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חק לישראל – פרשת כי תצא יום ב'
תורה -

דברים פרק כא'

יוכַ ל ְלבַ ּ ֵכר אֶ ת ּ ֶבן
)טז( וְ הָ יָה ְּביוֹ ם הַ נְ ִחילוֹ אֶ ת ָּבנָיו אֵ ת ׁ ֶ
אֲשר יִ ְהיֶה לוֹ לֹא ּ
ֲשר יִ ְהיֶה
כר) :טז( וְ הָ יָה ְ ּביוֹ ם הַ נְ ִחילוֹ אֶ ת ָּבנָיו אֵ ת א ׁ ֶ
נואָ ה הַ ְּב ֹ
הובָ ה ַעל ּ ְפנֵי בֶ ן הַ ּ ְׂש ּ
הָ אֲ ּ
נואָ ה הַ ְ ּב ֹ
הובָ ה ַעל ּ ְפנֵי בֶ ן הַ ּ ְׂש ּ
יוכַ ל ְלבַ ּ ֵכר אֶ ת ּ ֶבן הָ ֲא ּ
לוֹ לֹא ּ
כ ר) :טז( וִ יהֵ י ְּביוֹ ָמא ְ ּד ַיחֲסֵ ן ִל ְבנוֹ ִהי
יָת ִ ּדי יְ הֵ י לֵ ּה לֵ ית לֵ ּה ְר ׁש ּו ְלבַ ָּכ ָרא יָת ַּבר ְרחֶ ְמ ּ ָתא ַעל אַ ּ ֵפי בַ ר שְׂ נִ יאֲ ָתא בּ ו ְּכ ָרא:

אֲשר יִ ּ ָמצֵ א לוֹ ִּכי
נואָ ה י ִַּכיר לָ ֶתת לוֹ ּ ִפי ְׁשנַיִ ם ְּבכֹל ׁ ֶ
)יז( ִּכי אֶ ת הַ ְּבכֹר ֶּבן הַ ּ ְׂש ּ
נואָ ה י ִַּכיר לָ ֶתת לוֹ ּ ִפי
אשית אֹ נוֹ לוֹ ִמ ְׁש ּ ַפט הַ ְּב ֹ
הוא ֵר ִׁ
כ ָרה) :יז( ִּכי אֶ ת הַ ְּבכֹר ּ ֶבן הַ ּ ְׂש ּ
ּ
אֲרי יָת ּבו ְּכ ָרא בַ ר
אשית אֹ נוֹ לוֹ ִמ ְׁש ּפַ ט הַ ְ ּבכ ָֹרה) :יז( ֵ
הוא ֵר ִׁ
ְׁשנַיִ ם ְּבכֹל אֲ ׁ ֶשר יִ ּ ָמצֵ א לוֹ ִּכי ּ
יש ּ ָת ְק ּ ֵפ ּה לֵ ּה חָ זְ יָא ְבכֵ רו ָּתא:
אֲרי הוּא ֵר ׁ
שְׂ נִ יאֲ ָתא י ְַפ ַר ׁש ְל ִמ ּ ַתן לֵ ּה ּ ַת ְר ּ ֵתין חֳלָ ִקין ְּב ֹכ ל ִ ּדי יִ ְׁש ְּתכַ ח לֵ ּה ֵ

רו
ֶנו ׁש ֵֹמ ַע ְּבקוֹ ל אָ ִביו ּ ְ
)יח( ִּכי יִ ְהיֶה ְל ִא ׁ
ובקוֹ ל ִא ּמוֹ וְ יִ ְּס ּ
יש ּ ֵבן סוֹ ֵרר ּומוֹ ֶרה אֵ ינ ּ ּ
ֶנו ׁש ֵֹמ ַע ְ ּבקוֹ ל אָ ִביו
אֹ תוֹ וְ לֹא יִ ְׁש ַמע אֲלֵ יהֶ ם) :יח( ִּכי יִ ְהיֶה ְל ִא ׁ
יש ּ ֵבן סוֹ ֵרר ּומוֹ ֶרה אֵ ינ ּ ּ
רו אֹ תוֹ וְ לֹא יִ ְׁש ַמע אֲלֵ יהֶ ם:
ְּ
ובקוֹ ל ִא ּמוֹ וְ יִ ְּס ּ

ימר
אֲרי יְ הֵ י ִלגְ בַ ר ַּבר סָ טֵ י ו ָּמ ֵרי לֵ יתוֹ ִהי ְמקַ ַּבל ְל ֵמ ַ
)יח( ֵ

ָת ּה וְ לָ א יְ קַ ּ ֵבל ִמנְּ הוֹ ן:
ימר ִא ּ ֵמ ּה ו ַּמ ְּלפָ ן י ֵ
אֲ בו ִּהי ו ְּל ֵמ ַ
)יט(

יאו אֹ תוֹ אֶ ל זִ ְקנֵי ִעירוֹ וְ אֶ ל ׁ ַש ַער ְמקֹמוֹ :
וְ ָת ְפשׂ ּו בוֹ אָ ִביו וְ ִא ּמוֹ וְ הוֹ צִ ּ

יאו אֹ תוֹ אֶ ל זִ ְקנֵי ִעירוֹ וְ אֶ ל ׁ ַש ַער ְמקֹמוֹ :
וְ ָת ְפשׂ ּו בוֹ אָ ִביו וְ ִא ּמוֹ וְ הוֹ צִ ּ

)יט(

)יט( וְ ֶיחֱדוּן ּ ֵב ּה אֲבו ִּהי

קֳדם סָ בֵ י קַ ְר ּ ֵת ּה וְ ִל ְת ַרע ּ ֵבית ִ ּדין אַ ְת ֵר ּה:
וְ ִא ּ ֵמ ּה וְ י ּ ְַפקוּן י ַָת ּה לָ ָ

רש"י
)יז( פי שנים  -כנגד שני אחים :בכל אשר
ימצא לו  -מכאן שאין הבכור נוטל פי שנים
בראוי לבא לאחר מיתת האב כבמוחזק:
)יח( סורר  -סר מן הדרך :ומורה  -מסרב
בדברי אביו לשון ממרים :ויסרו אותו .מתרין
בו בפני שלשה ומלקין אותו .בן סורר ומורה
אינו חייב עד שיגנוב ויאכל תרטימר בשר

