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

דברים פרק לג'

קומון:
ומ ַ ׂ
ָּב ֵר ְך יְ הֹוָ ה חֵ ילוֹ ּופֹ ַעל י ָָדיו ִּת ְרצֶ ה ְמחַ ץ ָמ ְתנַיִ ם קָ ָמיו ּ ְ
שנְ אָ יו ִמן יְ ּ ּ

קומון:
ומ ַ ׂ
)יא( ָּב ֵר ְך יְ הֹוָ ה חֵ ילוֹ ּופֹ ַעל י ָָדיו ִּת ְרצֶ ה ְמחַ ץ ָמ ְתנַיִ ם קָ ָמיו ּ ְ
שנְ אָ יו ִמן יְ ּ ּ

)יא( ָּב ֵר ְך יְ ָי

נִ ְכסוֹ ִהי וְ קֻ ְר ַּבן יְ דוֹ ִהי ְּתקַ ַּבל ְּב ַרעֲ וָ א ְּתבַ ר חַ ְרצָ א ְדסָ נְ אוֹ ִהי ו ְּדבַ עֲ לֵ י ְדבָ בוֹ ִהי ְדלָ א יְ קוּמוּן:

)יב( ְלבִ נְ י ִָמן אָ ַמר יְ ִדיד יְ הֹוָ ה יִ ְׁשכּ ֹן לָ בֶ טַ ח ָעלָ יו חֹפֵ ף ָעלָ יו ָּכל הַ ּיוֹ ם ּובֵ ין ְּכתֵ פָ יו
יָמן אָ ַמר יְ ִדיד יְ הֹוָ ה יִ ְׁשכּ ֹן לָ בֶ ַטח ָעלָ יו חֹפֵ ף ָעלָ יו ָּכל הַ ּיוֹ ם ּובֵ ין ְּכ ֵתפָ יו ׁ ָשכֵ ן:
שכֵ ן) :יב( ְל ִבנְ ִ
ָׁ
ימא ַדיְ ָי יִ ְׁש ֵרי ְל ָר ְחצָ ן עֲ לוֹ ִהי יְ ִהי ָמגֵן עֲ לוֹ ִהי ָּכל יוֹ ָמא ו ְּבאַ ְר ֵע ּה ִּת ְׁש ֵרי ְׁש ִכנְ ּ ָתא:
)יב( ְל ִבנְ י ִָמן אֲ ַמר ְר ִח ָ
)יג(

ומ ְּתהוֹ ם רֹבֶ צֶ ת ּ ָתחַ ת:
הוָ ה אַ ְרצוֹ ִמ ּ ֶמגֶ ד ׁ ָש ַמיִ ם ִמ ּ ָטל ּ ִ
וליוֹ סֵ ף אָ ַמר ְמ ֹב ֶרכֶ ת יְ ֹ
ְּ

ומ ְּתהוֹ ם רֹבֶ צֶ ת ּ ָתחַ ת) :יג( ו ְּליוֹ סֵ ף
וליוֹ סֵ ף אָ ַמר ְמב ֶֹרכֶ ת יְ הֹוָ ה אַ ְרצוֹ ִמ ּ ֶמגֶד ׁ ָש ַמיִ ם ִמ ּ ָטל ּ ִ
)יג( ּ ְ
קֳדם יְ ָי אַ ְר ֵע ּה ָע ְב ָדא ַמגְ ָ ּדנִ ין ִמ ּ ַט ָּלא ִד ְׁש ַמ ּיָא ִמ ְּל ֵע ָּלא ו ִּמ ּ ַמבּ ו ֵּעי עֵ ינָוָ ן ו ְּתהוֹ ִמין ְ ּדנָגְ ָ ּדן
אֲ ַמר ְמבָ ָרכָ א ִמן ָ
ִמ ּ ַמעֲ ַמ ּקֵ י אַ ְר ָעא ִמ ְּל ָרע:

ומ ּ ֶמגֶד ּג ֶֶר ׁש
בואֹ ת ׁ ָש ֶמ ׁש ּ ִ
גֶר ׁש יְ ָרחִ ים) :יד( ּ ִ
ומ ּ ֶמגֶ ד ּ ֶ
בואֹ ת ׁ ָש ֶמ ׁש ּ ִ
)יד( ּ ִ
ומ ּ ֶמגֶד ְּת ּ
ומ ּ ֶמגֶ ד ְּת ּ
ירח:
יש יְ ַרח ִּב ַ
יְ ָר ִחים) :יד( וְ ָע ְב ָדא ִמגְ ָ ּדנִ ין וַ עֲ לָ לָ ן ִמיבוּל ִׁש ְמ ׁ ָשא וְ ָע ְב ָדא ִמגְ ָ ּדנִ ין ֵמ ֵר ׁ
ומ ּ ֶמגֶד גִּ ְבעוֹ ת
ֹאש הַ ֲר ֵרי קֶ ֶדם ּ ִ
ומר ׁ
מגֶ ד גִּ ְבעוֹ ת עוֹ לָ ם) :טו( ּ ֵ
ומ ּ ֶ
ֹאש הַ רֲ ֵרי קֶ ֶדם ּ ִ
ומר ׁ
)טו( ּ ֵ
יר ּיָא ו ִּמ ּטוּב ָר ָמן ִ ּדלָ א פָ ְסקַ ן:
יש טו ַּר ּיָא ַּב ִּכ ַ
עוֹ לָ ם) :טו( ו ֵּמ ֵר ׁ

רש"י
)יא( מחץ מתנים קמיו  -מחץ קמיו מכת
מתנים כענין שנאמר ומתניהם תמיד המעד
ועל המעוררין על הכהונה אמר כן .ד"א ראה
שעתידין חשמונאי ובניו להלחם עם עובדי
כוכבים והתפלל עליהם לפי שהיו מועטים
י"ב בני חשמונאי ואלעזר כנגד כמה רבבות
לכך נאמר ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה:
ומשנאיו מן יקומון  -מחץ קמיו ומשנאיו
מהיות להם תקומה:
)יב( לבנימן אמר  -לפי שברכת לוי בעבודת
הקרבנות ושל בנימין בבנין בית המקדש
בחלקו סמכן זה לזה וסמך יוסף אחריו שאף
הוא משכן שילה היה בנוי בחלקו שנאמר
וימאס באהל יוסף וגו' ולפי שבית עולמים
חביב משילה לכך הקדים בנימין ליוסף :חופף
עליו  -מכסה אותו ומגין עליו :כל היום -
לעולם משנבחרה ירושלים לא שרתה שכינה
במקום אחר :ובין כתפיו שכן  -בגובה ארצו
היה בית המקדש בנוי אלא שנמוך כ"ג אמה
מעין עיטם ושם היה דעתו של דוד לבנותו

