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חק לישראל – פרשת בחוקותי יום א'
תורה -

ויקרא פרק כו'

כו וְ אֶ ת
רו וַ עֲ שִׂ ֶ
יתם אֹ ָתם) :ג( ִאם ְ ּבחֻ ּק ַֹתי ּ ֵתלֵ ּ
כו וְ אֶ ת ִמצְ וֹ ַתי ִּת ְׁש ְמ ּ
)ג( ִאם ְּבחֻ ּק ַֹתי ּ ֵתלֵ ּ
יתם אֹ ָתם) :ג( ִאם ִּב ְקי ַָמי ְּתהָ כוּן וְ יָת ּ ִפ ּקוֹ ַדי ִּת ְטרוּן וְ ַת ְע ְּבדוּן י ְָתהוֹ ן:
רו וַ עֲ שִׂ ֶ
ִמצְ וֹ ַתי ִּת ְׁש ְמ ּ
ש ֶדה יִ ּ ֵתן ּ ִפ ְריוֹ ) :ד( וְ נ ַָת ִּתי
בולָ ּה וְ ֵעץ הַ ּ ָ ׂ
)ד( וְ נ ַָת ִּתי גִ ְׁש ֵמיכֶ ם ְּב ִע ּ ָתם וְ נ ְָתנָה הָ אָ ֶרץ יְ ּ
תן ּ ִפ ְריוֹ ) :ד( וְ אֶ ּ ֵתן ַמ ְט ֵריכוֹ ן ְּב ִע ָ ּדנְ הוֹ ן וְ ִת ּ ֵתן
ש ֶדה יִ ּ ֵ
בולָ ּה וְ ֵעץ הַ ּ ָ ׂ
גִ ְׁש ֵמיכֶ ם ְּב ִע ּ ָתם וְ נ ְָתנָה הָ אָ ֶרץ יְ ּ
יה:
אַ ְר ָעא עֲ לַ ְל ּ ַת ּה וְ ִאילַ ן חַ ְקלָ א יִ ּ ֵתן ִא ּ ֵב ּ

)ה( וְ ִה ּ ִׂשיג לָ כֶ ם ַ ּדיִ ׁש אֶ ת ָּבצִ יר ּובָ צִ יר י ּ ִַׂשיג אֶ ת ז ַָרע וַ אֲכַ ְל ּ ֶתם לַ ְח ְמכֶ ם לָ שׂ בַ ע
תם לָ בֶ ַטח ְ ּבאַ ְרצְ כֶ ם) :ה( וְ ִה ּ ִׂשיג לָ כֶ ם ַ ּדיִ ׁש אֶ ת ָּבצִ יר ּובָ צִ יר י ּ ִַׂשיג אֶ ת זָ ַרע וַ אֲ כַ ְל ּ ֶתם
יש ְב ּ ֶ
וִ ׁ ַ
יש ְב ּ ֶ
לַ ְח ְמכֶ ם לָ שׂ בַ ע וִ ׁ ַ
יָשא יָת ְק ָטפָ א ו ְּק ָטפָ א יְ ָע ַרע ְלאַ ּפוֹ קֵ י בַ ר
יע ַרע ְלכוֹ ן ְ ּד ׁ ָ
תם לָ בֶ ַטח ְ ּבאַ ְרצְ כֶ ם) :ה( וִ ָ
יתבוּן ְל ָר ְחצָ ן ְּבאַ ְרעֲ כוֹ ן:
יכלוּן לַ ְח ְמכוֹ ן ְל ִמשְׂ ַּבע וְ ֵת ְ
ז ְַר ָעא וְ ֵת ְ

ושכַ ְב ּ ֶתם וְ אֵ ין ַמח ֲִריד וְ ִה ְׁש ַּב ִּתי חַ יָּה ָר ָעה ִמן הָ אָ ֶרץ
)ו( וְ נ ַָת ִּתי ׁ ָשלוֹ ם ָּבאָ ֶרץ ּ ְׁ
ושכַ ְב ּ ֶתם וְ אֵ ין ַמח ֲִריד
וְ חֶ ֶרב לֹא ַתעֲ בֹר ְּבאַ ְרצְ כֶ ם) :ו( וְ נ ַָת ִּתי ׁ ָשלוֹ ם ָּבאָ ֶרץ ּ ְׁ
באַ ְרצְ כֶ ם) :ו( וְ אֶ ּ ֵתן ְׁשלָ ָמא ְּבאַ ְר ָעא
וְ ִה ְׁש ַּב ִּתי חַ יָּה ָר ָעה ִמן הָ אָ ֶרץ וְ חֶ ֶרב לֹא ַתעֲ בֹר ְּ
וְ ִת ְׁשרוּן וְ לֵ ית ְ ּד ָמנִ יד ֶואֱבַ ּטֵ ל חַ יְ ָתא ִב ְׁש ּ ָתא ִמן אַ ְר ָעא ו ְּדקָ ְט ִלין ְּבחַ ְר ָּבא לָ א יְ ִע ּדוּן ְּבאַ ְרעֲ כוֹ ן:

לו
) ז( ּ ְ
לו ִל ְפנֵיכֶ ם לֶ חָ ֶרב) :ז( ּ ְור ַד ְפ ּ ֶתם אֶ ת אֹ יְ בֵ יכֶ ם וְ נ ְָפ ּ
ור ַד ְפ ּ ֶתם אֶ ת אֹ יְ בֵ יכֶ ם וְ נ ְָפ ּ
קֳד ֵמיכוֹ ן ְלחַ ְר ָּבא:
ִל ְפנֵיכֶ ם לֶ חָ ֶרב) :ז( וְ ִת ְר ְ ּדפוּן יָת ַּבעֲ לֵ י ְדבָ בֵ יכוֹ ן וְ יִ ּ ְפלוּן ָ

לו אֹ יְ בֵ יכֶ ם ִל ְפנֵיכֶ ם
פו ִמ ּ ֶכם ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ֵמאָ ה ּ ֵ
ֹפו וְ נ ְָפ ּ
ומאָ ה ִמ ּ ֶכם ְרבָ בָ ה יִ ְר ּד ּ
)ח( וְ ָר ְד ּ
לו אֹ יְ בֵ יכֶ ם ִל ְפנֵיכֶ ם
פו ִמ ּ ֶכם ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ֵמאָ ה ּ ֵ
ומאָ ה ִמ ּ ֶכם ְרבָ בָ ה יִ ְר ּדֹפ ּו וְ נ ְָפ ּ
לֶ חָ ֶרב) :ח( וְ ָר ְד ּ
לֶ חָ ֶרב:

