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חק לישראל – פרשת כי תבוא יום ג'
תורה -

דברים פרק כו'

)יא( וְ ָ ׂש ַמ ְח ּ ָת ְבכָ ל הַ ּטוֹ ב אֲ ׁ ֶשר נ ַָתן ְל ָך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ית ָך אַ ּ ָתה וְ הַ ֵּלוִ י וְ הַ ּגֵ ר
ולבֵ ֶ
יך ּ ְ
ש ַמ ְח ּ ָת ְבכָ ל הַ ּטוֹ ב אֲ ׁ ֶשר נ ַָתן ְל ָך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ית ָך אַ ּ ָתה וְ הַ ּלֵ וִ י
ולבֵ ֶ
יך ּ ְ
שר ְּב ִק ְר ּ ֶב ָך) :יא( וְ ָ ׂ
אֲ ׁ ֶ
וְ הַ ּגֵר אֲ ׁ ֶשר ְּב ִק ְר ּ ֶב ָך:

ית ְך אַ ְּת וְ לֵ וָ אֵ י וְ גִ ּיוֹ ָרא ִ ּדי בֵ ינ ְָך:
)יא( וְ ֶתח ֱֵדי ְבכָ ל ַט ְב ָתא ִ ּדי יְ הַ ב לָ ְך יְ ָי אֱלָ הָ ְך וְ לֶ ֱאנ ַׁש ּ ֵב ָ

שר
ישת ְׁשנַת הַ ּ ַמעֲ ֵ ׂ
בואָ ְת ָך ַּב ּ ׁ ָשנָה הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
שר ְּת ּ
שר אֶ ת ָּכל ַמ ְע ַ ׂ
)יב( ִּכי ְתכַ ֶּלה לַ ְע ֵ ׂ
ָ
עו) :יב( ִּכי ְתכַ ּלֶ ה לַ ְע ֵ ׂשר
לו ִב ְׁש ָע ֶריך וְ ָ ׂ
שבֵ ּ
וְ נ ַָת ּ ָתה לַ ֵּלוִ י לַ ּ ֵגר לַ ּיָתוֹ ם וְ לָ אַ ְל ָמנָה וְ אָ ְכ ּ

שר וְ נ ַָת ּ ָתה לַ ּלֵ וִ י לַ ּגֵר לַ ָיּתוֹ ם וְ לָ אַ ְל ָמנָה
ישת ְׁשנַת הַ ּ ַמעֲ ֵׂ
בואָ ְת ָך ַּב ּ ׁ ָשנָה הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
אֶ ת ָּכל ַמ ְע ַ ׂשר ְּת ּ
לו ִב ְׁש ָע ֶר ָ
ְ
יתאָ ה ְׁשנַת ַמ ְעשְׂ ָרא
אֲרי ְת ׁ ֵשצֵ י ְל ַע ּ ָש ָֹרא יָת ָּכל ַמ ְע ַ ׂשר עֲ לַ ְל ּ ָתך ְּב ׁ ַש ּ ָתא ְת ִל ָ
עו) :יב( ֵ
יך וְ ָ ׂשבֵ ּ
וְ אָ ְכ ּ
וְ ִת ּ ֵתן ְללֵ וָ אֵ י ְלגִ ּיוֹ ָרא ְליִ ּ ַת ּ ָמא ו ְּלאַ ְר ְמלָ א וְ י ְֵכלוּן ְּב ִק ְרוָ ְ
יך וְ יִ שְׂ ְּבעוּן:

)יג( וְ אָ ַמ ְר ּ ָת ִלפְ נֵי יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
נְת ִּתיו לַ ֵּלוִ י וְ לַ ּגֵר
יך ִּב ַע ְר ִּתי הַ ּק ֶֹד ׁש ִמן הַ ַּביִ ת וְ גַ ם ַ
יתנִ י לֹא ָעבַ ְר ִּתי ִמ ּ ִמצְ וֹ ֶת ָ
יך וְ לֹא
אֲשר צִ וִ ּ ָ
ֶׁ
לַ יָּתוֹ ם וְ לָ אַ ְל ָמנָה ְּככָ ל ִמצְ וָ ְת ָך
שכָ ְח ִּתי) :יג( וְ אָ ַמ ְר ּ ָת ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ִ ּב ַע ְר ִּתי ַה ּק ֶֹד ׁש ִמן הַ ַּביִ ת וְ גַ ם נְ ַת ִּתיו לַ ּלֵ וִ י וְ לַ ּגֵר
ָׁ

יתנִ י לֹא ָעבַ ְר ִּתי ִמ ּ ִמצְ וֹ ֶת ָ
ימר
שכָ ְח ִּתי) :יג( וְ ֵת ַ
יך וְ לֹא ׁ ָ
ֲשר צִ וִ ּ ָ
לַ יָ ּתוֹ ם וְ לָ אַ ְל ָמנָה ְּככָ ל ִמ ְצוָ ְת ָך א ׁ ֶ
ְ
יתא וְ ַאף יְ הָ ִב ּ ֵת ּה ְללֵ וָ אֵ י ו ְּלגִ ּיוֹ ָרא ְליִ ּ ַת ּ ָמא ו ְּלאַ ְר ְמלָ א ְּככָ ל ּ ִפ ּקו ָּדך ִ ּדי
קֳדם יְ ָי אֱלָ הָ ְך ּ ַפ ּ ֵל ִתי ק ֶֹד ׁש ַמ ְעשְׂ ָרא ִמן ּ ֵב ָ
ָ
ּ ַפ ִ ּק ְיד ּ ַתנִ י לָ א עֲ בָ ִרית ִמ ּ ִפ ּקוֹ ָד ְ
יתי:
יך וְ לָ א ִא ִּתנְ ׁ ֵש ִ

נו ְל ֵמת
נו ְּב ָט ֵמא וְ לֹא נ ַָת ִּתי ִמ ּ ֶמ ּ ּ
נו וְ לֹא ִב ַע ְר ִּתי ִמ ּ ֶמ ּ ּ
)יד( לֹא אָ כַ ְל ִּתי ְבאֹ נִ י ִמ ּ ֶמ ּ ּ
נו
אֲשר צִ וִ ּ ָ
יתי ְּככֹל ׁ ֶ
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ְּבקוֹ ל יְ הֹוָ ה ֱאלֹהָ י ָעשִׂ ִ
יתנִ י) :יד( לֹא אָ כַ ְל ִּתי ְבאֹ נִ י ִמ ּ ֶמ ּ ּ
יתי ְּכ ֹכ ל
נו ְל ֵמת ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ְ ּבקוֹ ל יְ הֹוָ ה ֱאלֹהָ י ָעשִׂ ִ
נו ְ ּב ָטמֵ א וְ לֹא נ ַָת ִּתי ִמ ּ ֶמ ּ ּ
וְ לֹא ִב ַע ְר ִּתי ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ֲשר צִ וִ ּ ָ
א ֶׁ
יתנִ י) :יד( לָ א ֲאכָ ִלית ְּבאֶ ְב ִלי ִמ ּנ ֵּה וְ לָ א פַ ּ ֵל ִתי ִמ ּנ ֵּה ְּב ִד ְמסָ אָ ב וְ לָ א יְ הָ ִבית ִמ ּנ ֵּה ְל ִמית קַ ּ ֵב ִלית
ימ ָרא ַ ּדיְ ָי אֱלָ הַ י עֲ בָ ִדית ְּככֹל ִ ּדי פַ ִ ּק ְיד ּ ַתנִ י:
ְל ֵמ ְ

