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חק לישראל – פרשת חוקת יום ו'
במדבר פרק כא'

ֹאמר ִאם נָתֹ ן ִּת ּ ֵתן אֶ ת הָ ָעם הַ זֶּה ְּבי ִָדי וְ הַ ח ֲַר ְמ ִּתי
)ב( וַ יִ ּ ַ ּדר יִ שְׂ ָראֵ ל נ ֶֶדר לַ יהֹוָ ה וַ ּי ַ
ֹאמר ִאם נָתֹ ן ִּת ּ ֵתן אֶ ת הָ ָעם הַ זֶּה ְ ּבי ִָדי
אֶ ת ָע ֵריהֶ ם) :ב( וַ יִ ּ ַ ּדר יִ שְׂ ָראֵ ל נ ֶֶדר לַ יהֹוָ ה וַ יּ ַ
וְ הַ ח ֲַר ְמ ִּתי אֶ ת ָע ֵריהֶ ם:

קֳדם יְ ָי וַ אֲ ַמר ִאם ִמ ְמסַ ר ִּת ְמסַ ר יָת ַע ּ ָמא הָ ֵדין ִּב ִידי וַ אֲ גַ ּ ַמר
)ב( וְ קַ ּיֵם יִ שְׂ ָראֵ ל ְקיָם ָ

יָת ִק ְרוֵיהוֹ ן:

)ג( וַ יִ ּ ְׁש ַמע יְ הֹוָ ה ְּבקוֹ ל יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יִ ּ ּ ֵתן אֶ ת הַ ְּכנַעֲ נִ י וַ ַיּח ֲֵרם אֶ ְתהֶ ם וְ אֶ ת ָע ֵריהֶ ם
שם הַ ּ ָמקוֹ ם חָ ְר ָמה) :ג( וַ יִ ּ ְׁש ַמע יְ הֹוָ ה ְ ּבקוֹ ל יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יִ ּ ּ ֵתן אֶ ת ַה ְּכנַעֲ נִ י וַ יַ ּח ֲֵרם
וַ יִ ּ ְק ָרא ׁ ֵ
אֶ ְתהֶ ם וְ אֶ ת ָע ֵריהֶ ם וַ יִ ּ ְק ָרא ׁ ֵשם הַ ּ ָמקוֹ ם חָ ְר ָמה:

יה ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל ו ְּמסַ ר יָת ְּכנַעֲ נָאָ ה
)ג( וְ קַ ּ ֵביל יְ ָי צְ לוֹ ֵת ּ

וְ גַ ּ ַמר י ְָתהוֹ ן וְ יָת ִק ְרוֵיהוֹ ן ו ְּק ָרא ְׁש ָמא ְדאַ ְת ָרא חָ ְר ָמה:

סוף ִל ְסבּ ֹב אֶ ת אֶ ֶרץ אֱדוֹ ם וַ ִּת ְקצַ ר נֶפֶ ׁש הָ ָעם
עו ֵמ ֹ
הר הָ הָ ר ֶ ּד ֶר ְך יַם ּ
)ד( וַ יִ ּ ְס ּ
ְ
ְ
ד ֶרך) :ד(
עו ֵמהֹר הָ הָ ר ֶ ּד ֶרך יַם ּ
ַּב ָ ּד ֶר ְך) :ד( וַ יִ ּ ְס ּ
סוף ִל ְסבּ ֹב אֶ ת אֶ ֶרץ אֱדוֹ ם וַ ִּת ְקצַ ר נֶפֶ ׁש הָ ָעם ַּב ָ ּ
וּנְ ָטל ּו ְמהֹר טו ָּרא אֹ ַרח י ּ ַָמא ְדסוּף ְלאַ ּקָ פָ א יָת אַ ְר ָעא ֶדאֱדוֹ ם וַ עֲ קַ ת נ ְַפ ׁ ָשא ְד ַע ּ ָמא ְּבאוֹ ְרחָ א:

מות ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ִּכי
וב ׁ ֶ
)ה( וַ יְ ַד ֵּבר הָ ָעם ּ ֵבאל ִֹהים ּ ְ
נו ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם לָ ּ
משה לָ ָמה הֶ עֱ ִליתֻ ּ
משה
וב ׁ ֶ
נו קָ צָ ה ַּב ֶּלחֶ ם הַ ְ ּקלֹקֵ ל) :ה( וַ יְ ַד ּ ֵבר הָ ָעם ּ ֵבאל ִֹהים ּ ְ
אֵ ין לֶ חֶ ם וְ אֵ ין ַמיִ ם וְ נ ְַפ ׁ ֵש ּ
נו קָ צָ ה ַּב ּלֶ חֶ ם הַ ְ ּקלֹקֵ ל:
מות ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ִּכי אֵ ין לֶ חֶ ם וְ אֵ ין ַמיִ ם וְ נ ְַפ ׁ ֵש ּ
נו ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם לָ ּ
לָ ָמה הֶ עֱ ִליתֻ ּ
ֹשה נְ צוֹ ְל ָמא אַ ּ ֶס ְק ּת ּונָא ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם ִל ְמ ַמת ְּב ַמ ְד ְּב ָרא אֲ ֵרי לֵ ית לַ ְח ָמא
ימ ָרא ַדיְ ָי וְ ִעם מ ׁ ֶ
)ה( וְ ִא ְת ַר ַעם ַע ּ ָמא ְּב ֵמ ְ
יה קָ ִליל:
יכלֵ ּ
וְ לֵ ית ַמ ּיָא וְ נ ְַפ ׁ ָשנָא ָעקַ ת ְּב ַמ ּנָא הָ ֵדין ְ ּד ֵמ ְ

כו אֶ ת הָ ָעם וַ יּ ָָמת ַעם ָרב
)ו( וַ יְ ׁ ַש ַּלח יְ הֹוָ ה ָּב ָעם אֵ ת הַ נְּ חָ ִׁשים הַ ּ ְׂש ָר ִפים וַ יְ נ ּ ְַׁש ּ
כו אֶ ת הָ ָעם וַ יּ ָָמת
ִמיִ ּשְׂ ָראֵ ל) :ו( וַ יְ ׁ ַש ַּלח יְ הֹוָ ה ָּב ָעם אֵ ת הַ ּנְחָ ִׁשים הַ ּ ְׂש ָר ִפים וַ יְ נ ּ ְַׁש ּ
מיִ ּשְׂ ָראֵ ל) :ו( וְ גָ ֵרי יְ ָי ְּב ַע ּ ָמא יָת ִחיוַ ן קָ לָ ן וּנְ ִכית ּו יָת ַע ּ ָמא ו ִּמית ַעם סַ גִּ י ִמיִ ּשְׂ ָראֵ ל:
ַעם ָרב ִ
ְ
נו בַ יהֹוָ ה וָ בָ ך ִה ְת ּ ַפ ֵּלל אֶ ל יְ הֹוָ ה
משה וַ ּי ְ
)ז( וַ ָ ּי ֹבא הָ ָעם אֶ ל ׁ ֶ
נו ִּכי ִד ַּב ְר ּ
רו חָ ָטא ּ
ֹאמ ּ
רו
משה וַ ּי ְ
משה ְ ּב ַעד הָ ָעם) :ז( וַ ָיּ ֹבא הָ ָעם אֶ ל ׁ ֶ
ינו אֶ ת הַ ּנָחָ ׁש וַ יִ ּ ְת ּ ַפ ֵּלל ׁ ֶ
ֹאמ ּ
וְ יָסֵ ר ֵמ ָעלֵ ּ

משה ְּב ַעד
ינו אֶ ת ַה ּנָחָ ׁש וַ יִ ּ ְת ּפַ ּלֵ ל ׁ ֶ
נו בַ יהֹוָ ה וָ בָ ְך ִה ְת ּפַ ּלֵ ל אֶ ל יְ הֹוָ ה וְ ָיסֵ ר ֵמ ָעלֵ ּ
אנו ִּכי ִד ַּב ְר ּ
חָ ָט ּ
ְ
קֳדם יְ ָי וְ יַעֲ ִ ּדי ִמ ּ ָננָא יָת
קֳדם יְ ָי וְ ִע ּ ָמך נְ צֵ ינָא צַ ִּלי ָ
אֲרי ִא ְת ַר ַע ְמנָא ָ
ֹשה וַ אֲ ָמר ּו חַ ְבנָא ֵ
אֲתא ַע ּ ָמא ְלמ ׁ ֶ
הָ ָעם) :ז( וַ ָ
ֹשה ַעל ַע ּ ָמא:
ִחוְ יָא וְ צַ ִ ּלי מ ׁ ֶ

ש ָרף וְ שִׂ ים אֹ תוֹ ַעל נֵס וְ הָ יָה ָּכל הַ ּנ ָׁש ּ ְ
וך
שה ְל ָך ָ ׂ
משה עֲ ֵ ׂ
)ח( וַ יֹּאמֶ ר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
ָ
ש ָרף וְ שִׂ ים אֹ תוֹ ַעל נֵס וְ הָ יָה ָּכל
שה ְלך ָ ׂ
משה עֲ ֵ ׂ
ֶׁ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל
וְ ָראָ ה אֹ תוֹ וָ חָ י) :ח( וַ יּ ֶ

הַ ּנ ָׁש ּ ְ
וך וְ ָראָ ה אֹ תוֹ וָ חָ י:

יה ַעל אָ ת וִ יהֵ י ָּכל ְ ּדיִ ְתנְ ִכית וְ ֶי ֱחזֵי
ָת ּ
ֹשה עֲ בֵ יד לָ ְך קָ ְליָא וְ ׁ ַש ֵ ּוי י ֵ
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
)ח( וַ ַ

יה וְ יִ ְתקַ ּיָם:
ָת ּ
י ֵ

יש
ָש ְך הַ ּנָחָ ׁש אֶ ת ִא ׁ
הו ַעל הַ ּנֵס וְ הָ יָה ִאם נ ׁ ַ
משה נְ חַ ׁש נְ ׁ ֶ
ֶׁ
)ט( וַ יּ ַַעשׂ
חשת וַ יְ שִׂ ֵמ ּ
הו ַעל הַ ּנֵס וְ הָ יָה ִאם
משה נְ חַ ׁש נְ ׁ ֶ
ֶׁ
חשת וָ חָ י) :ט( וַ יּ ַַעשׂ
וְ ִה ִּביט אֶ ל נְ חַ ׁש הַ נְּ ׁ ֶ
חשת וַ יְ שִׂ ֵמ ּ

ֵיה ַעל אָ ת
ֹשה ִחוְ יָא ִדנְ חָ ׁ ָשא וְ ׁ ַשוְ י ּ
חשת וָ חָ י) :ט( וַ עֲ בַ ד מ ׁ ֶ
יש וְ ִה ִ ּביט אֶ ל נְ חַ ׁש הַ נְּ ׁ ֶ
ָש ְך הַ ּנָחָ ׁש אֶ ת ִא ׁ
נ ַׁ
וַ הֲוָ ה ַּכד נ ִָכית ִחוְ יָא יָת ּגַ ְב ָרא ו ִּמ ְס ּ ַת ּ ֵכל ְל ִחוְ יָא ִדנְ חָ ׁ ָשא ו ִּמ ְתקַ ּיָם:

נו ְּבאֹ בֹת:
עו ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ ַיּחֲ ּ
ֲנו ְ ּבאֹ בֹת) :י( וַ יִ ּ ְס ּ
עו ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ ַיּח ּ
)י( וַ יִ ּ ְס ּ

)י( וּנְ ָטל ּו ְּבנֵי

יִ שְׂ ָראֵ ל ו ְּׁשרוֹ ְּבאֹ ֹבת:

ֲנו ְּב ִעיֵּי הָ עֲ בָ ִרים ַּב ּ ִמ ְד ָּבר אֲ ׁ ֶשר ַעל ּ ְפנֵי מוֹ אָ ב ִמ ּ ִמזְ ַרח
עו ֵמאֹ בֹת וַ ַיּח ּ
)יא( וַ יִ ּ ְס ּ
נו ְ ּב ִעיֵּי הָ עֲ בָ ִרים ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ֲא ׁ ֶשר ַעל ּ ְפנֵי מוֹ אָ ב ִמ ּ ִמזְ ַרח
הַ ּ ׁ ָש ֶ
עו ֵמאֹ בֹת וַ ַיּ ֲח ּ
מ ׁש) :יא( וַ יִ ּ ְס ּ
הַ ּ ׁ ָשמֶ ׁש:

)יא( וּנְ ָטל ּו ֵמאֹ בֹת ו ְּׁשרוֹ ִּב ְמגִ יזַת עֲ בָ ָראֵ י ְּב ַמ ְד ְּב ָרא ִ ּדי ַעל אַ ּ ֵפי מוֹ אָ ב ִמ ּ ַמ ְדנַח ִׁש ְמ ׁ ָשא:
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ֲנו ְּבנַחַ ל ז ֶָרד:
עו וַ ַיּח ּ
ִמ ּ ׁ ָשם ָנסָ ּ

)יב(
ְּב ַנחֲלָ א ְדז ֶָרד:

)יב(

ֲנו ְ ּבנַחַ ל ָז ֶרד:
עו וַ ַיּח ּ
ִמ ּ ׁ ָשם נָסָ ּ

)יב( ִמ ּ ַת ּ ָמן נְ ָטל ּו ו ְּׁשרוֹ

אֲשר ַּב ּ ִמ ְד ָּבר הַ יֹּצֵ א ִמגְּ בֻ ל הָ ֱאמ ִֹרי ִּכי אַ ְרנוֹ ן
ֲנו מֵ ֵעבֶ ר אַ ְרנוֹ ן ׁ ֶ
עו וַ ַיּח ּ
)יג( ִמ ּ ׁ ָשם נָסָ ּ
ֲשר ַּב ּ ִמ ְד ָּבר
ֲנו ֵמ ֵעבֶ ר אַ ְרנוֹ ן א ׁ ֶ
עו וַ ַיּח ּ
בול מוֹ אָ ב ּ ֵבין מוֹ אָ ב ּובֵ ין הָ אֱ מ ִֹרי) :יג( ִמ ּ ׁ ָשם נָסָ ּ
גְּ ּ
אמ ִֹרי) :יג( ִמ ּ ַת ּ ָמן נְ ָטל ּו ו ְּׁשרוֹ ֵמ ִע ְב ָרא
בול מוֹ אָ ב ּ ֵבין מוֹ אָ ב ּובֵ ין הָ ֱ
הַ יֹּצֵ א ִמגְּ בֻ ל הָ ֱאמ ִֹרי ִּכי אַ ְרנוֹ ן גְּ ּ
אֲרי אַ ְרנוֹ ן ְּתחוּם מוֹ אָ ב ּ ֵבין מוֹ אָ ב וּבֵ ין אֱמוֹ ָראָ ה:
ְדאַ ְרנוֹ ן ִ ּדי ְב ַמ ְד ְּב ָרא ְ ּדנָפֵ ק ִמ ְּתחוּם אֱמוֹ ָראָ ה ֵ

סופָ ה וְ אֶ ת הַ נְּ חָ ִלים אַ ְרנוֹ ן:
)יד( ַעל ּ ֵכן יֵאָ ַמר ְּבסֵ פֶ ר ִמ ְל ֲחמֹת יְ הֹוָ ה אֶ ת וָ הֵ ב ְּב ּ
סופָ ה וְ אֶ ת הַ נְּ חָ ִלים אַ ְרנוֹ ן:
ַעל ּ ֵכן יֵאָ ַמר ְּבסֵ פֶ ר ִמ ְלחֲ מֹת יְ הֹוָ ה אֶ ת וָ הֵ ב ְ ּב ּ

)יד(

)יד( ַעל ּ ֵכן יִ ְתאַ ּ ַמר

ְּב ִס ְפ ָרא ְק ָר ִבין ַ ּדעֲ בַ ד יְ ָי ַעל י ּ ַָמא ְדסוּף וּגְ בו ַּרן ְ ּד ַעל ַנחֲלֵ י אַ ְרנוֹ ן:

בול מוֹ אָ ב) :טו( וְ אֶ ׁ ֶשד הַ נְּ חָ ִלים
)טו( וְ אֶ ׁ ֶשד הַ נְּ חָ ִלים אֲ ׁ ֶשר נ ָָטה ְל ׁ ֶשבֶ ת ָער וְ ְׁ
נִש ַען ִלגְ ּ
בול מוֹ אָ ב) :טו( וְ ׁ ָשפו ְּך ַנחֲלַ ּיָא ְ ּד ִמ ַ ּד ְּב ִרין לָ קֳ בֵ ל ְלחַ ּיָת ו ִּמ ְס ְּת ִמיךְ
א ֶׁ
ֲשר נ ָָטה ְל ׁ ֶשבֶ ת ָער וְ נִ ְׁש ַען ִלגְ ּ
ִל ְתחוּם מוֹ אָ ב:

משה אֱ ֹסף אֶ ת הָ ָעם וְ אֶ ְּתנָה
ֲשר אָ ַמר יְ הֹוָ ה ְל ׁ ֶ
ומ ּ ׁ ָשם ְּבאֵ ָרה ִהוא הַ ְּבאֵ ר א ׁ ֶ
)טז( ּ ִ
משה ֱא ֹסף אֶ ת הָ ָעם וְ אֶ ְּתנָה
אֲשר אָ ַמר יְ הֹוָ ה ְל ׁ ֶ
ומ ּ ׁ ָשם ְּבאֵ ָרה ִהוא הַ ְ ּבאֵ ר ׁ ֶ
לָ הֶ ם ָמיִ ם) :טז( ּ ִ
לָ הֶ ם ָמיִ ם:

ֹשה ְּכנוֹ ׁש יָת ַע ּ ָמא וְ אֶ ּ ֵתן ְלהוֹ ן ַמ ּיָא:
ירא ִ ּדי אֲ ַמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
ירא ִהיא בֵ ָ
)טז( ו ִּמ ּ ַת ּ ָמן ִא ְתיְ ִהיבַ ת ְלהוֹ ן ּ ֵב ָ

נו לָ הּ ) :יז( אָ ז י ִָׁשיר יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת
)יז( אָ ז י ִָׁשיר יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת הַ ּ ִׁש ָ
ירה הַ זֹּאת עֲ ִלי ְבאֵ ר עֱ ּ
ירא ׁ ַש ָּבח ּו לָ ּה:
נו לָ ּה) :יז( ְּבכֵ ן ׁ ַש ַּבח יִ שְׂ ָראֵ ל יָת ּתו ְּׁש ַּב ְח ּ ָתא הָ ָדא סַ ִּקי בֵ ָ
הַ ּ ִׁש ָ
ירה הַ זֹּאת עֲ ִלי ְבאֵ ר עֱ ּ
)יח(

ומ ּ ִמ ְד ָּבר ַמ ּ ָתנָה:
רוהָ נְ ִדיבֵ י הָ ָעם ִּב ְמחֹקֵ ק ְּב ִמ ְׁשעֲ נ ָֹתם ּ ִ
רוהָ ָ ׂ
ש ִרים ָּכ ּ
ְּבאֵ ר חֲפָ ּ

ומ ּ ִמ ְד ָּבר ַמ ּ ָתנָה:
רוהָ נְ ִדיבֵ י הָ ָעם ִ ּב ְמחֹקֵ ק ְ ּב ִמ ְׁשעֲ ֹנ ָתם ּ ִ
רוהָ ָ ׂ
ש ִרים ָּכ ּ
)יח( ְ ּבאֵ ר חֲפָ ּ

ירא
)יח( ּ ֵב ָ

ישי ַע ּ ָמא סַ ְפ ַר ּיָא ְּבחו ְּט ֵריהוֹ ן ו ִּמ ּ ַמ ְד ְּב ָרא ִא ְתיְ ִהיבַ ת ְלהוֹ ן:
ְ ּדחָ ְפרוּהָ ַר ְב ְרבַ ּיָא ְּכרוּהָ ֵר ׁ ֵ

ומ ּ ַנח ֲִליאֵ ל ָּבמוֹ ת:
ומ ּ ַמ ּ ָתנָה ַנח ֲִליאֵ ל ּ ִ
ומ ּ ַנח ֲִליאֵ ל ָּבמוֹ ת) :יט( ּ ִ
ומ ּ ַמ ּ ָתנָה ַנח ֲִליאֵ ל ּ ִ
)יט( ּ ִ

)יט(

ו ִּמ ְ ּד ִא ְתיְ ִהיבַ ת ְלהוֹ ן ָנח ֲָתא ִע ּ ְמהוֹ ן ְל ַנחֲלַ ּיָא ו ִּמ ַנחֲלַ ּיָא סָ ְלקָ א ִע ּ ְמהוֹ ן ְל ָר ָמ ָתא:
)כ(

ֹאש הַ ּ ִפ ְס ּגָ ה וְ נִ ְׁשקָ פָ ה ַעל ּ ְפנֵי הַ יְ ִׁשימֹן:
ומ ָּבמוֹ ת הַ ּגַ יְ א אֲ ׁ ֶשר ִּבשְׂ ֵדה מוֹ אָ ב ר ׁ
ִּ

ֹאש הַ ּ ִפ ְס ּגָ ה וְ נִ ְׁשקָ פָ ה ַעל ּ ְפנֵי הַ יְ ִׁשימֹן:
ֲשר ִ ּבשְׂ ֵדה מוֹ אָ ב ר ׁ
ומ ָּבמוֹ ת הַ ּגַ יְ א א ׁ ֶ
)כ( ּ ִ

)כ( ו ֵּמ ָר ָמ ָתא

יש ָר ָמ ָתא ו ִּמ ְס ּ ַת ְכיָא ַעל אַ ּ ֵפי בֵ ית יְ ִׁשימוֹ ן:
ְלחֵ ילַ ּיָא ִ ּדי ְּבחַ ְקלֵ י מוֹ אָ ב ֵר ׁ

