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חק לישראל – פרשת ואתחנן יום ב'
תורה -

דברים פרק ג'

מול ּ ֵבית ּ ְפעוֹ ר:
מול ּ ֵבית ּ ְפעוֹ ר) :כט( וַ ּנ ׁ ֶ
)כט( וַ ּנ ׁ ֶ
ֵשב ַּב ּגָ יְ א ּ
ֵשב ַּב ּגָ יְ א ּ

ית ְבנָא ְבחֵ ילָ ָתא
)כט( וִ ֵ

לָ קֳ בֵ ל ּ ֵבית ּ ְפעוֹ ר:

ֲשר אָ ֹנ ִכי ְמלַ ּ ֵמד אֶ ְתכֶ ם
)א( וְ ַע ּ ָתה יִ שְׂ ָראֵ ל ְׁש ַמע אֶ ל הַ חֻ ִ ּקים וְ אֶ ל הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפ ִטים א ׁ ֶ
ֹתיכֶ ם
ֲשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י ֲאב ֵ
אתם וִ ִיר ְׁש ּ ֶתם אֶ ת הָ אָ ֶרץ א ׁ ֶ
יו ּובָ ֶ
לַ עֲ שׂ וֹ ת ְל ַמ ַען ִּת ְח ּ
ֲשר אָ ֹנ ִכי ְמלַ ּ ֵמד אֶ ְתכֶ ם
ֹתן לָ כֶ ם) :א( וְ ַע ּ ָתה יִ שְׂ ָראֵ ל ְׁש ַמע אֶ ל הַ חֻ ִ ּקים וְ אֶ ל הַ ּ ִמ ְׁש ּפָ ִטים א ׁ ֶ
נ ֵ
אתם וִ ִיר ְׁש ּ ֶתם אֶ ת הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י אֲ בֹתֵ יכֶ ם ֹנ ֵתן לָ כֶ ם:
יו ּובָ ֶ
לַ עֲ שׂ וֹ ת ְל ַמ ַען ִּת ְח ּ

)א(

ו ְּכ ַען יִ שְׂ ָראֵ ל ְׁש ַמע ִל ְקי ַָמ ּיָא ו ְּל ִדי ַנ ּיָא ִ ּדי אֲ נָא ְמאַ ֵּלף י ְָתכוֹ ן ְל ֶמ ְע ַּבד ְּב ִדיל ְ ּד ֵתיחוּן וְ ֵתיתוּן וְ תֵ ְירתוּן יָת אַ ְר ָעא
ִּדי יְ ָי אֱלָ הָ א ַדאֲ בָ הַ ְתכוֹ ן יָהֵ ב ְלכוֹ ן:

נו ִל ְׁשמֹר אֶ ת
פו ַעל הַ ָ ּדבָ ר ׁ ֶ
עו ִמ ּ ֶמ ּ ּ
אֲשר אָ ֹנ ִכי ְמצַ וֶ ּ ה אֶ ְתכֶ ם וְ לֹא ִתגְ ְר ּ
)ב( לֹא תֹ ִס ּ
ֲשר אָ נ ִֹכי
פו ַעל הַ ָ ּדבָ ר א ׁ ֶ
ִמצְ וֹ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם ֲא ׁ ֶ
שר אָ נ ִֹכי ְמצַ ּוֶה אֶ ְתכֶ ם) :ב( לֹא תֹ ִס ּ
ֲשר אָ נ ִֹכי ְמצַ ֶ ּוה אֶ ְתכֶ ם:
מר אֶ ת ִמצְ וֹ ת יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ ם א ׁ ֶ
נו ִל ְׁש ֹ
עו ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ְמצַ ּוֶה אֶ ְתכֶ ם וְ לֹא ִתגְ ְר ּ
)ב( לָ א תוֹ ְספוּן ַעל ּ ִפ ְת ּגָ ָמא ִ ּדי אֲ נָא ְמפַ ּקֵ ד י ְָתכוֹ ן וְ לָ א ִת ְמנְ עוּן ִמ ּנ ֵּה ְל ִמ ּ ַטר יָת ּ ִפ ּקוֹ ַד ּיָא ַ ּדיְ ָי אֱלָ הֲ כוֹ ן ִ ּדי אֲ נָא
ְמפַ ּקֵ ד י ְָתכוֹ ן:

יש אֲ ׁ ֶשר הָ לַ ְך
שה יְ הֹוָ ה ְּבבַ ַעל ּ ְפעוֹ ר ִּכי כָ ל הָ ִא ׁ
)ג( ֵעינֵיכֶ ם הָ רֹאוֹ ת אֵ ת אֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
ָ
ָ
שה
אַ ח ֲֵרי בַ ַעל ּ ְפעוֹ ר ִה ְׁש ִמידוֹ יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ יך ִמ ִ ּק ְר ּ ֶבך) :ג( עֵ ינֵיכֶ ם הָ רֹאוֹ ת אֵ ת ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ

יש אֲ ׁ ֶשר ָהלַ ְך אַ חֲ ֵרי בַ ַעל ּ ְפעוֹ ר ִה ְׁש ִמידוֹ יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
יך ִמ ִ ּק ְר ּ ֶב ָך:
יְ הֹוָ ה ְ ּבבַ ַעל ּ ְפעוֹ ר ִּכי כָ ל הָ ִא ׁ
אֲרי ָּכל ּגַ ְב ָרא ִ ּדי אֲ זַל ָּב ַתר ַּב ַעל ּ ְפעוֹ ר ׁ ֵשצְ י ֵּה יְ ָי אֱלָ הָ ְך ִמ ּ ֵבינ ְָך:
)ג( עֵ ינֵיכוֹ ן חָ זָן יָת ִ ּדי עֲ בַ ד יְ ָי ְּבבַ ַעל ּ ְפעוֹ ר ֵ

רש"י
)כט( ונשב בגיא וגו' .ונצמדתם לעבודת
כוכבים אעפ"כ ועתה ישראל שמע אל
החקים .והכל מחול לך ואני לא זכיתי למחול
לי:

נביא

)ב( לא תוסיפו  -כגון חמש פרשיות בתפילין
חמשת מינין בלולב וחמש ציציות וכן לא
תגרעו:

– ישעיה פרק מ' ז'-י'

רוחַ יְ הֹוָ ה נ ְָׁשבָ ה בּ וֹ אָ כֵ ן חָ צִ יר הָ ָעם:
יָבֵ ׁש חָ צִ יר נָבֵ ל צִ יץ ִּכי ּ

)ז(
נציה ארי רוחא מן קדם יי נשבת ביה בכן כעשבא חשיבין רשיעיא בעמא:

ָקום ְלעוֹ לָ ם:
יָבֵ ׁש חָ צִ יר נָבֵ ל צִ יץ ּ ְ
ינו י ּ
ודבַ ר ֱאלֹהֵ ּ

)ח(
ופתגמא דאלהנא קים לעלמין:

)ז( יבש עשבא נתר

)ח( מית רשיעיא אבדו עשתונוהי

רוש ִ ָלם
ש ֶרת יְ ּ ׁ ָ
ימי בַ כּ ֹחַ קוֹ לֵ ְך ְמבַ ּ ֶׂ
ש ֶרת צִ ּיוֹ ן הָ ִר ִ
)ט( ַעל הַ ר ּגָ ֹבהַ עֲ ִלי לָ ְך ְמבַ ּ ֶ ׂ
אל ֹהֵ יכֶ ם) :ט( על טור רם סקו לכון נבייא די
הודה ִה ּנֵה ֱ
יר ִאי ִא ְמ ִרי ְל ָע ֵרי יְ ּ ָ
ימי אַ ל ִּת ָ
הָ ִר ִ

מבשרין לציון ארימו בחילא קלכון די מבשרין לירושלם ארימו לא תדחלון אמרו לקרויא דבית יהודה
אתגליאת מלכותא דאלהכון:

ופעֻ ָּלתוֹ
)י( ִה ּנֵה ֲא ֹדנָי יֱהֹוִ ה ְּבחָ זָק יָבוֹ א ּוזְ רֹעוֹ מ ְֹׁשלָ ה לוֹ ִה ּנֵה שְׂ כָ רוֹ ִא ּתוֹ ּ ְ
ְלפָ נָיו) :י( הא יי אלהים בתקוף מתגלי ותקוף דרע גבורתה שלטא קדמוהי הא אגר עבדי מימרה עמה
דכל עובדיהון גלן קדמוהי:
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חק לישראל – פרשת ואתחנן יום ב'
רש"י
)ז( נבל  -כמש:
)ט( מבשרת ציון  -נבייא דמבשרין לציון
ובמקום אחר הוא אומר רגלי מבשר )ישעיהו
כב( זכו קל כזכר לא זכו תש כנקבה ומאחר
פעמיו עד הקץ:

כתובים

)י( בחזק יבוא  -על האומות ליפרע .הנה
שכרו אתו  -מזומן אתו לצדיקים .ופעולתו -
שכר פעולה שעליו ליתן להם:

 -תהילים פרק מד' כ'-כג'

ינו ְבצַ ְל ָמוֶת:
ִּכי ִד ִּכ ָ
נו ִּב ְמקוֹ ם ּ ַתנִּ ים וַ ְּתכַ ס ָעלֵ ּ
ית ּ

)כ( ארום אמכתנא באתר ירודין

)כ(
וחפיתא עלנא בטולא דמותא:

ינו ְלאֵ ל זָר:
ינו וַ נִּ ְפרֹשׂ ַּכ ּ ֵפ ּ
נו ׁ ֵשם ֱאלֹהֵ ּ
ִאם ׁ ָשכַ ְח ּ

)כא(
ופרישנא בצלו ידנא לטעותא דפלחי כוכביא:

)כא( אין אשלינא שום אלהנא

הוא י ֵֹד ַע ּ ַתעֲ לֻ מוֹ ת לֵ ב:
הֲ לֹא ֱאל ִֹהים ַיחֲקָ ר זֹאת ִּכי ּ

)כב(
ארום הוא חכים טמירי לבא:

ִּכי ָעלֶ ָ
נו ְּכצֹאן ִט ְבחָ ה:
נו כָ ל הַ ּיוֹ ם נ ְֶח ׁ ַש ְב ּ
יך ה ַֹרגְ ּ

)כג(
יומא אתחשבנא כענא דמסירא לנכסא:

)כב( הלא אלהא יבשקר דא

)כג( ארום מטולתך אתקטלנא כל

רש"י
)כ( כי דכיתנו במקום תנים  -כי זה משמש
בלשון כאשר ואף כאשר השפלתנו בארץ
ערבה ושוחה מדבר מקום תנים וכסית עלינו
בצלמות חשך אף בכל זאת אם שכחנו שם

משנה

אלהינו הוא יחקור זאת כי הו' יודע תעלומו'
וגומר:
)כג( כצאן טבחה  -כצאן של טבח:

 -חגיגה פרק א'

טום ,וְ אַ נְ ְ ּדרוֹ גִ ינוֹ ס,
)א( הַ כּ ֹל חַ יּ ִָבין ָּב ְר ִאיָּה,
חוץ ֵמחֵ ֵר ׁשׁ ,שוֹ טֶ ה וְ קָ ָטן ,וְ טֻ ְמ ּ
ּ
ומי
ומא ,וְ הַ חוֹ לֶ ה ,וְ הַ זָּקֵ ןִ ּ ,
וְ נ ִָׁשים ,וַ עֲ בָ ִדים ׁ ֶשאֵ ינָם ְמ ׁ ֻשחְ ָר ִרים ,הַ ִח ּגֵ ר ,וְ הַ ּס ּ ָ
ֶהו קָ ָטן ,כּ ֹל ׁ ֶשאֵ ינוֹ יָכוֹ ל ִל ְרכּ וֹ ב ַעל ְּכ ֵתפָ יו
ׁ ֶשאֵ ינוֹ יָכוֹ ל לַ עֲ לוֹ ת ְּב ַרגְ לָ יו .אֵ יז ּ
ירושלַ יִ ם ְלהַ ר הַ ַּביִ תּ ִ ,ד ְב ֵרי ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאיּ .ובֵ ית ִה ֵּלל
ׁ ֶשל אָ ִביו וְ לַ עֲ לוֹ ת ִמ ּ ׁ ָ
ירושלַ יִ ם ְלהַ ר
אוֹ ְמ ִרים ,כּ ֹל ׁ ֶשאֵ ינוֹ יָכוֹ ל לֶ אֱחוֹ ז ְּביָדוֹ ׁ ֶשל אָ ִביו וְ לַ עֲ לוֹ ת ִמ ּ ׁ ָ
ֶאֱמרָ ׁ ,של ֹׁש ְרגָ ִלים:
הַ ַּביִ תֶ ׁ ,ש ּנ ַ
רע"ב ) -א( הכל חייבין בראיה .במצות
יראה כל זכורך ,שצריך להתראות בעזרה
ברגל .והכל לאתויי מי שחציו עבד וחציו בן
חורין .ואין כן הלכה .שמי שחציו עבד וחציו
בן חורין פטור מן הראיה מפני צד עבדות

שבו :חוץ מחרש .ואע"פ שהוא מדבר ,ואפילו
חרש באזנו אחת פטור ,דכתיב )דברים ל"א(
בבוא כל ישראל לראות את פני ה' ,וכתיב
בתריה למען ישמעו .פרט למי שאין לו
שמיעה גמורה .והשומע ואינו מדבר נמי
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פטור דכתיב ולמען ילמדו :שוטה וקטן.
דלאו בני חיובא נינהו ,שהן פטורין מכל
המצוות .וקטן שיכול לאחוז בידו של אביו
ולעלות מירושלים להר הבית ,אביו חייב
להעלותו כדי לחנכו במצוות ,כדאמר ב"ה
לקמן במתניתין :וטומטום ואנדרוגינוס,
נשים ועבדים שאינן משוחררין .כל הני
אמעיטו מזכורך ,פרט לטומטום ואנדרוגינוס
ונשים שאינן בכלל זכורך .וכל מצוה שאין
נשים חייבות בה אין העבדים חייבין בה.
ועוד הרי הוא אומר בבוא כל ישראל ליראות,
ועבדים לאו בכלל ישראל נינהו :החיגר

והחולה והזקן ושאינו יכול לעלות ברגליו.
מירושלים לעזרה ,כגון שהוא מעונג ביותר.
כל הני ילפינן להו מדכתיב שלש רגלים ,יצאו
אלו שאינן יכולין לעלות ברגליהם :והסומא.
דכתיב בבוא כל ישראל ליראות ,כשם שהם
באים להיראות כך הם באין לראות הר קדשו
ובית שכינתו ,לאפוקי סומא ואפילו בעינו
אחת ,שהרי אין ראייתו שלמה :שלש רגלים.
הראוי לעלות ברגליו חייבו הכתוב ,וכיון
דגדול פטור מן התורה ,קטן נמי לאו בר
חנוך הוא:

)ב( ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,הָ ְר ִאיָּה ְׁש ּ ֵתי ּ ֶכסֶ ף ,וַ חֲגִ יגָ ה ָמ ָעה ּ ֶכסֶ ףּ .ובֵ ית ִה ֵּלל
אוֹ ְמ ִרים ,הָ ְר ִאיָּה ָמ ָעה ּ ֶכסֶ ף ,וַ חֲגִ יגָ ה ְׁש ּ ֵתי ּ ֶכסֶ ף:
רע"ב ) -ב( הראיה שתי כסף .גדול הבא
ליראות צריך להביא עולה ,שנאמר )שמות
כ"ג( לא יראו פני ריקם ,ואינה פחותה משתי
מעות כסף ,שהם משקל ל"ב גרעיני שעורה
מן הכסף הצרוף :וחגיגה .שלמי חגיגה,
שאמרה תורה )שמות י"ב( וחגותם אותו חג
לה' ,כלומר הביאו שלמי חגיגה ,אין פחותים
ממעה כסף .ואע"פ שאין לראיה ולחגיגה
שעור ,דכתיב )דברים ט"ז( איש כמתנת ידו,
חכמים נתנו בהם שעור למטה ,שלא יביא
פחות מכאן :הראיה מעה כסף וחגיגה שתי

כסף .דשלמים יש בהם לגבוה ולכהנים
ולבעלים לפיכך הן מרובין מן העולות שאין
בהן אלא לגבוה .וחוץ מעולת ראיה ושלמי
חגיגה האמורים במתניתין עוד היו צריכים
להביא מין אחר של שלמים ,והן נקראים
שלמי שמחה ,דכתיב )שם כ"ז( וזבחת שלמים
ואכלת שם ושמחת .ושלמי שמחה הללו לא
הוזכרו כאן ,ולא נתנו חכמים בהם שעור.
ונשים חייבות בהן כאנשים ,דעל השמחה
נצטוו נשים ,דכתיב )שם י"ד( ושמחת אתה
וביתך:

אשוֹ ן
שר .יוֹ ם טוֹ ב ִר ׁ
)ג( עוֹ לוֹ ת ַּב ּמוֹ ֵעד ָּבאוֹ ת ִמן הַ חֻ ִ ּלין ,וְ הַ ּ ְׁשלָ ִמים ִמן הַ ּ ַמעֲ ֵ ׂ
שר:
ׁ ֶשל ּ ֶפסַ חֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםִ ,מן הַ חֻ ִ ּליןּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםִ ,מן הַ ּ ַמעֲ ֵׂ
רע"ב ) -ג( עולות במועד באות מן החולין.
מתניתין חסורי מיחסרא והכי קתני ,עולות
נדרים ונדבות במועד באות ,ביו"ט אינן
באות ,ועולת ראיה באה אפילו ביו"ט ,אע"ג
דיש לה תשלומין כל ז' ,עיקר מצותה ביו"ט
ראשון ,וכשהיא באה אינה באה אלא מן
החולין .ושלמי שמחה באים מן המעשר,
כלומר שיכולין להביא שלמי שמחה ממעות
של מעשר שני ,דשלמי שמחה אינן חובה
במקום שיש בשר ,והרי יש לו מעות מעשר
שני להוציא בירושלים ,הלכך יקנה בהם
שלמים ויאכל .אבל חגיגת יום טוב הראשון
הוא דבר שבחובה אפילו יש לו בשר הרבה,

וכל דבר שהוא משום חובה אינו בא אלא מן
החולין ולא מן המעשר :ביו"ט הראשון של
פסח .ה"ה ליו"ט ראשון של שאר רגלים.
ולהכי נקט פסח ,לפי שיש ערב פסח חגיגה
אחרת ,כשהיתה חבורת הפסח מרובה היו
מביאין עמו חגיגה כדי שיהא הפסח נאכל
על השובע ,ואשמועינן מתניתין דחגיגת יו"ט
עצמו הוא דאינו באה אלא מן החולין ,אבל
חגיגת י"ד באה מן המעשר :ובה"א מן
המעשר .בגמרא פריך אמאי ,דבר שבחובה
היא וכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן
החולין .ומשני בטופל ,שמחבר מעשר עם
חולין ומביא ,אם יש לו אוכלין הרבה ואין לו
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סיפק בבהמה אחת מביא בהמה אחת לחגיגה
מן החולין והשאר ממעות מעשר שני .ואע"פ
שכל הבאות ביו"ט ראשון שם חגיגה עליהן,

מ"מ סברי ב"ה דמותר להביא השאר מן
המעשר ,הואיל וכבר יצא ידי חובתו בראשונה
מן החולין:

שר ְּבהֵ ָמה ,וְ הַ כּ ֹהֲ נִ ים
וב ַמ ְע ַ ׂ
ונְדבוֹ ת ּ ְ
)ד( יִ שְׂ ָראֵ ל יוֹ צְ ִאין יְ ֵדי חוֹ בָ ָתן ִּבנְ ָד ִרים ּ ָ
ַּבחַ ּ ָטאוֹ ת ּובָ אֲ ׁ ָשמוֹ ת ּובַ ְּבכוֹ ר ּובֶ חָ זֶה וָ ׁשוֹ ק ,אֲבָ ל לֹא ָּבעוֹ פוֹ ת וְ לֹא ַּב ּ ְמנָחוֹ ת:
רע"ב ) -ד( יוצאין ידי חובתן .של שלמי
שמחה :בנדרים ונדבות ומעשר בהמה.
דכתיב )שם ט"ז( ושמחת בחגך ,לרבות כל
מיני שמחות ,דקרא לא בעי אלא שמחה,
ואמר מר אין שמחה אלא בבשר ,והאי בשר

