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חק לישראל – פרשת וזאת הברכה יום א'
תורה -
)א (

דברים פרק לג'

יש הָ ֱאל ִֹהים אֶ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִלפְ נֵי מוֹ תוֹ :
משה ִא ׁ
ֲשר ּ ֵב ַר ְך ׁ ֶ
וְ זֹאת הַ ְּב ָרכָ ה א ׁ ֶ

יש הָ ֱאל ִֹהים אֶ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִל ְפנֵי מוֹ תוֹ :
משה ִא ׁ
)א( וְ זֹאת הַ ְ ּב ָרכָ ה אֲ ׁ ֶשר ּ ֵב ַר ְך ׁ ֶ

ִ ּדי בָ ִר ְ
קֳדם מוֹ ֵת ּה:
ֹשה נְ ִב ּיָא ַדיְ ָי יָת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ָ
יך מ ׁ ֶ

)א( וְ ָדא ִב ְר ְּכ ָתא

ארן וְ אָ ָתה ֵמ ִר ֲב ֹבת
יע ֵמהַ ר ּ ָפ ָ
ש ִעיר לָ מוֹ הוֹ ִפ ַ
ֹאמר יְ הֹוָ ה ִמ ִּסינַי ָּבא וְ ז ַָרח ִמ ּ ֵׂ
)ב( וַ יּ ַ
יע מֵ הַ ר
ש ִעיר לָ מוֹ הוֹ ִפ ַ
ֹאמר יְ הֹוָ ה ִמ ִּסינַי ָּבא וְ ָז ַרח ִמ ּ ֵ ׂ
ימינוֹ אֵ ְׁש ָ ּדת לָ מוֹ ) :ב( וַ ּי ַ
ֹק ֶד ׁש ִמ ִ
אֲמר יְ ָי ִמ ִּסינַי ִא ְתגְּ ִלי וְ זֵהוֹ ר יְ קָ ֵר ּה ִמ ּ ֵש ִֹעיר
ימינוֹ אֵ ְׁש ָ ּדת לָ מוֹ ) :ב( וַ ַ
ארן וְ אָ ָתה מֵ ִר ֲב ֹבת ק ֶֹד ׁש ִמ ִ
ּפָ ָ
ישין ְּכ ַתב י ּ ִַמינ ֵּה ִמ ּגוֹ אֶ ּ ׁ ָש ָתא אוֹ ַריְ ָתא יְ הַ ב לָ נָא:
ארן וְ ִע ּ ֵמ ּה ִר ְבבַ ת קַ ִ ּד ִׁ
ִא ְתחֲזִ י לָ נָא ִא ְתגְּ ִלי ִבגְ בֻ ְר ּ ֵת ּה ִמ ּטו ָּרא ְדפָ ָ

דשיו ְּבי ֶָד ָך וְ הֵ ם ּתֻ כּ ּו ְל ַרגְ לֶ ָך יִ ּ ָ ׂשא ִמ ַ ּד ְּבר ֶֹת ָ
)ג( אַ ף חֹבֵ ב ַע ּ ִמים ָּכל ְק ׁ ָ
יך) :ג( אַ ף חֹבֵ ב
ָ
ָ
ישוֹ ִהי
יב ּנוּן ְל ִׁש ְב ַט ּיָא ָּכל קַ ִ ּד ׁ
ֹתיך) :ג( אַ ף חַ ִּב ִ
דשיו ְ ּב ָי ֶד ָך וְ הֵ ם ּתֻ כּ ּו ְל ַרגְ לֶ ך יִ ּ ָ ׂשא ִמ ַ ּד ְ ּבר ֶ
ַע ּ ִמים ָּכל ְק ׁ ָ
ימ ָר ְך:
בֵ ית יִ שְׂ ָראֵ ל ִּבגְ בו ָּרא אַ ּ ֵפ ִק ּנוּן ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם וְ ִא ּנוּן ִמ ַ ּד ְּב ִרין ְּתחוֹ ת עֲ ָננ ְָך נ ְָט ִלין ַעל ֵמ ְ

משה מוֹ ָר ׁ ָ
ֶׁ
נו
משה מוֹ ָר ׁ ָשה
ֶׁ
נו
)ד( ּתוֹ ָרה צִ וָ ּה לָ ּ
שה ְק ִה ַּלת יַעֲ קֹב) :ד( ּתוֹ ָרה צִ וָ ּ ה לָ ּ
ֹשה ְמסָ ַר ּה יְ ֻר ּ ָתא ְל ִכנְ ׁ ַשת ַיעֲ קֹב:
ְק ִה ּלַ ת יַעֲ קֹב) :ד( אוֹ ַריְ ָתא יְ הַ ב לָ נָא מ ׁ ֶ
רון
אשי ָעם יַחַ ד ִׁש ְבטֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל) :ה( וַ יְ ִהי ִב ׁ ֻ
רון ֶמלֶ ְך ְּב ִה ְתאַ ּ ֵסף ָר ׁ ֵ
)ה( וַ יְ ִהי ִב ׁ ֻ
יש ּ
יש ּ
ישי ַע ּ ָמא
אשי ָעם יַחַ ד ִׁש ְבטֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל) :ה( וַ הֲ וָ ה ְביִ שְׂ ָראֵ ל ַמ ְל ָּכא ְּב ִא ְת ַּכ ּנ ָׁשוּת ֵר ׁ ֵ
ֶמלֶ ְך ְּב ִה ְתאַ ּסֵ ף ָר ׁ ֵ
ַּכח ֲָדא ִׁש ְב ַט ּיָא ְדיִ שְׂ ָראֵ ל:

יהי ְמ ָתיו ִמ ְס ּ ָפר:
אובֵ ן וְ אַ ל ָימֹת וִ ִ
)ו( יְ ִחי ְר ּ
פר) :ו( יְ ִחי ְראוּבֵ ן ְלחַ ּיֵי ָע ְל ָמא וּמוֹ ָתא ִתנְ ָינָא לָ א יְ מוּת וִ יקַ ְּבלוּן ְּבנוֹ ִהי אַ חֲסַ נְ ְּתהוֹ ן ְּב ִמנְ יָנְ הוֹ ן:
ִמ ְס ּ ָ
)ו(

