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חק לישראל – פרשת כי תבוא יום ב'
תורה -

דברים פרק כו'

ֵנו וְ אֶ ת
)ז( וַ ּנִצְ ַעק אֶ ל יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י ֲאב ֵ
נו וַ יּ ְַרא אֶ ת ָענְ י ּ
ינו וַ יִ ּ ְׁש ַמע יְ הֹוָ ה אֶ ת קֹלֵ ּ
ֹת ּ
נו וַ יּ ְַרא אֶ ת
נו) :ז( וַ נִּ צְ ַעק אֶ ל יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ י ֲאב ֵ
ינו וַ יִ ּ ְׁש ַמע יְ הֹוָ ה אֶ ת קֹלֵ ּ
ֹת ּ
נו וְ אֶ ת לַ חֲצֵ ּ
עֲ ָמלֵ ּ
נו:
נו וְ אֶ ת ַלחֲצֵ ּ
ֵנו וְ אֶ ת עֲ ָמלֵ ּ
ָענְ י ּ

קֳדמוֹ ִהי
קֳדם יְ ָי אֱלָ הָ א ַדאֲ בָ הָ ָתנָא וְ קַ ִּביל יְ ָי צְ לוֹ ָתנָא וּגְ לֵ י ָ
)ז( וְ צַ ּ ֵלינָא ָ

ַע ְמלָ נָא וְ לֵ או ָּתנָא וְ ד ּוחֲקָ נָא:

ובמ ָֹרא ּגָ דֹל ּו ְבאֹ תוֹ ת
טויָה ּ ְ
נו יְ הֹוָ ה ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ְּביָד חֲזָקָ ה ּובִ זְ ר ַֹע נְ ּ
)ח( וַ ּיוֹ צִ אֵ ּ
ובאֹ תוֹ ת
ובמ ָֹרא ּגָ דֹל ּ ְ
טו ָיה ּ ְ
נו יְ הֹוָ ה ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ְּביָ ד חֲ זָ קָ ה ּ ִ
ְּ
ובזְ ר ַֹע נְ ּ
ובמ ְֹפ ִתים) :ח( וַ ּיוֹ צִ אֵ ּ
ובמ ְֹפ ִתים:
ְּ
)ט(

ידא ַת ִ ּקיפָ א ו ִּב ְד ָר ָעא ְמ ָר ְמ ָמא ו ְּבחֶ זְ וָ נָא ַר ָּבא ו ְּבאָ ִתין ו ְּבמוֹ ְפ ִתין:
)ח( וְ אַ ּ ְפקָ נָא יְ ָי ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ִּב ָ

ודבָ ׁש:
נו אֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ זֹּאת אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ּ ְ
נו אֶ ל הַ ּ ָמקוֹ ם הַ זֶּה וַ יִ ּ ּ ֶתן לָ ּ
וַ יְ ִבאֵ ּ

נו אֶ ת הָ אָ ֶרץ ַהזֹּאת אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ּ ְודבָ ׁש:
נו אֶ ל הַ ּ ָמקוֹ ם הַ זֶּה וַ יִ ּ ּ ֶתן לָ ּ
)ט( וַ יְ ִבאֵ ּ

)ט( וְ אַ יְ ָתנָא

ְלאַ ְת ָרא הָ ֵדין וִ יהַ ב לָ נָא ָית אַ ְר ָעא הָ ָדא אַ ְר ָעא ָע ְב ָדא חֲלַ ב ו ְּדבָ ׁש:

אֲשר נ ַָת ּ ָתה ִ ּלי יְ הֹוָ ה וְ ִה ּנ ְַח ּתוֹ
אשית ּ ְפ ִרי הָ א ֲָד ָמה ׁ ֶ
אתי אֶ ת ֵר ִׁ
)י( וְ ַע ּ ָתה ִה ּנֵה הֵ בֵ ִ
ָ
ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
אתי אֶ ת
אלֹהֶ יך) :י( וְ ַע ּ ָתה ִה ּנֵה הֵ בֵ ִ
ית ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ֱ
יך וְ ִה ְׁש ּ ַתחֲוִ ָ

אשית ּ ְפ ִרי הָ א ֲָד ָמה אֲ ׁ ֶשר נ ַָת ּ ָתה ִ ּלי יְ הֹוָ ה וְ ִה ּנ ְַח ּתוֹ ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ית ִל ְפנֵי
יך וְ ִה ְׁש ּ ַתחֲוִ ָ
ֵר ִׁ
ָ
ְ
קֳדם
קֳדם יְ ָי אֱלָ הָ ך וְ ִת ְס ּגוּד ָ
יש ִא ָּבא ְדאַ ְר ָעא ִ ּדיהַ ְב ְּת ִלי יְ ָי וְ ַת ְח ִתנ ֵּה ָ
אלֹהֶ יך) :י( ו ְּכ ַען הָ א אַ יְ ֵת ִתי יָת ֵר ׁ
יְ הֹוָ ה ֱ
יְ ָי אֱלָ הָ ְך:

רש"י
)ט( אל המקום הזה  -זה בית המקדש :ויתן
לנו את הארץ  -כמשמעו:

נביא

)י( והנחתו  -מגיד שנוטלו אחר הנפת )ס"א
הנחת( הכהן ואוחזו בידו כשהוא קורא וחוזר
ומניף:

– ישעיה פרק ס' ז'-י'

