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חק לישראל – פרשת ראה יום א'
תורה -

דברים פרק יא'

ֹתן ִל ְפנֵיכֶ ם הַ ּיוֹ ם
וקלָ לָ ה) :כו( ְראֵ ה אָ ֹנ ִכי נ ֵ
ֹתן ִל ְפנֵיכֶ ם הַ ּיוֹ ם ְּב ָרכָ ה ּ ְ
)כו( ְראֵ ה אָ ֹנ ִכי נ ֵ
קֳד ֵמיכוֹ ן יוֹ ָמא ֵדין ִּב ְרכָ ן ו ְּלוָ ִטין:
וקלָ לָ ה) :כו( ֲחזֵי ִ ּדי אֲ נָא יָהֵ ב ָ
ְּב ָרכָ ה ּ ְ

אֲשר אָ ֹנ ִכי ְמצַ וֶ ּ ה
ֶׁ
עו אֶ ל ִמצְ וֹ ת יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ ם
)כז( אֶ ת הַ ְּב ָרכָ ה אֲ ׁ ֶשר ִּת ְׁש ְמ ּ
אֲשר אָ נ ִֹכי ְמצַ ֶ ּוה
עו אֶ ל ִמצְ וֹ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם ׁ ֶ
ֲשר ִּת ְׁש ְמ ּ
אֶ ְתכֶ ם הַ ּיוֹ ם) :כז( אֶ ת הַ ְ ּב ָרכָ ה א ׁ ֶ
אֶ ְתכֶ ם הַ ּיוֹ ם:

)כז( יָת ִּב ְרכָ ן ִ ּדי ְתקַ ְּבלוּן ְל ִפ ּקו ַּד ּיָא ַ ּדיְ ָי אֱלָ הֲ כוֹ ן ִ ּדי אֲ נָא ְמפַ ּקֵ ד י ְָתכוֹ ן יוֹ ָמא ֵדין:

ֲשר
עו אֶ ל ִמצְ וֹ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם וְ סַ ְר ּ ֶתם ִמן הַ ֶ ּד ֶר ְך א ׁ ֶ
)כח( וְ הַ ְ ּקלָ לָ ה ִאם לֹא ִת ְׁש ְמ ּ
תם) :כח(
אֲשר לֹא יְ ַד ְע ּ ֶ
אָ ֹנ ִכי ְמצַ וֶ ּ ה אֶ ְתכֶ ם הַ ּיוֹ ם לָ לֶ כֶ ת אַ ח ֲֵרי אֱ ל ִֹהים אֲחֵ ִרים ׁ ֶ

ֲשר אָ נ ִֹכי ְמצַ וֶ ּ ה
עו אֶ ל ִמצְ וֹ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם וְ ַס ְר ּתֶ ם ִמן הַ ֶ ּד ֶר ְך א ׁ ֶ
וְ הַ ְ ּקלָ לָ ה ִאם לֹא ִת ְׁש ְמ ּ
שר לֹא יְ ַד ְע ּתֶ ם) :כח( ו ְּלוָ ַט ּיָא ִאם לָ א ְתקַ ְּבלוּן ְל ִפ ּקו ַּד ּיָא
אֶ ְתכֶ ם הַ ּיוֹ ם לָ לֶ כֶ ת אַ חֲ ֵרי ֱאל ִֹהים ֲאחֵ ִרים ֲא ׁ ֶ

ַדיְ ָי אֱלָ הֲ כוֹ ן וְ ִת ְסטוּן ִמן אָ ְרחָ א ִ ּדי אֲ נָא ְמפַ ּקֵ ד י ְָתכוֹ ן יוֹ ָמא ֵדין ִל ְמהַ ְך ָּב ַתר ַטעֲ וַ ת ַע ְמ ַמ ּיָא ִ ּדי לָ א יְ ַד ְע ּתוּן:

)כט( וְ הָ יָה ִּכי יְ ִבי ֲא ָך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֲשר אַ ּ ָתה בָ א ׁ ָש ּ ָמה ְל ִר ְׁש ּ ָת ּה
יך אֶ ל הָ אָ ֶרץ א ׁ ֶ
ָת ּ ָתה אֶ ת הַ ְּב ָרכָ ה ַעל הַ ר גְּ ִרזִ ּים וְ אֶ ת הַ ְ ּקלָ לָ ה ַעל הַ ר ֵעיבָ ל) :כט( וְ הָ יָה ִּכי
וְ נ ַ

יְ ִבי ֲא ָך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֲשר אַ ּ ָתה בָ א ׁ ָש ּ ָמה ְל ִר ְׁש ּ ָת ּה וְ נ ַָת ּ ָתה אֶ ת ַה ְ ּב ָרכָ ה ַעל ַהר
יך אֶ ל ָהאָ ֶרץ א ׁ ֶ
אֲרי יְ ֵע ִל ּנ ְָך יְ ָי אֱלָ הָ ְך ְלאַ ְר ָעא ִ ּדי אַ ְּת ָעלֵ ל ּ ַת ּ ָמן ְל ֵמ ְיר ַת ּה
גְּ ִרזִ ּים וְ אֶ ת הַ ְ ּקלָ לָ ה ַעל ַהר ֵעיבָ ל) :כט( וִ יהֵ י ֵ

וְ ִת ּ ֵתן יָת ְמבָ ְרכַ ּיָא ַעל טו ָּרא ִדגְ ִרזִ ּין וְ יָת ְמלַ ְט ַט ָ ּיא ַעל ּטו ָּרא ְד ֵעיבָ ל:

ישב
)ל( הֲ לֹא הֵ ּ ָמה ְּב ֵעבֶ ר הַ יּ ְַר ֵ ּדן אַ ח ֲֵרי ֶ ּד ֶר ְך ְמבוֹ א הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ְּבאֶ ֶרץ הַ ְּכנַעֲ נִ י הַ ּ ׁ ֵ
מול הַ גִּ ְל ּגָ ל אֵ צֶ ל אֵ לוֹ נֵי מ ֶֹרה) :ל( הֲ לֹא הֵ ּ ָמה ְ ּב ֵעבֶ ר הַ יַ ּ ְר ֵ ּדן אַ ח ֲֵרי ֶ ּד ֶר ְך ְמבוֹ א
ָּבעֲ ָרבָ ה ּ
מול הַ גִּ ְל ּגָ ל אֵ צֶ ל אֵ לוֹ נֵי מ ֶֹרה) :ל( הֲ לָ א ִא ּנוּן ְּב ִע ְב ָרא
הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ְ ּבאֶ ֶרץ הַ ְּכנַעֲ נִ י הַ ּ ׁ ֵ
ישב ָּבעֲ ָרבָ ה ּ
יש ֵרי מ ֶֹרה:
יש ָרא לָ קֳ בֵ ל גִּ ְלגְּ לָ א ִּב ְס ַטר ֵמ ְׁ
ָתב ְּב ֵמ ְׁ
ְדי ְַר ְ ּדנָא אֲ חוֹ ֵרי אֹ ַרח ַמעֲ לָ נֵי ִׁש ְמ ׁ ָשא ְּבאַ ְר ָעא ְּכנַעֲ נָאָ ה ְ ּדי ֵ

