1

חק לישראל – פרשת נצבים יום א'
תורה -

דברים פרק כט'

אשיכֶ ם ִׁש ְבטֵ יכֶ ם זִ ְקנֵיכֶ ם
)ט( אַ ּ ֶתם נִ ָ ּצ ִבים הַ ּיוֹ ם ּ ֻכ ְ ּלכֶ ם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ ם ָר ׁ ֵ
יש יִ שְׂ ָראֵ ל) :ט( אַ ּ ֶתם נִ ָ ּצ ִבים הַ ּיוֹ ם ּ ֻכ ְ ּלכֶ ם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ ם
וְ ׁש ְֹט ֵריכֶ ם כּ ֹל ִא ׁ
יש יִ שְׂ ָראֵ ל) :ט( אַ ּתוּן קָ יְ ִמין יוֹ ָמא ֵדין ָּכ ְ ּלכוֹ ן
אשיכֶ ם ִׁש ְבטֵ יכֶ ם זִ ְקנֵיכֶ ם וְ ׁש ְֹט ֵריכֶ ם כּ ֹל ִא ׁ
ָר ׁ ֵ
ישיכוֹ ן ִׁש ְבטֵ יכוֹ ן סָ בֵ יכוֹ ן וְ סָ ְרכֵ יכוֹ ן כּ ֹל ֱאנ ַׁש יִ שְׂ ָראֵ ל:
קֳדם יְ ָי אֳ לָ ֲהכוֹ ן ֵר ׁ ֵ
ָ

ימ ָ
ֶיך ֵמחֹטֵ ב ֵעצֶ ָ
טַ ּ ְפכֶ ם נְ ׁ ֵשיכֶ ם וְ גֵ ְר ָך אֲ ׁ ֶשר ְּבקֶ ֶרב ַמ ֲחנ ָ
יך:
יך ַעד ׁשֹאֵ ב ֵמ ֶ

) י(

ימ ָ
ֶיך ֵמחֹטֵ ב ֵעצֶ ָ
ַט ּ ְפכֶ ם נְ ׁ ֵשיכֶ ם וְ ג ְֵר ָך אֲ ׁ ֶשר ְ ּבקֶ ֶרב ַמ ֲחנ ָ
יך:
יך ַעד ׁשֹאֵ ב מֵ ֶ

יך ַעד ְמלֵ י ַמ ּי ְ
ית ְך ִמ ָּלקֵ ט אָ ָע ְ
ָיך:
ִ ּדי ְּבגוֹ ַמ ְׁש ִר ָ
)יא(

)י(
)י( ַט ְפ ְלכוֹ ן נְ ׁ ֵשיכוֹ ן וְ גִ ּיוֹ ָר ְך

אֲשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ְל ָע ְב ְר ָך ִּבבְ ִרית יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך כּ ֵֹרת ִע ּ ְמ ָך הַ ּיוֹ ם:
ֶׁ
ובאָ לָ תוֹ
יך ּ ְ

ובאָ לָ תוֹ ֲא ׁ ֶשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
)יא( ְל ָע ְב ְר ָך ִ ּב ְב ִרית יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך כּ ֵֹרת ִע ּ ְמ ָך הַ ּיוֹ ם:
יך ּ ְ
ִּב ְקי ָָמא ַדיְ ָי אֱלָ הָ ְך ו ְּבמוֹ ָמ ֵת ּה ִ ּדי יְ ָי אֱלָ הָ ְך גְּ זַר ִע ּ ָמְך יוֹ ָמא ֵדין:

)יא( ְלאָ ָעלו ָּת ְך

ֲשר ִ ּד ּ ֶבר לָ ְך
הוא יִ ְהיֶה ְ ּל ָך לֵ אל ִֹהים ַּכא ׁ ֶ
)יב( ְל ַמ ַען הָ ִקים אֹ ְת ָך הַ ּיוֹ ם לוֹ ְל ָעם וְ ּ
ֹת ָ
וליַעֲ קֹב) :יב( ְל ַמ ַען הָ ִקים אֹ ְת ָך הַ ּיוֹ ם לוֹ
יך ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִ צְ חָ ק ּ ְ
אֲשר נִ ְׁש ַּבע לַ אֲ ב ֶ
וְ כַ ׁ ֶ

ֹת ָ
יך ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִ צְ חָ ק
הוא יִ ְהיֶה ְ ּל ָך לֵ אלֹ ִהים ַּכאֲ ׁ ֶשר ִ ּד ּ ֶבר לָ ְך וְ כַ אֲ ׁ ֶשר נִ ְׁש ַּבע לַ אֲ ב ֶ
ְל ָעם וְ ּ
ְ
ְ
ְ
וליַעֲ קֹב) :יב( ְּב ִדיל לַ אֲ קָ ָמא י ָָתך יוֹ ָמא ֵדין קֳ ָדמוֹ ִהי ְל ַע ּ ָמא וְ הוּא יְ הֵ י לָ ך לֶ אֱלָ ּה ְּכ ָמא ִדי ַמ ִ ּליל לָ ך ו ְּכ ָמא ִדי
ְּ
קַ יִ ּים לַ אֲ בָ הָ ָת ְך ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִ צְ חָ ק ו ְּליַעֲ קֹב:

)יג(

וְ לֹא ִא ְּתכֶ ם ְלבַ ְ ּדכֶ ם אָ ֹנ ִכי כּ ֵֹרת אֶ ת הַ ְּב ִרית הַ זֹּאת וְ אֶ ת הָ אָ לָ ה הַ זֹּאת:

וְ לֹא ִא ְּתכֶ ם ְלבַ ְ ּדכֶ ם אָ נ ִֹכי כּ ֵֹרת אֶ ת ַה ְ ּב ִרית הַ זֹּאת וְ אֶ ת הָ אָ לָ ה הַ זֹּאת:

)יג(

)יג( וְ לָ א ִע ּ ְמכוֹ ן ִּב ְלחוֹ ֵדיכוֹ ן

אֲ נָא גְ זַר יָת ְקי ָָמא הָ ָדא וְ יָת מוֹ ָמ ָתא הָ ָדא:

ֶנו
ינו וְ אֵ ת אֲ ׁ ֶשר אֵ ינ ּ ּ
נו עֹמֵ ד הַ ּיוֹ ם ִלפְ נֵי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ ּ
)יד( ִּכי אֶ ת אֲ ׁ ֶשר י ְֶׁשנוֹ ּפֹה ִע ּ ָמ ּ
ינו וְ אֵ ת
נו ע ֵ
ּפֹה ִע ּ ָמ ּ
ֹמד הַ ּיוֹ ם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ ּ
נו הַ ּיוֹ ם) :יד( ִּכי אֶ ת אֲ ׁ ֶשר י ְֶׁשנוֹ ּפֹה ִע ּ ָמ ּ
נו הַ ּיוֹ ם:
א ֶׁ
ֶנו ּפֹה ִע ּ ָמ ּ
ֲשר אֵ ינ ּ ּ

