1

חק לישראל – פרשת בהר יום ד'
תורה -

ויקרא פרק כה'

ול ִפי ְמעֹט הַ ּ ׁ ָשנִ ים ּ ַת ְמ ִעיט ִמ ְקנָתוֹ ִּכי ִמ ְס ּ ַפר
)טז( ְל ִפי רֹב הַ ּ ׁ ָשנִ ים ּ ַת ְר ּ ֶבה ִמ ְקנָתוֹ ּ ְ
ול ִפי ְמעֹט הַ ּ ׁ ָשנִ ים ּ ַת ְמ ִעיט
הוא מֹכֵ ר לָ ְך) :טז( ְל ִפי רֹב הַ ּ ׁ ָשנִ ים ּ ַת ְר ּ ֶבה ִמ ְקנָתוֹ ּ ְ
בואֹ ת ּ
ְּת ּ
הוא מֹכֵ ר לָ ְך:
בואֹ ת ּ
ִמ ְקנָתוֹ ִּכי ִמ ְס ּפַ ר ְּת ּ
אֲרי ִמנְ יַן עֲ לַ ְל ּ ָתא הוּא ְמז ּ ֶַבן לָ ְך:
ּ ַתזְ ֵער זְ ִבינוֹ ִהי ֵ

)טז( ְלפוּם ְסגִ יאוּת ְׁש ַנ ּיָא ּ ַת ְס ּגֵי זְ ִבינוֹ ִהי ו ְּלפוּם זְ ֵערוּת ְׁש ַנ ּיָא

את ֵמ ֱאלֹהֶ ָ
יך ִּכי ֲאנִ י יְ הֹוָ ה ֱ
יש אֶ ת עֲ ִמיתוֹ וְ י ֵָר ָ
נו ִא ׁ
אלֹהֵ יכֶ ם) :יז( וְ לֹא
)יז( וְ לֹא תוֹ ּ
ָ
יה
אלֹהֵ יכֶ ם) :יז( וְ לָ א תוֹ נוּן גְּ בַ ר יָת חַ ְב ֵר ּ
את ֵמאֱ לֹהֶ יך ִּכי אֲ נִ י יְ הֹוָ ה ֱ
יש אֶ ת עֲ ִמיתוֹ וְ ָי ֵר ָ
נו ִא ׁ
תוֹ ּ
אֲרי אֲ נָא יְ ָי אֱלָ הֲ כוֹ ן:
וְ ִת ְדחַ ל ֵמאֱלָ הָ ְך ֵ

יש ְב ּ ֶתם ַעל הָ אָ ֶרץ
יתם אֹ ָתם וִ ׁ ַ
רו וַ עֲ שִׂ ֶ
)יח( וַ עֲ שִׂ ֶ
יתם אֶ ת חֻ ּק ַֹתי וְ אֶ ת ִמ ְׁש ּ ָפ ַטי ִּת ְׁש ְמ ּ
יש ְב ּ ֶתם ַעל הָ אָ ֶרץ
יתם אֹ ָתם וִ ׁ ַ
רו וַ עֲ שִׂ ֶ
לָ בֶ ַטח) :יח( וַ עֲ שִׂ ֶ
יתם אֶ ת חֻ ּק ַֹתי וְ אֶ ת ִמ ְׁש ּפָ ַטי ִּת ְׁש ְמ ּ
לָ בֶ ַטח:

יתבוּן ַעל אַ ְר ָעא ְל ָר ְחצָ ן:
)יח( וְ ַת ְע ְּבדוּן יָת ְקי ַָמי וְ יָת ִ ּדנַי ִּת ְטרוּן וְ ַת ְע ְּבדוּן י ְָתהוֹ ן וְ ֵת ְ

יש ְב ּ ֶתם לָ בֶ ַטח ָעלֶ יהָ ) :יט( וְ נ ְָתנָה הָ אָ ֶרץ
)יט( וְ נ ְָתנָה הָ אָ ֶרץ ּ ִפ ְרי ָּה וַ אֲכַ ְל ּ ֶתם לָ שׂ בַ ע וִ ׁ ַ
יתבוּן ְל ָר ֲחצָ ן
יכלוּן ְל ִמשְׂ ָּבע וְ ֵת ְ
תם לָ בֶ ַטח ָעלֶ יהָ ) :יט( וְ ִת ּ ֵתן אַ ְר ָעא ִא ַּב ּה וְ ֵת ְ
יש ְב ּ ֶ
ּ ִפ ְריָ ּה וַ ֲאכַ ְל ּ ֶתם לָ שׂ בַ ע וִ ׁ ַ
עֲ לַ ּה:

יעת הֵ ן לֹא נִזְ ָרע וְ לֹא נֶאֱ סֹף אֶ ת
רו ַמה ּנֹאכַ ל ַּב ּ ׁ ָשנָה הַ ּ ְׁש ִב ִ
)כ( וְ ִכי תֹ ְ
אמ ּ
יעת הֵ ן לֹא נִ זְ ָרע וְ לֹא ֶנ ֱאסֹף אֶ ת
רו ַמה ּנֹאכַ ל ַּב ּ ׁ ָשנָה הַ ּ ְׁש ִב ִ
נו) :כ( וְ ִכי תֹ ְ
בואָ ֵת ּ
ְּת ּ
אמ ּ
נו:
בואָ תֵ ּ
ְּת ּ

