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חק לישראל – פרשת וזאת הברכה יום ב'
תורה -

דברים פרק לג'

נו י ָָדיו ָרב לוֹ
ֹאמר ְׁש ַמע יְ הֹוָ ה קוֹ ל יְ ּ ָ
יהודה וַ יּ ַ
)ז( וְ זֹאת ִל ּ ָ
הודה וְ אֶ ל ַע ּמוֹ ְּת ִביאֶ ּ ּ
נו
ֹאמר ְׁש ַמע יְ הֹוָ ה קוֹ ל יְ ּ ָ
יהודה וַ ּי ַ
צ ָריו ִּת ְהיֶה) :ז( וְ זֹאת ִל ּ ָ
וְ ֵעזֶר ִמ ָ ּ
הודה וְ אֶ ל ַע ּמוֹ ְּת ִביאֶ ּ ּ
י ָָדיו ָרב לוֹ וְ ֵע ֶזר ִמ ָ ּ
צ ָריו ִּת ְהיֶה) :ז( וְ ָדא ִליהו ָּדה וַ אֲ ַמר קַ ּ ֵבל יְ ָי צְ לוֹ ֵת ּה ִדיהו ָּדה ְּב ִמ ּ ְפקֵ ּה ְלאַ גָ חָ א ְק ָרבָ א
יב ּנ ֵּה ִל ְׁשלָ ם יְ דוֹ ִהי י ְַע ְּב ָדן לֵ ּה ּ ֻפ ְרעֲ נו ָּתא ִמ ּ ָסנְ אוֹ ִהי וְ סָ ִעיד ִמ ַּבעֲ לֵ י ְדבָ בוֹ ִהי הֲ וֵי לֵ ּה:
ו ְּל ַע ּ ֵמ ּה ּ ָת ֵת ִ

אור ָ
וללֵ וִ י אָ ַמר ּתֻ ּ ֶמ ָ
הו ַעל ֵמי
ֲשר ִּ
יד ָך א ׁ ֶ
יש ח ֲִס ֶ
יך ְל ִא ׁ
יך וְ ּ ֶ
)ח( ּ ְ
נִסיתוֹ ְּב ַמ ּ ָסה ְּת ִריבֵ ּ
ָ
ָ
ָ
הו ַעל ֵמי
ידך א ׁ ֶ
יש ח ֲִס ֶ
אוריך ְל ִא ׁ
וללֵ וִ י אָ ַמר ּתֻ ּ ֶמיך וְ ּ ֶ
ְמ ִריבָ ה) :ח( ּ ְ
ֲשר נִ ִּסיתוֹ ְ ּב ַמ ּסָ ה ְּת ִריבֵ ּ

קֳד ָמ ְך ִ ּדי נ ִַּסיתוֹ ִהי ְּבנִ ּ ֵס ָתא וַ הֲוָ ה
ידא ָ
ְמ ִריבָ ה) :ח( ו ְּללֵ וִ י אֲ ַמר ּתֻ ּ ַמ ָ ּיא וְ א ּו ַר ּיָא אַ ְל ּ ֶב ְׁש ּ ָתא ִלגְ בַ ר ְ ּד ִא ְׁש ְּתכַ ח ח ֲִס ָ
ימן:
ְׁש ִלים ְּבחַ נְ ּתוֹ ִהי ַעל ֵמי ַמ ּצו ָּתא וְ ִא ְׁש ְּתכַ ח ְמהֵ ָ

יתיו וְ אֶ ת אֶ חָ יו לֹא ִה ִּכיר וְ אֶ ת ָּבנָו לֹא ָי ָדע ִּכי
ול ִא ּמוֹ לֹא ְר ִא ִ
)ט( הָ אֹ ֵמר ְלאָ ִביו ּ ְ
ָ
וב ִר ְ
רו ִא ְמ ָר ֶת ָך ּ ְ
יתיו וְ אֶ ת אֶ חָ יו לֹא
ול ִא ּמוֹ לֹא ְר ִא ִ
רו) :ט( הָ אֹ ֵמר ְלאָ ִביו ּ ְ
יתך יִ נְ ֹצ ּ
ׁ ָש ְמ ּ

