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חק לישראל – פרשת שופטים יום ב'
תורה -

דברים פרק יז'

אֲשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
)ב( ִּכי יִ ּ ָמצֵ א בְ ִק ְר ְּב ָך ְּבאַ חַ ד ְׁש ָע ֶר ָ
יש אוֹ ִא ּ ׁ ָשה
ֹתן לָ ְך ִא ׁ
יך נ ֵ
יך ׁ ֶ
אֲשר יַעֲ ֶׂשה אֶ ת הָ ַרע ְּב ֵעינֵי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
בר ְ ּב ִריתוֹ ) :ב( ִּכי יִ ּ ָמצֵ א ְב ִק ְר ְ ּב ָך
יך לַ עֲ ֹ
ֶׁ

יך אֲ ׁ ֶשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ְ ּבאַ חַ ד ְׁש ָע ֶר ָ
שה אֶ ת ָה ַרע ְ ּבעֵ ינֵי יְ הֹוָ ה
יש אוֹ ִא ּ ׁ ָשה אֲ ׁ ֶשר יַעֲ ֶ ׂ
יך ֹנתֵ ן לָ ְך ִא ׁ
ֱאלֹהֶ ָ
בר ְ ּב ִריתוֹ ) :ב( אֲ ֵרי יִ ְׁש ְּתכַ ח ּ ֵבינ ְָך ַּבח ֲָדא ִמ ִ ּק ְרוָ ְ
יך לַ עֲ ֹ
יך ַ ּדיְ ָי אֱלָ הָ ְך יָהֵ ב לָ ְך גְּ בַ ר אוֹ ִא ְּת ָתא ִ ּדי י ְַע ּ ֵבד יָת

ָמ ּה:
יש קֳ ָדם יְ ָי אֱלָ הָ ְך ְל ֶמ ְע ַּבר ַעל ְקי ֵ
ְּד ִב ׁ

חו לָ הֶ ם וְ לַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש אוֹ לַ יּ ֵָרחַ אוֹ ְלכָ ל צְ בָ א
)ג( וַ יֵּלֶ ְך וַ ּיַעֲ בֹד אֱ ל ִֹהים ֲאחֵ ִרים וַ יִ ּ ְׁש ּ ַת ּ
חו לָ הֶ ם וְ לַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש אוֹ
אֲשר לֹא צִ וִ ּ ִ
ֶׁ
הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם
יתי) :ג( וַ יֵּלֶ ְך וַ יַּעֲ בֹד ֱאל ִֹהים אֲחֵ ִרים וַ יִ ּ ְׁש ּ ַת ּ

יתי:
לַ יָ ּ ֵרחַ אוֹ ְלכָ ל צְ בָ א הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ֲא ׁ ֶשר לֹא ִצוִ ּ ִ

)ג( וַ אֲ זַל ו ְּפלַ ח ְל ַטעֲ וַ ת ַע ְמ ַמ ּיָא ו ְּסגִ יד ְלהוֹ ן ו ְּל ִׁש ְמ ׁ ָשא

יהֲרא אוֹ ְלכָ ל חֵ ילֵ י ְׁש ַמ ּיָא ִ ּדי לָ א פַ ּקֵ ִדית:
אוֹ ְל ִס ָ

ֱמת נָכוֹ ן הַ ָ ּדבָ ר נֶעֶ שְׂ ָתה הַ ּתוֹ ֵעבָ ה
)ד( וְ הֻ ּגַ ד ְל ָך וְ ׁ ָש ָמ ְע ּ ָת וְ ָד ַר ְׁש ּ ָת הֵ יטֵ ב וְ ִה ּנֵה א ֶ
ֱמת נָכוֹ ן הַ ָ ּדבָ ר נֶעֶ שְׂ ָתה
הַ זֹּאת ְ ּביִ שְׂ ָראֵ ל) :ד( וְ הֻ ּגַ ד ְל ָך וְ ׁ ָש ָמ ְע ּ ָת וְ ָד ַר ְׁש ּ ָת הֵ יטֵ ב וְ ִה ּנֵה א ֶ

הַ ּתוֹ עֵ בָ ה הַ זֹּאת ְ ּביִ שְׂ ָראֵ ל:

ידת
)ד( וִ יחַ ּווּן לָ ְך וְ ִת ְׁש ָמע וְ ִת ְת ַּבע יָאוּת וְ הָ א קֻ ְׁש ָטא ּ ֵכוַ ן ּ ִפ ְת ּגָ ָמא ִא ְתעֲ ִב ַ

ּתוֹ ֶע ְב ּ ָתא הָ ָדא ְּביִ שְׂ ָראֵ ל:

ֲשר ָעשׂ ּו אֶ ת הַ ָ ּדבָ ר הָ ָרע
הוא אוֹ אֶ ת הָ ִא ּ ׁ ָשה הַ ִהוא א ׁ ֶ
את אֶ ת הָ ִא ׁ
)ה( וְ הוֹ צֵ ָ
יש הַ ּ
ָ
את
תו) :ה( וְ הוֹ צֵ ָ
יש אוֹ אֶ ת הָ ִא ּ ׁ ָשה ּ ְ
הַ זֶּה אֶ ל ְׁש ָע ֶריך אֶ ת הָ ִא ׁ
וסקַ ְל ּ ָתם ָּבאֲבָ נִ ים וָ ֵמ ּ

הוא אוֹ אֶ ת הָ ִא ּ ׁ ָשה הַ ִהוא אֲ ׁ ֶשר ָעשׂ ּו אֶ ת הַ ָ ּדבָ ר הָ ָרע הַ זֶּה אֶ ל ְׁש ָע ֶר ָ
יך אֶ ת
אֶ ת הָ ִא ׁ
יש הַ ּ
תו) :ה( וְ ַת ּ ֵפק יָת ּגַ ְב ָרא הַ הוּא אוֹ יָת ִא ְּת ָתא הַ ִהיא ִ ּדי
יש אוֹ אֶ ת הָ ִא ּ ׁ ָשה ּ ְ
הָ ִא ׁ
וסקַ ְל ּ ָתם ָּבאֲ בָ נִ ים וָ מֵ ּ
ישא הָ ֵדין ְל ִק ְרוָ ְ
יך )נ"אִ ,ל ְת ַרע ּ ֵבית ִ ּדינ ְָך( יָת ּגַ ְב ָרא אוֹ יָת ִא ְּת ָתא וְ ִת ְרגְּ ִמ ּנוּן ְּבאַ ְב ַנ ּיָא
עֲ בָ ד ּו יָת ּ ִפ ְת ּגָ ָמא ִב ׁ ָ
וִ ימוּתוּן:

רש"י
)ב( לעבור בריתו  -אשר כרת ה' אתכם שלא
לעבוד עבודת כוכבים:
)ג( אשר לא צויתי  -לעבדם:
)ד( נכון  -מכוון העדות:
)ה( והוצאת את האיש ההוא וגו' אל שעריך
וגו'  -המתרגם אל שעריך לתרע בית דינך

נביא

טועה שכן שנינו אל שעריך זה שער שעבד בו
או אינו אלא שער שנדון בו נאמר שעריך
למטה ונאמר שעריך למעלה מה שעריך
האמור למעלה שער שעבד בו אף שעריך
האמור למטה שער שעבד בו ותרגומו לקרוך:

– ישעיה פרק נא' יח'-כא'

אֵ ין ְמנַהֵ ל לָ ּה ִמ ָּכל ָּבנִ ים יָלָ ָדה וְ אֵ ין ַמחֲזִ יק ְּבי ָָד ּה ִמ ָּכל ָּבנִ ים גִּ ֵ ּדלָ ה:

)יח(
דמנחם לה מכל בנין דילידת ולית דמתקיף בידה מכל בנין דרביאת:

)יח( לית

ֲמ ְך:
ָנוד לָ ְך הַ ּ ׁשֹד וְ הַ ּ ׁ ֶשבֶ ר וְ הָ ָר ָעב וְ הַ חֶ ֶרב ִמי אֲ ַנח ֵ
ְׁש ּ ַתיִ ם הֵ ּנָה ק ְֹראֹ ַתיִ ְך ִמי י ּ

)יט(
)יט( תרתין עקן אתאה עלך ירושלם לא יכילית למיקם כד ארבע ייתון עלך ביזא ותברא וכפנא וחרבא
לית די מנחמיך אלהין אנא:
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חק לישראל – פרשת שופטים יום ב'
חוצוֹ ת ְּכתוֹ א ִמ ְכ ָמר הַ ְמלֵ ִאים ח ֲַמת יְ הֹוָ ה
בו ְּבר ׁ
ֹאש ָּכל ּ
פו ׁ ָש ְכ ּ
)כ( ָּבנַיִ ְך עֻ ְ ּל ּ
ְ
ּגַ עֲ ַרת אֱ לֹהָ יִ ך) :כ( בניך יהון מטרפין רמן בריש כל שוקיא כמזרקי מצדן מלן חימתא מן קדם יי
מזופיתא מן קדם אלהיך:

ושכֻ ַרת וְ לֹא ִמיָּיִ ן:
לָ כֵ ן ִׁש ְמ ִעי נָא זֹאת עֲ נִ יָּה ּ ְׁ

)כא(
דרויא מן עקא ולא מן חמר:

)כא( בכן שמעי כען דא מטלטלתא

רש"י
)יט( שתים הנה קראתיך  -צרות כפולות
שתים שתים .מי אנחמך  -מי אביא לך
לנחמך ולומר אף אומה פלונית היא לקתה
דוגמתך:
)כ( עולפו  -לשון עייפות כמו )עמוס ח(
תתעלפנה הבתולות בצמא פשמי"ר בלע"ז.

כתובים

כתוא מכמר  -הפקר כתוא זה שנפל
למכמר ,תוא כמו ותאו וזמר )דברי' יד(:
)כא( ושכורת ולא מיין  -שכורת מדבר אחר
שלא מיין:

 -תהילים פרק מה' ה'-ח'

אֱמת וְ ַענְ וָ ה צֶ ֶדק וְ תוֹ ְר ָך נוֹ ָראוֹ ת יְ ִמינ ֶָך:
ֶ
הֲד ְר ָך צְ לַ ח ְרכַ ב ַעל ְ ּדבַ ר
וַ ָ

)ה (
ושיבהורך סגי בגין כן תצלח למרכב על סוסי מלכותא על עסק המנותא וקשוט וענותנותא צדקתא
וילפנך יי למעבד דחילן ביד ימינך:

נונִ ים ַע ּ ִמים ּ ַת ְח ּ ֶת ָ
ִח ֶ ּצ ָ
לו ְּבלֵ ב אוֹ יְ בֵ י הַ ּ ֶמלֶ ְך:
יך יִ ּ ְפ ּ
יך ְׁש ּ

)ו(
יפלון ובני קשתך ישתלחון בלב סנאי מלכא:

)ז( ִּכ ְס ָ
כות ָך:
ישֹר ׁ ֵשבֶ ט ַמ ְל ּ ֶ
אֲך ֱאל ִֹהים עוֹ לָ ם וָ ֶעד ׁ ֵשבֶ ט ִמ ׁ

)ה(

)ו( גררך שליפין עממין תחותך
)ז( כורסי יקרך יי קיים לעלמי

עלמין חוטרא תרצתא חוטרא דמלכותך:

)ח( אָ הַ ְב ּ ָת ֶ ּצ ֶדק וַ ִּתשְׂ נָא ֶר ׁ ַשע ַעל ּ ֵכן ְמ ׁ ָשח ֲָך ֱאל ִֹהים ֱאלֹהֶ ָ
יך ׁ ֶש ֶמן ָ ׂששׂ וֹ ן ֵמחֲבֵ ֶר ָך:

)ח( מטול די רחמת צדקתא וסניתא רשעא מטול היכנא רביך יי אלהך משחא דחדוא יתיר מן חברך:

רש"י
)ה( על דבר אמת  -להורות כדת ולהתנהג
בענות צדק .ותורך  -התורה ודבר האמת
שתעסוק בו היא תורה אותך טכסיסי
המלחמה לעשות ימינך נוראות לפי שהזכיר
תלמוד תורה בלשון מלחמה נופל בו לשון
ימין המיומנת להלחם) ,כלומר הסדר להלחם
ביד ימין(:
)ו( חציך שנונים  -בלב אויבי המלך שנונים
אגיישוץ בלעז ,והרי זה מקרא מסורס מצינו
שהתלמידים קרוים חצים שנאמר כחצים ביד
גבור כן בני הנעורים )תהילים קכ"ז( ותלמידי

חכמים )המזויינים( בהלכה קרוים אויבים זה
לזה לפי שעה שנאמר לא יבושו כי ידברו את
אויבי' בשער )תהלים קכ"ז( .עמים תחתיך
יפלו  -בשכר התורה יפלו העובדי גלולים
תחתיהם של ישראל:
)ז( כסאך אלהים  -כסאך שר ושופט לעולם
ועד כענין שנאמר נתתיך אלהים לפרעה
)שמות ו'( ולמה בשביל ששבט מישור שבט
מלכותך שמשפטיך אמת וראוי אתה למלוך:
)ח( משחך וגו' שמן ששון  -כל לשון גדולה
נופל עליה לשון משיחת שמן כדת המלכים:
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חק לישראל – פרשת שופטים יום ב'
משנה

 -ביצה פרק א'

)א( ּ ֵביצָ ה ׁ ֶש ּנוֹ ְל ָדה ְּביוֹ ם טוֹ בֵּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםֵ ּ ,תאָ כֵ לּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים,
לֹא ּ ֵתאָ כֵ לֵ ּ .בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,שְׂ אוֹ ר ְּבכַ זַּיִ ת וְ חָ ֵמץ ְּבכַ כּ וֹ ֶתבֶ תּ .ובֵ ית ִה ֵּלל
אוֹ ְמ ִרים ,זֶה וָ זֶה ְּבכַ זַ ּיִ ת:
רע"ב ) -א( ביצה שנולדה ביום טוב -
]ביום טוב[ שלאחר שבת עסקינן  -וטעמייהו
דבית הלל דאמרי לא תאכל ,משום דכל ביצה
דמתילדא האידנא מאתמול גמרה לה,
ונמצאת שבת מכינה ליום טוב ,והתורה
אמרה )שמות טז( והיה ביום הששי והכינו,
וסתם ששי חול הוא ,וחול מכין לשבת ,וחול
מכין ליום טוב ,דיום טוב נמי אקרי שבת,
ואין יום טוב מכין לשבת ולא שבת מכינה
ליום טוב  -והכנה כי הך דביצה אע"ג דבידי
שמים היא מקריא הכנה .ומיהו ,שבת ויום
טוב דחשיבי ,בעיא סעודתן הזמנה בחול ואין
אחד מהן מכין לחברו אפילו בהכנה דבידי
שמים .אבל סעודת חול לא חשיבא ולא בעיא
הזמנה ,הלכך באחד בשבת בעלמא שאינו יום
טוב לית לן למיסר ביצה שנולדה בו לפי
שנגמרה בשבת ,דסעודת חול לא אצרכה
רחמנא זימון מבעוד יום .ואסרו ביצה
שנולדה בכל יום טוב ואע"פ שאינו אחר
שבת ,גזירה משום יום טוב שאחר שבת .וכן
אסרו ביצה שנולדה בכל שבת לגמעה חיה,

גזירה משום שבת שאחר יום טוב .ושבת ויום
טוב הסמוכים זה לזה ,ביצה שנולדה בזה
אסורה בזה  -וכן שני ימים טובים של ראש
השנה  -אבל שני ימים טובים של גליות
דממה נפשך אחד מהם חול ,ביצה שנולדה
בזה מותרת בזה :שאור בכזית  -לענין
אכילה כולי עלמא לא פליגי דזה וזה בכזית,
מדפתח הכתוב בשאור וסיים בחמץ ,שאור
לא ימצא בבתיכם כי כל אוכל מחמצת )שמות
יב( ,לומר לך זהו שאור וזהו חמץ כזה כן זה.
כי פליגי ,לענין ביעור ,בית שמאי סברי
מדכתב רחמנא לתרוייהו שאור וחמז ולכתוב
חמץ שאין חמוצו קשה ואפילו הכי חייב
לבער וקל וחומר לשאור שחימוצו קשה ,אלא
שמע מינה שיעור :של זה לא כשיעורו של
זה ,ולא ילפינן ביעור מאכילה .ובית הלל
סברי ,זה וזה בכזית ,דילפינן ביעור מאכילה.
ומשום דהנך תלת מילי מקולי בית שמאי
ומחומרי בית הלל גבי יום טוב ,תנא להו
הכא גבי הדדי :בככותבת  -תמרה:

)ב( הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט חַ ּיָה וָ עוֹ ף ְּביוֹ ם טוֹ בֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,י ְַח ּפוֹ ר ַּב ֶ ּדקֶ ר וִ יכַ ּ ֶסה,
מוכָ ן ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ ם.
ּובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,לֹא יִ ְׁשחוֹ ט ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן הָ יָה לוֹ ָעפָ ר ּ
הוא:
ּומוֹ ִדיםֶ ׁ ,ש ִאם ׁ ָשחַ טֶ ׁ ,ש ּי ְַח ּפוֹ ר ַּב ֶ ּדקֶ ר וִ יכַ ּ ֶסהֶ ׁ .שאֵ פֶ ר ִּכ ָ
מוכָ ן ּ
ירה ּ
רע"ב ) -ב( השוחט חיה ועוף  -הבא
לשחוט חיה ועוף ונמלך בבית דין כיצד
יעשה :בית שמאי אומרים  -בית דין מורין
לו שישחוט לכתחלה ויחפור בדקר נעוץ
שהכינו מבעוד יום ,כלומר שיעקור אותו
ממקום נעיצתו ויעלה עפר ויכסה .ומיירי
כשהוא נעוץ בחעפר תיחוח הראוי לכיסוי,
שאינו מחוסר כתישה :דקר  -יתד שנועצים
בארץ .לשון וידקור את שניהם )במדבר כה(:
שאפר כירה מוכן הוא  -לאו אמלתייהו