יע ָתא הָ א לָ א נִ זְ ַרע וְ לָ א נִ ְכנוֹ ׁש יָת עֲ לַ ְל ּ ָתנָא:
ימרוּן ָמא נֵיכוּל ְּב ׁ ַש ּ ָתא ְׁש ִב ֵ
אֲרי ֵת ְ
)כ( וַ ֵ

לש
בואָ ה ִל ְׁש ׁ
)כא( וְ צִ וִ ּ ִ
יתי אֶ ת ִּב ְרכָ ִתי לָ כֶ ם ַּב ּ ׁ ָשנָה הַ ּ ִׁש ּ ִׁשית וְ ָע ָ ׂשת אֶ ת הַ ְּת ּ
לש הַ ּ ׁ ָשנִ ים:
בואָ ה ִל ְׁש ׁ
יתי אֶ ת ִּב ְרכָ ִתי לָ כֶ ם ַּב ּ ׁ ָשנָה הַ ּ ִׁש ּ ִׁשית וְ ָע ָ ׂ
שנִ ים) :כא( וְ צִ וִ ּ ִ
הַ ּ ׁ ָ
שת אֶ ת הַ ְּת ּ
ית ָתא וְ ַת ְע ּ ֵבד יָת עֲ לַ ְל ּ ָתא ִל ְתלַ ת ְׁשנִ ין:
)כא( וַ אֲפַ ּקֵ ד יָת ִּב ְרכָ ִתי ְלכוֹ ן ְּב ׁ ַש ּ ָתא ְׁש ִת ֵ

רש"י
)טז( תרבה מקנתו  -כג תמכרנה ביוקר:
תמעיט מקנתו  -תמעיט בדמיה:
)יז( ולא תונו איש את עמיתו ) -ת"כ( כאן
הזהיר על אונאת דברים שלא יקניט איש את
חבירו ולא ישיאנו עצה שאינה הוגנת לו לפי
דרכו והנאתו של יועץ וא"ת מי יודע אם
נתכוונתי לרעה לכך נאמר ויראת מאלהיך
היודע מחשבות הוא יודע .כל דבר המסור
ללב שאין מכיר אלא מי שהמחשבה בלבו
נאמר בו ויראת מאלהיך:
)יח( וישבתם על הארץ לבטח  -שבעון
שמטה ישראל גולים שנאמר )ויקרא כו( אז

תרצה הארץ את שבתותיה והרצת את
שבתותיה ושבעים שנה של גלות בבל כנגד
שבעים שמטות שבטלו היו:
)יט( ונתנה הארץ וגו' וישבתם לבטח עליה
 שלא תדאגו משנת בצורת :ואכלתם לשבע אף בתוך המעים תהא בו ברכה:)כ( ולא נאסף  -אל הבית :את תבואתנו -
כגון יין ופירות האילן וספיחין הבאים
מאליהם:
)כא( לשלש השנים  -למקצת הששית מניסן
ועד ר"ה ולשביעית ולשמינית שיזרעו
בשמינית במרחשון ויקצרו בניסן:
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חק לישראל – פרשת בהר יום ד'
נביא

– ירמיה פרק לב' כא'-כו'

וביָד ֲח ָזקָ ה
ובמוֹ ְפ ִתים ּ ְ
)כא( וַ ּתֹצֵ א אֶ ת ַע ּ ְמ ָך אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם ְּבאֹ תוֹ ת ּ ְ
ובמוֹ ָרא ּגָ דוֹ ל) :כא( וקפיקתא ית עמך ית ישראל מארעא דמצרים באתין
טויָה ּ ְ
ְּ
ובאֶ זְ רוֹ ַע נְ ּ
ובמופתין וביד תקיפא ובאדרע מרמם ובחזונא רבא:

אֲשר נִ ְׁש ַּב ְע ּ ָת לַ אֲבוֹ ָתם לָ ֵתת לָ הֶ ם אֶ ֶרץ זָבַ ת
)כב( וַ ִּת ּ ֵתן לָ הֶ ם אֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ זֹּאת ׁ ֶ
ש) :כב( ויהבת להון ית ארעא דקימתא לאבהתהון למתן להון ארעא עבדא חלב ודבש:
ודבָ ׁ
חָ לָ ב ּ ְ
ָ
ָ
ָ
כו אֵ ת ָּכל
עו ְבקוֹ לֶ ך ו ְּבתֹ ָר ְותך } ּ ְ
ובתוֹ ָר ְתך{ לֹא הָ לָ ּ
ֹאו וַ יִ ּ ְר ׁש ּו אֹ ָתהּ וְ לֹא ׁ ָש ְמ ּ
)כג( וַ ָיּב ּ
כל הָ ָר ָעה הַ זֹּאת) :כג( ועלו
יתה לָ הֶ ם לַ עֲ שׂ וֹ ת לֹא ָעשׂ ּו וַ ּ ַת ְק ֵרא אֹ ָתם אֵ ת ָּ
אֲ ׁ ֶשר צִ וִ ּ ָ
ואחסינו יתה ולא קבילו למימרך ובאוריתך לא הליכו ית כל דפקידתא להון למעבד לא עבדו וערעת
יתהון ית כל בישתא הדא:

או הָ ִעיר ְללָ ְכ ָדהּ וְ הָ ִעיר נִ ְּתנָה ְּביַד הַ ַּכשְׂ ִ ּדים הַ נִּ ְלחָ ִמים
)כד( ִה ּנֵה הַ ּס ְֹללוֹ ת ָּב ּ
ָ
ת הָ יָה וְ ִהנְּ ך רֹאֶ ה) :כד( הא מליתא
ֲשר ִ ּד ַּב ְר ּ ָ
ָעלֶ יהָ ִמ ּ ְפנֵי הַ חֶ ֶרב וְ הָ ָר ָעב וְ הַ ָ ּדבֶ ר וַ א ׁ ֶ
עלו על קרתא למכבשה וקרתא אתמסרת בידא דכסדאי דמגיחין קרבא עלה מן קדם דקטלין בחרבא
וכפנא ומותא ודמלילתא הוה וקדמך גלי:

ש ֶדה ַּב ּ ֶכסֶ ף וְ הָ ֵעד ֵע ִדים וְ הָ ִעיר
)כה( וְ אַ ּ ָתה אָ ַמ ְר ּ ָת אֵ לַ י אֲ ֹדנָי יֱהֹוִ ה ְקנֵה ְל ָך הַ ּ ָ ׂ
דים) :כה( ואת אמרת לי יי אלהים זבון לך חקלא בכספא ואסהיד סהדין וקרתא
נִ ְּתנָה ְּביַד הַ ַּכשְׂ ִ ּ
אמסרת בידא דכסדאי:
)כו(

מ ר:
ָהו לֵ א ֹ
וַ יְ ִהי ְ ּדבַ ר יְ הֹוָ ה אֶ ל יִ ְר ְמי ּ

)כו( והוה פתגם נבואה מן קדם יי עם ירמיה למימר:

רש"י
)כג( ותקרא אותם  -הקרית אותם לשון
מקרה:

כתובים

)כד( ואשר דברת  -רעה עליה היה ובא:
)כה( והעיר נתנה  -ולמה לי שדה:

 -משלי פרק כח' כו'-כח' פרק כט א'-ג'

הוא ְכ ִסיל וְ הוֹ לֵ ְך ְּבחָ ְכ ָמה ה ּוא יִ ּ ָמלֵ ט:
בּ וֹ טֵ חַ ְּב ִלבּ וֹ ּ

)כו(
ודמהלך בחכימותא נתחמי מן ביש:

ומ ְע ִלים ֵעינָיו ַרב ְמאֵ רוֹ ת:
)כז( נוֹ ֵתן לָ ָר ׁש אֵ ין ַמ ְחסוֹ ר ּ ַ

)כו( דתכל על לביה סכלא הוא

)כז( דיהב למסכנא לא נחסר ליה

ודמחמי עיניה מן מסכנא סגיעין לוטתיה:

יקים:
ובאָ ְב ָדם יִ ְרבּ ּו צַ ִ ּד ִ
קום ְר ׁ ָש ִעים יִ ּ ָס ֵתר אָ ָדם ּ ְ
ְּב ּ

)כח( בקומא דרשיעי מתטשי בר

יש ּתוֹ כָ חוֹ ת ַמ ְק ׁ ֶשה ע ֶֹרף ּ ֶפ ַתע יִ ּ ׁ ָשבֵ ר וְ אֵ ין ַמ ְר ּ ֵפא:
ִא ׁ

)א( גברא דלא מקבל מכסנותא

)כח(
נשא ובאבדיהון נסגון צדיקי:

)א (
ומקשי קדליה בעגלא נתתבר ולא תהוי ליה אסו:

וב ְמ ׁשֹל ָר ׁ ָשע יֵאָ נַח ָעם:
יקים יִ שְׂ ַמח הָ ָעם ּ ִ
ִּב ְרבוֹ ת צַ ִ ּד ִ

)ב( בסוגעא דצדיקי חדי עמא

יש אֹ הֵ ב חָ ְכ ָמה יְ ַ ׂש ּ ַמח אָ ִביו וְ ר ֶֹעה זוֹ נוֹ ת יְ אַ ֶּבד הוֹ ן:
ִא ׁ

)ג( גברא דרחם חכמתא נחדי

)ב(
ובשולטנא דרשיעי נתאנח עמא:

)ג (
אבוי ודמתחבר בזניותא מוביד מזליה:
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חק לישראל – פרשת בהר יום ד'
רש"י
)כז( נותן לרש  -צדקה) .אין מחסור -
להרבות לו צדקה סא"א( ,וכן הרב שאינו
מונע תורה מפי התלמיד:
)א( מקשה עורף  -מלשמוע .פתע ישבר -
מהר ישבר:

משנה

)ג( ורועה  -מחבר לו זונות ורבותינו אמרו
האומר שמעוה זו נאה אשננה וזו אינה נאה
לא אשננה וסיוע במקרא שאין זונות במקרא
מלא אלא זה בלבד:

– סנהדרין פרק ב'

