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חק לישראל – פרשת ואתחנן יום א'
תורה -

דברים פרק ג'

)כג( וָ אֶ ְתחַ ּנַן אֶ ל יְ הֹוָ ה ָּב ֵעת הַ ִהוא לֵ אמֹר) :כג( וָ אֶ ְתחַ ּנַן אֶ ל יְ הֹוָ ה ָּב ֵעת ַה ִהוא לֵ אמֹר:
ימר:
קֳדם יְ ָי ְּב ִע ָ ּדנָא הַ ִהיא ְל ֵמ ָ
יתי ָ
)כג( וְ צַ ּ ֵל ִ

)כד( אֲ ֹדנָי יֱהֹוִ ה אַ ּ ָתה הַ ִחלּ וֹ ָת ְלהַ ְראוֹ ת אֶ ת ַע ְב ְ ּד ָך אֶ ת ּגָ ְד ְל ָך וְ אֶ ת י ְָד ָך הַ ֲחזָקָ ה
שה ְכ ַמעֲ ֶ ׂש ָ
ֹת ָך) :כד( ֲא ֹדנָי יֱהֹוִ ה
בור ֶ
אֲשר יַעֲ ֶ ׂ
אֲ ׁ ֶשר ִמי אֵ ל ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ּובָ אָ ֶרץ ׁ ֶ
יך וְ ִכגְ ּ

ֲשר ִמי אֵ ל ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ּובָ אָ ֶרץ
אַ ּ ָתה הַ ִח ּלוֹ ָת ְלהַ ְראוֹ ת אֶ ת ַע ְב ְ ּד ָך אֶ ת ּגָ ְד ְל ָך וְ אֶ ת י ְָד ָך הַ ֲחזָקָ ה א ׁ ֶ
ש ָ
יתא ְלאַ ֲחזָאָ ה יָת ַע ְב ָ ּד ְך יָת ְרבו ָּת ְך וְ יָת יְ ָד ְך
ֹת ָך) :כד( יְ ָי ֱאל ִֹהים אַ ְּת ׁ ָש ֵר ָ
בור ֶ
שה ְכ ַמעֲ ֶ ׂ
ֲשר יַעֲ ֶ ׂ
א ֶׁ
יך וְ ִכגְ ּ
ּ ַת ּקֶ ְפ ּ ָתא ִ ּדי אַ ְּת הוּא אֱלָ הָ א ִ ּד ְׁש ִכנְ ּ ָת ְך ִּב ְׁש ַמ ּיָא ִמ ְּל ֵע ָּלא וְ ׁ ַש ִּליט ְּבאַ ְר ָעא וְ לֵ ית ְ ּדי ְַע ּ ֵבד ְּכעוֹ בָ ָד ְ
יך ו ְּכגִ ָּב ְר ּ ָת ְך:

)כה( אֶ ְע ְּב ָרה ּנָא וְ אֶ ְראֶ ה אֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ ּטוֹ בָ ה אֲ ׁ ֶשר ְּב ֵעבֶ ר הַ יּ ְַר ֵ ּדן הָ הָ ר הַ ּטוֹ ב הַ זֶּה
ֲשר ְ ּבעֵ בֶ ר הַ יַ ּ ְר ֵ ּדן הָ הָ ר הַ ּטוֹ ב הַ זֶּה
וְ הַ ְ ּלבָ ֹנן) :כה( אֶ ְע ְ ּב ָרה ּנָא וְ אֶ ְראֶ ה אֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ ּטוֹ בָ ה א ׁ ֶ
וְ הַ ְ ּלבָ ֹנן:

)כה( אֵ ִעבַ ר ְּכ ַען וְ אֶ ֱחזֵי יָת אַ ְר ָעא ַט ְב ָתא ִ ּדי ְּב ִע ְב ָרא ְדי ְַר ְ ּדנָא טו ָּרא ָטבָ א הָ ֵדין וּבֵ ית ַמ ְק ָ ּד ׁ ָשא:

ֹאמר יְ הֹוָ ה אֵ לַ י ַרב לָ ְך אַ ל
)כו( וַ יִ ּ ְת ַע ֵּבר יְ הֹוָ ה ִּבי ְל ַמ ַענְ כֶ ם וְ לֹא ׁ ָש ַמע אֵ לָ י וַ יּ ֶ
ּתוֹ סֶ ף ַ ּד ּ ֵבר אֵ לַ י עוֹ ד ַּב ָ ּדבָ ר הַ זֶּה) :כו( וַ יִ ּ ְת ַע ּ ֵבר יְ הֹוָ ה ִ ּבי ְל ַמ ַענְ כֶ ם וְ לֹא ׁ ָש ַמע אֵ לָ י

קֳדם יְ ָי עֲ לַ י
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֵ לַ י ַרב לָ ְך אַ ל ּתוֹ סֶ ף ַ ּד ּ ֵבר אֵ לַ י עוֹ ד ַּב ָ ּדבָ ר הַ זֶּה) :כו( וַ הֲ וָ ה ְרגַ ז ִמן ָ
וַ יּ ֶ
קֳד ַמי עוֹ ד ְּב ִפ ְת ּגָ ָמא הָ ֵדין
ילכוֹ ן וְ לָ א קַ ִּביל ִמנִּ י וַ אֲ ַמר יְ ָי ִלי סַ גִּ י לָ ְך לָ א תוֹ סֵ ף ְל ַמ ָּללָ א ָ
ְּב ִד ְ

וראֵ ה ְב ֵעינ ָ
ֹאש הַ ּ ִפ ְס ּגָ ה וְ ָ ׂשא ֵעינ ָ
ֶיך
ומזְ ָרחָ ה ּ ְ
ימנָה ּ ִ
ֶיך י ּ ָָמה וְ צָ פֹ נָה וְ ֵת ָ
)כז( עֲ לֵ ה ר ׁ
ָ
ימנָה
שא עֵ ינֶיך י ּ ָָמה וְ צָ פֹ נָה וְ תֵ ָ
ֹאש הַ ּ ִפ ְס ּגָ ה וְ ָ ׂ
ִּכי לֹא ַתעֲ בֹר אֶ ת הַ יּ ְַר ֵ ּדן הַ זֶּה) :כז( עֲ לֵ ה ר ׁ