אמ ִֹרי לֵ אמֹר) :כא( וַ יִ ּ ְׁשלַ ח יִ שְׂ ָראֵ ל
)כא( וַ יִ ּ ְׁשלַ ח יִ שְׂ ָראֵ ל ַמ ְלאָ ִכים אֶ ל ִסיחֹן ֶמלֶ ְך הָ ֱ
אמ ִֹרי לֵ אמֹר) :כא( ו ְּׁשלַ ח יִ שְׂ ָראֵ ל ִאזְ ּגַ ִ ּדין ְלוָ ת ִסיחוֹ ן ַמ ְל ָּכא ֶדאֱמוֹ ָראָ ה
ַמ ְלאָ ִכים אֶ ל ִסיחֹן ֶמלֶ ְך הָ ֱ
ימר:
ְל ֵמ ָ

ובכֶ ֶרם לֹא נִ ְׁש ּ ֶתה ֵמי ְבאֵ ר ְּב ֶד ֶר ְך הַ ּ ֶמלֶ ְך
ש ֶדה ּ ְ
)כב( אֶ ְע ְּב ָרה ְבאַ ְרצֶ ָך לֹא נִ ּטֶ ה ְּב ָ ׂ
אֲשר נַעֲ ֹ
נֵלֵ ְך ַעד ׁ ֶ
ובכֶ ֶרם לֹא נִ ְׁש ּ ֶתה ֵמי
ש ֶדה ּ ְ
בר גְּ בֻ לֶ ָך) :כב( אֶ ְע ְ ּב ָרה ְבאַ ְרצֶ ָך לֹא נִ ּטֶ ה ְ ּב ָ ׂ

אֲשר נַעֲ ֹבר גְּ בֻ לֶ ָך:
ְבאֵ ר ְ ּב ֶד ֶר ְך הַ ּמֶ לֶ ְך נֵלֵ ְך ַעד ׁ ֶ
ֵמי גוֹ ב ְּבאֹ ַרח ַמ ְל ָּכא ֵנזֵל ַעד ִ ּדי נְ ִעבַ ר ְּתחו ָּמ ְך:

אֲע ַּבר ְּבאַ ְר ָע ְך לָ א נִ ְסטֵ י ַּבחֲקַ ל ו ִּב ְכ ַרם לָ א נִ ְׁש ּ ֵתי
)כב( ִ

)כג( וְ לֹא נ ַָתן ִסיחֹן אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל עֲ ֹבר ִּבגְ בֻ לוֹ וַ ֶיּ ֱאסֹף ִסיחֹן אֶ ת ָּכל ַע ּמוֹ וַ יֵּצֵ א
ָהצָ ה וַ יִ ּ ָּלחֶ ם ְ ּביִ שְׂ ָראֵ ל) :כג( וְ לֹא נ ַָתן ִסיחֹן אֶ ת
ִל ְק ַראת יִ שְׂ ָראֵ ל הַ ּ ִמ ְד ָּב ָרה וַ ָיּבֹא י ְ
יִ שְׂ ָראֵ ל עֲ בֹר ִ ּבגְ בֻ לוֹ וַ ֶיּ ֱאסֹף ִסיחֹן אֶ ת ָּכל ַע ּמוֹ וַ ּיֵצֵ א ִל ְק ַראת יִ שְׂ ָראֵ ל הַ ּ ִמ ְד ָּב ָרה וַ יָ ּ ֹב א י ְָהצָ ה
יה וּנְ פַ ק
יה ו ְּכנ ַׁש ִסיחוֹ ן יָת ָּכל ַע ּ ֵמ ּ
וַ יִ ּלָּ חֶ ם ְ ּביִ שְׂ ָראֵ ל) :כג( וְ לָ א ְׁשבַ ק ִסיחוֹ ן יָת יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ֶמ ְע ַּבר ִּב ְתחו ֵּמ ּ
קֳדמוּת יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ַמ ְד ְּב ָרא וַ אֲ ָתא ְליָהַ ץ וִ אַ גִּ יחַ ְק ָרבָ א ְּביִ שְׂ ָראֵ ל:
לָ ָ

יר ׁש אֶ ת אַ ְרצוֹ ֵמאַ ְר ֹנן ַעד יַבּ ֹק ַעד ְּבנֵי ַע ּמוֹ ן ִּכי
הו יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ִפי חָ ֶרב וַ יִ ּ ַ
)כד( וַ ּי ּ ֵַכ ּ
יר ׁש אֶ ת אַ ְרצוֹ ֵמאַ ְרנֹן ַעד יַ בּ ֹק ַעד
הו יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ִפי חָ ֶרב וַ יִ ּ ַ
בול ְּבנֵי ַע ּמוֹ ן) :כד( וַ יַ ּ ּ ֵכ ּ
ַעז גְּ ּ
יה ֵמאַ ְרנוֹ נָא ַעד
ירת יָת אַ ְר ֵע ּ
בול ְ ּבנֵי ַע ּמוֹ ן) :כד( ו ְּמחָ ִהי יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ִפ ְת ּגַ ם ְ ּדחָ ֶרב וִ ֵ
ְּבנֵי ַע ּמוֹ ן ִּכי ַעז גְּ ּ
אֲרי ַת ִ ּקיף ְּתחו ָּמא ִ ּד ְבנֵי ַע ּמוֹ ן:
יו ְּבקָ א ַעד ְּבנֵי ַע ּמוֹ ן ֵ
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חק לישראל – פרשת חוקת יום ו'
ֵשב יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבכָ ל ָע ֵרי הָ ֱאמ ִֹרי
)כה( וַ יִ ּ ּקַ ח יִ שְׂ ָראֵ ל אֵ ת ָּכל הֶ ָע ִרים הָ אֵ ֶּלה וַ יּ ׁ ֶ
ֵשב יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבכָ ל ָע ֵרי
ְ ּבחֶ ְׁשבּ וֹ ן ּובְ כָ ל ְ ּב ֹנ ֶתיהָ ) :כה( וַ יִ ּ ּקַ ח יִ שְׂ ָראֵ ל אֵ ת ָּכל הֶ ָע ִרים הָ אֵ ּלֶ ה וַ יּ ׁ ֶ
ובכָ ל ְ ּב ֹנ ֶתיהָ :
הָ ֱאמ ִֹרי ְ ּבחֶ ְׁשבּ וֹ ן ּ ְ

יתב יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבכָ ל ִק ְרוֵי
)כה( ו ְּכבַ ׁש יִ שְׂ ָראֵ ל יָת ָּכל ִק ְרוַ ּיָא הָ ִא ּ ֵלין וִ ֵ

אֱמוֹ ָראָ ה ְּבחֶ ְׁשבּ וֹ ן ו ְּבכָ ל ַּכ ְפ ָרנָהָ א:

אשוֹ ן
נִלחַ ם ְּב ֶמלֶ ְך מוֹ אָ ב הָ ִר ׁ
הוא ְ
)כו( ִּכי חֶ ְׁשבּ וֹ ן ִעיר ִסיחֹן ֶמלֶ ְך הָ אֱ ֹ
מ ִרי ִהוא וְ ּ
הוא
וַ יִ ּ ּקַ ח אֶ ת ּ ָכל אַ ְרצוֹ ִמיָּדוֹ ַעד אַ ְרנֹן) :כו( ִּכי חֶ ְׁשבּ וֹ ן ִעיר ִסיחֹן מֶ לֶ ְך הָ ֱאמ ִֹרי ִהוא וְ ּ

נִ ְלחַ ם ְ ּב ֶמלֶ ְך מוֹ אָ ב הָ ִר ׁ
אֲרי חֶ ְׁש ּבוֹ ן קַ ְר ּ ָתא ְ ּד ִסיחוֹ ן
אשוֹ ן וַ יִ ּ ּקַ ח אֶ ת ָּכל אַ ְרצוֹ ִמיָ ּדוֹ ַעד אַ ְרנֹן) :כו( ֵ
יה ַעד אַ ְרנוֹ ן:
יד ּ
יה ִמ ֵ
ַמ ְל ָּכא ֶדאֱמוֹ ָראָ ה ִהיא וְ הוּא אַ ּגַ ח ְק ָרבָ א ְּב ַמ ְל ָּכא ְדמוֹ אָ ב קַ ְד ָמאָ ה וּנְ ִסיב יָת ָּכל אַ ְר ֵע ּ
ֹאו חֶ ְׁשבּ וֹ ן ִּת ָּבנֶה וְ ִתכּ וֹ נֵן ִעיר ִסיחוֹ ן) :כז( ַעל ּ ֵכן
רו הַ ּ ְׁ
)כז( ַעל ּ ֵכן י ְ
מש ִלים בּ ּ
ֹאמ ּ
רו הַ ּ ְׁ
י ְ
ֵימרוּן ְמ ָתלַ ּיָא עוּל ּו ְלחֶ ְׁשבּ וֹ ן
ֹאו חֶ ְׁשבּ וֹ ן ִּת ָּבנֶה וְ ִת ּכוֹ נֵן ִעיר ִסיחוֹ ן) :כז( ַעל ּ ֵכן י ְ
מש ִלים בּ ּ
ֹאמ ּ
ִּת ְת ְּבנֵי וְ ִת ְׁש ּ ַת ְכלַ ל קַ ְר ּ ָתא ְד ִסיחוֹ ן:

)כח( ִּכי אֵ ׁש יָצְ אָ ה ֵמחֶ ְׁשבּ וֹ ן לֶ הָ בָ ה ִמ ִ ּק ְריַת ִסיחֹן אָ ְכלָ ה ָער מוֹ אָ ב ַּבעֲ לֵ י ָּבמוֹ ת
אַ ְר ֹנן) :כח( ִּכי אֵ ׁש יָצְ אָ ה ֵמחֶ ְׁשבּ וֹ ן לֶ הָ בָ ה ִמ ִּק ְר ַית ִסיחֹן אָ ְכלָ ה ָער מוֹ אָ ב ַּבעֲ לֵ י ָּבמוֹ ת אַ ְר ֹנן:
יתא ִמ ּקַ ְר ּ ָתא ְד ִסיחוֹ ן ְק ִטיל ּו ַע ּ ָמא ִ ּד ְׁשרוֹ
אֲרי ִקידוּם ּ ַת ִּקיף ְּכאֶ ּ ׁ ָשא נְ פַ ק ֵמחֶ ְׁשבּ וֹ ן ָע ְב ֵדי ְק ָרבָ א ְּכ ׁ ַש ְלהוֹ ִב ָ
)כח( ֵ
ִב ְלחָ יַת מוֹ אָ ב כּ ו ְּמ ַר ּיָא ְ ּדפָ ְל ִחין ּ ֵבית ַ ּדחֲלָ א ָר ָמ ָתא ְדאַ ְרנוֹ ן:

ובנ ָֹתיו ַּב ּ ְׁש ִבית ְל ֶמלֶ ְך
יטם ּ ְ
)כט( אוֹ י ְל ָך מוֹ אָ ב אָ בַ ְד ּ ָת ַעם ְּכמוֹ ׁש נ ַָתן ָּבנָיו ּ ְפלֵ ִ
ובנ ָֹתיו ַּב ּ ְׁש ִבית ְל ֶמלֶ ְך
יטם ּ ְ
אֱ מ ִֹרי ִסיחוֹ ן) :כט( אוֹ י ְל ָך מוֹ אָ ב אָ בַ ְד ּ ָת ַעם ְּכמוֹ ׁש נ ַָתן ָּבנָיו ּ ְפלֵ ִ
יה ְּב ִׁש ְביָא
אמ ִֹרי ִסיחוֹ ן) :כט( וַ י ְלכוֹ ן מוֹ אָ בָ אֵ י ֲאבַ ְד ּתוּן ַע ּ ָמא ְדפָ ְל ִחין ִל ְכמוֹ ׁש ְמסַ ר ְּבנוֹ ִהי צִ ִירין ו ְּבנ ֵָת ּ
ֱ
ְל ַמ ְל ָּכא ֶדאֱמוֹ ָראָ ה ִסיחוֹ ן:

ירם אָ בַ ד
ידבָ א) :ל( וַ נִּ ָ
אֲשר ַעד ֵמ ְ
ירם אָ בַ ד חֶ ְׁשבּ וֹ ן ַעד ִ ּדי ֹבן וַ ּנ ּ ִַׁשים ַעד ֹנפַ ח ׁ ֶ
)ל( וַ נִּ ָ
ּ
ידבָ א) :ל( ו ַּמ ְלכ ּו ְפסָ קַ ת ֵמחֶ ְׁשבּ וֹ ן עֲ ָדא ׁשו ְּל ַטן ִמ ִ ּדיבוֹ ן
ֲשר ַעד ֵמ ְ
חֶ ְׁשבּ וֹ ן ַעד ִ ּדי ֹבן וַ נ ּ ִַׁשים ַעד נֹפַ ח א ׁ ֶ
וְ צַ ִדיא ּו ַעד ֹנפַ ח ִ ּד ְס ִמ ְ
יך ַעד ֵמ ְידבָ א:

ֵשב יִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּבאֶ ֶרץ הָ ֱאמ ִֹרי:
אמ ִֹרי) :לא( וַ יּ ׁ ֶ
ֵשב יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבאֶ ֶרץ הָ ֱ
)לא( וַ יּ ׁ ֶ

יתב יִ שְׂ ָראֵ ל
)לא( וִ ֵ

אֲרע אֱמוֹ ָראָ ה:
ַּב ַ

ֹתיהָ וַ ּי ֶֹיר ׁש }וַ ּיוֹ ֶר ׁש{ אֶ ת הָ ֱאמ ִֹרי אֲ ׁ ֶשר
דו ְּבנ ֶ
משה ְל ַר ּגֵל אֶ ת י ְַעזֵר וַ יִ ּ ְל ְּכ ּ
)לב( וַ יִ ּ ְׁשלַ ח ׁ ֶ
דו ְ ּב ֹנ ֶתיהָ ַו ּי ֶֹיר ׁש }וַ ּיוֹ ֶר ׁש{ אֶ ת הָ אֱ מ ִֹרי ֲא ׁ ֶשר ׁ ָשם:
שם) :לב( וַ יִ ּ ְׁשלַ ח ׁ ֶ
ָׁ
משה ְל ַר ּגֵל אֶ ת י ְַעזֵר וַ יִ ּ ְל ְּכ ּ
ֹשה ְלאַ ָּללָ א יָת י ְַעזֵר ו ְּכבָ ׁש ּו ַּכ ְפ ָרנָהָ א וְ ָת ִר ְ
יך יָת אֱמוֹ ָראָ ה ִ ּדי ַת ּ ָמן:
)לב( ו ְּׁשלַ ח מ ׁ ֶ

הוא וְ כָ ל ַע ּמוֹ
לו ֶ ּד ֶר ְך הַ ָּב ׁ ָשן וַ יֵּצֵ א עוֹ ג ֶמלֶ ְך הַ ָּב ׁ ָשן ִל ְק ָר ָ
אתם ּ
נו וַ יַּעֲ ּ
)לג( וַ יִ ּ ְפ ּ
ְ
ְ
הוא וְ כָ ל
לו ֶ ּד ֶרך הַ ָּב ׁ ָשן וַ יֵּצֵ א עוֹ ג ֶמלֶ ך הַ ָּב ׁ ָשן ִל ְק ָר ָ
אתם ּ
נו וַ ַיּעֲ ּ
לַ ּ ִמ ְלחָ ָמה אֶ ְד ֶר ִעי) :לג( וַ יִ ּ ְפ ּ
ַע ּמוֹ לַ ּ ִמ ְלחָ ָמה אֶ ְד ֶר ִעי) :לג( וְ ִא ְת ּ ְפנִ יא ּו ו ְּס ִליק ּו ְלאֹ ַרח ַמ ְתנָן וּנְ פַ ק עוֹ ג ַמ ְל ָּכא ְד ַמ ְתנָן לָ קֳ ָדמו ְּתהוֹ ן הוּא וְ כָ ל
יה ְלאַ ּגָ חָ א ְק ָרבָ א ְלאֶ ְד ֶר ִעי:
ַע ּ ֵמ ּ

ירא אֹ תוֹ ִּכי ְבי ְָד ָך נ ַָת ִּתי אֹ תוֹ וְ אֶ ת ָּכל ַע ּמוֹ
משה אַ ל ִּת ָ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)לד( וַ יּ ֶ
ְ
אֲשר יוֹ ׁ ֵשב ְּבחֶ ְׁשבּ וֹ ן:
ית ְל ִסיחֹן ֶמלֶ ך הָ ֱאמ ִֹרי ׁ ֶ
אֲשר ָעשִׂ ָ
ית לּ וֹ ַּכ ׁ ֶ
וְ אֶ ת אַ ְרצוֹ וְ ָעשִׂ ָ

ירא אֹ תוֹ ִּכי ְביָ ְד ָך נ ַָת ִּתי אֹ תוֹ וְ אֶ ת ָּכל ַע ּמוֹ וְ אֶ ת אַ ְרצוֹ
משה אַ ל ִּת ָ
ֶׁ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל
)לד( וַ יּ ֶ
ְ
ֹשה לָ א ִת ְדחַ ל
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
שב ְ ּבחֶ ְׁשבּ וֹ ן) :לד( וַ ַ
ית ְל ִסיחֹן ֶמלֶ ך ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ׁ ֶשר יוֹ ׁ ֵ
ית ּלוֹ ַּכאֲ ׁ ֶשר ָעשִׂ ָ
וְ ָעשִׂ ָ

יה ְּכ ָמא ִדי עֲ בַ ְד ְּת ְל ִסיחוֹ ן ַמ ְל ָּכא
יה וְ ַת ְע ּ ֵבד לֵ ּ
יה וְ יָת אַ ְר ֵע ּ
יה וְ יָת ָּכל ַע ּ ֵמ ּ
ָת ּ
יד ְך ְמסָ ִרית י ֵ
אֲרי ִב ָ
ֵיה ֵ
ִמ ּנ ּ
ָתב ְּבחֶ ְׁשבּ וֹ ן:
ֶדאֱמוֹ ָראָ ה ִ ּדי י ֵ

יר ׁש ּו אֶ ת
ש ִריד וַ יִ ּ ְ
)לה( וַ ּיַכּ ּו אֹ תוֹ וְ אֶ ת ָּבנָיו וְ אֶ ת ָּכל ַע ּמוֹ ַעד ִּב ְל ִּתי ִה ְׁש ִאיר לוֹ ָ ׂ
ש ִריד וַ יִ ּ ְיר ׁש ּו אֶ ת
אַ ְרצוֹ ) :לה( וַ ּיַכּ ּו אֹ תוֹ וְ אֶ ת ָּבנָיו וְ אֶ ת ָּכל ַע ּמוֹ ַעד ִ ּב ְל ִּתי ִה ְׁש ִאיר לוֹ ָ ׂ
אַ ְרצוֹ :

יה:
יה ְמ ׁ ֵשזִ יב וִ ִירית ּו יָת אַ ְר ֵע ּ
יה ַעד ְ ּדלָ א ִא ְׁש ְּתאַ ר לֵ ּ
יה וְ יָת ְּבנוֹ ִהי וְ יָת ָּכל ַע ּ ֵמ ּ
ָת ּ
)לה( ו ְּמחוֹ י ֵ
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חק לישראל – פרשת חוקת יום ו'
רש"י
)ב( והחרמתי  -אקדיש שללם לגבוה:
)ג( ויחרם אתהם  -בהריגה :ואת עריהם -
חרמי גבוה:
)ד( דרך ים סוף  -כיון שמת אהרן ובאה
עליהם מלחמה זו חזרו לאחוריהם דרך ים
סוף הוא הדרך שחזרו להם כשנגזר עליהם
גזירת מרגלים שנא' )דברים א( וסעו
המדברה דרך ים סוף .וכאן חזרו לאחוריהם
)עיין פ' פנחס( שבע מסעות שנא' )שם י( ובני
ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה שם
מת אהרן .וכי במוסרה מת והלא בהר ההר
מת אלא שם חזרו והתאבלו עליו והספידוהו
כאילו הוא בפניהם וצא ובדוק במסעות
ותמצא שבע מסעות מן מוסרה עד הר ההר:
לסבב את ארץ אדום  -שלא נתנם לעבור
בארצו :ותקצר נפש העם בדרך  -בטורח
הדרך שהוקשה להם אמרו עכשיו היינו
קרובים להכנס לארץ ואנו חוזרים לאחורינו
כך חזרו אבותינו ונשתהו שלשים ושמונה שנה
עד היום לפיכך קצרה נפשם בעינוי הדרך
ובלשון לע"ז אנקרודלו"ר ולא יתכן לומר
ותקצר נפש העם בדרך בהיותם בדרך ולא פי'
בו במה קצרה שכל מקום שתמצא קצור נפש
במקרא מפורש שם במה קצרה כגון )זכריה
יא( ותקצר נפשי בהם וכגון )שופטים י( ותקצר
נפשו בעמל ישראל וכל דבר הקשה על אדם
נופל בו לשון קצור נפש כאדם שהטורח בא
עליו ואין דעתו רחבה לקבל אותו הדבר ואין
לו מקום בתוך לבו לגור שם אותו הצער
ובדבר המטריח נופל לשון גודל שגדול הוא
וכבד על האדם כגון )זכריה יא( וגם נפשם
בחלה בי גדלה עלי )איוב י( ויגאה כשחל
תצודני כללו של פירוש כל לשון קצור נפש
בדבר לשון שאין יכול לסובלו הוא שאין
הדעת סובלתו:
)ה( באלהים ובמשה  -השוו עבד לקונו
)במ"ר( :למה העליתנו  -שניהם שוים:
ונפשנו קצה  -אף זה לשון קצור נפש ומאוס:
בלחם הקלוקל  -מד )ע"ז ה( לפי שהמן
נבלע באיברים קראוהו קלוקל אמרו עתיד

