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חק לישראל – פרשת בחוקותי יום ב'
תורה -

ויקרא פרק כו'

יתי
יתי אֶ ְתכֶ ם וַ ה ֲִקימ ִֹתי אֶ ת ְּב ִר ִ
יתי אֶ ְתכֶ ם וְ ִה ְר ּ ֵב ִ
יתי אֲ לֵ יכֶ ם וְ ִהפְ ֵר ִ
)ט( ּופָ נִ ִ
יתי ִא ְּתכֶ ם:
יתי אֶ ְתכֶ ם וַ הֲ ִקימ ִֹתי אֶ ת ְ ּב ִר ִ
יתי אֶ ְתכֶ ם וְ ִה ְר ּ ֵב ִ
יתי אֲלֵ יכֶ ם וְ ִה ְפ ֵר ִ
ִא ְּתכֶ ם) :ט( ּופָ נִ ִ
ימ ִרי ְלאוֹ ָטבָ א ְלכוֹ ן וְ אַ ּ ֵפ ׁש י ְָתכוֹ ן וְ אַ ְס ּגֵי י ְָתכוֹ ן וַ אֲ קֵ ם יָת ְקי ִָמי ִע ּ ְמכוֹ ן:
)ט( וְ אֶ ְת ּ ְפנִ י ְב ֵמ ְ

ָשן נוֹ ׁ ָשן וְ יָ ׁ ָשן ִמ ּ ְפנֵי
יאו) :י( וַ אֲכַ ְל ּ ֶתם י ׁ ָ
ָשן נוֹ ׁ ָשן וְ י ׁ ָ
)י( וַ אֲכַ ְל ּ ֶתם י ׁ ָ
ָשן ִמ ּ ְפנֵי חָ ָד ׁש ּתוֹ צִ ּ
קֳדם ח ֲַד ּ ָתא ְּתפַ ּנוּן:
יכלוּן ַע ִּתיקָ א ְ ּד ַע ִּתיק וְ ַע ִּתיקָ א ִמן ָ
יאו) :י( וְ ֵת ְ
חָ ָד ׁש ּתוֹ צִ ּ
)יא( וְ נ ַ
ָת ִּתי ִמ ְׁש ּ ָכנִ י ְ ּבתוֹ כֲכֶ ם וְ לֹא ִתגְ ַעל נַפְ ִׁשי אֶ ְתכֶ ם) :יא( וְ נ ַָת ִּתי ִמ ְׁש ָּכנִ י ְ ּבתוֹ כֲכֶ ם
ימ ִרי י ְָתכוֹ ן:
וְ לֹא ִתגְ ַעל נ ְַפ ִׁשי אֶ ְתכֶ ם) :יא( וְ אֶ ּ ֵתן ַמ ְׁש ְּכנִּ י ּ ֵבינֵיכוֹ ן וְ לָ א יְ ַרחֵ ק ֵמ ְ
)יב(

יו ִלי ְל ָעם:
וְ ִה ְתהַ ַּל ְכ ִּתי ְּבתוֹ כֲכֶ ם וְ הָ יִ ִ
יתי לָ כֶ ם לֵ אל ִֹהים וְ אַ ּ ֶתם ִּת ְה ּ

יו ִלי ְל ָעם:
וְ ִה ְתהַ ּלַ ְכ ִּתי ְ ּבתוֹ כֲ כֶ ם וְ הָ יִ ִ
יתי לָ כֶ ם לֵ אל ִֹהים וְ אַ ּ ֶתם ִּת ְה ּ