ומזְ ָרחָ ה ּ ְוראֵ ה ְב ֵעינ ָ
יש ָר ָמ ָתא וּזְ קוֹ ף ֵעינ ְ
ָיך ְל ַמעֲ ָרבָ א
בר אֶ ת הַ יַ ּ ְר ֵ ּדן הַ זֶּה) :כז( סַ ק ְל ֵר ׁ
ֶיך ִּכי לֹא ַתעֲ ֹ
ִּ
ְ
אֲרי לָ א ְת ִעבַ ר יָת י ְַר ְ ּדנָא הָ ֵדין:
ו ְּלצִ ּפ ּונָא וְ ִל ְדרוֹ ָמא ו ְּל ָמ ִדינְ חָ א וַ ֲחזֵי ְב ֵעינָיך ֵ

הוא יַנְ ִחיל
)כח( וְ צַ ו אֶ ת יְ הוֹ ׁ ֻ
הוא יַעֲ ֹבר ִל ְפנֵי הָ ָעם הַ זֶּה וְ ּ
הו ִּכי ּ
הו וְ אַ ּ ְמצֵ ּ
ש ַע וְ חַ זְ ּקֵ ּ
הוא
הו ִּכי ּ
הו וְ אַ ּ ְמצֵ ּ
אוֹ ָתם אֶ ת הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר ִּת ְראֶ ה) :כח( וְ צַ ו אֶ ת יְ הוֹ ׁ ֻש ַע וְ חַ זְ ּקֵ ּ
הוא יַנְ ִחיל אוֹ ָתם אֶ ת הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר ִּ
ת ְראֶ ה) :כח( וּפַ ּקֵ ד יָת
יַעֲ ֹבר ִל ְפנֵי הָ ָעם הַ זֶּה וְ ּ
קֳדם ַע ּ ָמא הָ ֵדין וְ הוּא י ְַחסֵ ן י ְָתהוֹ ן יָת אַ ְר ָעא ִ ּדי ֶת ֱחזֵי:
אֲרי הוּא י ִֵעבַ ר ָ
יְ הוֹ ׁ ֻש ַע וְ ַת ּקֶ ְפ ִהי וְ אַ ֶּל ְמ ִהי ֵ

רש"י
)כג( ואתחנן  -אין חנון בכל מקום אלא לשון
מתנת חנם אע"פ שיש להם לצדיקים לתלות
במעשיהם הטובים אין מבקשים מאת המקום
אלא מתנת חנם לפי שאמר לו וחנותי את
אשר אחון אמר לו בלשון ואתחנן .ד"א זה
אחד מעשרה לשונות שנקראת תפלה כדאיתא
בספרי :בעת ההוא  -לאחר שכבשתי ארץ
סיחון ועוג דמיתי שמא הותר הנדר :לאמר -
זה אחד משלשה מקומות שאמר משה לפני
המקום איני מניחך עד שתודיעני אם תעשה
שאלתי אם לאו:
)כד( אדני ה'  -רחום בדין :אתה החלות
להראות את עבדך  -פתח להיות עומד
ומתפלל אע"פ שנגזרה גזירה אמר לו ממך

למדתי שאמרת לי ועתה הניחה לי וכי תופס
הייתי בך אלא לפתוח פתח שבי היה תלוי
להתפלל עליהם כמו כן הייתי סבור לעשות
עכשיו :את גדלך  -זו מדת טובך וכן הוא
אומר ועתה יגדל נא כח ה' :ואת ידך  -זו
ימינך שהיא פשוטה לכל באי עולם :החזקה
 שאתה כובש ברחמים את מידת הדיןהחזקה :אשר מי אל וגו'  -אינך דומה למלך
בשר ודם שיש לו יועצין וסנקתדרין הממחין
בידו כשרוצה לעשות חסד ולעבור על מדותיו
אתה אין מי ימחה בידך אם תמחול לי
ותבטל גזירתך .ולפי פשוטו אתה החלות
להראות את עבדך מלחמת סיחון ועוג.
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)כח( וצו את יהושע  -על הטרחות ועל
המשאות ועל המריבות :וחזקהו ואמצהו -
בדברך שלא ירך לבו לומר כשם שנענש רבי
עליהם כך סופו ליענש עליהם מבטיחו אני
כי הוא יעבור והוא ינחיל :כי הוא יעבור -
אם יעבור לפניהם ינחלו ואם לאו לא ינחלו.
וכן אתה מוצא כששלח מן העם אל העי והוא
ישב ויכו מהם אנשי העי וגו' וכיון שנפל על
פניו אמר לו קום לך .קם לך כתיב אתה הוא
העומד במקומך ומשלח את בני למלחמה
למה זה אתה נופל על פניך לא כך אמרתי
למשה רבך אם הוא עובר עוברין ואם לאו
אין עוברין:

כדכתיב ראה החלותי תת לפניך הראני
מלחמת ל"א מלכים:
)כה( אעברה נא  -אין נא אלא לשון בקשה:
ההר הטוב הזה  -זו ירושלים :והלבנון  -זה
בית המקדש:
)כו( ויתעבר ה'  -נתמלא חימה :למענכם -
בשבילכם אתם גרמתם לי וכן הוא אומר
ויקציפו על מי מריבה וירע למשה בעבורם:
רב לך  -שלא יאמרו הרב כמה קשה
והתלמיד כמה סרבן ומפציר .ד"א רב לך
הרבה מזה שמור לך רב טוב הצפון לך:
)כז( וראה בעיניך  -בקשת ממני ואראה את
הארץ הטובה אני מראה לך את כולה שנאמר
ויראהו ה' את כל הארץ:

נביא

– ישעיה מ' א'-ו'

ֹאמר ֱאלֹהֵ יכֶ ם:
ֲמו ַע ּ ִמי י ַ
ֲמו ַנח ּ
)א( ַנח ּ
או אֵ לֶ יהָ ִּכי ָמ ְלאָ ה צְ בָ אָ הּ ִּכי נִ ְרצָ ה עֲ וֹ נָהּ ִּכי
רוש ִ ַלם וְ ִק ְר ּ
רו ַעל לֵ ב יְ ּ ׁ ָ
)ב( ַ ּד ְּב ּ
ֹאתיהָ ) :ב( מלילו על לבא דירושלם ואתנבו עלה ארי
לָ ְקחָ ה ִמ ּיַד יְ הֹוָ ה ִּכ ְפלַ יִ ם ְּבכָ ל חַ ּט ֶ
)א( נבייא אתנביאו תנחומין על עמי אמר אלהכון:

עתידא דתתמלי מעם גלותהא ארי אישתביקו לה חובהא ארי קבילת כם תנחומין מן קדם יי כאלו לקת
על חד תרין בכל חטאתהא:

ינו:
רו ָּבעֲ ָרבָ ה ְמ ִס ָּלה לֵ אלֹהֵ ּ
נו ֶ ּד ֶר ְך יְ הֹוָ ה י ּ ְַׁש ּ
)ג( קוֹ ל קוֹ ֵרא ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ּ ַפ ּ ּ

)ג( קל דמכלי

במדברא פנו אורח מן קדם עמא דיי כבישא במישרא כבשין קדם כנשתא דאלהנא:

ישוֹ ר וְ הָ ְרכָ ִסים
לו וְ הָ יָה הֶ ָעקֹב ְל ִמ ׁ
)ד( ָּכל ּגֶ יא יִ ּנ ֵׂ
ָשא וְ כָ ל הַ ר וְ גִ ְב ָעה יִ ְׁש ּ ָפ ּ
ְל ִב ְק ָעה) :ד( כל חיליא יראמון וכל טור ורמא ימאכון ויהי כפלא למישרא ובית גדודין לבקעה:
שר יַחְ ָ ּדו ִּכי ּ ִפי יְ הֹוָ ה ִ ּד ֵּ
או כָ ל ָּב ָ ׂ
בר) :ה( ויתגלי יקרא דיי
)ה( וְ נִ גְ לָ ה ְּכבוֹ ד יְ הֹוָ ה וְ ָר ּ
ויחזון כל בני בשרא כחדא ארי במימרא דיי גזר כן:

ש ֶדה:
שר חָ צִ יר וְ כָ ל חַ ְס ּדוֹ ְּכצִ יץ הַ ּ ָ ׂ
)ו( קוֹ ל אֹ ֵמר ְק ָרא וְ אָ ַמר ָמה אֶ ְק ָרא ָּכל הַ ָּב ָ ׂ

)ו(

קל דאמר אתנבי ומתיב ואמר מה אתנבי כל רשיעיא כעשבא וכל תוקפהון כמוצא דחקלא:

רש"י
)א( נחמו נחמו  -חוזר על נבואותיו
העתידות לפי שמכאן ועד סוף הספר דברי
נחמו' הפסיק פרשה זו בינם לבין הפורענו'
נחמו אתם נביאי נחמו את עמי:
)ב( כי מלאה צבאה  -ת"י עתידה דתיתמלי
מעם גלוותהא כמו כי מלאה מצבאה ויש
פותרין צבאה כמו )איוב ז( הלא צבא לאנוש
עלי ארץ .נרצה  -נתפייס .כי לקחה וגו' -

ארי קבילת כס תנחומין מן קדם ה' כאילו
לקת על חד תרין בכל חטאתהא ולפי פשוטו
יתכן לפרש כי לקחה פורענות כפלים וא"ת
היאך מדתו של הקב"ה לשלם לאדם כפלים
בחטאו מצינו מקרא מלא )ירמיה ט"ז(
ושלוותי ראשונה משנה עוונם וחטאתם:
)ג( קול  -רוח הקדש קורא במדבר פנו דרך
ה' ,דרך ירושלים לשוב גליותיה לתוכה:
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)ד( כל גיא ינשא  -וההר ישפל הרי דרך
חלקה ושוה ונוחה .והרכסים  -הרים
הסמוכים זה לזה ומתוך סמיכתן מורד
שביניהם זקוף ואינו מעוקם שיהא נוח לירד
ולעלות )הרכסים מתורגם גדודיו לשון גובה
כמו גדודי הנהר( .הרכסים  -כמו וירכסו את
החשן )שמות כח( .לבקעה  -קנפנייא בלע"ז
ארץ חלקה ושוה:
)ו( קול  -מאת הקב"ה אומר אלי קרא .ואמר
 רוחי אליו מה אקרא והקול משיבו זאתקרא כל הבש' חציר כל המגביהי' תהפך

כתובים

גדולתם ותהיה כחציר) ,ד"א כל הבשר חציר(
סוף אדם למות לפיכך אם אמר לעשות חסד
הרי הוא כציץ השדה אשר ימולל ויבש ואין
לסמוך עליו שאין בידו לקיים שמא ימות
שכשיבש חציר נבל ציץ כן כשמת האדם בטלה
הבטחתו אבל דבר אלהינו יקום כי הוא חי
וקיים ובידו לקיים לפיכך על הר גבוה עלי
בשרי מבשרת ציון כי מפי החי לעולם היא
הבטחת הבשורה .וכל חסדו כציץ השדה  -כי
חסד וגו' חטאת )משלי יד(:

 -תהילים פרק ו' ו'-יא'

ִּכי אֵ ין ַּב ּ ָמוֶת זִ כְ ֶר ָך ִּב ְׁשאוֹ ל ִמי יוֹ ֶדה ָּל ְך:

) ו(
לך:

)ו( מטול דלית במותא דכרנך בשאול מן יודי

יָגַ ְע ִּתי ְּבאַ נְ חָ ִתי אַ שְׂ חֶ ה בְ כָ ל לַ יְ לָ ה ִמ ּ ָט ִתי ְּב ִד ְמ ָע ִתי ַע ְרשִׂ י אַ ְמסֶ ה:

)ז(
בתנחתי אמלל בצערי בכל ליליא על שוויי בדמעתי דרגשי אטמש:

)ח( ָע ְׁש ׁ ָשה ִמ ַּכ ַעס ֵעינִ י ָע ְתקָ ה ְּבכָ ל צוֹ ְר ָרי:
סורו ִמ ּ ֶמנִּ י ָּכל ּפֹעֲ לֵ י אָ וֶן ִּכי ׁ ָש ַמע יְ הֹוָ ה קוֹ ל ִּב ְכיִ י:
)ט ( ּ ּ

)ז( אשתלהית

)ח( חשכת מן רוגזי עייני אתבליאת בכל מעיקי:
)ט( זורו מיני כל עבדי שקר

ארום שמיע קדם יי קל בכותי:

)י( ׁ ָש ַמע יְ הֹוָ ה ְּת ִח ּנ ִָתי יְ הֹוָ ה ְּת ִפ ָּל ִתי יִ ּקָ ח:
בו ֵי ֹב ׁש ּו ָרגַ ע:
לו ְמאֹ ד ָּכל אֹ יְ בָ י י ׁ ֻ
ָש ּ
)יא( ֵי ֹב ׁש ּו וְ יִ ָּבהֲ ּ