ֹרו) :ט( ְ ּד ַעל אֲ בו ִּהי וְ ַעל ִא ּ ֵמ ּה לָ א ַרחֵ ם ַּכד
וב ִר ְ
רו ִא ְמ ָרתֶ ָך ּ ְ
ית ָך יִ נְ צ ּ
ִה ִּכיר וְ אֶ ת ָּבנָו לֹא י ָָדע ִּכי ׁ ָש ְמ ּ
ימ ָר ְך ו ְּקי ָָמ ְך לָ א אַ ְׁשנִ ּי ּו:
אֲרי נְ ָטר ּו ַמ ְּט ַרת ֵמ ְ
חָ ב ּו ִמן ִ ּדינָא וְ אַ ּ ֵפי ֲאחוֹ ִהי ו ְּבנוֹ ִהי לָ א נְ ִסיב ֵ

רו ִמ ְׁש ּ ָפטֶ ָ
ימו ְקטוֹ ָרה ְּבאַ ּ ֶפ ָך וְ כָ ִליל ַעל
יך ְליַעֲ קֹב וְ תוֹ ָר ְת ָך ְליִ שְׂ ָראֵ ל יָשִׂ ּ
)י( יוֹ ּ
רו ִמ ְׁש ּפָ טֶ ָ
ימו ְקטוֹ ָרה ְּבאַ ּפֶ ָך וְ כָ ִליל ַעל
יך ְליַעֲ ֹקב וְ תוֹ ָר ְת ָך ְליִ שְׂ ָראֵ ל יָ שִׂ ּ
ִמזְ ְ ּבחֶ ָך) :י( יוֹ ּ
ִמזְ ְ ּבחֶ ָך) :י( ָּכ ְׁש ִרין ִא ּ ֵלין ְ ּדי ְ ַּלפוּן ִ ּדינ ְ
ָיך ְליַעֲ קֹב וְ אוֹ ָרי ָָת ְך ְליִ שְׂ ָראֵ ל יְ ׁ ַש ּווּן ְקט ֶֹרת בּ ו ְּס ִמין קֳ ָד ָמ ְך וּגְ ִמיר ְל ַרעֲ וָ א
ַעל ַמ ְד ְּבחָ ְך:

רש"י
)ז( וזאת ליהודה  -סמך יהודה לראובן מפני
ששניהם הודו על קלקול שבידם שנאמר אשר
חכמים יגידו וגו' להם לבדם וגו' ולא עבר זר
בתוכם ועוד פירשו רבותינו שכל מ' שנה
שהיו ישראל במדבר היו עצמות יהודה
מתגלגלין בארון מפני נדוי שקבל עליו
שנאמר וחטאתי לאבי כל הימים אמר משה
מי גרם לראובן שיודה יהודה וכו' :שמע ה'
קול יהודה  -תפלת דוד ושלמה ואסא מפני
הכושים ויהושפט מפני העמונים וחזקיה
מפני סנחריב :ואל עמו תביאנו  -לשלום
מפני המלחמה )ס"א מן המלחמה( :ידיו רב
לו  -יריבו ריבו וינקמו נקמתו :ועזר מצריו
תהיה  -על יהושפט התפלל על מלחמת
רמות גלעד ויזעק יהושפט וה' עזרו .ד"א
שמע ה' קול יהודה כאן רמז ברכה לשמעון
מתוך ברכותיו של יהודה ואף כשחלקו א"י
נטל שמעון מתוך גורלו של יהודה שנאמר
מחבל בני יהודה נחלת בני שמעון )ומפני מה
לא ייחד לו ברכה בפ"ע שהיה בלבו עליו על
מה שעשה בשטים כ"כ באגדת תהלים(:

)ח( וללוי אמר  -ועל לוי אמר :תומיך
ואוריך  -כלפי שכינה הוא מדבר :אשר
נסיתו במסה  -שלא נתלוננו עם שאר
המלינים :תריבהו וגו' כתרגומו ד"א תריבהו
על מי מריבה נסתקפת לו לבא בעלילה אם
משה אמר שמעו נא המורים אהרן ומרים
מה עשו:
)ט( האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו -
כשחטאו בעגל ואמרתי מי לה' אלי נאספו
אלי כל בני לוי וצויתים להרוג את אבי אמו
והוא מישראל או את אחיו מאמו או בן בתו
וכן עשו וא"א לפרש אביו ממש ואחיו מאביו
וכן בניו ממש שהרי לויים הם ומשבט לוי לא
חטא אחד מהם שנאמר כל בני לוי :כי שמרו
אמרתך  -לא יהיה לך אלהים אחרים:
ובריתך ינצורו  -ברית מילה שאותם שנולדו
במדבר של ישראל לא מלו את בניהם והם
היו מולין ומלין את בניהם )ס"א אותם
שנולדו במדבר שישראל לא מלו את בניהם
והם היו מולין(:
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חק לישראל – פרשת וזאת הברכה יום ב'
)י( יורו משפטיך  -ראוין אלו לכך :וכליל -

נביא

עולה:

– מלכים א' פרק ח' ס'-סג'

הוא הָ ֱאל ִֹהים אֵ ין עוֹ ד:
ְל ַמ ַען ַ ּד ַעת ָּכל ַע ּ ֵמי הָ אָ ֶרץ ִּכי יְ הֹוָ ה ּ

)ס (
עממי ארעא ארי יי הוא אלהים לית עוד:

)ס( בדיל דידעון כל

ינו לָ לֶ כֶ ת ְּבחֻ ּקָ יו וְ ִל ְׁשמֹר ִמצְ וֹ ָתיו ַּכ ּיוֹ ם
)סא( וְ הָ יָה ְלבַ בְ כֶ ם ׁ ָשלֵ ם ִעם יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ ּ
הַ זֶּה) :סא( ויהי לבכון שלים בדחלתא דיי אלהנא למהך בקימוהי ולמטר פקודוהי כיומא הדין:
ֹב ִחים זֶבַ ח ִלפְ נֵי יְ הֹוָ ה) :סב( ומלכא וכל ישראל עמיה
)סב( וְ הַ ּ ֶמלֶ ְך וְ כָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל ִע ּמוֹ ז ְ
מנכסין נכסת קודשין קדם יי:

ושנַיִ ם
אֲשר זָבַ ח לַ יהֹוָ ה ָּבקָ ר ֶעשְׂ ִרים ּ ְׁ
ֶׁ
)סג( וַ יִ ּזְ ַּבח ְׁשלֹמֹה אֵ ת זֶבַ ח הַ ּ ְׁשלָ ִמים
ְ
כו אֶ ת ּ ֵבית יְ הֹוָ ה הַ ּ ֶמלֶ ך וְ כָ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:
אֶ לֶ ף וְ צֹאן ֵמאָ ה וְ ֶעשְׂ ִרים אָ לֶ ף וַ יּ ְַחנְ ּ
)סג( ונכס שלמה ית נכסת קודשיא די נכיס קדם יי תורי תרתין רבוא ותרין אלפין וענא תרתא עסרי
רבוא וחניכו ית בית מקדשא דיי מלכא וכל בני ישראל:

רש"י

כתובים

 -תהילים פרק מו' יא'-יב' פרק מז' א' – ב'

רום ָּבאָ ֶרץ:
)יא( הַ ְר ּפ ּו ּ ְ
רום ַּב ּגוֹ יִ ם אָ ּ
עו ִּכי אָ נֹכִ י ֱאל ִֹהים אָ ּ
וד ּ

)יא( פסקו מן קרבא וידעון

ארום אנא יי רמא בעמיא רמא על יתבי ארעא:

נו ֱאלֹהֵ י יַעֲ קֹב סֶ לָ ה:
נו ִמשְׂ ּגָ ב לָ ּ
יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת ִע ּ ָמ ּ

)יב(
תקוף לנא אלהא דיעקב לעלמין:

)א( לַ ְמ ַנ ֵ ּצחַ ִל ְבנֵי ק ַֹרח ִמזְ מוֹ ר:
יעו לֵ אל ִֹהים ְּבקוֹ ל ִר ּנָה:
עו כָ ף הָ ִר ּ
)ב( ָּכל הָ ַע ּ ִמים ִּת ְק ּ

)יב( מימרא דיי צבאות בסעדנא

)א( לשבחא על ידיהון דבני קרח תושבחתא:
)ב( כל עמיא תקעו ידא בחדוא

יביבו קדם יי בקל תושבחתא:

רש"י
)יא( הרפו  -עצמכם מלבא עוד על ירושלים.
ודעו כי אנכי אלהים וגו' ארום בארץ -
אתרומם בנקמתי אשר אעשה:

משנה

)ב( תקעו כף  -התערבו יחד זה עם זה
להריע לאלהים בקול רנה:

– מועד קטן פרק ב'

עוהו )פוֹ עֲ ִלים( ,טוֹ ֵען
)א( ִמי ׁ ֶשהָ פַ ְך אֶ ת ז ָ
ֵיתיו וְ אֵ ְרעוֹ אֵ בֶ ל אוֹ אֹ נֶס ,אוֹ ׁ ֶש ִה ְט ּ ּ
הודהַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר,
ומ ּנִ יחָ ּה ְלאַ חַ ר הַ ּמוֹ ֵעדּ ִ .ד ְב ֵרי ַר ִּבי יְ ּ ָ
אשוֹ נָה ּ ַ
קוֹ ָרה ִר ׁ
זוֹ לֵ ף וְ גוֹ ֵמר וְ גָ ף ְּכ ַד ְרכּ וֹ :
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חק לישראל – פרשת וזאת הברכה יום ב'
רע"ב ) -א( מי שהפך  -דרך בני אדם
שמהפכין הזיתים בתוך המעטן .שהם צבורים
בו כשרוצי' להכניסן לבית הבד ואי לא מסיק
להו לבד לטחון לאחר שהפכן פסדי :וארעו
אבל  -שאסור במלאכה :או שהטעוהו
פועלים  -שלא באו למלאכתו והגיע המועד.
טוען על הזיתים קורה של בית הבד פעם
ראשון ומכביד כדי שיזובו קצת ולא שלא
יפסידו אבל לא בפעם שניה משום דתו לא
פסדי .ומהכא שמעינן דדברים המותרים

במועד אסור לאבל לעשותם בידו בימי אבלו
מדקתני וארעו אבל ומחמת האבל עכב עד
המועד טוען קורה ראשונה במועד אבל בימי
אבלו היה אסור לטעון בידו אפילו קורה
ראשונה .אבל אחרים טוענים לו :זולף -
שופך הזתים ע"ג בית הבד .כל מידי דשפיך
קרוי זילוף וגומר סחיטתם ועוצרם בבית
הבד :וגף  -סותר פי החביות .והלכה כר'
יוסי:

עוהו
)ב( וְ כֵ ן ִמי ׁ ֶשהָ יָה יֵינוֹ ְּבתוֹ ְך הַ בּ וֹ ר וְ אֵ ְרעוֹ אֵ בֶ ל אוֹ אֹ נֶס ,אוֹ ׁ ֶש ִה ְט ּ ּ
ודה אוֹ ֵמר עוֹ ֶׂשה
)פוֹ עֲ ִלים( ,זוֹ לֵ ף וְ גוֹ מֵ ר וְ גָ ף ְּכ ַד ְרכּ וֹ ִּ .ד ְב ֵרי ַר ִּבי יוֹ סֵ יַ .ר ִּבי יְ ה ּ ָ
מודיםִּ ,ב ְׁש ִביל ׁ ֶשלּ ֹא י ְַח ִמיץ:
לוֹ ִל ּ ּ ִ

רע"ב ) -ב( בתוך הבור  -חפירה שתחת
הגת מסויידת בסיד לקבל היין :למודים -
נסרים של עץ כלומר מכסה אותו שם

בנסרים שלא יחמיץ ולא ישלהו מן הבור.
והלכה כר' יוסי:

)ג( ַמ ְכנִ יס אָ ָדם ּ ֵפרוֹ ָתיו ִמ ּ ְפנֵי הַ ּגַ ּנ ִָבים וְ ׁשוֹ לֶ ה ִפ ְׁש ּ ָתנוֹ ִמן הַ ּ ִמ ְׁש ָרה ִּב ְׁש ִביל ׁ ֶשלּ ֹא
וב ְלבַ ד ׁ ֶשלּ ֹא יְ כַ וֵ ּן אֶ ת ְמלַ ְ
תֹ אבַ דִ ּ ,
אכ ּ ָתן
נו ְמלַ ְ
אכ ּתוֹ בַ ּמוֹ ֵעד .וְ כֻ ָּלן ִאם ִּכוְ ּ ּ
דו:
ַּב ּמוֹ ֵעד ,יֹאבֵ ּ
רע"ב ) -ג( ושולה פשתנו  -כל מה שמעלה
מן המים קרוי שולה :אם כיונו מלאכתן