יהי ְמ ָתיו
אובֵ ן וְ אַ ל ָימֹת וִ ִ
יְ ִחי ְר ּ

רש"י
)א( וזאת הברכה  -לפני מותו .סמוך למיתתו
שאם לא עכשיו אימתי:
)ב( ויאמר ה' מסיני בא  -פתח תחלה
בשבחו של מקום ואח"כ פתח בצרכיהם של
ישראל ובשבח שפתח בו יש בו הזכרת זכות
לישראל וכל זה דרך רצוי הוא כלומר כדאי
הם אלו שתחול עליהם ברכה :מסיני בא -
יצא לקראתם כשבאו להתיצב בתחתית ההר
כחתן היוצא להקביל פני כלה שנאמר לקראת
האלהים למדנו שיצא כנגדם :וזרח משעיר
למו  -שפתח לבני שעיר שיקבלו את התורה
ולא רצו :הופיע  -להם :מהר פארן  -שהלך
שם ופתח לבני ישמעאל שיקבלוה ולא רצו:
ואתה  -לישראל :מרבבות קדש  -ועמו
מקצת רבבות מלאכי קדש ולא כולם ולא
רובם ולא כדרך בשר ודם שמראה כל כבוד
עשרו ותפארתו ביום חופתו :אש דת -
שהיתה כתובה מאז לפניו באש שחורה על גבי
אש לבנה נתן להם בלוחות כתב יד ימינו -
ד"א אש דת כתרגומו שנתנה להם מתוך האש:

)ג( אף חובב עמים  -גם חבה יתירה חבב
את השבטים כל אחד ואחד קרוי עם שהרי
בנימין לבדו היה עתיד להולד כשאמר הקב"ה
ליעקב גוי וקהל גוים יהיה ממך :כל קדשיו
בידך  -נפשות הצדיקים גנוזות אתו כענין
שנאמר והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים
את ה' אלהיך :והם תכו לרגלך  -והם ראוים
לכך שהרי תוכו עצמן לתוך תחתית ההר
לרגליך בסיני .תוכו לשון פעלו התווכו לתוך
מרגלותיך :ישא מדברותיך  -נשאו עליהם
עול תורתך :מדברותיך  -המ"ם בו קרוב
ליסוד כמו וישמע את הקול מדבר אליו
ואשמע קול מדבר אלי כמו מתדבר אלי אף
זה מדברותיך מה שהיית מדבר להשמיעני
לאמר להם טישפו' פלידור"ש בלע"ז )זיך
בעשפרעכען ,זיך אויפריידען( ואונקלוס
תרגם שהיו נוסעים על פי דבריך והמ"ם בו
שימוש משמשת לשון מן .ד"א אף חובב עמים
אף בשעת חיבתן של האומות שהראית להם
פנים שוחקות ומסרת את ישראל בידם :כל
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חק לישראל – פרשת וזאת הברכה יום א'
קדושיו בידך  -כל צדיקיהם וטוביהם דבקו
בך ולא משו מאחריך ואתה שומרם :והם תכו
לרגלך  -והם מתמצעים ומתכנסים לתחת
צלך :ישא מדברותיך  -מקבלין גזירותיך
ודתותיך בשמחה .ואלה דבריהם:
)ד( תורה  -אשר צוה לנו משה מורשה היא
לקהלת יעקב אחזנוה ולא נעזבנה:
)ה( ויהי  -הקב"ה :בישרון מלך  -תמיד עול
מלכותו עליהם :בהתאסף  -בכל התאסף

נביא

ראשי חשבון אסיפתם :ראשי  -כמו כי תשא
את ראש ראוין אלו שאברכם .ד"א בהתאסף
בהתאספם יחד באגודה אחת ושלום ביניהם
הוא מלכם ולא כשיש מחלוקת ביניהם:
)ו( יחי ראובן  -בעולם הזה :ואל ימות -
לעולם הבא שלא יזכר לו מעשה בלהה .ויהי
מתיו מספר  -נמנין במנין שאר אחיו דוגמא
היא זו כענין שנאמר וישכב את בלהה ויהיו
בני יעקב שנים עשר שלא יצא מן המנין:

– מלכים א' פרק ח' נד'-נט'

)נד( וַ יְ ִהי ְּככַ לּ וֹ ת ְׁשלֹמֹה ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל אֶ ל יְ הֹוָ ה אֵ ת ָּכל הַ ְּת ִפ ָּלה וְ הַ ְּת ִח ּנָה הַ זֹּאת
קָ ם ִמ ִ ּל ְפנֵי ִמזְ ַּבח יְ הֹוָ ה ִמ ְּכר ַֹע ַעל ִּב ְר ָּכיו וְ כַ ּ ָפיו ּ ְפ ֻרשׂ וֹ ת הַ ּ ׁ ָש ָ
מיִ ם) :נד( והוה כד שיצי
שלמה לצלאה קדם יי ית כל צלותא ובעותא הדא קם מן קדם מדבחא דיי מדהוה כריע על ברכוהי
וידוהי פריסן בצלו לצית שמיא:

מ ד וַ יְ בָ ֶר ְך אֵ ת ָּכל ְקהַ ל יִ שְׂ ָראֵ ל קוֹ ל ּגָ דוֹ ל לֵ אמֹר:
וַ יַּעֲ ֹ

)נה(
דישראל קל רב למימר:

)נה( וקם ובריך ית כל קהלא

)נו( ָּב ּ ְ
אֲשר ִ ּד ּ ֵבר לֹא נָפַ ל ָ ּדבָ ר
נוחָ ה ְל ַע ּמוֹ יִ שְׂ ָראֵ ל ְּככֹל ׁ ֶ
רוך יְ הֹוָ ה ׁ ֶ
אֲשר נ ַָתן ְמ ּ
דוֹ ) :נו( בריך יי די יהיב ניחא לעמיה
אֲשר ִ ּד ּ ֶבר ְּביַד מ ׁ ֶ
אֶ חָ ד ִמכּ ֹל ְ ּדבָ רוֹ הַ ּטוֹ ב ׁ ֶ
ֹשה ַעבְ ּ
ישראל ככל די מליל לא בטיל פתגמא חד מכל פתגמוהי תקניא די מליל בידא דמשה עבדיה:

נו:
נו ַּכאֲ ׁ ֶשר הָ יָה ִעם אֲ ב ֵ
נו וְ אַ ל יִ ְּט ׁ ֵש ּ
ינו אַ ל י ַַעזְ בֵ ּ
ֹת ּ
ינו ִע ּ ָמ ּ
יְ ִהי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ ּ

)נז(
יהי מימרא דיי אלהנא בסעדנא כמא דהוה בסעדא דאבהתנא לא ישבקיננא ולא ירחקיננא:

)נז(

ומ ְׁש ּ ָפטָ יו
נו אֵ לָ יו לָ לֶ כֶ ת ְּבכָ ל ְ ּד ָרכָ יו וְ ִל ְׁשמֹר ִמצְ וֹ ָתיו וְ חֻ ּקָ יו ּ ִ
)נח( ְלהַ ּטוֹ ת ְלבָ בֵ ּ
ינו) :נח( לאפנאה לבנא לדחלתיה למהך בכל אורחן דתקנן קדמוהי ולמטר
אֲ ׁ ֶשר צִ וָ ּ ה אֶ ת אֲ ֹב ֵת ּ
פקודוהי וקימוהי ודינוהי דפקיד ית אבהתנא:

ינו יוֹ ָמם
יו ְדבָ ַרי אֵ ֶּלה אֲ ׁ ֶשר ִה ְתחַ ּנַנְ ִּתי ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ְקר ִֹבים אֶ ל יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ ּ
)נט( וְ יִ ְה ּ
ביוֹ מוֹ ) :נט( ויהון
ומ ְׁש ּ ַפט ַע ּמוֹ יִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּדבַ ר יוֹ ם ְּ
וָ לָ יְ לָ ה לַ עֲ שׂ וֹ ת ִמ ְׁש ּ ַפט ַע ְב ּדוֹ ּ ִ
פתגמי אלין די בעיתי מן קדם יי מתקבלין קדם יי אלנהא יימם ולילי למעבד דין עבדיה ועולבן עמיה
ישראל פתגם יום ביומיה:

רש"י
)נו( ככל אשר דבר  -והיכן דבר ,והניח לכם
מכל אויביכם )דברים יב י(:

כתובים

)נט( לעשות משפט עבדו ומשפט עמו -
לתבוע עלבונם מיד האויב:

 -תהילים פרק י' א'-ו'

לָ ָמה יְ הֹוָ ה ּ ַתעֲ מֹד ְּב ָרחוֹ ק ּ ַת ְע ִלים ְל ִע ּתוֹ ת ַּב ָ ּצ ָרה:

)א (
במדור קדישין לעדני עקתא:

)א( למה יי תקום ברחיק תטמר
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בו:
זו חָ ׁ ָש ּ
ְּבגַ אֲוַ ת ָר ׁ ָשע יִ ְדלַ ק ָענִ י יִ ּ ָתפְ שׂ ּו ִּב ְמזִ ּמוֹ ת ּ

)ב(
יתאחדון בנכלותא דנא די חשבו למעבד:

)ב( בגסות רשיעא ידלק עניא

)ג( ִּכי ִה ֵּלל ָר ׁ ָשע ַעל ּ ַתאֲ וַ ת נ ְַפ ׁשוֹ ּו ֹבצֵ ַע ּ ֵב ֵר ְך נִ אֵ ץ יְ הֹוָ ה:

)ג( מטול דאשתבח רשיעא על

רגרוג נפשיה דמברך גברא טלומא מרחק מימרא דיי:

ָר ׁ ָשע ְּכ ֹגבַ הּ אַ ּפוֹ ַּבל יִ ְדר ֹׁש אֵ ין אֱ ל ִֹהים ָּכל ְמזִ ּמוֹ ָתיו:

)ד(
יתבר אלהא ויימר בלביה דלא גלין קדם יי כולהון מחשבתוי:

)ד( רשיעא בגסות רוחיה לא

ילו ְד ָרכָ ו ְּבכָ ל עֵ ת ָמרוֹ ם ִמ ְׁש ּ ָפטֶ ָ
יך ִמ ּנֶגְ ּדוֹ ָּכל צוֹ ְר ָריו י ִָפיחַ ָּבהֶ ם:
)ה( י ִָח ּ

)ה( מצלחין

אורחתיה בכל עדן רחיקין דינך מן קבליה בכל מעיקוי יזעוף בהון:

ֲשר לֹא ְב ָרע:
אָ ַמר ְּב ִלבּ וֹ ַּבל אֶ ּמוֹ ט ְלדֹר וָ דֹר א ׁ ֶ

)ו(
מלמעבד ביש:

)ו( יימר בלבביה לא אזוע מדר לדר

רש"י
)א( תעלים לעתות בצרה  -תעלים עינים
לעתות הצרה:
)ב( ידלק  -ירדוף כמו כי דלקת אחרי .יתפשו
במזמות זו חשבו  -נתפסים הם העניים
במזמות שהרשעים חושבים עליהם:
)ג( כי הלל רשע  -מוסב על למה ה' תעמוד
ברחוק כי עתה עמלק הרשע מתהלל שמשיג
כל תאות נפשו .ובוצע ברך נאץ ה'  -והגזלן
שבח את עצמו לאמר נאץ ה' ושלום יהיה לי,
ברך כמו ברך לשון פעל ותדע שאילו הי' שם
דבר הי' הטעם למעלה באות הראשונה והיה
נקוד פתח וזה נקוד קמץ קטן וטעמו למטה
ברי"ש ,ואל תתמה על ברך שלא אמר ברך
שהרבה תיבות של רי"ש משמשות כך כגון
אויב חרף ה' )תהלים עד( ולא נאמר חרף.

משנה

נאץ  -כמו חרף וכן כל לשון ניאוץ כך פתר
מנחם:
)ד( רשע כגובה אפו  -שהוא גבה רוח
ומגביה וזוקף פניו ואפו בגבהותו .בל ידרוש
 כל מזימותיו אומרות לו בל ידרוש הקב"הכל מה שאעשה כי אין משפט .אין אלהים -
לית דין ולית דיין:
)ה( יחילו  -יצליחו ודומה לו )איוב כ( על כן
לא יחיל טובו ,וי"מ יחילו כמו )שמואל ב' ג(
יחולו על ראש יואב .מרום משפטיך כנגדו -
מסולקים ומרוחקי' משפטי יסורין ופורעניו'
שלך מנגדו שאינם באים עליו .כל צורריו
יפיח בהם  -בהפחת רוח הוא מפיח בהם
והם נופלים לפניו:
)ו( לדור ודור אשר לא ברע  -לא תבא עלי
רעה לדורותי:

 -תרומות פרק יא'

הוא ְמאַ ְּב ָדן ,אֲבָ ל
)א( אֵ ין נוֹ ְתנִ ין ְ ּדבֵ לָ ה ּוגְ רוֹ גְ רוֹ ת ְלתוֹ ְך הַ ּ ּ ְ
מוריָסִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
מוריָס .וְ אֵ ין ְמפַ ְּט ִמין אֶ ת הַ ּ ׁ ֶש ֶמן ,אֲ בָ ל עוֹ שִׂ ין אֶ ת הַ יַּיִ ן
נוֹ ְתנִ ין אֶ ת הַ יַּיִ ן לַ ּ ּ ְ
הודה
הוא ַמ ְמ ִעיטוֹ ַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ֵנומ ִלים .אֵ ין ְמבַ ּ ְׁש ִלין יַיִ ן ׁ ֶשל ְּת ּ ָ
י ְּ
רומהִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
הוא ַמ ְׁש ִּביחוֹ :
ַמ ִּתירִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -א( אין נותנין דבילה וגרוגרות -
של תרומה :לתוך המורייס  -שומן של דגים:
מפני שהוא מאבדן  -שכן דרך דבילה
וגרוגרות הנתונים במורייס לסחטן ולהוציא
את מימיהן ואחר כך משליכן :אבל נותנין את
היין למורייס  -רגילין היו לתת יין למורייס