הוא :אבל לא בעופות ולא במנחות .דכתיב
ושמחת בחגך ,אמרה תורה עשה שמחה ממי
שחגיגה באה מהן ,יצאו עופות ומנחות שאין
חגיגה באה מהן:

)ה( ִמי ׁ ֶשיּ ֵׁש לוֹ אוֹ ְכ ִלים ְמ ֻר ִּבים ּונְ כָ ִסים מֻ ָע ִטיםֵ ,מ ִביא ְׁשלָ ִמים ְמ ֻר ִּבים וְ עוֹ לוֹ ת
ושלָ ִמים
מֻ ָעטוֹ ת .נְ כָ ִסים ְמ ֻר ִּבים וְ אוֹ ְכ ִלין מֻ ָע ִטיןֵ ,מ ִביא עוֹ לוֹ ת ְמ ֻרבּ וֹ ת ּ ְׁ
וש ּ ֵתי ּ ֶכסֶ ף .זֶה וְ זֶה ְמ ֻר ִּבים,
מֻ ָע ִטין .זֶה וְ זֶה מֻ ָעטַ ,על זֶה ֶנא ֱַמרָ ,מ ָעה ּ ֶכסֶ ף ּ ְׁ
אֲשר נ ַָתן לָ ךְ:
ָ
יש ְּכ ַמ ְּתנַת יָדוֹ ְּכ ִב ְר ַּכת יְ ָי אֱ לֹהֶ יך ׁ ֶ
ַעל זֶה ֶנא ֱַמר )דברים טז( ִא ׁ
רע"ב ) -ה( אוכלין מרובין .בני בית
מרובין :מביא שלמים מרובין .שלמי חגיגה

רבים לפי האוכלים שיש לו:

אשוֹ ן ׁ ֶשל חָ ג ,חוֹ גֵג אֶ ת ָּכל הָ ֶרגֶל וְ יוֹ ם טוֹ ב
)ו( ִמי ׁ ֶשלּ ֹא חָ ג ְּביוֹ ם טוֹ ב הָ ִר ׁ
יותוֹ ַ .על זֶה ֶנא ֱַמר
הָ אַ חֲרוֹ ן ׁ ֶשל חָ גָ .עבַ ר הָ ֶרגֶל וְ לֹא חָ ג ,אֵ ינוֹ חַ ּיָב ְּבאַ ח ֲָר ּ
יוכַ ל ְל ִה ּ ָמנוֹ ת:
יוכַ ל ִל ְתקֹן ,וְ חֶ ְסרוֹ ן לֹא ּ
)קהלת א( ְמעֻ וָ ּת לֹא ּ
רע"ב ) -ו( מי שלא חג .שלא הביא שלמי
חגיגתו ועולת ראייתו :ויום טוב האחרון.
שמיני עצרת .ואע"ג דרגל בפני עצמו הוא,
הוי תשלומין דראשון .וחג השבועות נמי אף
על גב דלא הוי אלא יום אחד ,יש לו

תשלומין כל שבעה ,מדאקשינהו קרא להדדי,
בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות,
מה חג המצות יש לו תשלומין כל שבעה אף
חג השבועות יש לו תשלומין כל שבעה:

ֶהו ְמעֻ וָ ּ ת ׁ ֶשאֵ ינוֹ יָכוֹ ל ִל ְתקוֹ ן ,זֶה הַ ָּבא ַעל
)ז( ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ְמנ ְַסיָא אוֹ מֵ ר ,אֵ יז ּ
הוא ְלהַ חֲזִ ירוֹ
הָ ֶע ְרוָ ה וְ הוֹ ִליד ִמ ּ ֶמ ּנָה ַמ ְמזֵרִ .אם ּת ַ
ֹאמר ְּבגוֹ נֵב וְ גוֹ זֵל ,יָכוֹ ל ּ
ית ּקֵ ןַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן יוֹ חַ אי אוֹ ֵמר ,אֵ ין קוֹ ִרין ְמעֻ וָ ּ ת אֶ ָּלא ְל ִמי ׁ ֶשהָ יָה ְמתֻ ּקָ ן
וִ ַ
ַּב ְּת ִח ָּלה וְ נִ ְת ַע ּוֵת ,וְ אֵ יזֶה ,זֶה ּ ַת ְל ִמיד חָ כָ ם הַ ּפוֹ ֵר ׁש ִמן הַ ּתוֹ ָרה:
רע"ב ) -ז( והוליד ממנה ממזר .שהביא
פסולים בישראל והן לו לזכרון ,לפיכך אין
עונו נמחק בתשובה :יכול הוא שיחזיר .דמי

גניבתו וגזילתו לבעלים ויהא מתוקן מן
החטא:

ֹכוִ .ה ְלכוֹ ת ׁ ַש ָּבת
)ח( הֶ ּ ֵתר נְ ָד ִרים ּפוֹ ְר ִחין ָּבאֲ וִ יר ,וְ אֵ ין לָ הֶ ם ַעל ַמה ּ ׁ ֶשיִ ּ ְסמ ּ
לויִ ין ְּב ַ ׂשעֲ ָרהֶ ׁ ,שהֵ ן ִמ ְק ָרא מֻ ָעט
חֲגִ יגוֹ ת וְ הַ ּ ְמ ִעילוֹ תֲ ,ה ֵרי הֵ ם ַּכ ֲה ָר ִרים הַ ְּת ּ
וַ הֲלָ כוֹ ת ְמ ֻרבּ וֹ ת ,הַ ִ ּדינִין וְ הָ עֲ בוֹ דוֹ ת הַ ּ ַטהֲרוֹ ת וְ הַ ּטֻ ְמאוֹ ת וַ עֲ ָריוֹ ת ,י ֵׁש לָ הֶ ן ַעל
גופֵ י ּתוֹ ָרה:
ֹכו .הֵ ן הֵ ן ּ ּ
ַמה ּ ׁ ֶשיִ ּ ְסמ ּ
רע"ב ) -ח( היתר נדרים פורחים באויר.
מעט רמז יש במקרא שיוכל החכם להתיר
הנדר ,ואין לסמוך עליו ,אלא כך מסור

לחכמים בתורה שבעל פה :הלכות שבת.
והלכות חגיגה והלכות מעילה .יש בהן הלכות
שהן תלויות ברמז ,במקרא מועט ,כהר

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

טעון גניזה

5

חק לישראל – פרשת ואתחנן יום ב'
התלוי בשערות הראש :והעבודות .הלכות
עבודת הקרבנות :הן הן גופי תורה .בגמרא
מפרש דהן והן גופי תורה קאמר .כלומר בין
אותן שאין להם על מה שיסמכו ובין אותן

גמרא

שיש להם על מה שיסמכו ,בין אותן שהן
כהררים התלוין בשערה ,אלו ואלו גופי
תורה:

 -חגיגה דף ג' ע"א

תנו רבנן מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר )בן( חסמא שהלכו
להקביל פני רבי יהושע בפקיעין אמר להם מה חידוש היה בבית המדרש
היום אמרו לו תלמידיך אנו ומימיך אנו שותין אמר להם אף על פי כן אי
אפשר לבית המדרש בלא חידוש שבת של מי היתה שבת של רבי אלעזר
בן עזריה היתה ובמה היתה הגדה היום אמרו לו בפרשת הקהל ומה דרש
בה הקהל את העם האנשים והנשים והטף אם אנשים באים ללמוד נשים
באות לשמוע טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהן אמר להם מרגלית
טובה היתה בידכם ובקשתם לאבדה ממני ועוד דרש את ה' האמרת היום
וה' האמירך היום אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל אתם עשיתוני
חטיבה אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם אתם עשיתוני
חטיבה אחת בעולם דכתיב שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד ואני אעשה
אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ ואף
הוא פתח ודרש דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים בעלי אסופות
נתנו מרועה אחד למה נמשלו דברי תורה לדרבן לומר לך מה דרבן זה
מכוין את הפרה לתלמיה להוציא חיים לעולם אף דברי תורה מכוונין את
לומדיהן מדרכי מיתה לדרכי חיים אי מה דרבן זה מטלטל אף דברי תורה
מטלטלין תלמוד לומר מסמרות אי מה מסמר זה חסר ולא יתר אף דברי
תורה חסירין ולא יתירין תלמוד לומר נטועים מה נטיעה זו פרה ורבה אף
דברי תורה פרין ורבין בעלי אסופות אלו תלמידי חכמים שיושבין אסופות
אסופות ועוסקין בתורה הללו מטמאין והללו מטהרין הללו אוסרין והללו
מתירין הללו פוסלין והללו מכשירין שמא יאמר אדם היאך אני למד תורה
מעתה תלמוד לומר כולם נתנו מרועה אחד אל אחד נתנן פרנס אחד אמרן
מפי אדון כל המעשים ברוך הוא דכתיב וידבר אלהים את כל הדברים
האלה אף אתה עשה אזניך כאפרכסת וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי
מטמאים ואת דברי מטהרים את דברי אוסרין ואת דברי מתירין את דברי
פוסלין ואת דברי מכשירין בלשון הזה אמר להם אין דור יתום שרבי
אלעזר בן עזריה שרוי בתוכו:
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רש"י על הגמרא
להקביל פניו  -יום טוב היה ,שחייב אדם
לכבד את רבו בהקבלת פנים ,כדאמרינן
במסכת ראש השנה )טז ,ב( מדוע את הולכת
אליו היום לא חדש ולא שבת )מלכים ב' ד(:
תלמידיך אנו  -ואין לנו לדבר בפניך:
האמרת  -שבחת ,כמו יתאמרו כל פועלי און
)תהלים צד( ישתבחו שדרכן צלחה :חטיבה
אחת  -שבח אחד ,שבח מיוחד ,לומר אין
כמוך ,לכך בחרנוך לאלוה :ואף הוא  -רבי
אלעזר בן עזריה :לתלמיה  -שורות המענה:
פוסלין ומכשירין  -שייך לומר לענין פסול
עדות ופסול כהונה :כולן אל אחד אמרן -