במועד יאבדו  -ב"ד מאבדי' אותו ממון
ועושים אותו הפקר:

רע"ב ) -ד( אלא לצורך המועד  -שהקונה
צריך להם במועד .בתים לישב בהם .עבדים
לשמשו .בהמה לשחיטה :או לצורך המוכר -
שצריך למעות להוציאן לצורך י"ט :אין מפני'
 כלים או תבואה :מבית זה .לבית אחר.רחוק ממנו מפני הטורח :אבל מפנה לחצרו
 לבית אחר שבאותו חצר דצנעה הוי אבלמבית לבית דרך רשות הרבים לא :אין

מביאין כלים מבית האומן  -וה"מ כלים
שאינן לצורך המועד אבל כלים שהן לצורך
המועד כגון כלים וכסתות וכוסות וקיתוניות
שרי :ואם חושש להם  -שמא יגנבו מבית
האומן .או אם צריך האומן לשכרו .ואין בעל
הכלי מאמינו כי ירא שמא ישאל ממנו שכר
פעולתו פעם שני:

)ד( אֵ ין לוֹ ְק ִחין ָּב ִּתים ,עֲ בָ ִדים ּובְ הֵ ָמה ,אֶ ָּלא ְלצ ֶֹר ְך הַ ּמוֹ ֵעד ,אוֹ ְלצ ֶֹר ְך הַ ּמוֹ כֵ ר,
הוא לַ חֲצֵ רוֹ  .אֵ ין
ׁ ֶשאֵ ין לוֹ ַמה ּיֹאכַ ל .אֵ ין ְמפַ נִּ ין ִמ ַּביִ ת ְלבַ יִ ת ,אֲבָ ל ְמפַ ּנֶה ּ
יאין ּ ֵכ ִלים ִמ ּ ֵבית הָ אֻ ּ ָמן .וְ ִאם חוֹ ׁ ֵש ׁש לָ הֶ םְ ,מפַ ּנָן ְלחָ צֵ ר אַ חֶ ֶרת:
ְמ ִב ִ

הודה אוֹ ֵמר ,אַ ף ְמ ַע ִּבין .מוֹ כְ ֵרי פֵ רוֹ ת,
)ה( ְמחַ ּ ִפין אֶ ת הַ ְ ּקצִ יעוֹ ת ַּב ּקַ ׁשַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
סות וְ כֵ ִלים ,מוֹ כְ ִרים ְּבצִ נְ ָעה ְלצ ֶֹר ְך הַ ּמוֹ ֵעד .הַ ַ ּציּ ִָדין וְ הַ ָ ּד ׁשוֹ ׁשוֹ ת וְ הַ ּגָ רוֹ סוֹ ת,
ְּכ ּ
ְ
ירו ַעל ַעצְ ָמן:
עוֹ שִׂ ין ְּבצִ נְ ָעה ְלצ ֶֹרך הַ ּמוֹ עֵ דַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ מֵ ר ,הֵ ם הֶ ְח ִמ ּ
רע"ב ) -ה( מחפין את הקציעות  -תאנים
שטוחין בשדה ליבשן מחפין מכסין אותן בקש
מפני הגשמי' :אף מעבין  -שנותנין אותן זו

ע"ג זו .ועושין אותן כמין כרי שיהיו
העליונות מגינות על התחתונות :הדשושות -
שדשים וכותשים חטים לדייסא :הגרוסות -
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שעושים גריסין של פול :הם  -האומנין:
החמירו על עצמן  -ואין עושין אפי' בצנעה.