אֲשר יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ ם
)לא( ִּכי אַ ּ ֶתם ע ְֹב ִרים אֶ ת הַ יּ ְַר ֵ ּדן לָ בֹא לָ ֶר ׁ ֶשת אֶ ת הָ אָ ֶרץ ׁ ֶ
יש ְב ּ ֶתם ָּב ּה) :לא( ִּכי אַ ּ ֶתם ע ְֹב ִרים אֶ ת הַ יּ ְַר ֵ ּדן לָ בֹא
ֹתן לָ כֶ ם וִ ִיר ְׁש ּ ֶתם אֹ ָת ּה וִ ׁ ַ
נ ֵ
יש ְב ּ ֶתם ָּב ּה:
יר ְׁש ּ ֶתם אֹ ָת ּה וִ ׁ ַ
ֹתן לָ כֶ ם וִ ִ
אֲשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם נ ֵ
לָ ֶר ׁ ֶשת אֶ ת הָ אָ ֶרץ ׁ ֶ
יתבוּן ַּב ּה:
ירת יָת אַ ְר ָעא ַ ּדיְ ָי אֱלָ הֲ כוֹ ן יָהֵ ב ְלכוֹ ן וְ ֵת ְירתוּן י ַָת ּה וְ ֵת ְ
אֲרי אַ ּתוּן ָע ְב ִרין יָת י ְַר ְ ּדנָא ְל ֵמ ַעל ְלמֵ ַ
)לא( ֵ

רש"י
)כז( ראה אנכי נותן  -ברכה וקללה.
האמורות בהר גרזים ובהר עיבל:
)כח( מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם היום
ללכת וגו'  -הא למדת שכל העובד עבודת
כוכבים הרי הוא סר מכל הדרך שנצטוו
ישראל מכאן אמרו המודה בעבודת כוכבים
ככופר בכל התורה כולה:
)כט( ונתתה את הברכה  -כתרגומו ית
מברכיא את המברכים .על הר גרזים  -כלפי
הר גרזים הופכים פניהם ופתחו בברכה ברוך
האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה וגו' .כל
הארורים שבפרשה אמרו תחלה בלשון ברוך

ואח"כ הפכו פניהם כלפי הר עיבל ופתחו
בקללה:
)ל( הלא המה  -נתן בהם סימן :אחרי -
אחר העברת הירדן הרבה והלאה למרחוק
וזהו לשון אחרי כל מקום שנאמר אחרי
מופלג הוא :דרך מבוא השמש  -להלן מן
הירדן לצד מערב וטעם המקרא מוכיח שהם
שני דברים שננקדו בשני טעמים אחרי נקוד
בפשטא ודרך נקוד במשפל והוא דגוש ואם
היה אחרי דרך דבור אחד היה נקוד אחרי
במשרת בשופר הפוך ודרך בפשטא ורפה :מול
הגלגל  -רחוק מן הגלגל :אלוני מורה -
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חק לישראל – פרשת ראה יום א'
)לא( כי אתם עוברים את הירדן וגו' .נסים
של ירדן יהיו סימן בידכם שתבואו ותירשו את
הארץ:

שכם הוא שנאמר עד מקום שכם עד אלון
מורה:

נביא

– ישעיה נד' יא'-טז'

וך אֲבָ נַיִ ְך וִ יסַ ְד ִּת ְ
עֲ נִ יָּה ֹסעֲ ָרה לֹא נֻחָ ָמה ִה ּ ֵנה אָ ֹנ ִכי ַמ ְר ִּביץ ַּב ּפ ּ ְ
ירים:
יך ַּב ּ ַס ּ ִפ ִ

)יא(
)יא( חשיבתא מקבלא עולבן קרתא דאמרין עלה עממיא לא תתנחם הא אנש כבש בצדידא אבני רצפתיך
ואשכלליניך באבנין טבין:

בולֵ ְך ְלאַ ְבנֵי חֵ פֶ ץ:
וְ ַ ׂש ְמ ִּתי ַּכ ְד ֹכד ִׁש ְמ ׁש ַֹתיִ ְך ּ ְׁ
וש ָע ַריִ ְך ְלאַ ְבנֵי אֶ ְק ָ ּדח וְ כָ ל גְּ ּ

)יב(
ואשוי במרגלין אעך ותרעיך לאבני גמר וכל תחומיך לאבני צרוך:

מודי יְ הֹוָ ה וְ ַרב ְׁשלוֹ ם ָּבנָיִ ְך:
וְ כָ ל ָּבנַיִ ְך ִל ּ ּ ֵ

)יג(
שלם בנך:

)יב(

)יג( וכל בניך אלפין באוריתא דיי וסגי יהי

ומ ּ ְמ ִח ּ ָתה ִּכי לֹא ִת ְק ַרב אֵ לָ יִ ְך:
יר ִאי ּ ִ
ִּבצְ ָדקָ ה ִּתכּ וֹ נָנִ י ַרח ֲִקי ֵמ ֹע ׁ ֶשק ִּכי לֹא ִת ָ

)יד(
)יד( בזכותא תתקנין אתרחקי מעושקא ארי לא תדחלין ומתבירא ארי לא יעול עלך:

ְ

ְ

תך ָעלַ יִ ך יִ ּפוֹ ל) :טו( הא אתכנשא יתכנשון ליך
ָגור אֶ פֶ ס ֵמאוֹ ִתי ִמי גָ ר ִא ּ ָ
)טו( הֵ ן ּגוֹ ר י ּ
גלות עמיך לסופא מלכי עממיא דמתכנשין לאעקא ליך ירושלם בגויך יתרמון:

הו וְ אָ נֹכִ י
אתי חָ ָר ׁש נֹפֵ חַ ְּבאֵ ׁש ּ ֶפחָ ם ּומוֹ צִ יא ְכ ִלי ְל ַמעֲ ֵׂ
)טז( ִהן } ִה ּנֵה{ אָ ֹנ ִכי ָּב ָר ִ
ש ּ
בל) :טז( הא אנא ברית נפחא נפח נור בשחורין ומפיק מנא לצורכה ואנא
אתי ַמ ְׁש ִחית ְלחַ ּ ֵ
ָּב ָר ִ
ברית מחבלא לחבלא:

רש"י
)יא( סוערה  -שלבה סוער ברובי צרות.
מרביץ בפוך  -רוצף רצפתך מאבני נופך:
)יב( כדכד  -מין אבן טובה .שמשותיך  -י"ת
אמך ומנחם חברו עם ישמשוניה ויש פותרין
לשון שמש חלונות שחמה זורחת בהן ועושין
כנגדו מחיצה במיני זכוכית צבעים לנוי
ומדרש תהלים פותר שמשותיך ושמש ומגן
)תהלים פד( שיני החומה .לאבני אקדח -
י"ת לאבני גמר גומרין תרגום גחלים פתר
אקדח לשון קדחי אש והם מין אבנים טובות
בוערות כלפידי' והוא קרבונקל"א לשון גחלת
ויש פותרין לשון מקדח אבנים גדולות שכל
חלל הפתח קדוח בתוכו והמזוזות והמפתן
והסף כולן מתוך האבן הם .לאבני חפץ -
לאבני צרוך:
)יד( רחקי מעושק  -כמו )ישעיהו נב(
התנערי מעפר תרחקי מן העושקי' אותך
)רחקי מעושק תרחק מלעשוק בני אדם כדרך
שעושים רשעים שאוספי' ממון מגזל אבל

