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חק לישראל – פרשת האזינו יום ו'
דברים פרק לב'

נו ָר ָמה וְ לֹא יְ הֹוָ ה
רו צָ ֵרימוֹ ּ ֶפן י ְ
רו י ֵָד ּ
ֹאמ ּ
גור ּ ֶפן יְ נ ְַּכ ּ
לולֵ י ַּכ ַעס אוֹ יֵב אָ ּ
)כז( ּ
נו ָר ָמה וְ לֹא יְ הֹוָ ה
רו צָ ֵרימוֹ ּפֶ ן י ְ
רו יָ ֵד ּ
ֹאמ ּ
גור ּפֶ ן יְ נ ְַּכ ּ
לולֵ י ַּכ ַעס אוֹ יֵב אָ ּ
ּ ָפ ַעל ּ ָכל זֹאת) :כז( ּ
ֵימרוּן יְ ָדנָא ַת ִקיפַ ת
יל ָמא י ְ
יל ָמא יִ ְת ַר ְב ֵרב ְּבעֵ ל ְדבָ בָ א ִד ְ
יש ִד ְ
ּפָ ַעל ָּכל זֹאת) :כז( ִאלוּלָ פוֹ ן ָרגְ זָא ְדסָ נְ אָ ה ְּכנִ ׁ
קֳדם יְ ָי הֲ וַת ָּכל ָדא:
לָ נָא וְ לָ א ִמן ָ

בונָה) :כח( ִּכי גוֹ י אֹ בַ ד עֵ צוֹ ת הֵ ּ ָמה וְ אֵ ין
)כח( ִּכי גוֹ י אֹ בַ ד ֵעצוֹ ת הֵ ּ ָמה וְ אֵ ין ָּבהֶ ם ְּת ּ
אֲרי ַעם ְמאַ ְּב ֵדי ֵעצָ ה ִאנוּן וְ לֵ ית ְּבהוֹ ן סו ְּכ ְל ָתנ ּו:
בונָה) :כח( ֵ
ָּבהֶ ם ְּת ּ
ינו
ילו זֹאת ִ
ינו ְלאַ ח ֲִר ָ
יָב ּ
מו יַשְׂ ִּכ ּ
לו חָ ְכ ּ
יתם) :כט( ּ
ילו זֹאת י ִָב ּ
מו יַשְׂ ִּכ ּ
לו חָ ְכ ּ
)כט( ּ
יתם) :כט( ִאל ּו חַ ִּכימ ּו ִא ְס ּ ַת ָּכל ּו ְב ָדא סָ ְבר ּו ָמא יְ הֵ י ְבסוֹ פֵ יהוֹ ן:
ְלאַ ח ֲִר ָ

צורם ְמכָ ָרם וַ יהֹוָ ה
יסו ְרבָ בָ ה ִאם לֹא ִּכי ּ ָ
)ל( אֵ יכָ ה יִ ְר ּדֹף אֶ חָ ד אֶ לֶ ף ּ ְׁ
ושנַיִ ם יָנִ ּ
צורם ְמכָ ָרם וַ יהֹוָ ה
יסו ְרבָ בָ ה ִאם לֹא ִּכי ּ ָ
ושנַיִ ם יָ נִ ּ
ירם) :ל( אֵ יכָ ה יִ ְר ּדֹף אֶ חָ ד אֶ לֶ ף ּ ְׁ
ִה ְסגִּ ָ
ירם:
ִה ְסגִּ ָ

אֲרי ּ ַת ִקיפֵ הוֹ ן ְמסָ ְרנוּן וַ יְ ָי אֲ ׁ ַש ְל ִמנוּן:
)ל( אַ ְכ ֵדין יִ ְרדוֹ ף חַ ד אַ ְלפָ א ו ְּת ֵרין יְ ַע ְרקוּן ְל ִרבּ וֹ ָתא אֶ לָ הֵ ן ֵ

ינו
צורם וְ אֹ יְ בֵ ּ
נו ּ ָ
צור ּ
ילים) :לא( ִּכי לֹא ְכ ּ ֵ
ינו ּ ְפ ִל ִ
צורם וְ אֹ יְ בֵ ּ
נו ּ ָ
צור ּ
)לא( ִּכי לֹא ְכ ּ ֵ
ּ ְפ ִל ִ
אֲרי לָ א ְכתו ְּק ּ ָפנָא ּ ָת ְקפֵ הוֹ ן וּבַ עֲ לֵ י ְדבָ בָ נָא הֲ ווֹ ַד ָי ָננָא:
ילים) :לא( ֵ

ומ ּ ׁ ַש ְדמֹת עֲ מ ָֹרה עֲ נָבֵ מוֹ ִע ּנְבֵ י רוֹ ׁש אַ ְׁש ְּכלֹת ְמ ֹררֹת
)לב( ִּכי ִמ ּגֶ פֶ ן ְסדֹם ּגַ פְ נָם ּ ִ
ר רֹת לָ מוֹ ) :לב(
ומ ּ ׁ ַש ְדמֹת עֲ מ ָֹרה עֲ נָבֵ מוֹ ִענְּ בֵ י רוֹ ׁש אַ ְׁש ְּכלֹת ְמ ֹ
לָ מוֹ ) :לב( ִּכי ִמ ּגֶפֶ ן ְסדֹם ּגַ ְפנָם ּ ִ
ישי חֵ יוָ ן וְ תֻ ְׁש ְל ַמת עוֹ בָ ֵדיהוֹ ן
ישין ְּכ ֵר ׁ ֵ
אֲרי ְכפֻ ְרעֲ נוּת ַע ָמא ִד ְסדוֹ ם ּפ ְֻרעֲ נו ְּתהוֹ ן וְ לָ קו ְּתהוֹ ן ְּכ ַעם עֲ מ ָֹרה ָמחָ ְתהוֹ ן ִּב ִׁ
ֵ
ִּכ ְמ ָררו ְּתהוֹ ן:

ֹאש ּ ְפ ָתנִ ים אַ ְכזָ ר:
ֹאש ּ ְפ ָתנִ ים אַ ְכזָר) :לג( ח ֲַמת ּ ַתנִּ ינִ ם יֵי ָנם וְ ר ׁ
)לג( ח ֲַמת ּ ַתנִּ ינִ ם יֵינָם וְ ר ׁ
יש ּ ְפ ָתנֵי חֶ וְ יָן אַ ְכזְ ָר ִאין:
)לג( הָ א ְכ ָמ ַרת ּ ַתנִ י ַניָא ּ ֵכס ּ ֻפ ְרעֲ נו ְּתהוֹ ן ו ְּכ ֵר ׁ

תום
ֹתי) :לד( הֲ לֹא
תום ְּבאוֹ צְ ר ָ
)לד( הֲ לֹא
הוא ָּכמֻ ס ִע ּ ָמ ִדי חָ ּ
ּ
הוא ָּכמֻ ס ִע ּ ָמ ִדי חָ ּ
ּ
קֳד ַמי גְ נִ יזִ ין ְליוֹ ם ִ ּדינָא ְּבאוֹ צָ ָרי:
ֹתי) :לד( הֲ לָ א ָּכל עוֹ ְב ֵדיהוֹ ן גְ לָ ן ָ
ְּבאוֹ ְצר ָ

ידם וְ חָ ׁש עֲ ִתדֹת לָ מוֹ :
מוט ַרגְ לָ ם ִּכי קָ רוֹ ב יוֹ ם אֵ ָ
)לה( ִלי נָקָ ם וְ ִׁש ֵּלם ְל ֵעת ּ ָת ּ
ידם וְ חָ ׁש עֲ ִתדֹת לָ מוֹ :
מוט ַרגְ לָ ם ִּכי קָ רוֹ ב יוֹ ם אֵ ָ
ִלי נָקָ ם וְ ִׁש ּלֵ ם ְל ֵעת ּ ָת ּ

)לה(

קֳד ַמי ּ ֻפ ְרעֲ נו ָּתא
)לה( ָ

אֲרי קָ ִריב יוֹ ם ּ ָת ְב ָרהוֹ ן ו ַּמ ַּבע ְד ָע ִתיד ְלהוֹ ן:
אֲשלֵ ם ְל ִע ָדן ְדיִ גְ לוּן ֵמאַ ְרעֲ הוֹ ן ֵ
וַ אֲ נָא ׁ ַ

צור
)לו( ִּכי י ִָדין יְ הֹוָ ה ַע ּמוֹ וְ ַעל עֲ בָ ָדיו יִ ְתנֶחָ ם ִּכי יִ ְראֶ ה ִּכי אָ זְ לַ ת יָד וְ אֶ פֶ ס ָע ּ
זוב:
צור וְ ָע ּ
זוב) :לו( ִּכי יָ ִדין יְ הֹוָ ה ַע ּמוֹ וְ ַעל עֲ בָ ָדיו יִ ְתנֶחָ ם ִּכי יִ ְראֶ ה ִּכי אָ זְ לַ ת יָ ד וְ אֶ פֶ ס ָע ּ
וְ ָע ּ
אֲרי גַ לֵ י קָ ָדמוֹ ִהי ִד ְב ִע ָדן ְד ִת ְתקֵ ף עֲ לֵ יהוֹ ן ָמחַ ת
אֲרי יְ ִדין יְ ָי ִדינָא ְד ַע ֵמ ּה וּפֻ ְרעֲ נוּת ַע ְבדוֹ ִהי צַ ִדיקַ יָא יִ ְת ְפ ַרע ֵ
)לו( ֵ
יקין:
סָ נְ אָ ה יְ הוֹ ן ְמ ַט ְל ְט ִלין ו ְּׁש ִב ִ