)טו( הַ ְׁש ִקיפָ ה ִמ ּ ְמעוֹ ן קָ ְד ְׁש ָך ִמן הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ּובָ ֵר ְך אֶ ת ַע ּ ְמ ָך אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אֵ ת
ש) :טו(
ודבָ ׁ
ינו אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ּ ְ
ֲשר נִ ְׁש ַּב ְע ּ ָת לַ אֲ ב ֵ
נו ַּכא ׁ ֶ
הָ אֲ ָד ָמה ׁ ֶ
ֹת ּ
אֲשר נ ַָת ּ ָתה לָ ּ

ֲשר נ ַָת ּ ָתה
הַ ְׁש ִקיפָ ה ִמ ּ ְמעוֹ ן קָ ְד ְׁש ָך ִמן הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ּובָ ֵר ְך אֶ ת ַע ּ ְמ ָך אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אֵ ת הָ אֲ ָד ָמה א ׁ ֶ
ינו אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ּו ְדבָ ׁש) :טו( ִא ְס ְּת ִכי ִמ ּ ְמדוֹ ר קָ ְד ׁ ָש ְך ִמן ְׁש ַמ ּיָא וּבָ ֵר ְך יָת
נו ַּכאֲ ׁ ֶשר נִ ְׁש ַּב ְע ּ ָת לַ ֲאב ֵ
ֹת ּ
לָ ּ
אֲרע ָע ְב ָדא חֲלַ ב ו ְּדבָ ׁש:
ַע ּ ָמ ְך יָת יִ שְׂ ָראֵ ל וְ יָת אַ ְר ָעא ִ ּדי יְ הַ ְב ְּת לָ נָא ְּכ ָמא ִדי קַ ּי ְֶמ ּ ָתא לַ אֲבָ הָ ָתנָא ַ

רש"י
)יא( ושמת בכל הטוב  -מכאן אמרו אין
קורין מקרא בכורים אלא בזמן השמחה
מעצרת ועד החג שאדם מלקט תבואתו
ופירותיו ויינו ושמנו אבל מהחג ואילך מביא
ואינו קורא :אתה והלוי  -אף הלוי חייב
בבכורים אם נטעו בתוך עריהם :והגר אשר
בקרבך  -מביא ואינו קורא שאינו יכול לומר
לאבותינו:
)יב( כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך
בשנה השלישית  -כשתגמור להפריש
מעשרות של שנה השלישית קבע זמן הביעור
והוידוי בערב הפסח של שנה הרביעית
שנאמר מקצה שלש שנים תוציא וגו' נאמר

כאן מקץ ונאמר להלן מקץ שבע שנים לענין
הקהל מה להלן רגל אף כאן רגל אי מה להלן
חג הסוכות אף כאן חג הסוכות ת"ל כי תכלה
לעשר מעשרות של שנה השלישית רגל
שהמעשרות כלין בו וזהו פסח שהרבה אילנות
יש שנלקטין אחר הסוכות נמצאו מעשרות של
שלישית כלין בפסח של רביעית וכל מי ששהה
מעשרותיו הצריכו הכתוב לבערו מן הבית:
שנת המעשר  -שנה שאין נוהג בה אלא
מעשר אחד משני מעשרות שנהגו בשתי שנים
שלפניה ששנה ראשונה ושניה של שמיטה נוהג
בהן מעשר ראשון כמו שנאמר כי תקחו מאת
בני ישראל את המעשר ומעשר שני שנאמר
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ואכלת לפני ה' אלהיך מעשר דגנך תירושך
ויצהרך הרי שתי מעשרות ובא ולמדך כאן
בשנה השלישית שאין נוהג מאותן שתי
מעשרות אלא האחד ואיזה זה מעשר ראשון
ותחת מעשר שני יתן מעשר עני שנאמר כאן
ונתתה ללוי את אשר לו הרי מעשר ראשון
לגר ליתום ולאלמנה זה מעשר עני :ואכלו
בשעריך ושבעו  -תן להם כדי שבען מכאן
אמרו אין פותחין לעני בגורן פחות מחצי קב
חטים וכו':
)יג( ואמרת לפני ה' אלהיך  -התודה שנתת
מעשרותיך :בערתי הקדש מן הבית  -זה
מעשר שני ונטע רבעי ולמדך שאם שהה
מעשרותיו של שתי שנים ולא העלם לירושלים
שצריך להעלותם עכשיו:
וגם נתתיו ללוי  -זה מעשר ראשון .וגם
לרבות תרומה ובכורים :לגר ליתום ולאלמנה
 זה מעשר עני :ככל מצותך  -נתתיםכסדרן ולא הקדמתי תרומה לבכורים ולא
מעשר לתרומה ולא שני לראשון שהתרומה
קרויה ראשית שהיא ראשונה משנעשה דגן
וכתיב מלאתך ודמעך לא תאחר לא תשנה את

נביא

הסדר :לא עברתי ממצותיך  -לא הפרשתי
ממין על שאינו מינו ומן החדש על הישן )ולא
מן התלוש על המחובר ולא מן המחובר על
התלוש( :ולא שכחתי  -מלברכך על הפרשת
מעשרות:
)יד( לא אכלתי באני ממנו  -מכאן שאסור
לאונן :ולא בערתי ממנו בטמא  -בין שאני
טמא והוא טהור בין שאני טהור והוא טמא
והיכן הוזהר על כך לא תוכל לאכול בשעריך
זו אכילת טומאה כמ"ש בפסולי המוקדשים
בשעריך תאכלנו הטמא והטהור וגו' אבל זה
לא תוכל לאכול דרך אכילת שעריך האמור
במקום אחר :ולא נתתי ממנו למת  -לעשות
לו ארון ותכריכין :שמעתי בקול ה' אלהי -
הביאותיו לבית הבחירה :עשיתי ככל אשר
צויתני  -שמחתי ושימחתי בו:
)טו( השקיפה ממעון קדשך  -עשינו מה
שגזרת עלינו עשה אתה מה שעליך לעשות
שאמרת אם בחקותי תלכו ונתתי גשמיכם
בעתם :אשר נתתה לנו כאשר נשבעת
לאבותינו  -לתת לנו וקיימת ארץ זבת חלב
ודבש:

– ישעיה פרק ס' יא'-טו'

רו ְלהָ ִביא אֵ לַ יִ ְך חֵ יל ּגוֹ יִ ם
)יא( ּ ִ
חו ְׁש ָע ַריִ ְך ּ ָת ִמיד יוֹ ָמם וָ לַ יְ לָ ה לֹא יִ ּ ָסגֵ ּ
ופ ְּת ּ
הוגִ ים) :יא( ויתפתחון תרעך תדירא יימם ולילי לא יתאחדון לאעלא לגויך נכסי עממיא
ּ ַ
ומ ְלכֵ יהֶ ם נְ ּ
ומלכיהון זקיקין:

ֲשר לֹא י ַַע ְב ּ ְ
בו:
ִּכי הַ ּגוֹ י וְ הַ ּ ַמ ְמלָ כָ ה א ׁ ֶ
דו וְ הַ ּגוֹ יִ ם חָ רֹב ֶיח ֱָר ּ
דוך יֹאבֵ ּ

)יב(
ומלכו דלא יפלחוניך ירושלם ייבדון ועממיא אשתיצאה ישתיצון:

)יב( ארי עם

ותאַ ּ ׁש ּור י ְַח ָ ּדו ְלפָ אֵ ר ְמקוֹ ם ִמ ְק ָ ּד ִׁשי
)יג( ְּכבוֹ ד הַ ְ ּלבָ נוֹ ן אֵ לַ יִ ְך יָבוֹ א ְּברוֹ ׁש ִּת ְדהָ ר ּ ְ
בד) :יג( יקר לבנן לגויך יתעל בירון מורנין ואשכרעין כחדא לשבחא אתר בית
ומקוֹ ם ַרגְ לַ י אֲ כַ ּ ֵ
ְּ
מקדשי ואתר בית אשריות שכנתי איקר:

ֲוו ַעל ַּכ ּפוֹ ת ַרגְ לַ יִ ְך ָּכל ְמ ַנאֲצָ יִ ְך
כו אֵ לַ יִ ְך ְׁשחוֹ חַ ְּבנֵי ְמ ַע ּנַיִ ְך וְ ִה ְׁש ּ ַתח ּ
)יד( וְ הָ ְל ּ
ש יִ שְׂ ָראֵ ל) :יד( ויהכון לגויך כפיפין בני משעבדיך וישטתחון
או לָ ְך ִעיר יְ הֹוָ ה צִ ּיוֹ ן ְקדוֹ ׁ
וְ קָ ְר ּ

למבעי מניך על פרסת רגליך כל דהוו מרגזין ליך ויקרון ליך קרתא דיי ציון דאתרעי בה קדישא
דישראל:

נואָ ה וְ אֵ ין עוֹ בֵ ר וְ ַ ׂש ְמ ִּת ְ
יך ִלגְ אוֹ ן עוֹ לָ ם ְמשׂ וֹ שׂ ּדוֹ ר
זובָ ה ּושְׂ ּ
)טו( ּ ַתחַ ת הֱיוֹ ֵת ְך עֲ ּ
וָ דוֹ ר) :טו( חלף דהוית שביקא ומטלטלא ולית דעדי ואשוינך ליקר עלם בית דיץ דר ודר:

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

טעון גניזה

3

חק לישראל – פרשת כי תבוא יום ג'
רש"י
)יא( ופתחו שעריך תמיד  -לשון פתוח
ממשקולת לשון כבד ע"ש שפתיחתן פתיחת
עולם פתיחת תמיד כמו שבר מל' שבירה כך
מלשון פתיחה טי"ש אובירט"ש בלע"ז:

כתובים

)יג( ברוש תדהר ותאשור  -מיני עצי יער
לבנון:
)יד( ציון קדוש ישראל  -ציון דאיתרעי בה
קדישא דישראל ציון של קדוש ישראל:

– תהילים פרק עו' ט'-יג'

ִמ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִה ְׁש ַמ ְע ּ ָת ִ ּדין אֶ ֶרץ י ְָראָ ה וְ ׁ ָשקָ ָטה:

)ט (
דחילת ארעא דישראל שדוכת:

)ט( מן שמיא אשמעתא דין ארעא דעממי

יע ָּכל ַענְ וֵ י אֶ ֶרץ סֶ לָ ה:
קום לַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפט ֱאל ִֹהים ְלהוֹ ִׁש ַ
ְּב ּ

) י(
עם רשיעיא אלהא למפרק מן ידיהון כל ענותני ארעא לעלמין:

)י( אמרין צדיקיא יקום לדינא

)יא( ִּכי ח ֲַמת אָ ָדם ּתוֹ ֶד ָּך ְׁשאֵ ִרית חֵ מֹת ּ ַ
ת ְח ּגֹר) :יא( כד אנת רגז על עמך אנת מרחם עליהון
והנון יודין לשמך ושארא דרתחא דאשתאר לך מן רוגזא די רגזתא) :ת"א ארום כד יתקוף רוגזך על עמך
יתובון ויודון לשמך:
ילו ׁ ַשי לַ ּמוֹ ָרא:
מו לַ יהֹוָ ה אֶ לֹהֵ יכֶ ם ָּכל ְס ִביבָ יו יוֹ ִב ּ
רו וְ ׁ ַש ְ ּל ּ
)יב( נִ ְד ּ
ושלימו קדם יי אלהכון כל דיתבין חזור חזור למקדשיה ייתון קורבניא לבית מוקדש דחיל:
רוחַ נְ גִ ִידים נוֹ ָרא ְל ַמ ְלכֵ י אָ ֶרץ:
יִ ְבצֹר ּ

)יג(
מלכי ארעא:

)יב( נדרו נדרין

)יג( יזער גסות רוחהון דרברבניא דחילא על כל

רש"י
)ט( משמים השמעת דין  -כשנתנבא ישעיה
על פורענותו של סנחרב ונתקיים בו ,ארץ
ישראל שיראה ממנו ומאוכלוסיו אז שקטנה:
)י( בקום למשפט אלהים  -לעשות משפט
מאויביו להושיע חזקיהו וסיעתו:
)יא( כי חמת אדם תודך  -כעסן של רשעים
גורם שהבריות מודים להקדוש ברוך הוא
כשהם מראין כעסם והקב"ה נפרע מהם הכל
מקלסין לפניו ואף הם עצמם מקלסין לפניו
כשרואין שאין כעסן כלום כמו שמצינו
בנבוכדנצר כשהשליך חנניה מישאל ועזריה
לכבשן האש מה נאמר שם יהא שמיה דאלהא
מברך וגו' וע"י כן שארית החמת תחגור
תעכב ותחדול שאר הרשעים מעוכבים
ונמנעים מלהראות גאותם וחמתם ,תחגור
לשון עכבה בלשון משנה פגימת הסכין כדי