שלא היה בו שמנונית כל כך כדי למתקן ולתת
טעם ,הלכך מותר ליתן יין של תרומה לתוכו,
ולא אמרינן לעבורי זוהמא בלבד הוא נותן
את היין והוה כמאבדו :אין מפטמין את השמן
 של תרומה בעיקרי בשמים ,שבולעים אתהשמן ואזיל לאיבוד ,אי נמי דלא חזי השמן
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לאכילה כשהוא מפוטם :יינומלים  -נותנים
לתוך היין דבש ופלפלין :ממעיטו  -שמתחסר
ומתמעט על ידי הבישול .ואית דמפרשי,
שממעיטו משותיו ,שאין בני אדם רגילין

לשתות יין מבושל כמו חי :מפני שהוא
משביחו  -ומתקיים יותר .ואין הלכה כר'
יהודה:

רומה,
ושאָ ר ָּכל ֵמי פֵ רוֹ ת ׁ ֶשל ְּת ּ ָ
וחים וְ חֹמֶ ץ ִס ְתוָ נִ ּיוֹ ת ּ ְׁ
)ב( ְ ּדבַ ׁש ְּת ָמ ִרים וְ יֵין ּ ַת ּפ ּ ִ
יעזֶר ְמחַ יֵּב קֶ ֶרן וָ ח ֶֹמ ׁש .וְ ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ּפוֹ טֵ ר .וְ ַר ִּבי א ֱִליעֶ זֶר ְמ ַט ּ ֵמא
אֱל ֶ
ִ
ַר ִּבי
נו חֲכָ ִמים ִׁש ְב ָעה ַמ ְׁש ִקין ְּכמוֹ נֵי
ִמ ּ ׁש ּום ַמ ְׁשקֶ ה .אָ ַמר ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ,לֹא ָמ ּ
ושאָ ר ָּכל הַ ּ ַמ ְׁש ִקין ְטהוֹ ִרין:
רוִׁ ,ש ְב ָעה ַמ ְׁש ִקין ְט ֵמ ִאיםְׁ ּ ,
פַ ּ ָט ִמים ,אֶ ָּלא אָ ְמ ּ
רע"ב ) -ב( סתוניות  -ענבים שאינם
מתבשלים עד ימות הסתיו ורגילים לעשות
מהן חומץ :ושאר כל מי פירות  -חוץ מיין
ושמן :מחייב קרן וחומש  -לזר האוכלן בשוגג
דחשיב להו משקה תרומה ממש :ורבי יהושע
פוטר  -מחומש .אבל קרן חייב ,ולכתחילה
אסורה לזרים :מטמא משום משקה -
טמאים ,ומטמאים ,ומכשירים זרעים לקבל
טומאה ,כשאר משקים ,דכתיב )ויקרא יא(

אשר יבא עליו מים יטמא וכל משקה אשר
ישתה :כמוני פטמין  -כפטם הזה שמונה
צרורות בשמים שלו שלא בדקדוק וחוזר
ומוסיף עליהם ,אבל חכמים בדקדוק מנו
שבעה משקים ,שאלו בלבד טמאים ומטמאים
ומכשירים הזרעים לקבל טומאה ואין להוסיף
עליהם .ושבעה משקים שמנו חכמים הם
מים ,טל ,יין ,שמן ,דבש דבורים ,חלב ,דם.
והלכה כר' יהושע:

ושאָ ר ָּכל
ֹמץְׁ ּ ,
וחים יַיִ ן ,וְ לֹא ִס ְתוָ נִ ּיוֹ ת ח ֶ
)ג( אֵ ין עוֹ שִׂ ין ְּת ָמ ִרים ְ ּדבַ ׁש ,וְ לֹא ַת ּפ ּ ִ
ֵיתים וַ עֲ נ ִָבים
שר ׁ ֵשנִ י ,אֶ ָּלא ז ִ
וב ַמעֲ ֵ ׂ
רומה ּ ְ
הַ ּ ֵפרוֹ ת אֵ ין ְמ ׁ ַשנִ ין אוֹ ָתם ִמ ְּב ִריּ ָָתן ַּב ְּת ּ ָ
ומן
ֵיתים ּ ִ
ִּב ְלבָ ד .אֵ ין סוֹ ְפגִ ין הָ אַ ְר ָּב ִעים ִמ ּ ׁש ּום ָע ְרלָ ה ,אֶ ָּלא ַעל הַ ּיוֹ צֵ א ִמן הַ זּ ִ
ומן הָ עֲ נ ִָבים.
ֵיתים ּ ִ
ורים ַמ ְׁש ִקין ,אֶ ָּלא הַ ּיוֹ צֵ א ִמן הַ זּ ִ
יאין ִּבכּ ּ ִ
הָ עֲ נ ִָבים .וְ אֵ ין ְמ ִב ִ
ומן הָ עֲ נ ִָבים .וְ אֵ ין
ֵיתים ּ ִ
וְ אֵ ינוֹ ִמ ּ ַט ּ ֵמא ִמ ּ ׁש ּום ַמ ְׁשקֶ ה ,אֶ ָּלא הַ ּיוֹ צֵ א ִמן הַ זּ ִ
ומן הָ עֲ נ ִָבים:
ֵיתים ּ ִ
יבין ַעל ּגַ ּ ֵבי הַ ּ ִמזְ ּ ּ ֵבחַ  ,אֶ ָּלא הַ ּיוֹ צֵ א ִמן הַ זּ ִ
ַמ ְק ִר ִ
רע"ב ) -ג( אין עושין תמרים דבש  -אם
הם של תרומה או של מעשר שני ,שהתמרים
אוכל והדבש משקה ,ואין מחזירים האוכל
משקה :אלא בזיתים וענבים בלבד -
דבפירוש אמרה תורה בהם )במדבר יח( כל
חלב יצהר וכל חלב תירוש :אין סופגין את
הארבעים משום ערלה  -פירות של ערלה
שסחטן והוציא מהן מקה אין לוקה מן התורה