יו בוֹ :
צור חָ סָ ּ
יו בוֹ ) :לז( וְ אָ ַמר אֵ י ֱאלֹהֵ ימוֹ ּ
צור חָ סָ ּ
)לז( וְ אָ ַמר אֵ י ֱאלֹהֵ ימוֹ ּ

ֵימר אָ ן
)לז( וְ י ַ

ַדחֲלַ ְתהוֹ ן ּ ַת ִקיפָ א ַדהֲ ווֹ ְר ִחיצִ ין ּ ֵב ּה:

ָקומו וְ י ְַעזְ ֻרכֶ ם יְ ִהי עֲ לֵ יכֶ ם
)לח( א ׁ ֶ
תו יֵין נְ ִסיכָ ם י ּ ּ
לו יִ ְׁש ּ ּ
ֲשר חֵ לֶ ב זְ בָ חֵ ימוֹ יֹאכֵ ּ
ָקומו וְ י ְַעזְ ֻרכֶ ם יְ ִהי עֲ לֵ יכֶ ם ִס ְת ָרה:
ִס ְת ָרה) :לח( א ׁ ֶ
תו יֵין נְ ִסיכָ ם י ּ ּ
לו יִ ְׁש ּ ּ
ֲשר חֵ לֶ ב זְ בָ חֵ ימוֹ יֹאכֵ ּ
)לח( ִדי ְת ַרב נִ ְכסָ ְתהוֹ ן הֲ ווֹ אָ ְכלָ ין ׁ ָש ָתן ח ֲַמר נִ ְס ּ ֵכיהוֹ ן יְ קוּמוּן ְּכ ָען וְ יִ ְס ַעדוּנְ כוֹ ן יְ הוֹ ן עֲ לֵ יכוֹ ן ָמגֵן:

הוא וְ אֵ ין ֱאל ִֹהים ִע ּ ָמ ִדי אֲנִ י אָ ִמית וַ אֲ חַ יֶּה ָמחַ צְ ִּתי
או ַע ּ ָתה ִּכי אֲנִ י אֲ נִ י ּ
)לט( ְר ּ
הוא וְ אֵ ין ֱאל ִֹהים ִע ּ ָמ ִדי אֲנִ י
או ַע ּ ָתה ִּכי אֲ נִ י אֲנִ י ּ
וַ אֲ נִ י אֶ ְר ּ ָפא וְ אֵ ין ִמיּ ִָדי ַמ ִּציל) :לט( ְר ּ
אֲרי אֲ נָא אֲ נָא הוּא וְ לֵ ית אֱלָ הָ א
אָ ִמית וַ אֲ חַ יֶּה ָמחַ צְ ִּתי וַ אֲ נִ י אֶ ְר ּפָ א וְ אֵ ין ִמיּ ִָדי ַמ ִּציל) :לט( חֲז ּו ְּכ ַען ֵ
ַּבר ִמנִ י אַ נָא ֵמ ִמית ו ְּמחַ יֵה ָמ ִחינָא וְ אַ ף ַמסֵ ינָא וְ לֵ ית ִמן י ִָדי ְמ ׁ ֵשזִ יב:

שא אֶ ל ׁ ָש ַמיִ ם יָ ִדי
ש ַמיִ ם י ִָדי וְ אָ ַמ ְר ִּתי חַ י אָ ֹנ ִכי ְלעֹלָ ם) :מ( ִּכי אֶ ּ ָ ׂ
שא אֶ ל ׁ ָ
)מ( ִּכי אֶ ּ ָ ׂ
אֲרי אַ ְת ְקנִ ית ִב ְׁש ַמיָא בֵ ית ְׁש ִכנְ ִּתי וַ אֲ ָמ ִרית קַ יָם אֲ נָא ְל ָע ְל ִמין:
ֹכי ְלעֹלָ ם) :מ( ֵ
וְ אָ ַמ ְר ִּתי חַ י אָ נ ִ
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חק לישראל – פרשת האזינו יום ו'
שנְ אַ י
)מא( ִאם ׁ ַש ּנוֹ ִתי ְּב ַרק חַ ְר ִּבי וְ תֹ אחֵ ז ְּב ִמ ְׁש ּ ָפט י ִָדי אָ ִׁשיב נָקָ ם ְלצָ ָרי וְ ִל ְמ ַ ׂ
ש ּ ֵלם) :מא( ִאם ׁ ַש ּנוֹ ִתי ְ ּב ַרק חַ ְר ִ ּבי וְ תֹ אחֵ ז ְ ּב ִמ ְׁש ּפָ ט יָ ִדי אָ ִׁשיב נָקָ ם ְלצָ ָרי וְ ִל ְמ ַ ׂשנְ אַ י ֲא ׁ ַש ּלֵ ם:
אֲ ׁ ַ
)מא( ִאם ַעל חַ ד ְּת ֵרין ְּכחֵ יז ּו בַ ְרקָ א ִמסוֹ ף ְׁש ַמיָא וְ ַעד סוֹ ף ְׁש ַמיָא ִּת ְתגְּ ִלי חַ ְר ִּבי וְ ִת ְתקֵ ף ְב ִדינָא יְ ִדי אָ ֵתיב
אֲשלֵ ם:
פֻרעֲ נ ּו ָתא ְלסַ נְ אָ י ו ְּלבַ עֲ לֵ י ְדבָ בֵ י ׁ ַ
ְ

ֹאש ּ ַפ ְרעוֹ ת
שר ִמ ַ ּדם חָ לָ ל וְ ִׁש ְביָה ֵמר ׁ
)מב( אַ ְׁש ִּכיר ִח ַ ּצי ִמ ָ ּדם וְ חַ ְר ִּבי ּתֹאכַ ל ָּב ָ ׂ
ֹאש ּפַ ְרעוֹ ת אוֹ ֵיב:
שר ִמ ַ ּדם חָ לָ ל וְ ִׁש ְב ָיה ֵמר ׁ
אוֹ יֵב) :מב( אַ ְׁש ִּכיר ִח ַ ּצי ִמ ָ ּדם וְ חַ ְר ִ ּבי ּתֹאכַ ל ָּב ָ ׂ
יש סַ נָאָ ה וּבַ ַעל ְדבָ בָ א
ירי ִמ ְ ּד ָמא וְ חַ ְר ִּבי ִּת ְקטוֹ ל ְּב ַע ְמ ַמיָא ִמ ַדם ְק ִטילָ ן וְ ִׁש ְביָן ְלאַ עֲ ָדאָ ה ִכ ְת ִרין ֵמ ֵר ׁ
)מב( א ֱַרוֵי גִ ֵ

ינו גוֹ יִ ם ַע ּמוֹ ִּכי ַדם עֲ בָ ָדיו יִ ּקוֹ ם וְ נָקָ ם י ִָׁשיב ְלצָ ָריו וְ ִכ ּ ֶפר אַ ְד ָמתוֹ ַע ּמוֹ :
)מג( הַ ְרנִ ּ
ינו גוֹ יִ ם ַע ּמוֹ ִּכי ַדם עֲ בָ ָדיו יִ ּקוֹ ם וְ נָקָ ם יָ ִׁשיב ְלצָ ָריו וְ ִכ ּפֶ ר אַ ְד ָמתוֹ ַע ּמוֹ ) :מג( ׁ ַש ָּבח ּו
)מג( הַ ְרנִ ּ
יה וְ ַעל ַע ֵמ ּה:
אֲרי פֻ ְרעֲ נוּת ַע ְבדוֹ ִהי צַ ִ ּדיקַ ּיָא יִ ְת ּ ְפ ַרע וּפֻ ְרעֲ נוּת י ִָתיב ְלסָ נְ אוֹ ִהי וִ יכַ פֵ ר ַעל אַ ְר ֵע ּ
ַע ְמ ַמ ָיא ַע ֵמ ּה ֵ

הוא וְ הוֹ ׁ ֵש ַע ִּבן
משה וַ יְ ַד ֵּבר אֶ ת ָּכל ִ ּד ְב ֵרי הַ ּ ִׁש ָ
)מד( וַ ָיּבֹא ׁ ֶ
ירה הַ זֹּאת ְּבאָ זְ נֵי הָ ָעם ּ
נון) :מד(
משה וַ יְ ַד ּ ֵבר אֶ ת ָּכל ִ ּד ְב ֵרי הַ ּ ִׁש ָ
נון) :מד( וַ יָ ּ ֹב א ׁ ֶ
הוא וְ הוֹ ׁ ֵש ַע ִ ּבן ּ
ירה הַ זֹּאת ְ ּבאָ זְ נֵי הָ ָעם ּ
ּ
קֳדם ַע ָמא הוּא וְ הוֹ ׁ ֵש ַע ַּבר נוּן:
ֹשה ו ַּמ ִליל יָת ָּכל ּ ִפ ְתגָ ֵמי תֻ ְׁש ַּב ְח ָתא הָ ָדא ָ
אֲתא מ ׁ ֶ
וַ ָ

משה
משה ְל ַד ּ ֵבר אֶ ת ּ ָכל הַ ְ ּדבָ ִרים הָ אֵ ּ ֶלה אֶ ל ּ ָכל יִ שְׂ ָראֵ ל) :מה( וַ יְ כַ ל ׁ ֶ
)מה( וַ יְ כַ ל ׁ ֶ
מ ׁ ֶשה ְל ַמלָ לָ א יָת ָּכל ִפ ְתגָ ַמ ּיָא הָ ִאלֵ ין ִעם
ְל ַד ּ ֵבר אֶ ת ָּכל הַ ְ ּדבָ ִרים ָהאֵ ּלֶ ה אֶ ל ָּכל יִ שְׂ ָראֵ ל) :מה( וְ ׁ ֵשצֵ י ֹ
ָּכל יִ שְׂ ָראֵ ל:

ימו ְלבַ ְבכֶ ם ְלכָ ל הַ ְ ּדבָ ִרים אֲ ׁ ֶשר אָ ֹנ ִכי ֵמ ִעיד ָּבכֶ ם הַ ּיוֹ ם
)מו( וַ יּ ֶ
ֹאמר אֲלֵ הֶ ם שִׂ ּ
ֹאמר
שר ְּתצַ ּוֻם אֶ ת ְ ּבנֵיכֶ ם ִל ְׁשמֹר לַ עֲ שׂ וֹ ת אֶ ת ּ ָכל ִ ּד ְב ֵרי הַ ּתוֹ ָרה הַ זֹּאת) :מו( וַ יּ ֶ
אֲ ׁ ֶ
ימו ְלבַ ְבכֶ ם ְלכָ ל הַ ְ ּדבָ ִרים ֲא ׁ ֶשר אָ נ ִֹכי מֵ ִעיד ָּבכֶ ם הַ ּיוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ְּתצַ ּוֻם אֶ ת ְ ּבנֵיכֶ ם
ּ
אֲלֵ הֶ ם שִׂ
ִל ְׁשמֹר לַ עֲ שׂ וֹ ת אֶ ת ָּכל ִ ּד ְב ֵרי הַ ּתוֹ ָרה הַ זֹּאת) :מו( וַ אֲ ַמר ְלהוֹ ן ׁ ַשו ּו ִל ְּבכוֹ ן ְלכָ ל ּ ִפ ְתגָ ַמיָא ִדי אֲ נָא ַמ ְסהֵ ד
ְּבכוֹ ן יוֹ ָמא ֵדין ִדי ְתפַ ְק ִדנוּן יָת ְּבנֵיכוֹ ן ִל ְמ ַטר ְל ֶמ ְע ַּבד יָת ָּכל ּ ִפ ְתגָ ֵמי אוֹ ַריְ ָתא הָ ָדא:

יכו י ִָמים ַעל
הוא חַ יֵּיכֶ ם ּובַ ָ ּדבָ ר הַ זֶּה ּ ַתאֲ ִר ּ
הוא ִמ ּ ֶכם ִּכי ּ
)מז( ִּכי לֹא ָדבָ ר ֵרק ּ
הוא
ֲשר אַ ּ ֶתם ע ְֹב ִרים אֶ ת הַ יּ ְַר ֵ ּדן ׁ ָ
הָ אֲ ָד ָמה א ׁ ֶ
ש ּ ָמה ְל ִר ְׁש ּ ָת ּה) :מז( ִּכי לֹא ָדבָ ר ֵרק ּ
יכו ָי ִמים ַעל הָ א ֲָד ָמה אֲ ׁ ֶשר אַ ּ ֶתם ע ְֹב ִרים אֶ ת הַ יַ ּ ְר ֵ ּדן
הוא חַ ּיֵיכֶ ם ּובַ ָ ּדבָ ר הַ זֶּה ּ ַתא ֲִר ּ
ִמ ּ ֶכם ִּכי ּ
אֲרי הוּא חַ יֵיכוֹ ן ו ְּב ִפ ְתגָ ָמא הָ ֵדין ּתוֹ ְרכוּן יוֹ ִמין ַעל
אֲרי לָ א ִפ ְתגָ ם ֵרקָ א הוּא ִמנְ כוֹ ן ֵ
ש ּ ָמה ְל ִר ְׁש ּ ָת ּה) :מז( ֵ
ָׁ
אַ ְר ָעא ִדי אַ ּתוּן ָע ְב ִרין יָת י ְַר ְדנָא ּ ַת ָמן ְל ֵמ ְיר ַת ּה:

משה
ֶׁ
משה ְ ּבעֶ צֶ ם הַ ּיוֹ ם הַ ז ֶּה לֵ אמֹר) :מח( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל
ֶׁ
)מח( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל
ימר:
מ ׁ ֶשה ִּב ְכ ַרן יוֹ ָמא הָ ֵדין ְל ֵמ ָ
ְּב ֶעצֶ ם הַ ּיוֹ ם ַהזֶּה לֵ אמֹר) :מח( ו ַּמ ִליל יְ ָי ִעם ֹ

ֲשר ַעל ּ ְפנֵי יְ ֵרחוֹ
אֲשר ְּבאֶ ֶרץ מוֹ אָ ב א ׁ ֶ
ֶׁ
)מט( עֲ לֵ ה אֶ ל הַ ר הָ עֲ בָ ִרים הַ זֶּה הַ ר נְ בוֹ
אחֻ זָּה) :מט( עֲ לֵ ה אֶ ל הַ ר
ֹתן ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל לַ ֲ
אֲשר אֲ נִ י נ ֵ
ֶׁ
וראֵ ה אֶ ת אֶ ֶרץ ְּכנ ַַען
ְּ
ֲשר אֲנִ י
ֲשר ַעל ּ ְפנֵי יְ ֵרחוֹ ּ ְוראֵ ה אֶ ת אֶ ֶרץ ְּכנ ַַען א ׁ ֶ
הָ עֲ בָ ִרים הַ זֶּה הַ ר נְ בוֹ ֲא ׁ ֶשר ְּבאֶ ֶרץ מוֹ אָ ב א ׁ ֶ
תן ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל לַ אֲ חֻ זָּה) :מט( סַ ק ְלטו ָּרא ְד ַעבָ ָראֵ י הָ ֵדין טו ָּרא ִדנְ בוֹ ִדי ְּבאַ ְר ָעא ְדמוֹ אָ ב ִדי ַעל אַ ּ ֵפי יְ ֵרחוֹ
ֹנ ֵ
וַ ֲחזֵי יָת אַ ְר ָעא ִד ְכנ ַַען ִדי אַ נָא יָהֵ ב ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְלאַ חֲסָ נָא:

יך ַּכאֲ ׁ ֶשר ֵמת אַ ֲהרֹן אָ ִח ָ
ֲשר אַ ּ ָתה עֹלֶ ה ׁ ָש ּ ָמה וְ הֵ אָ סֵ ף אֶ ל ַע ּ ֶמ ָ
יך
)נ( ּומֻ ת ָּבהָ ר א ׁ ֶ
ְ ּבהֹר הָ הָ ר וַ ּיֵאָ סֶ ף אֶ ל ַע ּ ָמיו) :נ( ּומֻ ת ָּבהָ ר אֲ ׁ ֶשר אַ ּ ָתה עֹלֶ ה ׁ ָש ּ ָמה וְ הֵ אָ סֵ ף אֶ ל ַע ּ ֶמ ָ
יך

ַּכ ֲא ׁ ֶשר מֵ ת אַ הֲ רֹן אָ ִח ָ
יך ְ ּבהֹר הָ הָ ר וַ ּיֵאָ סֶ ף אֶ ל ַע ּ ָמיו:
יש ְל ַע ֵמ ּה:
ְל ַע ָמ ְך ְּכ ָמא ְד ִמית אַ הֲ רֹן אֲ חו ְּך ְבהוֹ ר טו ָּרא וְ ִא ְת ְּכנִ ׁ

)נ( וּמוּת ְּבטו ָּרא ִדי אַ ְּת סָ לֵ ק ְל ַת ָמן וְ ִת ְת ְּכנ ֵׁש

)נא( ַעל אֲ ׁ ֶשר ְמ ַע ְל ּ ֶתם ִּבי ְּבתוֹ ְך ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְּב ֵמי ְמ ִריבַ ת קָ ֵד ׁש ִמ ְד ַּבר צִ ן ַעל
ֲשר ְמ ַע ְל ּ ֶתם ִ ּבי ְ ּבתוֹ ְך ְ ּבנֵי
תם אוֹ ִתי ְ ּבתוֹ ְך ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :נא( ַעל א ׁ ֶ
אֲ ׁ ֶשר לֹא ִק ַ ּד ְׁש ּ ֶ
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תם אוֹ ִתי ְּבתוֹ ְך ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :נא( ַעל
יִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּבמֵ י ְמ ִריבַ ת קָ ֵד ׁש ִמ ְד ַּבר צִ ן ַעל ֲא ׁ ֶשר לֹא ִק ַ ּד ְׁש ּ ֶ
ימ ִרי ְּבגוֹ ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְּב ֵמי ַמצוּת ְרקַ ם ַמ ְד ְּב ָרא ְדצִ ין ַעל ִדי לָ א קַ ִד ְׁש ּתוּן י ִָתי ְּבגוֹ ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:
ִדי ׁ ַשקַ ְר ּתוּן ְּב ֵמ ְ

ֹתן ִל ְבנֵי
אֲשר אֲנִ י נ ֵ
)נב( ִּכי ִמ ּ ֶנגֶד ִּת ְראֶ ה אֶ ת הָ אָ ֶרץ וְ ׁ ָש ּ ָמה לֹא ָתבוֹ א אֶ ל הָ אָ ֶרץ ׁ ֶ
ֲשר אֲ נִ י ֹנ ֵתן ִל ְבנֵי
יִ שְׂ ָראֵ ל) :נב( ִּכי ִמ ּ ֶנגֶד ִּת ְראֶ ה אֶ ת הָ אָ ֶרץ וְ ׁ ָש ּ ָמה לֹא ָתבוֹ א אֶ ל הָ אָ ֶרץ א ׁ ֶ
יִ שְׂ ָראֵ ל:

אֲרי ִמקֳ בֵ ל ּ ֶת ֱחזֵי יָת אַ ְר ָעא ו ְּל ַת ָמן לָ א ֵתעוֹ ל ְלאַ ְר ָעא ִדי אֲ נָא יָהֵ ב ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:
)נב( ֵ