כדאיתא בשחיטת קדשים אמרי נחתי ביה
פורתא משום דכתיב ובין כתפיו שכן אין לך
נאה בשור יותר מכתפיו:
)יג( מבורכת ה' ארצו  -שלא היתה בנחלת
השבטים ארץ מלאה כל טוב כארצו של יוסף:
ממגד  -לשון עדנים ומתק :ומתהום -
שהתהום עולה ומלחלח אותה מלמטה אתה
מוצא בכל השבטים ברכתו של משה מעין
ברכתו של יעקב )ד"א(:
)יד( וממגד תבואות שמש  -שהיתה ארצו
פתוחה לחמה וממתקת הפירות :גרש ירחים
 יש פירות שהלבנה מבשלתן ואלו הן קשואיןודלועין ד"א גרש ירחים שהארץ מגרשת
ומוציאה מחדש לחדש:
)טו( ומראש הררי קדם  -ומבורכת מראשית
בישול הפירות שהרריה מקדימין לבכר בישול
פירותיהם .ד"א מגיד שקדמה בריאתן לשאר
הרים :גבעות עולם  -גבעות העושות פירות
לעולם ואינן פוסקות מעוצר הגשמים:
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חק לישראל – פרשת וזאת הברכה יום ג'
נביא

– מלכים א' פרק ח' סד'-סו' פרק ט' א'-ב'

שה ׁ ָשם
ֲשר ִל ְפנֵי בֵ ית יְ הֹוָ ה ִּכי ָע ָ ׂ
הוא ִק ַ ּד ׁש הַ ּ ֶמלֶ ְך אֶ ת ּתוֹ ְך הֶ חָ צֵ ר א ׁ ֶ
)סד( ַּב ּיוֹ ם הַ ּ
ֹשת ֲא ׁ ֶשר ִל ְפנֵי
אֶ ת הָ עֹלָ ה וְ אֶ ת הַ ּ ִמנְחָ ה וְ אֵ ת חֶ ְלבֵ י הַ ּ ְׁשלָ ִמים ִּכי ִמזְ ַּבח הַ נְּ ח ׁ ֶ
מים) :סד( ביומא ההוא
יְ הֹוָ ה קָ טֹן ֵמהָ ִכיל אֶ ת הָ עֹלָ ה וְ אֶ ת הַ ּ ִמנְ חָ ה וְ אֵ ת חֶ ְלבֵ י הַ ּ ְׁשלָ ִ
קדיש מלכא ית גו דרתא די קדם בית מקדשא דיי ארי עבד תמן ית עלתא וית מנחתא וית תרבי נכסת
קודשיא ארי מדבחא דנחשא די קדם יי דחיק מלסוברא ית עלתא וית מנחתא וית תרבי נכסת קודשיא:

)סה( וַ יּ ַַעשׂ ְׁשלֹמֹה בָ ֵעת הַ ִהיא אֶ ת הֶ חָ ג וְ כָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל ִע ּמוֹ קָ הָ ל ּגָ דוֹ ל ִמ ְ ּלבוֹ א
ינו ִׁש ְב ַעת י ִָמים וְ ִׁש ְב ַעת י ִָמים אַ ְר ָּב ָעה
ח ֲָמת ַעד נַחַ ל ִמצְ ַריִ ם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ ּ
ָע ָ ׂ
שר יוֹ ם) :סה( ועבד שלמה בעדנא ההיא ית חגא וכל ישראל עמיה קהלא רב ממעלנא דחמת עד
נחלא דמצרים קדם יי אלהנא שבעא יומין חנכת ביתא ושבעא יומין חגא ארבעת עשר יומין:

כו ְלאָ הֳלֵ יהֶ ם שְׂ ֵמ ִחים
כו אֶ ת הַ ּ ֶמלֶ ְך וַ יּ ְֵל ּ
)סו( ַּב ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִמינִ י ִׁש ַּלח אֶ ת הָ ָעם וַ יְ בָ רֲ ּ
מוֹ ) :סו(
שה יְ הֹוָ ה ְל ָדוִ ד ַעבְ ּדוֹ ּ ְ
ֲשר ָע ָ ׂ
וְ טוֹ בֵ י לֵ ב ַעל ָּכל הַ ּטוֹ בָ ה א ׁ ֶ
וליִ שְׂ ָראֵ ל ַע ּ
ביומא תמינאה שלח ית עמא ובריכו ית מלכא ואזל לקרויהון כד חדן ושפירא לבהון על כל טבתא
דעבד יי לדוד עבדיה ולישרא עמיה:

)א( וַ יְ ִהי ְּככַ לּ וֹ ת ְׁשלֹמֹה ִלבְ נוֹ ת אֶ ת ֵּבית יְ הֹוָ ה וְ אֶ ת ּ ֵבית הַ ּ ֶמלֶ ְך וְ אֵ ת ָּכל חֵ ׁ ֶשק
ְׁשלֹמֹה אֲ ׁ ֶ
שר חָ פֵ ץ לַ עֲ שׂ וֹ ת) :א( והוה כד שיצי שלמה למבני ית בית מקדשא דיי וית בית מלכא
וית כל רעות שלמה דאתרעי למעבד:

ֲשר נִ ְראָ ה אֵ לָ יו ְּבגִ ְבעוֹ ן:
וַ יּ ֵָרא יְ הֹוָ ה אֶ ל ְׁשלֹמֹה ׁ ֵשנִ ית ַּכא ׁ ֶ

)ב(
תנינות כמא דאתגלי ליה בגבעון:

)ב( ואתגלי יי לשלמה

רש"י
)סד( את תוך החצר  -דברים ככתבן ,דברי
רבי יהודה .קדש את רצפת העזרה בקדושת
מזבח ,להקטיר על הרצפה )זבחים נט א( .כי
מזבח הנחשת  -מזבח האבנים שעשה תחת
מזבח הנחושת .קטן מהכיל את העולה ואת
המנחה  -שהרבו להביא .אמר לו רבי יוסי:
והלא כבר נאמר )לעיל ג ד( :אלף עולות
יעלה שלמה על המזבח ,שעשה משה,
וכשאתה מגיע לחשבון אמות ולמנין עולות,
זה של אבנים גדול משל משה ,שמזבח משה
מקום מערכתו אמה על אמה ,וזהו היה
מקום מערכתו עשרים וארבע על עשרים
וארבע ,הרי של שלמה חמש מאות שבעים
ושש כשל משה )זבחים נט ב( .אם כן מהו
קידש המלך את תוך החצר ,שקבע בו מזבח
של אבנים מחובר ברצפה )שם סא( .קטן

מהכיל  -בשל משה הוא אומר ,כאדם שאומר
לחבירו :ננס פלוני ופסול לעבודה )שם נט ב(:
)סה( מלבוא חמת  -שהיא בצפונה של ארץ
ישראל .עד נחל מצרים  -שהיא כנגדו
בדרומה ,באלה מסעי )במדבר לד פסוקים ה
ח( .שבעת ימים  -של חינוך .ושבעת ימים -
חג הסוכות ,נמצא שאכלו ושתו ביום
הכיפורים )מועד קטן ט א(:
)סו( לדוד עבדו  -להודיע שמחל לו עונותיו,
כדאיתא במועד קטן )שם( :בשעה שבקש
שלמה להכניס הארון לבית קדשי הקדשים,
דבקו שערים זה בזה .ולישראל עמו  -שמחל
להם על עון יום הכפורים ,ויצתה בת קול
ואמרה :כולכם מזומנים לחיי העולם הבא
)שם(:
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כתובים