השותה אותו משקה אלא בזיתים וענבים
בלבד :ואין מביאים ביכורים משקין  -דכתיב
)דברים כו( את ראשית פרי האדמה ,פרי אתה
מביא ואי אתה מביא משקה :אלא היוצא מן
הזיתים ומן הענבים  -דגמר ביכורים
מתרומה :ואין מקריבים על גבי המזבח -
אלא שמן למנחות ויין לנסכים:

אֲסורים לַ זּ ִָרים:
ִּ
רומה,
רובִ ין ׁ ֶשל ְּת ּ ָ
)ד( עֻ ְקצֵ י ְתאֵ נִ ים ּוגְ רוֹ גְ רוֹ ת ,וְ הַ ְּכ ִל ִ
יסים וְ הֶ חָ ּ
רע"ב ) -ד( עוקצי תאנים  -שבהם ]ה[ תאנים
מחוברים לאילן :הכליסין  -רמב"ם פירש שהם
מין ממיני התאנים:

אֲסורוֹ ת .וְ ִאם ִה ְׁש ִליכָ ן ,מֻ ּ ָתרוֹ ת .וְ כֵ ן
ּ
הוא ְמכַ נְּ סָ ן,
רומהִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ּ
)ה( ּגַ ְר ִעינֵי ְת ּ ָ
ֲסורין .וְ ִאם ִה ְׁש ִליכָ ן ,מֻ ּ ָת ִרין .הַ ּמֻ ְרסָ ן
הוא ְמכַ נְּ סָ ן ,א ּ ִ
ַעצְ מוֹ ת הַ ּקֳ ָד ִׁשיםִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ּ
רומה ְּכ ֶד ֶר ְך
סורוֹ ת .וְ ׁ ֶשל יְ ׁ ָשנוֹ ת מֻ ּ ָתרוֹ ת .וְ נוֹ הֵ ג ַּב ְּת ּ ָ
מֻ ּ ָתר .סֻ ִּבין ׁ ֶשל ח ֲָד ׁשוֹ ת אֲ ּ
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הוא נוֹ הֵ ג ַּבחֻ ִ ּלין .הַ ּ ְמסַ ֵּלת קַ ב אוֹ קַ ַּביִ ם ִל ְסאָ ה ,לֹא יְ אַ ֵּבד אֶ ת הַ ּ ְׁשאָ ר ,אֶ ָּלא
ׁ ֶש ּ
נו ְב ָמקוֹ ם הַ ּמֻ צְ נָע:
יַנִּ יחֶ ּ ּ
רע"ב ) -ה( גרעיני תרומה  -גרעינים
שנמצאו בתוך פירות של תרומה כשהכהן
אוכלם :בזמן שהכהן מכניסן  -ודעתו עליהם
ולא הפקירן אסורים ,וכגון שהן רכין וראויין
לאכילה כגון גריני התפוחים והחבושין
והאגסים ,או שנשאר בהם לחלוחית שבני
אדם מוצצים אותןל כגון גרעיני התמרים
וכיוצא בהם ,אבל אינם ראויים כלל אפילו
הכהן מכניסן הרי אלו מותרים :עצמות
הקדשים  -בעצמות הראויין קצת לאכילה
מיירי כגון ראשי כנפים והסחוסין :המורסן -
של תרומה והן סובין הגסין ,מותר לזרים:
סובין  -של חטין חדשות של תרומה ,אסורים

לזרים ,לפי שהחדשות הן לחות ואינם נטחנים
היטב ונשאר קמח הרבה מעורב בסובין :ושל
ישנות  -של חטין ישנות שהן יבשות ונטחנות
היטב מותרות שאין קמח מעורב בהן כלל,
ועד שלשים יום נקרים חדשות :ונוהג בתרומה
 בהוצאת הסובין והמורסן :כדרך ששנוהגבחולין  -ואין כאן משום מאבד תרומה
כשמשליך מה שאינו ראוי לאכילה :המסלת -
שקולט את הסולת כדי לעשות פת נקיה
ביותר ,ולא בירר מסאה אחת שהיא ששה
קבין אלא קב או קבים :לא ישליך את השאר
 שהרי הוא ראוי לאכילה ונמצא מאבד אתהתרומה:

ומלַ ּקֵ ט
רומה ,אֵ ין ְמחַ יְ ּ ִבין אוֹ תוֹ ִל ְהיוֹ ת יוֹ ׁ ֵשב ּ ְ
גורה ׁ ֶש ּ ִפ ּנָה ִמ ּ ֶמ ּנָה ִח ּטֵ י ְת ּ ָ
)ו( ְמ ּ ָ
אַ חַ ת אֶ חָ ת ,אֶ ָּלא ְמכַ ֵּבד ְּכ ַד ְרכּ וֹ  ,וְ נוֹ ֵתן ְלתוֹ כָ ּה חֻ ִ ּלין:
רע"ב ) -ו( מגורה  -אוצר שאוגרים תבואה
לתוכו :מכבד כדרכו  -כדרך שרגילים לכבד
האוצרות בעת שמפנים אותן:

ומ ַט ּ ֵפחַ  ,אֶ ָּלא
)ז( וְ כֵ ן חָ ִבית ׁ ֶשל ׁ ֶש ֶמן ׁ ֶשנִּ ְׁש ּ ְפכָ ה ,אֵ ין ְמחַ יְ ּ ִבין אוֹ תוֹ ִל ְהיוֹ ת יוֹ ׁ ֵשב ּ ְ
הוא נוֹ הֵ ג ַּבחֻ ִ ּלין:
נוֹ הֵ ג ָּב ּה ְּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -ז( מטפח  -מאסף את השמן
בטפח שלו ,כלומר ,מקנחו באצבעותיו:

ומ ָ ּצ ּה,
)ח( הַ ְמ ָע ֶרה ִמ ַּכד ְלכַ ד וְ נוֹ טֵ ף ׁ ָשל ֹׁש ִט ּ ִפים ,נוֹ ֵתן ְלתוֹ כָ הּ חֻ ִ ּליןִ .ה ְר ִּכינ ָּה ּ ִ
שר ׁ ֶשל ְ ּד ַמאי וְ יוֹ ִליכֶ ּנָה לַ כּ ֹהֵ ן ,אֶ חָ ד
רומת ַמעֲ ֵׂ
רומה .וְ כַ ּ ָמה ְתהֵ א ִב ְת ּ ַ
הֲ ֵרי זוֹ ְת ּ ָ
ִמ ּ ְׁשמוֹ נָה לַ ּ ְׁש ִמינִ ית:
רע"ב ) -ח( המערה  -יין או שמן של
תרומה מכד לכד ,ואחר שעירה כל מה
שבתוכו נטפו ממנו שלש טפין ,טפה אחר
טפה ,כדרך הכלים לאחר שעירה כל מה
שבתוכן :נותן לתוכה חולין  -ואין צריך
לקנחה יפה קודם שיתן החולין לתוכה:
הרכינה  -הטה אותה על צדה ,לה חבית
שהיה בה תרומה אחר שעירה כל מה
שבתוכה ,ומיצה היין או השמן שהיה בה
ונראה כנוס בתוכה :הרי זו תרומה  -ולא