ומ ִע ִידין אוֹ תוֹ  ,חוֹ לֵ ץ וְ חוֹ ְלצִ ין ְל ִא ְׁש ּתוֹ ,
)א( כּ ֹהֵ ן ּגָ דוֹ ל ָ ּדן וְ ָדנִ ין אוֹ תוֹ ֵ ,מ ִעיד ּ ְ
סור ָּבאַ ְל ָמנָהֵ .מת
ְּ
הוא אָ ּ
הוא אֵ ינוֹ ְמי ּ ֵַבםִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
ומי ְַּב ִמין אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ  ,אֲבָ ל ּ
הוא
הוא נִ גְ לֶ ה ,הֵ ן נִ גְ ִלין וְ ּ
לוֹ ֵמת ,אֵ ינוֹ יוֹ צֵ א אַ חַ ר הַ ּ ִמ ּ ָטה ,אֶ ָּלא הֵ ן נִ ְכ ִסין וְ ּ
הודה
נִ כְ סֶ ה ,וְ יוֹ צֵ א ִע ּ ָמהֵ ן ַעד ּ ֶפ ַתח ] ׁ ַש ַער[ הָ ִעירִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ומן הַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש לֹא יֵצֵ א.
אוֹ ֵמר ,אֵ ינוֹ יוֹ צֵ א ִמן הַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁשֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )ויקרא כא( ּ ִ
הוא ְמנַחֵ ם אֲחֵ ִריםּ ֶ ,ד ֶר ְך ָּכל הָ ָעם עוֹ ְב ִרין ְּבזֶה אַ חַ ר זֶה וְ הַ ְממֻ ּנֶה ְמ ַמ ְּצעוֹ
וכ ׁ ֶש ּ
ְּ
נו ַּכ ּ ָפ ָר ְתךָ,
ּ ֵבינוֹ ְלבֵ ין הָ ָעםְ ּ .
הוא ִמ ְתנַחֵ ם ֵמאֲחֵ ִריםָּ ,כל הָ ָעם אוֹ ְמ ִרין לוֹ אָ ּ
וכ ׁ ֶש ּ
כו ִמן הַ ּ ׁ ָש ַמיִ םּ .וכְ ׁ ֶש ּ ַמ ְב ִרין אוֹ תוֹ ָּ ,כל הָ ָעם ְמסֻ ִּבין ַעל
הוא אוֹ ֵמר לָ הֶ ן ִה ְת ָּב ְר ּ
וְ ּ
הוא ֵמסֵ ב ַעל הַ ּ ַס ְפסָ ל:
הָ אָ ֶרץ וְ ּ
רע"ב ) -א( כהן גדול אינו יוצא אחר
המטה  -דלמא אתי למנגע מתוך טרדתו.
ורחמנא אמר )ויקרא כא( ועל כל נפשות מת
לא יבא :הן נכסין והוא נגלה  -כיון שנתכסו
נושאי המטה מן המבוי כלומר שיצאו ממנו.
הוא נגלה ונכנס בתוכו .אבל כל זמן שהן
נגלין ונראין במבוי .הוא נכסה ממנו שאינו
נכנס לתוכו :ויוצא עמהן עד פתח העיר -
שבעיר מצויין מבואות ויכול להתכסות מהן.
אבל חוץ לעיר ליכא הכירא :שנאמר ומן
המקדש לא יצא  -רבי יהודה דריש ומן
המקדש לא יצא כל עיקר .ור' מאיר דריש
ומקדושתו לא יצא .כלומר יזדהר שלא יבוא
לידי מגע .ובתוך העיר שיש מבואות איכא
היכרא ומזדהר .והלכה כר' יהודה :וכשהוא
מנחם את אחרים  -דבמת שאינו שלו כולי

עלמא מודו דיכול הוא לילך .דלא טריד ולא
אתי למנגע וכשחוזרין מן הקברות ועומדין
בשורה לנחם האבלים וכל העם עוברים זה
אחר זה ומנחמין האבל שעומד במעמדו וכל
אחד אומר לו תתנחם מן השמים :והממונה
ממצעו  -שהוא הולך לימין כהן גדול וכל
העם משמאלו נמצא כ"ג באמצע :הממונה -
הוא הסגן שהוא ממונה לעבוד תחת כהן
גדול .אם יארע פסול בכ"ג ביוה"כ :אנו
כפרתך  -בנו תתכפר אתה .ואנחנו תחתיך
לכל הראוי לבא עליך :וכשמברין אותו -
שאבל אסור לאכול סעודה ראשונה משלו.
וקרוביו ואוהביו מאכילין אותו :מסובין עלה
ארץ  -הן מצירין ומתאבלין בצערו :והוא
מיסב  -בכבוד על הספסל:

)ב( הַ ּ ֶמלֶ ְך לֹא ָדן וְ לֹא ָדנִ ין אוֹ תוֹ  ,לֹא ֵמ ִעיד וְ לֹא ְמ ִע ִידין אוֹ תוֹ  ,לֹא חוֹ לֵ ץ וְ לֹא
הודה אוֹ מֵ רִ ,אם ָרצָ ה
חוֹ ְלצִ ין ְל ִא ְׁש ּתוֹ  .לֹא ְמי ּ ֵַבם וְ לֹא ְמי ְַּב ִמין ְל ִא ְׁש ּתוֹ ַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
רו לוֹ  ,אֵ ין ׁשוֹ ְמ ִעין לוֹ  .וְ אֵ ין נוֹ שְׂ ִאין
ָכור ְלטוֹ ב .אָ ְמ ּ
לַ חֲלוֹ ץ אוֹ ְלי ֵַּבם ,ז ּ
ְ
ְ
ינו בְ ָדוִ ד
הודה אוֹ ֵמר ,נוֹ ֵ ׂ
אַ ְל ְמנָתוֹ ַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
שא הַ ּ ֶמלֶ ך אַ ְל ְמנָתוֹ ׁ ֶשל ֶמלֶ ךֶ ׁ ,ש ּ ֵכן ָמצִ ּ
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אולֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )שמואל ב יב( וָ אֶ ְּתנָה ְל ָך אֶ ת ּ ֵבית אֲ ֹדנ ָ
ֶיך
ׁ ֶש ּנ ָ ׂ
ָשא אַ ְל ְמנָתוֹ ׁ ֶשל ׁ ָש ּ
וְ אֶ ת נְ ׁ ֵשי ֲא ֹדנ ָ
ֶיך ְּבחֵ יקֶ ָך:
רע"ב ) -ב( המלך לא דן ולא דנין אותו -
ודוקא מלכי ישראל שאינם נשמעים לדברי
חכמים .אבל מלך ממלכי בית דוד דן ודנין
אותו שנאמר )ירמיה כא( בין דוד כה אמר ה'
דינו לבקר משפט :אין שומעין לו  -דמלך

