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חק לישראל – פרשת וזאת הברכה יום ה'
תורה -

דברים פרק לג'

גור אַ ְריֵה יְ זַ ּנֵק ִמן
שן) :כב( ּ ְ
גור אַ ְריֵה יְ ַז ּנֵק ִמן הַ ָּב ׁ ָ
)כב( ּ ְ
ול ָדן אָ ַמר ָ ּדן ּ ּ
ול ָדן אָ ַמר ָ ּדן ּ ּ
שן) :כב( ו ְּל ָדן אֲ ַמר ָ ּדן ּ ַת ִ ּקיף ְּכגוּר אַ ְריָוָ ן אַ ְר ֵע ּה ׁ ָש ְתיָא ִמן ַנחֲלַ יָא ְ ּדנָגְ ָדן ִמן ַמ ְתנָן:
הַ ָּב ׁ ָ
)כג(

ומלֵ א ִּב ְר ַּכת יְ הֹוָ ה יָם וְ ָדרוֹ ם יְ ָר ׁ ָשה:
ולנ ְַפ ּ ָת ִלי אָ ַמר נַפְ ּ ָת ִלי שְׂ בַ ע ָרצוֹ ן ּ ָ
ְּ

ומלֵ א ִ ּב ְר ַּכת יְ הֹוָ ה יָם וְ ָדרוֹ ם יְ ָר ׁ ָשה:
ולנ ְַפ ּ ָת ִלי אָ ַמר נ ְַפ ּ ָת ִלי שְׂ בַ ע ָרצוֹ ן ּ ָ
ְּ

)כג(

)כג(

אֲמר
ַ
ו ְּלנ ְַפ ּ ָת ִלי

קֳדם יְ ָי ַמעֲ ָרב יָם גִּ ּנוֹ סַ ר וְ ָדרוֹ ָמא י ֵָרת:
נ ְַפ ּ ָת ִלי שְׂ בַ ע ַרעֲ וָ א ו ְּמלֵ י ִּב ְרכָ ן ִמן ָ
)כד(

ולאָ ׁ ֵשר אָ ַמר ָּב ּ ְ
צוי אֶ חָ יו וְ טֹבֵ ל
ְּ
רוך ִמ ָּבנִ ים אָ ׁ ֵשר יְ ִהי ְר ּ

ולאָ ׁ ֵשר אָ ַמר ָּב ּ ְ
צוי אֶ חָ יו וְ טֹבֵ ל ַּב ּ ׁ ֶש ֶמן ַרגְ לוֹ :
ְּ
רוך ִמ ָּבנִ ים אָ ׁ ֵשר יְ ִהי ְר ּ

מן ַרגְ לוֹ ) :כד(
ַּב ּ ׁ ֶש ֶ
)כד( ו ְּלאָ ׁ ֵשר אֲ ַמר ְּב ִריךְ

ִמ ִּב ְר ַּכת ְּב ַניָא אָ ׁ ֵשר יְ הֵ י ַרעֲ וָ א ְלאַ חוֹ ִהי וְ יִ ְת ַר ּ ֵבי ְּב ַת ְפנוּקֵ י ַמ ְל ִכין:

ָמ ָ
וכיָ ֶמ ָ
יך ָ ּד ְבאֶ ָך:
חשת ִמנְ ָעלֶ ָך ּ ְ
יך ָ ּד ְבאֶ ָך) :כה( ַּב ְרזֶל ּונְ ׁ ֶ
וכי ֶ
נְעלֶ ָך ּ ְ
חשת ִמ ָ
)כה( ַּב ְרזֶל ּונְ ׁ ֶ

ּ ַת ִ ּקיף ְּכפַ ְרזְ לָ א וּנְ חָ ׁ ָשא ו ְּכיוֹ ֵמי עוּלֵ ָמ ָת ְך ּ ָת ְק ּ ָפ ְך:
)כו(

)כה(

ובגַ אֲוָתוֹ ְׁשחָ ִקים:
רון רֹכֵ ב ׁ ָש ַמיִ ם ְּב ֶעזְ ֶר ָך ּ ְ
אֵ ין ָּכאֵ ל יְ ׁ ֻ
ש ּ

ובגַ אֲוָ תוֹ ְׁשחָ ִקים:
ׁ ָש ַמיִ ם ְ ּב ֶעזְ ֶר ָך ּ ְ

רון רֹכֵ ב
)כו( אֵ ין ָּכאֵ ל יְ ׁ ֻש ּ
)כו( לֵ ית אֱלָ ּה ּ ֶכאֱלָ הָ א ְדיִ שְׂ ָראֵ ל ִד ְׁש ִכנְ ּ ֵת ּה ִּב ְׁש ַמ ּיָא ְּבסַ ְע ָ ּד ְך וְ ָת ְק ּ ֵפ ּה

ִּב ְׁש ֵמי ְׁש ַמ ּיָא:

רש"י
)כב( דן גור אריה  -אף הוא היה סמוך
לספר לפיכך מושלו באריות :יזנק מן הבשן -
כתרגומו שהיה הירדן יוצא מחלקו ממערת
פמייאס והיא לשם שהיא בחלקו של דן שנא'
ויקראו ללשם דן וזינוקו וקילוחו מן הבשן.
ד"א מה זינוק זה יוצא ממקום א' ונחלק לשני
מקומות כך שבטו של דן נטלו חלק בשני
מקומות תחלה נטלו בצפונית מערבית עקרון
וסביבותיה ולא ספקו להם ובאו ונלחמו עם
לשם שהיא פמייאס והיא בצפונית מזרחית
שהרי הירדן יוצא ממערת פמייאס והוא
במזרחה של א"י ובא מהצפון לדרום וכלה
בקצה ים המלח שהוא במזרח יהודה שנטל
בדרומה של א"י כמו שמפורש בס' יהושע
והוא שנאמר ויצא גבול בני דן מהם ויעלו בני
דן וילחמו עם לשם וגו' יצא גבולם מכל אותו
הרוח שהתחילו לנחול בו:
)כג( שבע רצון  -שהיתה ארצו שבעה כל רצון
יושביה :ים ודרום ירשה  -ים כנרת נפלה
בחלקו ונטל מלא חבל חרם בדרומה לפרוש
חרמים ומכמורות :ירשה  -לשון צווי כמו
עלה רש והטעם שלמעלה ברי"ש מוכיח כמו
ירש ידע לקח שמע כשמוסיף בו ה"א יהיה
הטעם למעלה שמעה ידעה סלחה לקחה אף