אין לך מבני המחלוקת מביא ראיה מתורת
אלוה אחר ,אלא מתורת אלהינו :פרנס אחד
אמרן  -אין לך מביא ראייה מדברי נביא
הבא לחלוק על משה רבינו :עשה אזניך
כאפרכסת  -מאחר שכולן לבן לשמים עשה
אזנך שומעת ולמוד ,ודע דברי כולן ,וכשתדע
להבחין אי זה יכשר קבע הלכה כמותו,
אפרכסת טירמויי"א שעל הריחים :מה
מסמר זה  -כשנועצין אותו בכותל הוא
מחסרו ,יכול אף זה כן תלמוד לומר נטועים,
כנטיעה שדרכה לפרות ולרבות:

זוהר– ואתחנן דף רס' ע"ב

ִּבצְ לוֹ ָתא ָּב ֵעי ְל ֵמיקָ םְּ ,כגַ וְ ונָא )ס"א בזווגא( ְּד ַמ ְלאֲ כֵ י ִע ָּלאֵ יְ ,ל ִא ְתחַ ְּב ָרא
רון הָ עוֹ ְמ ִדיםְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,זכריה ג( וְ נ ַָת ִּתי ְל ָך
ינון ִא ְק ּ
יהוּ ְ ,ד ִא ּ ּ
ַּבה ֲַדיְ ּ
יה:
עות ּ
יה ,וְ יִ ְת ַּבע ָּב ּ ֵ
אר ּ
עותיהּ קַ ּ ֵמי ָמ ֵ
ולכַ וְ ּ ונָא ְר ּ ֵ
ַמ ְה ְל ִכים ּ ֵבין הָ עוֹ ְמ ִדיםְ ּ .
יהְ ,ל ִא ְׁש ּ ַת ְ ּדלָ א
יליָא ֵמ ַע ְרסֵ ּ
גות לֵ ְ
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ַּבר נ ָׁש קָ ִאים ְּבפַ ְל ּ ּ
כו אֶ ת יְ ָי' ָּכל
ארי ָעלֵ ּ
יתאָּ ,כרוֹ זָא קָ ֵ
ְּבאוֹ ַריְ ָ
יה וְ אָ ַמר) ,תהלים קלד( ִה ּנֵה ָּב ְר ּ
יהו קָ ִאים ִּבצְ לוֹ ָתא קַ ּ ֵמי
ַעבְ ֵדי יְ ָי' הָ עוֹ ְמ ִדים ְּבבֵ ית יְ ָי' ַּב ֵּלילוֹ ת .הַ ְׁש ּ ָתא ַּכד ִא ּ
יה וְ אָ ַמר ,וְ נ ַָת ִּתי ְל ָך ַמ ְה ְל ִכים ּ ֵבין הָ עוֹ ְמ ִדים
ארי ָעלֵ ּ
הוא ָּכרוֹ זָא ּקָ ֵ
אר ּ
ָמ ֵ
יה ,הַ ּ
הָ אֵ ֶּלה:
מוהָ ְּ ,דבָ ֵעי
יה ,הָ א ּ ְ
אר ּ
עו )וקאים בעיטא( קַ ּ ֵמי ָמ ֵ
אוק ּ
ָּב ַתר ִ ּד ְמסַ יֵּים צְ לוֹ ָתא ִּב ְר ּ
ְ
יטין ִאית
הוא א ֲָתר ְ ּד ִאצְ ְט ִריך .וְ כַ ּ ָמה ֵע ִ
יה ִּב ְר ּ ָ
ימסַ ר נ ְַפ ׁ ֵש ּ
ְל ִמ ְ
עותא ְ ּד ִל ָּבאְ ,להַ ּ
וב ׁ ַשעֲ ָתא ִ ּדצְ לוֹ ָתא קַ יְ ּ ָ
יה ְלבַ ר נ ָׁש ְּבכ ָֹּלא) .דף ר"ס ע"ב( ּ ְ
לֵ ּ
ימא )ס"א סיימא(,
ילא,
הו סַ ְ ּל ִקין ְל ֵע ָּ
ומ ּ
ינון ִמ ִ ּלין ְ ּדאַ ּ ִפיק ַּבר נ ָׁש ִמ ּפ ּ ֵ
יה ְּבהַ ִהיא צְ לוֹ ָתאֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
ָּכל ִא ּ ּ
ישא
רו ְּב ֵר ׁ ָ
ומ ְת ַע ְּט ּ
טו ּ ִ
אֲתר ְ ּד ָמ ּ
ָ
הוא
טו ְלהַ ּ
יעיןַ ,עד ְ ּד ָמ ּ
ור ִק ִ
ירין ּ ְ
ּובָ ְק ִעין אֲ וִ ִ
מוהָ חַ ְב ַר ּיָיא ,צְ לוֹ ָתא ְ ּדבָ ֵעי ַּבר נ ָׁש
יהו עֲ טָ ָרה .וְ הָ א אוֹ ְק ּ
ְּד ַמ ְל ָּכא ,וְ ָע ִביד ִמ ּנַיְ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ֲנונִ יםְ .מנָלָ ןִ .מ ּמ ׁ ֶֹשהּ ִ ,ד ְכ ִּתיב
ְל ּ ְ
הואְ ,לכַ וְ ּ ונָא ִ ּדיהֵ א צְ לוֹ ָתא ּ ַתח ּ
יך ּ
יהו צְ לוֹ ָתא ֵמ ַע ְליָא:
וָ אֶ ְתחַ ּנַן אֶ ל יְ ָי'ּ ָ .דא ִא ּ
מוהָ ּ .ובָ ֵעי ְלחַ ּ ְפיָא