אמרינן חולין הן הואיל ועירה כל מה
שבתוכה ונטפו ממנה שלש טפין :בתרומת
מעשר של דמאי  -שהמעשר שלו ,ונותן
תרומת מעשר לכהן ,ואם יש בידו אחד
משמונה שבשמינית הלוג צריך להוליכה לכהן,
אבל פחות לא .והני מילי בטמא ,אבל בטהור
אפילו כל שהוא צריך לחזר ,בדמאי ,אבל
בודאי בין טמא בין טהור בין רב בין מעט
צריך לחזר אחר כהן:

ילין אוֹ ָתם לַ ְּבהֵ ָמה וְ לַ חַ יָּה וְ לַ ּ ַת ְרנְ גוֹ ִלים .יִ שְׂ ָראֵ ל
רומהַ ,מאֲ ִכ ִ
)ט( ַּכ ְר ִׁשינֵי ְת ּ ָ
שכַ ר ּ ָפ ָרה ִמיִ ּ ְש ָראֵ ל ,אַ ף
רומה .וְ ֹכהֵ ן ְׁש ּ ָ ׂ
ׁ ֶש ּ ׁ ָשכַ ר ּ ָפ ָרה ִמכּ ֹהֵ ןַ ,מא ֲִכילָ הּ ַּכ ְר ִׁשינֵי ְת ּ ָ
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חק לישראל – פרשת וזאת הברכה יום א'
רומה .יִ שְׂ ָראֵ ל ׁ ֶש ּ ׁ ָשם ּ ָפ ָרה
ַאֲכילֶ ּנָה כַ ְר ִׁשינֵי ְת ּ ָ
ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּ ְמזוֹ נוֹ ֶתיהָ ָעלָ יו ,לֹא י ִ
רומה .וְ כֹהֵ ן ׁ ֶש ּ ׁ ָשם ּ ָפ ָרה ִמיִ ּשְׂ ָראֵ לַ ,מאֲ ִכילָ ּה
ִמ ֹכהֵ ן ,לֹא יַאֲכִ ילֶ ּנָה כַ ְר ִׁשינֵי ְת ּ ָ
רומה:
ֵית ּ ָ
ַּכ ְר ִׁשינ ְ
רע"ב ) -ט( כרשיני תרומה  -עיקרם
למאכל בהמה ,דאי עיקרם למאכל אדם היה
אסור להאכילן לבהמה ,ומכל מקום חזו קצת
למאכל אדם ,דאי לא הוו חזו כלל לאדם לא
היו מפרישים עליהם תרומות ומעשרות.
דמידי דלא חזי לאדם אין מפרישין עליו
תרומות ומעשרות :מאכילין אותן  -כהנים
לבהמתן :מאכילה כרשיני תרומה  -הואיל
וגוף הבהמה לכהן אף על פי שמזונותיה על
ישראל ,ואין כאן משום גזל ,שאם היה רוצה
היה נותן התרומה לבעל הפרה ,ואנן סהדי
דניחא ליה לבעל הפרה שיתן לה כרשיני
תרומה כדי שיאכילנה בריוח ,והוי כאילו זכה
בהן כהן והוא מאכילן לבהמתו :לא יאכילנה
כרשיני תרומה  -כיון שגוף הפרה לישראל

דכתיב )ויקרא כב( וכהן כי יקנה נפש קנין
כספו ,ונפש אפילו פש בהמה במשמע ,ואמר
רחמנא ,קנין כספו דכהן ליכול בתרומה ,קנין
כספו דישראל לא ליכול בתרומה :ישראל
ששם פרה מכהן  -שקיבל פרה מכהן בשומא
כפי מה שהיא שוה עכשיו כך וכך דמים
ויטפל בה ישראל לפטמה ומה שתשביח על
השומא יחלקו הריוח ביניהם לא יאכילנה
כרשיני תרומה  -שכיון שקיבלה הישראל
בשומתה כפי מה שהיא שוה נעשית פרחו של
ישראל ואינה אוכלת בתרומה :וכהן שקיבל
פרתו של ישראל  -בשומא בדרך זו :מאכילה
כרשיני תרומה  -מפני שהיא נעשית פרתו של
כהן משעה שקיבלה עליו בשומא:

יקין ׁ ֶש ֶמן שְׂ ֵרפָ ה ְּבבָ ּ ֵתי ְכנ ִֵס ּיוֹ תּ ,ובְ בָ ּ ֵתי ִמ ְד ָר ׁשוֹ תּ ,ובַ ּ ְמבוֹ אוֹ ת הָ אֲ פֵ ִלין,
)י( ַמ ְד ִל ִ
מודה אֵ צֶ ל
וְ ַעל ּגַ ּ ֵבי הַ חוֹ ִלין ִּב ְר ׁש ּות כּ ֹהֵ ןַּ .בת יִ שְׂ ָראֵ ל ׁ ֶשנִּ ּ ֵ ׂשאת לַ כּ ֹהֵ ן ,וְ ִהיא ְל ּ ָ
יקין ְּבבֵ ית הַ ּ ִמ ְׁש ּ ֶתה ,אֲבָ ל לֹא ְבבֵ ית
ות ּהַ .מ ְד ִל ִ
אָ ִביהָ  ,אָ ִביהָ ַמ ְד ִליק ִּב ְר ׁש ּ ָ
הודה .וְ ַר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרְּ ,בבֵ ית הָ אֵ בֶ ל ,אֲבָ ל לֹא ְבבֵ ית
הָ אֵ בֶ לּ ִ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי יְ ּ ָ
הַ ּ ִמ ְׁש ּ ֶתהַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ סֵ ר ָּכאן וְ כָ אןַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַמ ִּתיר ָּכאן וְ כָ אן:
רע"ב ) -י( שמן שריפה  -שמן תרומה
שנטמאת ,ואמאי קרי ליה שמן שריפה ,הואיל
ולשריפה עומד :ברשות כהן  -היינו כשיש שם
כהן ,דנר לאחד נר למאה :מדליק ברשותה -
כשהיא שם :מדליקין בבית המשתה  -מתוך
שעומדים בבגדים נקיים אין רגילין לטלטל
נרות של שמן ממקומן ,שמא יטנפו את
בגדיהם ,הלכך ליכא למיחש שמא יטלטלו
הנר ממקום שהכהן שם למקום שאין שם כהן.
אבל בבית האבל שלובשין בגדים צואים