נביא

וישתה חצי לוג יין שנאמר זולל וסובא ונאמר
אל תהי בסובאי יין בזוללי בשר למו .ובן
סורר ומורה נהרג על שם סופו הגיעה תורה
לסוף דעתו סוף שמכלה ממון אביו ומבקש
לימודו ואינו מוצא ועומד בפרשת דרכים
ומלסטם הבריות אמרה תורה ימות זכאי ואל
ימות חייב:

– שמואל א' פרק יז' ז'-י'

)ז( וְ חֵ ץ }וְ ֵעץ{ חֲנִ יתוֹ ִּכ ְמנוֹ ר אֹ ְרגִ ים וְ לַ הֶ בֶ ת חֲנִ יתוֹ ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת ְׁשקָ ִלים ַּב ְרזֶל
ְ
צ ּנָה הֹלֵ ך ְלפָ נָיו) :ז( ואעא דמורניתיה כאכסן דגרדאין ושננא דמורניתיה מתקל שית מאה
וְ ֹנ ֵׂשא הַ ִּ
תקלי פרזלא ונטל תריסא אזיל קדמוהי:

או לַ עֲ ר ְֹך ִמ ְלחָ ָמה
מד וַ יִ ּ ְק ָרא אֶ ל ַמ ַע ְר ֹכת יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יּ ֶ
)ח( וַ יַּעֲ ֹ
ֹאמר לָ הֶ ם לָ ּ ָמה ֵתצְ ּ
יש וְ י ֵֵרד אֵ לָ י) :ח( וקם
רו לָ כֶ ם ִא ׁ
אול ְּב ּ
הֲלוֹ א אָ ֹנ ִכי הַ ּ ְפ ִל ְׁש ִּתי וְ אַ ּ ֶתם עֲ בָ ִדים ְל ׁ ָש ּ

ואכריז על סדרי ישראל ואמר להון למה תפקון לסדרא קרבא הלא אנא פלשתאה ואתון עבדין לשאול
)אנא הוא גלית פלשתאה דמן גת דקטלית תרין בני עלי כהני חפני ופינחס ושביתי ית ארון קימא דיי
ואובלית יתיה לבית דגון טעותי והוה תמן בקירוי פלשתאי שבעא ירחין אף כל קרב וקרב דהוו להון
לפלשתאי אנא נפיק בריש חילא ונצחנא בקרבא ורמינא קטילין כעפרא דארעא ועד כען לא אכשרו יתי
פלשתאי למהוי רב אלפא עלויהון ואתון בני ישראל מה גבורה עבד לכון שאול בר קיש דמן גבעתא
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דמניתון יתיה .מלכא עלויכון אם גבר גבר הוא ייחות ויעביד קרבא עמי ואם גבר חלש הוא( בחרו לכון
גברא ויחות לוהי:

אוכַ ל לוֹ
ינו לָ כֶ ם לַ עֲ בָ ִדים וְ ִאם אֲנִ י ּ
יוכַ ל ְל ִה ָּלחֵ ם ִא ִּתי וְ ִה ָּכנִ י וְ הָ יִ ּ
)ט( ִאם ּ
נו) :ט( אם יכול לאגחא קרבא עמי ויקטלינני
יתיו וִ ְהיִ ֶ
וְ ִה ִּכ ִ
נו לַ עֲ בָ ִדים וַ עֲ בַ ְד ּ ֶתם אֹ ָת ּ
יתם לָ ּ
ונהי לכון לעבדין ואם אנא אכול ליה ואקטליניה ותהון לנא לעבדין ותפלחון יתנא:

יש
נו ִלי ִא ׁ
)י( וַ יּ ֶ
ֹאמר הַ ּ ְפ ִל ְׁש ִּתי אֲנִי חֵ ַר ְפ ִּתי אֶ ת ַמ ַע ְרכוֹ ת יִ שְׂ ָראֵ ל הַ ּיוֹ ם הַ זֶּה ְּת ּ
ֲמה יָחַ ד) :י( ואמר פלשתאה אנא חסדית ית סדרי ישראל יומא דין למימר איתו לי גברא ונגיח
נִלח ָ
וְ ָּ
קרבא כחדא:

רש"י
)ז( כמנור אורגים  -תרגם יונתן כאכסן
דגרדאין ,אינשובל"א בלע"ז .שש מאות
שקלים  -כל השקלים האמורים בנביאים,
מנים:
)ח( למה תצאו  -כולכם לערוך מלחמה,
ילחם אחד כנגדי בשביל כולכם ,ובתנאי
שהוא מפורש :אם יוכל להלחם אתי וגו'.

כתובים

הלא אנכי הפלשתי  -איני לא שר מאה ולא
שר אלף ,אלא פלשתי כאחד מן האחרים,
ואף על פי שנלחמתי להם כמה מלחמות ,אני
הרגתי חפני ופנחס ,ושביתי את הארון ,ואתם
נעשיתם עבדים לשאול ,ולא הושיע אתכם
מימיו בגבורתו .ברו לכם  -בררו לכם .איש
 -את שאול ,וירד אלי:

 -תהילים פרק מה' ט'-יב'

ָ

ָ

חוך) :ט( מירא דכיא
ֹתיך ִמן הֵ ְ
)ט( מֹר וַ אֲ הָ לוֹ ת ְקצִ יעוֹ ת ָּכל ִּבגְ ד ֶ
יכלֵ י ׁ ֵשן ִמנִּ י שִׂ ּ ְמ ּ
ואקסיל אלואין וקציעתא מתגמרין כל לבושיך מן היכליא דמכבשין בשין דפיל מארע מני יחדונך:

ָ

ָ

)י( ְּבנוֹ ת ְמלָ ִכים ִּב ְ ּ
תם אוֹ ִפיר) :י( פלכי מלכותא אתין
ימינְ ך ְּבכֶ ֶ
יקרוֹ ֶתיך נִ ְּצבָ ה ׁ ֵשגַ ל ִל ִ
למקבל אפך וליקרותך בזמן דמעתד ספר אורייתא בסטר ימינך ומתכתבא באובריזין דמן אופיר:
ְ