קֳד ֵמיכוֹ ן
)ח( וְ יִ ְר ְ ּדפוּן ִמנְּ כוֹ ן חַ ְמ ׁ ָשא ְמאָ ה ו ְּמאָ ה ִמנְּ כוֹ ן ְל ִרבּ וֹ ָתא י ִֵע ְירקוּן וְ יִ ּ ְפלוּן ַּבעֲ לֵ י ְדבָ בֵ יכוֹ ן ָ

ְלחַ ְר ָּבא:

רש"י
)ג( אם בחקתי תלכו  -יכול זה קיום המצות
כשהוא אומר ואת מצותי תשמרו הרי קיום
המצות אמור הא מה אני מקיים אם בחקתי
תלכו שתהיו עמלים בתורה :ואת מצותי
תשמרו  -הוו עמלים בתורה על מנת לשמור
ולקיים כמו שנאמר )דברים ה( ולמדתם אותם
ושמרתם לעשותם:
)ד( בעתם ) -ת"כ .תענית כב( בשעה שאין
דרך בני אדם לצאת כגון )בלילי רביעית .רש"י
ישן( בלילי שבתות :ועץ השדה ) -ת"כ( הן
אילני סרק ועתידין לעשות פירות:
)ה( והשיג לכם דיש את בציר  -שיהא הדיש
מרובה ואתם עסוקים בו עד הבציר ובבציר
תעסקו עד שעת הזרע :ואכלתם לחמכם
לשבע ) -ת"כ( אוכל קמעא והוא מתברך
במעיו:

)ו( ונתתי שלום  -שמא תאמרו הרי מאכל
הרי משתה אם אין שלום אין כלום ת"ל אחר
כל זאת ונתתי שלום בארץ מכאן שהשלום
שקול כנגד הכל וכן הוא אומר )ישעיה מה(
עושה שלום ובורא את הכל :וחרב לא תעבר
בארצכם ) -ת"כ( א"צ לומר שלא יבאו
למלחמה אלא אפי' לעבור דרך ארצכם
ממדינה למדינה:
)ז( לפניכם לחרב ) -ת"כ( איש בחרב רעהו:
)ח( ורדפו מכם ) -ת"כ( מן החלשים שבכם
ולא מן הגבורים שבכם :חמשה מאה ומאה
רבבה ) -ת"כ( וכי כך הוא החשבון והלא לא
היה צריך לומר אלא מאה מכם שני אלפים
ירדופו )יש מדקדקים בלשון רש"י שהוא כמו
כפל ואריכות וכי כך הוא החשבון והלא לא
היה צ"ל .וכמו כן מדקדקים כל גדולי
המפרשים וחשוביהם בלשון רש"י בפרשת
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חק לישראל – פרשת בחוקותי יום א'
בראשית לא היה צריך להתחיל ומה טעם
פתח שג"כ כפל וע"ש בישובם וכאן נראה
לפרש למורי הגאון המופלג מוהר"ר משה
חריף נר"ו שמלת רבבה סובל ב' פירושים פי'
א' עשרת אלפים וע"ז מקשה רש"י וכי כך
הוא החשבון ופי' ב' רבבה מספר מרובה על

נביא

שם ריבוי וזה הפירוש שולל רש"י באומרו
והלא לא היה צ"ל כו' ודו"ק( אלא אינו דומה
מועטין העושין את התורה למרובים העושין
את התורה :ונפלו איביכם וגו'  -שיהיו
נופלין לפניכם שלא כדרך הארץ:

– ירמיה פרק טז' יט'-כא' פרק יז' א'-ג'

נוסי ְּביוֹ ם צָ ָרה אֵ לֶ ָ
רו
ֹאו ֵמאַ ְפסֵ י אָ ֶרץ וְ י ְ
ומ ּ ִ
)יט( יְ הֹוָ ה עֻ זִ ּי ּו ָמעֻ זִ ּי ּ ְ
ֹאמ ּ
יך ּגוֹ יִ ם ָיב ּ
בם מוֹ ִעיל) :יט( יי תוקפי ורוחצני ומשיזבי בעדן עקא
ינו הֶ בֶ ל וְ אֵ ין ָּ
ֲלו אֲבוֹ ֵת ּ
אַ ְך ׁ ֶשקֶ ר ָנח ּ
לשמע גבורתך עממין ייתון מסיפי ארעא וימרון ברם לשקרא פלחו אבהתנא ללמא ולית בהון הנאה:

הֲ יַעֲ ֶׂשה לּ וֹ אָ ָדם ֱאל ִֹהים וְ הֵ ּ ָמה לֹא ֱאל ִֹהים:

)כ(
טעון דלית בהון צרוך:

)כ( האפשר דיעבד ליה אנש דחלן ואינון

עו ִּכי
יעם אֶ ת י ִָדי וְ אֶ ת גְּ ּ ָ
יעם ַּב ּ ַפ ַעם הַ זֹּאת אוֹ ִד ֵ
)כא( לָ כֵ ן ִהנְנִ י מוֹ ִד ָ
בור ִתי וְ י ְָד ּ
ש ִמי יְ הֹוָ ה) :כא( בכן הא אנא מחוי להון בזמנא הדא אחוינון ית פורענותי וית מחת גבורתי וידעון
ְׁ
ארי שמי יי:

לוחַ ִל ָּבם
תובָ ה ְּב ֵעט ַּב ְרזֶל ְּבצִ ּפ ֶֹרן ׁ ָש ִמיר ח ּ ׁ ָ
)א( חַ ּ ַטאת יְ ּ ָ
ֲרושה ַעל ּ
הודה ְּכ ּ
תיכֶ ם) :א( חובי בית יהודה כתיבין בעט דברזל בטפר שמיר חריתין על לוח לבהון
ולקַ ְרנוֹ ת ִמזְ ְּבחוֹ ֵ
ְּ
ולקרנת אגוריכון:

ֲש ֵריהֶ ם ַעל ֵעץ ַרעֲ נָן ַעל גְּ בָ עוֹ ת הַ גְּ ֹבהוֹ ת:
ִּכזְ כּ ֹר ְּבנֵיהֶ ם ִמזְ ְּבחוֹ ָתם וַ א ׁ ֵ

)ב(
כאדכרא בניהון אגוריהון ואשיריהון תחות כל אילן עבוף ועל רמתא מנטלתא:

בולֶ ָ
ֹת ָ
יל ָך כָ ל אוֹ צְ רוֹ ֶת ָ
יך:
יך לָ בַ ז אֶ ּ ֵתן ָּבמ ֶ
ש ֶדה חֵ ְ
הֲר ִרי ַּב ּ ָ ׂ
)ג ( ָ
יך ְּבחַ ּ ָטאת ְּבכָ ל גְּ ּ

)ב(

)ג(

על דפלחתון על טוריא בחקלא נכסיהון וכל בית גנזיכון לבזא אמסר בחובין דהויתון פלחין לטעותא בכל
תחומיכון:

רש"י
)יט( ה' עוזי ומעוזי ומנוסי -
אנטיפויימאנ"ט בלעז ומנחם חברו לשון פלא
כמו נתת ליראיך נס להתנוסס )תהלים ס( וכן
ה' נסי )שמות ז( ודונש פתר אותו לשון מנוס
ממש .אליך גוים יבאו  -סוף האומות לשוב
אליך ולעבדך שכם אחד ועמך איך עשו להם
אלהים והמה לא אלהים .מאפסי  -כמו
מקצה .נחלו  -לשון נחלה .מועיל  -לשון
תועלת:
)כא( כי שמי ה'  -כמשמעו מושל ושליט
לקיים גזרתי:
)א( בעט ברזל  -משל הוא כלומר חקוקה
בשיקוע ואין נוחה למחוק ,ומדרש אגדה בעט

ברזל בצפורן שמיר על ידי ירמיה שנקרא
עמוד ברזל ועל ידי יחזקאל שנאמר לו
כשמיר חזק מצור נתתי מצחך .חרושה -
חקוקה כזה שהוא חורש בעומק .על לוח לבם
 שאינם שוכחין עכו"ם שלהם:)ב( כזכור בניהם מזבחותם  -כזכירת בניהם
כן היתה להם זכירת מזבחותם כאדם שיש לו
געגועין על בנו .ואשריהם אשר על עץ רענן
 על עץ כמו אצל וכת"י תחות כל אילןעבוף:
)ג( הררי בשדה  -ירושלים היושבת בהר
המישור כל סביב העיר מישור שדה ול' הררי
כמו ערבי )ישעיה יג( על שם שיושב בערבה
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חק לישראל – פרשת בחוקותי יום א'
מונטיינד"ש בלעז יושבי ההר )ס"א יושבת
ההר( .חילך  -כמו ממונך .במותיך בחטאת -

כתובים

במותך עשויות בחטא לשם עכו"ם בכל
גבוליך:

 -משלי פרק כט' ט'-יד'

שחַ ק וְ אֵ ין נָחַ ת:
יש ֱאוִ יל וְ ָרגַ ז וְ ָ ׂ
יש חָ כָ ם נִ ְׁש ּ ָפט אֶ ת ִא ׁ
ִא ׁ

)ט (
גברא שטיא ורגז וחאך ולא מתתבר:

)ט( גברא חכימא דין עם

יש ִרים יְ בַ ְק ׁש ּו נ ְַפ ׁשוֹ :
נְאו ָתם וִ ׁ ָ
אַ נְ ׁ ֵשי ָד ִמים יִ שְׂ ּ

)י( גברי דאשדין דמא סנין תמימותא

רוחוֹ יוֹ צִ יא כְ ִסיל וְ חָ כָ ם ְּבאָ חוֹ ר יְ ׁ ַש ְּבחֶ ּנָה:
ָּכל ּ

)יא( כולא חומתיה מפיק סכלא וחכימא

) י(
ותריצי בעין לה:
)יא(
ברעינא מאכה:

ֹשל ַמ ְק ִׁשיב ַעל ְ ּדבַ ר ׁ ָשקֶ ר ָּכל ְמ ׁ ָש ְר ָתיו ְר ׁ ָש ִעים:
מ ֵׁ

)יב( שליטא דצאת מלי דשקרא

יש ְּתכָ ִכים נִ ְפ ּגָ ׁש ּו ֵמ ִאיר ֵעינֵי ְׁשנֵיהֶ ם יְ הֹוָ ה:
ָר ׁש וְ ִא ׁ

)יג( מסכנא וגברא מצעיא פגיעו

)יב(
כלהון משמשנוי רשיעי:

)יג(
חד בחד ואלהא מנהיר עינוי דתרויהון:

ֱמת ַ ּד ִ ּלים ִּכ ְסאוֹ לָ ַעד יִ כּ וֹ ן:
ֶמלֶ ְך ׁשוֹ פֵ ט ּ ֶבא ֶ

)יד(
לעלם תקין:

)יד( מלכא דדאן בקושטא למסכני כורסיה

רש"י
)ט( איש חכם נשפט  -מתוכח עם האויל.
ואין נחת  -בין מראה לו פנים זעופו' בין
שמראהו פנים שוחקו' אין נחת לא בזו ולא
בזו אינו מוצא קורת רוח מצינו באמציה
שהראה לו הקב"ה פנים שוחקות ומסר בידו
אדום ובשובו מהכות )דברי הימים ב כה(
ויבא את אלהיהם ולהם השתחוה לאחז הראה
הקב"ה פנים זועפות ומסרו ביד מלכי ארם
ויזבח לאלהי דמשק כי אמר אלהי ארם
מעזרים להם:
)י( יבקשו נפשו  -לשון חבה ונראה שכן הוא
כמה שאמר דוד לאביתר )שמואל א כב( אשר

משנה

יבקש את נפשי יבקש את נפשך מי שיגמול לי
חסד יגמול לך ואין הפותרים מודים לי:
)יא( באחור ישבחנה  -כשיוציא הכסיל כל
רוחו בא החכם וישפילנו במענה לשונו ודומה
לו משביח שאון ימים )תהלים סה( בשוא גליו
אתה תשבחם )תהלים פט(:
)יג( ואיש תככים  -איש מזימות בעל תורה,
ורבותינו )תמורה טז ויקרא רבה פ' ל"ד(
פירשו תלמיד שאמר לרב השניני פרק א'
ומלמדו:

 -כלאים פרק ט'