רש"י
)כז( לולי כעס אויב אגור  -אם לא שכעס
אויב כנוס עליהם להשחיתם ואם יוכל להם
וישחיתם יתלה הגדולה בו ובאלהיו ולא יתלה
הגדולה בי וזהו שנאמר פן ינכרו צרימו ינכרו
הדבר לתלות גבורתו בעבודת כוכבים שאין
הגדולה שלו .פן יאמרו ידנו רמה וגו':
)כח( כי  -אותו גוי :אובד עצות המה ואין
בהם תבונה  -שאילו היו חכמים ישכילו זאת
איכה ירדוף וגו':
)כט( יבינו לאחריתם  -יתנו לב להתבונן
לסוף פורענותם של ישראל:
)ל( איכה ירדוף אחד  -ממנו אלף מישראל:
אם לא כי צורם מכרם וה' הסגירם  -מכרם
ומסרם בידנו דליבר"ר בלע"ז )איבערגעבען(:
)לא( כי לא כצורנו צורם  -כל זה היה להם
לאויבים להבין שהשם הסגירם ולא להם
ולאלהיהם הנצחון שהרי עד הנה לא יוכלו
כלום אלהיהם כנגד צורנו כי לא כסלענו
סלעם כל צור שבמקרא לשון סלע :ואויבינו
פלילים  -ועכשיו אויבינו שופטים אותנו
שהרי צורנו מכרנו להם) .ס"א הרי שצורנו
מכרנו להם(:
)לב( כי מגפן סדום גפנם  -מוסב למעלה
אמרתי בלבי אפאיהם אשבית זכרם לפי
שמעשיהם מעשה סדום ועמורה :שדמות -
שדה תבואה כמו ושדמות לא עשה אוכל
בשדמות קדרון :ענבי רוש  -עשב מר:
אשכלות מרורות למו  -משקה מר ראוי להם
לפי מעשיהם פורענותם וכן תרגם אונקלוס
ותושלמת עובדיהון כמררותהון:
)לג( חמת תנינם יינם  -כתרגומו הא כמרת
תניניא כס פורענותהון .הנה כמרירות נחשים
כוס משתה פורענותם :וראש פתנים  -כוסס

שהוא אכזר לנשוך .אויב אכזרי יבא ויפרע
מהם:
)לד( הלא הוא כמוס עמדי  -כתרגומו
כסבורים הם ששכחתי מעשיהם כולם גנוזים
ושמורים לפני :הלא הוא  -פרי גפנם ותבואת
שדמותם כמוס עמדי:
)לה( לי נקם ושלם  -עמי נכון ומזומן
פורענות נקם וישלם להם כמעשיהם .הנקם
ישלם להם גמולם וי"מ ושלם שם דבר כמו
ושלום והוא מגזרת והדבר אין בהם כמו
והדבור ואימתי אשלם להם :לעת תמוט
רגלם  -כשתתום זכות אבותם שהם סמוכים
עליו :כי קרוב יום אידם  -כשארצה להביא
עליהם יום איד קרוב ומזומן לפני להביא ע"י
שלוחים הרבה :וחש עתדות למו  -ומהר
יבאו העתידות להם :וחש  -כמו ימהר
יחישה .עד כאן העיד עליהם משה דברי
תוכחה להיות השירה הזאת לעד כשתבא
עליהם הפורענות ידעו שאני הודעתים
מראש .מכאן ואילך העיד עליהם דברי
תנחומין שיבאו עליהם ככלות הפורענות ככל
אשר אמר למעלה והיה כי יבואו עליך וגו'
הברכה והקללה וגו' ושב ה' אלהיך את
שבותך וגו':
)לו( כי ידין ה' עמו  -כשישפוט אותם
ביסורין הללו האמורים עליהם כמו כי בם
ידין עמים )ייסר עמים( כי זה אינו משמש
בלשון דהא לתת טעם לדברים של מעלה
אלא לשון תחלת דבור כמו כי תבאו אל הארץ
כשיבאו עליהם משפטים הללו ויתנחם
הקב"ה על עבדיו לשוב ולרחם עליהם:
יתנחם  -לשון הפך מחשבה להיטיב או
להרע :כי יראה כי אזלת יד ) -כשיראה כי
אזלת( יד האויב הולכת וחוזקת מאד עליהם
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ואפס בהם עצור ועזוב :עצור  -נושע ע"י
עוצר ומושל שיעצור בהם :עזוב  -ע"י עוזב.
עוצר הוא המושל העוצר בעם שלא ילכו
מפוזרים בצאתם לצבא על האויב בלשון לע"ז
מיינטי"ט )שטארק אופהאלטין( :עצור  -הוא
הנושע במעצור המושל :עזוב  -מחוזק כמו
ויעזבו את ירושלים עד החומה .איך לא
עוזבה עיר תהלה:
)לז( ואמר  -הקב"ה עליהם :אי אלהימו -
עבודת כוכבים שעבדו :צור חסיו בו  -הסלע
שהיו מתכסין בו מפני החמה והצנה כלומר
שהיו בטוחין בו להגן עליהם מן הרעה:
)לח( אשר חלב זבחימו  -היו אותן אלהות
אוכלים שהיו מקריבים לפניהם ושותין יין
נסיכם :יהי עליכם סתרה  -אותו הצור יהיה
לכם מחסה ומסתור:
)לט( ראו עתה  -הבינו מן הפורעניות
שהבאתי עליכם ואין לכם מושיע ומן
התשועה שאושיעכם ואין מוחה בידי :אני אני
הוא  -אני להשפיל ואני להרים :ואין אלהים
עמדי  -עומד כנגדי למחות :עמדי -
דוגמתי וכמוני :ואין מידי מציל  -הפושעים
בי:
)מ( כי אשא אל שמים ידי  -כי בחרון אפי
אשא ידי אל עצמי בשבועה :ואמרתי חי אנכי
 לשון שבועה הוא אני נשבע חי אנכי:)מא( אם שנותי ברק חרבי  -אם אשנן את
להב חרבי כמו למען היות לה ברק פלנדו"ר
)גלאנץ( :ותאחז במשפט ידי  -להניח מדת
רחמים באויבי שהרעו לכם אשר אני קצפתי
מעט והמה עזרו לרעה .ד"א ותאחז ידי את
מדת המשפט להחזיק בה לנקום נקם :אשיב
נקם וגו'  -למדו רבותינו באגדה מתוך לשון
המקרא שאמר ותאחז במשפט ידי לא כמדת
ב"ו מדת הקב"ה מדת ב"ו זורק חץ ואינו יכול
להשיבו והקב"ה זורק חציו ויש בידו להשיבם
כאילו אוחזן בידו שהרי ברק הוא חצו שנאמר
כאן ברק חרבי ותאחז במשפט ידי והמשפט
הזה לשון פורעניות הוא בלע"ז יושטיצ"א
)לויט געזטעץ בעשטראפען(:
)מב( אשכיר חצי מדם  -האויב :וחרבי תאכל
בשר  -בשרם :מדם חלל ושביה  -זאת תהיה

להם מעון דם חללי )ס"א חללי דם( ישראל
ושביה ששבו מהם :מראש פרעות אויב -
מפשע תחלת פרצות האויב כי כשהקב"ה היה
נפרע מהעובדי כוכבים היה פוקד עליהם
עונם ועונות אבותיהם מראשית פרצה שפרצו
בישראל:
)מג( הרנינו גוים עמו  -לאותו הזמן ישבחו
העובדי כוכבים את ישראל ראו מה שבחה של
אומה זו שדבקו בהקב"ה בכל התלאות שעברו
עליהם ולא עזבוהו יודעים היו בטובו
ובשבחו :כי דם עבדיו יקום  -שפיכות
דמיהם כמשמעו :ונקם ישיב לצריו  -על
הגזל ועל החמס כענין שנא' מצרים לשמה
תהיה ואדום למדבר שממה מחמס בני יהודה
ואומר מחמס אחיך יעקב וגו' :וכפר אדמתו
עמו  -ויפייס אדמתו ועמו על הצרות שעברו
עליהם שעשה להם האויב וכפר לשון רצוי
ופיוס כמו אכפרה פניו אנחיניה לרוגזיה:
וכפר אדמתו  -ומה היא אדמתו עמו.
כשעמו מתנחמים ארצו מתנחמת וכה"א רצית
ה' ארצך במה רצית ארצך שבת שבות יעקב.
בפנים אחרים היא נדרשת בספרי ונחלקו בה
ר' יהודה ור' נחמיה ר"י דורש כולה כנגד
ישראל ור"נ דורש את כולה כנגד העובדי
כוכבים ר"י דורשה כלפי ישראל אמרתי
אפאיהם כמו שפירשתי עד ולא ה' פעל כל
זאת .כי גוי אובד עצות המה אבדו תורתי
שהיא להם עצה נכונה .ואין בהם תבונה.
להתבונן איכה ירדוף אחד מן האומות אלף
מהם אם לא כי צורם מכרם .כי לא כצורנו
צורם הכל כמו שפירשתי עד תכליתו .ר"נ
דורשה כלפי העובדי כוכבים כי גוי אובד
עצות המה כמו שפירשתי תחלה עד ואויבינו
פלילים:
)לב( כי מגפן סדום גפנם  -של העובדי
כוכבים :ומשדמות עמורה וגו'  -ולא ישימו
לבם לתלות הגדולה בי :ענבמו ענבי רוש -
הוא שאמר לולי כעס אויב אגור על ישראל
להרעילם ולהמרירם לפיכך אשכלות מרורות
למו להלעיט אותם על מה שעשו לבני:
)לג( חמת תנינים יינם  -מוכן להשקותם על
מה שעושין להם:
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)לד( כמוס עמדי  -אותו הכוס שנאמר כי
כוס ביד ה' וגו':
)לה( לעת תמוט רגלם  -כענין שנאמר
תרמסנה רגל:
)לו( כי ידין ה' עמו  -בלשון זה משמש כי
ידין בלשון דהא ואין ידין לשון יסורין אלא
כמו כי יריב את ריבם מיד עושקיהם כי
יראה כי אזלת יד וגו':
)לז( ואמר אי אלהימו  -והאויב יאמר אי
אלהימו של ישראל כמו שאמר טיטוס הרשע
כשגידר את הפרוכת כענין שנאמר ותרא
אויבתי ותכסה בושה האומרה אלי איו ה'
אלהיך:
)לט( ראו עתה כי אני וגו'  -אז יגלה
הקב"ה ישועתו ויאמר ראו עתה כי אני אני
הוא מאתי באת עליהם הרעה ומאתי תבא
עליהם הטובה :ואין מידי מציל  -מי שיציל
אתכם מן הרעה אשר אביא עליכם:
)מ( כי אשא אל שמים ידי  -כמו כי נשאתי
תמיד אני משרה מקום שכינתי בשמים
כתרגומו אפילו חלש למעלה וגבור למטה
אימת העליון על התחתון וכ"ש שגבור
מלמעלה וחלש מלמטה :ידי  -מקום שכינתי
כמו איש על ידו והיה בידי להפרע מכם אבל
אמרתי שחי אנכי לעולם איני ממהר לפרוע
לפי שיש לי שהות בדבר כי אני חי לעולם
ובדורות אחרונים אני נפרע מהם והיכולת
בידי ליפרע מן המתים ומן החיים מלך בו"ד
שהוא הולך למות ממהר נקמתו ליפרע בחייו
כי שמא ימות הוא או אויבו ונמצא שלא ראה
נקמתו ממנו אבל אני חי לעולם ואם ימותו
הם ואיני נפרע בחייהם אפרע במותם:
)מא( אם שנותי ברק חרבי  -הרבה אם יש
שאינם תלויים כשאשנן ברק חרבי ותאחז
במשפט ידי כו' כמו שפירשתי למעלה:
)מד( הוא והושע בן נון  -שבת של דיוזגי
היתה ניטלה רשות מזה וניתנה לזה העמיד
לו משה מתורגמן ליהושע שיהא דורש בחייו
כדי שלא יאמרו ישראל בחיי רבך לא היה לך
להרים ראש ולמה קוראהו כאן הושע לאמר
שלא זחה דעתו עליו שאע"פ שניתנה לו
גדולה השפיל עצמו כאשר מתחלתו:

)מו( שימו לבבכם  -צריך אדם שיהיו עיניו
ואזניו ולבו מכוונים לד"ת וכה"א בן אדם
ראה בעיניך ובאזניך שמע ושים לבך וגו' והרי
דברים ק"ו ומה תבנית הבית שהוא נראה
לעינים ונמדד בקנה צריך אדם שיהיו עיניו
ואזניו ולבו מכוון להבין ד"ת שהן כהררין
התלוין בשערה עאכ"ו:
)מז( כי לא דבר רק הוא מכם  -לא לחנם
אתם יגעים בה כי הרבה שכר תלוי בה כי
היא חייכם ד"א אין לך דבר ריקן בתורה
שאם תדרשנו שאין בו מתן שכר תדע לך שכן
אמרו חכמים ואחות לוטן תמנע ותמנע היתה
פילגש וגו' לפי שאמרה איני כדאי להיות לו
לאשה הלואי ואהיה פילגשו וכל כך למה
להודיע שבחו של אברהם שהיו שלטונים
ומלכים מתאוים לידבק בזרעו:
)מח( וידבר ה' אל משה בעצם היום הזה -
בג' מקומות נאמר בעצם היום הזה .נאמר
בנח בעצם היום הזה בא נח וגו' במראית
אורו של יום לפי שהיו בני דורו אומרים בכך
וכך אם אנו מרגישין בו אין אנו מניחין אותו
ליכנס בתיבה ולא עוד אלא אנו נוטלין
כשילין וקרדומות ומבקעין את התיבה אמר
הקב"ה הריני מכניסו בחצי היום וכל מי שיש
בידו כח למחות יבא וימחה במצרים נאמר
בעצם היום הזה הוציא ה' לפי שהיו מצריים
אומרים בכך וכך אם אנו מרגישין בהם אין
אנו מניחין אותן לצאת ולא עוד אלא אנו
נוטלין סייפות וכלי זיין והורגין להם אמר
הקב"ה הריני מוציאן בחצי היום וכל מי שיש
בו כח למחות יבא וימחה אף כאן במיתתו של
משה נאמר בעצם היום הזה לפי שהיו ישראל
אומרים בכך וכך אם אנו מרגישין בו אין אנו
מניחין אותו אדם שהוציאנו ממצרים וקרע
לנו את הים והוריד לנו את המן והגיז לנו את
השליו והעלה לנו את הבאר ונתן לנו את
התורה אין אנו מניחין אותו אמר הקב"ה
הריני מכניסו בחצי היום וכו':
)נ( כאשר מת אהרן אחיך  -באותה מיתה
שראיתה וחמדת אותה שהפשיט משה את
אהרן בגד ראשון והלבישו לאלעזר וכן שני וכן
שלישי וראה בנו בכבודו א"ל משה אהרן אחי
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עלה למטה ועלה פשוט ידך ופשט פשוט
רגליך ופשט עצום עיניך ועצם קמוץ פיך
וקמץ והלך לו אמר משה אשרי מי שמת
במיתה זו:
)נא( על אשר מעלתם בי  -גרמתם למעול
בי :על אשר לא קדשתם אותי  -גרמתם לי
שלא אתקדש אמרתי לכם ודברתם אל הסלע
והם הכוהו והוצרכו להכותו פעמים ואילו
דברו עמו ונתן מימיו בלא הכאה היה

מתקדש שם שמים שהיו ישראל אומרים ומה
הסלע הזה שאינו לשכר ולא לפורענות אם
זכה אין לו מתן שכר ואם חטא אינו לוקה כך
מקיים מצות בוראו אנו לא כ"ש:
)נב( כי מנגד  -מרחוק :תראה וגו'  -כי אם
לא תראנה עכשיו לא תראנה עוד בחייך:
ושמה לא תבוא .כי ידעתי כי חביבה היא לך
ע"כ אני אומר לך עלה וראה:

אם תחול האזינו בין ר"ה ליוה"כ מפטירין בפרשת וילך שובה ישראל.
אם תחול בין יוה"כ לסוכות מפטירין בשמואל ב'.

נביא

– הושע פרק ד'

הוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
חו ִע ּ ָמכֶ ם ְ ּדבָ ִרים
)ב( ׁש ּובָ ה יִ שְׂ ָראֵ ל ַעד יְ ֹ
יך ִּכי כָ ׁ ַש ְל ּ ָת ַּבעֲ וֹ נ ֶָך) :ג( ְק ּ
ינו) :ד(
רו אֵ לָ יו ָּכל ִּת ּ ָ ׂשא ָעוֹ ן וְ קַ ח טוֹ ב ּונְ ׁ ַש ְ ּל ָמה פָ ִרים שְׂ פָ ֵת ּ
ובו אֶ ל יְ הֹוָ ה ִא ְמ ּ
וְ ׁש ּ ּ
ינו
ינו ְל ַמעֲ ֵ ׂ
סוס לֹא נִ ְר ָּכב וְ לֹא נ ַ
אַ ּ ׁש ּור לֹא יוֹ ִׁש ֵ
שה י ֵָד ּ
ֹאמר עוֹ ד ֱאלֹהֵ ּ
נו ַעל ּ
יע ּ
נו) :ו(
אֲ ׁ ֶשר ְּב ָך יְ ֻרחַ ם יָתוֹ ם) :ה( אֶ ְר ּ ָפא ְמ ׁש ּובָ ָתם אֹ הֲ בֵ ם נְ ָדבָ ה ִּכי ׁ ָשב אַ ּ ִפי ִמ ּ ֶמ ּ ּ
יהי
כו יוֹ נְ קוֹ ָתיו וִ ִ
אֶ ְהיֶה כַ ּ ַטל ְליִ שְׂ ָראֵ ל יִ ְפ ַרח ַּכ ּ ׁשוֹ ׁ ַש ּנָה וְ י ְַך ׁ ָש ָר ׁ ָשיו ַּכ ְ ּלבָ נוֹ ן) :ז( י ְֵל ּ
חו כַ ּגָ פֶ ן זִ ְכרוֹ
כַ ּזַיִ ת הוֹ דוֹ וְ ֵריחַ לוֹ ַּכ ְ ּלבָ נוֹ ן) :ח( י ׁ ֻ
יו ָדגָ ן וְ יִ ְפ ְר ּ
בו י ְֹׁשבֵ י ְבצִ לּ וֹ יְ חַ ּ ּ
ָש ּ
נו אֲ נִ י ִּכבְ רוֹ ׁש
יתי וַ א ֲׁש ּ ֶ
ְּכיֵין ְלבָ נוֹ ן) :ט( אֶ ְפ ַריִ ם ַמה ִ ּלי עוֹ ד לָ עֲ צַ ִּבים אֲנִ י ָענִ ִ
ור ּ ּ
ַרעֲ נָן ִמ ּ ֶמנִּ י ּ ֶפ ְריְ ָך נִ ְמצָ א) :י( ִמי חָ כָ ם וְ יָבֵ ן אֵ ֶּלה נָבוֹ ן וְ י ֵָד ֵעם ִּכי יְ ׁ ָש ִרים ַ ּד ְרכֵ י
לו בָ ם:
כו בָ ם ּ ְׁ
ופש ִעים יִ ָּכ ְׁש ּ
יְ הֹוָ ה וְ צַ ִ ּד ִקים י ְֵל ּ
)יח( ִמי אֵ ל ָּכמוֹ ָך ֹנ ֵׂשא ָעוֹ ן וְ עֹבֵ ר ַעל ּ ֶפ ׁ ַשע ִל ְׁשאֵ ִרית ַנחֲלָ תוֹ לֹא הֶ חֱזִ יק לָ ַעד
ינו וְ ַת ְׁש ִל ְ
יך ִּב ְמצֻ לוֹ ת יָם
נו יִ ְכבּ ׁש עֲ וֹ נ ֵ
הוא) :יט( י ָׁש ּוב יְ ַרח ֵ
ֹת ּ
ֲמ ּ
אַ ּפוֹ ִּכי חָ פֵ ץ חֶ סֶ ד ּ
ימי
ינו ִמ ֵ
ֱמת ְליַעֲ קֹב חֶ סֶ ד ְלאַ ְב ָרהָ ם אֲ ׁ ֶשר נִ ְׁש ַּב ְע ּ ָת לַ ֲאב ֵ
ֹאתם) :כ( ִּת ּ ֵתן א ֶ
ָּכל חַ ּט ָ
ֹת ּ
קֶ ֶדם:

נביא

– שמואל ב' פרק כב'

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 ָ
צורי
ומפַ ְל ִטי ִלי) :ג( ֱאלֹהֵ י ּ ִ
ומצֻ ָד ִתי ּ ְ
ֹאמר יְ הֹוָ ה סַ ְל ִעי ּ ְ
אול) :ב( וַ יּ ַ
אֹ יְ בָ יו ּ ִ
ומ ַּכף ׁ ָש ּ
נוסי מ ִֹׁש ִעי ֵמחָ ָמס ּת ִֹׁש ֵענִ י) :ד( ְמהֻ ָּלל
ומ ּ ִ
אֶ חֱסֶ ה בּ וֹ ָמגִ נִּ י וְ קֶ ֶרן יִ ְׁש ִעי ִמשְׂ ּגַ ִּבי ּ ְ
ַעל יְ בַ עֲ תֻ נִ י) :ו(
ומאֹ יְ בַ י ִאוָ ּ ׁ ֵש ַע) :ה( ִּכי אֲפָ פֻ נִ י ִמ ְׁש ְּב ֵרי ָמוֶת ַנחֲלֵ י ְב ִליּ ַ
אֶ ְק ָרא יְ הֹוָ ה ּ ֵ
הוָ ה וְ אֶ ל ֱאלֹהַ י אֶ ְק ָרא
צר ִלי אֶ ְק ָרא יְ ֹ
חֶ ְבלֵ י ְׁשאוֹ ל סַ ּ ֻבנִ י ִק ְ ּדמֻ נִ י מ ְֹק ׁ ֵשי ָמוֶת) :ז( ַּב ַ ּ
וַ יִ ּ ְׁש ַמע ֵמהֵ יכָ לוֹ קוֹ ִלי וְ ׁ ַשוְ ָע ִתי ְּבאָ זְ נָיו) :ח( ִַו ְת ּגָ ַע ׁש }וַ יִ ּ ְת ּגָ ַע ׁש{ וַ ִּת ְר ַע ׁש הָ אָ ֶרץ
זו וַ יִ ּ ְת ּגָ עֲ ׁש ּו ִּכי חָ ָרה לוֹ ) :ט( ָעלָ ה ָע ׁ ָשן ְּבאַ ּפוֹ וְ אֵ ׁש ִמ ּ ִפיו
מוֹ ְסדוֹ ת הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם יִ ְר ּגָ ּ
נו) :י( וַ יֵּט ׁ ָש ַמיִ ם וַ יּ ֵַרד וַ עֲ ָרפֶ ל ּ ַתחַ ת ַרגְ לָ יו) :יא( וַ יִ ּ ְר ַּכב
רו ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ּתֹאכֵ ל ּ ֶגחָ ִלים ָּבעֲ ּ
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ֹש ְך ְס ִביב ָֹתיו סֻ כּ וֹ ת חַ ְׁש ַרת ַמיִ ם
ָשת ח ׁ ֶ
רוחַ ) :יב( וַ יּ ׁ ֶ
רוב וַ ָ ּיעֹף וַ יּ ֵָרא ַעל ַּכנְ פֵ י ּ
ַעל ְּכ ּ
רו ּגַ חֲלֵ י אֵ ׁש) :יד( י ְַר ֵעם ִמן ׁ ָש ַמיִ ם יְ הֹוָ ה וְ ֶע ְליוֹ ן
ָעבֵ י ְׁשחָ ִקים) :יג( ִמ ּנֹגַ ּה נֶגְ ּדוֹ ָּבעֲ ּ
לו
או אֲפִ קֵ י יָם יִ ּגָ ּ
יִ ּ ֵתן קוֹ לוֹ ) :טו( וַ יִ ּ ְׁשלַ ח ִח ִּצים וַ יְ ִפיצֵ ם ָּב ָרק וַ ָ ּיהֹמם }וַ ָיּהֹם{) :טז( וַ יּ ֵָר ּ
רוחַ אַ ּפוֹ ) :יז( יִ ְׁשלַ ח ִמ ּ ָמרוֹ ם יִ ּקָ חֵ נִ י י ְַמ ׁ ֵשנִי
מ ְֹסדוֹ ת ּ ֵתבֵ ל ְּבגַ עֲ ַרת יְ הֹוָ ה ִמנִּ ְׁש ַמת ּ
צו ִמ ּ ֶמנִ י) :יט( יְ קַ ְ ּדמֻ נִ י ְּביוֹ ם
ִמ ּ ַמיִ ם ַר ִּבים) :יח( ַי ִּצילֵ נִ י ֵמאֹ יְ ִבי ָעז ִמ ּשֹנְ אַ י ִּכי אָ ְמ ּ
בי) :כא(
אֵ ִידי וַ יְ ִהי יְ הֹוָ ה ִמ ְׁש ָען ִלי) :כ( וַ יֹּצֵ א לַ ּ ֶמ ְרחָ ב אֹ ִתי יְ חַ ְ ּלצֵ נִ י ִּכי חָ פֵ ץ ִּ
יִ גְ ְמלֵ נִ י יְ הֹוָ ה ְּכצִ ְדקָ ִתי ְּכ ֹבר י ַָדי י ִָׁשיב ִלי) :כב( ִּכי ׁ ָש ַמ ְר ִּתי ַ ּד ְרכֵ י יְ הֹוָ ה וְ לֹא
סור ִמ ּ ֶמ ּנָה:
ָר ׁ ַש ְע ִּתי ֵמ ֱאלֹהָ י) :כג( ִּכי כָ ל ִמ ְׁש ּ ָפ ָטו } ִמ ְׁש ּ ָפ ָטיו{ ְלנֶגְ ִ ּדי וְ חֻ ּק ָֹתיו לֹא אָ ּ
ָשב יְ הֹוָ ה ִלי ְּכצִ ְדקָ ִתי ְּכ ֹב ִרי ְלנֶגֶ ד
)כד( וָ אֶ ְהיֶה ָת ִמים לוֹ וָ אֶ ְׁש ּ ַת ּ ְמ ָרה ֵמעֲ וֹ נִ י) :כה( וַ יּ ׁ ֶ
ֵעינָיו) :כו( ִעם חָ ִסיד ִּת ְתחַ ּ ָסד ִעם גִּ בּ וֹ ר ּ ָת ִמים ִּת ּ ַת ּ ָמם) :כז( ִעם נָבָ ר ִּת ּ ָתבָ ר וְ ִעם
יע וְ ֵעינ ָ
ֶיך ַעל ָר ִמים ּ ַת ְׁש ּ ִפיל) :כט( ִּכי אַ ּ ָתה
ִע ּקֵ ׁש ִּת ּ ַת ּ ָפל) :כח( וְ אֶ ת ַעם ָענִ י ּתוֹ ִׁש ַ
ש ּור) :לא(
אֲד ֶּלג ׁ
דוד ּ ֵבאלֹהַ י ַ
ֵירי יְ הֹוָ ה וַ יהֹוָ ה יַגִּ ַּ
נ ִ
יה חָ ְׁש ִּכי) :ל( ִּכי ְבכָ ה אָ ר ּוץ גְּ ּ
הוא ְלכֹל הַ ח ִֹסים בּ וֹ ) :לב( ִּכי ִמי
רופָ ה ָמגֵ ן ּ
הָ אֵ ל ּ ָת ִמים ַ ּד ְרכּ וֹ ִא ְמ ַרת יְ הֹוָ ה צְ ּ
ַתר ּ ָת ִמים
עוזִ ּי חָ יִ ל וַ יּ ּ ֵ
אֵ ל ִמ ַּב ְלעֲ ֵדי יְ הֹוָ ה ּ ִ
צור ִמ ַּב ְלעֲ ֵדי ֱאלֹהֵ ּ
ומי ּ
ינו) :לג( הָ אֵ ל ָמ ּ
ַּד ְר ִּכו } ַּד ְר ִּכי{) :לד( ְמ ׁ ַשוֶ ּ ה ַרגְ לַ יו } ַרגְ לַ י{ ָּכאַ יָּלוֹ ת וְ ַעל ָּבמוֹ ַתי יַעֲ ִמ ֵדנִ י) :לה( ְמלַ ּ ֵמד י ַָדי
בנִ י) :לז(
חושה זְ ֹרע ָֹתי) :לו( וַ ִּת ּ ֶתן ִלי ָמגֵ ן יִ ְׁש ֶע ָך וַ עֲ ֹנ ְת ָך ּ ַת ְר ּ ֵ
לַ ּ ִמ ְלחָ ָמה וְ נִ חַ ת קֶ ׁ ֶשת נְ ּ ׁ ָ
ידם וְ לֹא
דו קַ ְרסֻ ָּלי) :לח( אֶ ְר ְ ּדפָ ה אֹ יְ בַ י וָ אַ ְׁש ִמ ֵ
ּ ַת ְר ִחיב צַ עֲ ִדי ּ ַת ְח ּ ֵתנִ י וְ לֹא ָמעֲ ּ
תחַ ת ַרגְ לָ י) :מ(
לו ּ ַ
קומון וַ יִ ּ ְפ ּ
אָ ׁש ּוב ַעד ַּכלּ וֹ ָתם) :לט( וָ אֲ כַ ֵּלם וָ אֶ ְמחָ צֵ ם וְ לֹא יְ ּ ּ
יע קָ ַמי ּ ַת ְח ּ ֵתנִ י) :מא( וְ אֹ יְ בַ י ּ ַת ּ ָתה ִ ּלי ע ֶֹרף ְמ ַ ׂשנְ אַ י
וַ ּ ַתזְ ֵרנִ י חַ יִ ל לַ ּ ִמ ְלחָ ָמה ּ ַת ְכ ִר ַ
יע אֶ ל יְ הֹוָ ה וְ לֹא ָענָם) :מג( וְ אֶ ְׁשחָ קֵ ם ַּכעֲ פַ ר אָ ֶרץ
מש ַ
עו וְ אֵ ין ִׁ
וָ אַ צְ ִמ ֵ
יתם) :מב( יִ ְׁש ּ
ֹאש ּגוֹ יִ ם
חוצוֹ ת א ֲִד ּקֵ ם אֶ ְרקָ ֵעם) :מד( וַ ְּתפַ ְ ּלטֵ נִ י ֵמ ִריבֵ י ַע ּ ִמי ִּת ְׁש ְמ ֵרנִ י ְלר ׁ
ְּכ ִטיט ּ
עו ִלי) :מו(
ַעם לֹא י ַָד ְע ִּתי י ַַע ְב ֻדנִ י) :מה( ְּבנֵי נֵכָ ר יִ ְת ַּכח ֲׁש ּו ִלי ִל ְׁשמוֹ ַע אֹ זֶן יִ ּ ׁ ָש ְמ ּ
רו ִמ ּ ִמ ְסגְּ רוֹ ָתם) :מז( חַ י יְ הֹוָ ה ּובָ ּ ְ
צור
רוך ּ ִ
צורי וְ י ָֻרם ֱאלֹהֵ י ּ
ֹלו וְ י ְַחגְּ ּ
ְּבנֵי נֵכָ ר יִ בּ ּ
יאי ֵמאֹ יְ בָ י
יִ ְׁש ִעי) :מח( הָ אֵ ל הַ ּנ ֵֹתן נְ קָ מֹת ִלי ּומ ִֹריד ַע ּ ִמים ּ ַתחְ ּ ֵתנִ י) :מט( ּומוֹ צִ ִ
ול ִׁש ְמךָ
יש ח ֲָמ ִסים ּ ַת ִּצילֵ נִ י) :נ( ַעל ּ ֵכן אוֹ ְד ָך יְ הֹוָ ה ַּב ּגוֹ יִ ם ּ ְ
ומ ּקָ ַמי ְּתרוֹ ְמ ֵמנִ י ֵמ ִא ׁ
ִּ
ולז ְַרעוֹ ַעד
ֹשה חֶ סֶ ד ִל ְמ ִׁשיחוֹ ְל ָדוִ ד ּ ְ
ַמר) :נא( ִמגְ ּדֹיל } ִמגְ ּדוֹ ל{ יְ ׁש ּועוֹ ת ַמ ְלכּ וֹ וְ ע ֶׂ
אֲ ז ּ ֵ
עוֹ לָ ם:

משנה

 -נגעים פרק ט'

ובפִ שְׂ יוֹ ן.
ימנִ ים ְּב ֵׂש ָער לָ בָ ן ּ ְ
בוע אֶ חָ דִּ ,ב ְׁשנֵי ִס ָ
)א( הַ ּ ְׁש ִחין וְ הַ ּ ִמ ְכוָ ה ִמ ּ ַט ּ ְמ ִאין ְּב ׁ ָש ּ ַ
הוא הַ ּ ְׁש ִחין ,לָ קָ ה בְ ֵעץ אוֹ ְבאֶ בֶ ן אוֹ ְב ֶגפֶ ת אוֹ ְב ֵמי ְטבֶ ְריָא ,כּ ֹל ׁ ֶשאֵ ינוֹ
אֵ יזֶה ּ
הוא ְׁש ִחין .אֵ יזוֹ ִהיא ִמכְ וָ ה ,נִ ְכוָ ה ְבגַ חֶ לֶ ת אוֹ ְב ֶר ֶמץ ,כּ ֹל
ַמח ֲַמת הָ אֵ ׁש ,זֶה ּ
הוא ֵמח ֲַמת הָ אֵ ׁש ,זוֹ ִהיא ִמ ְכוָ ה:
ׁ ֶש ּ
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רע"ב ) -א( השחין והמכוה מיטמאין
בשבוע אחד  -אם נולד במקומן בהרת,
מסגירן שבוע אחד ,ולסוף שבוע אם יש שער
לבן או פשיון מחליטו .ואם לאו ,פוטרו .אבל
במחיה אין מיטמאין ,דמחית בשר חי בעינן,
ואין זה בשר חי ,כיון דמקומו שחין ומכוה:

בגפת  -פסולת של זיתים ,והוא חם מחמת
עצמו .וכן חמי טבריא מחמת מקורן הן חמים
ולא מחמת האור :כל שאינו מחמת האש זהו
שחין  -לאתויי אבר מעיקרו :רמץ  -אפר
כירה ,וחם מחמת האור :כל שהוא מחמת
האש  -לאתויי חמי האור:

)ב( הַ ּ ְׁש ִחין וְ הַ ּ ִמ ְכוָ ה אֵ ין ִמצְ טָ ְר ִפין זֶה ִעם זֶה ,וְ אֵ ין ּפוֹ שִׂ ין ִמזֶּה לָ זֶה ,וְ אֵ ין ּפוֹ שִׂ ין
רום
שר ּפוֹ ֶ ׂ
שר ,וְ לֹא עוֹ ר הַ ָּב ָ ׂ
ְלעוֹ ר הַ ָּב ָ ׂ
יו מוֹ ְר ִדיןְ ,טהוֹ ִריןָ .עשׂ ּו ְק ּ
שה ְלתוֹ כָ ן .הָ ּ
יו ,אַ ף ַעל ּ ִפי
ָּ
ִּכ ְק ִל ּ ַפת הַ ּ ׁש ּום ,זוֹ ִהיא צָ ֶרבֶ ת הַ ּ ְׁש ִחין הָ
רו וְ חָ ּ
אֲמורה בַ ּתוֹ ָרה .חָ זְ ּ
ׁ ֶש ּ ְמקוֹ ָמן צַ ֶּלקֶ ת ,נִ ּדוֹ נִ ין ְּכעוֹ ר הַ ָּב ָ ׂשר:
רע"ב ) -ב( אין מצטרפין  -חצי גריס שחין
וחצי גריס מכוה ,אין מצטפרין לכגריס :ואין
פושין מזה לזה  -דאם שחין ומכוה זה אצל
זה ,ובאחד מהן בהרת כגריס ,והסגירה,
ובסוף שבוע פשתה לחברו או לעור הבשר,
אין מחליטו .וכן אם הבהרת בעור הבשר
ופשתה לשחין או למכוה ,לא חשוב פשיון :היו

מורדין  -שלא נתרפאו יפה ולא נקרם העור
ועדיין מוציאין ליחה ,אין מטמאין בנגעים,
דכתיב ]ויקרא יג[ שחין ונרפא ,ובמכוה כתיב
]שם[ והיתה מחית המכוה :אע"פ שנעשה
מקומו צלקת  -שניכר שהיה שם שחין או
מכוה ואין שוה שלאר עור בשר ,אע"פ כן
נידון כעור הבשר מאחר שנעשה קרום חזק:

רע"ב ) -ג( אמרו לו למה  -יסיגר הא אי
אפשר להוולד לו סימן טומאה :לגדל שער
אין בו ראויה  -דכף היד אינו מגדל שער
לעולם :לפשיון אינו פושה  -דשחין ומכוה
אין פושין לעור הבשר :למחיה אינה מטמא
 דהא תנן בשני סימנים בשער לבן ובפשיון,ולא במחיה :שמא תכנוס ] -ל[ כגריס,
וכשריאנה הכהן בסוף שבוע יפטור אותו,
ולאחר הפטור תחזור ותפשה בתוך השחין
שמקומו כסלע ,ויחליט :אמרו לו הרי
מקומה כגריס  -כלומר ,ואם היה מקום

הצרבת כגריס בלבד והבהרת בתוכה ,למה
יסגיר ,והלא אין שייך לומר כאן שמא תכנוס
ותפשה :אמר להן לא שמעתי  -כלומר גם
זה יסגיר ,אבל לא שמעתי בו טעם :אלמד בו
 תרשני שאלמד בדין זה דבר :אם לקייםדברי חכמים הן  -אם תמצא טעם לקיים
דברי חכמים שאמרו שטעון הסגר ,אמור,
אבל ללמד שאינו טעון הסגר לא תאמר,
שאיני מניח מה שקבלת מרבותי ושומע ממך:
שמא יוולד לו שחין אחר חוצה לו ויפשה
לתוכו  -ששחין פושה לשחין .וכן הלכה:

ומקוֹ ָמ ּה צָ ֶרבֶ ת
אֲלו אֶ ת ַר ִּבי א ֱִליעֶ זֶרִ ,מי ׁ ֶש ָע ְל ָתה ְלתוֹ ְך יָדוֹ ַּבהֶ ֶרת ַּכ ּ ֶסלַ ע ּ ְ
)ג( ׁ ָש ּ
אויָה,
רו לוֹ  ,לָ ּ ָמהְ ,לגַ ֵ ּדל ֵ ׂש ָער לָ בָ ן אֵ ינָהּ ְר ּ
ְׁש ִחין .אָ ַמר לָ הֶ ם ,י ְַסגִּ יר .אָ ְמ ּ
שה.
ול ִמ ְחיָה אֵ ינ ָּה ִמ ּ ַט ּ ָמא .אָ ַמר לָ הֶ ןֶ ׁ ,ש ּ ָמא ִת ְכנוֹ ס וְ ִת ְפ ֶׂ
שהְ ּ ,
ול ִפשְׂ יוֹ ן אֵ ינ ָּה ּפוֹ ָ ׂ
ְּ
הודה
רו לוֹ  ,וַ ֲהלֹא ְמקוֹ ָמ ּה ַּכגְּ ִריס .אָ ַמר לָ הֶ ן ,לֹא ׁ ָש ַמ ְע ִּתי .אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי יְ ּ ָ
אָ ְמ ּ
ירא ,אֲ לַ ּ ֵמד בּ וֹ  .אָ ַמר לוֹ ִ ,אם ְלקַ יֵּם ִ ּד ְב ֵרי חֲכָ ִמים ,הֵ ין .אָ ַמר לוֹ ֶ ׁ ,ש ּ ָמא
בֶ ן ְּב ֵת ָ
חוצָ ה לוֹ וְ יִ ְפ ֶ ׂשה ְלתוֹ כוֹ  .אָ ַמר לוֹ  ,חָ כָ ם ּגָ דוֹ ל אַ ּ ָתה
יִ וָ ּלֵ ד לוֹ ְׁש ִחין אַ חֵ ר ּ
ׁ ֶש ִּקיּ ְַמ ּ ָת ִדבְ ֵרי חֲכָ ִמים:
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חק לישראל – פרשת האזינו יום ו'
גמרא

 -נדה דף לא' ע"ב

תניא היה ר"מ אומר מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה מפני שרגיל בה
וקץ בה אמרה תורה תהא טמאה שבעה ימים כדי שתהא חביבה על בעלה
כשעת כניסתה לחופה שאלו תלמידיו את רבי דוסתאי ברבי ינאי מפני מה
איש מחזר על אשה ואין אשה מחזרת על איש משל לאדם שאבד לו
אבידה מי מחזר על מי בעל אבידה מחזיר על אבידתו ומפני מה איש פניו
למטה ואשה פניה למעלה כלפי האיש זה ממקום שנברא וזו ממקום
שנבראת ומפני מה האיש מקבל פיוס ואין אשה מקבלת פיוס זה ממקום
שנברא וזו ממקום שנבראת מפני מה אשה קולה ערב ואין איש קולו ערב
זה ממקום שנברא וזו ממקום שנבראת שנאמר כי קולך ערב ומראך נאוה:
רש"י על הגמרא
נדה שבעה  -לאו ביולדת קאי :מפני שאדם
רגיל באשתו  -כל שעה שירצה :קץ בה -
מאוסה עליו אמרה תורה כל שעה שתראה
תהא טמאה שבעה כדי שלא יהא רגיל בה
ותתחבב עליו :מחזר על האשה  -אדם פנוי
מבקש ומחזר עד שנושא :פניו למטה -
בשעת תשמיש :זהו ממקום שנברא  -מסתכל

זוהר

באדמה שנוצר ממנה והיא מסתכלת בו
שנוצרה הימנו :מקבל פיוס  -נוח לרצות :זה
ממקום שנברא  -אדמה עפר תיחוח נוח
ליבטל אבל בשר ועצמות קשין :עצם -
כשמכין בו קולו נשמע אבל קרקע כשמכין בו
אין קולו נשמע:

– ויקהל דף רז' ע"א

ַּכד נָפַ ק ׁ ַש ְּב ָתא ,צְ ִריכִ ין יִ שְׂ ָראֵ ל ִ ּד ְל ַת ּ ָתאְ ,לאַ ְע ָּכבָ אְּ ,דהָ א יוֹ ָמא ַר ָּבא ִע ָּלאָ ה
ירא ,קָ א ׁ ַש ְריָא
אוש ּ ִפיזָא ַר ָּבא וְ י ִ ַּק ָ
ובהַ אי יוֹ ָמאְׁ ּ ,
יהו) .אצטריך לאתעכבא עליה( ּ ְ
ִא ּ
ְ
ישא.
אוש ּ ִפיזָא קַ ִ ּד ׁ ָ
יהְּ ,בגִ ין ַּכך ָּב ֵעי ְל ִא ְת ַע ְּכבָ אְ ,ל ִא ְת ֲחזָאָ ה ְ ּדלָ א ָ ּדח ֲִקין ְּב ּ ְׁ
ָעלֵ ּ
קונָא
חום יְ כַ ּ ֵפר ָעוֹ ן וְ גוֹ 'ּ ְ ,ד ִת ּ ּ
הוא ַר ּ
ְּכ ֵדין ּ ַפ ְתחֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אַ ְמ ֵרי) ,תהלים עח( וְ ּ
יליָאֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּד ִדינָא ִא ְתהַ ָ ּדר ְלאַ ְת ֵריהּ ַ ,מה ְ ּדלָ א ִא ְתחָ זֵי ַּכד
יהו ְּבהַ אי לֵ ְ
ׁ ַש ּ ִפ ָ
ירא ִא ּ
ָעיִ יִ ל ׁ ַש ְּב ָתאּ ְ ,ד ִדינָא ִא ְס ּ ַת ָּלק ,וְ לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח:
ָיבין
ינון חַ יּ ִ
וק ּ ׁ ָ
ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדפַ ְתחֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יְ ִהי נוֹ ַעםְ ּ ,
דוש ָתא ְ ּד ִס ְד ָראָּ ,כל ִא ּ ּ
תון
תון יִ שְׂ ָראֵ ל ַע ּ ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
ְ ּדגֵ ִ
ישא ,ז ַָּכ ִאין אַ ּ ּ
יה ּנָםַ ּ ,פ ְת ִחין וְ אַ ְמ ִרי ,ז ַָּכ ִאין אַ ּ ּ
יתא,
יטר אוֹ ַריְ ָ
ָכו ְל ֵמ ַ
קודי אוֹ ַריְ ָ
צַ ִ ּדיקַ ּיָיאּ ְ ,דנ ְַט ֵרי ּ ִפ ּ ּ ֵ
יתא .וַ וי לוֹ ן ְלחַ יָּיבַ ּיָאּ ְ ,דלָ א ז ּ
ובו ְר ׁ ָש ִעים ִל ְׁשאוֹ לָ ה ָּכל
ְּכ ֵדין דומ"ה קָ ִדים ,וְ כָ רוֹ זָא ִא ְּת ַער וְ אָ ַמר) ,תהלים ט( י ָׁש ּ ּ
יה ּנָם ,וְ לֵ ית ַמאן
יריןַ ,ט ְר ִדין לוֹ ן ְּבגֵ ִ
ֱלהים .וְ כָ ל ִא ֵּלין ח ֲִבילֵ י ְט ִה ִ
ּגוֹ יִ ם ְׁשכֵ חֵ י א ִ
ינון ָּכל נ ְַט ֵרי ׁ ַש ְּב ָתא ְּבהַ אי ָע ְל ָמא ,וְ קָ א ְמ ַענְּ גֵי
ִּד ְמ ַרחֵ ם עֲ לֵ יהוֹ ן .ז ַָּכ ִאין ִא ּ ּ
ילאִּ ,כ ְדקָ אַ ְמ ָרן:
הוא עֹנְ ג ְ ּד ׁ ַש ְריָא ִמ ְ ּל ֵע ָּ
ְלהַ ּ
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חק לישראל – פרשת האזינו יום ו'
הלכה – הרמב"ם הלכות שבת פ"י
)יט( הצד דבר שדרך מינו לצוד אותן חייב כגון חיה ועופות ודגים והוא שיצוד אותן
למקום שאינו מחוסר צידה כיצד כגון שרדף אחרי צבי עד שהכניסו לבית או לגינה או
לחצר ונעל בפניו או שהפריח את העוף עד שהכניסו למגדל ונעל בפניו או ששלה דג
מן הים בתוך ספל של מים הרי זה חייב אבל אם הפריח צפור לבית ונעל בפניו או
שהבריח דג ועקרו מן הים לבריכה של מים או שרדף אחר צבי עד שנכנס לטרקלין
רחב ונעל בפניו הרי זה פטור שאין זו צידה גמורה שאם יבא לקחתו צריך לרדוף אחריו
ולצוד אותו משם לפיכך הצד ארי אינו חייב עד שיכניסנו לכיפה שלו שהוא נאסר בה:
)כ( כל מקום שאם ירוץ בו יגיע לחיה בשחיה אחת או שהיו הכתלים קרובין זה לזה עד
שיפול צל שניהם לאמצע כאחד הרי זה מקום קטן ואם הבריח הצבי וכיוצא בו לתוכו
חייב ומקום שהוא גדול מזה המבריח חיה ועוף לתוכו פטור:
)כא( אחד שמנה שרצים האמורין בתורה ואחד שאר שקצים ורמשים שיש למינן צידה
הצד אחד מכולן בין לצורך בין שלא לצורך או לשחק בהן חייב הואיל ונתכוון לצוד
וצד שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה הצד את הישן ואת הסומא חייב:

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