לו ַעל ָרצוֹ ן ִמזְ ְּב ִחי ּובֵ ית
תונ ְֶך יַעֲ ּ
צו לָ ְך אֵ ילֵ י נְבָ יוֹ ת יְ ׁ ָש ְר ּ
)ז( ָּכל צֹאן קֵ ָדר יִ ּקָ ְב ּ
תי אֲ פָ אֵ ר) :ז( כל עאן ערבאי יתכנשין לגויך דכרי נביות ישמשוניך יתסקון לרעוא על מדבחי
ִּת ְפאַ ְר ִּ
ובית תושבחתי אשבח:
ֹתיהֶ ם) :ח( מן אלין דאתן בגלי כעננין קלילין
עופֶ ינָה וְ כַ ּיוֹ נִ ים אֶ ל אֲ ֻרבּ ֵ
)ח( ִמי אֵ ֶּלה ָּכ ָעב ְּת ּ
ולא אתעכבא גלותא דישראל דמתכנשין ואתין לארעהון הא כיונין דתיבן לגו שובכיהון:

אשֹנָה ְלהָ ִביא בָ נַיִ ְך ֵמ ָרחוֹ ק ַּכ ְס ּ ָפם
יש ָּב ִר ׁ
וו וָ אֳ נִ ּיוֹ ת ּ ַת ְר ִׁש ׁ
)ט( ִּכי ִלי ִאיִ ּים יְ קַ ּ ּ
ְ
ְ
א ָרך) :ט( ארי למימרי נגון
ּוזְ הָ בָ ם ִא ּ ָתם ְל ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה ֱאלֹהַ יִ ך וְ ִל ְקדוֹ ׁש יִ שְׂ ָראֵ ל ִּכי פֵ ֲ

יסברון ונחתי ספיני ימא אידא פרסא קלעהא בקדמיתא לאיתאה בנך מרחיק כספהון ודהבהון עמהון
לשמא דיי אלהך ולקדישא דישראל ארי שבחך:

וב ְרצוֹ נִי
יתי ְך ּ ִ
תונ ְֶך ִּכי ְב ִקצְ ּ ִפי ִה ִּכ ִ
נו בְ נֵי נֵכָ ר ֹחמ ַֹתיִ ְך ּ ַ
ומ ְלכֵ יהֶ ם יְ ׁ ָש ְר ּ
)י( ּובָ ּ
ְ
ִרחַ ְמ ִּ
תיך) :י( ויבנון בני עממיא שורך ומלכיהון ישמשוניך ארי ברוגזי אלקיתיך וברעותי ארחם עלך:
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חק לישראל – פרשת כי תבוא יום ב'
רש"י
)ז( אילי נביות  -דכרי נביות:
)ט( בראשונה  -כמו כבראשונה בימי שלמה
כעניין שנא' )מלכים א' י( כי אני תרשיש
למלך בים אחת לשלש שנים תבא אני תרשיש
וגו' ,תרשיש שם הים .לשם ה' אלהיך -

כתובים

שנקרא עליך כי ישמעו שמעו ושם גבורתו
ויבואו .כי פארך  -נתן לך פאר:
)י( וברצוני  -ובהריצותי לך אימונ"א
פייזמנ"ט בלע"ז:

 -תהילים פרק מה' יג'-טז'

ירי ָעם:
ּובַ ת צֹר ְּב ִמנְ חָ ה ּ ָפנַיִ ְך יְ חַ לּ ּו עֲ ִׁש ֵ

)יג(
ישחרון לבית מקדשיך עתירי עממיא:

)יג( ויתבי כרכא דצור בתקרובתא ייתון ואפיך

ְ

ה) :יד( כל שפר ארג נכסי פלכי
בוש ּ
ימה ִמ ּ ִמ ְׁש ְּבצוֹ ת זָהָ ב ְל ּ ׁ ָ
בודה בַ ת ֶמלֶ ך ּ ְפנִ ָ
)יד( ָּכל ְּכ ּ ָ ּ
אוצרי מלכיא דמטמרן מלגיו יקרבון לכהניא דמרמצין בדהבא סנינא לבושיהון:

ְ

ְ

מובָ אוֹ ת לָ ך) :טו( בלבושי ציורין
תולוֹ ת אַ ח ֲֶריהָ ֵרעוֹ ֶתיהָ
ּ
תובַ ל לַ ּ ֶמלֶ ך ְּב ּ
)טו( ִל ְרקָ מוֹ ת ּ ּ
יקרבון קורבניהון קדם מלכא דעלמא ושאר חבריהון די מתבדרין ביני עממיא יתיתין בחדוא לותך
לירושלם:

תובַ ְלנָה ִּבשְׂ ָמחֹת וָ גִ יל ְּתבֹאֶ ינָה ְּבהֵ יכַ ל ֶמלֶ ְך:
ּ ּ

)טז(
בהיכלא דמלך עלמין:

)טז( יתיתין בחדון ותושבחתא ויעלון

רש"י
)יג( ובת צר במנחה פניך יחלו  -כמו )שמות
ל"ב( ויחל משה ובשכר זה תזכו שיביאו לך
אשכרים ודורון אותם שהם עכשיו עשירי עם:
)יד( כל כבודה בת מלך פנימה וגו'  -אותם
שכל כבוד תלוי בהם והם כנסיו' של מלך
אשר נהגו עצמם בצניעות עתה בגדיהם
חשובים ממשבצות זהב של כהני' גדולי',
משבצות קאטונ"ש בלעז:

משנה

)טו( לרקמות תובל למלך  -בבגדי רקמה
יביאום מנחה למלך על כל הארץ ,רקמות
אברודי"ץ בלעז זה שנאמר והביאו את כל
אחיכם מכל הגוים מנחה וגו' )ישעיה ס"ו(.
בתולות אחריה רעותיה  -ילכו אחריהם
כענין שנאמר )זכריה ח'( והחזיקו בכנף איש
יהודי וגו' לאמר נלכה עמכם כי שמענו
אלהים עמכם .מובאות לך  -כלפי הקב"ה
אמרו המשורר:

 -ביצה פרק ג'

)א( אֵ ין צָ ִדין ָ ּדגִ ים ִמן הַ ִּביבָ ִרין ְּביוֹ ם טוֹ ב ,וְ אֵ ין נוֹ ְתנִ ין ִל ְפנֵיהֶ ם ְמזוֹ נוֹ ת .אֲ בָ ל
צָ ִדין חַ יָּה וָ עוֹ ף ִמן הַ ִּביבָ ִרין ,וְ נוֹ ְתנִ ין ִל ְפנֵיהֶ ם ְמזוֹ נוֹ תַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל
סור ,וְ ׁ ֶשאֵ ינוֹ
אוֹ ֵמר ,לֹא כָ ל הַ ִּביבָ ִרין ׁ ָשוִ ין .זֶה הַ ְּכלָ לָּ ,כל הַ ְמחֻ ּ ָסר צִ ָ
ידה אָ ּ
ידה מֻ ּ ָתר:
ְמחֻ ּ ָסר צִ ָ
רע"ב ) -א( אין צדין דגים  -אע"ג
דשחיטה ואפיה ובישול מאבות מלאכות הן
והותרו לצורך יו"ט ,צידה דמיא לקצירה,

וקצירה לא הותרה ביו"ט  -ביברין של דגים,
הן בריכות של מים שדגים מתגדלים שם.
ביברין של חיות ,קרפיפות מוקפין גדר סביב
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ומביאם שם חיות ,ויולדות ומתגדלות שם:
ואין נותנין  -לפני הדגים מזונות ,דאפשר
להם בלא מזונות ,ואין מזונותן עליך :אבל
צדין חיה ועוף  -המוכנים מאתמול :מן
הביברין  -הקטנים ,שאין מחוסרים צידה.

ורבן שמעון בן גמליאל לאו לאפלוגי אתנא
קמא אתא ,אלא לפרושי :כל המחוסר צידה
 שצריך לבקש תחבולה כדי לתפסו .וכלדרהיט בתריה ומטי ליה בחד שחיה ,לא הוי
מחוסר צידה .ואי לא ,הוי מחוסר צידה:

צודוֹ ת חַ יָּה וָ עוֹ ף וְ ָדגִ ים ׁ ֶשעֲ ָ ׂשאָ ן ֵמ ֶע ֶרב יוֹ ם טוֹ ב ,לֹא יִ ּטוֹ ל ֵמהֶ ן ְּביוֹ ם
)ב( ְמ ּ
שה ְבנָכְ ִרי אֶ חָ דֶ ׁ ,שהֵ ִביא
ומעֲ ֶ ׂ
דו ֵמ ֶע ֶרב יוֹ ם טוֹ בַ ּ .
טוֹ ב ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן יוֹ ֵד ַע ׁ ֶשנִּ צּוֹ ּ
נו:
ָדגִ ים ְל ַר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל ,וְ אָ ַמר ,מֻ ּ ָת ִרין הֵ ן ,אֶ ָּלא ׁ ֶשאֵ ין ְרצוֹ נִ י ְלקַ ּ ֵבל הֵ ֶ
ימ ּ ּ
רע"ב ) -ב( ומעשה בנכרי אחד  -חסורי
מחסרא והכי קתני ,ספק מוכן אסור ,ורבן
גמליאל מתיר ,ומעשה בנכרי אחד וכו' .ואין
הלכה כרג .אלא פירות ודגים שהובאו ביום
טוב ספק נלקטו היום ספק מאתמול ,ספק
ניצודו היום ספק מאתמול ,אסורים .וכל
שאסור לאכלו אסור לטלטלו .ואם צורתן
מוכחת עליהן כגון פירות דכמושין שאי אפשר
שנלקטו היום ,וכן דגין שהביאום ממקום
רחוק שאי אפשר שניצודו היום ,מותרים.
ודבר מוכן שבא מחוץ לתחום בשביל ישראל,

אסור לאותו ישראל שהובא בשבילו ולכל בני
ביתו ,ומותר לישראל אחר .ופירות או דגים
שנתלשו או ניצודו ביום טוב ראשון ,מותרין
לערב בליל יום טוב שני בכדי שיעשו .חוץ
משני ימים טובים של ראש השנה שהם
אסורים עד מוצאי יום טוב שני בכדי שיעשו.
ופירוש כדי שיעשו ,כדי שיתלשו הפירות
ממקום שנתלשו ויביאו אותם מן המקום
שהביאום .ועיר שדלתותיה נעולות בלילה,
צריך שימתין לבוקר בכדי שיעשו :אלא שאין
רצוני לקבל ממנו  -שאני שונא אותו:

הות ַּב ּיוֹ ם לֶ ֱא ֹכל ִמ ּ ֶמ ּנָה ַּכזַּיִ ת
)ג( ְּבהֵ ָמה ְמסֻ ּ ֶכנֶת לֹא יִ ְׁשחוֹ ט ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן י ֵׁש ׁ ָש ּ
צָ ִליַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,אֲ ִפלּ ּו כַ זַ ּיִ ת חַ י ִמ ֵּבית ְט ִביחָ ָת ּהְׁ .שחָ ָט ּה ַּב ּ ָ ׂש ֶדה ,לֹא
יְ ִביאֶ ּנָה בַ ּמוֹ ט ּובַ ּמוֹ טָ ה .אֲבָ ל ֵמ ִביא בְ יָדוֹ אֵ בָ ִרים אֵ בָ ִרים:
רע"ב ) -ג( בהמה מסוכנת  -שהוא ירא
שמא תמות .ואינו צריך לה שכבר סעד
סעודתו :לא ישחוט  -אלא אם כן יודע שיש
שהות ביום לאכול כזית צלי הימנה :מבית

טביחתה  -שהוא מזומן ומופשט מעורו
ועומד .ואין הלכה כרבי עקיבא :לא יביאנו
במוט ובמוטה  -בשני בני אדם .משום
דאוושא מלתא ומזלזל בכבוד יום טוב:

מום,
)ד( ְּבכוֹ ר ׁ ֶש ּנָפַ ל לַ בּ וֹ רַ ,ר ִּבי יְ ּ ָ
הודה אוֹ ֵמר ,י ֵֵרד מֻ ְמחֶ ה וְ יִ ְראֶ הִ ,אם י ֶׁש בּ וֹ ּ
מומוֹ נִ ָּכר
יַעֲ לֶ ה וְ יִ ְׁשחוֹ ט .וְ ִאם לָ או ,לֹא יִ ְׁשחוֹ טַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ מֵ רָּ ,כל ׁ ֶשאֵ ין ּ
מוכָ ן:
ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ ם ,אֵ ין זֶה ִמן הַ ּ ּ
רע"ב ) -ד( בכור שנפל לבור  -בכור בעל
מום שלא הראהו לחכם מערב יום טוב
מבעוד יום להתירו ,ונפל לבור ביום טוב
וירא שמא ימות שם :ירד מומחה  -שבקי
להבחין בין מום קבוע למום עובר :ויראה -
מום שהיה בו מאתמול .אם מום קבוע הוא:
יעלה וישחוט  -דמשום מוקצה ליכא,
דמאתמול דעתיה עלויה :ואם לאו לא
ישחוט  -הכי קאמר ,ואם לאו דאותו מום
שהיה בו מערב יום טוב לא היה קבוע ,אלא

היום נעשה בו מום קבוע ,אפילו עבר
והעלהו לא ישחוט .ולא אמרינן מאתמול הוה
דעתיה עלויה וכיון שיש בו עכשיו מום קבוע
נשחטיה ,דהואיל והמום של אתמול לא היה
קבוע ,מוקצה מחמת איסור הוא :אין זה מן
המוכן  -לאו משום מוקצה אסר ליה ,דהא
לית ליה לר' שמעון מוקצה ,אלא מפני
שמתירו ביום טוב הוה ליה כמתקנו ונראה
כדן דין ,דגזור ביה משום שבות .והכי קאמר,
אין התרתו היתר ואינו מוכן להיות כשר:

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

טעון גניזה

4

חק לישראל – פרשת כי תבוא יום ב'
לו אֶ ת ַר ִּבי טַ ְרפוֹ ן ָעלֶ יהָ
ומעֲ ֶ ׂ
)ה( ְּבהֵ ָמה ׁ ֶש ּ ֵמ ָתה ,לֹא יְ זִ י ֶז ּנָה ִמ ּ ְמקוֹ ָמ ּהַ ּ .
שה וְ ׁ ָשאֲ ּ
רו לוֹ  ,לֹא יְ זִ יזֵם
וְ ַעל הַ חַ ָּלה ׁ ֶשנִּ ְט ָמאָ ה .וְ נִ ְכנַס ְלבֵ ית הַ ּ ִמ ְד ָר ׁש וְ ׁ ָשאַ ל ,וְ אָ ְמ ּ
ִמ ּ ְמקוֹ ָמם:
רע"ב ) -ה( בהמה שמתה  -בבהמת
קדשים מיירי ,כדקתני עליה ועל החלה
שנטמאת .ובהמת קדשים שמתה אסורה
בהנאה וטעונה קבורה הלכך לא יזיזנה
ממקומה .אבל בהמת חולין מחתכין אותה
לפני הכלבים .והני מילי ,שהיתה מסוכנת

מאתמול דדעתיה עילוה .אבל לא היתה
מסוכנת מאתמול אף בהמת חולין לא יזיזנה
ממקומה :החלה שנטמאת  -אינה ראויה
לכהן ביום טוב אף להסקה או לתתה לכלבו,
דאין מבערין קדשים מן העולם ביום טוב:

נִמנִ ין ַעל הַ ְּבהֵ ָמה ְלכַ ְּת ִח ָּלה ְּביוֹ ם טוֹ ב ,אֲ בָ ל נִ ְמנִ ין ָעלֶ יהָ ֵמ ֶע ֶרב יוֹ ם
)ו( אֵ ין ְ
שר ְּכנֶגֶד
הודה אוֹ ֵמרׁ ,שוֹ קֵ ל אָ ָדם ָּב ָ ׂ
ומחַ ְ ּל ִקין ּ ֵבינֵיהֶ ןַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
טוֹ ב וְ ׁשוֹ ח ֲִטין ּ ְ
יחין ְּבכַ ף מֹאזְ נַיִ ם ָּכל
הַ ְּכ ִלי אוֹ ְּכנֶגֶד הַ ּקוֹ ִפיץ .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין ַמ ְׁשגִּ ִ
ִע ּקָ ר:
רע"ב ) -ו( אין נמנין  -אין פוסקים דמים
להיות שנים שלשה בני אדם אומרים בהמה
זו בשלשה זוזים זוז לכל אחד :ושוחטין
ומחלקים ביניהן  -למחצה לשליש ולרביע
ואין מזכירין פיסוק דמים :שוקל אדם בשר -
אע"פ שאסור לשקול בליטרא דהוי מעשה

חול ,מותר לשקול כנגד הכלי וכנגד הקופיץ
ולמחר יראו הקופיץ והכלי כמה משקלו:
וחכמים אומרים אין משגיחין  -אין מעיינין:
בכף מאזנים כל עיקר  -ואפילו לשמור
הבשר מן העכברים אסור לשום אותו בכף
מאזנים  -והלכה כחכמים:

)ז( אֵ ין ַמ ְׁש ִחיזִ ין אֶ ת הַ ּ ַס ִּכין ְּביוֹ ם טוֹ ב ,אֲבָ ל ַמ ּ ִׂשיאָ ּה ַעל ּגַ ּ ֵבי חֲבֶ ְר ּ ָת ּה .לֹא
ומחַ ְ ּל ִקים ּ ֵבינֵיהֶ ן:
שר ,אֲבָ ל ׁשוֹ חֵ ט ּ ְ
ֹאמר אָ ָדם לַ ּ ַט ָּבחְׁ ,שקוֹ ל ִלי ְב ִדינָר ָּב ָ ׂ
י ַ
רע"ב ) -ז( אין משחיזין את הסכין -
ברחים או במשחזת :אבל משיאה על גבי

חברתה  -דמששנה מדרך חול:

הודה אוֹ ֵמר,
)ח( אוֹ ֵמר אָ ָדם לַ חֲבֵ רוֹ ַ ,מ ֵּלא ִלי ְכ ִלי ֶזה ,אֲבָ ל לֹא בַ ּ ִמ ָ ּדהַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
אול ּ ֶבן ָּב ְטנִ יתֶ ׁ ,שהָ יָה
נוַ .מעֲ ֶ ׂ
שה ְבאַ ָּבא ׁ ָש ּ
ִאם הָ יָה ְכ ִלי ׁ ֶשל ִמ ָ ּדה ,לֹא יְ ַמ ְלאֶ ּ ּ
אול אוֹ ֵמר,
ְמ ַמ ֵּלא ִמ ּדוֹ ָתיו ֵמ ֶע ֶרב יוֹ ם טוֹ ב וְ נוֹ ְתנָן לַ ָּלקוֹ חוֹ ת ְּביוֹ ם טוֹ ב .אַ ָּבא ׁ ָש ּ
רורי הַ ּ ִמ ּדוֹ ת .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אַ ף ַּבחֹל עוֹ ֶ ׂשה
אַ ף ַּב ּמוֹ ֵעד עוֹ ֶׂשה כֵ ן ִמ ּ ְפנֵי בֵ ּ ֵ
כֵ ןִ ,מ ּ ְפנֵי ִמצ ּּוי הַ ּ ִמ ּדוֹ ת .הוֹ לֵ ְך אָ ָדם אֵ צֶ ל חֶ נְ וָ נִ י הָ ָרגִ יל אֶ צְ לוֹ  ,וְ אוֹ ֵמר לוֹ ֶ ּ ,תן
ִלי בֵ יצִ ים וֶ אֱגוֹ זִ ים ְּב ִמנְ יָןֶ ׁ ,ש ּ ֵכן ֶ ּד ֶר ְך ַּב ַעל הַ ַּביִ ת ִל ְהיוֹ ת מוֹ נֶה ְּבתוֹ ְך ּ ֵביתוֹ :
רע"ב ) -ח( אבל לא במדה  -בכלי המיוחד
למדה שמודד ומוכר בו .אבל אם אינו מיוחד
לכך אף על פי שעומד למדה שכשישבר זה
שהוא מודד בו יעמוד זה תחתיו מותר
למלאותו :אם היה כלי של מדה  -אע"פ
שעדיין לא יחדו לכך לא ימלאנו  -ואין
הלכה כר' יהודה :ממלא מדותיו מערב יום
טוב  -לפי שאין מודדין ביום טוב :אף בחול
המועד עושה כן  -מפני ביטול בית המדרש.