ופ ְׁש ִּתים .וְ אֵ ינוֹ ִמ ּ ַט ּ ֵמא בַ נְּ גָ ִעים אֶ ָּלא
סור ִמ ּ ׁש ּום ִּכ ְלאַ יִ ם אֶ ָּלא צֶ מֶ ר ּ ִ
)א( אֵ ין אָ ּ
ופ ְׁש ִּתים .אֵ ין הַ כּ ֹהֲנִים לוֹ ְב ִׁשין ְל ׁ ַש ּ ֵמ ׁש ְּבבֵ ית הַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש אֶ ָּלא צֶ ֶמר
צֶ ֶמר ּ ִ
ופ ְׁש ִּתים .צֶ מֶ ר גְּ ַמ ִ ּלים וְ צֶ מֶ ר ְרחֵ ִלים ׁ ֶש ְּט ָרפָ ן זֶה בָ זֶהִ ,אם רֹב ִמן הַ גְּ ַמ ִ ּלים,
ִּ
סור .וְ כֵ ן הַ ּ ִפ ְׁש ּ ָתן
סורֶ ,מחֱצָ ה ְל ֶמחֱצָ ה ,אָ ּ
מֻ ּ ָתר ,וְ ִאם רֹב ִמן הָ ְרחֵ ִלים ,אָ ּ
וְ הַ ּקַ נְ בּ וֹ ס ׁ ֶש ְּט ָרפָ ן זֶה בָ זֶה:
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חק לישראל – פרשת בחוקותי יום א'
רע"ב ) -א( אין אסור משום כלאים אלא
צמר ופשתים  -דכתיב )שם( לא תלבש
שעטנז צמר ופשתים ,שעטנז כלל ,צמר
ופשתים פרט .כלל ופרט ,אין בכלל אלא מה
שבפרט ,צמר ופשתים אין ,מידי אחרינא לא.
צמר ,הוא צמר רחלים ואילים בלבד ,דכתיב
)מלכים ב ג( ומישע מלך מואב היה נוקד
והשיב למלך ישראל מאה אלף כרים ומאה
אלף אילים צמר ,אין לך קרוי צמר סתם אלא
צמר אילים אבל שאר צמר צריך ליתן שם
לווי ,צמר גמלים ,צמר ארנבים ,צמר עזים:
ואינו מטמא בנגעים אלא צמר ופשתים -
דכתיב )ויקרא יג( והבגד כי יהיה בו נגע
צרעת בבגד צמר או בבגד פשתים :אין

הכהנים לובשים לשמש במקדש אלא צמר
ופשתים  -דבבגדי כהנים כתיב שש ובד והוא
פשתן שעולה בד בבד כלומר קנה יחידי מכל
גרעין ואין שני קנים עולים מגרעין אחד.
ובאבנט כתיב תכלת וארגמן ותולעת שני.
ותכלת ,צמר צבוע בדם חלזון .וארגמן ,צמר
צבוע בצבע אדום ששמו ארגמן והוא לאכ"א
בלע"ז .ותולעת שני ,צמר צבוע בצבע אדום
שקורין כרמי"זי :שטרפן  -שערבן :מותר -
לערב עמהן פשתן לפי שצמר רחלים נתבטל
ברוב של גמלים :וכן פשתן וקנבוס -
שנתערבו הרוב מן הקנבוס מותר והביא צמר
ולערב עמהם:

ֲסורים ִמ ּ ְפנֵי ַמ ְר ִאית הָ ָעיִ ן.
יריִ ים וְ הַ ָּכלָ ְך אֵ ין ָּבהֶ ם ִמ ּ ׁש ּום ִּכ ְלאַ יִ ם ,אֲ בָ ל א ּ ִ
)ב( הַ ּ ִׁש ָ
שרוֹ נוֹ גֵ ַע ָּבהֶ ן.
וב ְלבַ ד ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְהיֶה ְב ָ ׂ
הַ ָּכ ִרים וְ הַ ְּכסָ תוֹ ת אֵ ין ָּבהֶ ם ִמ ּ ׁש ּום ִּכ ְלאַ יִ םִ ּ ,
ש ָרה ,אֲ ִפלּ ּו ִלגְ נֹב אֶ ת
אֵ ין עֲ ַראי ְל ִכ ְלאָ יִ ם .וְ לֹא יִ ְל ַּב ׁש ִּכ ְלאַ יִ ם א ֲִפלּ ּו ַעל ּגַ ּ ֵבי עֲ ָ ׂ
הַ ּ ֶמכֶ ס:

רע"ב ) -ב( השיריים והכלך  -מינים של
משי הן והכלך גדל בכרכי הים ותבניתו
כתבנית הזהב והוא רך ביותר ודומה לצמר:
אבל אסורים  -דאתי לאחלופי בצמר
ופשתים .ומפני שלא היו מצויין ביניהם לא
היו מכירים בהם ואתי לאחלופי הלכך
אסורים מפני מראית העין .אבל האידנא
שהמשי מצוי בינינו והכל יודעים ומכירים בו
אין אסור שום מין של משי בצמר או
בפשתים .וכן הקנבוס שרי בין בצמר בין
בפשתים שהל מכירים בו :הכרים והכסתות
אין בהם משום כלאים  -לפי שהן עשויין
לשכיבה והתורה אמרה )ויקרא יט( לא יעלה
עליך ,אבל אתה מותר להציעו תחתיך ,והני
מילי כשהן קשים וריקנים ונתונים על גבי

אצטבא אז הן מותרין כשאין בשרו ]נוגע[
בהם אבל אם הם רכים או מלאים או אפילו
ריקנים ומונחים על גבי מטה אפילו עשר
מצעות זו על גבי זו וכלאים תחתיהם אסור
לישן עליהם לפי שנכפפים ונכרכים על בשרו:
אין עראי לכלאים  -דלבישת עראי לבישה
היא :אפי' על גבי עשרה  -ואע"פ שאינו
נהנה מן הכלאים :את המכס  -ראיתי לקצת
מרבותי שפירשו כגון במקום שהיהודים
פורעים מכס ,ולובש כלאים כדי שלא יכירו
שהוא יהודי .ולי נראה לגנוב את המכס לפי
שאין אדם נותן מכס מבגדים שהוא לובש
וסתם משנה זו ]סברה[ דבר שאינו מתכוין
אסור ופליגא אאידך סתמא דתנן מוכרי כסות
מוכרין כדרכן:

)ג( ִמ ְט ּ ְפחוֹ ת הַ יּ ַָדיִ םִ ,מ ְט ּ ְפחוֹ ת הַ ְּספָ ִריםִ ,מ ְט ּ ְפחוֹ ת הַ ּ ַס ּ ָפג ,אֵ ין ָּבהֶ ם ִמ ּ ׁש ּום
סורוֹ ת ִמ ּ ׁש ּום ִּכ ְלאָ יִ ם:
ִּכ ְלאָ יִ םַ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָרר אוֹ סֵ רִ ּ .
ומ ְט ּ ְפחוֹ ת הַ ּ ַס ּ ָפ ִרים ,אֲ ּ
רע"ב ) -ג( מטפחות הידים  -שמנגבים
בהם כשנוטלים את הידים :מטפחות
הספרים  -שנותנים על גבי ספר תורה:
ומטפחות הספג  -שמנגב בהם כל גופו
לאחר שרחץ :ר' אליעזר אוסר  -מטפחות