)יב(

)יב( וְ אַ ְׁש ֵרי ְׁש ִכינְ ִּתי ּ ֵבינֵיכוֹ ן

קֳד ַמי ְל ָעם:
וְ אֶ ֱהוֵי ְלכוֹ ן לֶ אֱלָ ּה וְ אַ ּתוּן ְּתהוֹ ן ָ

רש"י
)ט( ופניתי אליכם  -אפנה מכל עסקי לשלם
שכרכם מלה"ד למלך ששכר פועלים וכו'
כדאיתא בת"כ :והפריתי אתכם ) -ת"כ(
בפריה ורביה :והרביתי אתכם ) -ת"כ(
בקומה זקופה :והקימתי את בריתי אתכם -
)ת"כ( ברית חדשה לא כברית הראשונה
שהפרתם אותה אלא ברית חדשה שלא תופר
שנאמר )ירמיה לא( וכרתי את בית ישראל
ואת בית יהודה ברית חדשה לא כברית וגו':
)י( ואכלתם ישן נושן ) -ת"כ( הפירות יהיו
משתמרין וטובים להתיישן שיהא ישן הנושן
של שלש שנים יפה לאכול משל אשתקד :וישן
מפני חדש תוציאו  -שיהיו הגרנות מלאות
חדש והאוצרות מלאות ישן וצריכים אתם

נביא

לפנות האוצרות למקום אחר לתת החדש
לתוכן:
)יא( ונתתי משכני  -זה בה"מ :ולא תגעל
נפשי  -אין רוחי קצה בכם כל געילה לשון
פליטת דבר הבלוע בדבר כמו )שמואל א( כי
שם נגעל מגן גבורים לא קבל המשיחה
שמושחין מגן של עור בחלב מבושל כדי
להחליק מעליו מכת חץ או חנית שלא יקוב
העור:
)יב( והתהלכתי בתוככם  -אטייל עמכם בגן
עדן כאחד מכם ולא תהיו מזדעזעים ממני
יכול לא תיראו ממני ת"ל והייתי לכם
לאלהים:

– ירמיה פרק יז' ד'-ז'

יך אֶ ת אֹ יְ בֶ ָ
וב ָך ִמ ּ ַנחֲלָ ְת ָך אֲ ׁ ֶשר נ ַָת ִּתי לָ ְך וְ הַ עֲ בַ ְד ִּת ָ
אֲשר
יך ָּבאָ ֶרץ ׁ ֶ
)ד( וְ ׁ ָש ַמ ְט ּ ָתה ּ ְ
תוקָ ד) :ד( ואיתי סנאה על ארעכון ותהי צדיא
לֹא י ָָד ְע ּ ָת ִּכי אֵ ׁש ְק ַדחְ ּ ֶתם ְּבאַ ּ ִפי ַעד עוֹ לָ ם ּ ּ
כשמטתא ובכון אעביד פורענות דינין עד דאגלי יתכון מאחסנתכון דיהבית לכון ותשתעבדון לבעלי
דבביכון בארעא דלא ידעתון ארי קדום תקיף כאשתא נפק מן קדמי ברגז עד עלמא ייחול:

ומן יְ הֹוָ ה
שר זְ רֹעוֹ ּ ִ
שם ָּב ָ ׂ
רור הַ ּגֶבֶ ר אֲ ׁ ֶשר יִ ְב ַטח ָּבאָ ָדם וְ ָ ׂ
)ה( כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה אָ ּ
ָסור ִלבּ וֹ ) :ה( כדנן אמר יי ליט גברא דאתרחיץ באנשא וישוי בשרא רחצניה ומן מימרא דיי יעדי
י ּ
לביה:
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חק לישראל – פרשת בחוקותי יום ב'
)ו( וְ הָ יָה ְּכ ַע ְר ָער ָּבעֲ ָרבָ ה וְ לֹא יִ ְראֶ ה ִּכי יָבוֹ א טוֹ ב וְ ׁ ָשכַ ן ח ֲֵר ִרים ַּב ּ ִמ ְד ָּבר אֶ ֶרץ
שב) :ו( ויהי כעכוביתא במישרא ולא יחזי ארי ייתי טבא וישרי בלא ולד במדברא
ְמלֵ חָ ה וְ לֹא ֵת ׁ ֵ
בארע סדום דלא אתיתבת:

ָּב ּ ְ
ֲשר יִ ְב ַטח ַּביהֹוָ ה וְ הָ יָה יְ הֹוָ ה ִמ ְב ַטחוֹ :
רוך הַ ּגֶבֶ ר א ׁ ֶ