)י( שמיע קדם יי בעותי יי צלותי יקבל:
)יא( יבהתון ויתבהלון לחדא כולהון

בעלי דבבי יתובון יבהתון כשעא:

רש"י
)ז( אשחה בכל לילה מטתי  -לשון סחי
ומאוס )איכ' ג( והיתה נבלתם כסוחה )ישעי'
ה( ממאס אני מטתי בדמעות ומנחם חברו
עם כאשר יפרש השוחה לשחות )ישעיהו כה(
ועם מי שחו )יחזקאל מז( .בדמעתי ערשה
אמסה  -אלחלח וארטיב כמו מים:
)ח( עששה  -לשון עששית עין שמאורה כהה
ודומה לו כאלו הוא רואה דרך זכוכית שכנגד
עיניו ומנחם פירשו לשון רקבון כמו )תהלים
לא( ועצמי עששו וכן כל לשון עש .עתקה -
נתישנה ונזדקנה עיני בכהיית אור ומנחם
חברו עם ויעתק משם ההרה )בראשית יב(.
בכל צוררי  -בשביל צרות שמצירין לי:

)יא( יבושו ויבהלו וגו'  -מהו ישובו יבושו
פעם שנייה אמר רבי יוחנן לעתיד לבוא
הקב"ה דן את הרשעים ומחייבן לגיהנם והם
מתרעמין עליו והקב"ה מחזירן וחוזר ומראה
גיליונין שלהם ודן אותם ומתחייבין והוא
מחזירן לגיהנם הרי בושה כפולה ,ר' שמואל
בר נחמני אומר לעתיד לבא כל אומה קוראה
לאלהיה ואין עונה וחוזרין וקוראין להקב"ה
ואומר להם אילו אלי קראתם תחילה הייתי
עונה אתכם עכשיו עשיתם עבודת גלולים
עיקר ואותי טפילה לפיכך איני עונה שנאמר
ישועו ואין מושיע זו עבודת גלולים ואחר כך
אל ה' ולא ענם )תהלים יח( לכך נאמר ישובו
יבושו .רגע  -במעט זמן:
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חק לישראל – פרשת ואתחנן יום א'
משנה

 -תרומות פרק ב'

רו,
רומהֶ ּ .בא ֶ
רומ ָתן ְּת ּ ָ
מוְּ ,ת ּ ָ
ֱמת אָ ְמ ּ
)א( אֵ ין ּתוֹ ְר ִמין ִמ ּ ָטהוֹ ר ַעל הַ ּ ָט ֵמא .וְ ִאם ּ ָת ְר ּ
נִט ָמא ִמ ְקצָ תוֹ ּ ,תוֹ ֵרם ִמן הַ ּ ָטהוֹ ר ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ ַעל הַ ּ ָט ֵמא ׁ ֶשיּ ֶׁש
גול ׁ ֶשל ְ ּדבֵ לָ ה ׁ ֶש ּ ְ
הָ ִע ּ ּ
גוליםְׁ ,ש ּ ֵתי אֲ ג ֻּדוֹ תְׁ ,ש ּ ֵתי
יו ְׁשנֵי ִע ּ ּ ִ
בּ וֹ  .וְ כֵ ן אֲ ג ָ ֻּדה ׁ ֶשל יּ ָָרק ,וְ כֵ ן עֲ ֵר ָמה .הָ ּ
יע ֶזר
אֱל ֶ
עֲ ֵרמוֹ ת ,אַ חַ ת ְט ֵמאָ ה וְ אַ חַ ת ְטהוֹ ָרה ,לֹא יִ ְתרוֹ ם ִמזֶּה ַעל זֶהַ .ר ִּבי ִ
אוֹ ֵמרּ ,תוֹ ְר ִמין ִמן הַ ּ ָטהוֹ ר ַעל הַ ּ ָט ֵמא:
רע"ב ) -א( אין תורמין מטהור על הטמא
 גזירה שמא יתרום שלא מן המוקף ,משוםדמסתפי שמא יגע הטמא בטהור ויטמאנו
ואנן בעינן שהתורם יתרוםמן המוקף :באמת
אמרו  -כל היכא דתנינן באמת אמרו כאילו
היא הלכה למשה מסיני ,אבל לאו דוקא
הלכה למשה מסיני ,אבל לאו דוקא הלכה
למשה מסיני שהרי בפרק קמא דשבת שנינו
באמת אמרו החזן רואה היכן התינוקות קורין
ומדרבנן היא :העגול של דבלה  -אף על פי
שהדבלות מדובקות זו בזו בתוך העגול אינן
חשובות חבור לענין טומאה ואם נגעה

טומאה באחת מן הדבלות לא נטמאת
האחרת :וכן אגודה של ירק וכן ערימה -
צריכי ,דאי אשמועינן עיגול ,הוה אמינא עגול
שכולו גוף אחד ,תורם .אגודה שאינה גוף
אחד ,אינו תורם .ואי אשמועינן אגודה ,הוה
אמינא אגודה( שהכל תפוסה אחת ,תורם.
ערימה שאינה תפוסה אחת ,אינו תורם,
צריכי :רבי אליעזר אומר תורמים -
לכתחילה ,מן הטהור על הטמא ,דלא גזר
רבי אליעזר שמא יבא לתרום שלא מן
המוקף ..ואין הלכה כר' אליעזר:

רומה.
רומתוֹ ְּת ּ ָ
)ב( אֵ ין ּתוֹ ְר ִמין ִמן הַ ּ ָט ֵמא ַעל הַ ּ ָטהוֹ ר .וְ ִאם ּ ָת ַרםׁ ,שוֹ גֵגְּ ,ת ּ ָ
יש ָעלָ יו
שר טֶ בֶ ל ,הָ יָה ַמ ְפ ִר ׁ
לום .וְ כֵ ן ֶּבן לֵ וִ י ׁ ֶשהָ יָה לוֹ ַמעֲ ֵ ׂ
ומזִ יד ,לֹא ָע ָ ׂ
ּ ֵ
שה ְכ ּ
ְ
הודה אוֹ ֵמר,
לוםַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
וְ הוֹ לֵ ךׁ ,שוֹ גֵגַ ,מה ׁ ֶש ָע ָ ׂ
שהָ ,עשׂ ּויֵ .מזִ יד ,לֹא ָע ָ ׂשה ְכ ּ
לום:
הוא ׁשוֹ גֵג ,לֹא ָע ָ ׂ
שה ְכ ּ
ִאם הָ יָה יוֹ ֵד ַע בּ וֹ ַּב ְּת ִח ָּלה ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -ב( אין תורמין מן הטמא על
הטהור  -משום פסידא דכהן :ואם תרם
שוגג תרומתו תרומה  -ודוקא שהיתה לה
שעת הכושר והגיעה לעונת מעשרות קודם
שנטמאת דמדאורייתא תרומה מעליותא היא,
אבל אם נטמאת קודם שהגיעה לעונת
מעשרות לא הויא תרומה מדאורייתא ואם
תרם אפילו שוגג אין תרומתו תרומה :מעשר