אֲרי יָת ָמן ְ ּד ִאיתוֹ ִהי הָ כָ א ִע ּ ָמנָא קָ אֵ ם יוֹ ָמא ֵדין קֳ ָדם יְ ָי אֱלָ הָ נָא וְ יָת ָמן
)יד( ֵ

ְ ּדלֵ יתוֹ ִהי הָ כָ א ִע ּ ָמנָא יוֹ ָמא ֵדין:

רש"י
)ט( אתם נצבים  -מלמד שכינסם משה לפני
הקב"ה ביום מותו להכניסם בברית :ראשיכם
שבטיכם  -ראשיכם לשבטיכם :זקניכם
ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואח"כ כל
איש ישראל:
)י( מחוטב עציך  -מלמד שבאו כנעניים
להתגייר בימי משה כדרך שבאו גבעונים בימי
יהושע וזהו האמור בגבעונים ויעשו גם המה
בערמה ונתנם משה חוטבי עצים ושואבי
מים:
)יא( לעברך  -להיות עובר בברית ולא יתכן
לפרשו כמו להעבירך אלא כמו לעשותכם
אותם :לעברך בברית  -דרך העברה כך היו
כורתי בריתות עושין מחיצה מכאן ומחיצה

מכאן ועוברים בנתיים כמו שנאמר העגל
אשר כרתו לשנים ויעברו בין בתריו:
)יב( למען הקים אותך היום לו לעם  -כל
כך הוא נכנס לטרוח למען קיים אותך לפניו
לעם :והוא יהיה לך לאלהים  -לפי שדיבר
לך ונשבע לאבותיך שלא להחליף את זרעם
באומה אחרת לכך הוא אוסר אתכם
בשבועות הללו שלא תקניטוהו אחר שהוא
אינו יכול להבדל מכם ע"כ פירשתי לפי
פשוטו של פרשה .ומ"א למה נסמכה פרשת
אתם נצבים לקללות לפי ששמעו ישראל מאה
קללות חסר שתים חוץ ממ"ט שבת"כ הוריקו
פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו התחיל
משה לפייסם אתם נצבים היום הרבה
הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כלייה והרי
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חק לישראל – פרשת נצבים יום א'
אתם קיימים לפניו :היום  -כיום הזה שהוא
קיים והוא מאפיל ומאיר כך האיר לכם וכך
עתיד להאיר לכם והקללות והיסורין מקיימין
אתכם ומציבין אתכם לפניו ואף הפרשה
שלמעלה מזו פיוסין הם אתם ראיתם את כל
וגו' .ד"א אתם נצבים לפי שהיו ישראל יוצאין

נביא

מפרנס לפרנס ממשה ליהושע לפיכך עשה
אותם מצבה כדי לזרזם וכן עשה יהושע וכן
שמואל התיצבו ואשפטה אתכם כשיצאו מידו
ונכנסו לידו של שאול:
)יד( ואת אשר איננו פה  -ואף עם דורות
העתידים להיות:

– ישעיה פרק סא' י'-יא' סב' א'-ד'

ֶשע ְמ ִעיל צְ ָדקָ ה
ישנִ י ִּבגְ ֵדי י ׁ ַ
)י( שׂ וֹ שׂ אָ שִׂ ישׂ ַּביהֹוָ ה ּ ָתגֵל נַפְ ִׁשי ּ ֵבאלֹהַ י ִּכי ִה ְל ִּב ׁ ַ
דה כֵ לֶ יהָ ) :י( אמרת ירושלם מחדא אחדי במימרא דיי
יְ ָעטָ נִ י ּ ֶכחָ ָתן יְ כַ הֵ ן ּ ְפאֵ ר וְ כַ ַּכ ָּלה ּ ַת ְע ֶ ּ
תבוע נפשי בפורקנא דאלהי ארי אלבשני לבושין דפורקן מעין דזכו עטפני כחתנא דמצלח בגנונה
וככהנא רבא דמתקן בלבושוהי וככלתא דמתקשטא בתיקונהא:

ֵרועיהָ ַתצְ ִמיחַ ּ ֵכן ֲא ֹדנָי יֱהֹוִ ה יַצְ ִמיחַ צְ ָדקָ ה
וכגַ ּנָה ז ּ ֶ
)יא( ִּכי כָ אָ ֶרץ ּתוֹ צִ יא צִ ְמחָ ּה ּ ְ
ות ִה ָּלה ֶנגֶד ָּ
ְּ
כל הַ ּגוֹ יִ ם) :יא( ארי כארעא דמפקא צמחה וכגנת שקיא דזירועהא מרביא כן יי
אלהים יגלי זכותא ותושבחתא דירושלם לקבל כל עממיא:

רוש ִ ַלם לֹא אֶ ְׁשקוֹ ט ַעד יֵצֵ א כַ ּנֹגַ ּה צִ ְדקָ ּה
ול ַמ ַען יְ ּ ׁ ָ
ֱשה ּ ְ
)א( ְל ַמ ַען צִ ּיוֹ ן לֹא אֶ ח ׁ ֶ
ה ְּכלַ ּ ִפיד יִ ְב ָער) :א( עד דאעבד פורקן לציון לא אניח לעממיא ועד דאיתי נחמא לירושלם
וע ָת ּ
יש ּ ָ
וִ ׁ
לא אשקט למלכותא עד דיתגלי כשפרפרא נהורא ופורקנא כבעיר יבער:

ֲשר ּ ִפי יְ הֹוָ ה
או גוֹ יִ ם צִ ְדקֵ ְך וְ כָ ל ְמלָ ִכים ְּכבוֹ ֵד ְך וְ ק ָֹרא לָ ְך ׁ ֵשם חָ ָד ׁש א ׁ ֶ
)ב( וְ ָר ּ
נו) :ב( ויחזון עממיא זכותיך וכל מלכיא יקריך ויקרון ליך שמא חדתא די במימרה דיי יפרשינה:
יִ ּקֳ בֶ ּ ּ
ְ
אלֹהָ יִ ך) :ג( ותהון
לוכָ ה ְּבכַ ף ֱ
)ג( וְ הָ יִ ית עֲ טֶ ֶרת ִּת ְפאֶ ֶרת ְּביַד יְ הֹוָ ה וּצְ נִ וף }ּוצְ נִ יף{ ְמ ּ
כליל דחדוא קדם יי וכתר דתושבחא קדם אלהיך:

ולאַ ְרצֵ ְך לֹא יֵאָ ֵמר עוֹ ד ְׁש ָמ ָמה ִּכי לָ ְך יִ ּקָ ֵרא חֶ ְפצִ י
זובָ ה ּ ְ
)ד( לֹא יֵאָ ֵמר לָ ְך עוֹ ד עֲ ּ
עולָ ה ִּכי חָ פֵ ץ יְ הֹוָ ה ָּב ְך וְ אַ ְרצֵ ְך ִּת ָּב ֵ
בָ ּה ּ ְ
על) :ד( לא יתאמר ליך עוד שביקא
ולאַ ְרצֵ ְך ְּב ּ
ולארעיך לא יתאמר עוד צדיא ארי ליך יתקרי עבדי רעותי בה ולארעיך יתבא ארי תהי רעוא מן קדם יי
ביך וארעיך תתיתב:

רש"י
)י( כחתן  -אשר ילבש לבושי פאר ככהן גדול.
וככלה תעדה כליה  -תכשיטיה:
)יא( כי כארץ תוציא צמחה וגו':

כתובים

)א( למען ציון  -אעשה ולא אחשה על מה
שעשו לה .לא אשקוט  -לא יהא שלום לפני
עד יצא כנוגה צדקה:
)ב( יקבנו  -יפרשנו:
)ד( בעולה  -מיושבת:

 -תהילים פרק ט' ג'-ט'

זַמ ָרה ִׁש ְמ ָך ֶע ְליוֹ ן:
)ג( אֶ שְׂ ְמחָ ה וְ אֶ ֶע ְלצָ ה בָ ְך אֲ ּ ְ

)ג( אחדי ואבדח במימרך אשבח שמך עלאה:
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דו ִמ ּ ָפנ ָ
ֶיך:
לו וְ י ְ
ֹאב ּ
ְּב ׁש ּוב אוֹ יְ בַ י אָ חוֹ ר יִ ָּכ ְׁש ּ

)ד(
ויהובדון מן קדמך:

)ד( בדיתוב בעל דבבי לאחורא יתקלון

ָש ְב ּ ָת ְל ִכ ּ ֵסא ׁשוֹ פֵ ט צֶ ֶדק:
ית ִמ ְׁש ּ ָפ ִטי וְ ִדינִ י י ׁ ַ
ִּכי ָעשִׂ ָ

)ה (
יתבתא על כורסי דינא זכאה:

)ה( מטול דעבדתא פורענותי ודיני

ית ְלעוֹ לָ ם וָ ֶעד:
ּגָ ַע ְר ּ ָת גוֹ יִ ם ִא ַּב ְד ּ ָת ָר ׁ ָשע ְׁש ָמם ָמ ִח ָ

) ו(
הובדתא גלית רשיעא שומהון מחיתא לעלמי עלמין:

)ו( נזפתא עממי דפלשתאי

מו ח ֳָרבוֹ ת לָ נֶצַ ח וְ ָע ִרים נ ַָת ְׁש ּ ָת אָ בַ ד זִ ְכ ָרם הֵ ּ ָ
מה) :ז( וכד נפל בעל דבבא
)ז( הָ אוֹ יֵב ּ ַת ּ ּ
אשתציו חלותיה וכרכיהון אצתדיו לעלמא וקרויהון צדיתא הובדתא דכרנהון מנהון:
ֵשב כּ וֹ נֵן לַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפט ִּכ ְסאוֹ :
וַ יהֹוָ ה ְלעוֹ לָ ם י ׁ ֵ

)ח(
תקין לדינא כורסיה:

)ח( ומימרא דיי לעלמין מותביה בשמי מרומא

רש"י
)ה( משפטי ודיני  -תיבות כפולות במקרא
ואין חילוק ביניה' כמו עדי וסהדי במרומים
)איוב טז( עצמיו אפיקי נחושה גרמיו כמטיל
ברזל )איוב מ( .משפטי ודיני  -בשמים .ישבת
לכסא  -כסא המשפט:
)ו( גערת גוים  -עמלק ראשית גוים )במדבר
כד( .אבדת רשע  -אבותיו .שמם מחית  -כי
מחה אמחה )שמות יז(:
)ז( האויב תמו  -כי חרבות השנאה לנצח הם
עליו כחרב חדה ,ד"א חרבות לנצח אותו אויב
שחרבות שנאתו היתה עלינו לנצח וזהו עמלק
שנאמ' בו ועברתו שמרה נצח )עמוס א(

משנה

חרבות לשון חרבן וכן פתרונו האויב תמו
חרבות לנצח ,וכן נאמר )ביחזקאל לה( שממות
עולם אתנך ועריך לא תשובנה .וערים נתשת
 כי תאמר אדום רששנו וגו' ונשוב ונבנהחרבות כה אמר ה' צבאות המה יבנו ואני
אהרוס )מלאכי א( .אבד זכרם  -אותה
השעה:
)ח( וה' לעולם ישב וגו'  -שם שלם וכסא
שלם כמו שנאמר כסאו ,אבל קודם שימחה
כתוב כי יד על כס יה )שמות יז( כס חסר
ושם חלוק:

 -תרומות פרק ח'

רו לָ ּהֵ ,מת ַּב ְעלֵ ְ
יך אוֹ גֵ ְר ׁ ֵש ְך,
)א( הָ ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶשהָ יְ ָתה אוֹ כֶ לֶ ת ַּב ְּת ּ ָ
או וְ אָ ְמ ּ
רומהָּ ,ב ּ
רו לוֹ ֵ ,מת ַר ָּב ְך ,אוֹ ְמכָ ָרךְ
וְ כֵ ן הָ ֶעבֶ ד ׁ ֶשהָ יָה אוֹ כֵ ל ַּב ְּת ּ ָ
או וְ אָ ְמ ּ
רומהּ ,ובָ ּ
ְ
ְליִ שְׂ ָראֵ ל ,אוֹ נְ ָתנ ְָך ְּב ַמ ּ ָתנָה ,אוֹ עֲ ָ ׂשאָ ך ֶּבן חוֹ ִרין .וְ כֵ ן כּ ֹהֵ ן ׁ ֶשהָ יָה אוֹ כֵ ל
יעזֶר ְמחַ יֵּב קֶ ֶרן
ֲלוצָ הַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
הוא בֶ ן גְּ ּ ׁ ָ
ַּב ְּת ּ ָ
רושה אוֹ בֶ ן ח ּ
רומה ,וְ נוֹ ַדע ׁ ֶש ּ
הוא
ש ַעּ ,פוֹ טֵ ר .הָ יָה עוֹ ֵמד ּ ַ
וָ ֹח ֶמ ׁש .וְ ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻ
ומ ְק ִריב ַעל ּגַ ּ ֵבי הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ  ,וְ נוֹ ַדע ׁ ֶש ּ
יעזֶר אוֹ מֵ רָּ ,כל הַ ּקָ ְר ָּבנוֹ ת ׁ ֶש ִה ְק ִריב ַעל ּגַ ּ ֵבי
אֱל ֶ
ֲלוצָ הַ ,ר ִּבי ִ
בֶ ן גְּ ּ ׁ ָ
רושה אוֹ בֶ ן ח ּ
מום ,עֲ בוֹ ָדתוֹ
הוא בַ ַעל
סולים .וְ ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻ
הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ְ ּ ,פ ּ ִ
ּ
ש ַעַ ,מ ְכ ִׁשיר .נוֹ ַדע ׁ ֶש ּ
סולָ ה:
ּ ְפ ּ
רע"ב ) -א( האשה  -בת ישראל הנשואה
לכהן :מת רבך  -וירשו בן בתו מישראל או
בתו הנשואה לישראל :שהוא בן גרושה או בן
חלוצה  -ופסול מלאכול בתרומה :רבי
אליעזר מחייב קרן וחומש  -בכולהו :ורבי