)ז(
במימרא דיי ויהי מימרא דיי רוחצניה:

)ז( בריך גברא דאתרחיץ

רש"י
)ד( ושמטתה  -על כרחך תשמט ארצך את
אשר לא שבתה בשבתותיכם שאמרתי לכם
ושבתה הארץ )ויקרא כה( .ובך  -אנקם
מחמת נחלתך אשר נתתי לך שלא עשית רצוני
להשמיטה ,ד"א ובך מנחלתך ובך אנקם
מנחלתך שאגלה אותך ממנה .כי אש קדחתם
באפי  -יקדתם בנחירי:
)ה( אשר יבטח באדם  -בחרישו וקצירו לומר
אזרע בשביעית ואוכל .זרועו  -כמו עזרו וכן
תרגם יונתן רוחצניה .ומן ה' יסור לבו -

כתובים

שהבטיחו וצויתי את ברכתי לכם )ויקרא כ"ה(
כך שמעתי:
)ו( כערער  -כעץ יחידי לשון ערירי
)בראשית טו( ויש אומר דגאשטי"ה בלעז
ומנחם פי' שם עץ מעצי היער וערער שמו
וכן פי' כערער במדבר עץ אחד מעצי היער.
בערבה  -לשון מישור .חררים  -יובש כמו
חרה מני חורב )איוב ל( .ארץ מליחה  -ארץ
שהיא מליחה ולא תהא מיושבת:

 -משלי פרק כט' טו'-יח'

יש ִא ּמוֹ :
ׁ ֵשבֶ ט וְ תוֹ כַ חַ ת יִ ּ ֵתן חָ ְכ ָמה וְ נ ַַער ְמ ׁ ֻש ָּלח ֵמ ִב ׁ

)טו(
חכמתא וטליא דלא מקבל בעא מבהית אמיה:

או:
ִּב ְרבוֹ ת ְר ׁ ָש ִעים יִ ְר ּ ֶבה ּ ָפ ׁ ַשע וְ צַ ִ ּד ִ
יקים ְּב ַמ ּ ַפ ְל ּ ָתם יִ ְר ּ

)טז(
נסגי וצדיקיא יחמון במפלתהון:

)יז( י ּ ֵַסר ִּבנְ ָך וִ ינִ יחֶ ָך וְ יִ ּתֵ ן ַמעֲ ַדנִּ ים ְלנַפְ ׁ ֶש ָך:
הו:
)יח( ְּבאֵ ין חָ זוֹ ן יִ ּ ָפ ַרע ָעם וְ ׁש ֵֹמר ּתוֹ ָרה אַ ְׁש ֵר ּ

)טו( שבטא ומכסנותא יהבין
)טז( בסוגעא דרשיעי חובא

)יז( רדי בברך ויניחך ויתן תפנוקי לנפשך:
)יח( בסוגעא דעולאי מתתרע עמא ודנטר

אוריתא טובוהי:

רש"י
)טו( ונער משולח ) -ששלחו אביו ללכת
בדרכי לבו סופו מביש אמו ישמעאל על
שהיה רשע גרם לשרה שאמרה לאברהם גרש
את האמה וגומר( )בראשית כא(:

משנה

)יח( באין חזון יפרע עם  -כשגורמין ישראל
שהנבואה מסתלקת מהם ע"י שהם מלעיבי'
בנביאים יפרצו בם פרצו' ויוצאין לתרבות
רעה:

 -עירובין פרק ט'