אתם לא תצרכו לגזול כי לא תיראו מדלות
ועניות וממחתה כי לא תבא ולא תקר' אליך
אברבנאל( )בצדקה שתעשה תהיה נכונה
בגאולת עולם ותהיה רחוקה מעושק בני אדם
כי לא תראי אפי' פחד ויראה לא יהיה לך
מהם ותהיה רחוקה ממחתה שלא תקרב
אליך ,איל"ה שלוח'(:
)טו( הן גור יגור אפס מאותי  -הן ירא יירא
ויגור מגזרת רעו' אותו שאין אני עמו הוא
שעיר .מי גר אתך  -מי אשר נאסף עליך
למלחמה ,או מי גר מי שנתגרה בך ,ורבותינו
פירשוהו בגרים לומ' שאין מקבלי' גרים
לימות משיחנו ואף בפשוטו של מקרא יתכן
מי שנעשו גרים אתך בעניותך עליך יפול
בעשירותך כמו על פני כל אחיו נפל )בראשית
כה(:
)טז( הנה אנכי  -אשר בראתי חרש המתקן
כלי ואני אשר בראתי משחית המחבלו כלו'
אני הוא שגריתי בך את האוי' אני הוא
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שהתקנתי לו פורעניות .ומוציא כלי למעשהו

כתובים

 -לצורך גומרו כל צורכו:

 -תהילים פרק ז' ז'-יב'

ית:
עורה אֵ לַ י ִמ ְׁש ּ ָפט צִ וִ ּ ָ
ָשא ְּב ַע ְברוֹ ת צוֹ ְר ָרי וְ ּ ָ
קומה יְ הֹוָ ה ְּבאַ ּ ֶפ ָך ִה ּנ ֵ ׂ
ּ ָ

)ז(
בתוקפך אתנטל ברוגזא על מעיקי וסרהיב לי דינא די פקדתא:

וַ עֲ ַדת ְלאֻ ּ ִמים ְּתסוֹ ְבבֶ ָּך וְ ָעלֶ יהָ לַ ּ ָמרוֹ ם ׁש ּובָ ה:

)ח(
לבי שכנתך תוב:

)ח( וכנישת אמיא תחזרינך ואמטלתהא

יְ הֹוָ ה י ִָדין ַע ּ ִמים ׁ ָש ְפטֵ נִ י יְ הֹוָ ה ְּכצִ ְד ִקי ּוכְ תֻ ּ ִמי ָעלָ י:

)ט (
יתי יי כזכותי וכשלמותי פרע עלי:

)ט( מימרא דיי ידין עממיא דון

וכלָ יוֹ ת ֱאל ִֹהים צַ ִ ּדיק:
ותכוֹ נֵן צַ ִ ּדיק ּו ֹבחֵ ן ִלבּ וֹ ת ּ ְ
יִ גְ ָמר נָא ַרע ְר ׁ ָש ִעים ּ ְ

) י(
כען בישא דרשיעי וישתכללון צדיקי ובחן לבבי וכלין אלהא זכאה:

יע יִ ְׁש ֵרי לֵ ב:
)יא( ָמגִ נִּ י ַעל אֱ ל ִֹהים מוֹ ִׁש ַ
)יב( אֱ ל ִֹהים ׁשוֹ פֵ ט צַ ִ ּדיק וְ אֵ ל ז ֵֹעם ְּבכָ ל יוֹ ם:

)ז( קום יי

)י( ישתצי

)יא( תריסי על אלהא פריק תריצי לבא:
)יב( אלהא דינא זכאה ובתקוף רגיז על רשיעי

כל יומא:

רש"י
)ז( קומה ה' באפך  -על שונאי כגון ישבי
ואחיו ופלשתים שלא אמסר בידם .הנשא -
התפאר להראות נקמת עברה בהתעברך
עליהם .ועורה אלי  -שאוכל לעשות בהם
משפט נקמה אשר צוית והיכן צוית תרועם
בשבט ברזל )תהלים ב( ואיבתי את אויביך
)שמות כג( זה מצאתי במדרש:
)ח( ועדת לאמים תסובבך  -אם יחזרו
אחריך להושיעם אל תשמע לקולם ,התרחק
מעליהם ושוב ושב במקומך במרום רפיש"א
בלעז ד"א למרום שובה להראות להם שידך
עליונה:

משנה

)ט( ה' ידין עמים  -הפוך הדין מעלינו ותנהו
על הרשעים ,ידין לשון יסורין .שפטני ה'
כצדקי  -שפוט לפי מעשים טובים שבידם
ולא לפי העבירות:
)י( יגמר  -לשון כליון וכן פתר מנחם גמר
אמר )תהלים טז( גמר חסיד )תהלים יב( וכן
כלם )סא"א( .ותכונן צדיק ובוחן לבות -
אתה יודע מי הוא הצדיק שתכוננהו .אלהים
צדיק  -כן שמך:
)יב( שופט צדיק  -אתה לשפוט צדק .זועם
בכל יום  -כשרואה את מעשה הרשעים:

 -תרומות פרק ד'

רומה ָעלָ יו ,אֲבָ ל לֹא
נו ְּת ּ ָ
רומה ּ ַ
יש ִמ ְקצָ ת ְּת ּ ָ
)א( הַ ּ ַמפְ ִר ׁ
ומ ַעשְׂ רוֹ תּ ,מוֹ צִ יא ִמ ּ ֶמ ּ ּ
רומה
הוא ְל ָמקוֹ ם אַ חֵ ר ְּת ּ ָ
ְל ָמקוֹ ם אַ חֵ רַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ,אַ ף מוֹ צִ יא
ּ
ומ ַעשְׂ רוֹ ת:
ּ ַ
רע"ב ) -א( סאין אחרים של טבל אינו
יכול להפריש עליהן מאלו שהוציא מקצת
תרומתן  -דלגבי אחרים תלינן דלמא מן

המתוקן הוא מוציא עליהן ולא מן הטבל שבו,
ור' מאיר שרי אף למקום אחר .ואין הלכה
כר' מאיר:
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חק לישראל – פרשת ראה יום א'
וסאָ ה לֶ ָענִ יַ ,מ ְפ ִריש ַעד
גורה ,וְ נ ַָתן ְסאָ ה ְלבֶ ן לֵ וִ י ּ ְ
יו פֵ רוֹ ָתיו ַּב ּ ְמ ּ ָ
)ב( ִמי ׁ ֶשהָ ּ
יש אֶ ָּלא
ְׁשמוֹ נֶה ְס ִאין וְ אוֹ כְ לָ ןִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ינוֹ ַמ ְפ ִר ׁ
ְל ִפי חֶ ְׁשבּ וֹ ן:
רע"ב ) -ב( במגורה  -באוצר כדכתיב )חגי
ב( העוד הזרע במגורה :ונתן סאה לבן לוי -
מתניתין איירי בפועל חבר הבא לסעוד אצל
בעל הבית ואינו מאמינו על המעשרות ,וראה
הפועל את בעל הבית נותן ממגורתו סאה
לבן לוי וסאה לעני ,ר' מאיר אומר דאותו
פועל יכול לאכול מן המגורה שמונה סאים,
דמסתמא בתורת מעשר ראשון נתן ללוי
ובתורת מעשר עני נתן לעני והרי יש כאן
שמונה סאים מתוקנים ומעט יותר ואף על
פי שלא ראהו מפריש תרומה גדולה לא
נחשדו עמי הארץ על התרומה :וחכמים
אומרים לא הפריש בעל הבית אלא לפי
חשבון  -סעודה זו שרוצה הפועל לאכול
אצלו ,והשאר מתנה בעלמא הוא דיהיב ללוי
ולעני ,הלכך אין הפועל יכול לאכול אצלו עד