– תהילים פרק עז' טז'-כ'

ּגָ אַ ְל ּ ָת ִּבזְ רוֹ ַע ַע ּ ֶמ ָך ְּבנֵי יַעֲ קֹב וְ יוֹ סֵ ף סֶ לָ ה:

)ט ז (
דאוליד יעקב וזן יוסף לעלמין:

)טז( פרקתא בגבורת אדרעך עמך בניא

אוך ּ ַמיִ ם אֶ ל ִֹהים ָר ּ ָ
ָר ּ ָ
זו ְתהֹמוֹ ת:
ילו אַ ף יִ ְרגְּ ּ
אוך ּ ַמיִ ם י ִָח ּ

)יז( חמון שכנתך בגו ימא

נו ְׁשחָ ִקים אַ ף חֲצָ צֶ ָ
כו:
יך יִ ְתהַ ָּל ּ
מו ַמיִ ם ָעבוֹ ת קוֹ ל נ ְָת ּ
)יח( ז ְֹר ּ

)יח( אחיתו מיא ענני שמיא

)יז(
אלהא חמון גבורתך על ימא רתתון עמיא לחוד אתרגזון תהומיא:
קלין יהבו שחקי לחוד כפי גררך אזלין ומשתלהבין:

ירו ְב ָר ִקים ּ ֵתבֵ ל ָרגְ זָה וַ ִּת ְר ַע ׁש הָ אָ ֶרץ:
קוֹ ל ַר ַע ְמ ָך ַּב ּגַ ְל ּגַ ל הֵ ִא ּ

)יט(
בגלגלא אשתמע אנהירו ברקין תבל רגזת ואתרגיפת ארעא:

ָ

)יט( קל אכליותך

יל ָך{ ְּב ַמיִ ם ַר ִּבים וְ ִע ְ ּקבוֹ ֶת ָ
עו:
וש ִב ְ
} ּ ְׁ
יך לֹא נ ָֹד ּ

כך ושביליך
)כ( ַּביָּם ַ ּד ְר ּ ֶ
אורחך וכבשך במין סגיעין ורושמת פסיעתך לא אתידעו:

)כ( בימא דסוף

רש"י
)יז( ראוך מים  -רבים כשנגלית על הים:
)יח( זורמו מים עבות  -שחקים נטפו זרם
מים עבים .חצציך  -כמו חציך:

משנה

)יט( בגלגל  -כמו כגלגל ,קול רעמך כגלגל
על הים להום את מחנה מצרים:
)כ( ועקבותיך לא נודעו  -אין הפסיעות
נכרות על המים ,ועקבותיך טרצ"ש בלעז:

 -נדרים פרק ג'

ֵרוזִ ין ,וְ נִ ְד ֵרי הֲבַ אי ,וְ נִ ְד ֵרי ְׁשגָ גוֹ ת,
ירו חֲכָ ִמיםְ ,
נִד ֵרי ז ּ
)א( אַ ְר ָּב ָעה נְ ָד ִרים ִה ִּת ּ
ֵרוזִ ין ּ ֵכיצַ ד ,הָ יָה מוֹ כֵ ר חֵ פֶ ץ וְ אָ ַמר קוֹ נָם ׁ ֶשאֵ ינִ י פוֹ חֵ ת ְלךָ
וְ ְ
נִד ֵרי אֹ נ ִָסים .נִ ְד ֵרי ז ּ
ָ
ִמן הַ ּ ֶסלַ ע ,וְ הַ ָּלה אוֹ ֵמר קוֹ נָם ׁ ֶשאֵ ינִ י מוֹ ִסיף ְלך ַעל הַ ּ ׁ ֶשקֶ לְׁ ,שנֵיהֶ ן רוֹ צִ ין
יעזֶר ּ ֶבן יַעֲ קֹב אוֹ ֵמר ,אַ ף הָ רוֹ צֶ ה ְלהַ ִ ּדיר אֶ ת חֲבֵ רוֹ
ִּב ְׁשלֹ ׁ ָשה ִדינ ִָריןַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
וב ְלבַ ד ׁ ֶשיְ ּהֵ א
הוא בָ טֵ לִ ּ ,
ׁ ֶש ּיֹאכַ ל אֶ צְ לוֹ  ,אוֹ ֵמרָּ ,כל נ ֶֶדר ׁ ֶשאֲנִ י ָע ִתיד ִל ּדוֹ ר ּ
כור ִּב ְׁש ַעת הַ ּנ ֶֶדר:
ָז ּ
רע"ב ) -א( ארבעה נדרים  -כולהו מפרש
להו ואזיל :קונם שאני פוחת לך מן הסלע -
קונם ככר זה עלי אם אני פוחת לך מן
הסלע .והסלע הוא ד' דינרים :על השקל -
הוא חצי סלע :שניהם רוצים בשלשה דינרים
 ולא היה בלבם לשם נדר ,אלא המוכר נדרלזרז הלוקח שיוסיף דמים ,וכן הלוקח כדי
שיפחות המוכר בדמי המקח ,הלכך לא הוי
נדר .ואע"ג דדברים שבלב אינם דברים,
היכא דמוכחא מלתא כי הכא שכן דרך כל
מוכרין ולוקחין לעשות כן ,אזלינן בתר דברים
שבלב :ר"א בן יעקב אומר אף הרוצה להדיר
את חבירו כו'  -מפרש בגמרא דחסורי

מחסרא והכי קתני ,הרוצה שיאכל חבירו
אצלו ומסרב בו ומדירו ,נדרי זרוזין הוא.
והרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד
בראש השנה ,ויאמר כל נדר שאני עתיד לידור
יהא בטל .ויעמוד בראש השנה לאו דוקא
אלא ה"ה בכל עת שירצה ולכל זמן שיקבע:
ובלבד שיהיה זכור  -מן התנאי בשעת הנדר
ודעתו על התנאי שיהיה קיים ,אז הנדר בטל.
אבל אם לא נזכר מן התנאי בשעת הנדר ולא
בתוך כדי דבור משעה שנדר ,הנדר קיים .ואין
צ"ל אם נזכר מן התנאי בשעת הנדר ודעתו
שיהיה התנאי בטל והנדר קיים ,דפשיטא
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שהנדר קיים .ומשפטי השבועות והנדרים שוין

לדין זה .והלכה כרבי אליעזר בן עיקב:

רע"ב ) -ב( נדרי הבאי  -גוזמא ושפת יתר,
והוא בעצמו יודע שלא היה כך :קונם אם לא
ראיתי  -קונם עלי ככר זה אם לא ראיתי
וכו' :נדרי שגגות  -אמר קונם עלי ככר זה:
אם אכלתי אם שתיתי ונזכר שאכל ושתה -
ובשעת הנדר היה סבור שלא אכל ולא שתה,
לא הוי נדר :קונם שאיני אוכל לך ואיני
שותה ,ושכח ואכל ושתה  -דבשעה שהנדר
חל שהוא בשעת האכילה והשתיה שכח את
הנדר ,מותר ,דילפינן משבועה דכתיב )ויקרא