שמחל על כבודו אין כבודו מחול .וגנאי הוא
לו שתחלוץ וירקה בפניו .וכל שאינה בת
חליצה אינה בת יבום וכן הלכה :מלך נושא
אלמנתו של מלך  -והלכה כר' יהודה בהא:

הודה אוֹ ֵמרִ ,אם רוֹ צֶ ה
)ג( ֵמת לוֹ ֵמת ,אֵ ינוֹ יוֹ צֵ א ִמ ּ ֶפ ַתח ּ ַפ ְל ְט ִרין ׁ ֶשלּ וֹ ַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ינו בְ ָדוִ ד ׁ ֶשיָּצָ א אַ חַ ר ִמ ּ ָטתוֹ ׁ ֶשל אַ ְבנֵר,
לָ צֵ את אַ חַ ר הַ ּ ִמ ּ ָטה ,יוֹ צֵ אֶ ׁ ,ש ּ ֵכן ָמצִ ּ
רו לוֹ  ,לֹא הָ יָה הַ ָ ּדבָ ר אֶ ָּלא
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )שם ג( וְ הַ ּ ֶמלֶ ְך ָ ּדוִ ד הֹלֵ ְך אַ ח ֲֵרי הַ ּ ִמ ּ ָטה .אָ ְמ ּ
הוא ֵמסֵ ב ַעל
ְלפַ יֵּס אֶ ת הָ ָעםְ ּ .
וכ ׁ ֶש ּ ַמ ְב ִרין אוֹ תוֹ ָּ ,כל הָ ָעם ְמסֻ ִּבין ַעל הָ אָ ֶרץ וְ ּ
הַ ַ ּד ְר ּ ֵג ׁש:
רע"ב ) -ג( אינו יוצא מפתח פלטרין שלו -
שגנאי הוא למלך להראות עגמת נפש לפני
העם :לפייס את העם  -כדי שיכירו שלא

בעצת דוד הרג יואב את אבנר .ואין הלכה
כר"י :דרגש  -מטה:

)ד( ּומוֹ צִ יא ְל ִמ ְלחֶ ֶמת הָ ְר ׁש ּות ַעל ּ ִפי בֵ ית ִ ּדין ׁ ֶשל ִׁש ְב ִעים וְ אֶ חָ דּ .ופוֹ ֵרץ
עור .וְ כָ ל הָ ָעם בּ וֹ זְ זִ ין
לַ עֲ שׂ וֹ ת לוֹ ֶד ֶר ְך ,וְ אֵ ין ְמ ַמ ִחין ְּביָדוֹ ּ ֶ .ד ֶר ְך הַ ּ ֶמלֶ ְך אֵ ין לוֹ ִׁש ּ
ֹאש ,לֹא י ְַר ּ ֶבה לּ וֹ נ ִָׁשים ,אֶ ָּלא ְׁשמוֹ נֶה
הוא נוֹ טֵ ל חֵ לֶ ק ָּבר ׁ
וְ נוֹ ְתנִ ין ְלפָ נָיו ,וְ ּ
הו ְמ ִסירוֹ ת אֶ ת ִלבּ וֹ .
ֶעשְׂ ֵרהַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
הוא לוֹ ּובִ ְלבַ ד ׁ ֶשלּ ֹא יְ ּ
הודה אוֹ ֵמרַ ,מ ְר ּ ֶבה ּ
ירה אֶ ת ִלבּ וֹ  ,הֲ ֵרי זֶה לֹא יִ ּ ָ ׂשאֶ ּנָהִ .אם ּ ֵכן
ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,א ֲִפלּ ּו אַ חַ ת ּו ְמ ִס ָ
אֲביגָ יִ ל) .שם( לֹא י ְַר ֶּבה לּ וֹ
ֶאֱמר )דברים יז( וְ לֹא י ְַר ּ ֶבה לּ וֹ נ ִָׁשים ,א ֲִפלּ ּו כַ ִ
לָ ּ ָמה נ ַ
סוסים ,אֶ ָּלא ְכ ֵדי ֶמ ְר ַּכ ְב ּתוֹ ) .שם( וְ כֶ סֶ ף וְ זָהָ ב לֹא י ְַר ּ ֶבה לּ וֹ ְמאֹ ד ,אֶ ָּלא ְכ ֵדי
ִּ
ִל ּ ֵתן אַ ְפסַ נְ יָא .וְ כוֹ ֵתב לוֹ סֵ פֶ ר ּתוֹ ָרה ִל ְׁשמוֹ  .יוֹ צֵ א לַ ּ ִמ ְלחָ ָמה ,מוֹ צִ יאָ ּה ִע ּמוֹ .
נִ כְ נָסַ ,מכְ נִ יסָ ּה ִע ּמוֹ  .יוֹ ׁ ֵשב ַּב ִ ּדיןִ ,היא ִע ּמוֹ ֵ .מסֵ בִ ,היא ְכנֶגְ ּדוֹ ֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )שם(
וְ הָ יְ ָתה ִע ּמוֹ וְ קָ ָרא בוֹ ָּכל יְ ֵמי חַ ּיָיו:
רע"ב ) -ד( למלחמת הרשות  -מלחמת
שאר אומות חוץ ממלחמת עמלק .ומלחמת
שבעה עממין :ופורץ  -גדר של אחרים:
לעשות לו דרך  -ללכת לכרמו )ושדהו( :ואין
ממחין בידו  -אין מעכבין עליו :חלק בראש
 חלק היפה בורר ראשון .ונוטל מחצה מכלהבזה :אלא שמנה עשרה  -שהרי דוד היו לו
שש נשים וקאמר ליה נביא ואם מעט
ואוסיפה לך כהנה וכהנה .כהנה קמא שית.
בתרא שית .הרי י"ח :מרבה הוא לו  -יותר
מי"ח .וג' מחלוקת יש בדבר .ת"ק דבר נושא
י"ח ואפילו פרוצות ויותר מי"ח לא ישא.