כאן ירשה לשון צווי ובמסורת הגדולה מצינו
באלפא ביתא לשון צווי דטעמיהן מלעיל:
)כד( ברוך מבנים אשר  -ראיתי בספרי אין
לך בכל השבטים שנתברך בבנים כאשר ואיני
יודע כיצד :יהי רצוי אחיו  -שהיה מתרצה
לאחיו בשמן אנפיקינון ובקפלאות והם מרצין
לו בתבואה ד"א יהי רצוי אחיו שהיו בנותיו
נאות והוא שנאמר בד"ה הוא אבי ברזית שהיו
בנותיו נשואות לכהנים גדולים הנמשחים
בשמן זית :וטובל בשמן רגלו  -שהיתה ארצו
מושכת שמן כמעין ומעשה שנצטרכו אנשי
לודקיא לשמן מנו להם פולמוסטוס אחד כו'
כדאיתא במנחות:
)כה( ברזל ונחשת מנעלך  -עכשיו הוא
מדבר כנגד כל ישראל שהיו גבוריהם יושבים
בערי הספר ונועלים אותה שלא יוכלו
האויבים ליכנס בה כאילו היא סגורה
במנעולים ובריחים של ברזל ונחשת .ד"א
ברזל ונחשת מנעלך ארצכם נעולה בהרים
שחוצבין מהם ברזל ונחשת וארצו של אשר
היתה מנעולה של א"י :וכימיך דבאך -
וכימיך שהם טובים לך שהן ימי תחלתך ימי
נעוריך כך יהיו ימי זקנתך שהם דואבים זבים
ומתמוטטים .ד"א וכימיך דבאך וכימיך שהם
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חק לישראל – פרשת וזאת הברכה יום ה'
טובים לך כמנין ימיך כל הימים אשר אתם
עושים רצונו של מקום יהיו דבאך שכל
הארצות דובאות כסף וזהב לא"י שתהא
מבורכת בפירות וכל הארצות מתפרנסות
הימנה וממשיכות לה כספם וזהבם

נביא

אשקלונ"ט הכסף והזהב כלה מהם שהם
מזיבות אותו לארצכם:
)כו( אין כאל ישורון  -דע לך ישורון שאין
כאל בכל אלהי העובדי כוכבים ולא כצורך
צורם :רוכב שמים  -הוא אותו אלוה שבעזרך
ובגאותו הוא רוכב שחקים:

– יהושע פרק א' ז'-יא'

משה ַע ְב ִ ּדי אַ ל
ֲשר צִ וְ ּ ָך ׁ ֶ
וֶאֱמץ ְמאֹ ד ִל ְׁשמֹר לַ עֲ שׂ וֹ ת ְּככָ ל הַ ּתוֹ ָרה א ׁ ֶ
ַ
)ז( ַרק ֲחזַק
נו י ִָמין ּושְׂ מֹאול ְל ַמ ַען ּ ַתשְׂ ִּכיל ְּבכֹל אֲ ׁ ֶשר ּ ֵ ְ
תלֵ ך) :ז( לחוד תקיף ועלם לחדא
סור ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ּ ָת ּ
למטר למעבד ככל אוריתא דפקדך משה עבדי לא תסטי מיניה לימינא ולשמאלא בדיל דתצלח בכל
אתר דתהך:

ית בּ וֹ יוֹ ָמם וָ לַ יְ לָ ה ְל ַמ ַען ִּת ְׁשמֹר
ָמוש סֵ פֶ ר הַ ּתוֹ ָרה הַ זֶּה ִמ ּ ִפי ָך וְ הָ גִ ָ
)ח( לֹא י ּ ׁ
ָ
תוב בּ וֹ ִּכי אָ ז ּ ַתצְ ִליחַ אֶ ת ְ ּד ָרכֶ ך וְ אָ ז ּ ַ
תשְׂ ִּכיל) :ח( לא יעדי סיפרא
לַ עֲ שׂ וֹ ת ְּככָ ל הַ ָּכ ּ

דאוריתא הדין מפומך ותהי הני ביה יימם וליליא בדיל דתטר למעבד ככל דכתיב ביהארי בכן תצלח ית
דרכך ובכן תכשט:

יך ֲחזַק וֶ א ֱָמץ אַ ל ּ ַתעֲ רֹץ וְ אַ ל ּ ֵתחָ ת ִּכי ִע ּ ְמ ָך יְ הוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ית ָ
יך ְּבכֹל
)ט( הֲלוֹ א צִ וִ ּ ִ
אֲ ׁ ֶשר ּ ֵ ְ
תלֵ ך) :ט( הלא פקידתך תקף ועלם לא תדחלל ולא תתבר ארי בסעדך מימרא דיי אלהך בכל
אתר דתהך:

)י( וַ יְ צַ ו יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אֶ ת ׁש ְֹט ֵרי הָ ָעם לֵ אמֹר:
ידה ִּכי ְּבעוֹ ד
ינו לָ כֶ ם צֵ ָ
וו אֶ ת הָ ָעם לֵ אמֹר הָ ִכ ּ
רו ְּבקֶ ֶרב הַ ּ ַמ ֲחנֶה וְ צַ ּ ּ
)יא( ִע ְב ּ
לשת י ִָמים אַ ּ ֶתם ע ְֹב ִרים אֶ ת הַ יּ ְַר ֵ ּדן הַ זֶּה לָ בוֹ א לָ ֶר ׁ ֶשת אֶ ת הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר יְ הוָ ה
ְׁש ׁ ֶ
ה) :יא( עברו בגו משריתא ופקידו ית עמא למימר אתקינו לכון זודין
ֹתן לָ כֶ ם ְל ִר ְׁש ּ ָת ּ
אֱ לֹהֵ יכֶ ם נ ֵ
)י( ופקיד יהושע ית סרכי עמא למימר:

ארי בסוף תלתא יומין אתון עברין ית ירדנא הדין למיעל למירת ית ארעא דיי אלהכון יהיב לכון
למירתה:

רש"י
)ז( רק חזק ואמץ מאד  -בתורה ,כמו שהוא
אומר :לשמור ולעשות ככל התורה .תשכיל -
תצליח:
)ח( ספר התורה הזה  -ספר משנה תורה
היה לפניו .והגית בו  -והתבוננת בו ,כל
הגיון שבתורה בלב ,כמה דאת אמר )תהלים
יט טו( :והגיון לבי לפניך; )ישעיהו לג יח(:
לבך יהגה אימה:
)ט( הלוא צויתיך חזק ואמץ  -במלחמה ,כמו
שנאמר :אל תערוץ ואל תחת ,והיכן צוהו,
בימי משה שנאמר )דברים לא כג( :ויצו את

יהושע בן נון וגו':
)י( ויצו יהושע  -ביום שתמו ימי בכי אבל
משה:
)יא( הכינו לכם צדה  -כל דבר הצריך לדרך
וכלי זיינם למלחמה אמר להם לתקן ,שאם
אתה אומר במאכל ובמשתה ,הרי היו
מסתפקים במן שבכליהם עד ט"ז בניסן ,וכן
הוא אומר )לקמן ה יב( :וישבות המן ממחרת
)מפי רבי( .בעוד שלשת ימים  -בסוף שלשת
ימים ,בעוד שתהיו כאן שלשת ימים ואחר
תעברו:
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חק לישראל – פרשת וזאת הברכה יום ה'
כתובים
ָ

 -תהילים פרק קי' ג' – ז'

ָ

ָ

ָ

תיך) :ג( עמך
)ג( ַע ּ ְמך נְ ָדבֹת ְּביוֹ ם חֵ ילֶ ך ְּבהַ ְד ֵרי ֹק ֶד ׁש ֵמ ֶרחֶ ם ִמ ְׁשחָ ר ְלך ַטל י ְַל ֻד ֶ
דבית ישראל דמתנדבין לאוריתא ביום אגחותא קרבא תסתיע בשבהורי קודשא רחמין דאלהא יסתרהבון
לך היך נחתת טלא לרוחצן תולדתך:

הוָ ה וְ לֹא יִ ּנָחֵ ם אַ ּ ָתה ֹכ הֵ ן ְלעוֹ לָ ם ַעל ִ ּד ְב ָר ִתי ַמ ְל ִּכי צֶ ֶדק:
נִ ְׁש ַּבע יְ ֹ

)ד(
יתוב דאנת מתמני לרבא לעלמא דאתי בגין זכותא דהויתא מלך זכי:

אֲ ֹדנָי ַעל יְ ִמינְ ָך ָמחַ ץ ְּביוֹ ם אַ ּפוֹ ְמלָ ִכים:

)ה (
מלכיא:

)ה( שכנתא דיי על ימינך מחא ביום רוגזיה

ֹאש ַעל אֶ ֶרץ ַר ָּבה:
י ִָדין ַּב ּגוֹ יִ ם ָמלֵ א גְ וִ ּיוֹ ת ָמחַ ץ ר ׁ

)ו(
ארעא גושמי רשיעין קטילין מחא רישא על ארעא סגיעא לחדא:

ֹאש:
ִמ ּנַחַ ל ַּב ֶ ּד ֶר ְך יִ ְׁש ּ ֶתה ַעל ּ ֵכן י ִָרים ר ׁ

)ז(
יזקוף רישא:

)ד( קים יי ולא

)ו( אתמנא לדין על עממיא מלי

)ז( מפום נביא באורחא אולפן יקבל מטול היכנא

רש"י
)ג( עמך נדבות ביום חילך  -כשתאסוף חיל
לרדוף אחריהם יתנדבו עמך ואוהביך לצאת
עמך כמו שמצינו )בראשית י"ד( וירק את
חניכיו ילידי ביתו ולא יותר וענר ואשכול
וממרא התנדבו מאליהם לצאת ללכת אחריו
בעזרתו .בהדרי קודש מרחם משחר  -זאת
תהיה לך בזכות הדרת קדושה שהיה בך מבטן
אמך שהכיר בוראו בן ג' שנים .מרחם משחר
 משנפלת מן הרחם כמו משילין פירות דרךארובה ביו"ט ואיכא דתני משחירין .לך טל
ילדותיך  -לך יחשב ילדותיך דרכי יושר
שהנהגת בהם בילדותיך יהיה לך לנועם כטל
זה שהוא נעים ונוח:
)ד( נשבע ה' ולא ינחם  -לפי שהיה נתירא
שלא יענש על האוכלסין שהרג נאמר לו
)בראשית ט"ו( אל תירא אברם וגו' לא ינחם
על הטובה אשר דבר עליך .אתה כהן לעולם
על דברתי מלכי צדק  -ממך תצא הכהונה
ומלכות להיות בניך יורשין את שם אבי אביך
הכהונה והמלכות שנתנו לו .דברתי מלכי צדק
 יו"ד יתירה כמו רבתי עם )איכה א( ,עלדברת מלכי צדק על פקודת מלכי צדק .אתה

כהן  -יש במשמע כהן כהונה ושררה כמו
)שמואל ב מ( ובני דוד כהנים היו:
)ה( אדני  -אשר היה על ימינך במלחמה.
מחץ ביום אפו מלכים  -את ארבעה מלכים
הוא ידין בגוים מלא גויות זו היא בשורת
ברית בין הבתרים שנאמר לו על מצרים וגם
את הגוי אשר יעבודו דן אנכי )בראשית ט"ו(:
)ו( מלא גויות  -אסיפת פגרים ,מלא לשון
אסיפה כמו )ירמיה י"ד( קראו אחריך מלא,
אשר יקרא עליו מלא רועים )ישעיה ל"א(,
והיכן דן מלא גויות את מצרים על שפת הים
)שמות ט"ו( .מחץ ראש על ארץ רבה  -זו
היא דוגמת נבואת )חבקוק ג'( מחצת ראש
מבית רשע ראש פרעה שהיה ראש ושר על
ארץ גדולה וחשובה על כל הארצות כמו
שנאמר )תהלים ק"ה( מושל עמים ויפתחהו
שהיו כל האומות תחת ממשלת מצרים:
)ז( מנחל בדרך ישתה וגו'  -מנילוס הנהר
בדרך הליכתו היתה ארצו שותה ולא היתה
צריכה למי גשמים על כן היה מרים ראש
ומתפאר )יחזקאל כ"ט( לי יאורי ואני עשיתני,
ענין אחר יש לפרש המזמור הזה בדוד:
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חק לישראל – פרשת וזאת הברכה יום ה'
משנה