ה( האדם בשבועה ,דבעינן שיהיה אדם בשעה
שהשבועה חלה עליו ,כלומר שיהיה זכור מן
השבועה ,והוא הדין בנדר :קונם אשתי נהנית
לי שגנבה את כיסי  -היינו נדרי שגגות,
דכיון שנודע שלא גנבה לו נמצא שלא היה
נדר :אלו ואלו מותרין  -דנדר שהותר מקצתו
הותר כולו דאינו רוצה שיחול נדרו אלא כעין
שנדר אותו ,וכיון שמקצתו היה שוגג נתבטל
כולו:

יתי בַ ֶ ּד ֶר ְך הַ זֶּה ְּכיוֹ צְ אֵ י ִמצְ ַריִ םִ ,אם לֹא
)ב( נִ ְד ֵרי הֲבַ אי ,אָ ַמר קוֹ נָם ִאם לֹא ָר ִא ִ
יתי וְ נִ זְ ַּכר
יתי נָחָ ׁש ְּכקוֹ ַרת ּ ֵבית הַ ַּבד .נִ ְד ֵרי ְׁשגָ גוֹ תִ ,אם אָ כַ ְל ִּתי וְ ִאם ׁ ָש ִת ִ
ָר ִא ִ
ׁ ֶשאָ כַ ל וְ ׁ ָש ָתהֶ ׁ ,שאֲנִ י אוֹ כֵ ל וְ ׁ ֶשאֲ נִ י ׁשוֹ ֶתה וְ ׁ ָשכַ ח וְ אָ כַ ל וְ ׁ ָש ָתה ,אָ ַמר קוֹ נָם ִא ְׁש ִּתי
תו וְ נוֹ ַדע ׁ ֶשלּ ֹא
ֶנ ֱהנֵית ִלי ׁ ֶש ּגָ נְבָ ה אֶ ת ִּכ ִ
יסי וְ ׁ ֶש ִה ְּכ ָתה אֶ ת ְּבנִ י וְ נוֹ ַדע ׁ ֶשלּ ֹא ִה ַּכ ּ ּ
או אָ ִביו
גְ נָבַ ּ ּ
תוָ ,ראָ ה אוֹ ָתן אוֹ ְכ ִלים ְּתאֵ נִ ים וְ אָ ַמר הֲ ֵרי עֲ לֵ יכֶ ם קָ ְר ָּבן וְ נִ ְמצְ ּ
ומה ּ ׁ ֶש ִע ּ ָמהֶ ן
יו ִע ָמהֶ ם אֲ חֵ ִריםֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,הֵ ן מֻ ּ ָת ִרין ּ ַ
וְ אֶ חָ יו) .וְ (הָ ּ
סוריןּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,אֵ לּ ּו וָ אֵ לּ ּו מֻ ּ ָת ִרין:
אֲ ּ ִ

הוא אוֹ ׁ ֶשחָ לָ ה ְבנוֹ אוֹ
)ג( נִ ְד ֵרי אֹ נ ִָסיםִ ,ה ִ ּדירוֹ חֲבֵ רוֹ ׁ ֶש ּיֹאכַ ל אֶ צְ לוֹ  ,וְ חָ לָ ה ּ
נִד ֵרי אֹ נ ִָסין:
ׁ ֶש ִע ְּכבוֹ נָהָ ר ,הֲ ֵרי ִאלּ ּו ְ
רע"ב ) -ג( נדרי אונסין  -דמעיקרא לא
היה בדעתו שיחול הנדר אם יעכבנו אונס,

ובכהאי גוונא שהדברים מוכיחים ,דברים
שבלב הוו דברים:

רומה אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאֵ ינָהּ
)ד( נוֹ ְד ִרין לֶ הָ ָרגִ ין וְ לֶ חָ ָר ִמין וְ לַ ּמוֹ ְכ ִסין ׁ ֶש ִהיא ְת ּ ָ
ְ
ְּת ּ ָ
רומהֶ ׁ ,שהֵ ן ׁ ֶשל ּ ֵבית הַ ּ ֶמלֶ ְך אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאֵ ינָן ׁ ֶשל ּ ֵבית הַ ּ ֶמלֶ ךֵ ּ .בית ׁ ַש ּ ַמאי
בועהֵּ .בית
בועה ּובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,אַ ף ִּב ְׁש ּ ָ
חוץ ִמ ִּב ְׁש ּ ָ
אוֹ ְמ ִריםַּ ,בכּ ֹל נוֹ ְד ִריןּ ,
ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,לֹא יִ פְ ּ ַתח לוֹ ְבנ ֶֶדרּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,אַ ף יִ ְפ ּ ַתח לוֹ ֵ ּ .בית
הוא ַמ ִ ּדירוֹ ּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,אַ ף ַּב ּ ֶמה ׁ ֶשאֵ ינוֹ
ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםַּ ,ב ּ ֶמה ׁ ֶש ּ
רו לוֹ אֱמוֹ ר קוֹ נָם ִא ְׁש ִּתי נֶהֱ נֵית ִלי וְ אָ ַמר קוֹ נָם ִא ְׁש ִּתי ּובָ נַי
ַמ ִ ּדירוֹ ֵ ּ .כיצַ ד ,אָ ְמ ּ
ֲסוריןּ .ובֵ ית ִה ֵּלל
ֶנהֱנִ ין ִליֵ ּ .בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםִ ,א ְׁש ּתוֹ מֻ ּ ֶת ֶרת ּובָ נָיו א ּ ִ
אוֹ ְמ ִרים ,אֵ לּ ּו וָ אֵ לּ ּו מֻ ּ ָת ִרין:
רע"ב ) -ד( להרגין  -לסטים שהורגין
האדם ונוטלין את ממונו :ולחרמין  -גזלנים
שאינם הורגים .ולא זו אף זו קתני :ולמוכסין
 במוכס העומד מאליו .אבל מוכסשהעמידו המלך ,בין מלך ישראל בין מלך גוי
ולוקח דבר קצוב בחוק המלכות ,דינא
דמלכותא דינא ואסור לברוח מן המכס וכל
שכן שאסור לידור ולישבע לו לשקר :שהן של
תרומה  -אע"פ שהורגין וגוזלין ,אין אוכלין

דבר האסור .אי נמי ,תרומה לא חשיבא להו
מתוך שאינה נאכלת אלא לכהנים טהורים
נמכרת בזול הרבה :לא יפתח לו בנדר  -אם
לא שאל ממנו האנס שידור לא יתחיל הוא
בנדר :במה שהוא מדירו  -אם שאל ממנו
האנס לידור לא ידור לו אלא במה ששאל
בלבד ,ולא ידור לו בדבר אחר .וכל הני
ארבעה נדרים דתנא במתניתין ,דין הנדרים
והשבועות שוים ,ומה שמותר בנדר מותר
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בשבועה ואין צריכים התרה ,חוץ מנדרי
זירוזין בלבד שצריכים התרה מדברי סופרים,

לפיכך השבועה אסורה בהם:

נְטיעוֹ ת הָ אֵ לּ ּו קָ ְר ָּבן ִאם אֵ ינָן נִ ְקצָ צוֹ תַ ,ט ִ ּלית זוֹ קָ ְר ָּבן ִאם אֵ ינָה
)ה( הֲ ֵרי ִ
צוַ ,ט ִ ּלית זוֹ קָ ְר ָּבן
נִ שְׂ ֶרפֶ ת ,י ֵׁש לָ הֶ ן ּ ִפ ְדיוֹ ןֲ .ה ֵרי ִ
נְטיעוֹ ת הָ אֵ לּ ּו קָ ְר ָּבן ַעד ׁ ֶשיִ ּ ּקָ צְ ּ
ש ֵרף ,אֵ ין לָ הֶ ם ּ ִפ ְדיוֹ ן:
ַעד ׁ ֶש ִּת ּ ָ ׂ
רע"ב ) -ה( הרי נטיעות האלו קרבן אם
אינן נקצצות  -ראה רוח סערה באה וירא
שמא יקצצו נטיעותיו ואמר הרי אלו קרבן אם
אינן נקצצות .או שראה דליקה נפלה בעיר
וירא על טליתו שמא תשרף ואומר הרי זו
קרבן אם לא תשרף :יש להם פדיון  -כשאר
הקדשות ,ויפדו ויקנה בדמיהן קרבן .דכיון

דלא אמר הרי הן עלי כקרבן ,לאו למיסרינהו
עליה כקרבן איכוין אלא שיהיו לקנות בדמיהן
קרבן :אין להם פדיון  -אלא המעות נתפסין
בקדושה והנטיעות חוזרות להיות קדושות,
דכיון דאמר עד שיקצצו ,הכי קאמר,
לכשאפדם יחזרו ויקדשו עד שיקצצו:

סור ְּביוֹ ְר ֵדי
)ו( הַ ּנוֹ ֵדר ִמ ּיוֹ ְר ֵדי הַ ָיּם ,מֻ ּ ָתר ְּביוֹ ְׁשבֵ י הַ יּ ַָּב ׁ ָשהִ .מ ּיוֹ ְׁשבֵ י הַ יּ ַָּב ׁ ָשה ,אָ ּ
הַ ּיָםֶ ׁ ,ש ּיוֹ ְר ֵדי הַ יָּם ִּב ְכלָ ל יוֹ ְׁשבֵ י הַ יּ ַָּב ׁ ָשה .לֹא כָ אֵ לּ ּו ׁ ֶשהוֹ ְל ִכין ֵמ ַעכּ וֹ ְליָפוֹ  ,אֶ ָּלא
ְב ִמי ׁ ֶש ַ ּד ְרכּ וֹ ְלפָ ֵר ׁש:
רע"ב ) -ו( מותר ביושבי יבשה  -שאין
דרכם לרדת בים :בכלל יושבי יבשה -
שסופם לרדת ולישב ביבשה :לא כאלו
ההולכים מעכו ליפו  -אית דמפרשי לה הכי,
הא דתנן ברישא דמתניתין הנודר מיורדי הים
מותר ביושבי יבשה דמשמע הא ביורדי הים
אסור ,לא כאלו שהולכים מעכו ליפו ,שהנודר

מיורדי הים אינו אסור בהם ,דמשום דרך
מועט כזה לא מקרו יורדי הים .ואית
דמפרשי ,לא כאלו ההולכים מעכו ליפו בלבד
דבכלל יורדי הים הם ליאסר ,וגם יושבי
יבשה מקרו ,אלא אף במי שדרכו לפרש ,לפי
שסופו לירד ליבשה:

ומיןֶ ׁ ,שלּ ֹא נִ ְת ַּכ ּוֵן זֶה אֶ ָּלא ְל ִמי ׁ ֶשהַ חַ ּ ָמה
סור אַ ף ַּב ּס ּ ִ
)ז( הַ ּנוֹ ֵדר ֵמרוֹ אֵ י הַ חַ ּ ָמה ,אָ ּ
רוֹ אָ ה אוֹ תוֹ :
רע"ב ) -ז( מי שהחמה רואה אותו  -מדלא
קאמר מן הרואים:

ובבַ עֲ לֵ י ֵ ׂשיבוֹ תּ ,ומֻ ּ ָתר ַּב ּנ ִָׁשים
סור ַּב ּקֵ ְר ִחין ּ ְ
)ח( הַ ּנוֹ ֵדר ִמ ּ ְׁשחוֹ ֵרי הָ ר ׁ
ֹאש ,אָ ּ
ֹאש אֶ ָּלא ֲאנ ִָׁשים:
ּובַ ְ ּק ַטנִּ יםֶ ׁ ,שאֵ ין נִ ְק ָר ִאין ְׁשחוֹ ֵרי הָ ר ׁ
רע"ב ) -ח( אסור בקרחים ובבעלי השיבות
 מדלא קאמר בבעלי השער :שאין נקראיםשחורי הראש אלא אנשים  -לפי שהאנשים
פעמים מכסים ראשם ופעמים מגלים
ומשחרות ראשם ניכר שהם אנשים ,אבל נשים

לעולם הולכות וראשם מכוסה .והקטנים בין
זכרים בין נקבות הולכין בגילוי הראש ואינם
ניכרים בין זכר לנקבה ,ומשום הכי לא אקרו
שחורי הראש אלא האנשים הגדולים:

סור ַּביִ ּלּ וֹ ִדיםַ .ר ִּבי
)ט( הַ ּנוֹ ֵדר ִמן הַ יִ ּלּ וֹ ִדים ,מֻ ּ ָתר ַּב ּנוֹ לָ ִדיםִ .מן הַ ּנוֹ לָ ִדים ,אָ ּ
נִת ַּכ ּוֵן זֶה אֶ ָּלא ְב ִמי ׁ ֶש ַ ּד ְרכּ וֹ
ֵמ ִאיר ַמ ִּתיר אַ ף ַּביִ ּלּ וֹ ִדים .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,לֹא ְ
ְלהוֹ ִליד:
רע"ב ) -ט( מן הילודים  -משמע שנולדו
כבר :מן הנולדים  -משמע העתידין להוולד:
מן הנולדים רבי מאיר מתיר אף בילודים -

בגמרא מפרש דחסורי מחסרא והכי קתני ,מן
הנולדים אסור בילודים ,ר"מ אומר אף הנודר
מן הנולדים מותר בילודים ,כי היכי דהנודר
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מן הילודים מותר בנולדים :אלא ממי שדרכו
להוליד  -כגון אדם ובהמה ,לאפוקי עופות

ודגים שאין מולידים אלא מטילים ביצים:

סור
סור ַּבכּ ּ ִ
ותיםֵ .מאוֹ ְכלֵ י ׁש ּום ,אָ ּ
סור ְּביִ שְׂ ָראֵ ל וְ אָ ּ
)י( הַ ּנוֹ ֵדר ִמ ּ ׁשוֹ ְב ֵתי ׁ ַש ָּבת ,אָ ּ
ותים:
סור ְּביִ שְׂ ָראֵ ל ּומֻ ּ ָתר ַּבכּ ּ ִ
ותיםֵ .מעוֹ לֵ י יְ ּ ׁ ָ
סור ַּבכּ ּ ִ
רושלַ יִ ם ,אָ ּ
ְּביִ שְׂ ָראֵ ל וְ אָ ּ
רע"ב ) -י( מאוכלי שום  -אחד מעשר
תקנות שתיקן עזרא שיהיו אוכלים שום לילי
שבת ,מפני שמרבה הזרע וליל שבת הוא זמן
עונה של תלמידי חכמים :ומותר בכותים -

שאינן עולים לרגל .ואע"ג דמדאורייתא הוא,
מפני שהם שונאים ירושלים ובחרו להם הר
גריזים:

סור ְּבאֻ ּמוֹ ת הָ עוֹ לָ םֶ ׁ .שאֵ ינִ י
)יא( קוֹ נָם ׁ ֶשאֵ ינִ י ֶנ ֱהנֶה ִל ְבנֵי ֹנחַ  ,מֻ ּ ָתר ְּביִ שְׂ ָראֵ ל וְ אָ ּ
סור ְּביִ שְׂ ָראֵ ל ּומֻ ּ ָתר ְּבאֻ ּמוֹ ת הָ עוֹ לָ םֶ ׁ .שאֵ ינִ י נֶהֱ ֶנה
ֶנ ֱהנֶה ְלז ֶַרע אַ ְב ָרהָ ם ,אָ ּ
ְליִ שְׂ ָראֵ ל ,לוֹ קֵ חַ ְּביוֹ ֵתר ּומוֹ כֵ ר ְּבפָ חוֹ תֶ ׁ .שיִ ּשְׂ ָראֵ ל ֶנהֱנִ ין ִלי ,לוֹ קֵ חַ ְּבפָ חוֹ ת
ּומוֹ כֵ ר ְּביוֹ תֵ ר ִאם ׁשוֹ ְמ ִעין לוֹ ׁ ֶשאֵ ינִ י ֶנ ֱהנֶה לָ הֶ ן וְ הֵ ן ִליַ ,י ֲהנֶה לַ ּנ ְָכ ִרים .קוֹ נָם
מולֵ י הָ אֻ ּמוֹ ת .קוֹ נָם
סור ְּב ּ
ׁ ֶשאֵ ינִ י ֶנ ֱהנֶה לָ עֲ ֵר ִלים ,מֻ ּ ָתר ְּב ַע ְרלֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אָ ּ
ׁ ֶשאֵ ינִ י ֶנ ֱהנֶה לַ ּ ִ
מולֵ י הָ אֻ ּמוֹ תֶ ׁ ,שאֵ ין
סור ְּב ַע ְרלֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל ּומֻ ּ ָתר ְּב ּ
מולים ,אָ ּ
ֶאֱמר )ירמיה ט( ִּכי כָ ל הַ ּגוֹ יִ ם עֲ ֵר ִלים וְ כָ ל
רויָה אֶ ָּלא ְל ׁ ֵשם הַ ּגוֹ יִ םֶ ׁ ,ש ּנ ַ
הָ ָע ְרלָ ה ְק ּ
ּ ֵבית יִ שְׂ ָראֵ ל ַע ְרלֵ י לֵ ב ,וְ אוֹ ֵמר )שמואל א יז( וְ הָ יָה הַ ּ ְפ ִל ְׁש ִּתי הֶ ָע ֵרל הַ זֶּה ,וְ אוֹ ֵמר
)שמואל ב א( ּ ֶפן ִּתשְׂ ַמחְ נָה ְּבנוֹ ת ּ ְפ ִל ְׁש ִּתיםֶ ּ ,פן ּ ַתעֲ לֹזְ נָה ְּבנוֹ ת הָ עֲ ֵר ִליםַ .ר ִּבי
נו בָ ּה הָ ְר ׁ ָש ִעיםֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמרִּ ,כי
אוסָ ה הָ ָע ְרלָ ה ׁ ֶשנִּ ְת ּגַ ּ ּ
אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן עֲ ז ְַריָה אוֹ ֵמרְ ,מ ּ
תו ָעלֶ יהָ ְׁשל ֹׁש
כָ ל הַ ּגוֹ יִ ם עֲ ֵר ִליםַ .ר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמר ,גְּ דוֹ לָ ה ִמילָ ה ׁ ֶשנִּ ְכ ְר ּ
ֲמורה.
ֶעשְׂ ֵרה בְ ִריתוֹ תַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,גְּ דוֹ לָ ה ִמילָ הֶ ׁ ,ש ּדוֹ חָ ה אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת הַ ח ּ ָ
ֹשה הַ צַ ִ ּדיק
ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶּבן קָ ְרחָ ה אוֹ ֵמר ,גְּ דוֹ לָ ה ִמילָ הֶ ׁ ,שלּ ֹא נִ ְתלָ ה לוֹ ְלמ ּ ׁ ֶ
ָעלֶ יהָ ְמלֹא ׁ ָש ָעהַ .ר ִּבי נְ חֶ ְמיָה אוֹ ֵמר ,גְּ דוֹ לָ ה ִמילָ הֶ ׁ ,ש ּדוֹ חָ ה אֶ ת הַ נְּ גָ ִעיםַ .ר ִּבי
נִק ָרא ׁ ָשלֵ םַ ,עד
ינו לֹא ְ
אוֹ ֵמר ,גְּ דוֹ לָ ה ִמילָ הֶ ׁ ,ש ָּכל הַ ּ ִמצְ וֹ ת ׁ ֶש ָע ָ ׂשה אַ ְב ָרהָ ם אָ ִב ּ
ׁ ֶש ּ ָמלֶ ׁ ,ש ּנֱאֶ ַמר )בראשית יז(ִ ,ה ְתהַ ֵּל ְך ְלפָ נַי וֶ ְהיֵה ָת ִמיםָּ .דבָ ר אַ חֵ ר ,גְּ דוֹ לָ ה ִמילָ ה,
ׁ ֶש ִא ְל ָמלֵ א ִהיא ,לֹא בָ ָרא הַ ּקָ דוֹ ׁש ָּב ּ ְ
ֶאֱמר )ירמיה לג( ,כּ ֹה
הוא אֶ ת עוֹ לָ מוֹ ֶ ׁ ,ש ּנ ַ
רוך ּ
יתי יוֹ ָמם וָ לָ יְ לָ ה ,חֻ ּקוֹ ת ׁ ָש ַמיִ ם וָ אָ ֶרץ לֹא ָ ׂש ְמ ִּתי:
אָ ַמר יְ ָי ִאם לֹא ְב ִר ִ
רע"ב ) -יא( מותר בישראל  -שיצאו מכלל
בני נח :ואסור באומות העולם  -ואפילו
באותם שהם מזרע אברהם :אסור בישראל -
וגרים נמי בכלל זרע אברהם נינהו ,דכתיב
)בראשית י"ז( כי אב המון גוים נתתיך :ומותר
באומות העולם  -ואפילו באותם שהם מזרע
אברהם ,דלא אקרו זרע אברהם אלא בני
יעקב בלבד ,דכתיב )שם כ"א( כי ביצחק יקרא
לך זרע ,ביצחק ולא כל יצחק :שאיני נהנה
לישראל  -משל ישראל :שאין ישראל נהנים
לי  -משלי :ומוכר ביותר  -אם שומעין לו