שהיו רבים באים לשאול הימנו במועד שאין
טרודין במלאכה .והיה ממלא מדותיו בלילה
שאינו זמן בית המדרש כדי שיהא פנוי ביום:
מפני מצוי המדות  -כשהיה מוכר שמן היו
לו מדות הרבה ומביאין הלקוחות כליהן
ומודד לכל אחד ואחד במדה לעצמו,
ומתמצות והולכות לתוך כליהן כל הלילה כדי
שלא ישאר לו השמן המודבק בשולי המדה
ובדפנותיה ונמצא גו זל את הלקוחות:
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גמרא

 -ביצה דף כה' ע"א

אמר רמי בר אבא הפשט ונתוח בעולה והוא הדין לקצבים מכאן למדה
תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר קודם הפשט ונתוח )לאפוקי( מאי קא
משמע לן אילימא לאפוקי מדרב הונא דאמר רב הונא בהמה בחייה
בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה נשחטה בחזקת היתר
עומדת עד שיודע לך במה נטרפה והאנן תנן מתניתין כדרב הונא דתנן
רבי עקיבא אומר אפילו כזית חי מבית טביחתה מאי לאו מבית טביחתה
ממש לא ממקום שטובחת אכילתה והא תני רבי חייא מקום טביחתה ממש
אלא רמי בר אבא אורח ארעא קא משמע לן כדתניא לא יאכל אדם שום
ובצל מראשו אלא מעליו ואם אכל הרי זה רעבתן כיוצא בו לא ישתה
אדם כוסו בבת אחת ואם שתה הרי זה גרגרן תנו רבנן השותה כוסו בבת
אחת הרי זה גרגרן שנים דרך ארץ שלשה מגסי הרוח ואמר רמי בר אבא
חצובא מקטע רגליהון דרשיעיא נטיעה מקטע רגליהון דקצביא ודבועלי
נדות תורמוסא מקטע רגליהון דשנאיהון של ישראל שנאמר ויוסיפו בני
ישראל לעשות הרע בעיני ה' ויעבדו את הבעלים ואת העשתרות ואת
אלהי ארם ואת אלהי צידון ואת אלהי מואב ואת אלהי בני עמון ואת
אלהי פלשתים ויעזבו את ה' ולא עבדוהו ממשמע שנאמר ויעזבו את ה'
איני יודע שלא עבדוהו ומה תלמוד לומר ולא עבדוהו אמר רבי אלעזר
אמר הקדוש ברוך הוא אפילו כתורמוס הזה ששולקין אותו שבע פעמים
ואוכלין אותו בקנוח סעודה לא עשאוני בני תנא משמיה דרבי מאיר מפני
מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין תנא דבי רבי ישמעאל מימינו אש
דת למו אמר הקדוש ברוך הוא ראויין הללו שתנתן להם דת אש איכא
דאמרי דתיהם של אלו אש שאלמלא )לא( נתנה תורה לישראל אין כל
אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהם והיינו דאמר רבי שמעון בן לקיש
שלשה עזין הן ישראל באומות כלב בחיות תרנגול בעופות ויש אומרים
אף עז בבהמה דקה ויש אומרים אף צלף באילנות:
רש"י על הגמרא
הפשט ונתוח  -פירש הכתוב בעולה שהיא
אכילת גבוה ,והוא הדין יש ללמוד לקצבים
באכילת הדיוט :מאי קמשמע לן  -דרך ארץ
או איסור ,ולמימר דאסור לאכול ממנה עד
שינתחה ,שמא ימצא לה סימן טרפה בסתר,
והחזיק לנו הבהמות בספק טרפות אף קודם
שראה בהן טרפות :לאפוקי מדרב הונא

דאמר בהמה בחייה בחזקת איסור  -אבר
מן החי עומדת ,ונפקא מינה ,שאם אירע
ספק בשחיטתה נעמידנה על חזקתה,
ואסורה עד שיודע לך ברור שנשחטה כראוי,
ומשנשחטה כראוי הרי היא בחזקת היתר,
דסתם בהמות אינן טרפות ,ואם נמצא בה
נקב בריאה ,או בבני מעים ,ויש לתלותו
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לאחר שחיטה ולהכשיר ,ובקודם שחיטה
ולאסור העמידנה על חזקתה שהיתה בה
קודם שנמצא בה ספק זה ,ומותרת ,עד
שיודע לך אמת שהיא טרפה :מבית טביחתה
ממש  -קודם הפשט :שטובחת אכילתה -
מבני מעיה ,שהמאכל מתחתך ומתעכל שם:
אורח ארעא  -ולא משום איסור טרפה:
כדתניא  -מצינו אף תנאים שמלמדים הלכות
דרך ארץ ,שלא יראה אדם עצמו על הבריות
כרעבתן ,אף זה ,הממהר לאכול קודם הפשט
נראה כרעבתן :בצל  -ציבול"ה :מעליו -
מצד העלין :חצובא מקטע רגליהון דרשיעיא
 עשב ששרשיו נוקבין ויורדין בעומק ,ואיןמתפשט לצדדין כלל ,ונוטעין אותו בין גבולי
שדות ,ובו תיחם יהושע לישראל את הארץ,
מקטע רגלי הרשעים ליום הדין ,שגוזלין
וחומסים ומשיגין גבול ,ואין למדין ממנו:
נטיעה מקטע רגליהן דקצביא  -נטיעת
ערלה שאמרה תורה להמתין שלש שנים
מלאכול פירות ,מקטע רגלי הקצבים
הממהרין לאכול קודם הפשט ונתוח ,ופעמים
שנמצאת טרפה ,וכן דבועלי נדות ,שממהרין