גמרא

חיישינן :בבית האבל אבל לא בבית המשתה -
בבית האבל מתוך שלבן נשבר ונכנע לא
חיישינן שמא יוציאו הנר למקום שאין שם
כהן ,אבל בבית המשתה שהן שמחים ומתוך
שמחתן רגילים להתעסק ולטלטל הנרות
ממקום למקום חיישינן :אוסר כאן וכאן -
דתופס סברת שניהן לחומרא :ורבי שמעון
מתיר כאן וכאן  -דתופס סברת שניהם
לקולא .והלכה כר' שמעון:

 -ברכות דף סג' ע"ב

פתח רבי נחמיה בכבוד אכסניא ודרש מאי דכתיב ויאמר שאול אל הקיני
לכו סרו רדו מתוך עמלקי פן אוסיפך עמו ואתה עשיתה חסד עם כל בני
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חק לישראל – פרשת וזאת הברכה יום א'
ישראל והלא דברים קל וחומר ומה יתרו שלא קרב את משה אלא לכבוד
עצמו כך המארח תלמיד חכם בתוך ביתו ומאכילו ומשקהו ומהנהו מנכסיו
על אחת כמה וכמה :פתח רבי יוסי בכבוד אכסניא ודרש לא תתעב אדומי
כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו והלא דברים קל וחומר
ומה מצריים שלא קרבו את ישראל אלא לצורך עצמן שנאמר ואם ידעת
ויש בם אנשי חיל ושמתם שרי מקנה על אשר לי כך המארח תלמיד חכם
בתוך ביתו ומאכילו ומשקהו ומהנהו מנכסיו על אחת כמה וכמה:
)סד ע"א(
ואמר רבי אבין הלוי כל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה כאילו
נהנה מזיו שכינה שנאמר ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם עם חותן
משה לפני האלהים וכי לפני אלהים אכלו והלא לפני משה אכלו אלא
לומר לך כל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה כאילו נהנה מזיו
שכינה:
ואמר רבי אבין הלוי הנפטר מחברו אל יאמר לו לך בשלום אלא לך
לשלום שהרי יתרו שאמר לו למשה לך לשלום עלה והצליח דוד שאמר לו
לאבשלום לך בשלום הלך ונתלה :ואמר רבי אבין הלוי הנפטר מן המת
אל יאמר לו לך לשלום אלא לך בשלום שנאמר ואתה תבוא אל אבותיך
בשלום :אמר רבי לוי בר חייא היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש
ועוסק בתורה זוכה ומקבל פני שכינה שנאמר ילכו מחיל אל חיל יראה אל
אלהים בציון אמר רבי חייא בר אשי אמר רב תלמידי חכמים אין להם
מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא שנאמר ילכו מחיל אל חיל יראה
אל אלהים בציון :אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא תלמידי חכמים מרבים
שלום בעולם שנאמר וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך אל תקרי בניך
אלא בוניך שלום רב לאהבי תורתך ואין למו מכשול יהי שלום בחילך
שלוה בארמנותיך למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך למען בית ה'
אלהינו אבקשה טוב לך ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום:
רש"י על הגמרא
עשית חסד  -שהאכילם ,שנאמר ויבא אהרן
וכל זקני ישראל לאכל לחם וגו' )שמות י"ח(:

זוהר

– אמור דף קב' ע"א
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חק לישראל – פרשת וזאת הברכה יום א'
הודה ּ ָפ ַתח) ,במדבר כא( וַ יִ ּ ְׁש ַמע הַ ְּכנַעֲ נִ י ֶמלֶ ְך עֲ ָרד.
שר יוֹ םִ ,ר ִּבי יְ ּ ָ
ּובַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ָע ָ ׂ
הו ְליִ שְׂ ָראֵ לַ ,על יְ ֵדי ְּתלָ ָתא אָ ִחין:
נו ְל ּ
ּ ָתנֵינָן ,ג' ַמ ְּתנָן ִע ָּל ִאיןִ ,אזְ ְ ּד ָמ ּ
כות אַ הֲ רֹןְּ .באֵ ר,
כות מ ׁ ֶ
ֹשה ,אַ הֲ רֹןִ ּ ,
מ ֶׁ
ֹשה .עֲ ָננֵי ָּכבוֹ דִּ ,בזְ ּ
ומ ְריָםָ .מןִּ ,בזְ ּ
ֹשהּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,שמות טז(
כות מ ׁ ֶ
ידן ְל ֵע ָּ
הו אֲ ִח ָ
ילאָ .מן ִּבזְ ּ
כות ִמ ְריָם .וְ כֻ ְ ּל ּ
ִּבזְ ּ
ִהנְ נִ י ַמ ְמ ִטיר לָ כֶ ם לֶ חֶ ם )דף ק"ג ע"א( ִמן הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִמן הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם )דייקא(ָּ ,דא
ֹשה:
מ ֶׁ
ֲשר ַעיִ ן ְּב ַעיִ ן )אהרן( נִ ְראָ ה
כות אַ הֲ רֹןּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,במדבר יד( א ׁ ֶ
עֲ ָננֵי ָּכבוֹ ד ִּבזְ ּ
וכ ִתיב )ויקרא טז( וְ כִ ּ ָסה עֲ נַן הַ ְ ּקט ֶֹרתַ .מה ְלהַ ָּלןִׁ ,ש ְב ָעה .אַ ף
אַ ּ ָתה יְ ָי' וְ גוֹ 'ְ ּ ,
ָּכאן נ ֵָמי ִׁש ְב ָעהּ ְ .דהָ א ַּב ְ ּקט ֶֹרת ִׁשבְ ָעה עֲ נָנִ ין ִמ ְתקַ ּ ְׁש ָרן ַּכח ֲָדא )ועוד( .וְ אַ הֲ רֹן
יה ְּבכָ ל יוֹ ָמא:
הוא קָ ִׁשיר ְל ִׁשית אָ ֳח ָרנִ ין ּ ֵב ּ
ֵר ׁ ָ
הוא וְ ּ
ישא ְלכָ ל ִׁש ְב ָעה עֲ נָנִ ין ּ
וב ִספְ ָרא ְ ּדאַ ּגַ ְד ּ ָתא) ,שמות ב(
כות ִמ ְריָםּ ְ ,דהָ א ִהיא וַ ַ ּדאי ְּבאֵ ר ִא ְת ְק ֵריְ ּ .
ְּבאֵ ר ִּבזְ ּ
ורא חַ ד.
הוא ְּבאֵ ר ַמיִ ם חַ יִ ּים ,וְ כ ָֹּלא ִק ּ ׁש ּ ָ
וַ ּ ֵת ַת ַ ּצב אֲחוֹ תוֹ ֵמ ָרחוֹ ק ְל ֵד ָעה וְ גוֹ 'ּ ָ .דא ּ
ֵמ ָתה ִמ ְריָםִ ,א ְס ּ ַת ָּלק ְּבאֵ רּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,במדבר כ( וְ לֹא הָ יָה ַמיִ ם לָ ֵע ָדהּ .ובְ הַ ִהיא
ׁ ַשעֲ ָתא ָּב ָעאת ְּבאֵ ר אָ ח ֳָרא ְל ִא ְס ּ ַת ְ ּלקָ אּ ְ ,דהֲ וָ ה ְׁש ִכיחַ ִע ּ ְמהוֹ ן ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ לַּ .כד
הו:
יתא עֲ נָנִ ין ַ ּדהֲווֹ ְק ִׁש ִ
חָ ָמאת ִׁש ּ ָ
ירין ָעלָ ּהִ ,א ְתקַ ּ ְׁש ַרת ִהיא ְּב ּ
ֹשה,
ירא ִע ּ ְמהוֹ ן .אָ ָתא מ ׁ ֶ
ינון עֲ נָנִ ין ,וְ ִא ְס ּ ַת ָּלק עֲ ָננָא ְ ּדבֵ ָ
קו ִא ּ ּ
ִמית אַ הֲ רֹןִ ,א ְס ְּתלָ ּ
ית ּ ׁ ֶש ִבי לָ קַ ְח ּ ָת
ית לַ ּ ָמרוֹ ם ׁ ָש ִב ָ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,תהלים סח( ָע ִל ָ
הו .הֲ ָדא ּ
אַ ְה ָ ּדר ְל ּ
יתא ְּבאֵ ר
ינון ַמ ּ ָתנוֹ ת ַ ּדהֲווֹ ְּבקַ ְד ִמ ָ
ַמ ּ ָתנוֹ ת ָּבאָ ָדם .לָ קַ ְח ּ ָת ַמ ּ ָתנוֹ ת וַ ַ ּדאיִ ,א ּ ּ
וַ עֲ נָנִ ין:
ְּבאֵ רּ ָ ,דא ְּבאֵ ר ְ ּדיִ צְ חָ ק .עֲ נָנִ יםִ ,א ֵּלין עֲ נָנִ ים ְ ּדאַ ֲהרֹן .אָ ַמר ִר ִּבי יִ צְ חָ קִ ,מ ּ ְפנֵי ַמה
הוא אַ ְק ִׁשיר
יהו קָ ִׁשיר ַּבעֲ נָנִ ים )נ"א רישא לעננים( .וְ ּ
ָזכָ ה אַ הֲ רֹן ְל ָדאְּ ,בגִ ין ְ ּד ִא ּ
הו ַעל יְ דוֹ י:
הו ַּכח ֲָדאּ ְ ,ד ִמ ְת ָּב ְרכָ אן ּ ֻכ ְ ּל ּ
ָּכל יוֹ ָמא וְ יוֹ ָמא ְלכֻ ְ ּל ּ
ְ
הוא ְּביִ שְׂ ָראֵ ל .קָ ִׁשיר ִע ּ ְמהוֹ ן ז' עֲ ָננֵי
ּ ָתא ֲחזֵיַ ,על ָּכל חֶ סֶ ד ְ ּד ָעבַ ד ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יתא אָ ח ֳָרנִ ין.
הו ִּב ְכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לּ ְ ,דהָ א עֲ ָננָא ִ ּדילָ הּ ִא ְת ְק ׁ ַשר ְּב ִׁש ָ
י ִַק ָ
ירן ,וְ קָ ִׁשיר ְל ּ
הו ִק ְׁש ָרא
ְּ
לו יִ שְׂ ָראֵ ל ְּב ַמ ְד ְּב ָראַ .מאי ַטעֲ ָמאְּ ,בגִ ין ְ ּדכֻ ְ ּל ּ
הו ִׁש ְב ָעה ,אַ זְ ּ
ובכֻ ְ ּל ּ
יריְּ .בגִ ין
בו ִׁש ְב ַעת י ִָמיםַ .מאי קָ א ַמיְ ֵ
ימ ּ ָ
ִ ּד ְמהֵ ְ
הו וְ ַעל ָ ּדא ַּב ּ ֻסכּ וֹ ת ּ ֵת ְׁש ּ
נותא נִ ינְ ּ
ָש ְב ִּתי ּופִ ְריוֹ ָמתוֹ ק ְל ִח ִּכיּ .ובָ ֵעי ַּבר
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,שיר השירים ב( ְּבצִ לּ וֹ ִח ּ ַמ ְד ִּתי וְ י ׁ ַ
נותא:
ימ ּ ָ
יהּ ְ ,די ִָתיב ְּתחוֹ ת צִ ָּלא ִ ּד ְמהֵ ְ
נ ָׁש ְלאַ חֲזָאָ ה ּגַ ְר ֵמ ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ז'
)ה( הבוצע נותן פרוסה לפני כל אחד ואחד והאחר נוטל בידו ואין הבוצע נותן ביד
האוכל אלא אם כן היה אבל והבוצע הוא פושט ידיו תחלה ואוכל ואין המסובין רשאין
לטעום עד שיטעום המברך ואין הבוצע רשאי לטעום עד שיכלה אמן מפי רוב המסובין
ואם רצה הבוצע לחלוק כבוד לרבו או למי שהוא גדול ממנו בחכמה ויניחנו לפשוט
ידו קודם לו הרשות בידו:
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חק לישראל – פרשת וזאת הברכה יום א'
)ו( שנים ממתינין זה לזה בקערה שלשה אין ממתינין גמרו מהן שנים השלישי מפסיק
עמהן גמר אחד מהן השנים אין מפסיקין לו אלא אוכלין והולכין עד שגומרין אין
משיחין בסעודה כדי שלא יבא לידי סכנה ומפני זה אם בא להם יין בתוך המזון כל
אחד ואחד מברך לעצמו שאם בירך אחד ועונה העונה אמן בשעת הבליעה יבא לידי
סכנה ואין מסתכלין בפני האוכל ולא למנתו שלא לביישו:

ð"òì

.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äøù ïá íééç áàæ
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