ש ָרה אוֹ נָמוֹ ְך
וב ְלבַ ד ׁ ֶשלּ ֹא יְ הֵ א גַ ג ּגָ בוֹ ַּה עֲ ָ ׂ
)א( ָּכל ּגַ ּגוֹ ת הָ ִעירְ ,ר ׁש ּות אַ חַ תִ ּ ,
ש ָרהִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםָּ ,כל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ְר ׁש ּות ִּב ְפנֵי ַעצְ מוֹ .
עֲ ָ ׂ
ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,אֶ חָ ד ּגַ ּגוֹ ת וְ אֶ חָ ד חֲצֵ רוֹ ת וְ אֶ חָ ד קַ ְר ּ ֵפיפוֹ תְ ,ר ׁש ּות אַ חַ ת
תו ְבתוֹ ְך הַ ַּביִ ת:
תו ְלתוֹ כָ ן ,וְ לֹא ְלכֵ ִלים ׁ ֶש ּ ׁ ָש ְב ּ
ְלכֵ ִלים ׁ ֶש ּ ׁ ָש ְב ּ
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חק לישראל – פרשת בחוקותי יום ב'
רע"ב ) -א( כל גגות העיר רשות אחת -
ואע"פ שדיורים חלוקים למטה לשני בני
אדם מכל מקום הגגות שאין תשמישן תדיר
אין בהן חלוקת רשות ,וכלים ששבתו בגג זה
מותר להוציאן לזה :ובלבד שלא יהא גג גבוה
מחבירו עשרה  -דאם חלוק מהן בגובה
עשרה אסור לטלטל ממנו לגגין ,גזירה
משום תל גבוה עשרה ורחב ארבעה ברשות
הרבים דלא ליתי לכתף עליו :כל אחד רשות
לעצמו  -ואם לא ערבו דיורין של מטה
אסור לטלטל מזה לזה :ר' שמעון  -מיקל
מכולן וקאמר גגות וחצרות וקרפיפות שאינן

יותר מבית סאתים הואיל וכולן אין תשמישן
מיוחד ותדיר רשות אחת הן ומטלטלין מזה
לזה בלא ערוב ואפילו היו הגגות גבוהות
יותר מעשרה או נמוכות יותר מעשרה ,דלית
ליה לר' שמעון ערובי חצרות אלא משום כלי
הבית :לכלים ששבתו בתוכן  -כלים ששבתו
באחת מהן מוציאים אותן מזה לזה :אבל לא
לכלים ששבתו בתוך הבית והביאן לחצר על
ידי שעירבו בני החצר ,אסור להוציאן מחצר
זו לחצר אחרת אם לא עירבו שתי החצרות
יחד .והלכה רבי שמעון:

)ב( ּגַ ג ּגָ דוֹ ל סָ ּ ְ
סור .חָ צֵ ר גְּ דוֹ לָ ה ׁ ֶש ּנִפְ ְרצָ ה
מוך ְלקָ ָטן ,הַ ּגָ דוֹ ל מֻ ּ ָתר וְ הַ ּקָ ָטן אָ ּ
אֲסורהִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ִהיא ְכ ִפ ְתחָ ּה ׁ ֶשל גְּ דוֹ לָ ה.
ָּ
ִל ְקטַ ּנָה ,הַ גְּ דוֹ לָ ה מֻ ּ ֶת ֶרת ,וְ הַ ְ ּקטַ ּנָה
חָ צֵ ר ׁ ֶש ּנִפְ ְרצָ ה ִל ְר ׁש ּות הָ ַר ִּבים ,הַ ּ ַמ ְכנִ יס ִמ ּתוֹ כָ ּה ִל ְר ׁש ּות הַ י ִָחיד ,אוֹ ֵמ ְר ׁש ּות
יעזֶר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםִ ,מ ּתוֹ כָ ה ִל ְר ׁש ּות
הַ י ִָחיד ְלתוֹ כָ ּה ,חַ יָבִּ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי א ֱִל ֶ
טורִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ִהיא כַ ַּכ ְר ְמ ִלית:
הָ ַר ִּבים ,אוֹ מֵ ְר ׁש ּות הָ ַר ִּבים ְלתוֹ כָ הּ ָ ּ ,פ ּ

רע"ב ) -ב( הגדול מותר  -להוציא לו כלי
בית שלמטה ,ואין בני הקטן אוסרין עליו,
דלגבי הגדול הך פרצה פתחא היא ושרי
באותן גפופים העודפים מעט מכאן ומעט
מכאן כמעקה שסביב הגגות וחשיבא סתימה,
וכגון שאין הפרצה יותר מעשר .אבל קטן
אסור להוציא לו כלי הבית ,דבני גדול אסרי
עליה שהרי נפרץ לו במלואו :הגדולה מותרת
 בשביל הגיפופין שנשארו לה מכאן ומכאןהויא לה הך פרצה כפתח :והקטנה אסורה. .