יהושע פוטר  -בגמרא מוקי לה דוקא באוכל
תרומת חמץ בערב פסח מפני שזמנו בהול
שהשעה דחוקה ועומד לבער החמץ של
תרומה .והלכה כר' יהושע :ורבי יהושע
מכשיר  -דכתיב )דברים לג( ברך ה' חילו
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חק לישראל – פרשת נצבים יום א'
ופועל ידיו תרצה .אפילו חלל שבו פועל ידיו
תרצה :נודע שהוא בעל מום עבודתו פסולה
 -אף לר' יהושע .דכתיב )במדבר כה( את

בריתי שלום ,כשהוא שלם ולא כשהוא חסר.
והלכה כר' יהושע:

עו .וְ ַר ִּבי
רומה ְּבתוֹ ְך ּ ִפיהֶ םַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
)ב( וְ כֻ ָּלםֶ ׁ ,שהָ יְ ָתה ְת ּ ָ
יעזֶר אוֹ מֵ ר ,יִ ְבלָ ּ
יעזֶר
רומהַ ,ר ִּבי אֱ ִל ֶ
את וְ נִ ְט ֵמאת ְּת ּ ָ
רו לוֹ נִ ְט ֵמ ָ
יְ הוֹ ׁ ֻ
טו .אָ ְמ ּ
ש ַע אוֹ ֵמר ,יִ ְפלוֹ ּ
רומה,
וט ֵמאָ ה הָ יְ ָתה ְת ּ ָ
ית ּ ְ
אוֹ ֵמר ,יִ ְבלַ ע .וְ ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר ,יִ ְפלוֹ טָ .ט ֵמא הָ יִ ָ
שר ׁ ֵשנִ י
ומעֲ ֵ ׂ
רומתוֹ ַ ּ ּ ,
אשוֹ ן ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְּטלָ ה ְת ּ ָ
שר ִר ׁ
ומעֲ ֵ ׂ
הוא טֶ בֶ לַ ּ ּ ,
אוֹ נוֹ ַדע ׁ ֶש ּ
ְ
דו ,אוֹ ׁ ֶש ּ ָט ַעם טַ ַעם ּ ִפ ׁש ּ ֵפ ׁש ְלתוֹ ך ּ ִפיו ,ה ֲֵרי זֶה יִ ְפלוֹ ט:
וְ הֶ ְק ֵ ּד ׁש ׁ ֶשלּ ֹא נִפְ ּ ּ
רע"ב ) -ב( וכולם  -עבד ואשה שאכלו
מתחילה בהיתר ,בהא קאמר ר' אליעזר
דיבלעו ,אבל בן גרושה או בן חלוצה דמעולם
לא אהלו בהיתר מודה ר' אליעזר דיפלוט,
מידי דהוה אטמא היית ,או טמאה היתה

התרומה קודם שנתנה לתוך פיו ,דמודה ר'
אליעזר דיפלוט :או שטעם טעם פשפש -
שרץ ,כשמוללין אותו ריחו מאוס ביותר והוא
מצוי בכותלים ובמטות ,וקורין לו בערבי
בק"י ,ובלע"ז צימיצ"א .והלכה כר' יהושע:

יעזֶר אוֹ ֵמר ,יִ גְ מוֹ ר.
)ג( הָ יָה אוֹ כֵ ל ָּבאֶ ְׁשכּ וֹ ל וְ נִ ְכנַס ִמן הַ גִּ ּנָה לֶ חָ צֵ רַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
יעזֶר אוֹ ֵמר ,יִ גְ מוֹ ר.
וְ ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ מֵ ר ,לֹא יִ גְ מוֹ ר .חָ ְׁשכָ ה לֵ ילֵ י ׁ ַש ָּבתַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
וְ ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר ,לֹא יִ גְ מוֹ ר:
רע"ב ) -ג( היה אוכל באשכול  -תלש
אשכול מגפן שבגינה והיה אוכל והולך עד
שנכנס לחצר ,וחצר קובעת למעשר ,ואפילו
אכילת עראי אסורה עד שיתרום ויעשר :ור'
אליעזר אומר יגמור  -לא שיאכל בחצר אלא
יצא חוץ לחצר ויגמור לאכול האשכול בגינה:

לא יגמור  -ואפילו בגינה ,עד שיעשר:
חשיכה לילי שבת  -והיה אוכל אכילת
עחראי ,ושבת קובעת למשר ,ואפילו אכילת
עראי אסורה :יגמור  -למוצאי שבת .אבל
בשבת עצמו מודה דאסור :לא יגמור  -אפילו
למוצאי שבת עד שיעשר .והלכה כר' יהושע:

רע"ב ) -ד( ישפך  -ואין כאן משום איבוד
תרומה ,מפני שאסור לשתותו שמא שתה
ממנו נחש :ושאר כל המשקים מותרים -
שאין נחש שותה מהן ,אלא שהדבש והציר
והמורייס ושומים כתושים .כל אלו הוזכרו
בגמרא לאכול שהנחש שותה מהן :כמה ישהו

 כמה יעמדו מגולין :הרחש  -הנחש ,ולפישהולך על גחונו קרוי רחש שאינו נראה
כמהלך אלא כרוחש ומתנענע :ממקום קרוב
 פירשו בו ,כדי שיצא מתחת אוזן הכליוישתה ויחזור לחורו:

רומה ׁ ֶשנִּ ְת ּגַ ָּלה ,יִ ּ ׁ ָשפֵ ְך .וְ אֵ ין צָ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ׁ ֶשל חֻ ִ ּליןְׁ .של ׁ ָֹשה ַמ ְׁש ִקין,
)ד( יַיִ ן ׁ ֶשל ְּת ּ ָ
ושאָ ר ָּכל הַ ּ ַמ ְׁש ִקין ,מֻ ּ ָת ִריןַּ .כ ּ ָמה
סורין ִמ ּ ׁש ּום גִּ לּ ּוי ,הַ ּ ַמיִ ם וְ הַ יַּיִ ן וְ הֶ חָ לָ בְׁ ּ .
אֲ ּ ִ
אֲסוריןְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשיֵּצֵ א הָ ַרחַ ׁש ִמ ּ ָמקוֹ ם קָ רוֹ ב וְ יִ ְׁש ּ ֶתה:
ִּ
יו
הו וְ יִ ְה ּ
יִ ְׁש ּ

עור הַ ּ ַמיִ ם הַ ְמג ִ ֻּליןְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּתֹאבַ ד ָּבהֶ ן הַ ּ ָמ ָרהַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרַּ ,ב ּ ֵכ ִלים,
)ה( ִׁש ּ
ָּכל ׁ ֶשהֵ ןּ .ובַ ּקַ ְרקָ עוֹ ת ,אַ ְר ָּב ִעים ְסאָ ה:
רע"ב ) -ה( שיעור המים  -להיות אסורים
משום גילוי :כדי שתאבד בהן המרה  -אם
היו מרובים כל כך עד שארס הנחש יפסד
ויאבד בהן אין בהן משום גילוי .ויודעין היו
כמה ארס הנחש מטיל בפעם אחת :מרה -
הארס שהנחש מטיל קרוי מרה :בכלים כל

שהן  -אפילו מרוןבין כל שהן יש בהן משום
גילוי כשהמים בכלים :ובקרקעות  -עכד
ארבעים סאה יש בהם משום גילוי .טפי
מהכי ,אין בהן משום גילוי ,שהארס מתבטל
בהם .ואין הלכה כר' יוסי .ומעין המושך
אפילו כל שהוא אין בו משום גילוי .ומים
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חק לישראל – פרשת נצבים יום א'
מגולים ,כשם שאסור לשתותן כך אסור
להשקותן לבהמתו ולרחוץ בהן פניו ידיו

ורגליו ולגבל בהן את הטיט ולהשתמש בהן
בשום תשמיש:

יחים וְ הַ ּ ְמלָ ְפפוֹ נוֹ ת ,אֲ ִפלּ ּו
לועין וְ הָ אֲ בַ ִט ִ
ואין וְ הַ ְ ּד ּ ִ
קורי ְתאֵ נִ ים וַ עֲ נ ִָבים וְ ִק ּ ׁש ּ ִ
)ו( נִ ּ ּ ֵ
חוברָּ ,כל ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ לֵ חָ ה,
לוש וְ אֶ חָ ד ְמ ּ ָּ
הֵ ם ִּכ ָּכר ,אֶ חָ ד ּגָ דוֹ ל וְ אֶ חָ ד קָ ָטן ,אֶ חָ ד ּ ָת ּ ׁ
סורהִ ,מ ּ ְפנֵי סַ ָּכנַת נְ פָ ׁשוֹ ת:
סורּ .ונְ ׁש ּוכַ ת הַ ּנָחָ ׁש ,אֲ ּ ָ
אָ ּ
רע"ב ) -ו( נקורי תאנים  -תאנה שנראה
בה ניקור ,אסור ,שמא ניקר בה נחש והטיל
בה ארס :אפילו הן ככר  -כלומר שהן
גדולים הרבה ,והניקור מצד אחד ,לא יאמר
הוא אכל מצד אחד ,אני מצד אחר :כל שיש

בו ליחה  -הארס מתערב עם הליחה
ומתחלחל בכולו ,אבל בדבר יבש חותך את
הניקור ואוכל את השאר :ונשוכת הנחש -
בהמה שנשכה נחש ושחטה אסורה שהארס
מתחלחל בכל גופה:

ֲסורה ִמ ּ ׁש ּום גִּ לּ ּויַ .ר ִּבי נְ חֶ ְמיָהַ ,מ ִּתיר:
)ז( הַ ְמ ׁ ַש ּ ֶמ ֶרת ׁ ֶשל יַּיִ ן ,א ּ ָ
רע"ב ) -ז( משמרת של יין  -אף על פי
שהכלי התחתון מכוסה במשמרת ,יש בו
משום גילוי ,שהארס עובר דרך המשמרת

והולך לכלי התחתון :רבי נחמיה מתיר  -לפי
שהארס צף ואינו עובר .ואין הלכה כר'
נחמיה:

יעזֶר אוֹ ֵמרִ ,אם הָ יְ ָתה
רומה ׁ ֶש ּנוֹ לַ ד ָּב ּה ְספֵ ק טֻ ְמאָ הַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
)ח( חָ ִבית ׁ ֶשל ְּת ּ ָ
מֻ ּנַחַ ת ִּב ְמקוֹ ם הַ ּתֻ ְר ּ ָפה ,יַנִּ יחֶ ּנָה ְּב ָמקוֹ ם הַ ּמֻ צְ נָע .וְ ִאם הָ יְ ָתה ְמג ָֻּלה ,יְ כַ ּ ֶס ּנָה.
וְ ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמרִ ,אם הָ יְ ָתה מֻ ּנַחַ ת ְּב ָמקוֹ ם מֻ צְ נָע ,יַנִּ יחֶ ּנָה ִּב ְמקוֹ ם ּתֻ ְר ּ ָפה.
וְ ִאם הָ יְ ָתה ְמכֻ ּ ָסה יְ גַ ֶּל ּנָהַ .ר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר ,אַ ל יְ חַ ֵ ּד ׁש ָּבהּ ָ ּדבָ ר:
רע"ב ) -ח( ספק טומאה  -כגון שתי
חביות ברשות היחיד ,ונגע שרץ באחת מהן,
ולא ידיע להי מנייהו ,ושתיהן תלויות :במקום
התורפה  -מקום של הפקר ועומדת ליפסד
שם :יניחנה במקום המוצנע  -דעדיין מוזהר
על שמירתה דכתיב )במדבר יח( את משמרת
תרומתי בשתי תרומות הכתוב מדבר ,אחת

תרומה טהורה ואחת תרומה תלויה דתרוייהו
בעו שימור :רבי יהושע אומר וכו'  -דסבר
תרומתי כתיב בלא וי"ו ויש אם למסורת :אל
יחדש בה דבר  -שאין צריך לשמרה ואף
אסור לגרום לה טומאה .והלכה כרבן
גמליאל:

יעזֶר וְ ַר ִּבי
)ט( חָ ִבית ׁ ֶשנִּ ְׁש ְּב ָרה ַּב ּגַ ת הָ ֶע ְליוֹ נָה ,וְ הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נָה ְט ֵמאָ ה ,מוֹ ֶדה ַר ִּבי א ֱִל ֶ
יעית ְּב ָטהֳ ָרהַ ,י ִּציל .וְ ִאם לָ אוַ ,ר ִּבי
ש ַעֶ ׁ ,ש ִאם יְ כוֹ ִלים ְלהַ ִּציל ִמ ּ ֶמ ּנָה ְר ִב ִ
יְ הוֹ ׁ ֻ
יעזֶר אוֹ ֵמרֵ ּ ,ת ֵרד וְ ִת ּ ַט ּ ֵמא ,וְ אַ ל יְ ַט ּ ְמאֶ ּנָה ְּבי ָָדיו:
אֱל ֶ
ִ
רע"ב ) -ט( בגת העליונה  -מקום
שעוצרים שם :והתחתונה  -בור על פני הגת
שהיין יורד לתוכו :טמאה  -חולין טמאים יש
בה ,וראויין לו בימי טומאתו או למי שאינו
אוכל חולין בטהרה ,ואם תפול לתוכו
התרומה הוה ליה מדומע ואף לכהן לא חזיא:
שאם יכולים להציל ממנה רביעית  -אם
יכול לחזור אחר כלים ולהציל ממנה רביעית
בטהרה קודם שתרד כולה ותטמא :יציל -
יחזור אחר כלים ויציל ,ואף על פי שבתוך כך
שיחזור אחר כלים תרד מן התרומה לחולין

שבתחתונה ויפסדו החולין ,לא יטמא
התרומה בידים להציל החולין ,כיון שיכול
להציל ממנה רביעית הלוג בטהרה שהוא דבר
חשוב :ואם לאו  -שלא ימצא כלי טהור וסוף
סוף כולה לטומאה אזלא ,בהא פליגי ,דר'
יהושע סבר יטמאנה ביד ,להציל את החולין,
כדקתני סיפא ,על זו ועל זו אמר ר' יהושע
וכו' ,ור' אליעזר סבר אף על גב דסוף סוף
כולה לטומאה אזלא לא יטמאנה ביד להציל
החולין .ואין הלכה כרבי אליעזר:
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יעזֶר וְ ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַעֶ ׁ ,ש ִאם יָכוֹ ל
)י( וְ כֵ ן חָ ִבית ׁ ֶשל ׁ ֶש ֶמן ׁ ֶשנִּ ְׁשפְ כָ ה ,מוֹ ֶדה ַר ִּבי א ֱִל ֶ
יעזֶר אוֹ ֵמרֵ ּ ,ת ֵרד
יעית ְּב ָטהֳ ָרהַ ,י ִּציל .וְ ִאם לָ אוַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
ְלהַ ִּציל ִמ ּ ֶמ ּנָה ְר ִב ִ
וְ ִת ָּבלֵ ַע ,וְ אַ ל יְ בַ ְ ּל ֶע ּנָה ְבי ָָדיו:
רע"ב ) -י( וכן חבית של שמן  -טהורה,
שנשפכה יכולה הולכת לאיבוד ,פליגי
כדלעיל .ולהכי קתני גבי שמן נשפכה ולא
נקט כמו גבי יין ,משום דבחבית של שמן
]שנשברה[ בגת העליונה ,ובתחתונה חולין
טמאים ,מודה רבי אליעזר ורבי יהושע שאם
יכול להציל ממנה רביעית בטהרה יציל ואם

לאו תרד ואל יטמאנה ביד ,משום דשמן ראוי
להדליקו ,ולא חשו להפסד מועט .וביין נמי
לא נחלקו אלא דוקא בדאיכא בתחתונה פחות
ממאה חולין שנעשין החולין כולן מדומע
ואיכא הפסד ,אבל אי איכא מאה חולין,
כולהו מודו דאל יטמאנה ביד ,משום דליכא
הפסד:

רומה ׁ ֶשאֲנִ י מֻ זְ הָ ר ָעלֶ יהָ
ש ַע ,לֹא זוֹ ִהיא ְת ּ ָ
)יא( וְ ַעל זוֹ וְ ַעל זוֹ  ,אָ ַמר ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻ
ִמ ְ ּל ַט ּ ְמאָ ּה ,אֶ ָּלא ִמ ְ ּלאָ ְכלָ ּהּ .ובַ ל ְּת ַט ּ ְמאָ ּה ּ ֵכיצַ ד ,הָ יָה עוֹ בֵ ר ִמ ּ ָמקוֹ ם ְל ָמקוֹ ם
רומה ְביָדוֹ  ,אָ ַמר לוֹ נ ְָכ ִריֶ ּ ,תן ִלי אַ חַ ת ֵמהֶ ן וַ אֲטַ ּ ְמאָ ּה ,וְ ִאם
וְ ִכ ָּכרוֹ ת ׁ ֶשל ְּת ּ ָ
יעזֶר אוֹ ֵמר ,יְ ַט ּ ֵמא אֶ ת ּ ֻכ ָּל ּה ,וְ אַ ל יִ ּ ֶתן
לָ או ,הֲ ֵרי אֲנִ י ְמ ַט ּ ֵמא אֶ ת ּ ֻכ ָּל ּהַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
יט ּ ֵמאַ .ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר ,יַנִ יחַ ְלפָ נָיו אַ חַ ת ֵמהֶ ן ַעל הַ ּ ָסלַ ע:
לוֹ אַ חַ ת ֵמהֶ ן וִ ַ
רע"ב ) -יא( על זו ועל זו  -על זו שנולד
לה ספק טומאה ,ועל זו שהולכת לאיבוד,
אמר רבי יהושע שאינו מוזהר על טומאתן.
ואותה שמוזהר עליה בל תטמא כיצד ,היה
עובר וכו' דקאמר ר' יהושע יניח לפניו אחת

על הסלע כדי שלא יגרום טומאה לאחרות,
ואף אותה אחת יניח על הסלע ולא יתננה
בידו ,שלא יטמאנה בידים .והלכה כרבי
יהושע:

נו אַ חַ ת ִמ ּ ֶכם ּונְ ַט ּ ְמאָ ּה ,וְ ִאם לָ או,
נו לָ ּ
רו לָ הֶ ם נ ְָכ ִריםְּ ,ת ּ
)יב( וְ כֵ ן נ ִָׁשים ׁ ֶשאָ ְמ ּ
רו לָ הֶ ם נֶפֶ ׁש אַ חַ ת
או אֶ ת ּ ֻכלָ ן ,וְ אַ ל יִ ְמ ְס ּ
נו ְמ ַט ּ ְמ ִאים אֶ ת ּ ֻכ ְ ּלכֶ ן ,יְ ַט ּ ְמ ּ
הֲ ֵרי אָ ּ
ִמיִ ּשְׂ ָראֵ ל:
רע"ב ) -יב( תנו לנו אחת מכם  -שרוצים
לבא עליה באונס :יטמאו כולן  -דאין דוחים

