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חק לישראל – פרשת כי תצא יום ג'
תורה -
)כ(

דברים פרק כא'

נו זוֹ לֵ ל וְ ֹסבֵ א:
ֶנו ׁש ֵֹמ ַע ְּבקֹלֵ ּ
ֵנו זֶה סוֹ ֵרר ּומ ֶֹרה אֵ ינ ּ ּ
רו אֶ ל זִ ְקנֵי ִעירוֹ ְּבנ ּ
וְ אָ ְמ ּ

נו זוֹ לֵ ל וְ ֹסבֵ א:
ֶנו ׁש ֵֹמ ַע ְ ּבקֹלֵ ּ
ֵנו זֶה סוֹ ֵרר ּומ ֶֹרה אֵ ינ ּ ּ
רו אֶ ל זִ ְקנֵי ִעירוֹ ְ ּבנ ּ
)כ( וְ אָ ְמ ּ

ֵימרוּן ְלסָ בֵ י
)כ( וְ י ְ

ימ ָרנָא זָלֵ ל ְּבסָ ר וְ סָ בֵ י ח ֲַמר:
קַ ְר ּ ֵת ּה ְּב ָננָא ֵדין סָ טֵ י ו ָּמ ֵרי לֵ יתוֹ ִהי ְמקַ ּ ֵבל ְל ֵמ ְ

וב ַע ְר ּ ָת הָ ָרע ִמ ִ ּק ְר ּ ֶב ָך וְ כָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל
הו ָּכל אַ נְ ׁ ֵשי ִעירוֹ בָ אֲבָ נִ ים וָ ֵמת ּ ִ
)כא( ּ ְ
ורגָ מֻ ּ
ָ
וב ַע ְר ּ ָת הָ ָרע ִמ ִ ּק ְר ּ ֶבך וְ כָ ל
הו ָּכל אַ נְ ׁ ֵשי ִעירוֹ בָ אֲ בָ נִ ים וָ ֵמת ּ ִ
עו וְ יִ ָר ּ
יִ ְׁש ְמ ּ
או) :כא( ּ ְורגָמֻ ּ
או:
עו וְ יִ ָר ּ
יִ שְׂ ָראֵ ל יִ ְׁש ְמ ּ

יש ִמ ּ ֵבינ ְָך וְ כָ ל
)כא( וְ יִ ְרגְּ מֻ ּנ ֵּה ָּכל ּגַ ְב ֵרי קַ ְר ּ ֵת ּה ְּבאַ ְב ַנ ָ ּיא וִ ימוּת ו ְּתפַ ּ ֵלי ָעבֵ ד ְ ּד ִב ׁ

יִ שְׂ ָראֵ ל יִ ְׁש ְמעוּן וְ יִ ְדחֲלוּן:

הומת וְ ָת ִל ָ
יש חֵ ְטא ִמ ְׁש ּ ַפט ָמוֶת וְ ּ ָ
)כב( וְ ִכי יִ ְהיֶה ְב ִא ׁ
ית אֹ תוֹ ַעל עֵ ץ) :כב( וְ ִכי יִ ְהיֶה
אֲרי יְ הֵ י ִבגְ בַ ר חוֹ בַ ת ִ ּדין ִ ּד ְקטוֹ ל וְ יִ ְת ְקטֵ ל
ית אֹ תוֹ ַעל ֵעץ) :כב( וַ ֵ
הומת וְ ָת ִל ָ
יש חֵ ְטא ִמ ְׁש ּפַ ט ָמוֶת וְ ּ ָ
ְב ִא ׁ
ָת ּה ַעל צְ ִליבָ א:
וְ ִתצְ לוֹ ב י ֵ

הוא ִּכי ִק ְללַ ת ֱאל ִֹהים
נו ַּב ּיוֹ ם הַ ּ
)כג( לֹא ָת ִלין נִ ְבלָ תוֹ ַעל הָ עֵ ץ ִּכי קָ בוֹ ר ִּת ְק ְּב ֶר ּ ּ
אֲשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֹתן ְל ָך ַנחֲלָ ה) :כג( לֹא ָת ִלין
יך נ ֵ
לוי וְ לֹא ְת ַט ּ ֵמא אֶ ת אַ ְד ָמ ְת ָך ׁ ֶ
ּ ָת ּ
לוי וְ לֹא ְת ַט ּ ֵמא אֶ ת
הוא ִּכי ִק ְללַ ת ֱאל ִֹהים ּ ָת ּ
נו ַּב ּיוֹ ם הַ ּ
נִ ְבלָ תוֹ ַעל הָ ֵעץ ִּכי קָ בוֹ ר ִּת ְק ְ ּב ֶר ּ ּ

אַ ְד ָמ ְת ָך אֲ ׁ ֶשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
אֲרי ִמ ְק ַּבר ִּת ְק ְּב ִר ּנ ֵּה
ֹתן ְל ָך ַנחֲלָ ה) :כג( לָ א ְת ִבית נְ ִב ְל ּ ֵת ּה ַעל צְ ִליבָ א ֵ
יך נ ֵ
ְּביוֹ ָמא הַ הוּא אֲ ֵרי ַעל ְ ּדחָ ב קֳ ָדם יְ ָי ִאצְ ְטלַ ב וְ לָ א ְתסָ אֵ ב יָת אַ ְר ָע ְך ִ ּדי יְ ָי אֱלָ הָ ְך יָהֵ ב לָ ְך אַ חֲסָ נָא:

כב )א( לֹא ִת ְראֶ ה אֶ ת ׁשוֹ ר אָ ִח ָ
שיוֹ נִ ָ ּד ִחים וְ ִה ְת ַע ַּל ְמ ּ ָת ֵמהֶ ם הָ ׁ ֵשב
יך אוֹ אֶ ת ֵ ׂ
ְּת ִׁשיבֵ ם ְלאָ ִח ָ
יך) :א( לֹא ִת ְראֶ ה אֶ ת ׁשוֹ ר אָ ִח ָ
שיוֹ נִ ָ ּד ִחים וְ ִה ְת ַעלַּ ְמ ּ ָת מֵ הֶ ם הָ ׁ ֵשב
יך אוֹ אֶ ת ֵ ׂ
ְּת ִׁשיבֵ ם ְלאָ ִח ָ
יך:

יב ּנוּן ְלאָ חו ְּך:
)א( לָ א ֶת ֱחזֵי יָת ּתוֹ ָרא ְדאָ חו ְּך אוֹ יָת ִא ּ ְמ ֵר ּה ְ ּד ָט ָען וְ ִת ְת ְּכבֵ ׁש ִמנְּ הוֹ ן אָ ָתבָ א ָת ֵת ִ

רש"י
)כא( וכל ישראל ישמעו ויראו  -מכאן שצריך
הכרזה בב"ד פלוני נסקל על שהיה בן סורר
ומורה:
)כב( וכי יהיה באיש חטא משפט מות -
סמיכות הפרשיות מגיד שאם חסים עליו
אביו או אמו סוף שיצא לתרבות רעה ויעבור
עבירות ויתחייב מיתה בבית דין :ותלית אותו
על עץ  -רבותינו אמרו כל הנסקלין נתלין
שנאמר כי קללת אלהים תלוי והמברך ה'
בסקילה:

נביא
)יא(

)כג( כי קללת אלהים תלוי  -זלזולו של מלך
הוא שאדם עשוי בדמות דיוקנו וישראל הם
בניו משל לשני אחים תואמים שהיו דומין זה
לזה אחד נעשה שר ואחד נתפס ללסטיות
ונתלה כל הרואה אותו אומר השר תלוי כל
קללה שבמקרא לשון הקל וזלזול כמו והוא
קללני קללה נמרצת) :א( והתעלמת  -כובש
עין כאילו אינו רואהו :לא תראה והתעלמת
 לא תראה אותו שתתעלם ממנו זהו פשוטוורבותינו אמרו פעמים שאתה מתעלם וכו':

– שמואל א' פרק יז' יא'-טו'

או ְמאֹ ד:
תו וַ יִ ּ ְר ּ
אול וְ כָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת ִ ּדבְ ֵרי הַ ּ ְפ ִל ְׁש ִּתי הָ אֵ ֶּלה וַ ּיֵחַ ּ ּ
וַ יִ ּ ְׁש ַמע ׁ ָש ּ

)יא( ושמע שאול וכל ישראל ית פתגמי פלשתאה האלין ואתברו ודחילו לחדא:

מנָה בָ נִ ים
ושמוֹ יִ ׁ ַשי וְ לוֹ ְׁש ֹ
הודה ּ ְׁ
יש אֶ פְ ָר ִתי הַ זֶּה ִמ ּ ֵבית לֶ חֶ ם יְ ּ ָ
)יב( וְ ָדוִ ד ּ ֶבן ִא ׁ
ָשים) :יב( ודוד בר גבר אפרתי הדין מבית לחם דבית יהודה
אול זָקֵ ן ָּבא בַ ֲאנ ִׁ
יש ִּב ֵ
וְ הָ ִא ׁ
ימי ׁ ָש ּ
ושמיה ישי וליה תמניא בנין וגברא ביומי שאול סיב מני בבחיריא:
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חק לישראל – פרשת כי תצא יום ג'
לשת
אול לַ ּ ִמ ְלחָ ָמה וְ ׁ ֵשם ְׁש ׁ ֶ
כו ְׁש ׁ ֶ
כו אַ ח ֲֵרי ׁ ָש ּ
לשת ְּבנֵי יִ ׁ ַשי הַ גְּ ד ִֹלים הָ ְל ּ
)יג( וַ יּ ְֵל ּ
מה) :יג(
אֲבינ ָָדב וְ הַ ּ ְׁש ִל ִׁשי ׁ ַש ּ ָ
ֵהו ִ
כו ַּב ּ ִמ ְלחָ ָמה א ֱִליאָ ב הַ ְּבכוֹ ר ּ ִ
ָּבנָיו ׁ ֶ
ומ ְׁשנ ּ
אֲשר הָ ְל ּ
ואזלו תלתא בני ישי רברביא אזלו בתר שאול לקרבא ושום תלתא בנוהי דאזלו לקרבא אליאב בוכרא
ותניניה אבינדב ותליתאה שמה:

אול:
וש ׁ ָ
הוא הַ ּקָ ָטן ּ ְׁ
כו אַ ח ֲֵרי ׁ ָש ּ
לשה הַ גְּ ד ִֹלים הָ ְל ּ
וְ ָדוִ ד ּ

)יד(
רברביא אזלו בתר שאול:

)יד( ודוד הוא זעירא ותלתא

אול ִל ְרעוֹ ת אֶ ת צֹאן אָ ִביו ּ ֵבית לָ חֶ ם:
)טו( וְ ָדוִ ד הֹלֵ ְך וָ ׁ ָשב ֵמ ַעל ׁ ָש ּ

)טו( ודוד אזל ותב

מלות שאול למרעי ית ענא דאבוהי בית לחם:

רש"י
)יב( אפרתי  -בית לחם יושבת בארץ אפרת.
ולו שמנה בנים  -ומה שכתוב )בדברי הימים
א ב טו(' :אוצם הששי דוד השביעי' ולא כתב
יותר ,יש לומר שאחד מת בלא בנים ,ולפיכך
לא כתבו שם .באנשים  -נמנה בכנסיות
החשובים:

כתובים

)יד( ודוד הוא הקטן  -שהיה בבית שאול
מקודם לכן לנגן לפניו:
)טו( ודוד הולך  -היה הולך ושב תמיד מאצל
שאול לבית אביו:

– תהילים פרק עו' ד'-ח'

מה סֶ לָ ה) :ד( כד עבדו בית ישראל רעותיה
ומ ְלחָ ָ
)ד( ׁ ָש ּ ָמה ִׁש ַּבר ִר ְׁשפֵ י קָ ׁ ֶשת ָמגֵ ן וְ חֶ ֶרב ּ ִ
אשרי שכנתיה ביניהון תמן תבר גררין וקשתין דעמיא מגיחי קרבא תריסא וסדרי קרבא בטל לעלמין:
מהַ ְר ֵרי טָ ֶרף) :ה( נהיר דחיל את אלהא משבח מן בית מקדשך יזועון מן
)ה( נָאוֹ ר אַ ּ ָתה אַ ִ ּדיר ֵ
קדמך מלכיא דיתבין בכרכי טוריא אתר בית כנישות בזתהון:

או כָ ל אַ נְ ׁ ֵ
ָמו ְׁשנ ָָתם וְ לֹא ָמצְ ּ
ירי לֵ ב נ ּ
לו אַ ִּב ֵ
)ו( אֶ ְׁש ּתוֹ ְל ּ
שי חַ יִ ל יְ ֵדיהֶ ם) :ו( אשלחון
מעלויהון זיני קרבא גברי לבא אתנמנמו בשנתהון ולא ספיקו כל גברי חילא למחד זיניהון בידיהון:
סוס:
ִמ ּגַ עֲ ָר ְת ָך ֱאלֹהֵ י יַעֲ קֹב נִ ְר ָ ּדם וְ ֶרכֶ ב וָ ּ

)ז(
ופרשין אתעקרו:

)ז( ממזופתך אלהא דיעקב דמכון ארתיכין

ומי יַעֲ מֹד ְלפָ נ ָ
ֶיך ֵמאָ ז אַ ּ ֶפ ָך:
אַ ּ ָתה נוֹ ָרא אַ ּ ָתה ּ ִ

)ח(
קדמך מעדן דיתקוף רוגזך:

)ח( אנת דחיל אנת הוא אלהא ומן יקום

רש"י
)ד( שמה שבר רשפי קשת  -של סנחריב
ואוכלוסיו ,רשפי קשת אין רשפי קשת לשון
רשפי אש שאין לשון רשפי אש נופלים בקשת
וזה רפי ורשפי אש דגוש ורשפי קשת לשון
ולחומי רשף )דברים ל"ב( דמתרגמינן עוף,
ובני רשף יגביהו עוף )איוב ה'( וכן ומקניהם
לרשפים )תהלים עח( לצפרים ,וכן ובני רשף
בני עפיפה הם שדים יגביהו לעוף אף זה
לשון חצים המעופפים כענין שנאמר ומחץ
יעוף יומם ,שמה שבר רשפי קשת חצים

שהקשת מעופף ,וכל המזמור הזה מדבר
במפלת סנחריב שלא מצינו אויב נופל
בירושלים אלא הוא:
)ה( נאור אתה אדיר  -לשון נאר מקדשו
)איכה ב'( נארת ברית עבדך )תהלים פט(
מנאר את אויביך וקמיך ומטאטאן מן העולם,
נאור על שם מעשיו נקרא כמו חנון ורחום
וקנא על שם שהוא חונן שהוא מרחם שהוא
מקנא .אדיר מהררי טרף  -חזק מענקים
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חק לישראל – פרשת כי תצא יום ג'
טורפים הגבוהים כהרים ולנגדך אין גבורת'
נודעת:
)ו( אשתוללו  -כמו השתוללו כמו )דברי
הימים ב' כ'( ואחרי כן אתחבר אחזיה וגו'
כמו התחבר ונגזר אשתוללו מגזרת )איוב יב(
מוליך יועצים שולל ,והוא לשון משגה ושלו
כשוטים שוגים והתי"ו נופלת בלשון המתפעל

משנה

באמצע התיבה בכל תיבה שתחילתה שי"ן.
נמו שנתם  -נרדמו בשינה לשון תנומה .ולא
מצאו  -ידיהם וכחם כשבאת ליפרע מהם:
)ז( נרדם ורכב וסוס  -וי"ו של ורכב טפילה
היא כמו )בראשית לו( אלה בני צבעון ואיה
וענה וי"ו של ואיה טפילה היא:
)ח( מאז אפך  -משעה שאתה כועס:

 -סוטה פרק ז'

ות ִפ ָּלה,
שרְ ,ק ִריאַ ת ְׁש ַמעְ ּ ,
דוי ַמעֲ ֵ ׂ
)א( אֵ לּ ּו ֶנא ֱָמ ִרין ְּבכָ ל לָ ׁשוֹ ןָ ּ ,פ ָר ׁ ַשת סוֹ טָ ה ,וִ ּ ּ
בועת הַ ּ ִפ ּקָ דוֹ ן:
דותּ ,ו ְׁש ּ ַ
וש ּ ַ
וב ְר ַּכת הַ ּ ָמזוֹ ןְׁ ּ ,
ִּ
בועת הָ עֵ ּ
רע"ב ) -א( אלו נאמרין .פרשת סוטה -
דכתיב )במדבר ה'( ואמר אל האשה בכל לשון
שהוא אומר :וידוי מעשר  -בערתי הקדש מן
הבית כו' ,אומר בכל לשון שירצה ,דכתיב
)דברים כ"ו( ואמרת לפני ה' אלהיך ,בכל
לשון שאתה אומר :קריאת שמע  -דכתיב
)שם ו'( שמע ישראל ,בכל לשון שאתה שומע:
ותפלה  -צבור שמתפללין ,מתפללין בכל

לשון .אבל יחיד אינו מתפלל אלא בלשון
הקודש :וברכת המזון  -דכתיב )שם ח'(
וברכת ,בכל לשון שאתה מברך :ושבועת
העדות ושבועת הפקדון  -בכל לשון
שהשביעום ולא הודו ,חייבין .שבועת העדות
ילפינן לה דכתיב בה )ויקרא ה'( ושמעה קול
אלה ,בכל לשון שאתה שומע .ושבועת הפקדון
גמר תחטא תחטא משבועת העדות:

וקלָ לוֹ ת,
ורים ,וַ ח ֲִליצָ הְּ ,ב ָרכוֹ ת ּ ְ
ֶאֱמ ִרין ִב ְל ׁשוֹ ן הַ ּק ֶֹד ׁשִ ,מ ְק ָרא ִבכּ ּ ִ
)ב( וְ אֵ לּ ּו נ ָ
ְ
רופָ ה,
ִּב ְר ַּכת כּ ֹהֲנִ יםּ ,ובִ ְר ַּכת כּ ֹהֵ ן ּגָ דוֹ לּ ,ופָ ָר ׁ ַשת הַ ּ ֶמלֶ ךּ ,ופָ ָר ׁ ַשת ֶעגְ לָ ה עֲ ּ
הוא ְמ ַד ּ ֵבר אֶ ל הָ ָעם:
ְּ
ומ ׁש ּוחַ ִמ ְלחָ ָמה ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -ב( מקרא בכורים  -שהיה קורא
מארמי אובד אבי )דברים כ"ו( עד סוף
הפרשה :וחליצת יבמה  -היא אומרת )שם
כ"ה( מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא
אבה יבמי ,והוא אומר לה חפצתי לקחתה,
ואחר החליצה אומרת ככה יעשה לאיש:
ברכות וקללות  -שאמרו ישראל בהר גריזים
ובהר עיבל :ברכת כהנים  -נשיאת כפים:
ברכות כהן גדול  -ביום הכיפורים אחר

עבודת היום שלפני ולפנים הוא קורא את
הפרשה בתורה ומברך שמנה ברכות
המפורשות במתניתין :ופרשת המלך  -היא
פרשת הקהל ,כדמפרש בסוף פרקין :ופרשת
עגלה ערופה ) -שם כ"א( ידינו לא שפכו את
הדם הזה ,כפר לעמך ישראל וגו' :פרשת
משוח מלחמה ) -שם כ'( והיה כקרבכם וגו'
שמע ישראל אתם קרבים היום וגו':

ית וְ אָ ַמ ְר ּ ָת ִל ְפנֵי ה' ֱאלֹהֶ ָ
ולהַ ָּלן
יךְ ּ ,
ורים ּ ֵכיצַ ד) ,דברים כו( וְ ָענִ ָ
)ג( ִמ ְק ָרא ִבכּ ּ ִ
אֲמורה ְלהַ ָּלן ִּב ְל ׁשוֹ ן
ָּ
רוָ ,מה עֲ נִ יָּה הָ
נו הַ ְלוִ יִ ּם וְ אָ ְמ ּ
הוא אוֹ ֵמר )שם כז( וְ ָע ּ
ּ
הַ ּק ֶֹד ׁש ,אַ ף ָּכאן ִּב ְל ׁשוֹ ן הַ ּק ֶֹד ׁש:

רע"ב ) -ג( כיצד  -כמו מנין :ולהלן הוא
אומר  -בברכות וקללות של הר גריזים :מה
עניה האמורה להלן בלשון הקודש  -דכתיב
)שם כ"ז( ואמרו אל כל איש ישראל קול רם,