המן הזה שיתפח במעינו כלום יש ילוד אשה
שמכניס ואינו מוציא:
)ו( את הנחשים השרפים ) -במ"ר( ששורפים
את האדם בארס שיניהם :וינשכו את העם -
יבא נחש שלקה על הוצאת דבה ויפרע
ממוציאי דבה יבא נחש שכל המינין נטעמים
לו טעם אחד )טעם עפר( ויפרע מכפויי
טובה שדבר אחד משתנה להם לכמה
מטעמים:
)ז( ויתפלל משה  -מכאן למי שמבקשים ממנו
מחילה שלא יהא אכזרי מלמחול:
)ח( על נס  -על כלונס שקורים פירטיק"א
בלע"ז וכן )ישעיה ל( וכנס על הגבעה )שם
מט( ארים נסי )שם יג( שאו נס ולפי שהוא
גבוה לאות ולראיה קוראו נס :כל הנשוך -
)במדבר רבה( אפי' כלב או חמור נושכו היה
נזוק ומתנונה והולך אלא שנשיכת הנחש
ממהרת להמית לכך נא' כאן וראה אותו
ראיה בעלמא ובנשיכת הנחש נא' והביט והיה
אם נשך הנחש את איש והביט וגו' שלא היה
ממהר נשוך הנחש להתרפאות אלא א"כ
מביט בו בכוונה ואמרו רבותינו וכי נחש
ממית או מחיה אלא בזמן שהיו ישראל
מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם
לאביהם שבשמים היו מתרפאים ואם לאו היו
נמוקים )נ"א נזוקים(:
)ט( נחש נחשת ) -שם( לא נאמר לו לעשותו
של נחשת אלא אמר משה הקב"ה קוראו נחש
ואני אעשנו של נחושת לשון נופל על לשון:
)יא( בעיי העברים  -לא ידעתי למה נקרא
שמם עיים ועי לשון חורבה הוא דבר הטאוט
במטאטא והעי"ן בו יסוד לבדה והוא מלשון
יעים )ישעיה כח( ויעה ברד :העברים  -דרך
מעבר העוברים שם את הר נבו אל ארץ כנען
שהוא מפסיק בין ארץ מואב לארץ אמורי:
על פני מואב ממזרח השמש  -במזרחה של
ארץ מואב:
)יג( מגבול האמורי  -תחום סוף מצר שלהם
וכן )דברים ב( גבול מואב לשון קצה וסוף:
מעבר ארנון  -הקיפו ארץ מואב כל דרומה
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ומזרחה עד שבאו מעבר השני לארנון בתוך
ארץ האמורי בצפונה של ארץ מואב :היוצא
מגבול האמורי  -רצועה יוצאה מגבול
האמורי והיא של אמוריים ונכנסת לגבול
מואב עד ארנון שהוא גבול מואב ושם חנו
ישראל ולא באו לגבול מואב )כי ארנון גבול
מואב והם לא נתנו להם רשות לעבור בארצם
ואע"פ שלא פירשה משה פירשה יפתח( כמו
שאמר יפתח )שופטים יא( וגם אל מלך מואב
שלח ולא אבה .ומשה רמזה )דברים ב( כאשר
עשו לי בני עשו היושבים בשעיר והמואבים
היושבים בער מה אלו לא נתנום לעבור בתוך
ארצם אלא הקיפום סביב אף מואב כן:
)יד( על כן יאמר  -על חניה זו ונסים שנעשו
בה יאמר בספר מלחמות ה' כשמספרים
נסים שנעשו לאבותינו יספרו את והב וגו':
את והב  -כמו את יהב כמו שיאמר מן יעד
ועד כן יאמר מן יהב והב והוי"ו יסוד הוא
כלומר את אשר יהב להם והרבה נסים בים
סוף :ואת הנחלים ארנון  -כשם שמספרים
בנסי ים סוף כך יש לספר בנסי נחלי ארנון
שאף כאן נעשו נסים גדולים .ומה הם
הנסים:
)טו( ואשד הנחלים  -תרגום של שפך אשד
שפך הנחלים שנשפך שם דם אמוריים שהיו
נחבאים שם לפי שהיו ההרים גבוהים והנחל
עמוק וקצר וההרים סמוכים זה לזה אדם
עומד על ההר מזה ומדבר עם חבירו בהר
מזה והדרך עובר בתוך הנחל אמרו אמוריים
כשיכנסו ישראל ]לארץ[ לתוך הנחל לעבור
נצא מן המערות בהרים שלמעלה מהם
ונהרגם בחצים ואבני בליסטראות והיו אותן
הנקעים בהר של צד מואב ובהר של צד
אמוריים היו כנגד אותן נקעים כמין קרנות
ושדים בולטין לחוץ כיון שבאו ישראל לעבור
נזדעזע ההר של א"י כשפחה היוצאת להקביל
פני גבירתה ונתקרב לצד הר של מואב ונכנסו
אותן השדים לתוך אותן נקעים והרגום וזהו
אשר נטה לשבת ער שההר נטה ממקומו
ונתקרב לצד גבול מואב ונדבק בו וזהו ונשען
לגבול מואב )בס"א אינו( )ועברו ישראל על

ההרים ולא ידעו הנסים האלו אלא ע"י
הבאר שנכנס לשם(:
)טז( ומשם בארה  -משם בא האשד אל
הבאר כיצד אמר הקב"ה מי מודיע לבני
הנסים הללו המשל אומר נתת פת לתינוק
הודיע לאמו לאחר שעברו חזרו ההרים
למקומם והבאר ירדה לתוך הנחל והעלתה
משם דם ההרוגים וזרועות ואיברים ומוליכתן
סביב המחנה וישראל ראו ואמרו שירה:
)יז( עלי באר  -מתוך הנחל והעלי מה שאת
מעלה ומנין שהבאר הודיעה להם שנא' ומשם
בארה )במ"ר( וכי משם היתה והלא מתחלת
ארבעים שנה היתה עמהם אלא שירדה
לפרסם את הנסים וכן )שבת לה( אז ישיר
ישראל .השירה הזאת נאמרה בסוף ארבעים
והבאר נתנה להם מתחלת מ' ומה ראה
ליכתב כאן אלא הענין הזה נדרש למעלה
הימנו:
)יח( באר חפרוה  -זאת היא הבאר אשר
חפרוה שרים משה ואהרן :במשענותם -
במטה :וממדבר  -נתנה להם:
)יט( וממתנה נחליאל  -כתרגומו:
)כ( ומבמות הגיא אשר בשדה מואב  -כי שם
מת משה ושם בטלה הבאר .ד"א כרוה נדיבי
העם כל נשיא ונשיא כשהיו חונים נוטל מקלו
ומושך אצל דגלו ומחנהו ומי הבאר נמשכין
דרך אותו סימן ובאין לפני חניית כל שבט
ושבט :במחקק  -ע"פ משה שנקרא מחוקק
שנאמר )דברים לג( כי שם חלקת מחוקק ספון
ולמה לא נזכר משה בשירה זו לפי שלקה ע"י
הבאר וכיון שלא נזכר שמו של משה לא נזכר
שמו של הקב"ה משל למלך שהיו מזמנין אותו
לסעודה אמר אם אוהבי שם אני שם ואם
לאו איני הולך :ראש הפסגה  -כתרגומו ריש
רמתא :פסגה  -לשון גובה וכן )תהלים מח(
פסגו ארמנותיה הגביהו ארמנותיה :ונשקפה
 אותה הפסגה על פני המקום ששמו ישימוןוהוא לשון מדבר שהוא שמם .ד"א ונשקפה
הבאר על פני הישימון שנגנזה בימה של
טבריה והעומד על הישימון מביט ורואה
כמין כברה בים והיא הבאר כך דרש רבי
תנחומא:
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)כא( וישלח ישראל מלאכים  -ובמקום אחר
תולה השליחות במשה שנא' )דברים ב( ואשלח
מלאכים ממדבר קדמות וכן )במדבר כ( וישלח
משה מלאכים מקדש אל מלך אדום וביפתח
הוא או' )שופטים יא( וישלח ישראל מלאכים
אל מלך אדום וגו' הכתובים הללו צריכים זה
לזה זה נועל וזה פותח שמשה הוא ישראל
וישראל הם משה לומר לך שנשיא הדור הוא
ככל הדור כי הנשיא הוא הכל:
)כב( אעברה בארצך  -אע"פ שלא נצטוו
לפתוח להם בשלום בקשו מהם שלום:
)כג( ולא נתן סיחון וגו'  -לפי שכל מלכי
כנען היו מעלין לו מס שהיה שומרם שלא
יעברו עליהם גייסות כיון שאמרו לו ישראל
)במדבר כ( נעברה נא בארצך אמר להם כל
עצמי איני יושב כאן אלא לשמרם מפניכם
ואתם אומרים כך :ויצא לקראת ישראל -
אילו היתה חשבון מלאה יתושין אין כל בריה
יכולה לכבשה ואם היה סיחון בכפר חלש אין
כל אדם יכול לכבשו וכ"ש אלו היה בחשבון.
אמר הקב"ה מה אני מטריח על בני כל זאת
לצור על כל עיר ועיר נתן בלב כל אנשי
המלחמה לצאת מן העיירות ונתקבצו כולם
למקום אחד ושם נפלו ומשם הלכו ישראל אל
הערים ואין עומד לנגדם כי אין שם איש
אלא נשים וטף:
)כד( כי עז  -ומהו חזקו התראתו של הקב"ה
שאמר להם )דברים ב( אל תצורם וגו':
)כה( בנתיה  -כפרים הסמוכים לה:
)כו( והוא נלחם  -למה הוצרך להכתב לפי
שנא' )שם( אל תצר את מואב וחשבון משל
מואב היתה כתב לנו שסיחון לקחה מהם ועל
ידו טהרה לישראל :מידו  -מרשותו:
)כז( על כן  -על אותה מלחמה שנלחם סיחון
במואב:

נביא

יאמרו המשלים  -בלעם שנאמר בו )במדבר
כג( וישא משלו:
המשלים  -בלעם ובעור והם אמרו :באו
חשבון  -שלא היה סיחון יכול לכבשה והלך
ושכר את בלעם לקללו וזהו שאמר לו בלק
)שם כב( כי ידעתי את אשר תברך מבורך וגו':
תבנה ותכונן  -חשבון בשם סיחון להיות
עירו:
)כח( כי אש יצאה מחשבון  -משכבשה סיחון:
אכלה ער מואב  -שם אותה המדינה קרוי
ער בלשון עברי ולחיית בלשון ארמי ער מואב
 ער של מואב:)כט( אוי לך מואב  -שקללו את מואב
שימסרו בידו :כמוש  -שם אלהי מואב :נתן
 הנותן את בניו של מואב :פליטם  -נסיםופליטים מחרב ואת בנותיו בשבית וגו':
)ל( ונירם אבד  -מלכות שלהם :אבד חשבון
עד דיבון  -מלכות ועול שהיה למואב
בחשבון אבד משם וכן עד דיבון תרגום של
סר עד כלומר סר ניר מדיבון .ניר לשון
מלכות ועול וממשלת איש כמו )מלכים יא(
למען היות ניר לדוד עבדי :ונשים  -שי"ן
דגושה לשון שממה כך יאמרו המושלים ונשים
אותם :עד נפח  -השימונום עד נפח:
)לב( וישלח משה לרגל את יעזר  -המרגלים
לכדוה אמרו לא נעשה כראשונים בטוחים
אנו בכח תפלתו של משה להלחם:
)לד( אל תירא אותו ) -נדה סא( שהיה משה
ירא להלחם שמא תעמוד לו זכותו של
אברהם שנאמר )בראשית יד( ויבא הפליט
הוא עוג שפלט מן הרפאים שהכו כדרלעומר
וחביריו בעשתרות קרנים שנא' )דברים ג( כי
רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים:
)לה( ויכו אותו .משה הרגו כדאיתא בברכות
)דף נד( עקר טורא בר תלתא פרסי וכו':