וכשרות והגונות לא ישא יותר משמנה עשרה.
ופליג את"ק בחד' ואדר' יהודה בתרתי והלכה
כת"ק :אלא כדי מרכבתו  -דוקא סוסים
בטלים להרחיב דעתו להתגדל ברוב סוסים
]אסור[ אבל כדי רכבו ופרשיו להלחם באויביו
מותר :אספניא  -שכר חיילות הנכנסים
ויוצאים עמו כל השנה :וכותב לו ספר תורה
לשמו  -חוץ מספר תורה שחייב כל אדם
מישראל להיות לו ספר תורה והוא מונח
בבית גנזיו .וספר תורה שכותב לשמו כשהוא
מלך נכנס ויוצא עמו תמיד :מיסב  -על
השלחן:
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סוסוֹ  ,וְ אֵ ין יוֹ ְׁש ִבין ַעל ִּכ ְסאוֹ  ,וְ אֵ ין ִמ ְׁש ּ ַת ּ ְמ ִׁשין ְּב ׁ ַש ְר ִביטוֹ ,
)ה( אֵ ין רוֹ ְכ ִבין ַעל ּ
הוא ָערוֹ ם וְ לֹא ְבבֵ ית הַ ֶמ ְרחָ ץ,
הוא ִמ ְס ּ ַת ּ ֵפר וְ לֹא ְכ ׁ ֶש ּ
וְ אֵ ין רוֹ ִאין אוֹ תוֹ ְּכ ׁ ֶש ּ
ימתוֹ ָעלֶ יךָ:
ְ
ָ
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )שם( שׂ וֹ ם ּ ָתשִׂ ים ָעלֶ יך ֶמלֶ ךֶ ׁ ,ש ְּתהֵ א אֵ ָ
רע"ב ) -ה( כשהוא מסתפר  -כשמגלח
שער ראשו:

גמרא

– סנהדרין דף כא' ע"ב

וכותב ספר תורה לשמו :תנא ובלבד שלא יתנאה בשל אבותיו אמר )רבא(
]רבה[ אף על פי שהניחו לו אבותיו לאדם ספר תורה מצוה לכתוב משלו
שנאמר ועתה כתבו לכם את השירה איתיביה אביי וכותב לו ספר תורה
לשמו שלא יתנאה בשל אחרים מלך אין הדיוט לא לא צריכא לשתי תורות
וכדתניא וכתב לו את משנה וגו' כותב לשמו שתי תורות אחת שהיא
יוצאה ונכנסת עמו ואחת שמונחת לו בבית גנזיו אותה שיוצאה ונכנסת
עמו )עושה אותה כמין קמיע ותולה בזרועו שנאמר שויתי ה' לנגדי תמיד
כי מימיני בל אמוט( אינו נכנס בה לא לבית המרחץ ולא לבית הכסא
שנאמר והיתה עמו וקרא בו מקום הראוי לקראות בו.
)כב' ע"א( ואידך האי שויתי מאי דריש ביה ההוא מיבעי ליה כדרב חנה בר
ביזנא דאמר רב חנה בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא המתפלל צריך
שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדו שנאמר שויתי ה' לנגדי תמיד:
רש"י על הגמרא
לשתי תורות  -הא דשאני מלך מהדיוטות
דאילו היה הדיוט סגי ליה בחדא ומלך בעי
תרתי :כמו קמיע  -קטנה בכתב דק ,שהיא

זוהר

קלה לשאת :שויתי ה' לנגדי  -סיפיה דקרא
כי מימיני בל אמוט ,דוד המלך על שם ספר
תורה שבזרועו אמר:

– בהר דף קי' ע"ב

הודה ּ ָפ ַתח) ,תהלים לז( ְּב ַטח ַּביְ ָי
רו ַמה ֹנאכַ ל וְ גוֹ ') ,ויקרא כה( ִר ִּבי יְ ּ ָ
וְ ִכי תֹ ְ
אמ ּ
יד ּ ֵבק
יה ,וִ ַ
אר ּ
ֱמונָהְ .לעוֹ לָ ם ַּבר נ ָׁש יְ הֵ א זָ ִהיר ְּב ָמ ֵ
וַ עֲ ֵ ׂשה טוֹ ב ְׁשכָ ן אֶ ֶרץ ּ ְ
ור ֵעה א ּ
יה,
יהְּ .דכַ ד ֶיהֱוִ י ְׁש ִלים ּ ֵב ּ
אר ּ
נותא ִע ָּלאָ הְּ ,בגִ ין ִ ּדי ֱהוִ י ְׁש ִלים ְּב ָמ ֵ
ימ ּ ָ
יה ִּב ְמהֵ ְ
ִל ּ ֵב ּ
יה ָּכל ְּבנֵי ָע ְל ָמא:
לָ א י ְַכ ִלין ְלאַ ְבאָ ׁ ָשא לֵ ּ
שה טוֹ ב .אֶ ָּלא הָ ִכי ּ ַתנִ ינָןְּ ,בעוֹ ְב ָדא
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ב ַטח ַּביְ ָי וַ עֲ ֵׂשה טוֹ בַ ,מאי וַ עֲ ֵ ׂ
תון
ִ ּד ְל ַת ּ ָתא ,יִ ְת ַער עוֹ ְב ָדא ִ ּד ְל ֵעילָ א .וְ הָ א ּ ְ
מוהָ  ,וַ עֲ שִׂ יתֶ ם אוֹ ָתםִּ ,כבְ יָכוֹ ל ,אַ ּ ּ
אוק ּ
תון ַעבְ ִ ּדין ְל ַת ּ ָתאִ ,א ְת ַער
הוא אַ ְתעֲ ּ ָ
רותא ִ ּד ְלכוֹ ן ְ ּדאַ ּ ּ
דון ְלהוֹ ןְּ ,בגִ ין ִ ּד ְבהַ ּ
ּ ַת ַע ְב ּ
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חק לישראל – פרשת בהר יום ד'
שה טוֹ ב ְּכ ִתיב ,וְ אֵ ין טוֹ ב ,אֶ לָ א צַ ִדיקִּ ,ד ְכ ִתיב )ישעיה ג(
ילא וְ ַעל ָ ּדא וַ עֲ ֵ ׂ
ְל ֵע ָּ
ודאי הַ אי טוֹ ב יִ ְת ַערְּ ,כ ֵדין ְׁשכָ ן
תון ַעבְ ִ ּדין הַ איַ ,
רו צַ ִ ּדיק ִּכי טוֹ בֵ ּ .כיוָ ן ְ ּדאַ ּ ּ
ִא ְמ ּ
ְ
אֱמונָה ,וְ כ ָֹּלא חַ דְׁ :שכָ ן אֶ ֶרץ ,אֶ ֶרץ ִע ָּלאָ הּ ְ .דהָ א לֵ ית לָ ך ְּב ָע ְל ָמא,
ור ֵעה
אֶ ֶרץ ּ ְ
ּ
יהִּ ,כ ְביָכוֹ ל
ְּדיָכוֹ ל ְל ִמ ְׁש ֵרי ַּבה ֲָד ּהַ ,עד ְ ּדיִ ְת ַער הַ אי טוֹ ב ְלגַ ָּב ּהֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּדיִ ְת ַער לֵ ּ
יכול אֵ יבָ הִ ,א ְׁש ּ ַת ְע ׁ ַשע ַּבהַ ָ ּדה.
הוא עֲ ִביד לֵ ּ
יהּ ,וכְ ֵדין ְׁשכָ ן אֶ ֶרץְׁ ,ש ֵרי ְּבגַ וָ ּ וה ,אֵ ּ
ּ
ָ
ֱמונ ְָתך ַּב ֵּלילוֹ ת.
ְּ
ֱמו ָנהּ ָ ,דא אֶ ֶרץ וְ ֹכלָ א חַ ד ְּכ ָמה ְ ּדאַ ְּת אָ ֵמר )תהלים צב( וְ א ּ
ור ֵעה א ּ
ְ
קֳבלָ הּ  ,הַ אי טוֹ ב
עותך :וְ ִאי לָ א ִּת ְּת ַער לָ ְ
ֱמונָה ,הֲוִ י ָ ּד ַּבר לָ ּה ְּבכָ ל ְר ּ ָ
ְּ
ור ֵעה א ּ
ורא י ִָק ְיד ּ ָתא ,וְ ִאי
תון נ ּ ָ
ִא ְת ְרחַ ק ִמ ּנ ָּה ,וְ לָ א ִּת ְק ַרב ַּבהֲ ָד ּה ,לָ א ִּת ְק ַרב ְלגוֹ אַ ּ ּ
נורא ָ ּד ִליק ,וְ אוֹ ִקיד
ילוְּ ,כ ָמאן ְ ּד ָד ִחיל ִמן מוֹ ָתאּ ְ .דהָ א ְּכ ֵדין ּ ָ
ִּת ְק ַרב ַּבה ֲָד ּהִּ ,ב ְד ִח ּ
וה ,וְ לָ א
ארי ְּבגַ וָ ּ ּ
ָע ְל ָמא בְ ׁ ַש ְלהוֹ בוֹ י .וְ כֵ יוָ ן ְ ּד ִא ְת ַער לָ קֳ ְבלָ ּה הַ אי טוֹ בְּ ,כ ֵדיןָ ׁ ,ש ֵ
ָ
ִּת ְדחַ ל ִמ ּנָהּ אַ נְ ְּתְּ ,כ ֵדין) ,איוב כב( וְ ִתגְ ַזר אֹ ֶמר וְ יָקָ ם לָ ְך וְ ַעל ְ ּד ָרכֶ יך נ ָּגַ ה אוֹ ר:
ינון ְּבנֵי