שיכלו שמונה סאין כדברי רבי מאיר ,אלא
אותה סעודה שהיה לו לאכול אצלו ותו לא.
פירוש אחר ,ונתן סאה לבן לוי וסאה לעני
והלכו להם ,וכשבא להפריש שמונה סאין מן
המגורה ולאכול אותם על סמך השני סאין
שנתן לבן לוי ולעני ,ואינו יודע אם אותן שני
סאין קיימים אם לאו ,רבי מאיר אומר
מפריש שמונה סאין ואוכלן על סמך אותן שני
סאין שנתן לבן לוי ולעני ,בחזקת שהן
קיימים .וחכמים אומרים אינו מפריש אלא
לפי חשבון הקיימים ,אם כל השני סאין
קיימים מפריש עליהן שמונה סאין ומעט
יותר ,ואם אין קיימים אלא חציין אינו מפריש
עליהם אלא ארבע סאין ,לפי חשבון מה
שנמצא מהן קיימים כך מפריש עליהם ולא
יותר והלכה כחכמים:

רומהַ ,עיִ ן יָפָ ה ,אֶ חָ ד ֵמאַ ְר ָּב ִעיםֵ ּ .בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםִ ,מ ְׁשל ִֹׁשים.
עור ְּת ּ ָ
)ג( ִׁש ּ
וְ הַ ֵּבינוֹ נִ יתֵ ,מ ֲח ִמ ִׁשים .וְ הָ ָר ָעהִ ,מ ּ ִׁש ּ ִׁשיםָ ּ .ת ַרם וְ ָעלָ ה ְביָדוֹ אֶ חָ ד ִמ ּ ִׁש ּ ִׁשים,
רומה ,וְ אֵ ינוֹ צָ ִר ְ
יך ִל ְתרוֹ ם .חָ זַר וְ הוֹ ִסיף ,חַ יָּב ַּב ּ ַמ ַעשְׂ רוֹ תָ .עלָ ה ְביָדוֹ ִמ ּ ִׁש ּ ִׁשים
ְּת ּ ָ
מודַּ ,ב ּ ִמ ָ ּדה ּובַ ּ ִמ ְׁשקָ ל ּובַ ּ ִמנְ יָןַ .ר ִּבי
וְ אֶ חָ דְּ ,ת ּ ָ
הוא לָ ּ
רומה ,וְ ַיחֲזוֹ ר וְ יִ ְתרוֹ ם ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ
הודה אוֹ מֵ ר ,אַ ף ׁ ֶשלּ ֹא ִמן הַ ּמֻ ּקָ ף:
יְ ּ ָ
רע"ב ) -ג( עין יפה אחד מארבעים  -מי
שהוא נדיב לב ותורם בעין יפה מפריש אחד
מארבעים :והבינונית אחד מחמשים  -לאו
דברי בית שמאי נינהו אלא תנא קמא קאמר
לה ,ומעין יפה דבית שמאי אתה למד
לדבריהם עין רעה ובינונית אף על גב דלא
תני לא במתניתין :ועלה בידו אחד מששים -
כגון שתרם מאומד ועלה בידו אחד מששים
והוא עין רעה :חזר והוסיף חייב במעשרות
 דכבר נפטרו ואין שם תרומה חל על מהשמוסיף הלכך התוספת הזאת הויא טבל
גמור וחייבת במעשרות :מששים ואחד  -כגון
שהיו בכרי ששים ואחד סאין ,ועלה בידו

סאה ,אותה סאה ,תרומה :ויחזור ויתרום
כמו שהוא למוד ] -אם הוא רגיל[ לתרום
אחד מששים יפריש עדיין אחד מששים
בסאה ,ואם הוא רגיל לתרום אחד מחמשים
נמצאו דנשארו עדיין אחד עשר סאין שלא
נתרמו :במדה ובמשקל  -כלומר אותו מותר
שהוא תורם ,מתר לתרום במדה ובמשקל
ובמנין ,דלא אמרו לתרום מאומד אלא
בתחלת התרומה :אף שלא מן המוקף -
דסבר ר' יהודה אין צריך לתרום מן המוקף
אלא בתחלת תרומה .ואין הלכה כרבי יהודה:
מוקף  -קרוב וסמוך ובאותו מקום עצמו:

ותרוֹ םּ ,תוֹ ֵרם ְּכ ַד ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ַּב ַעל הַ ָּביִ תִ .אם אֵ ינוֹ יוֹ ֵד ַע
לוחוֹ צֵ א ּ ְ
)ד( הָ אוֹ ֵמר ִל ְׁש ּ
ש ָרה אוֹ הוֹ ִסיף
ַ ּד ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ַּב ַעל הַ ָּביִ תּ ,תוֹ ֵרם ַּכ ּ ֵבינוֹ נִ ית ,אֶ חָ ד ֵמח ֲִמ ּ ִׁשיםִ ּ .פחֵ ת עֲ ָ ׂ
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חק לישראל – פרשת ראה יום א'
רומתוֹ
נִת ַּכ ּוֵן ְלהוֹ ִסיף א ֲִפלּ ּו אַ חַ ת ,אֵ ין ְּת ּ ָ
רומהִ .אם ְ
רומתוֹ ְּת ּ ָ
ש ָרהְּ ,ת ּ ָ
עֲ ָ ׂ
רומה:
ְּת ּ ָ
רע"ב ) -ד( כדעתו של בעל הבית  -לפי
שיש תורם בעין יפה ויש בעין רעה ויש
בבינונית :פיחת עשרה  -ותרם מארבעים :או
הוסיף עשרה  -ותרם מששים :תרומתו
תרומה  -דכיון דבאחד משיעורי חכמים חכם

יכול למימר ליה ,אנא להכי אמדתיך :ואם
נתכוין להוסיף  -שהיה יודע דעתו של בעל
הבית ובמתכוין הוסיף אפילו אחד ,אין
תרומתו תרומתו:

ָתר
ש ר .י ֵ
רומת ַמעֲ ֵ ׂ
ש ָרהִּ ,כ ְת ּ ַ
יעזֶר אוֹ ֵמר ,אֶ חָ ד ֵמעֲ ָ ׂ
רומהַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
)ה( הַ ּ ַמ ְר ֶּבה ִּב ְת ּ ָ
שר ְל ָמקוֹ ם אַ חֵ רַ .ר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל אוֹ מֵ רֶ ,מחֱצָ ה חֻ ִ ּלין
רומת ַמעֲ ֵ ׂ
ש ּנָה ְּת ּ ַ
ִמ ָּכאן ,יַעֲ ֶ ׂ
רומהַ .ר ִּבי ַט ְרפוֹ ן וְ ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ְמ ִריםַ ,עד ׁ ֶשיְ ּ ׁ ַשיֵּר ׁ ָשם חֻ ִ ּלין:
ומחֱצָ ה ְת ּ ָ
ּ ֶ
רע"ב ) -ה( אחד מעשרה  -יכול להרבות
ולהפריש תרומה ,הואיל ואשכחן שם תרומה
במקום אחר שהיא אחד מעשרה .ואם ריבה
יותר אין שם תרומה על אותו ריבוי ,והוא
חולין הטבולין למעשר ,ומדומע בתרומה ,וזו
היא תקנתו ,שיעשנו תרומת מעשר למקום
אחר .ויתנהו ללוי שיעשנו תרומת מעשר על
מעשר טבל שלו והלוי יתן לו חולין כנגד אותו
ריבוי .והא דקאמר יעשנו תרומת מעשר
למקום אחר ולא אמר יעשנו תרומה למקום