ְ

ְ

ור ִאי וְ הַ ִּטי אָ זְ נֵך וְ ִׁשכְ ִחי ַע ּ ֵ
)יא( ִׁש ְמ ִעי בַ ת ּ ְ
מך ּובֵ ית אָ ִביך) :יא( שמעי כנישתא דישראל
אורית פומיה וחמי פרישת עובדוי ותצלי אודנך לפתגמי אורייתא ותתנשי עובדין בישין דרשיעי עמך
ובית טעות דפלחת בית אבויך:
הוא ֲא ֹדנַיִ ְך וְ ִה ְׁש ּ ַתחֲוִ י לוֹ :
וְ יִ ְתאָ ו הַ ּ ֶמלֶ ְך י ְָפי ְֵך ִּכי ּ

)יב(
הוא רבוניך ותסגדון ליה:

)יב( ובכן ירגג מלכא שופרך ארום

רש"י
)ט( מר ואהלות קציעות  -קידה מתרגמינן
קציעתא .כל בגדותיך  -כל בגדיך מריחים
כריח בשמים ,ומדרשו כל בגדותיך וסרחוניך
מתכפרים ומריחים ריח ערב .מן היכלי שן
מני שמחוך  -יותר מהיכלי שן משובחים
ההיכלות המתוקני' לך בגן עדן לשמחך בהם,
שן איבוייר"א בלעז ,מני שמחוך היכלות אשר
מני הם שמחוך הנותנים שכרך:
)י( בנות מלכים  -יהיו מבקרות אותך כענין
שנאמ' ושרותיהם מיניקותיך )ישעיה מ"ט(.

ביקרותיך  -קו"ף דגוש לפי שהוא לשון בקור
ואף על פי שכתוב יו"ד לפניה ,ראיתי בנקוד
רב סעדיה תיבה זו סדורה עם מי נתן
למשיסה יעקב )ישעיה מ"ב( שכתוב בו יו"ד
והסמ"ך מודגשת ,ומנחם חברו לשון יוקר
כמו יקר מכלי פז )סא"א( .שגל  -מלכה כמו
והשגל יושבת אצלו )דניאל ה( וישתון בהון
מלכא רברבנוהי שגלתיה ולחינתיה אשתך
תתיצב לימינך .בכתם אופיר  -בקבוצת עדי
זהב הבא מאופיר:
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)יא( שמעי בת וראי  -שמעי כנסת ישראל
וראי דרך הטוב .והטי אזנך  -לתורה .ושכחי
עמך  -מעבר הנהר שאת גדילה ביניהם .בית

משנה

אביך  -ע"א שעבדו אבותיך בעבר הנהר:
)יב( ויתאו המלך יפיך  -ואם תעשי כן
יתאוה המלך הקב"ה לנויי מעשיך:

 -ביצה פרק ב'

)א( יוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶשחָ ל ִל ְהיוֹ ת עֶ ֶרב ׁ ַש ָּבת ,לֹא יְ בַ ּ ׁ ֵשל אָ ָדם ַּב ְּת ִח ָּלה ִמ ּיוֹ ם טוֹ ב
הוא ְליוֹ ם טוֹ ב ,וְ ִאם הוֹ ִתיר הוֹ ִתיר לַ ּ ׁ ַש ָּבת ,וְ עוֹ ֶׂשה
לַ ּ ׁ ַש ָּבת ,אֲ בָ ל ְמבַ ּ ׁ ֵשל
ּ
ְ
ַת ְב ִׁשיל ֵמ ֶע ֶרב יוֹ ם טוֹ ב וְ סוֹ ֵמך ָעלָ יו לַ ּ ׁ ַש ָּבתֵ ּ .בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםְׁ ,שנֵי
יליןּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםַ ּ ,ת ְב ִׁשיל אֶ חָ ד .וְ ׁ ָשוִ ין ְּב ָדג ּובֵ יצָ ה ׁ ֶש ָעלָ יו ׁ ֶשהֵ ן
ַת ְב ִׁש ִ
נו כָ ל
ְׁשנֵי ַת ְב ִׁש ִ
יליןֲ .אכָ לוֹ אוֹ ׁ ֶשאָ בַ ד ,לֹא יְ בַ ּ ׁ ֵשל ָעלָ יו ַּב ְּת ִח ָּלה .וְ ִאם ִׁשיֵּר ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ְ
הוא ,סוֹ ֵמך ָעלָ יו לַ ּ ׁ ַש ָּבת:
ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -א( יום טוב שחל להיות ערב שבת
לא יבשל בתחילה  -כלומר לא יהא תחילת
בישולו עיקרו לשום שבת ,אלא לשום יום
טוב יהא תחילת בישולו ,ומה שמותיר יהא
לשבת :ועושה תבשיל מערב יום טוב  -לשם
עירובי תבשילין  -אית דאמרי טעמא דהאי
תבשיל מערב יום טוב ,משום כבוד שבת
הוא ,שמתוך שמערב יום טוב זוכר השבת,
יברור מנה יפה לשבת ולא ישכח שבת משום
טרדת יום טוב .ואית דאמרי משום כבוד יום
טוב הוא ,כדי שיראו שאין אופין מיום טוב
לשבת אלא אם כן התחיל מבעוד יום דביו"ט

אינו אלא גומר ,קל וחומר מיום טוב לחול
דלגמרי אין אופין ולא מבשבילן .ומברכין על
ערובי תבשילין כדרך שמברכין על ערובי
חצרות .וצריך לזכות על ידי אחר לכל מי
שרוצה אחר כך לסמוך על עירובו ,ואפילו
שלא מדעתו ,דזכין לאדם שלא בפניו :אכלו
או שאבד  -אותו תבשיל שבישל ,מערב שבת:
סומך עליו  -לבשל בישולו ביום טוב לצורך
שבת .אבל מתחילתו אין עירובי תבשילין
פחות מכזית ,בין לאחד בין למאה .ואם
התחיל בעיסתו ונאבד עירובו ,מה שהתחיל
גומר:

ילין אֶ ת הַ כּ ֹל ִמ ִ ּל ְפנֵי
)ב( חָ ל ִל ְהיוֹ ת אַ חַ ר הַ ּ ׁ ַש ָּבתֵּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםַ ,מ ְט ִּב ִ
הַ ּ ׁ ַש ָּבתּ ,ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםֵ ּ ,כ ִלים ִמ ִ ּלפְ נֵי הַ ּ ׁ ַש ָּבת ,וְ אָ ָדם ַּב ּ ׁ ַש ָּבת:
רע"ב ) -ב( מטבילין את הכל  -שחייב
אדם לטהר עצמו ברגל  -וכל מה שצריך
טבילה בין אדם בין כלים מטבילין מלפני
השבת :כלים מלפני השבת  -שכיון שהן
ראויין לאחר טבילה לדבר שלא היו ראויין לו
קודם טבילה ,אי מטביל להו בשבת וביו"ט