נותא ַמ ְד ְּב ֵרי ְלהַ אי ִל ְר ּ ְ
ימ ּ ָ
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,בנֵי ְמהֵ ְ
עותהוֹ ן ְּבכָ ל יוֹ ָמאַ .מאן ִא ּ ּ
יה ,וְ י ְַד ֵעי ְ ּדהָ א
יה ,וְ לָ א חָ ס ַעל ִ ּדילֵ ּ
קֳבלֵ ּ
ינון ְ ּד ִמ ְת ָע ֵרי הַ אי טוֹ ב לָ ְ
ימ ּ ָ
ְמהֵ ְ
נותאִ .א ּ ּ
ְ
יה י ִַתירְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,משלי יא( י ֵׁש ְמפַ זֵּר
הוא י ִָהיב לֵ ּ
ְּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ֵימא ִאי
יה ,וְ לָ א י ּ ָ
קֳבלֵ ּ
וְ נוֹ סָ ף עוֹ דַ .מאי טַ עֲ ָמאְּ .בגִ ין ְ ּדהַ אי ִא ְת ַער ִּב ְרכָ אן לָ ְ
ְ
יה
הוא י ִָהיב לֵ ּ
אֶ ּ ֵתן הַ אי הַ ְׁש ּ ָתאַ ,מאי אַ ְע ִּביד ְל ָמחָ ר .אֶ ָּלא ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
מוהָ :
אוק ּ
ִּב ְרכָ אָ ן ַעד ְּב ִלי ַ ּדיְּ ,כ ָמה ְ ּד ּ ְ
יתי אֶ ת
יעית וְ גוֹ 'ַ ,מה ְּכ ִתיב .וְ צִ וִ ּ ִ
רו ַמה ּנֹאכַ ל ַּב ּ ׁ ָשנָה הַ ּ ְׁש ִב ִ
ובגִ ין ַּכ ְך ,וְ ִכי ּת ְ
ְּ
ֹאמ ּ
בואָ ה ִל ְׁשל ֹׁש הַ ּ ׁ ָשנִ ים .וְ ָע ָ ׂשת,
ִּב ְרכָ ִתי לָ כֶ ם ַּב ּ ׁ ָשנָה הַ ּ ִׁש ּ ִׁשית וְ ָע ָ ׂשת אֶ ת הַ ְּת ּ
יהַ ,מאי וְ ָע ָ ׂשת .אֶ ָּלא ְלאַ ּ ָפקָ א ה'ּ ְ ,ד ִאית לָ ּה ְׁש ִמ ּ ָטה וְ נַיְ יחָ א,
וְ ָעשְׂ ָתה ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
או ִּכי יְ ָי וְ גוֹ ' נוֹ ֵתן לָ כֶ ם ַּב ּיוֹ ם הַ ּ ִׁש ּ ִׁשי לֶ חֶ ם
וְ לָ א ָע ִביד עֲ ִב ְיד ּ ָתאְּ .כ ִתיב )שמות טז( ְר ּ
יתי אֶ ת ִּב ְרכָ ִתי לָ כֶ ם ַּב ּ ׁ ָשנָה הַ ּ ִׁש ּ ִׁשית וְ גוֹ ':
יוֹ ָמיִ ם וְ גוֹ 'ְּ ,כגַ וְ ונָא ָ ּדא וְ צִ וִ ּ ִ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ד'
)טז( כיצד היא הכוונה שיפנה את לבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאלו הוא עומד
לפני השכינה לפיכך צריך לישב מעט קודם התפלה כדי לכוין את לבו ואחר כך יתפלל
בנחת ובתחנונים ולא יעשה תפלתו כמי שהיה נושא משאוי ומשליכו והולך לו לפיכך
צריך לישב מעט אחר התפלה ואחר כך יפטר חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת
קודם תפלה ושעה אחת לאחר תפלה ומאריכין בתפלה שעה:
)יז( שכור אל יתפלל מפני שאין לו כוונה ואם התפלל תפלתו תועבה לפיכך חוזר
ומתפלל כשיתרוקן משכרותו שתוי אל יתפלל ואם התפלל תפלתו תפלה אי זה שכור
זה שאינו יכול לדבר לפני המלך שתוי יכול לדבר בפני המלך ואינו משתבש אף על פי
כן הואיל ושתה רביעית יין לא יתפלל עד שיסיר יינו מעליו:
ð"òì

äëìî ïæåñ äðèìåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî ïæåñ äðèìåñ ïá ãåã äùî ,äøù ïá íééç áàæ
.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,äçîù úá
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