– שופטים פרק יא'

הוא ֶּבן ִא ּ ׁ ָשה זוֹ נָה וַ ּיוֹ לֶ ד גִּ ְל ָעד אֶ ת יִ ְפ ּ ָתח:
)א( וְ יִ ְפ ּ ָתח הַ גִּ ְל ָע ִדי הָ יָה גִּ בּ וֹ ר חַ יִ ל וְ ּ
רו לוֹ
לו ְבנֵי הָ ִא ּ ׁ ָשה וַ יְ גָ ְר ׁש ּו אֶ ת יִ ְפ ּ ָתח וַ ּי ְ
ֹאמ ּ
)ב( וַ ּ ֵתלֶ ד אֵ ׁ ֶשת גִּ ְל ָעד לוֹ ָּבנִ ים וַ יִ ּגְ ְ ּד ּ
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ינו ִּכי ּ ֶבן ִא ּ ׁ ָשה אַ חֶ ֶרת אָ ּ ָתה) :ג( וַ יִ ּבְ ַרח יִ ְפ ּ ָתח ִמ ּ ְפנֵי אֶ חָ יו
לֹא ִתנְ חַ ל ְּבבֵ ית אָ ִב ּ
או ִע ּמוֹ ) :ד( וַ יְ ִהי ִמיּ ִָמים
טו אֶ ל יִ ְפ ּ ָתח אֲ נ ִָׁשים ֵר ִ
וַ יּ ׁ ֶ
יקים וַ ּיֵצְ ּ
ֵשב ְּבאֶ ֶרץ טוֹ ב וַ יִ ּ ְתלַ ְ ּק ּ
ֲמו ְבנֵי ַע ּמוֹ ן ִעם יִ שְׂ ָראֵ ל
ֲמו בְ נֵי ַע ּמוֹ ן ִעם יִ שְׂ ָראֵ ל) :ה( וַ יְ ִהי ַּכא ׁ ֶ
ֲשר נִ ְלח ּ
וַ יִ ּ ָּלח ּ
יתה
רו ְליִ ְפ ּ ָתח ְלכָ ה וְ הָ יִ ָ
כו זִ ְקנֵי גִ ְל ָעד לָ קַ חַ ת אֶ ת יִ ְפ ּ ָתח ֵמאֶ ֶרץ טוֹ ב) :ו( וַ יּ ְ
ֹאמ ּ
וַ יּ ְֵל ּ
נו ְלקָ צִ ין וְ נִ ָּלח ֲָמה ִּב ְבנֵי ַע ּמוֹ ן) :ז( וַ ּיֹאמֶ ר יִ ְפ ּ ָתח ְלזִ ְקנֵי גִ ְל ָעד הֲ לֹא אַ ּ ֶתם
ָּל ּ
אתם אֵ לַ י ַע ּ ָתה ַּכאֲ ׁ ֶשר צַ ר לָ כֶ ם:
דוע ָּב ֶ
ומ ּ ּ ַ
ֵאתם אוֹ ִתי וַ ְּתגָ ְר ׁש ּונִ י ִמ ּ ֵבית אָ ִבי ּ ַ
ְׁשנ ֶ
ָ
נו וְ נִ ְלחַ ְמ ּ ָת
)ח( וַ ּי ְ
נו אֵ לֶ יך וְ הָ לַ ְכ ּ ָת ִע ּ ָמ ּ
רו זִ ְקנֵי גִ ְל ָעד אֶ ל יִ ְפ ּ ָתח לָ כֵ ן ַע ּ ָתה ׁ ַש ְב ּ
ֹאמ ּ
ֹאמר יִ ְפ ּ ָתח אֶ ל זִ ְקנֵי גִ ְל ָעד
ֹאש ְל ֹכל י ְֹׁשבֵ י גִ ְל ָעד) :ט( וַ יּ ֶ
נו ְלר ׁ
ִּב ְבנֵי ַע ּמוֹ ן וְ הָ יִ ָ
ית ָּל ּ
יבים אַ ּ ֶתם אוֹ ִתי ְל ִה ָּלחֵ ם ִּב ְבנֵי ַע ּמוֹ ן וְ נ ַָתן יְ הֹוָ ה אוֹ ָתם ְלפָ נָי אָ נ ִֹכי
ִאם ְמ ִׁש ִ
ינו
ֹאש) :י( וַ ּי ְ
אֶ ְהיֶה לָ כֶ ם ְלר ׁ
רו זִ ְקנֵי גִ ְל ָעד אֶ ל יִ ְפ ּ ָתח יְ הֹוָ ה יִ ְהיֶה ׁש ֵֹמ ַע ֵּבינוֹ ֵת ּ
ֹאמ ּ
ְ
ימו הָ ָעם אוֹ תוֹ
ִאם לֹא כִ ְדבָ ְר ָך ּ ֵכן נַעֲ ֶ ׂ
שה) :יא( וַ יֵּלֶ ך יִ ְפ ּ ָתח ִעם זִ ְקנֵי גִ ְל ָעד וַ ּיָשִׂ ּ
פה) :יב(
ולקָ צִ ין וַ יְ ַד ֵּבר יִ ְפ ּ ָתח אֶ ת ָּכל ְ ּדבָ ָריו ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ַּב ּ ִמצְ ּ ָ
ֹאש ּ ְ
עֲ לֵ יהֶ ם ְלר ׁ
ְ
ְ
את אֵ לַ י
וַ יִ ּ ְׁשלַ ח יִ ְפ ּ ָתח ַמ ְלאָ ִכים אֶ ל ֶמלֶ ך ְּבנֵי ַע ּמוֹ ן לֵ אמֹר ַמה ִ ּלי וָ לָ ך ִּכי בָ ָ
ֹאמר ֶמלֶ ְך ְּבנֵי ַע ּמוֹ ן אֶ ל ַמ ְלאֲ כֵ י יִ ְפ ּ ָתח ִּכי לָ קַ ח יִ שְׂ ָראֵ ל
ְל ִה ָּלחֵ ם ְּבאַ ְרצִ י) :יג( וַ יּ ֶ
אֶ ת אַ ְרצִ י ַּבעֲ לוֹ תוֹ ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ֵמאַ ְרנוֹ ן וְ ַעד הַ יַּבּ ֹק וְ ַעד הַ יּ ְַר ֵ ּדן וְ ַע ּ ָתה הָ ִׁשיבָ ה
בנֵי ַע ּמוֹ ן) :טו(
אֶ ְתהֶ ן ְּב ׁ ָשלוֹ ם) :יד( וַ ּיוֹ סֶ ף עוֹ ד יִ ְפ ּ ָתח וַ יִ ּ ְׁשלַ ח ַמ ְלאָ ִכים אֶ ל ֶמלֶ ְך ְּ
אמר לוֹ כּ ֹה אָ ַמר יִ ְפ ּ ָתח לֹא לָ קַ ח יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת אֶ ֶרץ מוֹ אָ ב וְ אֶ ת אֶ ֶרץ ְּבנֵי
וַ ּיֹ ֶ
סוף וַ ָיּבֹא קָ ֵד ׁ ָשה:
ַע ּמוֹ ן) :טז( ִּכי ַּבעֲ לוֹ ָתם ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם וַ יֵּלֶ ְך יִ שְׂ ָראֵ ל ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ַעד יַם ּ
)יז( וַ יִ ּ ְׁשלַ ח יִ שְׂ ָראֵ ל ַמ ְלאָ ִכים אֶ ל ֶמלֶ ְך אֱדוֹ ם לֵ אמֹר אֶ ְע ְּב ָרה ּנָא ְבאַ ְרצֶ ָך וְ לֹא
ש) :יח(
ֵשב יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבקָ ֵד ׁ
ׁ ָש ַמע ֶמלֶ ְך אֱדוֹ ם וְ גַ ם אֶ ל ֶמלֶ ְך מוֹ אָ ב ׁ ָשלַ ח וְ לֹא אָ בָ ה וַ יּ ׁ ֶ
וַ יֵּלֶ ְך ַּב ּ ִמ ְד ָּבר וַ יָּסָ ב אֶ ת אֶ ֶרץ אֱדוֹ ם וְ אֶ ת אֶ ֶרץ מוֹ אָ ב וַ ָיּבֹא ִמ ּ ִמזְ ַרח ׁ ֶש ֶמ ׁש ְלאֶ ֶרץ
בול מוֹ אָ ב) :יט(
בול מוֹ אָ ב ִּכי אַ ְרנוֹ ן גְּ ּ
או ִּבגְ ּ
נון ְּב ֵעבֶ ר אַ ְרנוֹ ן וְ לֹא בָ ּ
מוֹ אָ ב וַ ַ ּי ֲח ּ
ְ
ְ
ֹאמר לוֹ יִ שְׂ ָראֵ ל
וַ יִ ּ ְׁשלַ ח יִ שְׂ ָראֵ ל ַמ ְלאָ ִכים אֶ ל ִסיחוֹ ן ֶמלֶ ך הָ אֱ מ ִֹרי ֶמלֶ ך חֶ ְׁשבּ וֹ ן וַ יּ ֶ
אֱמין ִסיחוֹ ן אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל עֲ ֹבר ִּבגְ בֻ לוֹ
נ ְַע ְּב ָרה ּנָא ְבאַ ְרצְ ָך ַעד ְמקוֹ ִמי) :כ( וְ לֹא הֶ ִ
ֲנו ְּבי ְָהצָ ה וַ יִ ּ ָּלחֶ ם ִעם יִ שְׂ ָראֵ ל) :כא( וַ יִ ּ ּ ֵתן יְ הֹוָ ה
וַ ֶ ּי ֱאסֹף ִסיחוֹ ן אֶ ת ָּכל ַע ּמוֹ וַ ַיּח ּ
יר ׁש יִ שְׂ ָראֵ ל אֵ ת
אֱ לֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת ִסיחוֹ ן וְ אֶ ת ָּכל ַע ּמוֹ ְּביַד יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יַּכּ ּום וַ יִ ּ ַ
בול הָ ֱאמ ִֹרי ֵמאַ ְרנוֹ ן
ָּכל אֶ ֶרץ הָ אֱ ֹ
מ ִרי יוֹ ׁ ֵשב הָ אָ ֶרץ הַ ִהיא) :כב( וַ יִ ּ ְיר ׁש ּו אֵ ת ָּכל גְּ ּ
יש אֶ ת
ומן הַ ּ ִמ ְד ָּבר וְ ַעד הַ יּ ְַר ֵ ּדן) :כג( וְ ַע ּ ָתה יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל הוֹ ִר ׁ
וְ ַעד הַ יַּבּ ֹק ּ ִ
ָ
אֲשר יוֹ ִרי ְֹׁשך ְּכמוֹ ׁש
נו) :כד( הֲ לֹא אֵ ת ׁ ֶ
הָ ֱאמ ִֹרי ִמ ּ ְפנֵי ַע ּמוֹ יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אַ ּ ָתה ִּת ָ
יר ׁ ֶש ּ ּ
אֱ לֹהֶ ָ
יר ׁש:
ֵינו אוֹ תוֹ נִ ָ
אֲשר הוֹ ִר ׁ
יר ׁש וְ אֵ ת ָּכל ׁ ֶ
יך אוֹ תוֹ ִת ָ
ינו ִמ ּ ָפנ ּ
יש יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ ּ
)כה( וְ ַע ּ ָתה הֲ טוֹ ב טוֹ ב אַ ּ ָתה ִמ ָּבלָ ק ֶּבן צִ ּפוֹ ר ֶמלֶ ְך מוֹ אָ ב הֲ רֹב ָרב ִעם יִ שְׂ ָראֵ ל
וב ְבנוֹ ֶתיהָ ּובְ ַע ְרעוֹ ר
ִאם נִ ְלחֹם נִ ְלחַ ם ָּבם) :כו( ְּב ׁ ֶשבֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבחֶ ְׁשבּ וֹ ן ּ ִ
דוע לֹא
ומ ּ ּ ַ
לש ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה ּ ַ
ובכָ ל הֶ ָע ִרים אֲ ׁ ֶשר ַעל יְ ֵדי אַ ְרנוֹ ן ְׁש ׁ
וב ְבנוֹ ֶתיהָ ּ ְ
ִּ
ְ
ֹשה ִא ִּתי ָר ָעה ְל ִה ָּלחֶ ם
אתי לָ ך וְ אַ ּ ָתה ע ֶ ׂ
ִה ַ ּצ ְל ּ ֶתם ָּב ֵעת הַ ִהיא) :כז( וְ אָ ֹנ ִכי לֹא חָ ָט ִ
ִּבי יִ ְׁש ּפֹט יְ הֹוָ ה הַ ּ ׁשֹפֵ ט הַ ּיוֹ ם ּ ֵבין ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ּובֵ ין ְּבנֵי ַע ּמוֹ ן) :כח( וְ לֹא ׁ ָש ַמע
רוחַ יְ הֹוָ ה
ֶמלֶ ְך ְּבנֵי ַע ּמוֹ ן אֶ ל ִ ּד ְב ֵרי יִ ְפ ּ ָתח א ׁ ֶ
ֲשר ׁ ָשלַ ח אֵ לָ יו) :כט( וַ ְּת ִהי ַעל יִ ְפ ּ ָתח ּ
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ומ ּ ִמצְ ּ ֵפה גִ ְל ָעד ָעבַ ר
ַשה וַ ּיַעֲ בֹר אֶ ת ִמצְ ּ ֵפה גִ ְל ָעד ּ ִ
וַ יַּעֲ ֹבר אֶ ת הַ גִּ ְל ָעד וְ אֶ ת ְמנ ּ ׁ ֶ
ֹאמר ִאם נָתוֹ ן ִּת ּ ֵתן אֶ ת ְּבנֵי ַע ּמוֹ ן ְּבי ִָדי:
ְּבנֵי ַע ּמוֹ ן) :ל( וַ יִ ּ ַ ּדר יִ ְפ ּ ָתח נ ֶֶדר לַ יהֹוָ ה וַ יּ ַ
ובי ְב ׁ ָשלוֹ ם ִמ ְּבנֵי ַע ּמוֹ ן
אתי ְּב ׁש ּ ִ
יתי ִל ְק ָר ִ
)לא( וְ הָ יָה הַ ּיוֹ צֵ א אֲ ׁ ֶשר יֵצֵ א ִמ ַ ּד ְל ֵתי בֵ ִ
הו עוֹ לָ ה) :לב( וַ יַּעֲ בֹר יִ ְפ ּ ָתח אֶ ל ְּבנֵי ַע ּמוֹ ן ְל ִה ָּלחֶ ם ָּבם
וְ הָ יָה לַ יהֹוָ ה וְ הַ עֲ ִל ִ
ית ּ
ָ
וַ יִ ּ ְּתנֵם יְ הֹוָ ה ְּביָדוֹ ) :לג( וַ ּי ּ ֵַכם ֵמעֲ רוֹ ֵער וְ ַעד בּ וֹ אֲ ך ִמנִּ ית עֶ שְׂ ִרים ִעיר וְ ַעד אָ בֵ ל
עו ְּבנֵי ַע ּמוֹ ן ִמ ּ ְפנֵי ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:
ְּכ ָר ִמים ַמ ָּכה גְּ דוֹ לָ ה ְמאֹ ד וַ יִ ּ ָּכנְ ּ