ידים לפי שפעמים מחמס בה ידיו,
ספרים פעמים שמשימם בחיקו
ומטפחות הספג פעמים שרואה
ומתעטף בה .והלכה כר"א:
הספרים  -המגלחים בני אדם
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חק לישראל – פרשת בחוקותי יום א'
עליהם מטפחת כדי שלא יתלכלו בגדיהם:
אסורות משום כלאים .ובהא מודה ת"ק לפי

שיש להן בית ראש ולובשים אותן דרך מלבוש
והכי מוכח בירושלמי:

ומ ְר ַ ּד ַעת ׁ ֶשל חֲמוֹ ר ,אֵ ין ָּבהֶ ם ִמ ּ ׁש ּום ִּכ ְלאָ יִ ם .לֹא יִ ּ ֵתן
)ד( ּ ַת ְכ ִריכֵ י הַ ּ ֵמת ּ ַ
הַ ּ ַמ ְר ַ ּד ַעת ַעל ְּכ ֵתפוֹ אֲ ִפלּ ּו ְלהוֹ צִ יא ָעלֶ יהָ זֶבֶ ל:
רע"ב ) -ד( תכריכי המת  -שהמת נקבר
בהם אין בהם משום כלאים דכתיב )תהלים
פח( במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי
מן המצות :ומרדעת חמור  -היא קשה יותר
מכרים וכסתות הלך אפילו בשרו נוגע לא

חיישינן שמא תכרך נימא על בשרו .ודוקא
כשהכלאים ניכרים ונראים בה אבל בגד
שאבד בו כלאים לא יעשנו מרדעת לחמור
דחיישינן שמא יקח ממנו טלאי לבגדו הואיל
ואין הכלאים ניכרים:

נו ַּבחַ ּ ָמה ִמ ּ ְפנֵי הַ חַ ּ ָמה,
סות מוֹ ְכ ִרין ְּכ ַד ְר ָּכןִ ּ ,
וב ְלבַ ד ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְת ַּכוְ ּ ּ
)ה( מוֹ כְ ֵרי ְכ ּ
ילין ְּב ַמ ּקֵ ל )לַ אֲ חוֹ ֵריהֶ ם(:
נועים ַמ ְפ ִׁש ִ
ּובַ גְּ ׁ ָש ִמים ִמ ּ ְפנֵי הַ גְּ ׁ ָש ִמים .וְ הַ ְּצ ּ ִ
רע"ב ) -ה( מוכרי כסות מוכרים כדרכן -
לובשים בגדי כלאים להראות לקונה מדת
ארכו ורחבו ובלבד שלא יתכוונו להנאתן ואף
על גב דאם מתכוין איכא איסורא דאורייתא

כי לא מתכוין שרי לכתחילה וכן הלכה:
והצנועים  -המחמירים על עצמן :מפשילין
במקל  -נותנים המקל על כתפיהם והכלאים
מונחים בקצהו ואין כתפיהם נוגעות בכלאים:

נו ַּבחַ ּ ָמה ִמ ּ ְפנֵי הַ חַ ּ ָמה,
סות ּתוֹ ְפ ִרין ְּכ ַד ְר ָּכןִ ּ ,
וב ְלבַ ד ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְת ַּכוְ ּ ּ
)ו( ּתוֹ ְפ ֵרי ְכ ּ
נועים ּתוֹ ְפ ִרים ָּבאָ ֶרץ:
ּובַ גְּ ׁ ָש ִמים ִמ ּ ְפנֵי הַ גְּ ׁ ָש ִמים .וְ הַ ְּצ ּ ִ
רע"ב ) -ו( תופרין כדרכן  -מניחין הכלאים
על הברכים ועל השוקים כשהן תופרים:

ומנְ עֲ לוֹ ת הַ ּ ִפ ּנוֹ ן ,לֹא יִ ְל ַּב ׁש ָּבהֶ ן ַעד ׁ ֶשיִ ּבְ ּדֹק.
)ז( הַ ּ ֵב ָר ִסין וְ הַ ַּב ְר ָ ּד ִסין וְ הַ ַ ּד ְל ְמ ִט ְקיוֹ ן ּ ִ
יכין ְּב ִדיקָ הִ ,מ ּ ְפנֵי
ומ ּ ְמ ִדינַת הַ יָּם אֵ ינָן צְ ִר ִ
ַר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,הַ ָּב ִאים ֵמחוֹ ף הַ יָּם ּ ִ
ומנְ ָעל ׁ ֶשל ז ֶֶרד אֵ ין בּ וֹ ִמ ּ ׁש ּום ִּכ ְלאָ יִ ם:
ׁ ֶשחֶ זְ קָ ָתן ַּב ּקַ נְ בּ וֹ סִ ּ .
רע"ב ) -ז( הברסין והברדסין  -שניהם
עשויין מצמר ומכסים בה את המטות אלא
שאלו דקין ואלו עבין :דלמטיקיון  -בתי
שוקים קאלצי"ש בלע"ז :מנעל הפינון -
מנעל שעושות מפסולת הצמר :עד שיבדוק -
שמא יש פשתן מעורב בהן :הבאים מחוף
הים וממדינת הים  -מחוף הים שהוא
ממדינת הים :שחזקתן מן הקנבוס  -משנה זו
נשנית בראשונה בזמן שלא היה הפשתן מצוי
בכל מקום אבל בזמן הזה שהפשתן מצוי בכל

מקום כולם צריכים בדיקה הלכך הלוקח
בגדים תפורים מן הנכרי בזמן הזה לא ילבש
עד שיבדוק יפה :ומנעל של זרד  -מנעלים
של עור ומחופים בפנים בלבדים או בצמר עב
ומגיעות עד הירך כעין אותם שקורים בלע"ז
בורזקי"ש ובערבי כופ"ש ולפי שעשויין לחמם
הרגל קרויים של זרב לשון יזורבו נצמתו )איוב
ו( :אין בו משום כלאים  -אין חוששין שמא
פשתן מעורב בהם:

ֶאֱמר )דברים כב( לֹא ִת ְל ַּב ׁש
רוגֶ ׁ ,ש ּנ ַ
ווי וְ אָ ּ
סור ִמ ּ ׁש ּום ִּכ ְלאַ יִ ם אֶ ָּלא ָט ּ
)ח( אֵ ין אָ ּ
ומ ִ ּליז
נוזַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן אֶ ְל ָעזָר אוֹ ֵמר ,נָלוֹ ז ּ ַ
הוא ׁש ּ ַ
ווי וָ ּ
וע ָט ּ
ׁ ַש ַע ְטנֵזּ ָ ,דבָ ר ׁ ֶש ּ
הוא אֶ ת אָ ִביו ׁ ֶש ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ָעלָ יו:
ּ
רע"ב ) -ח( שוע טווי ונוז  -שוע סרוק
במסרק( ושוע חלק .איש חלק מתרגמינן גבר
שעיע :נוז  -שזור דהיינו שני חוטין שזורין
יחד ועיקר כלאים מן התורה ,שיהיה הצמר

סרוק וטווי ושזור לבדו ,וכן הפשתן סרוק
וטווי ושזור לבדו ,ואחר כך יהיו ארוגים יחדו
או מחוברים יחד בשתי תכיפות דהוו כארוג.
ומשום הכי איצטריך קרא למשרי כלאים
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חק לישראל – פרשת בחוקותי יום א'
בציצית לפי שחוטי תכלת שזורים הם דכתיב
פתיל תכלת טווי ושזור ,וכן חוט לבן,
וכשמחברם יחד בשתי תכיפות הוו כלאים
גמורים דאורייתא .והא דתנן הכא אין אסור
משום כלאים אלא טווי וארוג שנאמר )דברים
כב( לא תלבש שעטנז ,לאו למדרש אריג
משעטנז ,דאריג מיחדו נפקא דדרשינן מינה
דאף שתי תכופות הוי חיבור ,ולא מייתי
שעטנז אלא משום טווי .וראיתי לאחר

מרבותינו שפירש שוע טווי ,הצמר לבד
והפשתים לבד ,ונוז כלומר ואחר כך נוז
דהיינו שניהם ארוגים יחד והכי מתיישב
לישנא דמתני' שפיר טפי והכי משמע
בירושלמי .ופירושים הרבה מצאתי לרבותי
בפירוש שוע טווי ונוז וכולהו אית להו פרכא
לבר מהאי דלית ליה פ רכא :נלוז ומליז -
עקום ומעקם דרכי אביו שבשמים עליו ,לשון
אל יליזו מעיניך )משלי ג(:

סור,
סוריםִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהֵ ם ׁש ּ ִ
)ט( הַ ְ ּלבָ ִדים אֲ ּ ִ
ועיםִ ּ .פיו ׁ ֶשל צֶ ֶמר ְּב ׁ ֶשל ּ ִפ ְׁש ּ ָתן אָ ּ
סורוֹ ת,
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהֵ ם חוֹ זְ ִרין ָּבאָ ִריגַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרְ ,מ ִׁשיחוֹ ת ׁ ֶשל אַ ְר ּגָ ָמן אֲ ּ
הוא מוֹ לֵ ל ַעד ׁ ֶשלּ ֹא קוֹ ׁ ֵשר .לֹא יִ ְק ׁשֹר סֶ ֶרט ׁ ֶשל צֶ ֶמר ְּב ׁ ֶשל ּ ִפ ְׁש ּ ָתן
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
צועה בָ אֶ ְמצַ ע:
לַ ְח ּגֹר בּ וֹ אֶ ת ָמ ְתנָיו ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהָ ְר ּ ָ
רע"ב ) -ט( הלבדים  -צמר טרוף בלא
טוויה ואריגה ועושין ממנו בגד ואם טרף
צמר ופשתים יחד ועשה מהן בגד אסורים
מדרבנן דדוקא מן התורה הוא מצריך שלשתן
שוע טווי ונוז אבל מדרבנן בחד מנייהו סגי
או שוע או טווי ונוז אבל מדרבנן בחד מנייהו
סגי או שוע או טווי או נוז והנך כיון שהם
שועין אסורים מדבריהם :פיו של צמר בשל
פשתן  -האורגנים אחר שמשלימים הבגד
רגילים לעשות על שפחו ]שלשה[ וארבעה
חוטין עב כדי שיתקיים הבגד והוא קרוי פיו
ואם הבגד של פשתן אסור לעשות פיו צמר:
מפני שחוזרין לאריג  -מסבבין את האריג.
פירוש אחר ,דומין לאריג :משיחות של ארגמן

 יתירים וחבלים של צמר צבוע ארגמן:אסורות  -לחגור על גבי חלוק של פשתן:
מפני שהוא מולל עד שלא קושר  -שדרכן
לחבר במלילה החגור של צמר עם החלוק של
פשתן קודם שיקשור בה מתניו :לא יקשור
סרט של צמר בשל פשתן  -שלא יעשה אדם
חגורות של צמר וחגורות של פשתן ויקשרם זה
בזה :אף על פי שהרצועה באמצע  -כגון
רצועה של עור שמשיחות של פשתן בראשה
אחד ומשיחות של צמר בראשה האחר וכשהוא
חוגר בה קושר שני ראשים של צמר ושל פשתן
זה בזה ,דאי לאו הכי פשיטא דשרי שהרי
מעשים בכל יום דבגדים של צמר משימים
תחתיהם עורות טלאים שהם תפורים בפשתן:

סורוֹ ת ִמ ּ ׁש ּום ִּכ ְלאָ יִ ם .הַ ּתוֹ כֵ ף ְּת ִכיפָ ה
)י( אוֹ תוֹ ת הַ ּגַ ְר ִ ּדין וְ אוֹ תוֹ ת הַ כּ וֹ בְ ִסים ,אֲ ּ
טורָ .ע ָ ׂשה ְׁשנֵי
אַ חַ ת ,אֵ ינ ָּה ִחבּ ּור ,וְ אֵ ין ָּב ּה ִמ ּ ׁש ּום ִּכ ְלאַ יִ ם ,וְ הַ ּ ׁשוֹ ְמ ָט ּה ַּב ּ ׁ ַש ָּבתָ ּ ,פ ּ
אשיהָ ְלצַ ד אֶ חָ דִ ,חבּ ּור ,וְ י ֶׁש ָּב ּה ִמ ּ ׁש ּום ִּכ ְלאַ יִ ם ,וְ הַ ּ ׁשוֹ ְמ ָט ּה ַּב ּ ׁ ַש ָּבת ,חַ יָּבַ .ר ִּבי
ָר ׁ ֶ
שק וְ הַ ּקֻ ּ ָפה ִמצְ ָט ְר ִפין לַ ִּכ ְלאָ יִ ם:
הודה אוֹ מֵ רַ ,עד ׁ ֶשיְ ּ ׁ ַש ֵּל ׁש .הַ ּ ַ ׂ
יְ ּ ָ
רע"ב ) -י( אותות הגרדים  -דרך האורגים
והכובסים לרשום שם הבעלים על הבגד
במעשה רוקם כדי שלא יתחלפו של אחד בשל
חבירו ואם הבגד של צמר ואותות של פשתן
או איפכא אסור משום כלאים :תכיפה אחת
 תחיבה אחת שתחב המחט בבגד פעם אחתבלבד :אינה חבור  -לטומאה ולטהרה ,ואם
נטמא אחד מהם לא נטמא חבירו ,ואם הזה
על אחד מהם לא הזה על חבירו :ואין בה