טבל .מעשר ראשון שלא ניטלה ממנו תרומת
מעשר :היה מפריש עליו והולך  -היה
מפריש מזה על שאר מעשרותיו :אם היה
יודע בו בתחילה  -שהוא טבל או שהוא
טמא ,אף על פי שבשעה שתרם היה שוגג
ששכח שהוא טבל או שהוא טמא ,הוי שוגג
קרוב למזיד :לא עשה ולא כלום  -ואין
הלכה כרבי יהודה:

)ג( הַ ּ ַמ ְט ִביל ּ ֵכ ִלים ַּב ּ ׁ ַש ָּבתׁ ,שוֹ גֵ ג ,יִ ְׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ָּבהֶ םֵ .מזִ יד ,לֹא יִ ְׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ָּבהֶ ם.
שר וְ הַ ְמבַ ּ ׁ ֵשל ַּב ּ ׁ ַש ָּבתׁ ,שוֹ גֵ ג ,יֹאכַ לֵ .מזִ יד ,לֹא יֹאכַ ל .הַ ּנוֹ טֵ ַע ַּב ּ ׁ ַש ָּבת,
הַ ְמ ַע ּ ֵ ׂ
יעיתֵּ ,בין ׁשוֹ גֵ גֵ ּ ,בין ֵמזִ יד ,יַעֲ קוֹ ר:
ׁשוֹ גֵ ג ,יְ קַ יֵּםֵ .מזִ יד ,יַעֲ קוֹ רּ .ובַ ּ ְׁש ִב ִ
רע"ב ) -ג( המטביל כלים בשבת  -שאסור
להטביל כלים טמאים להעלותם מידי
טומאתן בשבת מפני שנראה כמתקן כלי:
המעשר  -שאסור להפריש תרומות ומעשרות
בשבת מפני שהוא מתקן :והמבשל בשבת -

בשוגג ,יאכל אותו תבשיל למוצאי שבת אבל
לא בשבת עצמו .ובמזיד ,לא יאכל הוא ,אבל
אחרים אוכלים למוצאי שבת( ,דכתיב )שמות
לא( ושמרתם את השבת כי קדש היא ,היא
קודש ואין מעשיה קודש :ובשביעית בין שוגג
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חק לישראל – פרשת ואתחנן יום א'
בין מזיד יעקור  -שנחשדו ישראל על

השביעית ולא נחשדו על השבת:

רומהָּ .כל ִמין
רומתוֹ ְּת ּ ָ
)ד( אֵ ין ּתוֹ ְר ִמין ִמ ּ ִמין ַעל ׁ ֶשאֵ ינוֹ ִמינוֹ  .וְ ִאם ּ ָת ַרם ,אֵ ין ְּת ּ ָ
ודבֵ לָ ה ,אֶ חָ ד .וְ תוֹ ֵרם ִמזֶּה ַעל זֶהָּ .כל
ִח ִּטים ,אֶ חָ דָּ .כל ִמין ְּתאֵ נִ ים ּוגְ ִ◌רוֹ גְ רוֹ ת ּ ְ
ָמקוֹ ם ׁ ֶשיּ ֵׁש כּ ֹהֵ ןּ ,תוֹ ֵרם ִמן הַ יָּפֶ ה .וְ כָ ל ָמקוֹ ם ׁ ֶשאֵ ין כּ ֹהֵ ןּ ,תוֹ ֵרם ִמן הַ ּ ִמ ְתקַ ּיֵם.
הוא תוֹ ֵרם ִמן הַ ּיָפֶ ה:
ַר ִּבי יְ ּ ָ
הודה אוֹ ֵמרְ ,לעוֹ לָ ם ּ
רע"ב ) -ד( כל מין חטים אחד  -ואף על
גב דאיכא שחמתית ולבנה :וכל מין תאנים
אחד  -ואף על גב דאיכא שחורות ולבנות.
תאנים בעודן לחים קרויין תאנים ,וכשיבשו
קרויין גרוגרות ,וכשנדרסין בעגול קרויין עגול
דבלה :תורם מן היפה  -מן התאנים על

הגרוגרות דתאנים יפין מן הגרוגרות :תורם
מן המתקיים  -מן הקרוגרות על התאנים,
דגרוגרות מתקיימי טפי :לעולם הוא תורם
מן היפה  -דכתיב )במדבר יח( בהרימכם את
חלבו ,לעולם בעינן חלבו ,ואי פסיד יפסד.
ואין הלכה כרבי יהודה:

הודה אוֹ ֵמר ,לֹא ִכי,
)ה( ּתוֹ ְר ִמין ָּבצָ ל קָ ָטן ׁ ָשלֵ ם ,וִ לֹא חֲצִ י בָ צָ ל ּגָ דוֹ לַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
הודה אוֹ ֵמרּ ,תוֹ ְר ִמין ְּבצָ ִלים ִמ ְּבנֵי
אֶ ָּלא חֲצִ י בָ צָ ל ּגָ דוֹ ל .וְ כֵ ן הָ יָה ַר ִּבי יְ ּ ָ
הוא
ופ ִרים ַעל ְּבנֵי הַ ּ ְמ ִדינָהִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
הַ ּ ְמ ִדינָה ַעל הַ כּ ּופְ ִרים ,אֲ בָ ל לֹא ִמן הַ כּ ּ ְ
יקין:
יט ִ
ַמאֲ כַ ל ּפוֹ ִל ִ
רע"ב ) -ה( תורמים בצל קטן שלם  -לפי
שהוא מתקיים :ולא חצי בצל גדול  -אף על
פי שהוא יפה ממנו :רבי יהודה אומר לא כי
 ר' יהודה לטעמיה דאמר לעולם הואתורם מן היפה :מבני המדינה  -טובים
לאכילה מן הכופרים הבצלים של בני