ּ ָתא ֲחזֵיַ ,מאן ְ ּדקָ ִאים ִּבצְ לוֹ ָתאָּ ,ב ֵעי ְלכַ וְ ּ ונָא ַרגְ לוֹ י ,וְ אוֹ ְק ּ
יהְּ ,כ ַמאן ְ ּדקָ ִאים קַ ּ ֵמי ַמ ְל ָּכאּ .ובָ ֵעי ְל ִמכְ ְסיָיה )למכסייא( )ס"א לאסתמא(
יש ּ
ֵר ׁ ֵ
נונָא סָ בָ א אָ ַמרַ ,מאן
ֵעינוֹ יְּ ,בגִ ין ְ ּדלָ א יִ ְס ּ ָת ַּכל ִּב ְׁש ִכינְ ּ ָתאְ ּ .
וב ִספְ ָרא ְ ּד ַרב הַ ְמ ּ
ְ
ְ ּדפָ קַ ח ֵעינוֹ י ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ִ ּדצְ לוֹ ָתא ,אוֹ ְ ּדלָ א ָמ ִאיך ֵעינוֹ י ְּבאַ ְר ָעא ,אַ ְק ִ ּדים ָעלֵ יהּ
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חק לישראל – פרשת ואתחנן יום ב'
ָמות
ַמ ְלאַ ְך הַ ּ ָמוֶת ,וְ כַ ד ִּת ּ
ירו ִ ּד ְׁש ִכינְ ּ ָתא ,וְ לָ א י ּ
יפ ּוק נ ְַפ ׁ ֵשיהּ  ,לָ א יִ ְס ּ ָת ַּכל ִּבנְ ִה ּ
הוא ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִאצְ ְט ִר ְ
יה,
יך ּ ֵב ּ
ִּבנְ ִׁשיקָ הַ .מאן ִ ּד ְמ ְ
הוא ְּבהַ ּ
זַלזֵל ִּב ְׁש ִכינְ ּ ָתא ִמ ְּתז ְַלזֵּל ּ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,שמואל א ב( ִּכי ְמכַ ְּב ַדי אֲ כַ ּ ֵבד ּובוֹ זַי יֵקָ לּ ּו:
ָ
הֲדא ּ
ְ
יהו ְמצַ ֵּלי .וְ הֵ יך י ִָכיל ְל ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א
הַ אי ַמאן ְ ּד ִא ְס ּ ָת ַּכל ִּב ְׁש ִכ ּ ָ
ינְתאְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ּ
הוא ִד ְכ ִתיב,
יה ,ה ֲָדא
ימא קַ ּ ֵמ ּ
ִּב ְׁש ִכינְ ּ ָתא .אֶ ָּלא ִלינְ ַדע ְ ּדוַ ַ ּדאי ְׁש ִכינְ ּ ָתא קַ יְ ּ ָ
ּ
ְ
ארי ְׁש ִכינְ ּ ָתאְּ .בגִ ין ָּכך לָ א
ָהו ּ ָפנָיו אֶ ל הַ ִ ּקירּ ְ ,ד ַת ּ ָמן ׁ ָש ֵ
)ישעיה לח( וַ ּי ּ ֵַסב ִחזְ ִקיּ ּ
מוהָ :
ַּב ְעיָא ְל ֶמהֱוֵ י חוֹ צֵ ץ ּ ֵבינוֹ ּובֵ ין הַ ִ ּקיר ,וְ אוֹ ְק ּ
הלכה – הרמב"ם תפילה פרק יג'
)ה( כל העולה לקרות בתורה פותח בדבר טוב ומסיים בדבר טוב אבל פרשת האזינו
קורא הראשון עד זכור ימות עולם והשני מתחיל מזכור ימות עולם עד ירכיבהו
והשלישי מירכיבהו עד וירא ה' וינאץ והרביעי מן וירא ה' וינאץ עד לו חכמו והחמישי
מן לו חכמו עד כי אשא אל שמים ידי והששי מכי אשא אל שמים ידי עד סוף השירה
ולמה פוסקין בה בענינות אלו מפני שהן תוכחה כדי שיחזרו העם בתשובה:
)ו( שמונה פסוקים שבסוף התורה מותר לקרות אותם בבית הכנסת בפחות מעשרה
אע"פ שהכל תורה היא ומשה מפי הגבורה אמרם הואיל ומשמען שהם אחר מיתת
משה הרי נשתנו ולפיכך מותר ליחיד לקרות אותן:
)ז( קללות שבתורת כהנים אין מפסיקין בהן אלא אחד קורא אותן מתחיל בפסוק
שלפניהם ומסיים בפסוק של אחריהם וקללות שבמשנה תורה אם רצה לפסוק בהן
פוסק וכבר נהגו העם שלא לפסוק בהן אלא אחד קורא אותן:

ð"òì
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