– ערכין פרק ו'

ומכְ ִריזִ ין ַּבבּ ֹקֶ ר
לשים יוֹ ם ,וְ ׁש ּום הַ הֶ ְק ֵ ּד ׁש ִׁש ּ ִׁשים יוֹ םַ ּ ,
)א( ׁש ּום הַ יְ תוֹ ִמים ְש ִׁ
יעזֶר אוֹ ֵמר,
אֱל ֶ
ִ
יש נָכָ סָ יו וְ הָ יְ ָתה ָעלָ יו ְכתֻ ַּבת ִא ּ ׁ ָשהַ ,ר ִּבי
ּובָ ָע ֶרב .הַ ּ ַמ ְק ִ ּד ׁ
ְ
ְּכ ׁ ֶשיְ ּגָ ְר ׁ ֶש ּנָה ,י ִ ַּדיר ֲהנָאָ הַ .ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר ,אֵ ינוֹ צָ ִריךַּ .כיוֹ צֵ א בוֹ  ,אָ ַמר ַר ָּבן
ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל) ,אַ ף( הֶ ָע ֵרב לָ ִא ּ ׁ ָשה ִבכְ תֻ ָּב ָתה וְ הָ יָה בַ ְעלָ ּה ְמגָ ְר ׁ ָש ּה ,י ִ ַּדיר
נונְ יָא ַעל נְ כָ סָ יו ׁ ֶשל זֶה וְ ַיחֲזִ יר אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ :
הֲ נָאָ הֶ ׁ ,ש ּ ָמא יַעֲ ֶ ׂ
שה ְק ּ
רע"ב ) -א( האומר משקלי עלי כו' אם
כסף כסף  -אם פירש כסף ,נותן משקלו
כסף .ואם פירש זהב ,נותן משקלו זהב .והא
קמשמע לן דאם לא פירש אלא אמר סתם
משקלי עלי ,פטר נפשיה בכל דהו ,ובלבד
שיהיה דבר שכמותו רגיל להיות נשקל במקום
ההוא .ואפילו זפת ואפילו בצלים ורגילים
אנשי המקום למכרם במשקל ,ואמר אחד
מאנשי המקום ההוא משקלי עלי סתם ולא
פירש ,הרי זה נותן משקלו זפת או בצלים
ונפטר :ומעשה באמה של ירמטיה  -מפרש
בגמרא דמתניתין חסורי מחסרא והכי קתני,
ואם אדם חשוב הוא אף על גב דלא פירש
אמדינן ליה לפי כבודו ,ומעשה נמי באמה של
ירמטיה אשה ששמה כך שאמרה משקל בתי
עלי ועלתה לירושלים ושקלוה ונתנה משקלה
זהב לפי שהיתה אמודה בעושר :משקל ידי
עלי  -היאך הוא שוקל ידו ,דאם רוצה מכביד

ואם רוצה מיקל :ומכניסה עד מרפקו -
קוד"ו בלע"ז .משום דבנדרים הלך אחר לשון
בני אדם ,ובאותו זמן היו קורין יד לזרוע עד
המרפק .וכשמכניס היד לתוך חבית מלאה
מים ישפכו מן המים שבחבית כפי מקום היד
שהכניס בתוכה עד המרפק ,וחוזר ומכניס
בחבית בשר וגידין ועצמות של חמור ,שמשקל
בשר חמור כמשקל בשר אדם ויהא באותו
בשר גידין ועצמות כפי מה שיש ביד ,שאין
משקל עצמות וגידין שוה למשקל בשר .ונותן
לתוכה עד שתחזור ותתמלא כמו שהיתה.
דהשתא איכא נפוח כשיעור ידו .ושוקל הבשר
והעצמות והגידים ההם והוא משקל ידו:
היאך אפשר לכוין בשר כנגד בשר  -שמא יש
בבשר חמור שנותן לתוך החבית יותר גידים
ועצמות ממה שיש ביד ,או פחות ,ונמצא שאין
המשקל מכוון .והלכה כר' יוסי:

יש נְ כָ סָ יו וְ הָ יְ ָתה ָעלָ יו ְּכתֻ ַּבת ִא ּ ׁ ָשה ּובַ ַעל חוֹ ב ,אֵ ין הָ ִא ּ ׁ ָשה יְ כוֹ לָ ה
)ב( הַ ּ ַמ ְק ִ ּד ׁ
ִלגְ בּ וֹ ת ְּכתֻ ָּב ָת ּה ִמן הַ הֶ ְק ֵ ּד ׁש ,וְ לֹא בַ ַעל חוֹ ב אֶ ת חוֹ בוֹ  ,אֶ ָּלא הַ ּפוֹ ֶדה ּפוֹ ֶדה ַעל
יש ִּת ְׁש ִעים ָמנֶה וְ הָ יָה
ולבַ ַעל חוֹ ב אֶ ת חוֹ בוֹ ִ .ה ְק ִ ּד ׁ
ְמנָת ִל ּ ֵתן לָ ִא ּ ׁ ָשה ְּכתֻ ָּב ָת ּה ּ ְ
לו ַעל ְמנָת ִל ּ ֵתן
חוֹ בוֹ ֵמאָ ה ָמנֶה ,מוֹ ִסיף עוֹ ד ִ ּדינָר ּופוֹ ֶדה בוֹ אֶ ת הַ נְּ כָ ִסים הַ ָּל ּ
ולבַ ַעל חוֹ ב אֶ ת חוֹ בוֹ :
לָ ִא ּ ׁ ָשה ְּכתֻ ָּב ָת ּה ּ ְ
רע"ב ) -ב( והיתה עליו כתובת אשה -
כגון שקדמו גירושין להקדש ,דעכשיו ליכא
קנוניא :אלא הפודה פודה  -בעלה פודה
אותן מן ההקדש בזול בדבר מועט כדי לפרוע
לאשה כתובתה ,דודאי לא חייל עלייהו הקדש
שהרי אינן שלו .והאי דבר מועט ,גזירה שמא
יאמרו הקדש יוצא לחולין בלא פדיון :הקדיש
תשעים והיה חובו מאה  -אע"ג דחובו יתר