משום כלאים  -אם אחד של צמר ואחד של
פ שתן וחברם בתכיפה אחת :והשומטה
בשבת  -על מנת לחזור ולתפור פטור .ולא
הוי כקורע על מנת לתפור שתי תפירות
דחייב :עשה שני ראשיה לצד אחד  -כגון
שהעביר המחט פעם אחת ולא העביר כל
החוט והעביר המחט פעם שנית ונמצאו שני
ראשיה לצד אחד וקשרן ,דאם לא קשר שני
ראשי החוט יחד אינו מתקיים :עד שישלש -
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חק לישראל – פרשת בחוקותי יום א'
שיכניס ויוציא ויחזור ויכניס שלש פעמים.
ואין הלכה כרבי יהודה :השק והקופה
מצטרפין לכלאים  -אם חתיכת בגד צמר
מחוברת לשק וחתיכת בגד פשתים מחוברת
לקופה וחברן יחד בשתי תכיפות מצטרפות

גמרא

אף על פי שהן מחוברות לשני כלים ,ולא
אמרינן האי לחודיה קאי ,והאי לחודיה קאי,
ואינן חבור .והוא הדין אם מחוברים לשאר
כלים דהוי דינן כמו שק וקופה:

 -ברכות דף לב' ע"ב

תנו רבנן ארבעה צריכין חזוק ואלו הן תורה ומעשים טובים תפלה ודרך
ארץ תורה ומעשים טובים מנין שנאמר רק חזק ואמץ מאד לשמור ולעשות
ככל התורה חזק בתורה ואמץ במעשים טובים תפלה מנין שנאמר קוה אל
ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה' דרך ארץ מנין שנאמר חזק ונתחזק בעד
עמנו וגו':
חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת :מנא הני מילי אמר רבי יהושע בן
לוי אמר קרא אשרי יושבי ביתך ואמר רבי יהושע בן לוי המתפלל צריך
לשהות שעה אחת אחר תפלתו שנאמר אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים
את פניך תניא נמי הכי המתפלל צריך שישהא שעה אחת קודם תפלתו
ושעה אחת אחר תפלתו קודם תפלתו מנין שנאמר אשרי יושבי ביתך לאחר
תפלתו מנין דכתיב אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך תנו רבנן
חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין שעה אחת וחוזרין
ושוהין שעה אחת וכי מאחר ששוהין תשע שעות ביום בתפלה תורתן היאך
משתמרת ומלאכתן היאך נעשית אלא מתוך שחסידים הם תורתם
משתמרת ומלאכתן מתברכת::
רש"י על הגמרא
צריכין חזוק  -שיתחזק אדם בהם תמיד בכל
כחו :דרך ארץ  -אם אומן הוא לאומנתו ,אם
סוחר הוא לסחורתו ,אם איש מלחמה הוא
למלחמתו :יושבי ביתך  -והדר יהללוך :יודו

זוהר

לשמך  -והדר ישבו ישרים את פניך :תשע
שעות  -לשלש תפלות :תורתם משתמרת -
בתוך לבם ,שאין תלמודם משתכח:

– בחוקותי דף קיג' ע"ב

יכו.
וְ נ ַָת ִּתי גִ ְׁש ֵמיכֶ ם ְּב ִע ּ ָתם וְ גוֹ ') .ויקרא כו( ָּכל חַ ד וְ חַ ד ,יִ ּ ֵתן חֵ ילָ א ִ ּדילֵ ּ
יה ָעלַ יְ ּ
ישא ְּכגַ וְ ונָא ָ ּדא ְּכ ִתיב,
הוא ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
תון ְ ּדהַ ּ
קונָא ַ ּדעֲ בַ ְד ּ ּ
הוא ִּת ּ ּ
ינון .הַ ּ
ַמאן ִא ּ ּ
רו ֶ ּד ֶרךְ
ְ
רו ֶ ּד ֶרך יְ ָי לַ עֲ שׂ וֹ ת צְ ָדקָ ה ּ ִ
ומ ְׁש ּ ָפט .וְ ִכי ּ ֵכיוָ ן ִ ּד ְכ ִּתיב וְ ׁ ָש ְמ ּ
)בראשית יח( וְ ׁ ָש ְמ ּ
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חק לישראל – פרשת בחוקותי יום א'
יתאִּ ,כ ְביָכוֹ ל
ומ ְׁש ּ ָפט .אֶ ָּלא ַמאן ְ ּדנ ִָטיר אוֹ ְרחוֹ י ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
אֲמאי לַ עֲ שׂ וֹ ת צְ ָדקָ ה ּ ִ
יְ ָיַ ,
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הואָּ .בכָ ה
ומ ְׁש ּ ָפטּ ָ .דא ּ ְ
ומאי צְ ָדקָ ה ּ ִ
ומ ְׁש ּ ָפטַ ּ .
שה צְ ָדקָ ה ּ ִ
הוא עוֹ ֶׂ
יך ּ
ּ
ָשאּ ְ ,דלָ א י ְַד ִעין וְ לָ א ַמ ְׁשגִּ י ִחין ִּביקָ ָרא
ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן וְ אָ ַמר ,וַ וי לוֹ ן ִל ְבנֵי נ ׁ ָ
ימא ַמאן ְ ּדי ִָהיב צְ ָדקָ ה
ישא ְּבכָ ל יוֹ ָמא ,הֲ וִ י אֵ ָ
אריהוֹ ןַ ,מאן ָע ִביד ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
ְּד ָמ ֵ
ְל ִמ ְס ְּכנֵי:
יהו
יה ְּב ִדינָא ,וְ כָ ל ֵמ ְ
הואְּ ,ד ִמ ְס ְּכנָא אָ ִחיד ּ ֵב ּ
ּ ָתא ֲחזֵי ,הָ א ּ ְ
יכלַ יְ ּ
מוהָ הָ ִכי ּ
אוק ּ
אֲתר ְ ּד ִא ְק ֵרי צֶ ֶדקְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )תהלים כב( ְּת ִפ ָּלה ְל ָענִ י ִכי
ַ
הוא,
ְּב ִדינָא ּ
יה צְ ָדקָ ה
ומאן ְ ּדי ִָהיב לֵ ּ
ימנָאַ ּ .
יַעֲ טֹףְּ .ת ִפ ָּלהּ ָ ,דא ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשל יַד ,וְ אוֹ ִק ְ
ָאותְּ .בגִ ין ִ ּדצְ ָדקָ ה
ילא ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
הוא ָע ִביד ְל ֵע ָּ
ישא ְׁש ִלים ְּכ ְדקָ א י ּ
ְל ִמ ְס ְּכנָאּ ,
ָּדא ִאילָ נָא ְ ּדחַ ּיֵיּ ,וצְ ָדקָ ה י ִָהיב ְלצֶ ֶדק .וְ כַ ד י ִָהיב ְלצֶ ֶדקְּ ,כ ֵדין ִא ְתחַ ָּבר ָ ּדא ְּב ָדא,
ישא ִא ְׁש ְּתכַ ח ְׁש ִלים:
וש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
ּ ְׁ
רותא )ד"א דעביד אתערותא דא( ִ ּד ְל ּ ַת ּ ָתא ,וַ ַ ּדאי ְּכ ִאלּ ּו ָע ִביד
ַמאן ָע ִביד ָ ּדא ִא ְּת ָע ּ ָ
ילא .וְ ַעל
יהו ָע ִביד ְל ּ ַת ּ ָתא ,הָ ִכי ִא ְּת ַער ְל ֵע ָּ
ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
ימוְּ .כגַ וְ ונָא ְ ּד ִא ּ
ישא ִּב ְׁש ִל ּ
ָּדא ְּכ ִתיב) ,תהלים קו( אַ ְׁש ֵרי ׁשוֹ ְמ ֵרי ִמ ְׁש ּ ָפט עוֹ ֵ ׂשה צְ ָדקָ ה ְּבכָ ל ֵעת .עוֹ ֵ ׂשה צְ ָדקָ ה,
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה:
הוא ָע ִביד לֵ ּ
ָ ּדא ּ ְ
הואִּ ,כ ְביָכוֹ ל ּ
יך ּ
יהַ .מאי ַט ְע ָמאְּ .בגִ ין ְ ּד ִמ ְס ְּכנָא לָ א
הוא אַ ְת ֵר ּ
ּ ָתא ֲחזֵיִ ,מ ְס ְּכנָא הָ א ִא ְּת ַמר ַמאן ּ
יה וְ ִסיהֲ ָרא לָ א ִאית לָ ּה נְ הוֹ ָרא
ָהֲבין לֵ ּ
לום ,אֶ ָּלא ַמה ְ ּדי ִ
יה ְּכ ּ
יה ִמ ִדילֵ ּ
ִאית לֵ ּ
ִמ ִדילָ ּה ,אֶ ָּלא ַמה ְ ּדי ִָהיב לָ ּה ִׁש ְמ ׁ ָשא:
יה,
אֲתר ּגָ ִרים לֵ ּ
הוא ַ
ּ ָתא ֲחזֵיַ ,
אֲמאי ָענִ י חָ ׁש ּוב ַּכ ּ ֵמתַ ,מאי טַ ְע ָמאְּ .בגִ ין ְ ּדהַ ּ
ְ
הוא
הוא ְ ּדחָ יִ יס ָעלֵ ּ
הוא ְׁש ִכיחַ ְ ּ ,
ְ ּדהָ א ַּב ַ
יהּ ,
ובגִ ין ָּכך ִא ְק ֵרי ֵמת .הַ ּ
אֲתר ְ ּדמוֹ ָתא ּ
יה צְ ָדקָ הִ ,אילָ נָא ְ ּדחַ ּיֵי ׁ ַש ְריָא עֲ לוֹ יְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,משלי י( ּוצְ ָדקָ ה
י ִָהיב לֵ ּ
ילא ַמ ּ ָמ ׁש.
וכגַ וְ ונָא ְ ּד ָע ִביד ַּבר נ ָׁש ְל ַת ּ ָתא ,הָ ִכי נ ֵָמי ָע ִביד ְלעֵ ָּ
ּ ַת ִּציל ִמ ּ ָמוְ תְ ּ .
ְ
ילאְּ ,בגִ ין ָּכך צְ ָדקָ ה סָ ִליק ַעל
ישא ְל ֵע ָּ
חולָ קֵ יהּ ְ ּדזָכֵ י ְל ֶמ ְע ַּבד ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
ַז ָּכאָ ה ּ
כּ ָֹּלא:
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ה'
)א( שמונה דברים צריך המתפלל להזהר בהן ולעשותן ואם היה דחוק או נאנס או שעבר
ולא עשה אותן אין מעכבין ואלו הן עמידה ונוכח המקדש ותקון הגוף ותקון המלבושים
ותקון המקום והשויית הקול והכריעה והשתחויה:
)ב( עמידה כיצד אין מתפלל אלא מעומד היה יושב בספינה או בעגלה אם יכול לעמוד
יעמוד ואם לאו ישב במקומו ויתפלל חולה מתפלל אפילו שוכב על צדו והוא שיכול
לכוין את דעתו וכן הצמא והרעב הרי הן בכלל חולים אם יש בו יכולת לכוין את דעתו
יתפלל ואם לאו אל יתפלל עד שיאכל וישתה היה רוכב על הבהמה אף על פי שיש לו
מי שיאחז בהמתו לא ירד אלא ישב במקומו ויתפלל כדי שתהא דעתו מיושבת עליו:
)ג( נכח המקדש כיצד היה עומד בחוצה לארץ מחזיר פניו נכח ארץ ישראל ומתפלל
היה עומד בארץ מכוין את פניו כנגד ירושלים היה עומד בירושלים מכוין פניו כנגד
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חק לישראל – פרשת בחוקותי יום א'
המקדש היה עומד במקדש מכוין פניו כנגד בית קדש הקדשים סומא ומי שלא יכול
לכוין את הרוחות והמהלך בספינה יכוין את לבו כנגד השכינה ויתפלל:

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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