וכתיב התם )שמות י"ט( והאלהים יעננו
בקול ,מה להלן בלשון הקודש אף כאן בלשון
הקודש:
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רוָ ,מה
)ד( חליצה כיצד ,וענתה ואמרהְ ּ ,
נו הַ ְלוִ יִ ּם וְ אָ ְמ ּ
הוא אוֹ ֵמר וְ ָע ּ
ולהַ ָּלן ּ
הודה אוֹ ֵמר,
אֲמורה ְלהַ ָּלן ִּב ְל ׁשוֹ ן הַ ּק ֶֹד ׁש ,אַ ף ָּכאן ִּב ְל ׁשוֹ ן הַ ּק ֶֹד ׁשַ ,ר ִּבי יְ ּ ָ
ָּ
עֲ נִ יָּה הָ
ֹאמר ַּב ָּל ׁשוֹ ן הַ זֶּה:
וְ ָענְ ָתה וְ אָ ְמ ָרה ָּככָ הַ ,עד ׁ ֶש ּת ַ
רע"ב ) -ד( וענתה ואמרה ככה  -אינו
צריך ללמדה בגזרה שוה שמעצמה היא למדה.
וענתה ואמרה ככה כלשון הזה תאמר:

או אֶ ל הַ ר גְּ ִריזִ ּים
)ה( ְּב ָרכוֹ ת ּ ְ
רו יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת הַ יּ ְַר ֵ ּדן ּובָ ּ
וקלָ לוֹ ת ּ ֵכיצַ דֵ ּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ָע ְב ּ
וְ אֶ ל הַ ר ֵעיבָ ל ׁ ֶש ְּב ׁשוֹ ְמרוֹ ן ׁ ֶש ְּבצַ ד ְׁשכֶ ם ׁ ֶש ְּבאֵ צֶ ל אֵ לוֹ נֵי מוֹ ֶרהֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )שם יא(
הוא אוֹ ֵמר )בראשית יב( וַ יַּעֲ ֹבר אַ ְב ָרם
הֲ לֹא הֵ ּ ָמה ְּב ֵעבֶ ר הַ יּ ְַר ֵ ּדן וְ גוֹ 'ְ ּ ,
ולהַ ָּלן ּ
מור ְלהַ לָ ן ְׁשכֶ ם,
ָּבאָ ֶרץ ַעד ְמקוֹ ם ְׁשכֶ ם ַעד אֵ לוֹ ן מוֹ ֶרהָ ,מה אֵ לוֹ ן מוֹ ֶרה הָ אָ ּ
ֹאש הַ ר גְּ ִרזִ ּים וְ ִׁש ּ ׁ ָשה
לו ְלר ׁ
מור ָּכאן ְׁשכֶ םִׁ ,ש ּ ׁ ָשה ְׁשבָ ִטים ָע ּ
אַ ף אֵ לוֹ ן מוֹ ֶרה הָ אָ ּ
ֹאש הַ ר ֵעיבָ ל ,וְ הַ כּ ֹהֲ נִ ים וְ הַ ְלוִ יִ ּם וְ הָ אָ רוֹ ן עוֹ ְמ ִדים ְל ַמ ּ ָטה
לו ְלר ׁ
ְׁשבָ ִטים ָע ּ
יפין אֶ ת הָ אָ רוֹ ן ,וְ הַ ְלוִ יִ ּים אֶ ת הַ כּ ֹהֲ נִ ים ,וְ כָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ָּכאן
בָ אֶ ְמצַ ע ,הַ כּ ֹהֲנִ ים ַמ ִ ּק ִ
ומ ָּכאןֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )יהושע ח( וְ כָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל ּוזְ קֵ נָיו וְ ׁש ְֹט ָריו וְ ׁש ְֹפ ָטיו ֹע ְמ ִדים ִמזֶּה
ִּ
ְ
יש
רוך הָ ִא ׁ
ִּ
חו בַ ְּב ָרכָ הָּ ,ב ּ
כו ְפנֵיהֶ ם ְּכלַ ּ ֵפי הַ ר גְּ ִרזִ ּים ּופָ ְת ּ
ומזֶּה לָ אָ רוֹ ן וְ גוֹ ' .הָ ְפ ּ
כו פְ נֵיהֶ ם ְּכלַ ּ ֵפי הַ ר
אֲ ׁ ֶשר לֹא יַעֲ ֶׂשה פֶ סֶ ל ּ ַ
ומ ּ ֵסכָ ה ,וְ אֵ לּ ּו וָ אֵ לּ ּו עוֹ נִ ין אָ ֵמן .הָ פְ ּ
ומ ּ ֵסכָ ה ,וְ אֵ לּ ּו
שה פֶ סֶ ל ּ ַ
יש אֲ ׁ ֶשר יַעֲ ֶ ׂ
רור הָ ִא ׁ
חו בַ ְ ּקלָ לָ ה) ,דברים כז( אָ ּ
ֵעיבָ ל ּופָ ְת ּ
ְ
יאו אֶ ת הָ אֲבָ נִ ים
וקלָ לוֹ ת .וְ אַ חַ ר ָּכך הֵ ִב ּ
וָ אֵ לּ ּו עוֹ נִ ין אָ ֵמןַ ,עד ׁ ֶש ּגוֹ ְמ ִרין ְּב ָרכוֹ ת ּ ְ
בו ָעלָ יו אֶ ת ָּכל ִ ּדבְ ֵרי הַ ּתוֹ ָרה ְּב ִׁש ְב ִעים
דוהו ַּב ִּסיד ,וְ כָ ְת ּ
נו אֶ ת הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ וְ סָ ּ ּ
ּובָ ּ
נו ִּב ְמקוֹ ָמן:
או וְ לָ ּ
לו אֶ ת הָ אֲבָ נִ ים ּובָ ּ
לָ ׁשוֹ ןֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )שם( ַּבאֵ ר הֵ יטֵ ב ,וְ נ ְָט ּ
רע"ב ) -ה( שבשומרון  -אצל שומרון:
מכאן ומכאן  -על ההרים :בשבעים לשון -
בכתב של שבעים אומות ,וכל הרוצה ללמדה
יבא וילמוד .שלא יהיה פתחון פה לאומות

לומר לא היה לנו מהיכן ללמוד :את האבנים
 סתרו את המזבח לאחר שהעלו העולותוהשלמים :ולנו במקומן  -בבית מלונם
בגלגל ,ושם הקימו את האבנים:

לש ְּב ָרכוֹ תּ ,ובַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש ְּב ָרכָ ה
)ו( ִּב ְר ַּכת כּ ֹהֲנִ ים ּ ֵכיצַ דַּ ,ב ּ ְמ ִדינָה אוֹ ְמ ִרים אוֹ ָת ּה ׁ ָש ׁ
נויוֹ ַּ .ב ּ ְמ ִדינָה כּ ֹהֲ נִ ים
אֶ חָ תַּ .ב ּ ִמ ְק ָּד ׁש אוֹ ֵמר אֶ ת הַ ּ ׁ ֵשם ִּכ ְכ ָתבוֹ ּ ,ובַ ּ ְמ ִדינָה ְב ִכ ּ ּ
חוץ ִמכּ ֹהֵ ן ּגָ דוֹ ל
נוֹ שְׂ ִאים אֶ ת יְ ֵדיהֶ ן ְּכ ֶנ ֶגד ִּכ ְתפֵ יהֶ ןּ ,ובַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש ַעל ּגַ ּ ֵבי ָר ׁ ֵ
אשיהֶ ןּ ,
הודה אוֹ ֵמר ,אַ ף כּ ֹהֵ ן ּגָ דוֹ ל
יה אֶ ת י ָָדיו ְל ַמ ְעלָ ה ִמן הַ ִּציץַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ׁ ֶשאֵ ינוֹ ַמגְ ִּב ַּ
יה י ָָדיו ְל ַמ ְעלָ ה ִמן הַ ִּציץֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )ויקרא ט( וַ יִ ּ ּ ָ ׂשא אַ הֲ רֹן אֶ ת י ָָדיו אֶ ל
ַמגְ ִּב ַּ
הָ ָעם וַ יְ בָ ְרכֵ ם:
רע"ב ) -ו( במדינה אומר אותה שלש
ברכות  -שמפסיקין הכהנים בין פסוק
לפסוק ,ועונים הציבור אמן :ובמקדש ברכה
אחת  -לפי שאין עונים אמן במקדש ואין כאן
שום הפסק :ככתבה  -ביו"ד ה"א :בכנויו -
באל"ף דל"ת .שאין מזכירין השם ככתבו אלא
במקדש בלבד ,שנאמר )שמות כ'( בכל המקום
אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך,

סרס המקרא ודרשהו ,בכל המקום אשר
אבוא אליך וברכתיך ,דהיינו במקדש ,שם
אזכיר את שמי :כנגד כתפיהן  -מפני שצריך
נשיאת כפים ,דכתיב וישא אהרן את ידיו אל
העם ויברכם ,וכתיב )דברים י"ח( הוא ובניו
כל הימים ,מה הוא בנשיאות כפים אף בניו
בנשיאת כפים כל הימים :ובמקדש -
שמברכים את העם בשם המפורש ושכינה
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למעלה מקשרי אצבעותיהם ,מגביהים ידיהם
למעלה מראשיהם :שאין מגביה ידיו למעלה

מן הציץ  -מפני שהשם כתוב בו .ואין הלכה
כר' יהודה:

ֹאש
)ז( ִּב ְרכוֹ ת כּ ֹהֵ ן ּגָ דוֹ ל ּ ֵכיצַ ד ,חַ זַּן הַ ְּכנֶסֶ ת נוֹ טֵ ל סֵ פֶ ר ּתוֹ ָרה וְ נוֹ ְתנ ָּה ְלר ׁ
ֹאש הַ ְּכנֶסֶ ת נוֹ ְתנ ָּה לַ ְּסגָ ן ,וְ הַ ְּסגָ ן נוֹ ְתנ ָּה ְל ֹכהֵ ן ּגָ דוֹ ל ,וְ כֹהֵ ן ּגָ דוֹ ל
הַ ְּכנֶסֶ ת ,וְ ר ׁ
ְ
ומקַ ֵּבל וְ קוֹ ֵרא עוֹ ֵמד ,וְ קוֹ ֵרא )שם טז( אַ ח ֲֵרי מוֹ ת) ,שם כג( וְ אַ ך ּ ֶב ָעשׂ וֹ ר.
עוֹ ֵמד ּ ְ
תוב
ומנִּ יחָ ּה ְּבחֵ יקוֹ וְ אוֹ ֵמר ,יוֹ ֵתר ִמ ּ ַמה ּ ׁ ֶש ּקָ ִר ִ
וְ גוֹ לֵ ל אֶ ת הַ ּתוֹ ָרה ּ ַ
יתי ִל ְפנֵיכֶ ם ָּכ ּ
ְ
ומבָ ֵרך ָעלֶ יהָ
קודים קוֹ ֵרא ַעל ּ ֶפהְ ּ ,
חומ ׁש הַ ּ ְפ ּ ִ
ָּכאן) .במדבר כח( ּובֶ ָעשׂ וֹ ר ׁ ֶש ְּב ּ ַ
ְׁשמוֹ נֶה ְב ָרכוֹ תַ ,על הַ ּתוֹ ָרה ,וְ ַעל הָ עֲ בוֹ ָדה ,וְ ַעל הַ הוֹ ָדיָה ,וְ ַעל ְמ ִחילַ ת הֶ ָעוֹ ן,
וְ ַעל הַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש ,וְ ַעל יִ שְׂ ָראֵ ל ,וְ ַעל הַ כּ ֹהֲנִ ים ,וְ ַעל ְׁשאָ ר הַ ְּת ִפ ָּלה:
רע"ב ) -ז( ברכות כהן גדול  -ביוה"כ,
לאחר שכלתה עבודת היום קורא בתורה
ומברך שמונה ברכות :חזן הכנסת  -שמש
הכנסת שטורח עסקי הכנסת עליו להכניס
ולהוציא להפשיט את התיבה ולהכין ]הכל[:
ראש הכנסת  -על פיו נחתכין דברי הכנסת,
מי יפרוס על שמע ,מי יפטיר בנביא ,מי ירד
לפני התיבה :סגן  -המוכן תחת כהן גדול.
שאם יארע בו פסול ישמש תחתיו :והסגן
לכהן גדול  -וכולן משום כבודו של כהן גדול,
דכתיב )משלי י"ד( ברוב עם הדרת מלך :וכהן
גדול עומד ומקבל  -מכלל דיושב היה ,ש"מ
בעזרת נשים היה קורא .דאי בעזרת ישראל
קיי"ל אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד
בלבד :וקורא אחרי מות  -שהוא מסדר יום
הכיפורים :ואך בעשור  -שבפרשת שור או
כשב ,דסמוכה היא לפרשת אחרי מות ויכול
לגלול ס"ת לשם בעוד שהמתורגמן מתרגם
פסוק אחרון של פרשת אחרי מות ,ואין כאן
שהות כדי שיפסיק המתורגמן :וגולל את

התורה  -ואע"פ שעדיין לא קרא בעשור של
חומש הפקודים ,יקרא אותה על פה ולא
יגלול ס"ת לשם מפני שהוא רחוק ויש שהות
שיפסיק התורגמן ואיכא גנאי לצבור .ולקרות
בב' ס"ת א"א ,לפי שאין אדם אחד קורא
בשני ספרי תורה בצבור ,משום פגמו של ספר
תורה הראשון :יותר ממה שקריתי לפניכם -
מה שאני עתיד לקרות עוד על פה ,אל
תאמרו שחסר מן הספר הזה לכך איני גוללו
שם .וכל כך למה ,שלא להוציא לעז על ס"ת:
על התורה  -ברכה שלאחריה :ועל העבודה
 רצה ה' אלהינו :ועל ההודאה  -מודיםאנחנו לך :ועל מחילת עון  -אתה בחרתנו,
שחותם בה מלך מוחל וסולח לעונותינו :ועל
המקדש  -שתשרה שכינה בבית המקדש,
וחותם בה בא"י שוכן בציון :ועל הכהנים -
שיקובל קרבנותיהם ברצון .וחותם בה מקדש
הכהנים :ועל שאר התפלה  -שיהו ישראל
נושעין מאויביהם .וחותם בה עמך ישראל
צריכים ישועה בא"י שומע תפלה:

אשוֹ ן ׁ ֶשל חָ גַּ ,ב ּ ְׁש ִמינִ י ְּבמוֹ צָ אֵ י
)ח( ּ ָפ ָר ׁ ַשת הַ ּ ֶמלֶ ְך ּ ֵכיצַ ד ,מוֹ צָ אֵ י יוֹ ם טוֹ ב הָ ִר ׁ
הוא יוֹ ׁ ֵשב ָעלֶ יהָ ֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )דברים
יעית ,עוֹ שִׂ ין לוֹ ִּב ָ
ְׁש ִב ִ
ימה ׁ ֶשל ֵעץ ָּבעֲ ז ָָרה ,וְ ּ
ֹאש
לא( ִמ ּקֵ ץ ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים ְּבמ ֵֹעד וְ גוֹ ' .חַ זַּן הַ ְּכנֶסֶ ת נוֹ טֵ ל סֵ פֶ ר ּתוֹ ָרה וְ נוֹ ְתנ ָּה ְלר ׁ
ֹאש הַ ְּכנֶסֶ ת נוֹ ְתנ ָּה לַ ְּסגָ ן ,וְ הַ ְּסגָ ן נוֹ ְתנ ָּה ְל ֹכהֵ ן ּגָ דוֹ ל ,וְ כֹהֵ ן ּגָ דוֹ ל
הַ ְּכנֶסֶ ת ,וְ ר ׁ
ומקַ ֵּבל וְ קוֹ ֵרא יוֹ ׁ ֵשב .אַ גְ ִר ּ ַפס הַ ּ ֶמלֶ ְך ָע ַמד וְ ִק ּ ֵבל
נוֹ ְתנ ָּה לַ ּ ֶמלֶ ְך ,וְ הַ ּ ֶמלֶ ְך עוֹ ֵמד ּ ְ
תוכַ ל לָ ֵתת ָעלֶ ָ
יש
יך ִא ׁ
וכ ׁ ֶש ִהגִּ ַ
חוהו חֲכָ ִמיםְ ּ .
יע )שם יז( ְללֹא ּ
וְ קָ ָרא עוֹ ֵמד ,וְ ִׁש ְּב ּ ּ
ינו
ינו אָ ּ ָתה ,אָ ִח ּ
רו לוֹ  ,אַ ל ִּת ְתי ֵָרא אַ גְ ִר ּ ַפס ,אָ ִח ּ
גו ֵעינָיו ְ ּד ָמעוֹ ת .אָ ְמ ּ
נָכְ ִרי ,ז ְָל ּ
וש ַמע
ינו אָ ּ ָתה ,וְ קוֹ ֵרא ִמ ְּת ִח ַּלת )דברים א( אֵ ֶּלה הַ ְ ּדבָ ִרים ַעד ְׁש ַמעְׁ ּ ,
אָ ּ ָתה ,אָ ִח ּ
שר )שם
שר )שם יד(ִּ ,כי ְתכַ ֶּלה לַ ְע ּ ֵ ׂ
שר ְּת ַע ּ ֵ ׂ
)שם ו( ,וְ הָ יָה ִאם ׁ ָשמ ַֹע )שם יא(ַ ,ע ּ ֵ ׂ
וקלָ לוֹ ת )שם כח(ַ ,עד ׁ ֶש ּגוֹ ֵמר ָּכל
כו(ּ ,ופָ ָר ׁ ַשת הַ ּ ֶמלֶ ְך )שם יז(ּ ,ובְ ָרכוֹ ת ּ ְ
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הַ ּ ָפ ָר ׁ ָשהְּ .ב ָרכוֹ ת ׁ ֶשכּ ֹהֵ ן ּגָ דוֹ ל ְמבָ ֵר ְך אוֹ ָתן ,הַ ּ ֶמלֶ ְך ְמבָ ֵר ְך אוֹ ָתן ,אֶ ָּלא ׁ ֶש ּנוֹ ֵתן ׁ ֶשל
ְרגָ ִלים ּ ַתחַ ת ְמ ִחילַ ת הֶ ָעוֹ ן:
רע"ב ) -ח( בשמיני  -בשנה שמינית של
שמיטה שעברה ,שהיא מוצאי שביעית זו.
במוצאי יו"ט ראשון ,דכתיב )דברים ל"א( בחג
הסוכות ,שומע אני אפילו ביו"ט אחרון של
חג ,ת"ל שם בבוא כל ישראל ליראות,
מתחילת חול המועד :אגריפס המלך -
מזרעו של הורודוס היה ,ובימיו נחרב בית
שני :זלגו עיניו דמעות  -שהמקרא הזה
פוסלו מן המלכות :אחינו אתה  -שאמו
מישראל :וקורא מתחלת אלה הדברים עד
שמע – שבו אתחנן .ומחבר עם פרשת שמע

גמרא

פרשת והיה אם שמוע ,שיש בפרשת שמע
קבלת מלכות שמים ובפרשת והיה אם שמוע
קבלת עול מצות .ומדלג ,וקורא עשר תעשר.
ומשם מדלג וקורא כי תכלה לעשר מפני
שהוא זמן אסיף ומתנות עניים והפרשת
תרומות ומעשרות .ואע"פ שפרשת המלך בין
עשר לכי תכלה לעשר היה קורא אותם יחד,
שלא להפסיק במעשרות .ואח"כ ברכות
וקללות ,שהן קבלת גזרות ועונשים של תורה.
וחוזר וקורא פרשת המלך ,שום תשים עליך
מלך:

 -סוטה דף לח' ע"ב

ברכת כהנים כיצד :אמר ר' יהושע בן לוי מנין שהקדוש ברוך הוא מתאוה
לברכת כהנים שנאמר ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם ואמר
רבי יהושע בן לוי כל כהן שמברך מתברך ושאינו מברך אין מתברך
שנאמר ואברכה מברכיך ואמר ר' יהושע בן לוי כל כהן שאינו עולה לדוכן
עובר בשלשה עשה כה תברכו אמור להם ושמו את שמי רב אמר חוששין
שמא בן גרושה או בן חלוצה הוא ולא פליגי הא דסליק לפרקים הא דלא
סליק לפרקים ואמר ר' יהושע בן לוי כל כהן שאינו עולה בעבודה שוב
אינו עולה שנאמר וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם וירד מעשות
החטאת והעולה והשלמים מה להלן בעבודה אף כאן בעבודה איני והא ר'
אמי ורבי אסי סלקי רבי אמי ורבי אסי מעיקרא הוו עקרי כרעייהו ממטא
לא הוה מטו התם וכדתני ר' אושעיא לא שנו אלא שלא עקר את רגליו
אבל עקר את רגליו עולה ותנן נמי אם הבטחתו שנושא את כפיו וחוזר
לתפלתו רשאי והוינן בה הא לא עקר אלא דנד פורתא הכא נמי דעקר
פורתא ואמר רבי יהושע בן לוי אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב
עין שנאמר טוב עין הוא יבורך כי נתן מלחמו לדל אל תיקרי יבורך אלא
יברך ואמר ר' יהושע בן לוי מנין שאפי' עופות מכירין בצרי העין שנאמר
כי חנם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף ואמר רבי יהושע בן לוי כל
הנהנה מצרי העין עובר בלאו שנאמר אל תלחם את לחם רע עין וגו' כי
כמו שער בנפשו כן הוא אכול ושתה יאמר לך וגו' רב נחמן בר יצחק אמר
עובר בשני לאוין אל תלחם ואל תתאו וא"ר יהושע בן לוי אין עגלה
ערופה באה אלא בשביל צרי העין שנאמר וענו ואמרו ידינו לא שפכו את
כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

7

חק לישראל – פרשת כי תצא יום ג'
הדם הזה וכי על לבנו עלתה שזקני ב"ד שופכי דמים הם אלא לא בא
לידינו ופטרנוהו ולא ראינוהו והנחנוהו לא בא לידינו ופטרנוהו בלא
מזונות לא ראינוהו והנחנוהו בלא לוייה:
רש"י על הגמרא
ושמו את שמי  -תלה הכתוב הדבר בהן
להיות ברכה זו שימת שמו על עמו ולא
עשאה צורך ישראל אלא צורך מקום :ואברכה
מברכיך  -דאילו ואני אברכם אישראל קאי
כר"ע דאמר באלו טריפות )חולין דף מט(
למדנו ברכה לישראל מפי כהנים מפי הגבורה
לא למדנו כשהוא אומר ואני אברכם הוי
אומר הכהנים מברכים את ישראל והקב"ה
מסכים על ידם :לפרקים  -בחגים
ובמועדים :שאינו עולה בעבודה  -קודם
שיסיים שליח צבור רצה צריך לעלות על
הדוכן :וירד מעשות  -אלמא בעוד עבודה
בידו בירך ואח"כ וירד מעשות אלמא השתא
הוא דגמר :מעיקרא הוו עקרי כרעייהו -
ממקומן בעבודה אבל רחוק היה מקומן מן
הדוכן ולא מטו עד דגמרה ברכת העבודה:
ותנן נמי  -בברכות אם הבטחתו כו' רישא
הכי איתא העובר לפני התיבה לא יענה אמן
אחר הכהנים מפני הטירוף ואם אין שם כהן
אלא הוא לא ישא את כפיו שלא תיטרף דעתו
בשובו לתפלתו ולא ידע להתחיל מיד בשים
שלום ואם הבטחתו שהוא מלומד בדבר ולא

זוהר

תטרף דעתו נושא את כפיו וחוזר לתפלתו:
רשאי  -לישא את כפיו :והא לא עלה
בעבודה  -אלא דעקר פורתא וש"מ סגי
בהכי שעוקר מעט רגליו לילך לצד הדוכן
בעבודה :לברך  -בהמ"ז :לטוב עין  -שונאי
בצע וגומלי חסד בממונן :מכירין בצרי עין -
ואין אוכלים משלהם :כי חנם מזורה הרשת
 לעיל מיניה משתעי בצרי עין נארבה לדםוגו' כל הון יקר נמצא וגו' כי חנם מזורה
הרשת לשון יזורה על נוהו גפרית כך דרכם
של ציידים לזרות חטים ושעורים ברשתם כדי
שיבואו העופות לאכול ואלו צרי העין חנם
מאבדין מזונות שזורין ברשתם בעיני כל בעל
כנף שאף הן מכירין בהן ואין נהנין
ממזונותיהן :כי כמו שער בנפשו  -שער זה
על כרחנו לשון פעל הוא ונקודתו מוכחת
עליו שחציו קמץ וחציו פתח וטעמו למטה
כאילו זה האוכל מירר והשעיר בנפשו של צר
עין וכך הוא לשון כתאנים השוערים )ירמיהו
כט( ומנחם בן סרוק פירשו לשון שיעור תמיד
הוא משער כמה יאכל זה ועד מתי:

– ויחי דף רכט' ע"ב

וו אָ זְ לֵ י ְּבאוֹ ְרחָ א ,אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ סֵ יָּ ,כל חַ ד
ִר ִּבי חִ זְ ִקיָּה וְ ִר ִּבי יוֹ סֵ י וְ ִר ִּבי יְ ּ ָ
הודה הֲ ּ
הודה וְ אָ ַמר) ,תהלים עט( אַ ל ִּתזְ ָּכר
יתאָ ּ .פ ַתח ִר ִּבי יְ ּ ָ
ימא ִמ ֵּלי ְדאוֹ ַריְ ָ
וְ חַ ד ִמינָן לֵ ָ
ְ
הוא,
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך
ְּ
מונו וְ גו'ָ ּ .תא ֲחזֵי,
נו עֲ וֹ נוֹ ת ִר ׁ
ּ
אשוֹ נִ ים ַמהֵ ר יְ קַ ְד ּ ּ
לָ ּ
יה ,לָ א ִמ ְס ּ ַת ַּכל אָ ח ֳָרא
יה וְ אַ ְחסַ נְ ּ ֵת ּ
ינון ַע ְדבֵ ּ
ִּב ְר ִח ּ ָ
ימותא ְדיִ שְׂ ָראֵ לָ ,ר ִחים לוֹ ןּ ְ ,ד ִא ּ
יהו ִּב ְלחוֹ ֵדיהּ :
יהוַּ ,בר ִא ּ
ְּב ִדינַיְ ּ
יהו ְּכאָ ב
יהו ַרח ֲִמיןְּ ,בגִ ין ְ ּד ִא ּ
יהוִ ,א ְת ָמלֵ י עֲ לַ יְ ּ
יהו ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכל ְּב ִדינַיְ ּ
וְ כֵ יוָ ן ְ ּד ִא ּ
ְּד ָר ִחים ַעל ָּבנִ יםְּ ,כ ָמא ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,תהלים קג( ְּכ ַרחֵ ם אָ ב ַעל ָּבנִ ים ִרחַ ם ה' וְ גו'.
הו
אשוֹ ן ִר ׁ
וְ כֵ יוָ ן ְ ּד ִא ְׁש ּ ַת ַּכח לוֹ ן חוֹ ִביןַ ,מעֲ בָ ר לוֹ ן ִר ׁ
אשוֹ ןַ ,עד ְ ּדאַ עֲ בַ ר לוֹ ן ְלכֻ ְ ּל ּ
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נו
יה .וְ כֵ יוָ ן ְ ּדאַ עֲ בַ ר לוֹ ן ִמ ּקַ ּ ֵמ ּ
ִמ ּקַ ּ ֵמ ּ
יהו חוֹ ִבין ְל ֵמיהַ ב ׁ ָש ְל ָט ּ
יה ,לָ א ִא ְׁש ּ ָתאַ ר עֲ לַ יְ ּ
יהו:
ְל ִס ְט ָרא אָ ח ֳָרא ְ ּד ִדינָא עֲ לַ יְ ּ
יה חָ ִׁשיב
ינון חוֹ ִבין קַ ְד ָמאֵ י ְ ּדאַ עֲ בַ ר ִמ ּקַ ּ ֵמ ּ
אָ ֵתי ְל ֵמיחַ ב קַ ּ ֵמיהּ ְּכ ְד ְּבקַ ְד ִמ ָ
יתאִ ,א ּ
ֲמיךָ
מונו ַרח ֶ
נו עֲ וֹ נוֹ ת ִר ׁ
אשוֹ נִ ים ַמהֵ ר יְ קַ ְד ּ ּ
יהו ,וְ ַעל ָ ּדא ְּכ ִתיב אַ ל ִּתזְ ָּכר לָ ּ
עֲ לַ יְ ּ
ָ
ימא ְּב ַע ְל ָמא.
יהו ְדיִ שְׂ ָראֵ ל ,לָ א י ְָכ ִלין ְלקָ יְ ָ
וְ גו'ּ ְ .ד ִאי ַרח ֶ
ימו עֲ לַ יְ ּ
ֲמיך לֹא י ְַק ִ ּד ּ
ימי
ארי ְּת ִריסֵ ין ,וְ כַ ּ ָמה ִד ְלטוֹ ִרין ְ ּדקָ יְ ֵ
ארי ְ ּד ִדינָא קַ ְׁשיָאָ ,מ ֵ
ינון ָמ ֵ
ְּבגִ ין ְ ּדכַ ּ ָמה ִא ּ
ְ
ייהו
הוא ַרח ֲִמים עֲ לַ
יהו ְדיִ שְׂ ָראֵ ל ְל ֵעילָ א ,וְ ִא ְל ָמלֵ א ְ ּדאַ ְק ִ ּדים ּ ְ
ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
עֲ לַ יְ ּ
ימא ְּב ַע ְל ָמא .וְ ַעל ָ ּדאַ ,מהֵ ר
ְדיִ שְׂ ָראֵ לַ ,עד לָ א י ְַׁש ּגַ ח ְּב ִדינֵיהוֹ ן ,לָ א י ְָכ ִלין ְלקָ יְ ָ
ֲמ ָ
ותא ְ ּדעוֹ בָ ִדין
ותא ְדעוֹ בָ ִדין ָט ִביןּ ַ ,דלּ ּ ָ
נו ְמאֹ דּ ַ .דלּ ּ ָ
מונו ַרח ֶ
יך ִּכי ַדלוֹ ּ
יְ קַ ְד ּ ּ
ְּדכָ ְׁש ָרן) .קמי קודשא בריך הוא(:
ְ
לון יִ שְׂ ָראֵ ל עוֹ בָ ִדין ְ ּדכָ ְׁש ָרן קַ ּ ֵמי ּ ְ
הוא ,לָ א
קוד ׁ ָשא בְ ִריך ּ
ּ ָתא ֲחזֵיִ ,א ְל ָמלֵ י יְ סַ גְּ ּ
ומ ּזָלוֹ ת ְּב ַע ְל ָמא ,אֲבָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל
יה ַע ּ ִמין עוֹ בְ ֵדי עֲ בוֹ ַדת כּ וֹ כָ ִבים ּ ַ
ימו עֲ לֵ ּ
וו קָ ִא ּ
הֲ ּ
יהו
ומזָּלוֹ ת ְלז ְָקפָ א ֵר ׁ ַ
ינון ּגָ ְר ִמין ִל ְׁשאָ ר ַע ּ ִמין עוֹ בְ ֵדי עֲ בוֹ ַדת כּ וֹ כָ ִבים ּ ַ
ישיְ ּ
ִא ּ
ְ
הוא ְׁשאָ ר ַע ִמין
ְּב ַע ְל ָמאְּ .ד ִא ְל ָמלֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל לָ א יְ הוֹ ן חָ ָטאן קַ ּ ֵמי ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יהו:
עוֹ ְב ֵדי עֲ בוֹ ַדת כּ וֹ כָ ִבים ּ ַ
ומזָּלוֹ ת ִא ְת ַּכ ְפיָין קַ ּ ַמיְ ּ
ישין ִל ְסטַ ר אָ ח ֳָרא ְּבאַ ְר ָעא
יכו יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבעוֹ בָ ִדין ִּב ִׁ
וְ ָתא ֲחזֵיִ ,א ְל ָמלֵ א ְ ּדאַ ְמ ִׁש ּ
ומזָּלוֹ ת
טו ְׁשאָ ר ַע ּ ִמין עוֹ ְב ֵדי עֲ בוֹ ַדת כּ וֹ כָ ִבים ּ ַ
ישא ,הָ א ִא ְּת ָמרּ ְ ,דלָ א ׁ ָש ְל ּ
קַ ִ ּד ׁ ָ
נו ְמאֹ ד.
ְּבאַ ְר ָעא קַ ִ ּד ׁ ָ
לו ֵמ ַעל אַ ְר ָעא .וְ ַעל ָ ּדא ְּכ ִתיבִּ ,כי ַדלּ וֹ ּ
ישא ,וְ לָ א ִא ְת ּגָ ּ
ְ
מונּו
ְ ּדלֵ ית לָ ן עוֹ בָ ִדין ְ ּדכָ ְׁש ָרן ְּכ ְדקָ א חָ זֵיְ ּ .
נו ְמאֹ ד ַמהֵ ר יְ קַ ְד ּ
ובגִ ין ָּכך ִּכי ַדלּ וֹ ּ
ֲמ ָ
יך:
ַרח ֶ
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ד'
)א( כל המברך ברכת המזון או ברכה אחת מעין שלש צריך לברך אותה במקום שאכל
אכל כשהוא מהלך יושב במקום שפסק ויברך אכל כשהוא עומד יושב במקומו ויברך
שכח לברך ברכת המזון ונזכר קודם שיתעכל המזון שבמעיו מברך במקום שנזכר ואם
היה מזיד חוזר למקומו ומברך ואם בירך במקום שנזכר יצא ידי חובתו וכן אם בירך
כשהוא עומד או כשהוא מהלך יצא ידי חובתו ולכתחלה לא יברך ברכת המזון ולא
ברכה שמעין שלש אלא כשהוא יושב ובמקום שאכל:
)ב( מי שנסתפק לו אם בירך המוציא או לא בירך המוציא אינו חוזר ומברך מפני שאינו
מן התורה שכח לברך המוציא אם נזכר עד שלא גמר סעודתו חוזר ומברך ואם נזכר
לאחר שגמר אינו חוזר ומברך:
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