אחר ,לפי שאין תורמין שלא מן המוקף אבל
תרומת מעשר מפרישין אותה ]אפילו[ שלא מן
המוקף :מחצה חולין ומחצה תרומה  -דסבר
יכול אדם לעשות חצי כריו תרומה דכתיב
)דברים יח( ראשית דגנך דיו לראשית שיהא
כדגן ]ראשית היא תרומה[ ודגן הוא השיריים:
עד שישייר שם חולין  -לא ביענן רק שיהיו
שיריה ניכרים .והלכה כרבי טרפון ורבי
עקיבא:

ובאֶ ְמצַ ע
)ו( ִּב ְׁשל ׁ ָֹשה פְ ָר ִקים ְמ ׁ ַשעֲ ִרים אֶ ת הַ ַּכ ְל ָּכלָ הַּ ,ב ַּבכּ ּורוֹ תּ ,ובַ ְּסיָפוֹ תְ ּ ,
נו .וְ הַ ּ ׁשוֹ קֵ לְ ,מ ׁ ֻש ָּבח ִמ ּ ְׁשלָ ּ ְׁש ּ ָתן:
הַ ּקָ יִ ץ .הַ ּמוֹ נֶהְ ,מ ׁ ֻש ָּבח .וְ הַ ּמוֹ ֵדדְ ,מ ׁ ֻש ָּבח ִמ ּ ֶמ ּ ּ
רע"ב ) -ו( הכלכלה  -הסל שמודדים בו
להפריש המעשרות ותרומת מעשר ,שאין
מפרישים אותן אלא במדה ובמנין ובמשקל
כדתנן ואל תרבה לעשר אומדות .אבל תרומה
גדולה אין מפרישים אותה אלא מאומד כדתנן
לעיל :משערין את הכלכלה  -לידע מה
שיכנסו בה מן הפירות :בבכורות  -בזמן
שהפירות בבכוריהן הן במלואתן והכלכלה
מכילה מהן פחות ממה שהיא מכילה מהן
בסוף הקיץ שכבר התחילו להצטמק והן

צנומות דקות :ובאמצע הקיץ  -שהן מבושלות
ואינם מצומקות ,הכלכלה מחזקת מן הפירות
יותר ממה שמחזקת מהן כשהן מבוכרות
במלואן ,ופחות ממה שהיא מחזקת מהן בסוף
הקיץ כשכבר נצטמקו .הלכך משערין בשלשה
זמנים הללו :ובסיפות  -פירות שבסוף הקיץ:
המונה משובח  -מן המוציא באומד :והמודד
משובח וכו'  -ודוקא במעשרות ותרומת
מעשר אבל לא בתרומה גדולה כדפרישית:

ומאָ הַ .ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמרְּ ,ב ֵמאָ ה
רומה ,עוֹ לָ ה ְּבאֶ חָ ד ּ ֵ
יעזֶר אוֹ ֵמרְּ ,ת ּ ָ
אֱל ֶ
)ז( ַר ִּבי ִ
עורַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י ֶּבן ְמ ׁ ֻש ָּלם אוֹ ֵמר ,וָ עוֹ ד ,קַ ב ְל ֵמאָ ה
וָ עוֹ ד ,וָ עוֹ ד זֶה ,אֵ ין לוֹ ִׁש ּ
תות לַ ּ ְמ ַד ּ ֵמ ַע:
ְסאָ הְׁ ,ש ּ
רע"ב ) -ז( תרומה עולה באחד ומאה -
סאה של תרומה שנפלה למאה סאין של חולין
שהם בין הכל אחד ומאה נוטל אחד מהן
ונותנה לכהן והשאר חולין כמו שהיו :במאה
ועוד  -אם נפלה סאה של תרומה לתוך

תשעים ותשעה סאין של חולין ומשהו יותר
מתשעים ותשעה ,וזה המשהו אין לו שיעור,
הואיל ויש כאן מאה ועוד משהו נוטל סאה
אחת ונותנה לכהן והשאר חולין כשהיה :קב
למאה סאה שתות למדמע  -אם נפלה סאה
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של תרומה בצ"ט של חולין וקב יותר ,שהקב
הוא שתות לסאה של תרומה המדמעת,
שהסאה ששה קבים .אז נוטל סאה אחת
והשאר חולין כשהיו .אבל אם היו החולין
פחות מצ"ט וקב ,הכל מדומע ,וימכרו כולם
לכהן בדמי תרומה חוץ מדמי סאה של
תרומה שבה .והלכה כרבי אליעזר שאין
תרומה עולה בפחות מאחת ומאה .דסתם לן
תנא כוותיה בכמה דוכתי .והכל מודים שאין

התרומה עולה במאה בלבד ,וכל שכן בפחות
ממאה דכתיב בתרומת מעשר )במדבר יח(
מכל חלבו את מקדשו ממנו ,דבר שאתה
תורם ממנו אם נפל לתוכו מקדשו והיינו אחד
ממאה דממאה סאין מפרישין עשר למעשר
ראשון ומאותן עשר ,סאה לתרומת מעשר,
ואמר רחמנא שאם חזרה אותה סאה לתשעים
ותשעה ,מקדשתן ,ונעשה הכל מדומע:

)ח( ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ מֵ רְּ ,תאֵ ינִ ים ְׁשחוֹ רוֹ ת ַמעֲ לוֹ ת אֶ ת הַ ְ ּלבָ נוֹ תְ ,לבָ נוֹ תַ ,מעֲ לוֹ ת
גולֵ י ְדבֵ לָ ה ,הַ גְּ דוֹ ִלים ַמעֲ ִלים אֶ ת הַ ְ ּקטַ נִּ ים ,וִ ְ◌הַ ְ ּק ַטנִּ ים ַמעֲ ִלין
אֶ ת הַ ּ ְׁשחוֹ רוֹ תִ .ע ּ ּ
גולים ַמעֲ ִלין אֶ ת הַ ּ ַמ ְל ְּבנִ ים ,וְ ִ◌הַ ּ ַמ ְל ְּבנִ ים ַמעֲ ִלין אֶ ת
אֶ ת הַ גְּ דוֹ ִלים .הָ ִע ּ ּ ִ
ָדוע ַמה ּנָפְ לָ ה ,אֵ ין
גוליםַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
הָ ִע ּ ּ ִ
יעזֶר אוֹ סֵ ר .וְ ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמרְּ ,בי ּ
ָדוע ַמה ּ ָנ ְפלָ הַ ,מעֲ לוֹ ת זוֹ אֶ ת זוֹ :
וכ ׁ ֶשאֵ ינוֹ י ּ ַ
ַמעֲ לוֹ ת זוֹ אֶ ת זוֹ ְ ּ .
רע"ב ) -ח( תאנים שחורות מעלות את
הלבנות  -תאנה של תרומה ,שחורה או
לבנה ,שנפלה למאה תאנים של חולין חציין
שחורות וחציין לבנות כולן מצטרפין לבטלה,
שאם היה רוצה היה דורסן ומערבן הכל ביחד
ואם שחורה נפלה ,מעלה אחת מן השחורות,
ואם לבנה ,מעלה אחת מן הלבנות ,והשאר
חולין כשהיו :עיגולי דבילה  -דבילות תאנים
הנדרסים בעיגול .גדולים מעלים אם
הקטנים ,אם יש שם חמשים עיגולים קטנים
ועשרים וחמשה עיגולים גדולים ,ואחד מן
הגדולים כשנים מן הקטנים ,ונפל לתוכן
עיגול קטן של תרומה ,מסייעות כולן לבטל.