על הקדשו ,לא אמרינן ,האי ,לאו אדעתא
דהני אוזפיה אלא הימוני הימניה הלכך לא
גבי מהקדש ,אלא אמרינן אדעתא דהני נכסי
אוזפיה וגבי מנייהו .ועד כמה ,עד פלגא.
אבל אם הנכסים שהקדיש אין שוין חצי החוב,
לא גבי מנייהו ,דודאי לאו אדעתא דהני נכסי
אוזפיה ,דאין אדם עשוי לקנות קרקע ביותר
מפי שנים ממה שהיא שוה:
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חק לישראל – פרשת וזאת הברכה יום ה'
לשים
רו חַ יָּבֵ י עֲ ָר ִכין ְמ ַמ ְׁש ְּכנִ ין אוֹ ָתן ,נוֹ ְתנִ ין לוֹ ְמזוֹ ן ְׁש ִׁ
)ג( אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאָ ְמ ּ
ות ִפ ִ ּלין .לוֹ  ,אֲבָ ל
ומ ּ ָטה מֻ ַ ּצ ַעת ,וְ סַ נְ ָ ּד ִליןְ ּ ,
שר ח ֶֹד ׁשִ ּ ,
סות ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
ְּ
וכ ּ
נות ִמ ָּכל
אומן ,נוֹ ְתנִ ין לוֹ ְׁשנֵי ְכלֵ י ּ ָ
ְל ִא ְׁש ּתוֹ וְ לֹא ְלבָ נָיוִ .אם הָ יָה ּ ָ
אומ ּ
יעזֶר אוֹ ֵמרִ ,אם
וש ּ ֵתי ְמגֵ רוֹ תַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
וָ ִמין .חָ ָר ׁש ,נוֹ ְתנִ ין לוֹ ְׁשנֵי ַמעֲ צָ ִדין ּ ְׁ
ִא ָּכר ,נוֹ ְתנִ ין לוֹ אֶ ת צִ ְמ ּדוֹ  .חַ ּ ָמר ,נוֹ ְתנִ ין לוֹ אֶ ת חֲמוֹ רוֹ :
רע"ב ) -ג( ממשכנין אותן  -גזבר נכנס
לבתיהם ונוטל בעל כרחן :מזון וכסות ומטה
סנדלין ותפלין  -על כולן משיירין לו מעות
לקנותן אם אין לו ,דכתיב )ויקרא כז( ואם מך
הוא מערכך ,ודרשי רבנן לקרא הכי ,ואם מך,
תעשה שישאר הוא ,שיהיה לו הויה וחיות
מערכך מדמי הערך ,ומשמע ,הוא יש לו
הויה וחיות מדמי הערך ,אבל לא לאשתו ולא

יוֹ ם,
לֹא
ִמין
הָ יָה

לבניו :מכל מין ומין  -מכל אומנות שצריכה
ארבעה וחמשה כלים :מעצדים  -דולדור"א
בלע"ז .שמחליקים בו פני הלוח :מגירה -
כעין סכין ארוך מלא פגימות ,ולשון מקרא,
משור .סיג"א בלע"ז :צמדו  -צמד בקר .שאלו
הן כלי אומנותו .ואין הלכה כר' אליעזר.
דצמד בקר וחמור ,נכסים נינהו ולא חשיבי
כלי אומנות:

ומין אֶ חָ ד מֻ ָעט ,אֵ ין אוֹ ְמ ִרים לוֹ ִל ְמכּ וֹ ר ִמן
)ד( הָ יָה )לוֹ ( ִמין אֶ חָ ד ְמ ֻר ֶּבה ּ ִ
הַ ְמ ֻר ּ ֶבה וְ ִל ּקַ ח לוֹ ִמן הַ ּמֻ ָעט ,אֶ ָּלא נוֹ ְתנִ ין לוֹ ְׁשנֵי ִמינִין ִמן הַ ְמ ֻר ּ ֶבה וְ כֹל ׁ ֶשיּ ֶׁש
יש אֶ ת נְ כָ סָ יוַ ,מעֲ ִלין לוֹ אֶ ת ְּת ִפ ָּליו:
לוֹ ִמן הַ ּמֻ ָעט .הַ ּ ַמ ְק ִ ּד ׁ
רע"ב ) -ד( מין אחד מרובה ומין אחד
מועט  -שלשה מעצדים ומגרה אחת :נותנים
לו שנים מן המרובה  -והשלישי נוטל הגזבר:
וכל שיש לו מן המועט  -מניחים לו ,ולא
זבנינן ליה אחריתא ,דכי היכי דעד השתא
סגי ליה בהכי ,השתא נמי תסגי ליה .דמהו

דתימא עד השתא הוו אינשי מושלי ליה
משום דהוה ליה מין אחד מרובה לאושולי
לאחריני השתא שהגזבר לקח המרובה לא
משכח מאן דמושיל ליה הלכך נזבין ליה
אחריתא ,קמשמע לן:

יש אֶ ת נְ כָ סָ יו ,וְ אֶ חָ ד הַ ּ ַמעֲ ִר ְ
סות
)ה( אֶ חָ ד הַ ּ ַמ ְק ִ ּד ׁ
יך אֶ ת ַעצְ מוֹ  ,אֵ ין לוֹ לֹא בִ ְכ ּ
צבַ ע ׁ ֶש ְּצבָ ָען ִל ְׁש ָמן ,וְ לֹא ְבסַ נְ ָ ּד ִלים ח ֲָד ִׁשים
סות ָּבנָיו ,וְ לֹא בַ ֶ ּ
ִא ְׁש ּתוֹ  ,וְ לֹא ִב ְכ ּ
סותן ְל ׁ ֶשבַ חֶ ׁ ,ש ִאם
נִמ ָּכ ִרים ִּב ְכ ּ ָ
רו ,עֲ בָ ִדים ְ
ׁ ֶש ְ ּלקָ חָ ן ִל ְׁש ָמן .אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאָ ְמ ּ
הוא ָמנֶה ,וְ כֵ ן ּ ָפ ָרה ִאם ַמ ְמ ִּתינִ ים
לשים ִ ּדינָרַ ,מ ְׁש ִּביחַ
סות ִּב ְׁש ִׁ
ּ
ִּת ָּלקַ ח לוֹ ְכ ּ
ְ
אוֹ ָת ּה לָ ִא ְט ִליסַ ,מ ְׁש ַּבחַ ת ִהיא ,וְ כֵ ן ַמ ְר ּגָ ִלית ִאם ַמעֲ ִלין אוֹ ָתהּ לַ ְּכ ָרךַ ,מ ְׁש ַּבחַ ת
ִהיא ,אֵ ין לַ הֶ ְק ֵ ּד ׁש אֶ ָּלא ְמקוֹ מוֹ וְ ׁ ַש ְע ּתוֹ :
רע"ב ) -ה( אין לו בכסות אשתו ובניו -
שאין אלו נכסים שלו :שצבען לשמן  -לשם
אשתו ובניו :ולא בסנדלים חדשים  -רבותא
אשמועינן דאע"ג דעדיין לא נעלו אותן הרי
הן בחזקתן משעת לקיחה :אע"פ שאמרו
עבדים נמכרים בכסותן לשבח  -כסות יפה
שלהן משבחם ומעלה את דמיהן .כגון גבי
נכסי יתומים שאם תלקח לעבד כסות
בשלשים דינר הוא משביח מנה על דמים
ששוה עכשיו :לאטליס  -ליום השוק :לכרך -

שדרך סוחרים לבוא שם וקונים המרגליות
ביוקר :אין להקדש אלא מקומו  -במרגלית:
ושעתו  -בעבד דכתיב )ויקרא כז( ונתן את
הערכך ביום ההוא ,שלא ישהה .קודש לה',
משמע כל דבר שהוא קודש לה' כגון סתם
הקדשות שהן לבדק הבית ,כולן יהיו נותנים
ביום ההוא מיד ,שלא ישהה אותן .וטעמא
כתב הרמב"ם ,דזמנין אתי לאשהויינהו כדי
להשביח ואתו לידי פסידא ,ומהאי טעמא נמי
אין משתכרים בשל הקדש:

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

טעון גניזה

6

חק לישראל – פרשת וזאת הברכה יום ה'
גמרא

– ערכין דף כג' ע"א

וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר וכו' :משה בר עצרי ערבא דכלתיה
הוה ורב הונא בריה צורבא מרבנן הוה ודחיקא ליה מילתא אמר אביי
ליכא דנסבי עצה לרב הונא דליגרש לדביתהו ותיתבע כתובתה מאבוה
ולהדרה מיהדרי א"ל רבא והאנן ידור הנאה תנן ואביי אטו כל דמגרש בבי
דינא מגרש לסוף איגלאי מלתא דכהן הוה אמר אביי בתר עניא אזלא
עניותא ומי אמר אביי הכי והאמר אביי איזהו רשע ערום זה המשיא עצה
למכור בנכסים כרבן ]שמעון בן[ גמליאל בריה שאני וצורבא מרבנן שאני
ותיפוק ליה דערב דכתובה לא משתעבד קבלן הוה הניחא למאן דאמר
קבלן אף על גב דלית ליה נכסים ללוה משתעבד אלא למ"ד אית ליה
משתעבד לית ליה לא משתעבד מאי איכא למימר איבעית אימא רב הונא
הוה ליה ואישתדוף ואיבעית אימא אבא לגביה בריה שעבדה משעבד
נפשיה דאיתמר ערב דכתובה דברי הכל לא משתעבד קבלן דבעל חוב
דברי הכל משתעבד ערב דבעל חוב וקבלן דכתובה פליגי איכא למאן
דאמר אית ליה נכסי ללוה משתעבד לית ליה לא משתעבד ואיכא למאן
דאמר אף על גב דלית ליה משתעבד והלכתא בכולהו אף על גב דלית
ליה נמי משתעבד לבר מערב דכתובה דאף על גב דאית ליה לא משתעבד
מאי טעמא מצוה קעביד ולא מידי חסריה ההוא גברא דזבנינהו לנכסיה
וקא גרשה לדביתהו שלחה רב יוסף בריה דרבא לקמיה דרב פפא ערב תנן
הקדש תנן לוקח מהו אמר ליה תנא כי רוכלא ניחשיב וניזיל נהרדעי אמרי
דתנן תנן דלא תנן לא תנן אמר רב משרשיא מאי טעמא דנהרדעי בשלמא
הקדש משום ריוח דהקדש ערב נמי מצוה הוא דעבד ולאו מידי חסריה
אלא לוקח מכדי מידע ידע דכל חד וחד איכא עליה כתובה אמאי ניזיל
וניזבון איהו הוא דאפסיד אנפשיה:
רש"י על הגמרא
אטו כל דמגרש בבי דינא מגרש  -שיאמרו
לו דור הנאה ילך בצנעה ויגרשנה :דכהן הוה
 רב הונא ואי הוה מגרשה לא מצילאהדורה :כרשב"ג  -במס' כתובות )דף צה(
האומר בשעת מיתה נכסיי לך ואחריך לפלוני
וירד הראשון ומכר ]ואכל כו'[ רשב"ג אומר
אין לשני אלא מה ששייר הראשון וה"נ הוי
רשע ערום :קבלן הוה  -שהתפיסה רב הונא
מטלטלי לכתובתה והיא השלימתו לאביו
והיינו קבלן שנושא ונותן ביד :אי לית ליה -

נכסי ללוה בשעת הלואה לא משתעבד ערב
באמירתו דכיון דאין לו ממה ליפרע מן הלוה
לא גמר ומשעבד נפשיה :דאיתמר  -לעיל
קאי דאמרן הניחא למ"ד קבלן וכו' :ערב
דכתובה דברי הכל לא משתעבד  -דמצוה
קא עביד לזווגם ולא מידי מחסר לה דהא לא
יהיבא זוזי :ולא מידי חסרה  -גרסינן :ערב
תנן  -דחיישינן שמא יעשו קנוניא עליו וידור
הנאה :לוקח מהו  -מי חיישינן לקנוניא
שלאחר שתטרוף זו קרקע מן הלוקח יחזירנה
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חק לישראל – פרשת וזאת הברכה יום ה'
וידור הנאה :כרוכלא ליחשוב וליזיל  -כסוחר
זה שמונה מעותיו כלומר תנא הני והוא הדין