שהרי נפרצה במלואה .ודוקא כשנפרצה קודם
השבת ,אבל אם נפרצה בשבת אפילו הקטנה
מותרת ,שכיון שהותרה למקצת שבת קודם
שנפרצה הותרה לכולה שבת :חצר שנפרצה
לרשות הרבים  -שנפל הכותל הפונה לרשות
הרבים במלואו או ביותר מעשר :חייב -
דכרשות הרבים היא :פטור  -אבל אסור,
דלאו רשות הרבים היא אלא כרמלית .והלכה
כחכמים:

רוחוֹ ֶתיהָ  ,וְ כֵ ן ַּביִ ת ׁ ֶשנִּ ְפ ַרץ ִמ ּ ְׁש ּ ֵתי
)ג( חָ צֵ ר ׁ ֶשנִּ ְפ ְרצָ ה ִל ְר ׁש ּות הָ ַר ִּבים ִמ ּ ְׁש ּ ֵתי ּ
סורין
לו קוֹ רוֹ ָתיו אוֹ ְלחָ יָיו ,מֻ ּ ָת ִרין ְּבאוֹ ָת ּה ׁ ַש ָּבת וַ ֲא ּ ִ
רוחוֹ ָתיו ,וְ כֵ ן ָמבוֹ י ׁ ֶשנִּ ְּט ּ
ּ
הודהַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרִ ,אם מֻ ּ ָת ִרין ְלאוֹ ָת ּה ׁ ַש ָּבת,
לֶ ָע ִתיד לָ בוֹ אּ ִ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי יְ ּ ָ
ֲסורין ְלאוֹ ָת ּה ׁ ַש ָּבת:
סורין לֶ ָע ִתיד לָ בוֹ א ,א ּ ִ
מֻ ּ ָת ִרין לֶ ָע ִתיד לָ בוֹ א .וְ ִאם אֲ ּ ִ
רע"ב ) -ג( משתי רוחותיה  -מרוח אחת
שתופסת שתי רוחותיה ,כגון שנפרצה בקרן
זוית ,אפילו אין בפרצה עשר אמות ,הכא
בקרן זוית לא חשיב כפתח ,דפתחא בקרן זוית
לא עבדי אינשי .ופרצה ביותר מעשר אפילו
מרוח אחת אוסרת :וכן בית שנפרץ משתי
וכו'  -שנפרץ בקרן זוית ונפל קצת מכותל זה
וקצת מכותל זה ואין התקרה פרושה ומתוחה

על מקום הפרצה ,אבל אם התקרה פרושה
על מקום הפרצה אין הפרצה אוסרת בבית
דאמרינן פי תקרה יורד וסותם :מותרין
לאותה שבת  -הואיל והותר מקצתו :לעתיד
לבא  -לשבת הבאה :רבי יוסי אומר אם
מותרין כו'  -כלומר כשם שאסורין לעתיד
לבא כך אסורין לאותה שבת .והלכה כר'
יוסי ,ולא אמרינן הותרה מקצת שבת הותרה
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כולה אלא לענין עירוב ,שדבר שהותר על ידי
עירוב למקצת שבת ,ונולד באותה שבת דבר
שהיה ראוי שעל ידו יתבטל העירוב ,אין
העירוב בטל ,שכיון שהותרה מקצת שבת

הותרה כולה .אבל מקום שהיו בו מחיצות
קודם השבת ונפרצו מחיצותיו בשבת לא
אמרינן ביה הואיל והותרה מקצת שבת
הותרה כולה:

)ד( הַ בּ וֹ נֶה עֲ ִליָה ַעל ּגַ ּ ֵבי ְׁשנֵי בָ ִּתים ,וְ כֵ ן גְּ ׁ ָש ִרים הַ ְמפֻ ָּל ִׁשיםְ ,מ ַט ְל ְט ִלין ּ ַת ְח ּ ֵתיהֶ ן
הודהְ ,מ ָע ְר ִבין
הודה .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְס ִרין .וְ עוֹ ד אָ ַמר ַר ִּבי יְ ּ ָ
ַּב ּ ׁ ַש ָּבתּ ִ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי יְ ּ ָ
ְל ָמבוֹ י הַ ְמפֻ ָּל ׁש .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְס ִרין:
רע"ב ) -ד( על גבי שני בתים  -והם בשני
צדי רשות הרבים :מטלטלין  -תחת העליה,
דפי תקרה מכאן ומכאן יורד וסותם :וכן
גשרים המפולשים  -ויש להם מחיצות(

גמרא

מלמטה בשני הצדדים :מערבין למבוי
המפולש  -הואיל ואיכא שתי מחיצות,
דקסבר מבוי שיש לו שתי מחיצות מדאורייתא
הוי רשות היחיד .ואין הלכה כרבי יהודה:

 -עירובין דף ק' ע"ב

אמר רמי בר אבא אמר רב אסי אסור לאדם שיהלך על גבי עשבים בשבת
משום שנאמר ואץ ברגלים חוטא תני חדא מותר לילך על גבי עשבים
בשבת ותניא אידך אסור לא קשיא הא בלחים הא ביבשים.
ואמר רמי בר חמא אמר רב אסי אסור לאדם שיכוף אשתו לדבר מצוה
שנאמר ואץ ברגלים חוטא ואמר רבי יהושע בן לוי כל הכופה אשתו לדבר
מצוה הויין לו בנים שאינן מהוגנין אמר רב איקא בר חיננא מאי קראה גם
בלא דעת נפש לא טוב תניא נמי הכי גם בלא דעת נפש לא טוב זה
הכופה אשתו לדבר מצוה.
דאמר רבי חייא מאי דכתיב מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו
מלפנו מבהמות זו פרידה שכורעת ומשתנת מים ומעוף השמים יחכמנו זה
תרנגול שמפייס ואחר כך בועל אמר רבי יוחנן אילמלא לא ניתנה תורה
היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה דרך ארץ מתרנגול
שמפייס ואחר כך בועל ומאי מפייס לה אמר רב יהודה אמר רב הכי
קאמר לה זביננא ליך זיגא דמטו ליך עד כרעיך לבתר הכי אמר לה
לישמטתיה לכרבלתיה דההוא תרנגולא אי אית ליה ולא זביננא ליך::
רש"י על הגמרא
ואץ ברגלים חוטא  -אלמא הלוך נמי חטא
קרי ליה ,והכא איכא חטא שתולש עשבים:
לחים  -אסור ,דהוי תולש יבשין כתלושין
דמי :לדבר מצוה  -תשמיש :ברגלים  -לשון
תשמיש ,דכתיב )שופטים ה( בין רגליה כרע

נפל שכב :גם בלא דעת  -רישא דהאי קרא
אץ ברגלים הוא :נפש לא טוב  -לא טובים
הבנים הנעשים בלא דעת האשה ,שהיה
בעלה אץ ברגלים :מלפנו  -מלמדנו:
מבהמות ארץ  -שנתן בהם חכמה להורות
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לנו :שמפייס  -הולך ופושט כנפיו ,והוא
פיוס כדאמר לקמן ,שאומר לה לקנות מלבוש
שמגיע לארץ :צניעות מחתול  -שאינו מטיל
רעי בפני אדם ,ומכסה צואתו :וגזל מנמלה
 -דכתיב )משלי ו( )אגרה( בקיץ לחמה ואין

זוהר

אחת גוזלת מאכל חברתה :ועריות מיונה -
שאינו נזקק אלא לבת זוגו :זיגא  -מלבוש
שקורין קוט"ה :לבתר הכי  -לאחר בעילה,
שמנענע וכופף ראשו לה לארץ :אי אית ליה
 -במה ליקח:

– בחוקותי דף קיג' ע"ב

זו
וְ נ ַָת ִּתי ׁ ָשלוֹ ם ָּבאָ ֶרץ ּ ְׁ
ושכַ ְב ּ ֶתם וְ אֵ ין ַמח ֲִריד וְ גוֹ ') ,ויקרא כ"ו(ִ .ר ִּבי יוֹ סֵ י ּ ָפ ַתחִ ,רגְ ּ
מוהָ ְּ ,דבָ ֵעי ַּבר נ ָׁש
או ,הַ אי ְק ָרא ּ ְ
זו וְ אַ ל ּ ֶת ָ
אוק ּ
חט ּ
או וְ גוֹ ' )תהלים ד(ִ .רגְ ּ
וְ אַ ל ּ ֶתח ֱָט ּ
יליָאּ ,ובַ ר נ ָׁש
ְלאַ ְר ּגָ זָא יֵצֶ ר טוֹ ב ַעל יֵצֶ ר הָ ָרע ,וְ ׁ ַש ּ ִפיר .אֲבָ ל ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ָר ַמ ׁש לֵ ְ
ובנֵי
אטיןְ ּ ,
מוסין ִמ ְת ָע ִרין ְּב ָע ְל ָמא ,וְ אָ זְ ִלין וְ ׁ ָש ִ
יהַּ ,כ ָמה ּגַ ְר ִ ּדינֵי נִ ּ ִ
ׁ ָש ִכיב ַעל ַע ְרסֵ ּ
ְ
ֵיהְּ ,בגִ ין ְ ּדלָ א
ול ַדחֲלָ א ִמ ּנ ּ
הואְ ּ ,
ָשא ָּב ָעאן ְל ִא ְת ַרגְּ זָא ִמ ּקָ ֵמיה ּ ְ
נ ָׁ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יהו .וְ יִ ְב ֵעי לֵ יהּ ְל ַּבר נ ָׁשְּ ,דלָ א י ּ ִָפיק
יִ ְׁש ְּת ַּכח נ ְַפ ׁ ֵש ּ
יהו ,וְ יִ ְׁש ּ ֵתזִ יב ִמ ּנַיְ ּ
יה ְּב ּגַ וַ ּ יְ ּ
יה.
חון ַּבה ֵ ֲּד ּ
הו ְלגַ ּ ֵב ּ
יהו ִמ ָּלה ְּב ּ ֵ
יה ,וְ לָ א יִ ְׁש ּ ַת ְּכ ּ
פומיהּ ְּ .בגִ ין ְ ּדלָ א יִ ְּת ַער ְל ּ
ִמ ּנַיְ ּ
יהו
ָ
ֹמו סֶ לָ הְּ .דלָ א י ּ ִָפיק ִמ ּנַיְ ּ
רו ִב ְלבַ ְבכֶ ם ַעל ִמ ְׁש ַּכ ְבכֶ ם וְ ד ּ ּ
הוא ִד ְכ ִתיב ִא ְמ ּ
הֲדא ּ
יה:
ומ ּ
ִמ ָּלה ִמ ּפ ּ ֵ
ְ
הואַ ,מה ְּכ ִתיב,
חו יִ שְׂ ָראֵ ל ז ַָּכ ִאין קַ ּ ֵמי ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ְׁש ְּתכָ ּ
ְ
הוא ְל ִא ְתחַ ְּב ָרא ִּב ְכנֶסֶ ת
ילאּ ְ .דאָ ֵתי ּ ְ
וְ נ ַָת ִּתי ׁ ָשלוֹ ם ָּבאָ ֶרץ .הַ אי ְל ֵע ָּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ושכַ ְב ּ ֶתם וְ אֵ ין ַמח ֲִרידַ .מאי ַט ְע ָמאְּ .בגִ ין וְ ִה ְׁש ַּב ִּתי חַ יָּה ָר ָעה ִמן
יִ שְׂ ָראֵ לְּ .כ ֵדין ּ ְׁ
יהיִ .א ּגֶ ֶרת ַּבת
ומאי ִא ִ
ישא ְל ַת ּ ָתאַ ּ .
הָ אָ ֶרץ) .דף קי"ד ע"א( ָ ּדא חַ יָּה ְ ּדזִ ינָא ִּב ׁ ָ
תו
יליָאִּ .ב ָ
יע ָתא ִ ּדילָ ּה .הַ אי ְּבלֵ ְ
ַמחֲלַ תִ ,היא ,וְ כָ ל ִס ָ