זוהר

ואינם יכולין להמתין עד שתטבול :תורמוס -
מין קטנית ,עגול כמין עדשה ורחב כמעה
קטנה ,והוא מר מאוד ,עד ששולקין אותו
שבע פעמים ונעשה מתוק וטוב עד שיאכל
למטעמים בקנוח סעודה :מקטע רגליהון
דשונאי ישראל  -דכתיבי שבעה עבודה זרה
בהאי קרא ,ולבסוף ויעזבו את ה' ,התורמוס
הזה ,לאחר שהטריח את בעליו שבע פעמים
הוא חוזר למוטב ,והן הטריחו את בוראן
להביא עליהן פורעניות ,ולהכעיסו בשבעת
אלה ,ולא חזרו בהן :מאי ולא עבדוהו -
לשון קבלה הוא שהוא קובל עליהם הקדיחוני
והקניטוני שבע פעמים כבשול התורמוס
ואחרי כל זאת לא נחשבתי בעיניהם :שהן
עזים  -ונתנה להם תורה שיעסקו בה ,והיא
מתשת כחם ומכנעת לבם :דתיהן של אלו -
מנהגם של אלו אש ,שהם עזים כאש :מימינו
אש דת למו  -מימינו נתן להם התורה ,מפני
שאש דת למו ,והרבה מקראות חסרים כזה:
עזים  -קשים להנצח ,אנדרי"ש בלעז :צלף
באילנות  -לא ידעתי מהו עזות שלו:

– אמור דף צח' ע"ב

עו בַ ח ֶֹד ׁש ׁשוֹ פָ ר
ַּבח ֶֹד ׁש הַ ּ ְׁש ִב ִ
יעי ְּבאֶ חָ ד לַ ח ֶֹד ׁשִ ,ר ִּבי יִ צְ חָ ק ּ ָפ ַתח) ,תהלים פא( ִּת ְק ּ
ְ
יה,
הוא קָ ִריב לוֹ ן ְלגַ ּ ֵב ּ
ינון יִ שְׂ ָראֵ לּ ְ ,ד ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
גֵנו .ז ַָּכ ִאין ִא ּ ּ
ַּב ּ ֶכסֶ ה ְליוֹ ם חַ ּ ּ
אֲתר ְר ִחיקָ א קָ ִריב לוֹ ן
ומ ַ
הוֵ ּ ,
ִמן ָּכל ּ ִ
אומין עוֹ בְ ֵדי עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ,וְ ִא ְת ְר ֵעי ְּב ּ
ֹאמר יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אֶ ל ָּכל הָ ָעם כּ ֹה אָ ַמר ה'
הוא ִדכְ ִתיב) ,יהושע כד( וַ יּ ֶ
ְלגַ ֵּב ּ
יה ,הֲ ָדא ּ
אֲתר
בו אֲבוֹ ֵתיכֶ ם ֵמעוֹ לָ םְ .לאַ ֲחזָאָ הְּ ,דהָ א ֵמ ַ
ֱאלֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל ְּב ֵעבֶ ר הַ ּנָהָ ר י ְָׁש ּ
אֲביכֶ ם אֶ ת
וכ ִתיב) ,יהושע כד( וָ אֶ ּקַ ח אֶ ת ִ
יהְ ּ ,
הו ,וְ קָ ִריב לוֹ ן ְלגַ ּ ֵב ּ
ְר ִחיקָ א ִא ְת ְר ֵעי ְּב ּ
הו ,וְ ִכי ָּכל יִ שְׂ ָראֵ ל
אַ ְב ָרהָ ם ֵמ ֵעבֶ ר הַ ּנָהָ ר וְ גוֹ ' .הָ נֵי ְק ָראֵ י ִאית ְל ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א ְּב ּ
לָ א הֲווֹ י ְַד ֵעי ָ ּדא ,וְ כָ ל ׁ ֶש ּ ֵכן יְ הוֹ ׁ ֻש ַע:
ישא סָ ִתים וְ גַ ְליָאְּ ,בגִ ין
יתא כּ ּולָ ּה סָ ִתים וְ גַ ְליָאְּ ,כ ָמה ִ ּד ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
אֶ ָּלא אוֹ ַריְ ָ
יהי סָ ִתים וְ גַ ְליָאִ .אי יִ שְׂ ָראֵ ל
ישא ִהיא ,וְ ַעל ָ ּדא ִא ִ
יתא כּ ּולָ הּ ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
ימא
אֲמאי ְּכ ִתיב כּ ֹה אָ ַמר יְ ָי' .אֶ ָּלא וַ ַ ּדאי ְס ִת ָ
ש ַע הֲווֹ י ְַד ֵעיַ ,
)דף צ"ט ע"א( וִ יהוֹ ׁ ֻ
ְ
הו ַּבאֲבָ הָ ָתא ,וְ ָע ִביד
קו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ְּביִ שְׂ ָראֵ לּ ְ ,ד ִא ְת ְר ֵעי ְּב ּ
יבו סַ גִּ י עֲ בַ ד ּ
ְּד ִמ ָּלהִ ,ט ּ
ירא
יה ,וְ אַ ּ ִפיק לוֹ ן ִמ ּגוֹ ַנ ֲה ָרא ִע ָּלאָ ה י ִ ַּק ָ
ישא ִע ָּלאָ ה ִליקָ ֵר ּ
לוֹ ן ְר ִתיכָ א קַ ִ ּד ׁ ָ
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חק לישראל – פרשת כי תבוא יום ב'
הוא ִ ּד ְכ ִּתיב ,כּ ֹה אָ ַמר
קַ ִ ּד ׁ ָ
הוֲ .ה ָדא ּ
ישא ,בּ ּוצִ ינָא ְ ּדכָ ל בּ ּוצִ ינִ יןְּ ,בגִ ין ְ ּדיִ ְתעֲ ּ ָטר ְּב ּ
הוא נָהָ ר ְ ּד ִא ְׁש ְּתמוֹ ַדע,
בו אֲבוֹ ֵתיכֶ ם ֵמעוֹ לָ ם .הַ ּנָהָ ר :הַ ּ
יְ ָי' ְּב ֵעבֶ ר הַ ּנָהָ ר י ְָׁש ּ
ידע:
וְ ִא ְתיְ ַ
ֵמעוֹ לָ םַ ,מאי קָ א ָּב ֵעי הָ כָ א .אֶ ָּלא ְלאַ ֲחזָאָ ה חָ ְכ ְמ ָתאֵ .מ ֵעבֶ ר הַ ּנָהָ ר ֵמעוֹ לָ ם,
בו אֲבוֹ ֵתיכֶ ם ֵמעוֹ לָ ם,
הוא נָהָ ר עוֹ לָ ם ִא ְק ֵרי .וְ ַעל ָ ּדאְּ ,ב ֵעבֶ ר הַ ּנָהָ ר י ְָׁש ּ
אֶ ָּלא הַ ּ
ְ
אֲביכֶ ם
הוא ְליִ שְׂ ָראֵ ל .וָ אֶ ּקַ ח אֶ ת ִ
וק ׁשוֹ ט ְ ּד ָעבַ ד ּ ְ
יבו ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ְלאַ ֲחזָאָ ה ִט ּ
יה
ירי .אֶ ָּלא אַ בְ ָרהָ ם לָ א ִא ְת ְ ּדבַ ק ּ ֵב ּ
אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם ֵמ ֵעבֶ ר הַ ּנָהָ ר ַמאי קָ א ַמיְ ֵ
יה ְּב ִס ְט ֵריה ְל ִא ְת ּ ַת ְ ּקפָ א:
ְּבהַ הּוא נָהָ רְּ ,כמוֹ יִ צְ חָ ק ְ ּד ִא ְת ְ ּדבַ ק ֵּב ּ
יה,
יהו ִ ּדינָאִּ ,דינִ ין נ ְָפקֵ י ִמ ִּס ְט ֵר ּ
ּ ָתא ֲחזֵי ,הַ אי נָהָ ר ,אַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּדלָ או ִא ּ
פו ֵּביהּ  .וְ כַ ד יִ צְ חָ ק ִא ְת ּ ָת ּקַ ף )בדינוי( ִּב ְבנוֹ יְּ ,כ ֵדין ִע ָּל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאין
וְ ִא ְת ּ ָתקָ ּ
ור ְסיָיא
ישא י ִָתיב ַעל כּ ּ ְ
ומ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
כור ְסיָיא ְ ּד ִדינָא ִא ְת ּ ָת ּקַ ןַ ּ ,
ִמ ְת ַּכנְּ פֵ י ְל ִדינָא ,וְ ּ ְ
ינון
נו .זַ ָּכ ִאין ִא ּ ּ
עו בַ ח ֶֹד ׁש ׁשוֹ פָ ר ַּב ּ ֶכסֶ ה ְליוֹ ם חַ ּגֵ ּ
ְּד ִדינָא ,וְ ָד ִאין ָע ְל ָמאְּ ,כ ֵדיןִּ ,ת ְק ּ
וב ּ ָמה.
ור ְסיָיא ְ ּד ַרח ֲֵמיְ ּ .
ול ַת ְ ּקנָא כּ ּ ְ
ור ְסיָיא ְ ּד ִדינָאְ ּ ,
יִ שְׂ ָראֵ לְּ ,די ְַד ִעין ְלסַ ְ ּלקָ א כּ ּ ְ
ַּב ּ ׁשוֹ פָ ר:
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ד'
)י( אין מברכין על אוכל מן כל האוכלין ולא על משקה מן כל המשקין עד שיבא לפניו ואם
בירך ואח"כ הביאו לפניו צריך לחזור ולברך נטל אוכל ובירך עליו ונפל מידו ונשרף או שטפו
נהר נוטל אחר וחוזר ומברך עליו אף על פי שהוא מאותו המין וצריך לומר ברוך שם כבוד
מלכותו לעולם ועד על ברכה ראשונה כדי שלא להוציא שם שמים לבטלה עומד אדם על
אמת המים ומברך ושותה אע"פ שהמים שהיו לפניו בשעת הברכה אינם המים ששתה מפני
שלכך נתכוון תחלה:
)יא( דברים הבאים בתוך הסעודה והן מחמת הסעודה אינן צריכין ברכה לפניהם ולא לאחריהם
אלא ברכת המוציא שבתחלה וברכת המזון שבסוף פוטרת הכל שהכל טפלה לסעודה ודברים
שאינן מחמת הסעודה שבאו בתוך הסעודה טעונין ברכה לפניהם ולא לאחריהם ודברים הבאים
לאחר הסעודה בין מחמת הסעודה בין שלא מחמת הסעודה טעונין ברכה לפניהן ולאחריהם:
)יב( בשבתות ובימים טובים ובסעודת הקזת הדם ובשעה שיצא מן המרחץ וכיוצא בהן שאדם
קובע סעודתו על היין אם בירך על היין שלפני המזון פטר את היין ששתה לאחר המזון קודם
שיברך ברכת המזון אבל בשאר הימים צריך לחזור ולברך בתחלה על היין של אחר המזון בא
להן יין בתוך המזון כל אחד ואחד מברך לעצמו שאין בית הבליעה פנוי שיענו אמן ואינו פוטר
את היין שלאחר המזון:

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
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