זוהר

ללוקח :ניזיל וניזבין  -בתמיה וכי היה לו
לקנות:

– תצוה דף קפו' ע"ב

יהו ִאילָ נָא ְ ּד ִא ְק ֵרי עֵ ץ ּ ְפ ִרי ,וְ ִא ְׁש ְּתכַ ח
ולקַ ְח ּ ֶתם לָ כֶ ם ַּביוֹ ם הָ ִר ׁ
ְּ
אשוֹ ןְ ּ ,פ ִרי ָ ּדאִ ,א ּ
ּ ֵבי ּה ּ ְפ ִריֵ .עץ הָ ָדר:
ומאן
ְּכ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )תהלים צו( הוֹ ד וְ הָ ָדר ְלפָ נָיוַ .מאי ַט ְע ָמא ִא ְק ֵרי הָ ָדרַ ּ ,
יהו הָ ָדר .אֶ ָּלא ָ ּדא צַ ִ ּדיק:
ִא ּ
יהו ְ ּדלֵ ית לֵ יהּ גִּ לּ ּויָאּ ,וצְ ִריכָ א
ירא ִא ּ
אֲתר ְט ִמ ָ
ָ
אֲמאי ִא ְק ֵרי הָ ָדר ,וְ הָ א
ַ
ְל ִא ְת ַּכ ְסיָיא ּ ָת ִדיר ,וְ לֵ ית הָ ָדר אֶ ָּלא ַמאן ְ ּד ִא ְת ּגַ ְליָיא וְ ִא ְתחַ זֵּי .אֶ ָּלא ,אַ ף ַעל ּגַ ב
גופָ א,
גופָ א ,וְ לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ִה ּ ּ ָ
יראִ ,ה ּ ּ ָ
יהו ַ ּד ְר ּגָ א ְט ִמ ָ
דורא ְל ּ
יהו ְ ּדכָ ל ּ ּ
דורא ִא ּ
ְ ּד ִא ּ
דורא,
יה ִה ּ ּ ָ
יה הַ אי ַ ּד ְר ּגָ א ,לֵ ית ּ ֵב ּ
אֶ ָּלא ֵּביהּ ַ .מאי טַ עֲ ָמאַ .מאן ְ ּדלֵ ית ִע ּ ֵמ ּ
דורא )ס"א
בורא) ,ס"א כדכורא( וְ ִה ּ ּ ָ
יה ִּב ְד ּ ָ
ָשא .קָ לָ א לָ או ִע ּ ֵמ ּ
יעל ִּב ְבנֵי נ ׁ ָ
ְל ֵמ ַ
יה ,וְ אַ ף ַעל
יקנָא לָ או ִע ּ ֵמ ּ
דורא ְ ּד ִד ְ
יקנָא ,וְ ִה ּ ּ ָ
ֵיהִּ .ד ְ
ודבורא( ְ ּדקָ לָ א ִא ְת ּ ְפסַ ק ִמ ּנ ּ
יה ּ ַת ְליָא .וְ ִא ְת ַּכ ּ ֵסי
גופָ א ּ ֵב ּ
הוא ַ ּד ְר ּגָ אָּ ,כל ִה ּ ּ ָ
דורא ְ ּד ּ
ּגַ ב ְ ּד ִא ְת ַּכ ְסיָיא הַ ּ
יה ּ ַת ְליָא ,וְ ָדא
גופָ א ּ ֵב ּ
יהוֵ ,עץ ְ ּדכָ ל ִה ּ ּ ָ
וְ ִא ְת ּגַ ְליָיאְּ ּ .
דורא ְ ּד ּ
ובגִ ין ָּכ ְך עֵ ץ הָ ָדר ִא ּ
יהו )בראשית א( ֵעץ עוֹ ֶ ׂשה ּ ְפ ִרי:
ִא ּ
רודאַּ ,כ ּפוֹ ת ְּת ָמ ִרים
ַּכ ּפֹת ְּת ָמ ִרים ,הָ כָ א ִא ְת ְּכ ִלילַ ת ִא ְּת ָתא ְּבבַ ְעלָ ּה ְּבלָ א ּ ִפ ּ ָ
יהּ ָ ,דא ְּב ִס ְט ָרא ָ ּדא ,וְ ָדא
)ויחי ר"כ( ַּכח ֲָדא .וַ עֲ נַף עֵ ץ ָעבוֹ תְּ ,תלָ ָתא .וְ ָע ִלין ִ ּדילֵ ּ
הו ֵריחָ א וְ טַ ְע ָמא,
יהו .וְ ַע ְרבֵ י נַחַ לְּ ,ת ֵריןּ ְ .דלֵ ית ְל ּ
ְּב ִס ְט ָרא ָ ּדא ,וְ חַ ד ְ ּד ׁ ַש ִ ּליט ָעלַ יְ ּ
ָימא
חוטא ְ ּד ִׁש ְד ָרה קַ ּי ָ
הוְּ ,כ ּ ָ
ְּכ ׁשוֹ ִקין ִּב ְבנֵי נ ׁ ָ
לולָ ב נ ִָטיל ּ ֻכ ְ ּל ּ
ָשא) .ובגין כך( ּ
ולאַ ּ ָפקָ א כּ ָֹּלא,
הואְּ ,בגִ ין ְלאַ ְׁש ְל ָמא ּ ְ
ומה ְ ּדנ ִָפיק ְלבַ ר טֶ פַ ח ,הָ ִכי
גופָ אַ ּ .
ּ
ְ ּד ּ
ול ׁ ַש ּ ְמ ׁ ָשא ַּכ ְדקָ א ֲחזֵי) .ובגין כך( ְּבהָ נֵי זִ ינִ יןָּ ,ב ֵעי ַּבר נ ָׁש ְל ִא ְתחֲזָאָ ה קָ ֵמי
ְּ
ְ
ְּ
הוא.
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
וכ ִתיב סֻ ַּכת חָ סֵ רּ ָ ,דא ָע ְל ָמא ּ ַת ּ ָתאָ הְּ ,דבָ ָעא
ימוְ ּ ,
רון סֻ כּ וֹ ת ִּב ְׁש ִל ּ
הו ִא ְק ּ
תוֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
וְ ּ
ישיןְ ,ל ֵמי ָזן ִל ְׁשאַ ר ְמ ָמנָן ַרבְ ְרבָ ן ְ ּד ַע ּ ִמין,
ְּבהָ נֵי ז' יוֹ ִמין )דף קפ"ז ע"א( קַ ִ ּד ִׁ
בון
גון חֶ ְדוָ ָ
ְּבעוֹ ד ְ ּד ִא ִ
ותאְּ ,בגִ ין ְדיִ ְת ַר ְב ְר ּ
יהי נ ְַטלָ א חֶ ְדוָ ה ְּבבַ ְעלָ ּה ,וְ לָ א יְ קַ ְט ְר ּ