דבית שמאי ובית הלל קאי ,אלא מלתא
באנפי נפשה הוא ,והכי קאמר ,ואפר כירה
מוכן הוא ואינו צריך הזמנה ,דדעתיה עלויה.
ולא שנו אלא שהוסק מערב יום טוב ,אבל
הוסק ביום טוב אסור ,דליכא למימר דעתיה
עלויה מאתמול .ואם ראוי לצלות בו ביצה,
שעדיין הוא רמץ חם ,אע"פ שהוסק ביום
טוב ,מותר לכסות בו ,איידי דחסי להפוכי
ביה לצלות בו ביצה ,שקיל ליה נמי ומכסה
בו:
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הו
)ג( ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין מוֹ ִל ִ
יכין אֶ ת הַ ּ ֻס ָּלם ִמ ּ ׁשוֹ בָ ְך ְל ׁשוֹ בָ ְך ,אֲבָ ל ַמ ּטֵ ּ
יריןֵ ּ .בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,לֹא יִ ּטוֹ ל ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן
ֵמחַ לּ וֹ ן ְלחַ לּ וֹ ןּ .ובֵ ית ִה ֵּלל ַמ ִּת ִ
נִ ְענַע ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ םּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,עוֹ ֵמד וְ אוֹ מֵ ר זֶה וָ זֶה אֲ נִ י נוֹ טֵ ל:
רע"ב ) -ג( אין מוליכין את הסולם משובך
לשובך  -בסולם של עליה כולי עלמא לא
פליגי דאסור ,ובסולם של שובך נמי כשהוא
מוליכו ברה"ר מודו ב"ה דאסור .שהרואה
אומר לתקן גגו הוא מוליכו ועושה מלאכה
ביו"ט .כי פליגי שמוליכו ברה"י ואין בני
אדם רואים אותו .ב"ש סברי אין מוליכין,
שכל דבר שאסרו חכמים מפני מראית העין
אפילו בחדרי חדרים אסור .וב"ה מתירין,
אע"ג דבעלמא דינא הכי הוא ,הכא שרי
משום שמחת יו"ט :מחלון לחלון  -באותו
שובך עצמו ,שכך דרך שובך להיות בו

]מחיצות הרבה[ קן לכל זוג וזוג ,וחלון לכל קן
וקן :זה וזה אני נוטל  -פלוגתייהו דב"ש
וב"ה דוקא בבריכה ראשונה .שדרך מגדלי
יונים תמיד להניח בריכה ראשונה דהיינו שתי
גוזלות ראשונות ,שהאמהות משתעשעות בהן
ולא יברחו .וב"ש סברי דבדבור בעלמא לא
סגי ,דלמא כי שקיל להו למחר אתי לאמלוכי
וחייס עלייהו והוי טלטול שלא לצורך ,אבל
משנענע ומשמש בהן מבעוד יום לשחיטה
ולא חס עלייהו תו לא חיישינן דחייס .וב"ה
סברי לא גזרינן דלמא חייס עלייהו ,ואפילו
בבריכה ראשונה:

ומצָ א ְׁשל ׁ ָֹשה,
ומצָ א ְׁשחוֹ ִריםְׁ ,שנַיִ ם ּ ָ
ומצָ א ְלבָ נִ יםְ ,לבָ נִ ים ּ ָ
)ד( זִ ּ ֵמן ְׁשחוֹ ִרים ּ ָ
ְ
אֲסורים.
ִּ
ומצָ א ִל ְפנֵי הַ ּקֵ ן,
ומצָ א ְׁשנַיִ ם ,מֻ ּ ָת ִריםְּ .בתוֹ ך הַ ּקֵ ן ּ ָ
סוריםְׁ .של ׁ ָֹשה ּ ָ
אֲ ּ ִ
וְ ִאם אֵ ין ׁ ָשם אֶ ָּלא הֵ ם ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו מֻ ּ ָת ִרים:
רע"ב ) -ד( זימן שחורים ומצא לבנים -
הא מלתא דפשיטא הוא ולא אצטריך
למתנייה .אלא הכי קאמר ,זימן שחורים
ולבנים ומצא שחורים במקום לבנים ולבנים
במקום שחורים .והכי פירושא דמתניתין ,זימן
שחורים בקן זה ומצא בו לבנים ,זימן בשני
לבנים ומצא בו שחורים ,מהו דתימא הני
אינהו ואתהפיך אתהפוכי קא משמע לן:
שנים ומצא שלשה  -ואינו מכיר המוכנין,
כולן אסורין :שלשה ומצא שנים מותרים -
האחד הלך ,והשנים נשארו .ולא אמרינן כשם
שהאחד הלך כן הלכו כולם והני אחריני

נינהו :זימן בתוך הקן ומצא לפני הקן -
ובתוך הקן לא מצא כלום ,אסורים :ואם אין
באותו שובך אלא הן הרי אלו מותרין -
ואע"פ שיש שובך אחר קרוב לו בתוך חמשים
אמה ,אם אין אותו שובך בשורה של שובך זה
בשוה אלא בקרן זוית ,לא אמרינן מההוא
שובך הקרוב אתו ,שהוגזלות כל זמן שאינם
פורחים אלא מדדין ברגליהן אינן מדדין אלא
כנגד הקן שלהן בשוה ,שאם רואין קניהן
כשהופכין לאחרוהין מדדין ואם לאו אין
מדדין:

יסין ְּביוֹ ם טוֹ בּ .ובֵ ית ִה ֵּלל
)ה( ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין ְמסַ ְ ּל ִקין אֶ ת הַ ְּת ִר ִ
ַמ ִּת ִירין אַ ף ְלהַ חֲזִ ירֵּ .בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין נוֹ ְט ִלין אֶ ת הָ עֱ ִלי ְלקַ ֵ ּצב ָעלָ יו
יריןֵ ּ .בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין נוֹ ְתנִ ין אֶ ת הָ עוֹ ר ִל ְפנֵי
שרּ .ובֵ ית ִה ֵּלל ַמ ִּת ִ
ָּב ָ ׂ
שרּ .ובֵ ית ִה ֵּלל ַמ ִּת ִירין.
נו ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן י ֵׁש ִע ּמוֹ ַּכזַּיִ ת ָּב ָ ׂ
הַ ָ ּד ְרסָ ן וְ לֹא יַגְ ִּביהֶ ּ ּ
יאין לֹא אֶ ת הַ ּקָ ָטן וְ לֹא אֶ ת הַ לּ ּולָ ב וְ לֹא אֶ ת
ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין מוֹ צִ ִ
סֵ פֶ ר ּתוֹ ָרה ִל ְר ׁש ּות הָ ַר ִּביםּ .ובֵ ית ִה ֵּלל ַמ ִּת ִירין:
רע"ב ) -ה( העלי  -יד של עץ גדול הרבה
ועגול שכותשים בו את הריפות ודומיהן.
ומפני כובדו וגדלו אין תורת כלי עליו :לקצב