הכפרים ,אבל של בני הכפרים מתקיימים
יותר :מפני שהוא מאכל פוליטיקין  -בצלים
של בני המדינה הוא מאכל לאנשים חשובים
והם יפים יותר מאותן של בני הכפרים.
פוליטיקין ,בני פלטרין של מלכים:

ֵיתי כֶ בֶ ׁש ַעל זֵי ֵתי ׁ ֶש ֶמן .וְ יַיִ ן
ֵיתי כֶ בֶ ׁש ,וְ ִ◌לֹא ז ֵ
ֵיתי ׁ ֶש ֶמן ַעל ז ֵ
)ו( וְ תוֹ ְר ִמין ז ֵ
ׁ ֶשאֵ ינוֹ ְמבֻ ּ ׁ ָשל ַעל הַ ְמבֻ ּ ׁ ָשל ,וְ לֹא ִמן הַ ְמבֻ ּ ׁ ָשל ַעל ׁ ֶשאֵ ינוֹ ְמבֻ ּ ׁ ָשל .זֶה הַ ְּכלָ לָּ ,כל
הוא ִכ ְלאַ יִ ם ַּבחֲבֵ רוֹ  ,לֹא יִ ְתרוֹ ם ִמזֶּה ַעל זֶה ,אֲ ִפלּ ּו ִמן הַ יָּפֶ ה ַעל הָ ָרע .וְ כָ ל
ׁ ֶש ּ
ׁ ֶשאֵ ינוֹ ִכ ְלאַ יִ ם ַּבחֲבֵ רוֹ ּ ,תוֹ ֵרם ִמן הַ יָּפֶ ה ַעל הָ ַרע ,אֲבָ ל לֹא ִמן הָ ַרע ַעל הַ יָּפֶ ה.
רומתוֹ ְּת ּ ָ
וְ ִאם ּ ָת ַרם ִמן הָ ַרע ַעל הַ יָּפֶ הְּ ,ת ּ ָ
זונִ ין ַעל הַ ִח ִּטים,
חוץ ִמן הַ ּ ּ
רומהּ ,
הודה אוֹ ֵמרְׁ ,שנֵי ִמינִ ין:
ׁ ֶשאֵ ינָן אֹ כֶ ל .הַ ִ ּק ּ ׁש ּות וְ הַ ּ ְמלָ ְפפוֹ ןִ ,מין אֶ חָ דַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
רע"ב ) -ו( תורמין זיתי שמן  -העומדים
להוציא שמנן :על זיתי כבש  -זיתים שאין
עושים שמן וכובשין אותן ביין או בחומץ
לקיים אותן לאכילה .וזיתי שמן יפין מזיתי
כבש ,הלכך מפרישים מזיתי שמן על זיתי
כבש דהוה ליה מן היפה על הרע :ויין שאינו
מבושל  -יפה לשתיה מן המבושל  -כל
שהוא כלאים בחבריו לא יתרום מזה לזה -

דאמר קרא )שם( כל חלב יצהר וכל חלב
תירוש ודגן ,אמרה תורה תן חלב לזה וחלב
לזה :חוץ מן הזונין  -בערבי זוא"ן ובלע"ז
ויצ"א ואינו אוכל אדם ומקיימים אותם
ליונים :הקישות  -בערבי פאקו"ס :והמלפפון
 בערבי כייא"ר :מין אחד  -ותורמין מזהעל זה :שני מינים  -ואין תורמין מזה על זה.
ואין הלכה כרבי יהודה:
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גמרא

 -ברכות דף נא' ע"א

תנא הדחה מבפנים ושטיפה מבחוץ אמר רבי יוחנן כל המברך על כוס
מלא נותנין לו נחלה בלי מצרים שנאמר ומלא ברכת ה' ים ודרום ירשה
רבי יוסי בר חנינא אומר זוכה ונוחל שני עולמים העולם הזה והעולם הבא
עיטור רב יהודה מעטרהו בתלמידים רב חסדא מעטר ליה בנטלי אמר רבי
חנן ובחי אמר רב ששת ובברכת הארץ עיטוף רב פפא מעטף ויתיב רב
אסי פריס סודרא על רישיה נוטלו בשתי ידיו אמר רבי חיננא בר פפא מאי
קראה שאו ידיכם קדש וברכו את ה' ונותנו לימין אמר רבי חייא בר אבא
אמר רבי יוחנן ראשונים שאלו שמאל מהו שתסייע לימין אמר רב אשי
הואיל וראשונים איבעיא להו ולא איפשט להו אנן נעבד לחומרא ומגביהו
מן הקרקע טפח אמר רב אחא ברבי חנינא מאי קראה כוס ישועות אשא
ובשם ה' אקרא ונותן עיניו בו כי היכי דלא ניסח דעתיה מיניה ומשגרו
לאנשי ביתו במתנה כי היכי דתתברך דביתהו עולא אקלע לבי רב נחמן
כריך ריפתא בריך ברכת מזונא יהב ליה כסא דברכתא לרב נחמן אמר ליה
רב נחמן לישדר מר כסא דברכתא לילתא אמר ליה הכי אמר רבי יוחנן
אין פרי בטנה של אשה מתברך אלא מפרי בטנו של איש שנאמר וברך פרי
בטנך פרי בטנה לא נאמר אלא פרי בטנך תניא נמי הכי רבי נתן אומר
מנין שאין פרי בטנה של אשה מתברך אלא מפרי בטנו של איש שנאמר
וברך פרי בטנך פרי בטנה לא נאמר אלא פרי בטנך אדהכי שמעה ילתא
קמה בזיהרא ועלתה לבי חמרא ותברא ארבע מאה דני דחמרא אמר ליה
רב נחמן נשדר לה מר כסא אחרינא שלח לה כל האי נבגא דברכתא היא
שלחה ליה ממהדורי מילי ומסמרטוטי כלמי אמר רב אסי אין מסיחין על
כוס של ברכה ואמר רב אסי אין מברכין על כוס של פורענות מאי כוס
של פורענות אמר רב נחמן בר יצחק כוס שני תניא נמי הכי השותה כפלים
לא יברך משום שנאמר הכון לקראת אלהיך ישראל והאי לא מתקן אמר
רבי אבהו ואמרי לה במתניתא תנא האוכל ומהלך מברך מעומד וכשהוא
אוכל מעומד מברך מיושב וכשהוא מיסב ואוכל יושב ומברך והלכתא
בכולהו יושב ומברך:

רש"י על הגמרא
מעטרהו בתלמידים  -תלמידיו סובבין אותו
כשהוא מברך :בנטלי  -כוסות :ובברכת
הארץ  -כשמגיע לברכת הארץ מוסיף עליה:
מעטף  -בטליתו :אנן נעבד לחומרא  -שלא

תסייע שמאל לימין בשעת ברכה :שמעה
ילתא  -שלא ישגר לה כוס של ברכה :קמה
בזיהרא  -עמדה בכעס :כל האי נבגא
דברכתא היא  -כל יין שבחבית ככוס של
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ברכה הוא ,שתי ממנו :נבגא  -כוס ,כמו
לשתי מר אנבגא :ממהדורי מילי  -ממחזירי
בעיירות ירבו תמיד דברים :ומסמרטוטי
כלמי  -וממשחקי בגדים בלויים וממורטים
ירבו כנים ,כנים מתרגמינן כלמתא :אין
מסיחין  -משאחזו עד שיברך :כוס שני -

זוהר

שהוא של זוגות ,והעומד על שלחנו ושתי
זוגות ניזוק על ידי שדים :כפלים  -זוגות:
הכון לקראת  -בדברים נאים ולא בדברי
פורענות :מסב  -במטה דרך הסבה :והלכתא
 -בכולהו יושב ומברך:

– ואתחנן דף רס' ע"א

וָ אֶ ְתחַ ּנַן אֶ ל יְ ָי ָּב ֵעת הַ ִהיא לֵ אמֹר .אֲ ֹד ָנ"י י ִ ֹדוִ "ד אַ ּ ָתה הַ חִ לּ וֹ ָת ְלהַ ְראוֹ ת אֶ ת
ָהו ּ ָפנָיו אֶ ל הַ ִ ּקיר וַ יִ ּ ְת ּ ַפ ֵּלל אֶ ל
ַע ְב ְ ּד ָך וְ גוֹ 'ִ .ר ִּבי יוֹ סֵ י ּ ָפ ַתח) ,ישעיה לח( וַ יּ ּ ֵַסב ִחזְ ִק ּי ּ
הוא ִע ָּלאָ ה ַעל כּ ָֹּלא.
הוא חֵ ילָ א ּ ַת ִ ּקיפָ א ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
יתא ,וְ כַ ּ ָמה ּ
יְ ָי'ָ ּ .תא ֲחזֵיַּ ,כ ּ ָמה ּ
יתא ,לָ א ָ ּד ִחיל ֵמ ִע ָּלאֵ י וְ ַת ּ ָתאֵ י .וְ לָ א ָ ּד ִחיל
ְ ּדכָ ל ַמאן ְ ּד ִא ְׁש ְּת ַ ּדל ְּבאוֹ ַריְ ָ
ֵיה ְּבכָ ל
יהו אָ חִ יד ְּב ִאילָ נָא ְ ּדחַ ּיֵי ,וְ אָ ִכיל ִמ ּנ ּ
עורין ִּב ִׁ
ֵמ ִע ְר ּ ִ
ישין ְ ּד ָע ְל ָמאְּ .בגִ ין ְ ּד ִא ּ
יוֹ ָמא:
ְ
יטא
יה ֵע ָ
יה ְל ַּבר נ ָׁשְ ,ל ֵמיהַ ך ְּבאֹ ַרח ְק ׁשוֹ ט .אוֹ ִליף לֵ ּ
יתא אוֹ ִליף לֵ ּ
ְּדהָ א אוֹ ַריְ ָ
הֵ ְ
יה מוֹ ָתא ,כּ ָֹּלא
יה )לבטלה לההיא גזרה( .וַ אֲ ִפילּ ּו יִ ְתגְּ זָר ָעלֵ ּ
אר ּ
תוב קַ ּ ֵמי ָמ ֵ
יך יְ ּ
ֵיה ,וְ לָ א ׁ ַש ְריָא עֲ לוֹ י) .עיטא דבר נש בהאי עלמא( וְ ַעל ָ ּדא ָּב ֵעי
יִ ְת ָּב ּ ַטל וְ יִ ְס ְּת ַּלק ִמ ּנ ּ
הוא ִד ְכ ִתיב,
יתא יְ ָמ ָמא וְ לֵ ילֵ י ,וְ לָ א יִ ְתעֲ ֵדי ִמנ ַּה ,הֲ ָדא
ְל ִא ְׁש ּ ַת ְ ּדלָ א ְּבאוֹ ַריְ ָ
ּ
יתא ,אוֹ ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש
ית בּ וֹ יוֹ ָמם וָ לַ יְ לָ ה .וְ ִאי אַ ְע ֵדי ִמי ּנֵיהּ אוֹ ַריְ ָ
)יהושע א( וְ הָ גִ ָ
ִמ ּנ ַּהְּ ,כ ִאלּ ּו ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמן חַ ּיֵי:
יהָּ ,ב ֵעי ְלקַ ְּבלָ א
יליָא ַעל ַע ְרסֵ ּ
יהו סָ ִליק ְּבלֵ ְ
ּ ָתא ֲחזֵיֵ ,ע ָ
יטא ְ ּד ַּבר נ ָׁש ַּכד ִא ּ
יה ּ ִפ ְק ּדוֹ נָא
ימסַ ר ּגַ ּ ֵב ּ
ולאַ ְק ְד ֵמי ְל ִמ ְ
ילאְּ ,ב ִל ָּבא ְׁש ִליםְ ּ .
כותא ִ ּד ְל ֵע ָּ
יה עוֹ ל ַמ ְל ּ ָ
ָעלֵ ּ
מוהָ ְּ ,בגִ ין ְ ּדכָ ל ָע ְל ָמא טַ עֲ ִמין ַטעֲ ָמא ְ ּדמוֹ ָתאְּ ,דהָ א ִאילָ נָא
יה .וְ הָ א ּ ְ
ְּדנ ְַפ ׁ ֵש ּ
אוק ּ
מ ָרן )ס"א
ָשא ָנ ְפ ִקין ,וְ סַ ְ ּל ִקין וְ ִא ְת ַט ּ ְ
רוחֵ י ִ ּד ְבנֵי נ ׁ ָ
ְּדמוֹ ָתא ׁ ַש ְריָא ְּב ָע ְל ָמא ,וְ כָ ל ּ
יהו:
הו ּ ַתיְ ִ
יהְ ּ .
ואתמסרו( ּגַ ּ ֵב ּ
יבין ְלאַ ְת ַריְ ּ
ינון ְּב ִפ ְק ּדוֹ נָאֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
ובגִ ין ְ ּד ִא ּ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
יליָא ,וְ כָ רוֹ זָא נ ִָפיק .וְ ּ ְ
גות לֵ ְ
רוחַ צָ פוֹ ן ְּבפַ ְל ּ ּ
ּ ָתא ֲחזֵיַּ ,כד ִא ְּת ַער ּ
רוחֵ יהוֹ ן ְ ּדצַ ִ ּדיקַ ּיָיאְּ ,כ ֵדין ִמ ְת ָּכוְ ונֵי )נ"א
הוא אָ ֵתי ְלגִ נְ ּ ָתא ְ ּדעֵ ֶדן ְל ִא ְׁש ּ ַת ְע ְׁש ָעא ְּב ּ
ּ
ישא.
יה ְל ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
יתא ,וְ כָ ל ְּבנֵי הֵ יכָ לָ אְ ,ל ׁ ַש ְּבחָ א לֵ ּ
מתערי( ָּכל ְּבנֵי ַמ ְטרוֹ נִ ָ
ינון ּ ִפ ְק ּדוֹ נִ ין ְ ּד ּ ִ
ְּ
אריהוֹ ן.
הו אָ ִתיב ְל ָמ ֵ
רוחין ְ ּד ִא ְת ַמ ְּס ָרן ִּב ָ
יד ּהֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
וכ ֵדין ָּכל ִא ּ ּ
הו אָ ִתיב
רובא ִ ּד ְבנֵי ָע ְל ָמא ִמ ְת ָע ִרין ְּבהַ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא ,וְ הָ א ּ ִפ ְקדוֹ נ ּ
וְ ּ ָּ
ֵיה ְ ּדכֻ ְ ּל ּ
יהו:
ְלגַ ַּביְ ּ
תוש ַּב ְח ּ ָתא
יהוִ ,מ ְתעֲ ֵרי ִמ ְׁש ּ ַת ְ ּדלֵ י ְּב ּ ְׁ
ימי ְּב ִק ּ ּ ַ
ינון ִ ּד ְבנֵי הֵ יכָ לָ א ִע ָּלאָ ה קַ יְ ֵ
יומיְ ּ
ִא ּ ּ
ומ ְׁש ּ ַת ְּתפֵ י ִּב ְכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לַ ,עד ְ ּדנ ִָהיר יְ ָמ ָמאַּ .כד אָ ֵתי צַ פְ ָראִ ,היא,
יתאִ ּ ,
ְּדאוֹ ַריְ ָ
רון ְּבנִ ין
הו אַ ְתיָין ְלגַ ּ ֵבי ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
ינון ִא ְק ּ
ישא ,וְ ִא ּ ּ
וְ כָ ל ְּבנֵי הֵ יכָ לָ א )דמלכא( ּ ֻכ ְ ּל ּ
מוהָ :
יתא .וְ הָ א ּ ְ
ומ ְטרוֹ נִ ָ
ְ ּד ַמ ְל ָּכא ּ ַ
אוק ּ
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ֵיהְ ,ל ִא ְׁש ּ ַת ְ ּדלָ א ִעם
ול ֵמיזַן זַיְ ינ ּ
יה ְּבכ ָֹּלאְ ּ ,
ַּכד אָ ֵתי צַ פְ ָראָּ ,ב ֵעי ְלנ ַּקָ אָ ה ּגַ ְר ֵמ ּ
יתא .הַ ְׁש ּ ָתא אַ ְתיָא ִעם
יליָא ִא ְׁש ְּת ַ ּדל ְּב ַמ ְטרוֹ נִ ָ
ישאּ ְ ,דהָ א ְּבלֵ ְ
ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
יתאְ ,לזַוְ ּ וגָ א לָ הּ ִעם ַמ ְל ָּכא:
ַמ ְטרוֹ נִ ָ
יהו ְ ּד ָדוִ ד
יה ְּבקָ ְר ְּבנִ יןְ ,מ ׁ ַש ַּבח ְּב ּ ְׁ
יש ּ ָתאַ ,מ ְד ּ ֵכי ּגַ ְר ֵמ ּ
אָ ֵתי ְלבֵ י ְּכנִ ְׁ
תוש ַּב ְח ּ ַתיְ ּ
יה ,אוֹ ֵמר
יה) ,ס"א בידיה וברישיה( וְ צִ יצִ ית ְּבגַ ְדפֵ ּ
יש ּ
ילין ְּב ֵר ׁ ֵ
ַמ ְל ָּכא .אָ ִחיד ְּת ִפ ִ
אריהּ :
מוהָ  ,צַ ֵּלי צְ לוֹ ָתא קַ ּ ֵמי ָמ ֵ
ְּת ִה ָּלה ְל ָדוִ ד .וְ הָ א ּ ְ
אוק ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק יג'
)ג( מקום שמפסיקין בשבת בשחרית שם קוראין במנחה ובשני ובחמישי ולשבת הבאה
כיצד שבת ראשונה קורין בשחרית בסדר בראשית במנחה קורין אלה תולדות נח עשרה
פסוקים או יותר וכן בשני ובחמישי וכן לשבת הבאה בשחרית מתחילין מאלה תולדות
נח וקורא עד סוף הסדר ועל דרך זו קורין כל השנה ומפטירין בכל שבת ושבת בנביא
מעין שקרא בתורה:
)ד( ובראשי חדשים הראשון קורא שלשה פסוקים מפרשת צו והשני חוזר וקורא פסוק ג'
שקרא הראשון ושני פסוקים שאחריו כדי שישייר בפרשה שלשה פסוקים והשלישי קורא
שלשה פסוקים ששייר השני עם וביום השבת והרביעי קורא ובראשי חדשיכם ואם חל
ראש חדש להיות בשבת מוציאין שני ספרים בשחרית באחד קורין בו סדר אותה שבת
ובשני קורא בו המשלים ובראשי חדשיכם והמפטיר קורא ענין ראש חדש ומפטירין
והיה מדי חדש בחדשו וראש חדש אב שחל להיות בשבת מפטירין חדשיכם ומועדיכם
שנאה נפשי ור"ח שחל להיות באחד בשבת מפטירין בשבת שלפניו ויאמר לו יהונתן
מחר חדש:

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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