שתחגור בו הצפורן ,ושמעתי משמו של רבי
אלעזר הגאון בר' יצחק שהיה מביא המקרא
הזה עדות לאותה משנה ,ויש עוד לפתור
חגירה זו כמשמעה לשון חגורה ופירושו לך
נאה לחגור חימה ולעטות קנאה כי הכח
והיכולת שלך ולשון שארית זה הוא מאחר
שחמת אדם אינו כלום נשארו כל חגורות
חימה לך:
)יב( נדרו ושלמו  -נדריכם .כל סביביו -
השומעים תשועה זו וכן עשו כמ"ש )ישעי'
יט( יהיו חמש ערים בארץ מצרים מדברות
שפת כנען ונשבעות לה' צבאות .יובילו שי
למורא  -למה לפי שבעת חפצו:
)יג( יבצור רוח  -גסה של נדיבים ממעט
גאותם ,יבצור ימעט כמו )בראשית יא( לא
יבצר מהם:
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משנה

 -סוטה פרק ח'

)א( ְמ ׁש ּוחַ ִמ ְלחָ ָמה ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ּ ְמ ַד ּ ֵבר אֶ ל הָ ָעםִּ ,ב ְל ׁשוֹ ן הַ ּק ֶֹד ׁש הָ יָה ְמ ַד ֵּברֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר
)דברים כ( וְ הָ יָה ְּכקָ ְרבָ כֶ ם אֶ ל הַ ּ ִמ ְלחָ ָמה וְ נִ ּגַ ׁש הַ כּ ֹהֵ ן ,זֶה כּ ֹהֵ ן ְמ ׁש ּוחַ ִמ ְלחָ ָמה.
וְ ִד ּ ֶבר אֶ ל הָ ָעםִּ ,ב ְל ׁשוֹ ן הַ ּק ֶֹד ׁש .וְ אָ ַמר אֲ לֵ יהֶ ם )שם( ְׁש ַמע יִ שְׂ ָראֵ ל אַ ּ ֶתם ְק ֵר ִבים
הודה ַעל ִׁש ְמעוֹ ן ,וְ לֹא
הַ ּיוֹ ם לַ ּ ִמ ְלחָ ָמה ַעל אוֹ יְ בֵ יכֶ ם ,וְ לֹא ַעל אֲחֵ יכֶ ם ,לֹא יְ ּ ָ
ֶאֱמר )דה"ב כח(
לו ְבי ָָדם יְ ַרחֲמּו עֲ לֵ יכֶ םְּ ,כ ָמה ׁ ֶש ּנ ַ
ִׁש ְמעוֹ ן ַעל ִּבנְ י ִָמיןֶ ׁ ,ש ִאם ִּת ּ ְפ ּ
יש ּו
יקו בַ ּ ִׁש ְביָה וְ כָ ל ַמעֲ ֻר ּ ֵמיהֶ ם ִה ְל ִּב ׁ
בו ְב ׁ ֵשמוֹ ת וַ ַיּחֲזִ ּ
ָקומו הָ ֲאנ ִָׁשים אֲ ׁ ֶשר נִ ְ ּק ּ
וַ יּ ּ ּ
ַהֲלום ַּב ֲחמ ִֹרים ְלכָ ל
כום וַ יְ נ ּ
קום וַ יְ סֻ ּ
לום וַ יּ ְַׁש ּ
ִמן הַ ּ ׁ ָשלָ ל וַ ּי ְַל ִּב ׁש ּום וַ יַּנְ ִעלּ ּום וַ ַיּ ֲא ִכ ּ
ובו ׁש ְֹמרוֹ ןַ .על אוֹ יְ בֵ יכֶ ם
יאום יְ ֵרחוֹ ִעיר הַ ְּת ָמ ִרים אֵ צֶ ל אֲ חֵ יהֶ ם וַ יּ ָׁש ּ ּ
כּ וֹ ׁ ֵשל וַ יְ ִב ּ
לו ְבי ָָדם אֵ ין ְמ ַרח ֲִמין עֲ לֵ יכֶ ם) .דברים כ( אַ ל י ֵַרךְ
אַ ּ ֶתם הוֹ ְל ִכיםֶ ׁ ,ש ִאם ִּת ּ ְפ ּ
ְ
סוסים
זו וְ גוֹ ' .אַ ל ֵי ַרך ְלבַ ְבכֶ םִ ,מ ּ ְפנֵי צָ הֳ לַ ת ּ ִ
ְלבַ ְבכֶ ם אַ ל ִּת ְ
או וְ אַ ל ּ ַת ְח ּ ְפ ּ
יר ּ
יסין וְ ִׁש ְפ ַעת הַ ּקַ ְל ּגַ ִּסין .אַ ל
אוִ ,מ ּ ְפנֵי הֲגָ פַ ת ְּת ִר ִ
צוחַ ח ֲָרבוֹ ת .אַ ל ִּת ְ
יר ּ
וְ צִ ְח ּ
צוִ ,מ ּ ְפנֵי קוֹ לצְ וָ חוֹ תִּ .כי ה' ֱאלֹהֵ יכֶ ם הַ הֹלֵ ךְ
זוִ ,מ ּקוֹ ל ְק ָרנוֹ ת .אַ ל ּ ַת ַע ְר ּ
ּ ַת ְח ּ ְפ ּ
שר וָ ָדם ,וְ אַ ּ ֶתם ָּב ִאים ְּבנִ צְ חוֹ נוֹ ׁ ֶשל ָמקוֹ ם.
ִע ּ ָמכֶ ם ,הֵ ן ָּב ִאין ְּבנִצְ חוֹ נוֹ ׁ ֶשל ָּב ָ ׂ
לו
או ְּבנִ צְ חוֹ נוֹ ׁ ֶשל ּגָ ְליָתֶ ,מה הָ יָה סוֹ פוֹ  ,לַ ּסוֹ ף נָפַ ל ַּבחֶ ֶרב וְ נ ְָפ ּ
ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים בָ ּ
ְ
או ְבנִצְ חוֹ נוֹ ׁ ֶשל ׁשוֹ בָ ךֶ ,מה הָ יָה סוֹ פוֹ  ,לַ ּסוֹ ף נָפַ ל ַּבחֶ ֶרב
ִע ּמוֹ ְּ .בנֵי ַע ּמוֹ ן ָּב ּ
ְ
לו ִע ּמוֹ  .וְ אַ ּ ֶתם ִאי אַ ּ ֶתם ּ ֵכןִּ .כי ה' ֱאלֹהֵ יכֶ ם הַ הוֹ לֵ ך ִע ּ ָמכֶ ם ְל ִה ָּלחֵ ם לָ כֶ ם
וְ נ ְָפ ּ
וְ גוֹ ' ,זֶה ַמ ֲחנֵה הָ אָ רוֹ ן:
רע"ב ) -א( משוח מלחמה .ודבר אל העם
בלשון הקודש  -נאמר כאן )דברים כ'( ודבר
אל העם ,ונאמר להלן )שמות י"ט( משה
ידבר ,מה להלן בלשון הקודש אף כאן בלשון
הקודש :לכל כושל  -כל הכושלים שאינן
יכולין ללכת ברגליהן :הגפת תריסין  -הכאת