משנה

 -אהלות פרק יג'

עורוֹ ְמלֹא ַמ ְק ֵ ּדחַ ּגָ דוֹ ל ׁ ֶשל ִל ְׁש ָּכהְׁ .שי ֵָרי הַ ּ ָמאוֹ ר,
שה ָמאוֹ ר ַּב ְּת ִח ָּלהִׁ ,ש ּ
)א( הָ עוֹ ֶ ׂ
גודל .אֵ לּ ּו הֵ ן ְׁשי ֵָרי הַ ּ ָמאוֹ ר ,חַ לּ וֹ ן ׁ ֶש ְּס ָת ָמ ּה וְ לֹא
רום אֶ צְ ָּב ַעיִ ם ַעל רֹחַ ב הַ ּ ּ ָ
ּ
עורוֹ ְמלֹא
תו ַמ ַּלחַ תִׁ ,ש ּ
רוהו ַמיִ ם אוֹ ְׁש ָרצִ ים אוֹ ׁ ֶשאֲכָ לַ ּ ּ
ִה ְס ּ ִפיק ְלגָ ְמ ָר ּה .ח ֲָר ּ ּ
עורוֹ ְמלֹא
אֶ גְ רוֹ ףִ .ח ּ ׁ ֵשב ָעלָ יו ְל ַת ְׁש ִמ ׁ
עורוֹ ְּבפוֹ ֵתחַ טֶ פַ חְ .ל ָמאוֹ רִׁ ,ש ּ
ישִׁ ,ש ּ
ַמ ְק ֵ ּדחַ  .הַ ְּס ִריגוֹ ת וְ הָ ְרפָ פוֹ ת ִמצְ ָט ְרפוֹ ת ִּכ ְמלֹא ַמ ְק ֵ ּדחַ ְּ ,כ ִדבְ ֵרי בֵ ית ׁ ַש ּ ַמאיֵ ּ .בית
ולהוֹ צִ יא
ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםַ ,עד ׁ ֶשיְ ּהֵ א ְב ָמקוֹ ם אֶ חָ ד ְמלֹא ַמ ְק ֵ ּדחַ ְ .להָ ִביא הַ ּטֻ ְמאָ הְ ּ ,
הַ טֻ ְמאָ הַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרְ ,להָ ִביא הַ טֻ ְמאָ ה ,אֲבָ ל ְלהוֹ צִ יא אֶ ת הַ ּטֻ ְמאָ ה
ְּבפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח:
רע"ב ) -א( העושה מאור  -חלון העשוי
לאורה :בתחילה  -משום דבעי למתני סיפא
שיירי המאור ,תנא רישא בתחילה :מקדח
גדול של לשכה  -הוא כפונדיון האיטלקי
וכסלע נירונית וישנו כמלוא נקב של עול .אם
יש בחלון כשיעור הזה ,מביא את הטומאה
לצד אחר :שיירי המאור  -אם נשאר מן
החלון שלא נסתם :חררוהו מים  -שלא
נעשה החור על ידי אדם אלא על ידי מרוצת
המים :או שרצים  -כגון החולד והעכבר :או
שאכלתו מלחת  -שהארץ מלחה ומתבקעת
מאליה :מלוא אגרוף  -אגרופו של בן
אבטיח ,אדם גדול שהיה האגרוף שלו כראש
גדול של כל אדם :חישב עליו לתשמיש -
חלון שחררוהו מים או שרצים ,שחשב
להשתמש בו ולהניח שם חפציו :למאור -
להכניס אורה :הסריגות  -מחיצה כמין

סבכה מסורגת שעושים בחלונות של אוצרות:
והרפפות  -מחיצה מסורגת שעושים בחלונות
של בתי הקיץ שיושבים שם להתקרר:
מצטרפות כמלוא מקדח  -אויר שבין
הסריגות אע"פ שאין במקום אחד כמלוא
מקדח ,מצטרפין בין כולם לכמלוא מקדח:
להביא את הטומאה ולהוציא את הטומאה -
לאו אפלוגתא דבית שמאי ובית הלל קאי,
אלא אשיעורים דרישא קאי ,והכי קאמר,
מלוא מקדח ומלוא אגרוף ופותח טפח
דאמרן ,כל השיעורין הללו בין להביא את
הטומאה לבית בין להוציא את הטומאה מן
הבית .ור' שמעון פליג וסבר בין להביא בין
להוציא כולן שיעורן בפותח טפח ,ולית ליה
לר' שמעון שיעור של מלוא מקדח ומלוא
אגרוף כלל .ואין הלכה כר' שמעון:

עורהּ
חוצָ ה לָ ּהִׁ ,ש ּ ָ
)ב( חַ לּ וֹ ן ׁ ֶש ִהיא לָ אֲ וִ ירִׁ ,ש ּ ָ
עור ּה ְמלֹא ַמ ְק ֵ ּדחַ ָּ .בנָה בַ יִ ת ּ
ְּבפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח .נ ַָתן אֶ ת הַ ִּת ְק ָרה ְּבאֶ ְמצַ ע הַ חַ לּ וֹ ן ,הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן ְּבפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח ,וְ הָ ֶע ְליוֹ ן
ְמלֹא ַמ ְק ֵ ּדחַ :
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רע"ב ) -ב( חלון העשוי לאויר  -להכניס
בו אויר העולם .והיינו חלון העשוי למאור.
ומשום דבעי למתני בנה בית חוצה לה ,הדר
תנייה :בנה בית חוצה לה  -כנגד החלון,
ונתבטל אויר של חלון :שיעורה בפותח טפח
 -כחלון העשוי לתשמיש :נתן את התקרה

באמצע החלון  -שנמצא החלון חציו למעלה
מן התקרה וחציו למטה) :החלון( התחתון
בפותח טפח  -כדין חלון העשוי לתשמיש,
דהא אין כאן אויר :והעליון מלוא מקדח -
דלמעלה מן התקרה הוא לאויר:

עורוֹ ְמלֹא אֶ גְ רוֹ ףִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אַ .ר ִּבי ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמר,
)ג( הַ חוֹ ר ׁ ֶש ַּב ֶ ּדלֶ תִׁ ,ש ּ
ְּבפוֹ ֵתחַ טֶ פַ חִׁ .שיֵּר ָּב ּה הֶ חָ ָר ׁש ִמ ְ ּל ַמ ּ ָטן אוֹ ִמ ְל ַמ ְעלָ ן ,הֱגִ יפָ הּ וְ לֹא ֵמ ְרקָ ּה ,אוֹ
עורוֹ ְמלֹא אֶ גְ רוֹ ף:
רוחַ ִׁ ,ש ּ
תו הָ ּ
ׁ ֶש ּ ְפ ָתחַ ּ ּ
רע"ב ) -ג( החור שבדלת  -באמצע הדלת
דאינו עשוי לאויר :שייר בו החרש  -האומן
שתיקן את הדלת :מלמטן  -כגון ששייר בו
סמוך לאסקופה :או מלמעלן  -סמוך
למשקוף :הגיפה  -סגרה :ולא מירקה  -לא
גמרה :או שפתחתו הרוח  -כלומר או שמירק
את הסגירה אלא שבאתה הרוח ופתחתו:
שיעורו מלוא אגרוף  -דכיון דנפתח ממילא,
הוי כחררוהו מים או שרצים .ובהך סיפא לא

