תיתי לי דקיימי כל דאמר רבנן א"ל הא מי
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מקיימת לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא לידי
גנותו אמר להו לא שמיעא לי ואי הוה שמיעא לי קיימתה:
רש"י על הגמרא
הי מינייהו מפקא  -הא בכולהו כתיב גדולות
הלכך כולהו אתו :לישנא תליתאי  -זה לשון
הרכיל שהיא שלישית בין אדם לחבירו לגלות
לו סוד :לאומרו  -לרכיל עצמו שמתוך
מריבה שנופלת בין השנים הורגין זה את זה
והורגין גואלי הדם את הרכיל שההרג בא על
ידו :דבעי מיית בלישניה  -יעסוק בדברי
שטות ונבלה :דבעי חיי בלישניה  -יעסוק
בתורה :נורא בי פלניא  -דמשמע עשיר הוא
וכל שעה מצוי אש בביתו לבשל תבשילין:
גלויי מילתא בעלמא הוא  -הואיל ואינו
אומרה בלשון הרע אלא מגלה לאותן
שמבקשין אור לכו לבית פלוני :דמיתאמרא
באפי מרה  -שהמרגל אומרה בפני האומר
עליו :וחזרתי לאחורי  -לראות מי יעמוד
אחורי שאף בפני הבעלים אני אומרה אלמא
לאו לישנא בישא חשיבא ל"א שאם באו

זוהר

הבעלים ואמרו למה אמרת כן לא חזרתי בי
לאמר לא אמרתי אלא בפניהם הודיתי:
דמיתאמרא באפי תלתא  -שהבעלים אמרוה
בפני ג' המגלה אותה אינו לשון הרע שזה
גילה תחלה דעתו שאם מגלה אותו אינו
חושש דמידע ידע דסופה להגלות דחברך
חברא אית ליה וזה מגלה לחבירו וזה לחבירו
עד שיודע :מברך רעהו בקול גדול וגו'
קללה תחשב לו  -אותה ברכה קללה היא לו
לחבירו :ושמעין אינשי  -אלמי שהוא עשיר
ואזלי ואנסי ליה לממוניה ל"א אנסי ליה
שמתאכסנין אצלו אורחין עד שמכלין ממונו:
בא לידי רעתו  -שכשהוא מספר בטובתו
יותר מדאי הוא עצמו אומר חוץ ממדה רעה
זו שבו או אחרים שומעין שזה משבחו
ואומרים הלא מדת כך וכך בידו:

– האזינו דף רצז' ע"ב

ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ָפ ַתח) ,ויקרא כו( וְ אַ ף ּגַ ם זֹאת ִּב ְהיוֹ ָתם ְּבאֶ ֶרץ אוֹ יְ בֵ יהֶ ם וְ גוֹ ' .ז ַָּכ ִאין
יזו קָ ֵמי
ינון יִ שְׂ ָראֵ לַ ,על ָּכל ַע ּ ִמין עוֹ ְב ֵדי כּ וֹ כָ ִבים ּ ַ
ומזָּלוֹ תּ ְ ,דאַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּדאַ ְרגִּ ּ
ִא ּ ּ
ְ
לו ּ ֵבינֵי
ָ
הוא לָ א ָּב ֵעי ְל ׁ ַש ְבקָ א לוֹ ןּ ִ .ד ְבכָ ל
אריהוֹ ןְ ּ ,
ָמ ֵ
אֲתר ְ ּדגָ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ְ
הוא ִד ְכ ִתיב וְ אַ ף ּגַ ם זֹאת
הוא ִע ּ ְמהוֹ ן ְּבגָ ּ ָ
ַע ְמ ַמ ּיָאְ ּ ,
לותאֲ .ה ָדא ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ִּב ְהיוֹ ָתם ְּבאֶ ֶרץ אוֹ יְ בֵ יהֶ ם וְ גוֹ 'ִ :ר ִּבי אַ ָּבא אָ ַמר ,וְ אַ ף ּגַ ם זֹאת ִּב ְהיוֹ ָתם:
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא ְלגַ ֵּביהוֹ ן ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ לּ ְ ,דאַ ף ַעל ּגַב
יבותא ְד ּ ְ
ּ ָתא ֲחזֵיַּ ,כ ָמה ח ֲִב ּ ָ
יך ּ
ְ ּדגַ ְר ִמין ְל ִמגְ לֵ י ּ ֵבינֵי ַע ְמ ַמ ּיָאְׁ ,ש ִכינְ ּ ָתא לָ א ִא ְתעֲ ִדיאַ ת ִמנְּ הוֹ ן ְל ָע ְל ִמיןְּ .דלָ א
לותא ִמ ְׁש ּ ַת ְּכ ִחין .אֶ ָּלא וְ אַ ף ּגַ ם זֹאת ִע ּ ְמהוֹ ן
יהו ְּבגָ ּ ָ
ּ ֵת ָ
ינון ִּב ְלחוֹ ַדיְ ּ
ימא ְ ּד ִא ּ ּ
הוא ִד ְכ ִתיב וְ אַ ף ּגַ ם זֹאת ִּב ְהיוֹ ָתם ְּבאֶ ֶרץ אוֹ יְ בֵ יהֶ ם וְ גוֹ ':
הֲדא ּ
ִמ ְׁש ּ ַת ְּכ ִחיןָ .
ול ֵמיזַל
ֵיהְ ּ ,
יה עוֹ נְ ׁ ָשא ְל ִא ְת ַרחֲקָ א ִמ ּנ ּ
יהּ ,גָ זַר ָעלֵ ּ
ְל ַמ ְל ָּכא ְ ּדאַ ְרגִּ יז ַעל ְּב ֵר ּ
וב ִרי אָ זִ יל ְלאַ ְר ָעא ְר ִחיקָ א,
יתא וְ אָ ְמ ָרה ,הוֹ ִאיל ּ ְ
ְלאַ ְר ָעא ְרחִ יקָ אְׁ .ש ָמ ָעה ַמ ְטרוֹ נִ ָ
יתוב
יה ,אֲ נָא לָ א אֶ ְׁשבּ וֹ ק לֵ ּ
יה ַמ ְל ָּכא ֵמהֵ יכָ לֵ ּ
וְ ׁ ַש ֵדי לֵ ּ
יה ,אוֹ ּ ַת ְרוָ ונָא ַּכח ֲָדא נִ ּ
ֵיתיב ְּבאַ ְר ָעא אַ ח ֲָראְ .לזִ ְמנִ יןָ ּ ,פ ִקיד
ְלהֵ יכָ לָ א ְ ּד ַמ ְל ָּכא אוֹ ּ ַת ְרוָ ונָא ַּכח ֲָדא נ ִ
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חק לישראל – פרשת האזינו יום ה'
יה ,אָ ַמר ,הוֹ ִאיל
יתא ,לָ א אַ ְׁש ְּכחָ הּ ַּ .דהֲ וַ ות אַ זְ לַ ת ִעם ְּב ֵר ּ
ַמ ְל ָּכא ַעל ַמ ְטרוֹ נִ ָ
תובון:
ומ ְטרוֹ נִ ָ
ּ ַ
יהו יְ ּ ּ
יתא ּ ַת ּ ָמןַ ּ ,ת ְרוַ ויְ ּ
ְ
ובגִ ינָהּ
יתאְ ּ ,
יתאָ ּ ,פ ִקיד לָ ּה ְּבקַ ְד ִמ ָ
הוא ְל ַמ ְטרוֹ נִ ָ
ובזִ ְמנָא ְ ּדפָ ִקיד ּ ְ
ְּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,שמות ו( וְ גַ ם אֲ נִ י ׁ ָש ַמ ְע ִּתי אֶ ת נַאֲ קַ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
ּ ָפ ִקיד ִל ְבנוֹ יֲ .ה ָדא ּ
יתאִּ .ד ְדכַ ְרנָא לָ ּה.
וְ גוֹ 'ַ .מאן ּגָ ִרים ַ ּד ֲאנָא ְׁש ַמ ְענָא עֲ קַ ְתהוֹ ןִּ .כ ְביָכוֹ לַ ,מ ְטרוֹ נִ ָ
וכ ִתיב )שמות ב( וַ יִ ּזְ כּ וֹ ר ֱאל ִֹהים אֶ ת
יתיְ ּ .
הוא ִד ְכ ִתיב) ,שמות ו( וָ אֶ זְ כּ וֹ ר אֶ ת ְּב ִר ִ
הֲ ָדא ּ
ְ
תיב) .דברים ל(
לותאַ ,מה ְּכ ִ
הוא יֵהָ ַדר ְליִ שְׂ ָראֵ ל ִמן ּגָ ּ ָ
ְּב ִריתוֹ  .וְ כַ ד ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ָ
ָ
וְ ׁ ָשב יְ ָי אֱ לֹהֶ ָ
תיב) ,תהלים פה(
יתא .וְ עוֹ ד ְּכ ִ
ֲמךָּ ,דא ַמ ְטרוֹ נִ ָ
בותך וְ ִרח ֶ
יך אֶ ת ְׁש ּ ְ
בות יַעֲ קֹב:
ָרצִ ָ
ית יְ ָי אַ ְרצֶ ָך ׁ ַש ְב ּ ָת ְׁש ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ז'
)ג( אין הבוצע רשאי לבצוע עד שיביאו מלח או לפתן לפני כל אחד ואחד אלא אם כן
נתכוונו לאכול פת הרבה ואינו בוצע לא פרוסה קטנה מפני שהוא נראה כצר עין ולא
פרוסה גדולה יותר מכביצה מפני שנראה כרעבתן ובשבת יש לו לבצוע פרוסה גדולה
ואינו בוצע אלא ממקום שנתבשל יפה יפה:
)ד( מצוה מן המובחר לבצוע ככר שלימה אם היתה שם שלימה של שעורים ופרוסה של
חטים מניח שלימה בתוך פרוסה ובוצע משתיהן כדי שיבצע מחטים ומשלימה בשבתות
ובימים טובים חייב לבצוע על שתי ככרות נוטל שתיהן בידו ובוצע אחת מהן:

ð"òì

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