הוה ליה מתקן מנא ואסור .ושבת דנהקט
הכא ,להודיעך כוחן דבית הלל ,דאפילו
בשבת שרו להטביל אדם ,משום דנראה
כמיקר וכמצטנן ורוחץ לתענוג ולא לשם
טבילה:

ילין
ומ ְט ִּב ִ
יליןַ ּ .
יקין אֶ ת הַ ּ ַמיִ ם ִּב ְכ ִלי אֶ בֶ ן ְל ַטהֲ ָרן ,אֲבָ ל לֹא ַמ ְט ִּב ִ
)ג( וְ ׁ ָשוִ ין ׁ ֶש ּ ַמ ּ ִׁש ִ
ֲבורה:
ֲבורה לַ ח ּ ָ
ומח ּ ָ
ִמ ּגַ ב ְלגַ ב ּ ֵ
רע"ב -
)ג( ושוין שמשיקין את המים בכלי אבן  -מי
שיש לו מים יפים לשתות ונטמאו ,ממלא
מהן כלי אבן שאינו מקבל טומאה ונותנן

במקוה מים מלוחים או עכורים עד שנושקים
מים למים ,ונמצאו אלו זרועים ומחוברים
למי מקוה ובטלו אגבייהו וטהרו .ואין טהרה
במקוה לשום אוכל ומשקה אלא למים בלבד,
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ולא בתורת טבילה אלא בתורת זריעה :אבל
לא מטבילין  -שאין נותנין אותן בכלי עץ
טמא שצריך טבילה לכלי ,להשיק בו ,כדי
לעלות טבילה לכלי אגב השקת המים:
ומטבילין מגב לגב  -מי שהטביל כלים
לדעת שידרוך בהן זיתים בבית הבד לשמן של
חולין ,ונמלך לדרוך בהן ענבים בגת ליין של
תרומה ,צריך להטבילן פעם שניה לשם
תרומה .וכן אם הטביל כלים לשם תרומה

ונמלך לעשות בהם קודש ,צריכים טבילה
שנית לשם קודש .ואותה טבילה יכול להטביל
ביו"ט ,שאין כאן תיקון כלי לפי שאין טבילה
זו להעלות אותן מידי טומאה אלא לתוספת
טהרה :ומחבורה לחבורה  -אם הטביל
כלים על מנת לאכול פסחו עם חבורה זו
ונמלך להימנות עם חבורה אחרת ובא
להטביל כליו פעם שניה ,אותה טבילה מותר
לעשותה ביום טוב:

יאין ְׁשלָ ִמים וְ אֵ ין סוֹ ְמ ִכין עֲ לֵ יהֶ ן ,אֲבָ ל לֹא עוֹ לוֹ ת.
)ד( ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםְ ,מ ִב ִ
יאין ְׁשלָ ִמים וְ עוֹ לוֹ ת וְ סוֹ ְמ ִכין עֲ לֵ יהֶ ם:
ּובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםְ ,מ ִב ִ
רע"ב ) -ד( מביאין שלמים .ביום טוב.
שלמי חגיגה .לפי שיש בהם צורך אכילה
לאדם :ואין סומכין עליהם  -שהסמיכה
אסורה משום שבות ,שבכל כוחו היה סומך,
והוה ליה משתמש בבעלי חיים  -אלא
סומכין עליהם מערב יום טוב ,דלית להו
לבית שמאי תיכף לסמיכה שחיטה :אבל לא
עולות  -חוץ מתמידין ומוספין שהן קרבן
צבור וזמנן קבוע .אבל לא יביא עולת יחיד

שאין בה אכילת הדיוט .ואפילו עולות רחאיה
קריבות בשאר ימות הרגל ולא ביום טוב,
דרחמנא אמר )במדבר כט( עצרת תהיה לכם,
לכם ולא לגבוה :ובית הלל אומרים -
מביאים שלמי חגיגה ועולות רחאיה ,דכתיב
)דברים טז( עצרת לה' ,כל דלה' .אבל נדרים
ונדבות דברי הכל אין קריבין ביום טוב לא
עולות ולא שלמים:

אויִ ין
)ה( ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,לֹא יָחֵ ם אָ ָדם חַ ּ ִמין ְל ַרגְ לָ יו ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן ְר ּ
ומ ְתחַ ּ ֵמם ְּכנֶגְ ָ ּד ּה:
דורה ּ ִ
שה אָ ָדם ְמ ּ ָ
ירין .עוֹ ֶ ׂ
ִל ְׁש ִתיָּהּ .ובֵ ית ִה ֵּלל ַמ ִּת ִ
רע"ב ) -ה( לא יחם אדם חמין לרגליו -
אוכל נפש התירה התורה ,ולא להבעיר אור
בשביל רחיצה :ובית הלל מתירין  -דמתוך
שהותרה הבערה לצורך אכילה ,הותרה נמי
שלא לצורך אכילה כשיש בה צורך איזו הנאה.

ופסק הלכה דחמין שהוחמו ביום טוב רוחץ
בהן פניו ידיו ורגליו ,אבל לא כל גופו ,דגזרו
יום טוב אטו שבת .וחמין שהוחמו מערב יום
טוב רוחץ בהן כל גופו ביום טוב:

לשה ְדבָ ִרים ַר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל ַמ ְח ִמיר ְּכ ִד ְב ֵרי בֵ ית ׁ ַש ּ ַמאי ,אֵ ין טוֹ ְמנִ ין אֶ ת
)ו( ְׁש ׁ ָ
הַ חַ ּ ִמין ִמ ּיוֹ ם טוֹ ב לַ ּ ׁ ַש ָּבת ,וְ אֵ ין זוֹ ְק ִפין אֶ ת הַ ּ ְמנוֹ ָרה ְּביוֹ ם טוֹ ב ,וְ אֵ ין אוֹ ִפין
יו
יקין .אָ ַמר ַר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ לִ ,מ ֵ
ּ ִפ ִּתין גְּ ִריצִ ין אֶ ָּלא ְר ִק ִ
ימיהֶ ן ׁ ֶשל ּ ֵבית אַ ָּבא לֹא הָ ּ
רו לוֹ ַ ,מה ּנַעֲ ֶׂשה ְלבֵ ית אָ בִ ָ
יו
אוֹ ִפין ּ ִפ ִּתין גְּ ִריצִ ין ,אֶ ָּלא ְר ִק ִ
יךֶ ׁ ,שהָ ּ
יקין .אָ ְמ ּ
ומ ִק ִ ּלין ְלכָ ל יִ שְׂ ָראֵ לִ ,ל ְהיוֹ ת אוֹ ִפין ּ ִפ ִּתין גְּ ִריצִ ין וָ ֹח ִרי:
ירין ַעל ַעצְ ָמן ּ ְ
ַמ ְח ִמ ִ
רע"ב ) -ו( אין טומנין את החמין מיום
טוב לשבת  -דסברי בית שמאי ,אין אופין
אלא אם כן עירב בפת ,ואין מבשלין אלא אם
כן עירב על התבשיל ,ואין טומנין אלא אם
כן היו לו חמין טמונין מערב יום טוב .ובית
הלל סברי דאופין ומבשלין וטומנין על עירוב
של תבשיל בלבד .ומיהו בגמ' מוכח דבית

הלל נמי בעו פת ובשר .וכן הלכה :אין זוקפין
מנורה של חוליות שנתפרקו חוליותיה ,אין
מחזירים אותן ,דהוי ככרות עבות :ארלא
רקיקין  -ככרות דקות ,דסברי בית שמאי אין
אופין פת מרובה ביו"ט משום טרחא .ובית
הלל אומרים אופין פת מרובה ביו"ט ,שבזמן
שהפת מרובה היא נאפית יפה :וחרי  -עיסה
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גדולה הנאפית על גבי גחלים משום דבעיא
היסק גדול שהגחלים הולכות ועוממות

וטרחא איכא .ואין הלכה כרבן גמליאל בכל
מה שמחמיר כדברי בית שמאי:

יחין אֶ ת
ומנִּ ִ
לשה ְדבָ ִרים ְלהָ קֵ לְ ,מכַ ְּב ִדין ֵּבין הַ ּ ִמ ּטוֹ תַ ּ ,
הוא אָ ַמר ְׁש ׁ ָ
)ז( אַ ף ּ
הַ ּמֻ גְ ָמר ְּביוֹ ם טוֹ ב ,וְ עוֹ שִׂ ין גְּ ִדי ְמקֻ ָּלס ְּבלֵ ילֵ י ְפסָ ִחים .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְס ִרין:
רע"ב ) -ז( מכבדין בין המטות שאוכלין
שם .שרגילים להסב ולאכול על גבי מטות.
ומפני שהוא מקום מועט לא חיישינן שמא
ישוה גומות כדחיישינן גבי בית שהוא גדול
ואי אפשר שלא יהיה שם גומא :מוגמר -
לבונה על גבי גחלים להריח בה .אבל לגמר
את הכלים דברי הכל אסור :מקולס  -כרעיו
ובני מעיו תלויין חוצה לו ]בצדו[ כשצולהו,
והיו עושים זכר לפסח דכתיב ביה )שמות יב(

ראשו על כרעיו ועל קרבו .מקולס כגבור זה
שכלי זייניו עמו .תרגום וכובע נחושת,
וקולסא דנחשא .ורמב"ם פירש ,מקולס
מכובד ,לשון קילוס :וחכמים אוסרין -
בשלשתן .כיבוד ,משום אשוויי גומות .ומוגמר,
משום דלאו צורך לכל נפש הוא ,שאינו אלא
למפונקים ולמעונגים ולמי שריחו רע.
מקולס ,מפני שנראה כאוכל קדשים בחוץ.
והלכה כחכמים:

לשה ְדבָ ִרים ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן עֲ ז ְַריָה ַמ ִּתיר ,וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְס ִריןָ ּ .פ ָרתוֹ יוֹ צְ אָ ה
)ח( ְׁש ׁ ָ
ומקָ ְר ִדין אֶ ת הַ ְּבהֵ ָמה ְּביוֹ ם טוֹ ב ,וְ ׁשוֹ ח ֲִקין אֶ ת הַ ּ ִפ ְל ּ ְפ ִלין
צועה ׁ ֶש ּ ֵבין קַ ְרנֶיהָ ְ ּ ,
ִב ְר ּ ָ
הודה אוֹ ֵמר ,אֵ ין ְמקָ ְר ִדין אֶ ת הַ ְּבהֵ ָמה ְּביוֹ ם טוֹ בִ ,מ ּ ְפנֵי
ָּב ֵרחַ יִ ם ׁ ֶש ָּלהֶ םַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ורה ,אֲבָ ל ְמקַ ְרצְ ִפין .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין ְמקָ ְר ִדין ,אַ ף לֹא
שה חַ בּ ּ ָ
ׁ ֶשעוֹ ֶ ׂ
ְמקַ ְרצְ ִפין:
רע"ב ) -ח( פרתו יוצאה ברצועה שבין
קרניה  -לנוי  -ואמרו חכמים משאוי הוא
ואינה תכשיט לה .ולא פרתו של רבי אלעזר
בן עזריה היתה אלא של שכנתו ,ועל שלא
מיחה בה נקראת על שמו :ומקרדין ביום
טוב  -כמין מגירה קטנה של ברזל ששיניה
דקות ומחככין ומגרדין בה הבהמה ואע"ג
דעביד חבורה :ברחים שלהן  -קטנות
העשויות לכך :מקרצפין  -במגירה של עץ

ששיניה גסות ,ואין עושין חבורה :אף לא
מקרצפין  -דגזרינן קרצוף אטו קירוד .ואין
הלכה כר' ארלעזר בן עזריה בשלשה דברים
הללו ,אלא במקרדין את הבהמה בלבד,
משום דבהא קם ליה בשיטתיה דרבי שמעון
דאמר דבר שאין מתכוין מותר ,וקיימא לן
כוותיה .וחכמים דפליגי עליה סברי כר'
יהודה דאמר דבר שאין מתכוין אסור .ואינה
הלכה:

)ט (

ומ ּ ׁש ּום
לשה כֵ ִליםִ ,מ ּ ׁש ּום ְּכ ִלי ִקבּ ּול ּ ִ
הָ ֵרחַ יִ ם ׁ ֶשל ּ ִפ ְל ּ ְפ ִליןְ ,ט ֵמאָ ה ִמ ּ ׁש ּום ְׁש ׁ ָ
ומ ּ ׁש ּום ְּכ ִלי ְכבָ ָרה:
ְּכ ִלי ַמ ּ ָתכוֹ ת ּ ִ
רע"ב ) -ט( משום שלשה כלים  -שאם
פירש אחד מהן אינן שברי כלים ,אלא כל
אחד מהם חשוב כלי בפני עצמו וטמא ,אף
על פי שבעודו ברחים הן מחוברים ונראים
ככלי אחד :משום כלי קבול  -התחתונה
שמקבלת אבק שחיקת הפלפלין דרך נקבי
הכברה ,טמאה משום כלי קבול ,שכלי עץ
שיש לו בית קבול הוא :ומשום כלי מתכת -
העליונה שכותשין וטוחנין בה הפלפלין,

טמאה משום כלי מתכת .דמשום כלי עץ
ליכא לטמוייה ,דפשוטיהן טהורים ,אלא
משום ציפויה התחתון שהוא של מתכת:
ומשום כלי כברה  -אמצעית שהיא מקפת
את הכברה  -משום כלי עץ לא מטמאה,
דאין קבולה קבול .אלא חכמים גזרו טומאה
על הכברה משום כלי ארוג ,ואפילו אין
הכברה של מתכת מטמאה משום כלי כברה:
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)י( עֲ גָ לָ ה ׁ ֶשל קָ ָטן ְט ֵמאָ ה ִמ ְד ָרס וְ נִ ּטֶ לֶ ת ַּב ּ ׁ ַש ָּבת ,וְ אֵ ינ ָּה נִ גְ ֶר ֶרת אֶ ָּלא ַעל ּגַ ּ ֵבי
חוץ ִמן הָ עֲ גָ לָ הִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ִהיא
כֵ ִליםַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
הודה אוֹ ֵמרָּ ,כל הַ ּ ֵכ ִלים אֵ ין נִגְ ָר ִרין ּ
כוֹ בֶ ׁ ֶשת:
רע"ב ) -י( עגלה  -העשויה לשחוק לקטן,
ומיוחדת לו לישב עליה :טמאה מדרס  -אם
היה הקטן זב ,נעשית עגלה אב הטומאה:
ונטלת בשבת  -דתורת כלי עליה :ואינה
נגררת בשבת אלא על גבי כלים  -על גבי
בגדים .מפני שעושה חריץ בקרקע ,וחופר
חייב משום חורש :ר' יהודה אומר כו'  -תרי
תנאי נינהו ואליבא דר' יהודה .דתנא קמא
נמי ר' יהודה היא דאמר דבר שאין מתכוין

גמרא

אסור .ואתא האי תנא אחריתי ואמר דלא
אסר ר' יהודה בעגלה של קטן ,מפני שאינה
עושה חריץ בהלוכה ע"י חפירה ,אלא כובשת
הקרקע ונדוש תחתיה ונעשה אפרה נמוך
אבל אינה מזיזה עפר ממקומה .וכבר
אפסיקא הלכתא כר"ש דאמר גורר אדם
מטה כסא וספסל .ובלבד שלא יתכוין לעשות
חריץ:

 -ביצה דף טו' ע"ב

לא יבשל וכו' :גמרא מנא הני מילי אמר שמואל דאמר קרא זכור את יום
השבת לקדשו זכרהו מאחר שבא להשכיחו מאי טעמא אמר רבא כדי
שיברור מנה יפה לשבת ומנה יפה ליום טוב רב אשי אמר כדי שיאמרו
אין אופין מיום טוב לשבת קל וחומר מיום טוב לחול תנן עושה תבשיל
מערב יום טוב וסומך עליו לשבת בשלמא לרב אשי דאמר כדי שיאמרו
אין אופין מיום טוב לשבת היינו דמערב יום טוב אין ביום טוב לא אלא
לרבא מאי איריא מערב יום טוב אפילו ביום טוב נמי אין הכי נמי אלא
גזרה שמא יפשע ותנא מייתי לה מהכא את אשר תאפו אפו ואת אשר
תבשלו בשלו מכאן אמר רבי אלעזר אין אופין אלא על האפוי ואין
מבשלין אלא על המבושל מכאן סמכו חכמים לערובי תבשילין מן התורה.
)דף טז' ע"ב( אמר רבי אבא אמר רב ערובי תבשילין צריכין כזית בין לאחד
בין למאה.
אמר רב הונא אמר רב ערובי תבשילין צריכין דעת פשיטא דעת מניח
בעינן דעת מי שהניחו לו בעינן או לא בעינן תא שמע דאבוה דשמואל
מערב אכולה נהרדעא רבי אמי ורבי אסי מערבו אכולהו טבריא :מכריז
רבי יעקב בר אידי מי שלא הניח ערובי תבשילין יבא ויסמוך על שלי ועד
כמה אמר רב נחומי בר זכריה משמיה דאביי עד תחום שבת :ההוא סמיא
דהוה מסדר מתניתא קמיה דמר שמואל חזייה דהוה עציב אמר ליה אמאי
עציבת אמר ליה דלא אותיבי ערובי תבשילין אמר ליה סמוך אדידי לשנה
חזייה דהוה עציב אמר ליה אמאי עציבת אמר ליה דלא אותיבי ערובי
תבשילין אמר ליה פושע את לכולי עלמא שרי לדידך אסור:
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רש"י על הגמרא
מנא הני מילי  -לאו דוקא מקראי יליף,
דערובי תבשילין דרבנן ,והכי קא מבעיא ליה
אהיכא אסמכוה רבנן זכור אין זכירה אלא
בדבר המשתכח :זכרהו מאחר שבא להשכיחו
 כשבא יום טוב בערב שבת קרוב שבתלהשתכח מחמת יום טוב ,שמרבה בסעודת
היום ואינו מניח לשבת כדי כבודו ,והזהירך
הכתוב לזכרו ,וכשמערב ערובי תבשילין
נמצא שזוכרו ,שהרי אינו עושה אלא מחמת
שבת :מאי טעמא  -למה תקנו ערוב ,קרא
ודאי לאו בערוב משתעי ,ולאו ערוב משתמע
מניה ,ואסמכתא בעלמא הוא ,וכי אתא קרא
לקדוש היום אתא ,כדתניא בפסחים )קו ,א(
זכרהו על היין ,וערוב מדרבנן ,ומה ראו
לתקן אמר רבא כדי שיברור כו' מתוך
שמערב זוכר את השבת ,ואינו מכלה את הכל
ליום טוב ,ובורר מנה לזה ומנה לזה :רב אשי
אמר  -לא לכבוד שבת תקנוהו ,אלא לכבוד
יום טוב :כדי שיאמרו אין אופין מיום טוב
לשבת  -אלא אם כן התחיל מבעוד יום,
דאינו אלא כגומר והולך ,אבל אתחולי לא:
קל וחומר דמיום טוב לחול  -לגמרי לא:
בשלמא לרב אשי  -דאמר לכבוד יום טוב
תקנוהו ,כדי שיאמרו אסור להתחיל בשולי
שבת ביום טוב היינו דמערב יום טוב הוצרך
לעשותו :אלא לרבא  -דאמר כדי שיברור:
אפילו ביום טוב  -יעשהו לפני סעודת יום
טוב ,יש כאן זכירת שבת לברור מנותיו :שמא