גמרא

ואין הלכה כר' יוסי:

– מועד קטן דף יב' ע"ב

רבי יהודה נשיאה נפק בחומרתא דמדושא ואשתי מיא דאחים קפילא
ארמאה שמע רבי אמי איקפד אמר רב יוסף מאי טעמא איקפד אי משום
חומרתא דמדושא הא תניא השירין הנזמים והטבעות הרי הן ככל הכלים
הניטלין בחצר אי משום דאישתי מיא דאחים קפילא ארמאה הא אמר
שמואל בר יצחק אמר רב כל שנאכל כמות שהוא חי אין בו משום בישולי
נכרים אדם חשוב שאני אמר רב חננאל אמר רב קוצץ אדם דקל במועד אף
על פי שאינו צריך אלא לנסורת שלו לייט עלה אביי רב אשי הוה ליה
אבא בשלנייא אזל למיקצייה בחולא דמועדא אמר ליה רב שילא משלנייא
לרב אשי מאי דעתיך דקאמר רב חננאל אמר רב קוצץ אדם דקל במועד
אף על פי שאינו צריך אלא לנסורת שלו הא לייט עלה אביי אמר ליה לא
שמיע לי כלומר לא סבירא לי אישתמיט נרגא בעי למיפסקיה לשקיה
שבקיה והדר אתא רב יהודה שרא למיעקר כיתנא ולמיקטל כשותא
ולמיעקר שומשמי אמר ליה אביי לרב יוסף בשלמא כיתנא חזי לחפיפה
כשותא חזי לשיכרא אלא שומשמי למאי חזי חזי לנזיי דאית בהו רבי ינאי
הוה ליה ההוא פרדיסא דמטא זמניה בחולא דמועדא קטפיה לשנה שהיוה
כולי עלמא לפרדיסייהו לחולא דמועדא אפקריה רבי ינאי לפרדיסיה ההוא
שתא:
רש"י על הגמרא
נפק  -בחצר בשבת :בחומרתא דמדושא -
טבעת ,היא של מתכת וחותמה של אלמוג:
שירין  -נושקי"א בלעז :כל שהוא נאכל
כמות שהוא חי  -ומיא שתו אינשי כמות
שהן :אדם חשוב שאני  -יש לו להחמיר על
עצמו יותר ,ולא הוה ליה למיפק בחומרתא
דמדושא ,ולא למישתי מיא דאחים קפילא
נכרי :לנסורת  -עצים דקים שנופלין מן
החתיכה :אבא  -יער :בשלנייא  -פירוש שם
העיר ,כלומר ,היה לו יער באותו מקום:
אישתמיט נרגא בעי למיפסקיה לשקיה -

דרב אשי ,משום דעבר אדאביי :שבקיה -
לאבא ,דלא קצציה במועד ,שהרגיש משום
דעבר אדאביי נפל ליה נרגא :למיעקר כיתנא
 בחולא דמועדא :למיקטל  -לחתוך:כשותא  -הומלו"ן :לחפיפה  -לכסות בו
מאכל ,כגון תאנים ותמרים לצורך המועד:
לנזיי  -כמו נזייתא דשיכרא )בבא קמא לה,
א( ,לנזיי גרעינין דאית בהו בשומשמין ,דחזו
למיעבד בהו משחא :אפקריה רבי ינאי
לפרדיסיה  -משום דעל ידו היה תקלה
לעלמא ,דשהו עד לחולא דמועדא וקטפי:
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זוהר