וכן עיגולים ומלבנים .עיגולים הם הנדרסות
בעיגול ,מלבנים תאנים הנדרסות בצורת
ריבוע כמין דפוס שעושים בו הלבנים
מרובעות :ור' אליעזר אוסר  -אם שחורה
נפלה השחורות אסורות ואם לבנה נפלה
הלבנות אסורות ,וכן בגדולים וקטנים,
ועיגולים ומלבנים ,הדומין לאותה שנפלה
אסורים :בידוע מה נפלה  -שחורה או לבנה,
אין מעלות ,לפי שיכול לאכול האחרות וכיון
דמותרות הן אין מסייעות לבטל .אבל אם
אין ידוע אם שחורה נפלה או לבנה כיון
דכולן בספק איסור מעלות זו את זו והלכה
כר' עקיבא:

ישים ְּתאֵ נִ ים ְׁשחוֹ רוֹ ת וַ ח ֲִמ ּ ִׁשים ְלבָ נוֹ ת ,נָפְ לָ ה ְׁשחוֹ ָרהְׁ ,שחוֹ רוֹ ת
)ט( ּ ֵכיצַ ד ,ח ֲִמ ּ ִׁ
ושחוֹ רוֹ ת מֻ ּ ָתרוֹ ת.
ֲסורוֹ ת ּ ְׁ
סורוֹ ת וִ הַ ְ ּלבָ נוֹ ת מֻ ּ ָתרוֹ ת .נ ְָפלָ ה ְלבָ נָהְ ,לבָ נוֹ ת א ּ
אֲ ּ
ובזוֹ ַ ,ר ִּבי א ֱִליעֶ זֶר ַמ ְח ִמיר ,וְ ַר ִּבי
ָדוע ַמה ּנ ְָפלָ הַ ,מעֲ לוֹ ת זוֹ אֶ ת זוֹ ְ ּ .
ְּב ׁ ֶשאֵ ינוֹ י ּ ַ
ש ַע ֵמקֵ ל:
יְ הוֹ ׁ ֻ
רע"ב ) -ט( כיצד לפרושי מלתיה דרבי
עקיבא קאתי :ובזו רבי אליעזר מחמיר -

בהא דתנינן לעיל ,אבל במאי דבעינא למימר
לקמן הוי איפכא:

יט ָרא ְקצִ יעוֹ ת ַעל ּ ִפי
יעזֶר ֵמקֵ ל ,וְ ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ַמ ְח ִמירְּ .בדוֹ ֵרס ִל ְ
ובזוֹ ַר ִּבי א ֱִל ֶ
) י( ּ ְ
רודוֹ ת,
הַ ַּכד וְ אֵ ינוֹ יוֹ ֵד ַע אֵ יזוֹ ִהיַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
יעזֶר אוֹ מֵ ר ,רוֹ ִאין אוֹ ָתן ְּכאֵ לּ ּו הֵ ן ּ ְפ ּ
וְ הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נוֹ ת ַמעֲ לוֹ ת אֶ ת הָ ֶע ְליוֹ נוֹ תַ .ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר ,לֹא ַתעֲ לֶ ה ַעד
יושם ֵמאָ ה כַ ִ ּדים:
ׁ ֶשיִ ּ ְה ּ ׁ ָ
רע"ב ) -י( בדורס ליטרא קציעות -
ליטרא של תאנים יבשים של תרומה :על פי

הכד  -של חולין ,והרבה כדין יש :ואין ידוע
 -באיזה כד דרסה ,ובכל כד יש מאה ליטרות
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של חולין ,אפילו אין כאן מאה כדין שרי ר'
אליעזר ,ואף על פי שידוע הוא שהליטרא של
תרומה היא בפי הכד ואינה מעורבת עם
החולין ,רואין אותן כאילו נפרדו ממקומן
ונתערבו החולין בתרומה ועולין באחד ומאה.

ורבי יהושע סבר כיון דאינה מעורבת אין
התחתונות מסייעות לבטל את העליונות,
אלא השולים מותרים והפומים אסורים .עד
שיהיו שם מאה כדין ויתבטל פי חבית זה
במאה פומין .והלכה כר' יהושע:

יעזֶר אוֹ ֵמרִ ,אם י ֵׁש
וקפָ אָ הַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
גורה ּ ְ
רומה ׁ ֶש ּנ ְָפלָ ה ַעל ּ ִפי ְמ ּ ָ
)יא( ְסאָ ה ְת ּ ָ
ומאָ הַ .ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר ,לֹא ַתעֲ לֶ הְ .סאָ ה
פוי ֵמאָ ה ְסאָ הַ ּ ,תעֲ לֶ ה ְּבאֶ חָ ד ּ ֵ
ַּב ּקָ ּ
רומה עוֹ לָ ה
רו ְּת ּ ָ
רומה ׁ ֶש ּנ ְָפלָ ה ַעל ּ ִפי ְמ ּ ָ
ְת ּ ָ
גורה ,יְ קַ ּ ְפאֶ ּנָה .וְ ִאם ּ ֵכן ,לָ ּ ָמה אָ ְמ ּ
לולוֹ ת הֵ ן ,אוֹ ְלאַ יִ ן נ ְָפלָ ה:
ומאָ הְּ ,ב ׁ ֶשאֵ ינוֹ י ּ ַ
ְּבאֶ חָ ד ּ ֵ
ָדוע ִאם ְּב ּ
רע"ב ) -יא( מגורה  -אוצר שאוגרים בו
התבואה :וקפאה  -הסיר מה שלמעלה,
תרגום ויצף הברזל )מלכים ב ו( וקפא פרזלא:
אם יש בקפוי תעלה באחד ומאה  -מפרש
בירושלמי דהכי קאמר אם יש בקפוי עם מה
שתחתיו אחד ומאה תעלה ,ורבי אליעזר
לטעמיה דאמר התחתונות מעלות את
העליונות ,וקא משמע לן דאף על גב דקפאה
וגלי דעתיה שלא נתערבה עם התחתונות אף
על פי כן התחתונות מסייעות לבטל :ורבי
יהושע אומר לא תעלה  -ר' יהושע לטעמיה
דאמר לעיל שאין התחתונות מסייעות לבטל:

סאה תרומה  -סיומא דמלתיה דר' יהושע
היא והכי קאמר כיון דלא תעלה כיצד יעשה:
יקפיאנה  -יסיר מה שצף למעלה ומעט
סביב לה עד שידע שהסיר כולה ,והשאר הכל
חולין :אם כן למה אמרו  -מתנינתין פריך
על מלתיה דר' יהושע ,אם כן באיזה מקום
אמרו תרומה צריכה אחד ומאה ,כיון שיש
תקנה בקפוי ,ומשני בשאין ידוע אם נבללה
הסאה במגורה אחר שנפלה על פי המגורה,
אי נמי בתחילה אין ידוע להיכן נפלה .והלכה
כרבי יהושע:

ָדוע
רומה ְלתוֹ ְך אַ חַ ת ֵמהֶ ן ,וְ אֵ ין י ּ ַ
גורוֹ ת ׁ ֶש ּנ ְָפלָ ה ְסאָ ה ְת ּ ָ
)יב( ְׁש ּ ֵתי קֻ ּפוֹ ת ּ ְׁ
וש ּ ֵתי ְמ ּ
ְלאֵ יזוֹ ֵמהֶ ן נ ְָפלָ הַ ,מעֲ לוֹ ת זוֹ אֶ ת זוֹ ַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,א ֲִפלּ ּו הֵ ם ִּב ְׁש ּ ֵתי
עֲ יָרוֹ תַ ,מעֲ לוֹ ת זוֹ אֶ ת זוֹ :

רע"ב ) -יב( שתי קופות  -בכל אחת
חמשים סאה :ואין ידוע לאיזה מהן נפלה -
ושתיהן אסורות מספק ,מסייעות זו את זו
לבטל ,ואם רצה להעלות סאה מזו מעלה,
מזו מעלה ,מחצה מזו מחצה מזו מעלה .ושתי
קופות אפילו הן בשני בתים ואין ידוע לאיזו
מהן נפלה סאה של תרומה ,מעלות זו את זו,

מפני שדרכן להתפנות והן מיטלטלות ממקום
למקום ,ופעמים שמתערבות זו עם זו .אבל
שתי מגורות שאינן מיטלטלות בזמן ששתיהן
בבית אחד מעלות זו את זו ואם הן בשני
]בתים[ אין מעלות זו את זו :רבי שמעון
אומר אפילו הן בשתי עיירות  -ואין הלכה
כרבי שמעון:

שה בָ א ִל ְפנֵי ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א ַּבח ֲִמ ּ ִׁשים אֲ ג ֻּדוֹ ת ׁ ֶשל יּ ָָרק,
)יג( אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ סֵ יַ ,מעֲ ֶ ׂ
רומה ,וְ אָ ַמ ְר ִּתי ְלפָ נָיוַ ּ ,תעֲ לֶ ה .לֹא
ׁ ֶש ּנ ְָפלָ ה אַ חַ ת ֵמהֶ ן ְלתוֹ כָ ן ,חֶ צְ י ָּה ְּת ּ ָ
ושנֵי חֲצָ יִ ים:
יו ׁ ָשם ֵמאָ ה ּ ְׁ
ׁ ֶשהַ ְּת ּ ָ
רומה ַתעֲ לֶ ה ַּבח ֲִמ ּ ִׁשים וְ אֶ חָ ד ,אֶ ָּלא ׁ ֶשהָ ּ
רע"ב ) -יג( שנפלה אחת מהן  -אגודה
אחת כיוצא בהן ,ואינה ניכרת מביניהן ,ואותה
אגודה היתה חציה חולין וחציה תרומה :שהיו
שם מאה ושני חציים  -עם החצי של תרומה

שבה .ואשמועינן רבי יוסי שאין האגודה
שחציה תרומה מדמעת אלא לפי חשבון
תרומה שבה ,ולא אמרינן שהאגודה כולה
תדמע כיון שהיא תרומה מעורבת בחולין:
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גמרא

 -ברכות דף נד' ע"ב

אמר רב יהודה שלשה צריכין שימור ואלו הן חולה חתן וכלה במתניתא
תנא חולה חיה חתן וכלה ויש אומרים אף אבל ויש אומרים אף תלמידי
חכמים בלילה :ואמר רב יהודה שלשה דברים ]המאריך בהן[ מאריכין ימיו
ושנותיו של אדם המאריך בתפלתו והמאריך על שלחנו והמאריך בבית
הכסא והמאריך בתפלתו מעליותא היא והאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי
יוחנן כל המאריך בתפלתו ומעיין בה סוף בא לידי כאב לב שנאמר תוחלת
ממושכה מחלה לב ואמר רבי יצחק שלשה דברים מזכירים עונותיו של
אדם ואלו הן קיר נטוי ועיון תפלה ומוסר דין על חבירו לשמים הא לא
קשיא הא דמעיין בה הא דלא מעיין בה והיכי עביד דמפיש ברחמי
והמאריך על שלחנו דלמא אתי עניא ויהיב ליה דכתיב המזבח עץ שלש
אמות גבוה וכתיב וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ה' פתח במזבח וסיים
בשלחן רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו כל זמן שבית המקדש קיים
מזבח מכפר על ישראל ועכשיו שלחנו של אדם מכפר עליו:
רש"י על הגמרא
שימור  -מן המזיקין :חולה  -שהורע מזלו,
לפיכך השד מתגרה בו ,וכן חיה אשה שילדה,
וכן אבל :חתן וכלה  -ותלמידי חכמים
מקנאתו מתגרה בהם :והמאריך על שלחנו -
שמתוך כך עניים באין ומתפרנסים :והמאריך
בבית הכסא  -רפואה היא לו :מעיין בה -

זוהר

אומר בלבו שתיעשה בקשתו לפי שהתפלל
בכונה :כאב לב  -שאין בקשתו נעשית:
תוחלת  -לשון תפלה ,כמו ויחל משה )שמות
ל"ב( :מזכירין עונותיו  -שעל ידיהן
מפשפשים למעלה במעשיו ,לומר בוטח זה
בזכיותיו ,נראה מה הם:

– מקץ דף רב' ע"א

יהִ .אי אָ זִ יל
ותנַןְ ,לעוֹ לָ ם י ְַרגִּ יז אָ ָדם יֵצֶ ר טוֹ ב ַעל יֵצֶ ר הָ ָרע ,וְ יִ ְׁש ּ ַת ֵ ּדל אֲבַ ְת ֵר ּ
ְּ
ְ
יתאּ ְ .דהָ א לֵ ית לָ ך ִמ ָּלה ְל ַת ְב ָרא יֵצֶ ר
ֵיה ,יָאוֹ ת .וְ ִאי לָ או ,יִ ְׁש ּ ַת ַ ּדל ְּבאוֹ ַריְ ָ
ִמ ּנ ּ
יה יוֹ ָמא ְדמוֹ ָתאְּ ,בגִ ין
מוטב .וְ ִאי לָ או ,י ְַד ַּכר לֵ ּ
יתאִ .אי אָ זִ ילָ ּ ,
הָ ָרע אֶ ָּלא אוֹ ַריְ ָ
יה:
ְל ַת ְּב ָרא לֵ ּ
ְ
הוא ַמ ְלאַ ך הַ ּ ָמוֶת .וְ ִכי
הוא יֵצֶ ר הָ ָרע ,וְ ָדא ּ
הָ כָ א ִאית ְל ִא ְס ּ ַת ָּכלָ אְ ,דהָ א ָדא ּ
יהו קָ טוֹ לָ א ִ ּד ְבנִ י נ ׁ ָָשא הֲוֵ י,
ַמ ְלאַ ְך הַ ּ ָמוֶת ִמ ְת ַּבר ִמ ּקַ ּ ֵמי יוֹ ָמא ְדמוֹ ָתא .וְ הָ א ִא ּ
ָשא ּ ָת ִדירְּ ,בגִ ין
ובגִ ין ָּכ ְך אַ ְסטֵ י לוֹ ן ִל ְבנִ י נ ׁ ָ
יהְ ּ .
הוא ִדילֵ ּ
וְ ִא ְׁש ְּת ַמע ְ ּדחֶ ְדוָ ה ּ
ְלאַ ְמ ׁ ָשכָ א לוֹ ן ְל ָדא:
הוא יוֹ ָמא ְדמוֹ ָתא .וַ ַ ּדאי הָ ִכי
אֶ ָּלא וַ ַ ּדאי ַמה ְ ּד ִא ְּת ָמרּ ְ ,דיִ ְדכּ וֹ ר לֵ ּ
יה ַּבר נ ָׁש הַ ּ
אֲתר
הואְּ ,בגִ ין ְ ּד ִמ ְת ַּבר ִל ָּבא ְדבַ ר נ ָׁשְּ .דהָ א יֵצֶ ר הָ ָרע לָ א ׁ ַש ְריָא אֶ ָּלא ְּב ַ
ּ
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חק לישראל – פרשת ראה יום א'
יראְּ ,כ ֵדין
רוחָ א ְּת ִב ָ
ְ ּד ִא ְׁש ּ ַת ַּכח חֶ ְדוָ ה ְדחַ ְמ ָרא ,וְ גַ ּס ּ ָ
רוחָ א .וְ כַ ד ִא ְׁש ּ ַת ַּכח ּ
ותא ְד ּ
ובגִ ין ָּכ ְך ָּב ֵעי ְלאַ ְד ָּכ ָרא לֵ יהּ יוֹ ָמא ְדמוֹ ָתא,
יהְ ּ .
ֵיה ,וְ לָ א ׁ ַש ְריָא ַּב ֲה ֵד ּ
ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמ ּנ ּ
יה:
יהו אָ זִ יל לֵ ּ
גופֵ ּ
יה ,וְ ִא ּ
וְ יִ ְת ַּבר ּ ּ
יאופין
יתא ,וְ יֵצֶ ר ָרע חֶ ְדוָ ה ְדחַ ְמ ָרא ,וְ נִ ּ ִ
ּ ָתא ֲחזֵי ,יֵצֶ ר טוֹ ב ָּב ֵעי חֶ ְדוָ ה ְדאוֹ ַריְ ָ
הוא יוֹ ָמא
רוחָ אְ ּ .
וְ גַ ּס ּ ָ
ובגִ ין ָּכ ְך ָּב ֵעי ַּבר נ ָׁש ְלאַ ְר ּגָ זָא )ליה( ּ ָת ִדיר ,מֵ הַ ּ
ותא ְד ּ
יה ,אֶ ָּלא
יה ְלבַ ר נ ָׁש לַ אֲגָ נָא עֲ לֵ ּ
חוש ְּבנָאְּ .דלֵ ית לֵ ּ
ַר ָּבא ,יוֹ ָמא ְד ִדינָא ,יוֹ ָמא ְ ּד ּ ְׁ
ינו עֲ לֵ יהּ ְּבהַ ִהיא ׁ ַש ְע ּ ָתא:
יהו ָע ִביד ְּבהַ אי ַע ְל ָמאְּ .בגִ ין ְ ּדיָגִ ּ
עוֹ בָ דוֹ י ְ ּדכַ ְׁש ָרןּ ְ ,ד ִא ּ
הו
הֲוו גִּ ָּ
הו
או ּ ֵבית יוֹ סֵ ףַ ּ .
או הָ אֲ נ ִָׁשים ִּכי ּ ְ
ּ ָתא ֲחזֵי ,וַ יִ ּ ְ
יב ִריןֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
ּ
ומה ּ ֻכ ְ ּל ּ
הוב ּ
יר ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
ֵיתי ּ ְ
יתא ְדיוֹ סֵ ףַּ ,דחֲלּוַּ .כד י ֵ
יתי לוֹ ן ְלבֵ ָ
ימא ְ ּדאַ יְ ֵ
עולֵ ָ
ּ ַת ִ ּק ִ
יפין ,וְ חַ ד ּ
הוא ְל ִמ ְת ַּבע לֵ יהּ ְל ִדינָא ְלבַ ר נ ָׁשַ ,על אַ חַ ת ַּכ ּ ָמה וְ כַ ּ ָמה:
ּ
ְ
קוד ׁ ָשא
יה ְּב ּ ְ
ְּבגִ ין ָּכך ָּב ֵעי לֵ יהּ ְלבַ ר נ ָׁשְ ,ל ִאזְ ַ ּדהֲ ָרא ְּבהַ אי ַע ְל ָמאְ .ל ִא ְת ּ ַת ְקפָ א ּ ֵב ּ
ְּב ִר ְ
ֶהדר ִמ ּנֵיהּ
יהו חָ טֵ יִ ,אי י ַ
יה רוֹ חֲצָ נ ּ
הוא ,וְ י ְַׁשוֵי ּ ֵב ּ
יך ּ
ֵיהּ ְ .דאַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּד ִא ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הואְּ ,כ ִאילּ ּו
יה ְּב ּ ְ
יהו ,וְ יִ ְת ּ ַת ּקַ ף ּ ֵב ּ
יוב ּ ָתא ְׁשלֵ ָ
ִּב ְת ּ ְ
יך ּ
ימ ָתא ,הָ א ּ ַת ִ ּקיף ִא ּ
לָ א חָ ָטא:
טו ,לָ א
ֲוו ַ ּדח ֲִליןְּ .ד ִא ְ ּל ָמלֵ א לָ א חָ ּ
טו ַעל גְּ נֵיבַ ת יוֹ סֵ ף ,ה ּ
ְּדהָ א ִׁש ְב ִטיןְּ ,בגִ ין ְ ּדחָ ּ
יה חֵ ילָ א ְּכלַ ל.
יה ,וְ לֵ ית לֵ ּ
וו ָ ּדח ֲִלין ְּכלַ לְּ .בגִ ין ְ ּדחוֹ בוֹ י ְ ּדבַ ר נ ָׁש ְמ ַת ְּב ִרין ִל ּ ֵב ּ
הֲ ּ
יה חֵ ילָ א ְל ִא ְת ּ ַת ְ ּקפָ א
יה ,וְ לֵ ית לֵ ּ
הוא יֵצֶ ר הַ ּטוֹ ב ִא ְת ַּבר ִע ּ ֵמ ּ
ַמאי ַט ְע ָמאּ ְ ,דהָ א הַ ּ
ְ
יש הַ יּ ֵָרא וְ ַרך הַ ֵּלבָ ב,
הוא יֵצֶ ר הָ ָרע .וְ ַעל ָ ּדא ְּכ ִתיב) ,דברים כ( ִמי הָ ִא ׁ
ַעל הַ ּ
ירא ְ ּד ִל ָּבא ְ ּדבַ ר נ ָׁש:
ינון ְּת ִב ָ
הַ יּ ֵָרא )דיראה דא( ֵמחוֹ ִבין ְ ּד ִבידוֹ יּ ְ ,ד ִא ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק א'
)יד( כל העונה אמן לא יענה לא אמן חטופה ולא אמן קטופה ולא אמן קצרה ולא
ארוכה אלא אמן בינונית ולא יגביה קולו יותר מן המברך וכל מי שלא שמע את
הברכה שהוא חייב בה לא יענה אמן בכלל העונים:
)טו( כל המברך ברכה שאינה צריכה הרי זה נושא שם שמים לשוא והרי הוא כנשבע
לשוא ואסור לענות אחריו אמן התינוקות מלמדין אותן הברכות כתיקונן ואף על פי
שהן מברכין לבטלה בשעת לימוד הרי זה מותר ואין עונין אחריהן אמן והעונה אחריהן
אמן לא יצא ידי חובתו:

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

טעון גניזה