יפשע  -ישכח ולא יערב ,משום דטריד:
ותנא מייתי לה מהכא  -כן דרך שיטת
התלמוד כשמתחילין האמוראין להוציא טעם
מן המקרא ,ויש תנא של ברייתא למד אותו
ממקום אחר נקט הכי ,כלומר האמוראין
למדוהו מכאן ,והתנא למד מכאן :את אשר
תאפו אפו  -הוה ליה למכתב היום אפו
ובשלו ,אלא רמז הוא שיש לך יום ששי שאין
אופין לצורך מחר :אלא על האפוי  -בחמישי
בשבת :אופין  -פת :מבשלין  -תבשיל :בין
לאחד בין למאה  -די להם בכזית :צריכים
דעת  -שידעו שלשם כך נעשו ,ורב הונא לא
פירש דעת מי ,ומפרשינן לה אנן ,ואמרינן הא
ודאי פשיטא לן דכי אמר רב הונא צריכים
דעת דעתו דמניח מיהא בעי ,דאיהו עדיף,
שעושהו לשם כך ,מיהו ,מבעיא לן דעת מי
שהניחו לצרכו ,כגון דעשהו זה לצורך חברו,
כלום צריך שימלך בו תחלה לעשותו על פיו:
עד תחום שבת  -ולעומדים חוץ לתחום לא
היה דעתו של מניח עליהם ,ולא עלו על לבו
לזוכרן :מסדר מתניתא  -שהיה יודע משניות
בגרסא ,ומחזר עליהן לפני מר שמואל ,שהיו
סדורות בפיו כעיקרן :סמוך אדידי -
דמערבנא אכולה נהרדעא ,שהיא עירו :לשנה
 לשנה אחרת ,וראש השנה היה ,שאין יכוללהניח ולהתנות :לדידך אסור  -שאין דעתי
על המזידין והפושעים שאינם חרדים לדברי
חכמים:

זוהר– ויקרא דף טז' ע"ב

יש
יש ּ ַת ְה ּפ ּוכוֹ ת יְ ׁ ַש ַּלח ָמדוֹ ן וְ נִ ְר ּגָ ן ַמ ְפ ִריד אַ לּ ּוףִ .א ׁ
תו ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,משלי טז( ִא ׁ
ּ ּ
ילא .וְ נִ ְר ּגָ ן
ימו ְל ֵע ָּ
ּ ַת ְה ּפ ּוכוֹ ת יְ ׁ ַש ַּלח ָמדוֹ ןְּ ,כ ָמה ְ ּדאַ ָמ ָרן ,חַ ּיָיבַ ּיָא ַעבְ ֵדי ּ ְפגִ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא:
לופוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם ,וְ ָדא ּ ְ
יך ּ
ַמ ְפ ִריד אַ לּ ּוףַ ,מפְ ִריד אַ ּ
יעןָ .מדוֹ ן:
ינון נְ ִט ָ
ָ ּדבָ ר אַ חֵ ר ִא ׁ
הו יְ ׁ ַש ַּלח .יְ ׁ ַש ַּלח ְל ִא ּ ּ
יש ּ ַת ְה ּפ ּוכוֹ ת יְ ׁ ַש ַּלח ָמדוֹ ןַ .מ ּ
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ימו
ְ ּדיַנְ קָ ן ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִדינָא .וְ נִ ְר ּגָ ן ַמפְ ִריד אַ לּ ּוףְּ ,כ ָמה ְ ּדאַ ָמ ָרן ,חַ יָּיבַ יָּא ַע ְב ִ ּדין ּ ְפגִ ּ
ילאַ .מפְ ִריד:
ְל ֵע ָּ
יתא.
ול ַמ ְל ָּכא ִמ ּ ַמ ְטרוֹ נִ ָ
יתא ִמ ּ ַמ ְל ָּכאְ ּ .
חודא לָ א ִא ְׁש ְּתכַ חַ ,מ ְפ ִרידְ ,ל ַמ ְטרוֹ נִ ָ
ְ ּדיִ ּ ָ
ְ
ווגָ א ח ֲָדא .וַ וי
ְּ
ינון ְּבזִ ּ ּ
ובגִ ין ַּכך לָ א ִא ְק ֵרי אֶ חָ דְּ ,דאֶ חָ ד לָ א ִא ְק ֵרי ,אֶ ָּלא ַּכד ִא ּ ּ
ימן
ינון ְמקַ יְ ָ
רודא ְל ֵע ָּ
ינון חַ יָּיבַ יָּא ְ ּד ַע ְב ִדין ּ ִפ ּ ָ
ינון צַ ִ ּדיקַ ּיָיאּ ְ ,ד ִא ּ ּ
ילא .ז ַָּכ ִאין ִא ּ ּ
ְל ִא ּ ּ
יהו:
אריהוֹ ן ִ ּד ְת ׁש ּובָ ה ְ ּד ַתיְ ִ
ינון ָמ ֵ
יומא ִ ּד ְל ֵע ָּ
ִק ּ ָ
יבין כּ ָֹּלא ְלאַ ְת ַריְ ּ
ילא ,וְ ז ַָּכ ִאין ִא ּ ּ
יה.
מורים לָ א י ְַתבֵ י ֵּב ּ
יקים גְּ ּ ִ
אֲתר ְ ּדבַ עֲ לֵ י ְּת ׁש ּובָ ה י ְַתבֵ י ,צַ ִ ּד ִ
וְ ַעל ָ ּדא ּ ָתנֵינָןַ ,
יו ְ ּדגִּ נְ ּ ָתא ִמ ְׁש ְּתכַ ח
אֲתר ִע ָּלאָ הַּ ,ב ַ
נו ַּב ַ
אֲתר ְ ּד ׁ ַש ְק ּ
ינון ִא ְת ּ ָתקָ ּ
ַמאי ַט ְע ָמא .אֶ ָּלא ִא ּ ּ
נו
ִמ ּ ַת ּ ָמן .וְ ָדא
רון ַּבעֲ לֵ י ְּת ׁש ּובָ ה .וְ ִא ֵּלין ִא ְת ּ ָתקָ ּ
הוא ְּת ׁש ּובָ ה .וְ ַעל ָ ּדא ִא ְק ּ
ּ
אֲתר אָ ח ֳָראּ ְ ,ד ִא ְק ֵרי צַ ִ ּדיק:
ַּב ַ
זוט ָראַ .מאי טַ ְע ָמא.
אֲתר ּ ְ
אֲתר ִע ָּלאָ ה ,וְ ִא ֵּלין י ְַת ִבין ַּב ַ
וְ ַעל ָ ּדא ִא ֵּלין י ְַת ִבין ַּב ַ
אֲתר
הוא ַ
יהוֵ ,מ ַ
ִא ֵּלין ּ ַתיְ ִ
אֲתר ִע ָּלאָ ה ְ ּדנַהֲ ָרא עֲ ִמיקָ אַ ,עד הַ ּ
יבין ַמ ּיָא ְלאַ ְת ַריְ ּ
ינון י ְַתבֵ יְ ,להַ אי
הוא ַ
יקים גְּ ּ ִ
ְ ּד ִא ְק ֵרי צַ ִ ּדיק .וְ צַ ִ ּד ִ
אֲתר ְ ּד ִא ּ ּ
מורים ,נַגְ ִ ּדין לוֹ ן ֵמהַ ּ
ארי ְּת ׁש ּובָ ה.
חולָ קֵ יהוֹ ן ְ ּד ָמ ֵ
ועל ָ ּדא ִא ֵּלין ִע ָּל ִאין ִ
ָע ְל ָמאַ .
וא ֵּלין ּ ַת ּ ָת ִאין .ז ַָּכאָ ה ּ
ימא:
חולָ קֵ יהוֹ ן ְ ּדצַ ִ ּדיקַ ּיָיאּ ִ ,ד ְבגִ ינֵיהוֹ ן ָע ְל ָמא ִמ ְתקַ יְ ּ ָ
ו ַז ָּכאָ ה ּ
ילא ,אוֹ ָמצָ א
ֶחטא ואָ ׁ ֵשם וְ גוֹ 'ַ .מה ְּכ ִתיב ְל ֵע ָּ
הוא ִד ְכ ִתיב והָ יָה ִּכי י ָ
ָ
הֲדא ּ
ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך
אֲבֵ ָדה וְ ִכחֶ ׁש ָּב ּה וְ גוֹ 'ּ ְ ,דהָ א ְּבגִ ין ָ ּדא ִא ְס ּ ַת ָּלק ּ ְ
הוא ִמכּ ָֹּלא.
ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יומ ּ
הוא לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ְּב ִק ּ ּ ֵ
יך
ְּ
ִּכ ְביָכוֹ ל
יהְּ ,דהָ א ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל
ּ
ֱמונָה.
הוא ִד ְכ ִתיב) ,ירמיה ז( אָ בְ ָדה הָ
אֱמונָהַ .מאי א ּ
ּ
ִא ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשא ֵמאַ ְת ָרהָ א ,הֲ ָדא ּ
ֱמונ ְָת ָך ַּב ֵּלילוֹ ת .אָ ְב ָדה
ָּדא ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )תהלים צב( וִ א ּ
אֱמונָה ְּכ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )ירמיה ט( ַעל ַמה אָ בְ ָדה הָ אָ ֶרץ ,וְ כ ָֹּלא חַ ד:
הָ
ּ
אֲבודהְּ .כגַ וְ ונָא ָ ּדא) ,ישעיה נז( הַ צַ ִ ּדיק
ָּ
ימנָא אָ ְב ָדה ,ולָ א נֶאֱבֶ ֶדת ,ולָ א
והָ א אוֹ ִק ְ
הוא ִ ּד ְכ ִּתיב אָ ְב ָדה
בוד ,אוֹ ֶנאֱבַ ד ,לָ א ְּכ ִתיב ,אֶ ָּלא אָ בַ ד .ה ֲָדא
ּ
אָ בָ ד ,אָ ּ
ְ
אֱמונָהְּ ,בגִ ין ַּכך וְ הֵ ִׁשיב אֶ ת הַ גְּ זֵלָ ה אוֹ אֶ ת הָ אֲבֵ ָדה וְ גוֹ ':
הָ
ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ג'
)י( אורז שבישלו או שעשה ממנו פת בתחלה מברך עליו בורא מיני מזונות ולבסוף
בורא נפשות ובלבד שלא יהא מעורב עם דבר אחר אלא אורז לבדו אבל פת דוחן או
פת של שאר מיני קטנית בתחלה מברך שהכל ולבסוף בורא נפשות רבות:
)יא( כל שמברכין עליו בתחלה המוציא מברכין לאחריו בסוף ברכת המזון כסדרה
ארבע ברכות וכל שמברכין עליו בתחלה בורא מיני מזונות מברכין בסוף לאחריו
ברכה אחת מעין שלש חוץ מן האורז:
)יב( במה דברים אמורים שאכל מכזית ולמעלה אבל אכל פחות מכזית בין מן הפת בין
משאר אוכלין והשותה פחות מרביעית בין מן היין בין משאר משקין מברך בתחלה
ברכה הראויה לאותו המין ולבסוף אינו מברך כלל:
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'חק לישראל – פרשת כי תצא יום ב

ð"òì

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

טעון גניזה

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