– אמור דף קג' ע"א

נותאְּ ,תחוֹ ת
ימ ּ ָ
ינון ְׁשנִ ין ְ ּדקָ ִאים אַ ֲהרֹן ,הֲ ווֹ יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבצִ ָּלא ִ ּד ְמהֵ ְ
ּ ָתא ֲחזֵיָּ ,כל ִא ּ ּ
הוא יְ ִמינָא ְ ּדכ ָֹּלא .וְ כַ ד
ִא ֵּלין עֲ נָנִ יןָּ .ב ַתר ְ ּד ִמית אַ ֲהרֹןִ ,א ְס ּ ַת ָּלק עֲ ָננָא חַ דּ ְ ,ד ּ
יעותא.
הו ִּבגְ ִר ּ ָ
יאו ּ ֻכ ְ ּל ּ
יה )נ"א עננין( וְ ִא ְתחֲזִ ּ
קו ָּכל ְׁשאָ ר ִע ּ ֵמ ּ
הַ אי ִא ְס ּ ַת ָּלקִ ,א ְס ְּתלָ ּ
או ָּכל הָ ֵע ָדה ִּכי גָ וַ ע אַ ֲהרֹן .אַ ל ִּת ְק ֵרי
וְ הָ א ּ ְ
מוהָ ּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,במדבר כ( וַ יִ ּ ְר ּ
אוק ּ
ְ
אוִ .מיַּד וַ יִ ּ ְׁש ַמע הַ ְּכנַעֲ נִ י ֶמלֶ ך עֲ ָרד יוֹ ׁ ֵשב הַ ּנֶגֶב ִּכי בָ א יִ שְׂ ָראֵ ל
או ,אֶ ָּלא וַ יִ ּ ְיר ּ
וַ יִ ּ ְר ּ
ינון
ומית ּ ַתי ָ
ינון עֲ נָנִ יםִ ּ ,
ֶ ּד ֶר ְך הָ ָ
ָירא ַר ְב ְרבָ א ְ ּדכָ ל ִא ּ ּ
קו ִא ּ ּ
אֲת ִריםְׁ .ש ַמע ְ ּד ִא ְס ּ ָתלָ ּ
יה:
רו ּ ֵב ּ
עֲ נָנִ ים ִא ְת ְק ּ ׁ ָש ּ
ְ
ינון ְמאַ ְ ּל ִלין
תו ִא ּ ּ
אָ ַמר ִר ִּבי יִ צְ חָ ק ,הַ ְּכנַעֲ נִ י ֶמלֶ ך עֲ ָרד יוֹ ׁ ֵשב הַ ּנֶגֶב וַ ַ ּדאי .וְ כַ ד אָ ּ
יהו.
ְּד ׁ ָש ַדר מ ׁ ֶ
רו )במדבר יג( עֲ ָמלֵ ק יוֹ ׁ ֵשב ְּבאֶ ֶרץ הַ ּנֶגֶבְּ ,בגִ ין ְל ּ ַת ְב ָרא ִל ַּביְ ּ
ֹשה ,אַ ְמ ּ
יתא:
ְ ּדהָ א ַּבעֲ ָמלֵ ק אַ ְּת ַּבר חֵ ילֵ יהוֹ ן ְּבקַ ְד ִמ ָ
קו ִא ּ
ינּון
אָ ַמר ִר ִּבי אַ ָּבא ,וַ יִ ּ ְׁש ַמע הַ ְּכנַעֲ נִ יַ ,מאי קָ א ַמיְ ֵ
ירי הָ כָ אָּ .ב ַתר ְ ּד ִא ְס ְּתלָ ּ
רור ְּכנ ַָען ֶעבֶ ד עֲ בָ ִדים יִ ְהיֶה
יה) ,בראשית ט( וַ יּ ֶ
עֲ נָנִ ים .אֶ ָּלא ְּכנ ַַען ְּכ ִתיב ּ ֵב ּ
ֹאמר אָ ּ
ימ ּ ָ
יה ִמ ִּצלָ א ִ ּד ְמהֵ ְ
יפנָאַ ,מאן ְ ּדאַ ּ ִפיק ּגַ ְר ֵמ ּ
ְלאֶ חָ יו .הָ כָ א אוֹ ִל ְ
נותאִ ,א ְת ֲחזֵי ְל ֶמהֱוִ י
נו
הוא ִד ְכ ִתיב) ,במדבר כא( וַ יִ ּ ָּלחֶ ם ְּביִ שְׂ ָראֵ ל וַ יִ ְׁש ְּב ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ֶעבֶ ד ְל ַעבַ ֵ ּדי ַעבַ ִ ּדין ,הֲ ָדא ּ
יה:
הוא נ ַָטל ַעבַ ִ ּדין ִמיִ שְׂ ָראֵ ל ְלגַ ְר ֵמ ּ
ׁ ֶש ִביּ .
יהו ִמ ׁ ָש ְר ׁ ָשא
סוכּ וֹ תָּ .כל ַמאן ְ ּד ִא ּ
בו ַּב ּ
וְ ַעל ָ ּדא ְּכ ִתיבָּ ,כל הָ אֶ זְ ָרח ְּביִ שְׂ ָראֵ ל י ְֵׁש ּ