המגינים זו בזו להשמיע קול ולאיים:
הקלגסין  -מקלות שראשיהן עקומים ומכין
בהם על גבי אבנים והם מנתזים על
האויבים :שובך  -שר צבא הדרעזר בשמואל
)ב' י ט"ז(:

יש אֲ ׁ ֶשר ָּבנָה בַ יִ ת חָ ָד ׁש וְ לֹא
רו הַ ּ ׁש ְֹט ִרים אֶ ל הָ ָעם לֵ אמֹר ִמי הָ ִא ׁ
)ב( )שם( וְ ִד ְּב ּ
ֲחנָכוֹ יֵלֵ ְך וְ י ָׁשֹב ְלבֵ יתוֹ וְ גוֹ ' ,אֶ חָ ד הַ בּ וֹ נֶה בֵ ית הַ ּ ֶתבֶ ןֵ ּ ,בית הַ ָּבקָ רֵ ּ ,בית הָ ֵעצִ ים,
ּ ֵבית הָ אוֹ צָ רוֹ ת .אֶ חָ ד הַ בּ וֹ נֶה ,וְ אֶ חָ ד הַ לּ וֹ קֵ חַ  ,וְ אֶ חָ ד הַ ּיוֹ ֵר ׁש ,וְ אֶ חָ ד ׁ ֶשנִּ ּ ַתן לוֹ
אֲשר נ ַָטע ּ ֶכ ֶרם וְ לֹא ִח ְ ּללוֹ וְ גוֹ ' ,אֶ חָ ד הַ ּנוֹ טֵ ַע הַ ּ ֶכ ֶרם
יש ׁ ֶ
ומי הָ ִא ׁ
ַמ ּ ָתנָה) .שם( ּ ִ
ֲמ ׁ ֶשת ִמינִ ין ,אֶ חָ ד הַ ּנוֹ טֵ ַע ,וְ אֶ חָ ד
וְ אֶ חָ ד הַ ּנוֹ ּטֵ ַע ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ִאילָ נֵי ַמאֲ כָ ל ,וַ אֲ ִפלּ ּו ֵמח ֵ
הַ ּ ַמ ְב ִר ְ
יך ,וְ אֶ חָ ד הַ ּ ַמ ְר ִּכיב ,וְ אֶ חָ ד הַ לּ וֹ קֵ חַ  ,וְ אֶ חָ ד הַ ּיוֹ ֵר ׁש ,וְ אֶ חָ ד ׁ ֶשנִּ ּ ַתן לוֹ ַמ ּ ָתנָה.
תולָ ה ,וְ אֶ חָ ד
יש א ׁ ֶ
ומי הָ ִא ׁ
)שם( ּ ִ
ֲשר אֵ ַרשׂ ִא ּ ׁ ָשה וְ גוֹ ' ,אֶ חָ ד הַ ְמאָ ֵרס אֶ ת הַ ְּב ּ
הַ ְמאָ ֵרס אֶ ת הָ אַ ְל ָמנָה ,אֲ ִפלּ ּו ׁשוֹ ֶמ ֶרת יָבָ ם .וַ אֲ ִפלּ ּו ׁ ָש ַמע ׁ ֶש ּ ֵמת אָ ִחיו ַּב ּ ִמ ְלחָ ָמה,
ומסַ ּ ְפ ִקין
חוֹ זֵר ּובָ א לוֹ ָּ .כל אֵ לּ ּו ׁשוֹ ְמ ִעין ִ ּד ְב ֵרי ֹכהֵ ן מֵ עֶ ְרכֵ י ִמ ְלחָ ָמה וְ חוֹ זְ ִריןְ ּ ,
ומזוֹ ן ּ ְ
ַמיִ ם ּ ָ
ומ ַת ְ ּקנִ ין אֶ ת הַ ְ ּד ָר ִכים:
רע"ב ) -ב( אחד הבונה ואחד הלוקח -
בית בנוי ,שהרי אצלו הוא חדש :ואחד הנוטע

חמשה אילני מאכל  -דבהכי הוי כרם ,שתים
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כנגד שתים ,ואחת יוצאת זנב :ואפילו מחמשה

מינים  -מצטרפים:

ומ ְר ּ ֶפסֶ ת .הַ ּנוֹ ּטֵ ַע אַ ְר ָּב ָעה
)ג( וְ אֵ לּ ּו ׁ ֶשאֵ ינָן חוֹ זְ ִרין ,הַ בּ וֹ נֶה בֵ ית ׁ ַש ַער ,אַ ְכסַ ְד ָרהַ ּ ,
רושתוֹ  ,אַ ְל ָמנָה ְל ֹכהֵ ן ּגָ דוֹ ל,
ִאילָ נֵי ַמאֲ כָ ל ,וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ִאילָ ֵני ְס ָרק .הַ ּ ַמחֲזִ יר אֶ ת גְּ ּ ׁ ָ
ֲלוצָ ה ְל ֹכהֵ ן הֶ ְדיוֹ טַ ,מ ְמז ֶֶרת ּונְ ִתינָה ְליִ שְׂ ָראֵ לַּ ,בת יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ַמ ְמזֵר
גְּ ּ ׁ ָ
רושה וַ ח ּ
הודה אוֹ מֵ ר ,אַ ף הַ בּ וֹ נֶה בַ יִ ת ַעל ְמכוֹ נוֹ  ,לֹא הָ יָה
ולנ ִָתין ,לֹא הָ יָה חוֹ זֵרַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ְּ
יעזֶר אוֹ ֵמר ,אַ ף הַ בּ וֹ נֶה בֵ ית ְלבֵ נִ ים ַּב ּ ׁ ָשרוֹ ן ,לֹא הָ יָה חוֹ זֵר:
חוֹ זֵרַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
רע"ב ) -ג( אילני סרק  -כגון ארזים
ושקמים שאינם עושים פרי :והמחזיר את
גרושתו  -ואירסה ,אינו חוזר ,שאינה חדשה
לו ,וקרא כתיב אשה חדשה :אלמנה -
ואירסה כהן גדול ,אינו חוזר בשבילה ,דכתיב
ולא לקחה ,והיה אפשר לומר ולא לקח ,מאי
לקחה ,שתהא ראויה לו ללקיחה :על מכונו -