גמרא

נפש מפני נפש .ובהא מודו ר' אליעזר ור'
יהושע:

 -ברכות דף סב' ע"א

תניא בן עזאי אומר פעם אחת נכנסתי אחר רבי עקיבא לבית הכסא
ולמדתי ממנו שלשה דברים למדתי שאין נפנין מזרח ומערב אלא צפון
ודרום ולמדתי שאין נפרעין מעומד אלא מיושב ולמדתי שאין מקנחין
בימין אלא בשמאל אמר לו רבי יהודה עד כאן העזת פניך ברבך אמר לו
תורה היא וללמוד אני צריך רב כהנא על גנא תותיה פורייה דרב שמעיה
דשח ושחק ועשה צרכיו אמר ליה דמי פומיה דאבא כדלא שריף תבשילא
אמר ליה כהנא הכא את פוק דלאו אורח ארעא אמר לו תורה היא וללמוד
אני צריך מפני מה אין מקנחין בימין אלא בשמאל אמר רבא מפני
שהתורה ניתנה בימין שנאמר מימינו אש דת למו רבה בר בר חנה אמר
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מפני שהיא קרובה לפה ורבי שמעון בן לקיש אמר מפני שקושר בה
תפילין רב נחמן בר יצחק אמר מפני שמראה בה טעמי תורה כתנאי רבי
אליעזר אומר מפני שאוכל בה רבי יהושע אומר מפני שכותב בה רבי
עקיבא אומר מפני שמראה בה טעמי תורה אמר רבי תנחום בר חנילאי כל
הצנוע בבית הכסא נצול משלשה דברים מן הנחשים ומן העקרבים ומן
המזיקין ויש אומרים אף חלומותיו מיושבים עליו:
רש"י על הגמרא
עד כאן  -כלומר כל זה העזת פניך בפני
רבך ,שנסתכלת בכל אלו :דשח ושחק  -עם
אשתו ,שיחה בטלה של ריצוי תשמיש :ועשה
צרכיו  -ושימש מטתו :כדלא שריף תבשילא
 כאדם רעב ,כמו שלא שמשת מטתךמעולם שאתה נוהג קלות ראש זה לתאותך:
שריף  -הומי"ר בלעז :שקרובה לפה -
רגילין להושיטה לפה :שקושר בה תפילין -
בזרוע שמאלו :טעמי תורה  -נגינות טעמי

זוהר

מקרא של תורה נביאים וכתובים ,בין בניקוד
שבספר בין בהגבהת קול ובצלצול נעימות
הנגינה של פשטא ודרגא ושופר מהפך ,מוליך
ידו לפי טעם הנגינה ,ראיתי בקוראים הבאים
מארץ ישראל :מן הנחשים ומן העקרבים ומן
המזיקין  -דמתוך צניעתו מתנהג בנחת
ובשתיקה ,ואין הנחשים מרגישים להתקנאות
בו ,ואף המזיקין חסין עליו :חלומותיו
מיושבין עליו  -שאין המזיקין מבהילין אותו:

– בא דף לב' ע"ב

ֹאו ְּבנֵי הָ ֱאל ִֹהים ְל ִה ְת ַי ֵ ּצב ַעל יְ ָי'
ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ָפ ַתח) ,איוב א'( וַ יְ ִהי הַ ּיוֹ ם וַ ָיּב ּ
וַ יָּבוֹ א ּגַ ם הַ ּ ָ ׂש ָטן ְּבתוֹ כָ ם .וַ יְ ִהי הַ ּיוֹ ם:
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
דא) ,מלכים
הוא קָ ִאים ְל ֵמ ָ
ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָהּ ְ ,ד ּ ְ
ָּדא ר ׁ
ידן ָע ְל ָמאְּ .כגַ וְ ונָא ָ ּ
יך ּ
ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָה הֲוָ ה:
הוא יוֹ ָמא יוֹ ם טוֹ ב ְ ּדר ׁ
ב' ,ד'( וַ יְ ִהי הַ ּיוֹ ם וַ ָיּבֹא ׁ ָש ּ ָמה .הַ ּ
ֹאו ְּבנֵי הָ ֱאל ִֹהיםִ ,א ֵּלין ַרבְ ְר ִבין ְמ ָמנָן ְׁש ִליחָ ן ְּב ָע ְל ָמאְ ,לאַ ְׁשגְּ חָ א ְּבעוֹ בָ ִדין
וַ ָיּב ּ
ִּדבְ נִ י נ ׁ ָָשאְ .ל ִה ְת ַי ֵ ּצב ַעל ה':
ימינוֹ
ְּכ ָמה ְ ּדאַ ְּת אָ ֵמר) ,מלכים א' ,כ"ב( וְ כָ ל צְ בָ א הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם עוֹ ְמ ִדים ָעלָ יו ִמ ִ
קוד ׁ ָשא
ימותא ְ ּד ּ ְ
ומ ּ ְׂשמֹאלוֹ  .אֲבָ ל ְל ִה ְת ַי ֵ ּצב ַעל ה' ְּבהַ אי ְק ָרא אַ ְׁש ַּכחְ נָא ְר ִח ּ ָ
ִּ
ְ
ינון ְמ ָמנָן ְלאַ ְׁש ּגָ חָ א ַעל
יהו ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ לְּ .בגִ יןְּ ,דהָ נֵי ְׁש ִליחָ ןּ ְ ,ד ִא ּ ּ
הוא ָעלַ יְ ּ
ְּב ִריך ּ
וביוֹ ָמא ְ ּדקָ אֵ י
הוְ ּ ,
ינון עוֹ בָ ִדין ּ ֻכ ְ ּל ּ
אטין וְ נ ְַט ִלין ִא ּ ּ
ָשא ,אַ זְ ִלין וְ ׁ ָש ִ
עוֹ בָ ִדין ִ ּד ְבנֵי נ ׁ ָ
ָשא.
יהו ִ ּד ְבנֵי נ ׁ ָ
ִּדינָא ְל ֵמיקָ םְ ,ל ֵמ ָ
ידו קַ טֵ יגוֹ ִרין ְל ֵמיקָ ם ָעלַ יְ ּ
ידן ָע ְל ָמאִ ,א ְת ָע ִב ּ
ימין ְלאַ ְׁש ּגָ חָ א ְּבעוֹ בָ ֵדיהוֹ ןַּ ,בר ְּביִ שְׂ ָראֵ ל
עד ָע ְל ָמא ,לָ א קַ יְ ִ
וְ ָתא ֲחזֵיִ ,מ ָּכל ְ ּ
ְ
הוא:
יהוְּ ,בגִ ין ְ ּד ִא ֵּלין ְּבנִ ין ְל ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ִּב ְלחוֹ ַדיְ ּ
ינון ְמ ָמנָן ְׁש ִליחָ ן,
חו עוֹ בָ ִדין ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל ְּכ ְדקָ א יֵאוֹ תִּ ,כ ְביָכוֹ "ל ִא ּ ּ
וְ כַ ד לָ א ִא ְׁש ְּתכָ ּ
ימיןְּ ,דהָ א ַּכד
ינון עוֹ בָ ִדין ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ לַ ,על ה' וַ ַ ּדאי קַ יְ ִ
ַּכד ָּב ָעאן ְלקַ יְ ּ ָ
ימא ַעל ִא ּ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
יִ שְׂ ָראֵ ל ַעבְ ִדין עוֹ בָ ִדין ְ ּדלָ א ַּכ ְׁש ָרןִּ ,כ ְביָכוֹ "ל ַמ ִּתי ִׁשין חֵ ילָ א ְ ּד ּ ְ
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קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא.
תוק ּ ָפא וְ חֵ ילָ א ְל ּ ְ
ַהֲבין ּ ּ ְ
הוא .וְ כַ ד ַעבְ ִדין עוֹ בָ ִדין ְ ּדכַ ְׁש ָרן ,י ִ
יך ּ
ּ
נו עֹז לֵ אל ִֹהיםְּ .ב ָמהְּ .בעוֹ בָ ִדין ְ ּדכַ ְׁש ָרן .וְ ַעל ָ ּדא,
וְ ַעל ָ ּדא ְּכ ִתיב) ,תהלים ס"ח( ְּת ּ
הו ַרבְ ְרבָ ן ְמ ָמנָן ִא ְת ָּכנ ָׁש ּו ַעל ה'ַ .על ה' וַ ַ ּדאיְּ ,דהָ א ּ ֵכיוָ ן
הוא יוֹ ָמאֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
ְּבהַ ּ
ְ ּד ַעל יִ שְׂ ָראֵ ל ִא ְת ָּכנ ָׁש ּוָ ,עלֵ יהּ ִא ְת ָּכנ ָׁש ּו:
הו אַ ְתיָין ְל ֶמהֱוֵי קַ טֵ יגוֹ ִרין
יהוּ ְ ,דכֻ ְ ּל ּ
וַ ָיּבֹא ּגַ ם הַ ּ ָ ׂש ָטן ְּבתוֹ כָ םּ ,גַ םְ ,לאַ ְס ּגָ אָ ה ָעלַ יְ ּ
ילטוֹ ָרא
יהו ַ ּד ְ
יהוְּ ,בגִ ין ְ ּד ִא ּ
יהו ְּדיִ שְׂ ָראֵ ל) ,דף ל"ג ע"א( וְ ָדא ִא ּתוֹ סָ ף ָעלַ יְ ּ
ָעלַ יְ ּ
ְ
הו
הוֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּדחָ ָמא ּ ְ
הואּ ְ ,דכֻ ְ ּל ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
הו ,קַ טֵ יגוֹ ָרא ִמ ּ ֻכ ְ ּל ּ
ַרבְ ְרבָ א ִמ ּ ֻכ ְ ּל ּ
ֹאמר יְ ָי' אֶ ל הַ ּ ָ ׂשטָ ן ֵמאַ יִ ן ּ ָתבֹא .וְ ִכי לא הֲ וָ ה י ַָדע
אַ ְתיָין ְלקַ ְט ְרגָ אִ .מ ּיָד וַ ּי ֶ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה:
עות ּ
יתאָ ה עוֹ בָ ָדא ִל ְר ּ ֵ
הואֵ ,מאָ ן ֲהוָ ה אָ ֵתי .אֶ ָּלא ְלאַ יְ ָ
ְּ
יך ּ
ֹאמר ִמ ּ ׁש ּוט ָּבאָ ֶרץִ .מ ָּכאן
ש ָטן אֶ ת יְ ָי' וַ יּ ַ
ֹאמר יְ ָי' אֶ ל הַ ּ ָ ׂש ָטן וְ גוֹ ' וַ יּ ַַען הַ ּ ָ ׂ
וַ ּי ֶ
יפנָאּ ְ ,דיִ ּ ׁש ּובָ א ְ ּדאַ ְר ָעא ִא ְת ְמסָ ר ְל ִס ְט ִרין אַ ח ֲָרנִ יןַּ ,בר אַ ְר ָעא ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל
אוֹ ִל ְ
ְ
ִּב ְלחוֹ ָדהָ אֵ ּ .כיוָ ן ְ ּדאָ ַמר ִמ ּ ׁש ּוט ָּבאָ ֶרץ ,אַ ְׁש ּגַ ח ּ ְ
הואְּ ,דבָ ֵעי ְל ֶמהֱוֵי
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ֲש ְמ ּ ָת ִל ְּבךָ
ֹאמר יְ ָי אֶ ל הַ ּ ָ ׂש ָטן ה ַ ׂ
יהו ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ לִ .מיָּד) ,איוב א'( וַ יּ ֶ
ַ ּד ְלטוֹ ָרא ָעלַ יְ ּ
הו ָּבאָ ֶרץ:
ַעל ַעבְ ִ ּדי ִא ּיוֹ ב ִּכי אֵ ין ָּכמוֹ ּ
יהו ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל,
חָ ָמא ׁ ַשעֲ ָתא ְל ֵמיהַ ב לֵ ּ
חולָ קָ אְּ ,ב ָמה ְ ּדיִ ְתעֲ סַ ק ,וְ יִ ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמ ּנַיְ ּ
יה ּ
מוהָ :
וְ הָ א ּ ְ
אוק ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ה'
)ח( אין מזמנין אלא על מי שאכל כזית פת ולמעלה שבעה שאכלו פת ושלשה אכלו
עמהן ירק או ציר וכיוצא בהן מצטרפין לזמן בשם והוא שיהיה המברך מאוכלי הפת
אבל ששה שאכלו פת וארבעה ירק אין מצטרפין עד שיהיו אוכלי הפת רוב הניכר במה
דברים אמורים בעשרה אבל בשלשה צריך שיאכלו כל אחד ואחד מהן כזית פת ואח"כ
מזמנין:
)ט( שנים שאכלו וגמרו מלאכול ובא שלישי ואכל אם יכולין לאכול עמו כל שהוא
ואפילו משאר אוכלין מצטרף עמהן וחכם גדול שבמסובין הוא שמברך לכולן אע"פ
שלא בא אלא באחרונה:
)י( שלשה שאכלו כאחד אינן רשאין ליחלק וכן ארבעה וכן חמשה וששה יש להם ליחלק
עד עשרה מעשרה ולמעלה אינם רשאים ליחלק עד עשרים שכל זמן שיחלקו ותהיה
ברכת הזימון לכל חלק וחלק כזימון הכל יש להם ליחלק:

ð"òì
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