יאין י ִַּתיר ִמ ּ ְׁשאָ ר יוֹ ִמיןְּ ,בגִ ין
הוא ְמזוֹ נָא ,קָ ְר ָּבנִ ין ִ ּד ְלהוֹ ן סַ גִּ ִ
)ס"א דיתעדנון( ְּבהַ ּ
ומאן חֶ ְדוָ ה ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל,
בון ְלבָ ַתר ְּבחֶ ְדוָ ה ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ לַ ּ .
הו ,וְ לָ א יִ ְת ָע ְר ּ
קון ְּב ּ
ְ ּדיִ ְת ַע ְּס ּ
ָ ּדא יוֹ ָמא ְּת ִמינָאָ ה ַ ּדעֲ צֶ ֶרת:
הוא ְמזוֹ נָא ִ ּד ְמ ּ ַת ְקנִ י לוֹ ן
ינון ְׁשאַ ר ְמ ָמנָן חַ ָ ּדאן ,וְ אַ ְכ ִלין ְּבהַ ּ
וְ ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,בעוֹ ד ְ ּד ִא ּ ּ
ְ
יה
ולסַ ְ ּלקָ א לֵ ּ
הוא ִמ ּ ַת ּ ָתאְ ּ ,
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך
ור ְסיָּיא ְל ּ ְ
ינון ְמ ַת ְּקנֵי כּ ּ ְ
ּ
יִ שְׂ ָראֵ לִ .א ּ ּ
יהי סַ ְ ּלקָ א,
ולאַ ְקפָ א ַמ ְד ְּבחָ אְּ .כ ֵדין ִא ִ
וב ִהלּ ּולָ אְ ּ ,
ובחֶ ְדוָ הְ ּ ,
ינון זִ ינִ יןְ ּ ,
ְל ֵע ָּ
ילאְּ ,ב ִא ּ ּ
וְ נ ְַטלָ א ִּב ְר ָּכאן וְ חֶ ְדוָ ה ְּבבַ ְעלָ ּה:
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חק לישראל – פרשת וזאת הברכה יום ה'
יהי נ ְַק ָטא
זָנו .וְ ִא ִ
ושאַ ר חֵ יוָ ון ַר ְב ְרבָ ן ְמ ָמנָן ְ ּד ַע ּ ִמין ,אָ ְכלָ ן ּ ַ
ּ ְׁ
ומ ְדקָ ן וְ ַרפְ סָ ן וְ ִא ְּת ּ
ילאְּ ,כ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמרֵ ּ .כיוָ ן ְ ּדנ ְַח ּ ָתא ,וְ הָ א נ ְַק ָטא ָּכל ִּב ְר ָּכאן
נוגִ ין ְל ֵע ָּ
נַפְ ׁ ָשאן ְּב ִע ּ ּ
נוגִ ין ,וְ יִ שְׂ ָראֵ ל ָּכל הָ נֵי ִׁש ְב ָעה יוֹ ִמין הֲווֹ )ויקרא רצ"ד ע"ב(
וְ כָ ל ִק ּ ּ ִׁ
דושין וְ כָ ל ִע ּ ּ
ַמ ְׁש ִכין לָ ּה ְּב ִא ּ
הֲד ּהְּ ,כ ֵדין נַחְ ּ ָתא ְלקָ ְרבָ א
ומקָ ְר ִבין ַּב ָ
ינ ּון עוֹ בָ ִדין ְ ּדקָ א ַע ְב ִ ּדין ּ ְ
יהו יוֹ ָמא ְּת ִמינָאָ הְּ ,בגִ ין ְ ּדכָ ל ז'
ול ֵמ ֵ
ִּב ְבנָהָ אְ ּ ,
הוא יוֹ ָמא ִא ּ
חדי לוֹ ן יוֹ ָמא חַ ד ,וְ הַ ּ
ובגִ ין ַּכךְ
ות ַמנְ יָא יוֹ ִמין ַּכח ֲָדאְ ּ .
יהו ְּת ִמינָאָ הְ ּ ,
יוֹ ִמין אַ ח ֲָרנִ ין ַּבה ֲָד ּה .וְ ַעל ָ ּדא ִא ּ
ִא ְק ֵרי עֲ צֶ ֶרת:
הו ְּבהַ אי יוֹ ָמא .וְ ִא ְק ֵרי ְׁש ִמינִ י ,וְ לֵ ית ְׁש ִמינִ י אֶ ָּלא ִמ ּגוֹ
נִישיןְּ .כ ִׁ
ְּכ ִׁ
נִישין ּ ֻכ ְ ּל ּ
ִׁש ְב ָעה:
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ז'
)יד( אם היה שם יין מביאין כוס מחזיק רביעית או יתר על רביעית ומביאין בשמים
ואוחז את היין בימינו ואת הבשמים בשמאלו ומברך ברכת המזון ואחר כך מברך על
היין ואח"כ מברך על הבשמים אם היו הבשמים שמן ערב וכיוצא בו טחו בראש השמש
ואם היה השמש תלמיד חכם טחו בכותל כדי שלא יצא מבושם לשוק:
)טו( אף ע"פ שאין ברכת המזון צריכה יין אם בירך על היין כמנהג שאמרנו צריך שידיח
כוס של ברכה מבפנים ולשטוף אותו מבחוץ וימלאנו יין חי וכיון שהגיע לברכת הארץ
נותן לתוכו מעט מים כדי שיהא ערב לשתיה ואין משיחין על כוס של ברכת המזון
אלא הכל שותקים עד שתכלה ברכת המזון וברכת היין וישתו:
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