ימ ָמאְּ ,בנֵי נ ׁ ָָשא ְ ּדאָ ּ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,ויקרא כ"ו( וְ חֶ ֶרב לֹא ַתעֲ בוֹ ר ְּבאַ ְרצְ כֶ ם:
ִמ ִּס ְט ָרהָ א ָ ּדא ,ה ֲָדא ּ
מוהָ ְ ּדא ֲִפילּ ּו חֶ ֶרב ׁ ֶשל ׁ ָשלוֹ םְּ ,כגוֹ ן ּ ַפ ְרעֹה נְ ֹכה .אֲבָ ל
ִר ִּבי אַ ָּבא אָ ַמר ,הָ א ּ ְ
אוק ּ
יע ָתא ִ ּדילָ ּה .וְ ִה ְׁש ַּב ִּתי חַ יָּה ָר ָעהּ ְ ,דלָ א ִּת ְׁשלוֹ ט
וְ חֶ ֶרב לֹא ַתעֲ בוֹ רּ ָ ,דא ִס ָ
יכו ,וַ א ֲִפילּ ּו חֶ ֶרב ִ ּד ְׁשאָ ר
ְּבאַ ְר ָעא ,וַ א ֲִפילּ ּו הַ עֲ בָ ָרה ְּב ָע ְל ָמא לֹא ַתעֲ בוֹ ר ָעלַ יְ ּ
יכו:
ַע ּ ִמין ,וַ אֲ ִפילּ ּו ַּבר נ ָׁש ִמזְ יָינָא ,לָ א יַעֲ בוֹ ר ָעלַ יְ ּ
הלכה – הרמב"ם תפילה פרק ה'
)ד( תקון הגוף כיצד כשהוא עומד בתפלה צריך לכוין את רגליו זו בצד זו ונותן עיניו
למטה כאילו הוא מביט לארץ ויהיה לבו פנוי למעלה כאילו הוא עומד בשמים ומניח
ידיו על לבו כפותין הימנית על השמאלית ועומד כעבד לפני רבו באימה ביראה ופחד
ולא יניח ידיו על חלציו:
)ה( תקון המלבושים כיצד מתקן מלבושיו תחלה ומציין עצמו ומהדר שנאמר השתחוו
לה' בהדרת קדש ולא יעמוד בתפלה באפונדתו ולא בראש מגולה ולא ברגלים מגולות
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אם דרך אנשי המקום שלא יעמדו בפני הגדולים אלא בבתי הרגלים ובכל מקום לא
יאחוז תפילין בידו וספר תורה בזרועו ויתפלל מפני שלבו טרוד בהן ולא יאחוז כלים
ומעות בידו אבל מתפלל הוא ולולב בידו בימות החג מפני שהוא מצות היום היה
משוי על ראשו והגיע זמן תפלה אם היה פחות מארבעה קבין מפשילו לאחוריו
ומתפלל בו היה ארבעה קבין מניחו על גבי קרקע ואחר כך יתפלל דרך כל החכמים
ותלמידיהם שלא יתפללו אלא כשהן עטופים:
)ו( תקון המקום כיצד יעמוד במקום נמוך ויחזיר פניו לכותל וצריך לפתוח חלונות או
פתחים כנגד ירושלים כדי להתפלל כנגדן שנאמר וכוין פתיחן ליה בעיליתיה וגו'
וקובע מקום לתפלתו תמיד ואין מתפלל בחורבה ולא אחורי בית הכנסת אלא אם כן
החזיר פניו לבית הכנסת ואסור לישב בצד העומד בתפלה או לעבור לפניו עד שירחיק
ממנו ארבע אמות:

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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