 לחתוך :ובית הלל מתירין  -משום שמחתיום טוב ,ואע"פ שאין עליו תורת כלי :לפני
בית הדריסה  -שידרסו עליו בני אדם כדי
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שלא יפסיד :ולא יגביהנו לטלטלו לאחר
הפשטתו :ובית הלל מתירין  -דאי לא שרית
ליה לא שחיט כדי שלא להפסיד העור
וממנע משמחת יום טוב :תריסין  -מוכרי
בשמים יש להן חנויות העשויות כמין תיבות
ועומדות בשוק ואינן מחוברות בקרקע,
ותריסין הן דלתות שסוגרין בהן פתחי אותן
תיבות ,ופעמים שמסלקים אותן תריסין
מפתח התיבה ושוטחין עליהן הסממנין
שבחנות :מתירין אף להחזיר  -בתריסין שאין
להם ציר כלל כולי עלמא לא פליגי דשרי
אפילו לנעול בהן פתח ]בית שבתוך[ החצר.
ובתריסין שיש להן ציר מן הצד כולי עלמא
לא פליגי דאסור לנעול בהן אפילו פתחי
חנויות ,דדמי לבנין  -כי פליגי ,בתריסין שיש

להן ציר באמצע כעין בליטה ותוחבין אותה
בחור שבאמצע דופן פתח החנות ,בית שמאי
סברי גזרינן ציר באמצע אטו ציר מן הצד,
ובית הלל סברי לא גזרינן בתריסי חנויות,
ושרי להחזיר ,משום דבעי לאפוקי תבלין ואי
לא שרית ליה לאהדורי לא פתח ואתי
לאמנועי משמחת יום טוב :לא את הקטן -
ולא כל מידי דלאו צורך אכילה :ובית הלל
מתירין  -דאמרי מתוך שהותרה הוצאה
לצורך אכילה ,הותרה נמי שלא לצורך אכילה.
והוא שיהיה בה צורך מצוה כגון הני דחשיב
במתני' או צורך הנאה כגון מפתח ביתו
וכיוצא בהן .לאפוקי הוצאת אבנים וכיוצא
בזה דבהא מודו בית הלל דאסור:

ומ ּ ָתנוֹ ת לַ כּ ֹהֵ ן ְּביוֹ ם טוֹ בֵ ּ ,בין
יכין חַ ָּלה ּ ַ
)ו( ֵּבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין מוֹ ִל ִ
רו לָ הֶ ם ֵּבית
מו ֵמהַ ּיוֹ םּ .ובֵ ית ִה ֵּלל ַמ ִּת ִ
מו ֵמאֶ ֶמ ׁשֵ ּ ,בין ׁ ֶש ּ ְ
ׁ ֶש ּ ְ
ירין .אָ ְמ ּ
הור ּ
הור ּ
רומה ַמ ּ ָתנָה לַ כּ ֹהֵ ןְּ ,כ ׁ ֵשם
ות ּ ָ
ומ ּ ָתנוֹ ת ַמ ּ ָתנָה לַ כּ ֹהֵ ןְ ּ ,
ׁ ַש ּ ַמאי ,גְּ ז ֵָרה ׁ ָשוָ ה ,חַ ָּלה ּ ַ
ְ
רו לָ הֶ ם ֵּבית
רומהָּ ,כך אֵ ין מוֹ ִל ִ
יכין אֶ ת הַ ְּת ּ ָ
ׁ ֶשאֵ ין מוֹ ִל ִ
יכין אֶ ת הַ ּ ַמ ּ ָתנוֹ ת .אָ ְמ ּ
רו ַּב ּ ַמ ּ ָתנוֹ ת
רומה ׁ ֶשאֵ ינוֹ ז ַַּכאי ַּב ֲה ָר ָמ ָת ּהּ ,ת ְ
אֲמ ְר ּתֶ ם ַּב ְּת ּ ָ
ַ
ִה ֵּלל ,לֹאִ ,אם
ֹאמ ּ
ׁ ֶשזּ ַַּכאי ַּב ֲה ָר ָמ ָתן:
רע"ב ) -ו( אין מוליכין חלה ]ומתנות[ -
ביום טוב .אע"פ שמותר בהפרשתם ,לא שרו
בהולכתם ,אלא תיקון עיסתו התירו לו ולא
יותר :מתנות  -הזרוע והלחיים והקיבה:
גזירה שוה  -לאו דוקא ,דכולה מדרבנן גזרו
משום גזירה דאין מגביהין תרומות ומעשרות
ביום טוב ,אלא דומיא דגזרה שוה :מתנה
לכהן  -מעשרים וארבע מתנות כהונה :כשם
שאין מוליכין את התרומה וכו'  -הך מתני'
אדחיא לה בגמרא ,דלא נחלקו ב"ש וב"ה
שמוליכין חלה ומתנות .לא נחלקו אלא
בהולכת תרומה ,שב"ש אומרים אין מוליכין
וב"ה אומרים מוליכין .אמרו להן ב"ש לב"ה

חלה ומתנות מתנה לכהן ותרומה מתנה
לכהן ,כשם שמוליכין את המתנות כך מוליכין
את התרומה ,אמרו להם ב"ש ,לא ,אם
אמרתם בחלה ומתנות שזכאי בהרמתן ,שנתנו
חכמים כח ורשות בהפרשתן לפי שהחיוב
שלהן בא ביום טוב דלשין ושוחטין ביום טוב
וכיון שהותרו אותן של יום טוב שרינן להו
להוליך אותן שנעשו מערב יום טוב ,תאמרו
בתרומה שאינה זכאי בהרמתה ,שהרי אי
אפשר שיבוא חיוב תרומה לכרי ביום טוב
לפי שאין חיוב תרומה אלא משעת מריחה
בכרי ואין ממרחין ביום טוב ,הלכך אין
מוליכין תרומה ביום טוב:

רע"ב ) -ז( במדוך של עץ  -אבל לא של
אבן .ומיהו במדוך של עץ נדוכין כדרכן ואין

צריך שינוי ,מפני שהן מפיגין טעמן אם
נדוכין מאתמול :והמלח בפך  -של חרס

וב ֵעץ
דוכין ְּב ָמעוֹ ְך ׁ ֶשל ֵעץ .וְ הַ ּ ֶמלַ ח ַּב ּ ַפ ְךְ ּ ,
)ז( ּ ֵבית ׁ ָש ַמאי אוֹ ְמ ִרים ּ ַת ְב ִלין נִ ּ ּ ִ
ְ
רורּ ,ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ּ ַת ְב ִלין נִ ּדוֹ ִכין ְּכ ַד ְר ָּכן ְּב ָמדוֹ ך ׁ ֶשל אֶ בֶ ן ,וְ הַ ּ ֶמלַ ח
הַ ּ ָפ ּ
ְ
ְּב ָמדוֹ ך ֶשל ֵעץ:
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ידוכנו :או בעץ פרור  -הוא הכף שמגיסין
בו הקדירה ,דמלח בעי שינוי ,שהיה לו לדוך
מאתמול ,שאינו מפיג טעמו .והלכה שהבא

לדוך מלח ביו"ט מטה המדוכה על צדה ודך
על ידי שינוי .והתבלין נדוכין כדרכן ואין
צריכין שינוי:

)ח( הַ בּ וֹ ֵרר ִק ְטנִ ית ְּביוֹ ם טוֹ בֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,בּ וֹ ֵרר אֹ כֶ ל וְ אוֹ כֵ לּ .ובֵ ית
חוי ,אֲ בָ ל לֹא ְב ַט ְבלָ א וְ לֹא
ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,בּ וֹ ֵרר ְּכ ַד ְרכּ וֹ ְּבחֵ יקוֹ ְּבקָ נוֹ ן ּ ְ
וב ַת ְמ ּ
ְבנָפָ ה וְ לֹא בִ ְכבָ ָרהַ .ר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר ,אַ ף ֵמ ִדיחַ וְ ׁשוֹ לֶ ה:
רע"ב ) -ח( בורר אוכל  -מלקט האוכל
אחד אחד מן הפסולת :בורר כדרכו בחיקו -
ובלבד שלא יהיה טורח ברירת הפסולת
מרובה .אבל אם טורח ברירת הפסולת
מרובה על טורח ברירת האוכל כגון
שהפסולת דק ביותר אע"פ שהאוכל מרובה

בשיעורו על הפסולת ,מודים בית הלל שבורר
את האוכל ומניח את הפסולת ,דלמעוטי
בטרחא עדיף :אף מדיח ושולה  -שמביא
כלי מלא קטנית ונותן עליו מים והפסולת צף
על פני המים ומסיר אותו בידו .שולה ,כמו
של נעלך )שמות ג( ואין הלכה כרבן גמליאל:

)ט( ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין ְמ ׁ ַש ְ ּל ִחין ְּביוֹ ם טוֹ ב אֶ ָּלא ָמנוֹ תּ .ובֵ ית ִה ֵּלל
חוטיןְ .מ ׁ ַש ְ ּל ִחין יֵינוֹ ת
אוֹ ְמ ִריםְ ,מ ׁ ַש ְ ּל ִחין ְּבהֵ ָמה חַ יָּה וָ עוֹ ףֵ ּ ,בין חַ יִ ּין ּ ֵבין ְׁש ּ ִ
בואָ ה:
ְׁש ָמנִ ים ּ ְ
בואָ ה ,וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַמ ִּתיר ִּב ְת ּ
וסלָ תוֹ ת וְ ִק ְטנִ ּיוֹ ת ,אֲ בָ ל לֹא ְת ּ
רע"ב ) -ט( אין משלחין ביום טוב  -דורון
איש לרעהו :אלא מנות  -דבר מוכן שאין
עשוי להניחו למחר ,כגון חתיכות בשר ודגים:
ובית הלל אומרים כו'  -ולא שרו בית הלל
אלא לשלוח על ידי אדם אחד או שנים .אבל
שלשה בני אדם או יותר נושאי מנחה אסור,

דאוושא מלתא טובא ונראין כמוליכין למכור
בשוק :אבל לא תבואה  -שאינה ראויה
לאכילה שהרי צריכה טחינה ואין טוחנין
ביום טוב :ור' שמעון מתיר בתבואה -
שיכול לכתשה במכתשת קטנה ויבשלה מעשה
קדירה .ואין הלכה כר' שמעון:

פורין ,וְ אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשיּ ֵׁש ָּבהֶ ן
פורין ֵּבין ׁ ֶשאֵ ינָן ְּת ּ ִ
)י( ְמ ׁ ַש ְ ּל ִחין ּ ֵכ ִליםֵ ּ ,בין ְּת ּ ִ
פור.
ִּכ ְלאַ יִ ם ,וְ הֵ ן ְלצ ֶֹר ְך הַ ּמוֹ עֵ ד ,אֲבָ ל לֹא סַ נְ ָ ּדל הַ ְמסֻ ּ ָמר וְ לֹא ִמנְ ָעל ׁ ֶשאֵ ינוֹ ָת ּ
צ ִר ְ
יך אֻ ּ ָמן .זֶה הַ ְּכלָ לָּ ,כל
הודה אוֹ מֵ ר ,אַ ף לֹא ִמנְ ָעל לָ בָ ןִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ָ ּ
ַר ִּבי יְ ּ ָ
ׁ ֶש ּנֵאוֹ ִתין בּ וֹ ְביוֹ ם טוֹ בְ ,מ ׁ ַש ְ ּל ִחין אוֹ תוֹ :
רע"ב ) -י( משלחין כלים תפורין  -דחזו
למלבוש .ושאינן תפורין חזו לאכסויי -
כלאים  -כשהן קשין שאין מחממין ,מותר
לשכב עליהם :סנדל מסומר  -של עץ
מחופה מסמרים .שגזרו חכמים עליו שלא
לנעלו בשבת ויו"ט ,משום מעשה שהיה
שנהרגו הרוגי מלכות על ידו ,כמבואר
במסכת שבת פרק במה אשה יוצאה )דף ס(:
ולא מנעל שאינו תפור  -ואפילו הוא מחובר