ומאן
נותאַ ּ .
ימ ּ ָ
בו ַּב ּ ֻסכּ וֹ תְּ ,תחוֹ ת צִ ָּלא ִ ּד ְמהֵ ְ
וְ גִ זְ ָעא קַ ִ ּד ׁ ָ
ישא ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ לֵ ,י ְׁש ּ
הו ,וְ יִ ּפ ּוק ּגַ ְר ֵמיהּ
יה ִמגִּ זְ ָעא וְ ׁשוֹ ְר ׁ ָשא קַ ִ ּד ׁ ָ
ית ּ
ְ ּדלֵ ֵ
ישא ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל ,לָ א יְ ִתיב ְּב ּ
נותא:
ימ ּ ָ
ִמ ְּתחוֹ ת צִ ָּלא ִ ּד ְמהֵ ְ
יעזֶר ֶעבֶ ד אַ ְב ָרהָ ם .וְ ּ ָתא ֲחזֵי,
ְּכ ִתיב )הושע יב( ְּכנ ַַען ְּביָדוֹ מֹאזְ נֵי ִמ ְר ָמהָּ ,דא א ֱִל ֶ
ובגִ ין ְ ּדזָכָ ה ְּכנ ַַען ָ ּדאְ ,ל ׁ ַש ּ ְמ ׁ ָשא ְלאַ ְב ָרהָ םֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּד ִׁש ּ ֵמ ׁש
רור ְּכנ ַַען ּ ְ
ְּכ ִתיב אָ ּ
הוא לָ ְטיָיא
נותא ,זָכָ ה ְל ֵמ ּ ַ
ימ ּ ָ
ְלאַ ְב ָרהָ ם ,יְ ִתיב ְּתחוֹ ת צִ ָּלא ִ ּד ְמהֵ ְ
יפק ֵמהַ ּ
ֹאמר בּ ֹא
יה ְּב ָרכָ הּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,בראשית כד( וַ י ֶ
ְ ּד ִא ְתלַ ְּטיָיא ,וְ לֹא עוֹ ד אֶ ָּלא ִ ּד ְכ ִּתיב ּ ֵב ּ
ְּב ּ ְ
נותא ,אַ ח ֲִסין
ימ ּ ָ
יריּ ְ .דכָ ל ַמאן ְ ּדי ִֵתיב ְּתחוֹ ת צִ ָּלא ִ ּד ְמהֵ ְ
רוך יְ ָיַ .מאי קָ א ַמיְ ֵ
יה
ומאן ְ ּדאַ ּ ִפיק ּגַ ְר ֵמ ּ
יה וְ ִל ְבנוֹ י ְל ָע ְל ִמין ,וְ ִא ְת ְּב ַר ְך ִּב ְרכָ ָתא ִע ָּלאָ הַ ּ ,
ירו לֵ ּ
חֵ ּ
יה וְ ִל ְבנוֹ יּ ִ ,ד ְכ ִּתיב וַ יִ ּ ָּלחֶ ם ְּביִ שְׂ ָראֵ ל וַ יִ ּ ְׁש ְּב
לותא לֵ ּ
נותא ,אַ ח ֲִסין ּגָ ּ ָ
ימ ּ ָ
ְמצִ ָּלא ִ ּד ְמהֵ ְ
נו ׁ ֶש ִבי:
ִמ ּ ֶמ ּ ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ז'
)ז( השמש שעומד לפני המסובין אינו אוכל עמהן ודרך רחמנות הוא ליתן לתוך פיו
מכל תבשיל ותבשיל כדי ליישב דעתו ואם נתנו לו יין מברך על כל כוס וכוס שנותנין
לו מפני שאין שתייתו תלויה ברצונו אלא ברצונם:

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

טעון גניזה

6

חק לישראל – פרשת וזאת הברכה יום ב'
)ח( יצא אחד מן המסובין להשתין מים נוטל ידו אחת ונכנס דיבר עם חבירו והפליג
נוטל שתי ידיו ונכנס אם היו מסובין לשתייה נכנס ויושב במקומו ונוטל ידיו ואח"כ
מחזיר פניו לאורחין ולמה נוטל במקומו שמא יאמרו לא נטל ידיו מפני שאין שם
אכילה:

ð"òì

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