גרסינן .כלומר ימכור הדבר ביותר מכדי שויו
דעתו על מי שאינו מאמין בברית מילה:
למולים  -המאמינים בברית מילה :מותר
בערלי ישראל  -כגון מי שמתו אחיו מחמת
מילה :ואסור במולי אומות  -כגון ערבי
מהול וגבעוני מהול :שלש עשרה בריתות -
נאמרו בפרשת מילה שנאמרה לאברהם:
שהיא דוחה את השבת  -דכתיב )ויקרא י"ב(
וביום השמיני ימול בשר ערלתו ,ואפילו
בשבת:
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גמרא

 -נדרים דף לב' ע"א

ופליגא דרבי אליעזר דאמר רבי אליעזר גדולה תורה שאילמלא תורה לא
נתקיימו שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ
לא שמתי וגו' אמר רב יהודה אמר רב בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא
לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה אמר שמא יש בי
דבר מגונה כיון שאמר לו ואתנה בריתי ביני ובינך נתקררה דעתו ויוצא
אותו החוצה אמר לפניו רבונו של עולם הסתכלתי במזל שלי )ואין לי
אלא בן אחד( ]ואיני ראוי להוליד בן[ אמר לו צא מאיצטגנינות שלך אין
מזל לישראל אמר רבי יצחק כל המתמים עצמו הקדוש ברוך הוא מתמים
עמו שנאמר עם חסיד תתחסד עם גבר תמים תתמם אמר רבי הושעיא כל
המתמים עצמו שעה עומדת לו שנאמר התהלך לפני והיה תמים וכתיב
והיית לאב המון גוים אמר רבי כל המנחש לו נחש שנאמר כי לא נחש
ביעקב והא בלמד אלף כתיב אלא משום מדה כנגד מדה תני אהבה בריה
דרבי זירא כל אדם שאינו מנחש מכניסין אותו במחיצה שאפילו מלאכי
השרת אין יכולין ליכנס בתוכה שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם
בישראל וגו' אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר מפני מה נענש אברהם אבינו
ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים מפני שעשה אנגרייא בתלמידי
חכמים שנאמר וירק את חניכיו ילידי ביתו ושמואל אמר מפני שהפריז על
מדותיו של הקדוש ברוך הוא שנאמר במה אדע כי אירשנה ורבי יוחנן אמר
שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה שנאמר תן לי הנפש
והרכוש קח לך וירק את חניכיו ילידי ביתו רב אמר שהוריקן בתורה
ושמואל אמר שהוריקן בזהב שמנה עשר ושלש מאות אמר רב אמי בר
אבא אליעזר כנגד כולם איכא דאמרי אליעזר הוא דחושבניה הכי הוי
ואמר רב אמי בר אבא בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו שנאמר עקב
אשר שמע אברהם בקולי חושבניה מאה ושבעין ותרין ואמר רמי בר אבא
השטן בחושבניה תלת מאה ושיתין וארבעה ואמר רמי בר אבא כתיב
אברם וכתיב אברהם בתחלה המליכו הקדוש ברוך הוא על מאתים
וארבעים ושלשה אברים ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה
אברים אלו הן שתי עינים ושתי אזנים וראש הגוייה ואמר רמי בר אבא
מאי דכתי' עיר קטנה ואנשים וגו' עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו
אברים ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצר הרע ובנה עליה מצודים
וחרמים אלו עונות ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצר טוב ומלט הוא את
העיר בחכמתו זו תשובה ומעשים טובים ואדם לא זכר את האיש המסכן
ההוא דבשעת יצר הרע לית דמדכר ליה ליצר טוב החכמה תעוז לחכם
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מעשרה שליטים החכמה תעוז לחכם זו תשובה ומעשים טובים מעשרה
שליטים שתי עינים ושתי אזנים ושתי ידים ושתי רגלים וראש הגוייה ופה
אמר רבי זכריה משום רבי ישמעאל ביקש הקדוש ברוך הוא להוציא כהונה
משם שנאמר והוא כהן לאל עליון כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת
המקום הוציאה מאברהם שנאמר ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון
קונה שמים וארץ וברוך אל עליון אמר לו אברהם וכי מקדימין ברכת עבד
לברכת קונו מיד נתנה לאברהם שנאמר נאם ה' לאדני שב לימיני עד
אשית אויביך הדום לרגליך ובתריה כתיב נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן
לעולם על דברתי מלכי צדק על דיבורו של מלכי צדק והיינו דכתיב והוא
כהן לאל עליון הוא כהן ואין זרעו כהן:
רש"י על הגמרא
הפריז – מתגדל :הוריקן בתורה – הוריק
להם דברי תורה:

זוהר

– אמור דף קג' ע"ב

עוריִ ְך וְ גוֹ ' .הַ אי
ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ָפ ַתח )ואמר() ,ירמיה ב( כּ ֹה אָ ַמר יְ ָי זָכַ ְר ִּתי לָ ְך חֶ סֶ ד נְ ּ ַ
ְק ָרא ַעל ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ִא ְּת ַמרְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ַ ּדהֲוַ ת אַ זְ לָ א ְּב ַמ ְד ְּב ָרא ִע ּ ְמהוֹ ן
ְּדיִ שְׂ ָראֵ ל .זָכַ ְר ִּתי לָ ְך חֶ סֶ ד:
ירו ָעלָ ְך .אַ הֲבַ ת
רו עֲ לָ ְךּ ,ונְ ִה ּ
ָ ּדא עֲ ָננָא ְ ּדאַ הֲ רֹןְּ ,דנ ְַטלָ א ְּבחָ ֵמ ׁש אָ ח ֳָרנִ יןּ ְ ,ד ִא ְת ְק ׁ ָש ּ
ינו לָ ךְ
ְ
לו לָ ְך) ,ס"א וכלהו אשתכללו בך( וְ ְ
רו לָ ך ,וְ אַ ְת ִק ּ
אֲע ּטָ ּ
ְּכל ּולוֹ ָתיִ ְךּ ְ ,ד ִא ְׁש ּ ָת ְכלָ ּ
יטהָ א .וְ כָ ל ַּכ ְך לָ ּ ָמהְּ .בגִ ין לֶ ְכ ּ ֵת ְך אַ ח ֲַרי ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ְּבאֶ ֶרץ לֹא
ְּככַ ָּלה ְ ּד ַת ְע ֵ ּדי ּ ַת ְכ ִׁש ָ
רועה:
זְ ּ ָ
נותאְׁ ,ש ִכינְ ּ ָתא
ימ ּ ָ
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדבַ ר נ ָׁש ָי ִתיב ְּב ָמדוֹ ָרא ָ ּדא ,צִ ָּלא ִ ּד ְמהֵ ְ
ילא ,וְ אַ ְב ָרהָ ם וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה צַ ִ ּדיקַ יָּיא אָ ח ֳָרנִ ין ׁ ַשוְ יָין
יה ִמ ְ ּל ֵע ָּ
ּ ַפ ְרסָ א ּגַ ְדפָ הָ א ָעלֵ ּ
יה .אָ ַמר ִר ִּבי אַ ָּבא ,אַ בְ ָרהָ ם וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה צַ ִ ּדיקַ ּיָיא ,וְ ָדוִ ד ַמ ְל ָּכא,
ָמדוֹ ֵריהוֹ ן ִע ּ ֵמ ּ
בו ִׁש ְב ַעת י ִָמיםִׁ .שבְ ַעת
ׁ ַשוְ יָין ָמדוֹ ֵריהוֹ ן ִע ּ ֵמ ּ
הוא ִ ּד ְכ ִּתיבַּ ,ב ּ ֻסכּ וֹ ת ּ ֵת ְׁש ּ
יהֲ .ה ָדא ּ
י ִָמים ְּכ ִתיב ,וְ לָ א ְּב ִׁש ְב ַעת י ִָמיםְּ .כגַ וְ ונָא ָ ּדא ְּכ ִתיב) ,שמות לא( ִּכי ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים
שה יְ ָי' אֶ ת הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ גוֹ 'ּ .ובָ ֵעי ַּבר נ ָׁש ְל ֶמ ְח ֵ ּדי ְּבכָ ל יוֹ ָמא וְ יוֹ ָמאְּ ,באַ נְ ּ ִפין
ָע ָ ׂ
יה:
אוש ּ ִפיזִ ין ִא ֵּלין ְ ּד ׁ ַש ְריָין ִע ּ ֵמ ּ
יריןְּ ,ב ּ ְׁ
נְ ִה ִ
בו ַּב ּ ֻסכּ וֹ ת.
בו ִׁש ְב ַעת י ִָמיםְ ּ ,
ולבָ ַתר י ְֵׁש ּ
וְ אָ ַמר ִר ִּבי אַ ָּבאְּ ,כ ִתיב ַּב ּ ֻסכּ וֹ ת ּ ֵת ְׁש ּ
אוש ּ ִפיזֵיִּ .תנְ יָינָאִ ,ל ְבנֵי
בו .אֶ ָּלא ,קַ ְד ָמאָ ה ְל ּ ְׁ
בוְ ּ ,
ְּבקַ ְד ִמ ָ
ולבָ ַתר י ְֵׁש ּ
יתא ּ ֵת ְׁש ּ
וכה
נונָא סָ בָ אַּ ,כד ֲהוָ ה ָעיֵיל לַ ּס ּ ָּ
ָע ְל ָמא .קַ ְד ָמאָ ה ְל ּ ְׁ
אוש ּ ִפיזֵיִּ ,כי הָ א ְ ּד ַרב הַ ְמ ּ
דר )נ"א
ַמן ְל ּ ְׁ
וכה ִמ ְ ּלגָ או ,וְ אָ ַמר נְ ז ּ ֵ
הֲ וָ ה חַ ֵ ּדי ,וְ קָ ִאים ַעל ּ ִפ ְתחָ א לַ ּס ּ ָּ
אוש ּ ִפיזִ יןְ .מסַ ֵ ּ
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חק לישראל – פרשת וזאת הברכה יום ג'
בו ִׁש ְב ַעת י ִָמים.
נסדר( ּ ָפתוֹ ָרא ,וְ קָ ִאים ַעל ַרגְ לוֹ ִהיְ ּ ,
ומבָ ֵר ְך ,וְ אוֹ ֵמר ַּב ּ ֻסכּ וֹ ת ּ ֵת ְׁש ּ
יבו .אָ ִרים )ס"א אסחי(
ימ ּ ָ
אוש ּ ִפיזֵי ְמהֵ ְ
יבו ּ ְׁ
יבו ּ ְׁ
נותאִּ ,ת ּ
יבוִּ .ת ּ
אוש ּ ִפיזִ ין ִע ָּל ִאיןִּ ,ת ּ
ִּת ּ
תיב) ,דברים לב(
חולָ קֵ יהוֹ ן ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ לּ ִ ,ד ְכ ִּ
יְ דוֹ י ,וְ חַ ֵ ּדי ,וְ אָ ַמר ז ַָּכאָ ה ּ ָּ
חולקָ נָא ,ז ַָּכאָ ה ּ
ִּכי חֵ לֶ ק יְ ָי ַע ּמוֹ וְ גוֹ ' ,וַ הֲ וָ ה י ִָתיב:
ובאַ ְר ָעא
חולָ קָ א ְּב ַע ּ ָמא ּ ְ
ִּתנְ יָינָאִ ,ל ְבנֵי ָע ְל ָמאְּ ,ד ַמאן )דף ק"ד ע"א( ְ ּד ִאית לֵ יהּ
ּ
אוש ּ ִפיזִ יןְ ,ל ֶמחְ ֵ ּדי ְּבהַ אי ָע ְל ָמא
נותאְ ,לקַ ְּבלָ א ּ ְׁ
ימ ּ ָ
ישא ,י ִָתיב ְּבצִ ָּלא ִ ּד ְמהֵ ְ
קַ ִ ּד ׁ ָ
ינון
ְּ
חולָ קָ א ְ ּד ִא ּ ּ
וב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי ּובָ ֵעי ְל ֶמחְ ֵ ּדי ְל ִמ ְס ְּכנֵיַ .מאי ַטעֲ ָמאְּ .בגִ ין ְ ּד ּ
הוא .וְ הַ ה
אוש ּ ִפיזִ ין ְ ּד ּ ִ
ּ ְׁ
זַמין ְ ּד ִמ ְס ְּכנֵי ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ז'
)ט( אין מניחין בשר חי על הפת ואין מעבירין כוס מלא על הפת ואין סומכין את
הקערה בפת ואין זורקין את הפת ולא את החתיכות ולא את האוכלין שאין להן קליפין
כגון תותים וענבים ותאנים מפני שהן נמאסין ומותר למשוך את היין בצינורות בבתי
חתנים וזורקין לפניהם קליות ואגוזים בימות החמה אבל לא בימות הגשמים מפני
שנמאסין ואין נוטלין ידיהן ביין בין חי בין מזוג וכן אין מפסידין שאר אוכלין ומשקין
דרך בזוי ובעיטה:
)י( אסור לאורחים ליטול כלום ממה שלפניהם וליתן ביד בנו או בתו של בעל הבית
שמא יתבייש בעל הסעודה שהרי אין לו אלא מה שהביא לפניהם ונמצאו הקטנים
נוטלים אותם והולכים לא ישלח אדם לחבירו חבית יין ושמן צף על פיה שמא ישלח לו
אדם חבית שכולה יין וידמה שהוא שמן ושמן הוא שעל פניה בלבד ויזמן אורחים
ויתבייש וכל כל כיוצא בדברים אלו המביאים לידי בושה לבעל הסעודה אסורין:

ð"òì
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