ביתדות של עץ וכיוצא בהן :אף לא מנעל
לבן  -באתריה דר' יהודה לא היו נועלים
מנעל לבן עד שמשחירין אותו :שצריך אומן
 להשחירו :כל שנאותין בו  -הכי קאמר,כל שנאותין בו בחול כמות שהוא ואינו צריך
למלאכה אחרת ,אע"פ שאין נאותין בו ביום
טוב כגון תפילין שבחול לובשין אותן כמות
שהן וביום טוב אין לובשין אותן ,משלחין
אותן ביום טוב:
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גמרא

 -ביצה דף יד' ע"ב

בין תפורין וכו' :גמרא בשלמא תפורין חזו למלבוש שאין תפורין נמי חזו
לכסויי אלא כלאים למאי חזו וכי תימא חזו למימך תותיה והתניא לא
יעלה עליך אבל אתה יכול להציעו תחתיך אבל אמרו חכמים אסור
לעשות כן שמא תכרך לו נימא על בשרו וכי תימא דמפסיק מידי ביני
ביני והאמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי אמר רבי יוסי בן
שאול אמר רבי משום קהלא קדישא דבירושלים אפילו עשר מצעות זו על
גבי זו וכלאים תחתיהן אסור לישן עליהם )משום שנאמר לא יעלה עליך(
אלא בוילון והאמר עולא מפני מה אמרו וילון טמא מפני שהשמש מתחמם
כנגדו אלא בקשין וכי הא דאמר רב הונא בריה דרב יהושע האי נמטא
גמדא דנרש שריא אמר רב פפא ערדלין אין בהן משום כלאים אמר רבא
הני צררי דפשיטי אין בהם משום כלאים דבזרני יש בהן משום כלאים רב
אשי אמר אחד זה ואחד זה אין בהן משום כלאים לפי שאין דרך חמום
בכך:
רש"י על הגמרא
למימך  -לכפול :שמא תכרך לו נימא  -ויש
נימים גדולין וגסים כגון של דלופקרין שקורין
קו"ט ,ומחממת במקומה ,ועובר משום לא
תלבש שעטנז ,אי נמי נימא בעלמא ,כיון
דעיקר הבגד מהנהו ומחממו מלמטה הויא
לה הא לבישה דאית בה הנאה :דמפסיק
מידי  -שנותן בגד אחר ביניהם :אסור לישן
עליהם  -מדרבנן :בוילון  -שראוי לפרסו
כנגד הפתח :מפני מה אמרו וילון טמא -
מקבל טומאה ,ולא עשאוהו כאחת ממחיצות
הבית שאינן מקבלות טומאה :מפני שהשמש
מתחמם כנגדו  -מתעטף בשוליו ,לפיכך יש

תורת כלי עליו ,וכיון דמתחממים כנגדו
אסור לעשותו כלאים :בקשין  -בגדים קשין
שאין מחממים מותר לישב עליהן :נמטא -
בגד שקורין פלטר"א בלעז :גמדא  -קשה,
כמו גמוד מסאני )פסחים קיא ,א( ,דבר
שהוא כווץ נעשה קשה :דנרש  -מקום :שריא
 לישיבה ,שאינו מחמם :ערדילין  -ראיתיבתשובת הגאונים שרגילין ללבשן תחת
מנעליהן) ,ותולים( עליהם עור של תישים
מעובדין תחת קרקעיתן ,וכנגד העקב של
רגל יש עושין אותן של צמר ,וקורין אותן
נמטי:

זוהר– וארא דף כו' ע"ב

הוא
ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר וְ אָ ַמר) ,דברים ד'( וְ י ַָד ְע ּ ָת הַ ּיוֹ ם וְ ֲה ׁ ֵשבוֹ ָת אֶ ל ְלבָ בֶ ָך ִּכי ה'
ּ
ֱלהים
הוא הָ א ִ
הָ אֱ ל ִֹהים .הַ אי ְק ָרא הָ ִכי ִמ ָּב ֵעי לֵ יהּ  .וְ י ַָד ְע ּ ָת הַ ּיוֹ ם ִּכי ה'
ּ
תו) ,תא חזי( וְ ֲה ׁ ֵשבוֹ ָת אֶ ל
וְ הֲ ׁ ֵשבוֹ ָת אֶ ל ְלבָ בֶ ָך) .אלא זכאה הוא מאן דאשתדל באורייתא( ּ ּ
יה:
ִל ֶּב ָך ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
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ֱלהים,
הוא הָ א ִ
ֹשהִ ,אי אַ ְּת ָּב ֵעי ְל ֵמיקָ ם ַעל ָ ּדאְ ּ ,
אֶ ָּלא ,אָ ַמר מ ׁ ֶ
ול ִמנְ ַ ּדע ִּכי ה' ּ
יהְ .לבָ בֶ ךָ:
ָ
וכ ֵדין ִּתנְ ַ ּדע לֵ ּ
וְ הֲ ׁ ֵשבוֹ ָת אֶ ל ְלבָ בֶ ך ּ ְ
הוא
יהו חַ דְּ ,כ ֵדין ִּת ְׁש ַּכח ִּכי ה' ּ
יֵצֶ ר טוֹ ב וְ יֵצֶ ר ָרעּ ְ ,ד ִא ְת ְּכ ִליל ָ ּדא ְּב ָדא ,וְ ִא ּ
יהו חַ ד .וְ ַעל ָ ּדא וְ ֲה ׁ ֵשבוֹ ָת אֶ ל ְלבָ בֶ ךָ,
ִ
הָ
אֱלהיםּ ְ ,דהָ א ִא ְת ְּכ ִליל ָ ּדא ְּב ָדא ,וְ ִא ּ
ְל ִמנְ ַ ּדע ִמ ָּלה:
ימותא.
ילאַ ,מאי ּ ְפגִ ּ ָ
ימותא ְל ֵע ָּ
ָיביןַ ,עבְ ִ ּדין ּ ְפגִ ּ ָ
תו אָ ַמר ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ,חַ יּ ִ
ּ ּ
ימינָאְּ .דיֵצֶ ר ָרע לָ א ִא ְת ְּכ ִליל ְּביֵצֶ ר טוֹ בְּ ,בגִ ין
ִּדשְׂ ָמאלָ א לָ א ִא ְת ְּכ ִליל ִּב ִ
הוא ִ ּד ְכ ִּתיב,
ָשאְ ּ .
יהו ִ ּדבְ נֵי נ ׁ ָ
ימו לָ א ַעבְ ֵדי ,אֶ ָּלא לוֹ ן ַמ ּ ָמ ׁשֲ ,ה ָדא ּ
ופגִ ּ
חוֹ בַ יְ ּ
מומםִּ .כ ְביָכוֹ ל ַע ְב ֵדי וְ לָ א ַעבְ ֵדיַ .ע ְב ֵדי:
)דברים ל"ב( ִׁשחֵ ת לוֹ לֹא ָּבנָיו ּ ָ
ילאְּ ,כ ָמה ְ ּדאַ ְּת אָ ַמר )דברים י"א( וְ ָעצַ ר אֶ ת
יהו ִּב ְר ָּכאן ִ ּד ְלעֵ ָּ
ְ ּדלָ א יִ ְת ָמ ּ ׁ ֵש ְך ָעלַ יְ ּ
הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ לֹא יִ ְהיֶה ָמטָ ר .וְ לָ א ַע ְב ֵדי:
ְ
יהו ִּב ְר ָּכאן ַמאי ְ ּד ִאצְ ְט ִריך .וְ לָ א נ ְַטלֵ י ְלאַ ְמ ׁ ָשכָ א
ְ ּדהָ א ְׁש ַמיָּא נ ְַטלֵ י לוֹ ן ְלגַ ְר ַמיְ ּ
יהו:
ינון חַ ּי ִ
ְל ַת ּ ָתא וַ ַ ּדאי ּ ָ
ָיבין ִא ּ
מומם ְ ּד ִא ּ ּ
כון ִּב ְר ָּכאן
תו ,לוֹ ְּבו'ְּ ,דלָ א ִא ְת ְּכ ִליל יְ ִמינָא ִּבשְׂ ָמאלָ אְּ ,בגִ ין ְ ּדלָ א יִ ְת ַמ ּ ְׁש ּ
ּ ּ
ְל ַת ּ ָתא .לֹא ְּבאָ לֶ "ףּ ְ ,דהָ א לָ א נ ְַטלֵ י ְל ִא ְת ַמ ּ ְׁשכָ א ְל ַת ּ ָתאֵ יַ .מאן ּגָ ִרים ָ ּדאְּ .בגִ ין
ומ ְת ַ ּד ְּב ִקין ְּביֵצֶ ר ָרע:
ישין יֵצֶ ר ָרע ִמיֵּצֶ ר טוֹ בִ ּ ,
ָיבין ַמ ְפ ִר ִׁ
ְ ּדחַ יּ ִ
ר' אַ ָּבא ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,דבהם ו'( וְ אָ הַ ְב ּ ָת אֶ ת ה' ֱאלֹהֶ ָ
ובכָ ל נ ְַפ ְׁש ָך
יך ְּבכָ ל ְלבָ ְב ָך ּ ְ
הוא ְלבַ ר
חודא קַ ִ ּד ׁ ָ
ובכָ ל ְמאֹ ֶד ָךְּ .כהַ אי ּגַ וְ ונָא הָ כָ א ִא ְת ְר ִמיז יִ ּ ָ
ְּ
ישא ,וְ אַ זְ הָ ָרה ּ
ימו ִע ָּלאָ הְּ .בכָ ל ְלבָ ְבךָ:
נ ָׁשְ ,ל ַיח ֲָדא ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
ישא ְּכ ְדקָ א יֵאוֹ תִּ ,ב ְר ִח ּ
ָּדא יְ ִמי ָנא ּושְׂ ָמאלָ א )נ"א קדישא( ְּד ִא ְק ֵרי יֵצֶ ר טוֹ ב וְ יֵצֶ ר ָרעּ .ובְ כָ ל נ ְַפ ְׁש ָך:
אֲתר
ילא ַּב ָ
ובכָ ל ְמאֹ ֶד ָך ְלאַ ְכ ְללָ א לוֹ ן ְל ֵע ָּ
יהוְ ּ .
ָ ּדא נֶפֶ ׁש ָ ּדוִ דּ ְ ,ד ִא ְתיְ ִהיבַ ת ֵּבינַיְ ּ
ְ
הוא
יה ְל ּ ְ
חודא ְׁש ִלים ְל ִמ ְרחַ ם לֵ ּ
הוא יִ ּ ָ
יה ִׁש ּ ָ
ְ ּדלֵ ית ּ ֵב ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
עורא .הָ כָ א ּ
ְּכ ְדקָ א יֵאוֹ ת:
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ב'-ג'
)יד( מי שאכל ושכח ולא בירך אם נזכר קודם שיתעכל המאכל שבמעיו חוזר ומברך
נתעכל המזון שבמעיו אינו חוזר ומברך וכן אם נעלם ממנו ולא ידע אם בירך או לא
בירך חוזר ומברך והוא שלא נתעכל המזון שבמעיו:
)א( חמשה מינין הן החיטין והשעורין והכוסמין ושבולת שועל ושיפון הכוסמין ממין
החיטין ושבולת שועל ושיפון ממין השעורים וחמשה מינין האלו כשהן שבלים נקראים
תבואה בכל מקום ואחר שדשין וזורין אותן נקראין דגן וכשטוחנין אותן ולשין את קמחן
ואופין אותן נקראין פת והפת הנעשה מאחד מהן היא הנקראת פת בכל מקום בלא
לווי:
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'חק לישראל – פרשת שופטים יום ב

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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