סתרו ובנאו כמדה ראשונה .אינו חוזר ,דלאו
חדש הוא ,וגרע מהלוקח והיורש :הבונה בית
לבנים בשרון  -מקום הוא ששמו שרון ,ואין
הקרקע שלו יפה ללבנים ,ולא הוי דבר של
קיימא ,שהיו צריכין לחדשה שני פעמים כל
שבע שנים:

)ד( וְ אֵ לּ ּו ׁ ֶשאֵ ין זָזִ ין ִמ ּ ְמקוֹ ָמןָּ ,בנָה בַ יִ ת וַ ֲחנָכוֹ  ,נָטַ ע ּ ֶכ ֶרם וְ ִח ְ ּללוֹ  .הַ ּנוֹ ֵ ׂשא אֶ ת
רוסָ תוֹ  ,הַ כּ וֹ נֵס אֶ ת יְ ִב ְמ ּתוֹ ֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר) ,דברים כד( נ ִָקי יִ ְהיֶה ְלבֵ יתוֹ ׁ ָשנָה
אֲ ּ
אֲשר
אֶ חָ תְ .לבֵ יתוֹ  ,זֶה ּ ֵביתוֹ  .יִ ְהיֶה ,זֶה ַּכ ְרמוֹ  .וְ שִׂ ּ ַמח אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ  ,זוֹ ִא ְׁש ּתוֹ ֶ ׁ .
ומזוֹ ן וְ אֵ ינָן ְמ ַת ְּקנִ ין אֶ ת הַ ְ ּד ָר ִכים:
לָ קָ חְ ,להָ ִביא אֶ ת יְ ִב ְמ ּתוֹ  .אֵ ינָן ְמסַ ּ ְפ ִקין ַמיִ ם ּ ָ
רע"ב ) -ד( ואלו שאין זזין ממקומן  -דהנך
דלעיל הולכים עד הגבול ושם שומעין דברי
כהן וחוזרים מן המערכה לתוך ארץ ישראל
ואין חוזרין לבתיהן אלא עוסקים לספק מים
ומזון להולכים למלחמה .ואלו אין זזין
ממקומן ואפילו ללכת עד הספר ולשוב על פי

כהן :הבונה בית וחנכו  -ולא דר בו עדיין
שנה .וכן הנוטע כרם וחללו ,ועדיין לא עברה
שנה רביעית שלימה עליו :נקי יהיה לביתו -
בשביל ביתו :יהיה  -לריבויא הוא .הוסיף לך
הכתוב הויה אחרת להיות כזו:

יש הַ יּ ֵָרא וְ ַר ְך הַ ֵּלבָ ב
רו ִמי הָ ִא ׁ
פו הַ ּ ׁש ְֹט ִרים ְל ַד ּ ֵבר אֶ ל הָ ָעם וְ אָ ְמ ּ
)ה( )שם כ( וְ י ְָס ּ
ְ
יֵלֵ ְך וְ י ָׁשֹב ְלבֵ יתוֹ ַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ מֵ ר ,הַ יּ ֵָרא וְ ַרך הַ ֵּלבָ בְּ ,כ ִמ ְׁש ְמעוֹ ֶ ׁ ,שאֵ ינוֹ יָכוֹ ל
יליאוֹ ֵמר ,הַ יּ ֵָרא
לופָ הַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י הַ גְּ ִל ִ
לַ עֲ מוֹ ד ְּב ִק ְׁש ֵרי הַ ּ ִמ ְלחָ ָמה וְ ִל ְראוֹ ת חֶ ֶרב ְׁש ּ
ְ
ֶהו הַ ּ ִמ ְתי ֵָרא ִמן הָ עֲ בֵ רוֹ ת ׁ ֶש ְּביָדוֹ ְ ,ל ִפיכָ ך ּ ָתלָ ָתה לוֹ הַ ּתוֹ ָרה אֶ ת
וְ ַר ְך הַ ֵּלבָ ב ז ּ
ֲלוצָ ה
ָּכל אֵ לּ ּוֶ ׁ ,ש ַיּחֲזוֹ ר ִּבגְ לָ לָ ןַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,אַ ְל ָמנָה ְל ֹכהֵ ן ּגָ דוֹ ל ,גְּ ּ ׁ ָ
רושה וַ ח ּ
הוא
ְל ֹכהֵ ן הֶ ְדיוֹ טַ ,מ ְמז ֶֶרת ּונְ ִתינָה ְליִ שְׂ ָראֵ לַּ ,בת יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ַמ ְמזֵר ּ ְ
ולנ ִָתיןֲ ,ה ֵרי ּ
הַ יּ ֵָרא וְ ַר ְך הַ ֵּלבָ ב:

רע"ב ) -ה( ויספו השוטרים  -על דברי
כהן :בקשרי המלחמה  -כשמתקשרין לעמוד
צפופין שלא יפרקום אויבים :לפיכך  -שהירא
זהו הירא מעבירות שבידו ,תלתה תורה בבנה
ונטע ואירס לחזור בגללן ,כדי שיתלו בכך
החזרה ולא יתבייש לומר עליו מעבירות

שבידו הוא ירא וחוזר :ר' יוסי אומר אלמנה
לכהן גדול וכו'  -לר' יוסי הגלילי אפילו
עבר על דברי סופרים חוזר .ולר' יוסי עד
שיעבור על דברי תורה ,דומיא דאלמנה לכהן
גדול:

ֹאש הָ ָעם,
ש ֵרי צְ בָ אוֹ ת ְּבר ׁ
דו ָ ׂ
)ו( )שם( וְ הָ יָה ְּככַ לּ ֹת הַ ּ ׁש ְֹט ִרים ְל ַד ּ ֵבר אֶ ל הָ ָעם ּופָ ְק ּ
ילין ׁ ֶשל
יפין ִל ְפנֵיהֶ ם ,וַ אֲ חֵ ִרים ֵמאֲ חוֹ ֵריהֶ ם ,וְ כַ ּ ִׁש ִ
ּובַ עֲ קֵ בוֹ ׁ ֶשל ָעםַ .מעֲ ִמ ִידין זְ ִק ִ
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ידיהֶ ן ,וְ כָ ל הַ ְמבַ ּקֵ ׁש לַ חֲזוֹ ר ,הָ ְר ׁש ּות ְּביָדוֹ ְלקַ ּ ַפח אֶ ת ׁשוֹ קָ יוֶ ׁ ,ש ְּת ִח ַּלת
ַּב ְרזֶל ִּב ֵ
נִ יסָ ה נְ ִפילָ הֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )ש"א ד( נָס יִ שְׂ ָראֵ ל ִל ְפנֵי ְפ ִל ְׁש ִּתים וְ גַ ם ַמ ּגֵ פָ ה גְ דֹלָ ה
ֻסו אַ נְ ׁ ֵשי יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ּ ְפנֵי ְפ ִל ְׁש ִּתים
הָ יְ ָתה בָ ָעםְ ּ ,
הוא אוֹ ֵמר )שם לא( וַ ָיּנ ּ
ולהַ ָּלן ּ
לו חֲלָ ִלים וְ גוֹ ':
וַ יִ ּ ּ ְפ ּ
רע"ב ) -ו( ובעקבו של עם  -בסופו של
עם ,שמשמרים שלא יחזרו האחרונים
לאחוריהם לנוס :זקפים  -גבורים ממונים
לכך שאם יפול אחד מן הנלחמים יעמידוהו
ויזקפוהו :ואחרים מאחוריהם וכשילין של

ברזל בידיהם  -לשמור שלא ינוסו :כשילים -
קרדומות של ברזל :לקפח את שוקיו  -לחתוך
את שוקיו :שתחלת ניסה נפילה  -לשון
מסורס הוא ,שתחלת נפילה ניסה:

אֲמוריםְּ ,ב ִמ ְלחֶ ֶמת הָ ְר ׁש ּות .אֲ בָ ל ְּב ִמ ְלחֶ ֶמת ִמצְ וָ ה ,הַ כּ ֹל
ִּ
)ז( ַּב ּ ֶמה ְדבָ ִרים
הודהַּ ,ב ּ ֶמה ְדבָ ִרים
יוֹ צְ ִאין ,א ֲִפלּ ּו חָ ָתן מֵ חֶ ְדרוֹ וְ כַ ָּלה מֵ חֻ ּ ָפ ָת ּה .אָ ַמר ַר ִּבי יְ ּ ָ
אֲמוריםְּ ,ב ִמ ְלחֶ ֶמת ִמצְ וָ ה .אֲבָ ל ְּב ִמ ְלחֶ ֶמת חוֹ בָ ה ,הַ כּ ֹל יוֹ צְ ִאין ,אֲ ִפלּ ּו חָ ָתן
ִּ
ֵמחֶ ְדרוֹ וְ כַ ָּלה מֵ חֻ ּ ָפ ָת ּה:
רע"ב ) -ז( בד"א  -שחוזרים מן המערכה,
ויש שאין זזין ממקומם .במלחמת הרשות:
אבל מלחמת מצוה הכל יוצאים  -מלחמת
א"י ומלחמת עמלק הכל מודים שהיא חובה
והכל יוצאים בה .ומלחמת בית דוד שהיא
לרווחה להרחיב גבול ישראל ולקחת מס
מהעמים כגון מלחמת ארם נהרים וארם
צובה ,הכל מודים שהיא רשות .לא נחלקו

גמרא

ת"ק ורבי יהודה אלא במלחמה שנלחמים
ישראל עם אויביהם כדי שלא יתגברו עליהם
ויצרו להם .ת"ק קרי לה מלחמת רשות וסובר
שאין אדם רשאי להתבטל מן המצוה כדי
להלחם במלחמה כזו .ור' יהודה סבר שגם זו
מלחמת מצוה ,מאחר שהוא להושיע את
ישראל מיד שונאיהם ,והעוסק במצוה פטור
מן המצוה .ואין הלכה כר' יהודה:

 -סוטה דף מד' ע"א

מי האיש אשר ארש אשה כו' :תנו רבנן אשר ארס אחד המארס את
הבתולה ואחד המארס את האלמנה ואחד שומרת יבם ואפילו חמשה אחין
ומת אחד מהם במלחמה כולן חוזרין לא לקח ולא לקחה פרט לאלמנה
לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל
לממזר ולנתין לימא דלא כרבי יוסי הגלילי דאי רבי יוסי הגלילי הא אמר
הירא ורך הלבב זה המתיירא מעבירות שבידו אפילו תימא ר' יוסי הגלילי
כדרבה דאמר רבה לעולם אינו חייב עד שיבעול מה טעם לא יקח משום
לא יחלל משום הכי אינו לוקה עד שיבעול תנו רבנן אשר בנה אשר נטע
אשר ארש לימדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית ויטע כרם ואח"כ ישא
אשה ואף שלמה אמר בחכמתו הכן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה לך אחר
ובנית ביתך הכן בחוץ מלאכתך זה בית ועתדה בשדה לך זה כרם אחר
ובנית ביתך זו אשה ד"א הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא ועתדה בשדה לך
זה משנה אחר ובנית ביתך זה גמרא ד"א הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא
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ומשנה ועתדה בשדה לך זה גמרא אחר ובנית ביתך אלו מעשים טובים ר'
אליעזר בנו של ר"י הגלילי אומר הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא ומשנה
וגמרא ועתדה בשדה לך אלו מעשים טובים אחר ובנית ביתך דרוש וקבל
שכר:
רש"י על הגמרא
ואפי' היא לו שומרת יבם  -שלא קדשה הוא
אלא מכח אחיו באה לו :לקחה  -מדלא
כתיב לקח מיעוטא הוא למעוטי לקיחת
איסור :כדרבה  -דאמר אין עבירה בקידושין
עד שיבעול שיביא זרעו או את האשה לידי
חילול וממזרת ונתינה אין עבירה בקידושין
דלא כתיב ביה לא יקח אלא לא יבא ולא
תתחתן אבל אלמנה כתיב בה לא יקח וקיחה

זוהר

היינו קידושין ואיצטריך דרבה דלא תימא
מקידושין עבד ליה איסור :ונתינה  -מן
הגבעונים דכתיב בהו ויתנם יהושע לחוטבי
עצים )יהושע ט( והן משבעה אומות :ועתדה
בשדה לך  -ונצבה בשדה מלאכתך לך :גמרא
 לתת סברא להבין בטעמי המשנה והלכהכדברי מי:

– ויחי דף רכו' ע"ב

ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָהָּ ,דא
הוא ר ׁ
ישא ְד ׁ ַש ּ ָתא ְד ַמ ְל ָּכאַ ּ ,
הוא ֵר ׁ ָ
ּ ָתנָא ר ׁ
ומאן ּ
ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָהּ ָ ,דא ּ
ישא ְד ַמ ְל ָּכא )נ"א לעילא(ֲ ,א ַתר ְ ּד ִא ְק ֵרי
יהו חַ ד ֵר ׁ ָ
יִ צְ חָ קְּ ,ד ִא ְק ֵרי ר ׁ
ֹאשּ ְ ,ד ִא ּ
ׁ ָשנָהְּ .בגִ ינֵי ָּכ ְך ָּכל ָּבאֵ י עוֹ לָ ם עוֹ ְב ִרין ְלפָ נָיו ִּכ ְבנֵי ָמרוֹ ן .וְ ַעל ָ ּדא ּ ָתנִ ינָן,
ארי יִ צְ חָ ק:
ישא ְד ׁ ַש ּ ָתא ׁ ָש ֵ
ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָהּ ְ ,דהָ א ְּב ֵר ׁ ָ
ְּבר ׁ
ימינָא ְּד ַמ ְל ָּכא ,וְ ַעל ָ ּדא
ירותא )דרישא( ִּד ִ
הוא ׁ ֵש ּ ָ
נִדוֹ נִ ין ַעל הַ ּ ַמיִ םּ ָ ,דא ּ
ּובַ חַ ג ּ
ותא ְד ַמיָא ִא ְׁש ּ ַת ַּכח ְּב ֹכ ָּלאְּ ,ב ׁ ַש ְע ּ ָתא ְ ּדנ ְָסכֵ י ַמיָא ,וְ ׁ ָשאֲבֵ י לוֹ ןְּ ,בגִ ין ְ ּד ַמיִ ם
חֶ ְדוָ ָ
יעא .וְ ַעל ָ ּדא ְּבאַ ְר ָּב ָעה ּ ְפ ָר ִקים ִא ֵּלין ,כּ ָֹּלא ִמ ְׁש ּ ַת ְּכ ִחין) .דף רכז ע"א(:
ָּדא יְ ִד ָ
לון ִמ ֵּלי ,כּ ָֹּלא ִא ְׁש ּ ַת ַּכח ְּבהַ נִּ י ּ ִפ ְר ִקין ,אַ בְ ָרהָ ם יִ צְ חָ ק
אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ סֵ יַּ ,כד יִ ְס ּ ַת ְּכ ּ
וְ יַעֲ קֹבָּ ,דוִ ד ַמ ְל ָּכאְ ּ .
נו,
ובהַ נִּ י ַע ְל ָמא ִא ְת ָ ּדןְ ּ ,
ובאַ ְר ַּבע ּ ְפ ָר ִקין ְּבנֵי נ ׁ ָָשא ִא ְת ָ ּד ּ
יבין,
חו ְּב ַע ְל ָמאּ .ובְ כָ ל יוֹ ָמא וְ יוֹ ָמאִ ,ס ְפ ִרין ּ ְפ ִתיחָ ן וְ עוֹ בָ ִדין ְּכ ִת ִ
ְּביוֹ ִמין ְ ּד ִא ְׁש ּ ַת ָּכ ּ
יה ְּבכָ ל
ידת ּ ֵב ּ
יתא אַ ְס ִה ַ
ֵיה ,וְ אוֹ ַריְ ָ
אודנ ּ
וְ לֵ ית ַמאן ְ ּדי ְַׁש ּגַ ח ,וְ לֵ ית ַמאן ְ ּדי ְַר ִכין ּ ְ
ָסור הֵ ּנָה חֲסַ ר לֵ ב אָ ְמ ָרה לוֹ ,
יוֹ ָמא ,וְ קָ לָ א קָ ֵרי בְ חֵ ילָ א) ,משלי ט( ִמי ּ ֶפ ִתי י ּ
יה:
וְ לֵ ית ַמאן ְ ּדיָצִ ית ְלקָ לֵ ּ
יה,
יה ,וְ סָ הֲ ִדין ּ ֵב ּ
קֳבלֵ ּ
ימין ְל ְ
ּ ָתאנָא ְּב ׁ ַש ְע ּ ָתא ְ ּדבַ ר נ ָׁש קָ ִאים ְּבצַ ְפ ָרא ,סָ ה ֲִדין קָ יְ ִ
יהְּ ,בכָ ל ִע ָ ּדן ּובְ כָ ל ׁ ַש ְע ּ ָתאִ ,אי אָ צִ ית
ידת עֲ לֵ ּ
הוא לָ א אַ ְׁש ּגַ ח .נִ ְׁש ָמ ָתא אַ ְס ִה ַ
וְ ּ
יבין .אָ ַמר ִר ִּבי חִ ּיָיא ,ז ַָּכ ִאין
יחין וְ עוֹ בָ ִדין ְּכ ִת ִ
יָאוֹ ת .וְ ִאי לָ או ,הָ א ִס ְפ ִרין ּ ְפ ִת ִ
פו ִמן ִ ּדינָא ,לָ א ְּב ַע ְל ָמא ֵדין ,וְ לָ א ְּב ַע ְל ָמא ְדאָ ֵתי.
ינון צַ ִ ּדיקַ יָיאּ ְ ,דלָ א ִמ ְס ּ ָת ּ
ִא ּ
וכ ִתיב) ,תהלים לז(
יקים ִּככְ ִפיר יִ ְב ָטחְ ּ .
הוא ִד ְכ ִתיב) ,משלי כח( וְ צַ ִ ּד ִ
הֲ ָדא ּ
יר ׁש ּו אָ ֶרץ:
יקים יִ ְ
צַ ִ ּד ִ
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חק לישראל – פרשת כי תבוא יום ג'
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ה'
)א( נשים ועבדים חייבין בברכת המזון וספק יש בדבר אם הן חייבין מן התורה לפי שאין
קבוע לה זמן או אינם חייבין מן התורה לפיכך אין מוציאין את הגדולים ידי חובתן
אבל הקטנים חייבין בברכת המזון מדברי סופרים כדי לחנכן במצות:
)ב( שלשה שאכלו פת כאחד חייבין לברך ברכת הזימון קודם ברכת המזון ואי זו היא
ברכת הזימון אם היו האוכלים משלשה עד עשרה מברך אחד מהם ואומר נברך
שאכלנו משלו והכל עונין ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו והוא חוזר ומברך ברוך
שאכלנו משלו ובטובו חיינו:
)ג( ואחר כך אומר ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם הזן את העולם כולו בטובו עד
שגומר ארבע ברכות והן עונין אמן אחר כל ברכה וברכה:

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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