פליג ר' טרפון ,משום דחור שבאמצע עשה
החרש במתכוין ולא מפני שצריך לחור אלא
קצרים היו הדפין שנעשה מהן הדלת ועלתה
בדעתו להניח הנקב באמצע יותר מלהניח
למטה או למעלה ,ודמי לעשה במתכוין .אבל
כשהניחו מלמטה או מלמעלה ,אין זה כעושה
בידים אלא מחמת שהנסרים קצרים ולא
נתמלא הנקב:

הוא ְּכ ִד ְב ֵרי בֵ ית
)ד( הָ עוֹ ֶ ׂ
עורוֹ ָּכל ׁ ֶש ּ
שה ָמקוֹ ם לַ ּקָ נֶה ,וְ לָ אַ ְס ּ ְפ ִתי ,וְ לַ ּנֵרִׁ ,ש ּ
ול ַד ּ ֵבר ִעם חֲבֵ רוֹ ,
זון אֶ ת ֵעינָיוְ ּ ,
ׁ ַש ּ ַמאיֵ ּ .בית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםְּ ,בפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח .לָ ּ
ישְּ ,בפוֹ תֵ חַ טֶ פַ ח:
ול ַת ְׁש ִמ ׁ
ְּ
רע"ב ) -ד( העושה מקום  -שנקב נקב
מפולש בכותל להניח שם קנה של אורגים:
ולאספתי  -חרב בלשון יון קורין אספתי ,ויש
לאורגים כלי כתבנית חרב :שיעורו בכל

שהוא  -להביא את הטומאה לצד האחר :לזון
את עיניו  -להסתכל משם לרשות הרבים או
לחצר :ולתשמיש  -להצניע שם חפציו:

שר ְמ ַמ ֵעט ַעל יְ ֵדי רֹבַ ע עֲ צָ מוֹ ת,
)ה( אֵ לּ ּו ְמ ַמעֲ ִטין אֶ ת הַ ּטֶ פַ חָ ּ ,פחוֹ ת ִמ ַּכזַּיִ ת בָ ָ ׂ
שרָ ּ ,פחוֹ ת ִמ ַּכזַּיִ ת ִמן הַ ּ ֵמת,
ּופָ חוֹ ת ֵמ ֶעצֶ ם ַּכ ּ ְׂשעוֹ ָרה ְמ ַמ ֵעט ַעל יְ ֵדי כַ זַ ּיִ ת ָּב ָ ׂ
ּ ָפחוֹ ת ִמ ַּכזַּיִ ת ִמן הַ ּנְבֵ לָ הָ ּ ,פחוֹ ת ִמ ָּכעֲ ָד ׁ ָשה ִמן הַ ּ ׁ ֶש ֶרץָ ּ ,פחוֹ ת ִמ ַּכ ּ ֵביצָ ה אֳ כָ ִלים,
בואָ ה ׁ ֶש ַּבחַ לּ וֹ ן ,וְ כָ כַ י ׁ ֶשיּ ֶׁש ָּב ּה ַמ ּ ָמ ׁש ,וְ נִ ְבלַ ת הָ עוֹ ף הַ ּ ָטהוֹ ר ׁ ֶשלּ ֹא ִח ּ ׁ ֵשב
הַ ְּת ּ
ירהּ וְ לֹא ִח ּ ׁ ֵשב
יר ּה ,אוֹ ִה ְכ ִׁש ָ
ָעלֶ יהָ  ,וְ נִ ְבלַ ת עוֹ ף הַ ּ ָט ֵמא ׁ ֶשחִ ּ ׁ ֵשב ָעלֶ יהָ וְ לֹא ִה ְכ ִׁש ָ
ָעלֶ יהָ :
רע"ב ) -ה( אלו ממעטים את הטפח -
חלון ששיעורו בפותח טפח והיה אחד מכל
הני דחשיב הכא מונח בו וממעט את האויר
מטפח ,חוצץ ,שאין הטומאה עוברת לצד
אחר :על ידי רובע עצמות  -אם יש בבית
רובע עצמות דמטמא באוהל ,ופחות מכזית
מבשר המת מונח בחלון ,ממעט .ודוקא פחות
מכזית ,דאילו כזית ,הוא עצמו מטמא באוהל.

ודוקא על ידי רובע עצמות ,אבל אי איכא
בבית כזית בשר מן המת ,אין פחות מכזית זה
ממעט ,דאדרבה בשר מצטרף עם בשר.
והיינו טעמא נמי דדוקא בשר ממעט על ידי
עצמות ול אעצמות על ידי עצמות ,דעצמות
אעצמות מצטרפים :פחות מעצם כשעורה -
אבל עצם כשעורה על ממעט ,משום דמטמא
במגע ובמשא :פחות מכזית מן המת -
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השתא הדר תנייה אע"ג דתנא ליה רישא,
לאשמועינן דממעט על ידי כל המטמאין
באוהל ,כגון רביעית דם ומלוא תרווד רקב
וכל אותן השנויין בפרק ב' :פחות מכזית מן
הנבלה וכו'  -כל הני דחשיב מכאן ואילך
ממעטי בין על ידי עצמות בין על ידי בשר:
ופחות מכביצה אוכלים  -שאין אוכל פחות
מכביצה מטמא אחרים ולא מקבל טומאה מן
התורה ,הלכך ממעט וחוצץ בפני הטומאה:
והתבואה  -שהשרישה רחוק מן הכותל
ונתפשטו ענפיה וסגרו את החלון ,דמחוברת
לקרקע היא :וככיי שיש בהן ממש  -קורי
עכביש נקראים ככיי .ואני שמעתי כמין קורי

עכביש נמצא בתוך הקנה ,ופעמים שהוא דק
מאד והוא ככיי שאין בו ממש ופעמים שהוא
כעין אריגת בגד והוא ככיי שיש בו ממש:
ונבלת עוף טהור שלא חישב עליה  -שנבלת
עוף טהור אינה מטמאה עד שיחשב עליה
לאכילה ואז מטמאה טומאת אוכלים
בכביצה ,ואינה צריכה הכשר :נבלת עוף טמא
שחשב עליה ולא הכשירה  -דנבלת עוף
טמא צריכה מחשבה וצריכה הכשר ,כלומר
שיבוא עליה מים או אחד משבעה משקין,
ואם חסרה מחשבה או הכשר ,טהורה,
וממעטת וחוצצת בפני הטומאה:

שר ַעל יְ ֵדי
)ו( אֵ לּ ּו ׁ ֶשאֵ ינָן ְמ ַמעֲ ִטים ,אֵ ין הָ ֶעצֶ ם ְמ ַמ ֵעט ַעל יְ ֵדי עֲ צָ מוֹ ת ,וְ לֹא בָ ָ ׂ
שר ,וְ לֹא כַ זַּיִ ת ִמן הַ ּ ֵמת ,וְ לֹא כַ זַּיִ ת ִמן הַ ּנְבֵ לָ ה ,וְ לֹא כָ עֲ ָד ׁ ָשה ִמן הַ ּ ׁ ֶש ֶרץ ,וְ לֹא
בָ ָ ׂ
בואָ ה ׁ ֶש ַּבחַ לּ וֹ נוֹ ת ,וְ לֹא כָ כַ י ׁ ֶשאֵ ין ָּב ּה ַמ ּ ָמ ׁש ,וְ לֹא נִ ְבלַ ת
כַ ּ ֵביצָ ה אֳ כָ ִלים ,וְ לֹא ְת ּ
יר ּה,
הָ עוֹ ף הַ ּ ָטהוֹ ר ׁ ֶשחִ ּ ׁ ֵשב ָעלֶ יהָ  ,וְ לֹא נִבְ לַ ת עוֹ ף הַ ּ ָט ֵמא ׁ ֶש ִח ּ ׁ ֵשב ָעלֶ יהָ וְ ִהכְ ִׁש ָ
וְ לֹא הַ ּ ְׁש ִתי וְ הָ עֵ ֶרב הַ ְמנ ֻּגָ ִעים ,וְ לֹא ְלבֵ נָה ִמ ּ ֵבית הַ ּ ְפ ַרסִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר.
וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,הַ ְ ּלבֵ נָה ְמ ַמ ֶעטֶ תִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשעֲ פָ ָר ּה ָטהוֹ ר .זֶה הַ ְּכלָ ל ,הַ ּ ָטהוֹ ר
ְמ ַמ ֵעט ,וְ הַ ּ ָט ֵמא אֵ ינוֹ ְמ ַמ ֵעט:
רע"ב ) -ו( ולא תבואה שבחלון -
שהשרישה בחלון ממש ,משום דדעתו לפנותה
שהיא מקלקלת את הכותל ,וכל דבר שדעתו
לפנותו אינו ממעט בחלון .ולעיל איירי
שהשרישה רחוק מן הכותל דהשתא אין דעתו
לפנותה :השתי והערב המנוגעים  -דשתי
וערב מיטמא בנגעים ,ודבר טמא אינו
ממעט :ולא לבינה מבית הפרס  -לבינה

גמרא

העשויה מעפר בית הפרס .ר' מאיר סבר,
שהיא טמאה כמו שעפר בית הפרס טמא,
הלכך אינה ממעטת בחלון .ורבנן סברי ,לא
טמאו אלא גוש כברייתו הבא מבית הפרס,
ולא העפר )אפילו( לאחר שגבלו .והלכה
כחכמים .ושיעור הגוש ,כפיקה גדולה של
סקאים שהוא כחותם המרצופין:

 -נדה דף כג' ע"ב

בעא מיניה רב אדא בר אהבה מאביי לרבי מאיר דאמר בהמה במעי אשה
ולד מעליא הוא אדם במעי בהמה מאי למאי נפקא מיניה לאשתרויי
באכילה ותפשוט ליה מהא דרבי יוחנן דאמר רבי יוחנן השוחט את הבהמה
ומצא בה דמות יונה אסורה באכילה הכי השתא התם לא פרסות איכא
ולא פרסה איכא הכא נהי דפרסות ליכא פרסה מיהא איכא:
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חק לישראל – פרשת חוקת יום ו'
רש"י על הגמרא
אדם במעי בהמה  -שחטה ומצא בה דמות
אדם מהו מי אמרינן כי היכי דאזיל ר"מ בתר
אימיה הכי נמי זיל בתר בהמה ושרי לאכילה:
עוף אין לו פרסה  -אבל אדם נהי דפרסות
ליכא שאין פרסותיו סדוקות שאין לו שני
עקבים כמו לבהמה :פרסה מיהא איכא -
וכתיב )ויקרא יא( כל מפרסת פרסה בבהמה

זוהר

תאכלו דאם נמצא תוך מעי בהמה קלוט כל
זמן שלא יצא לאויר העולם אע"ג דאין לו
אלא פרסה אוכלו ואפילו לר"ש דאמר קלוט
בן פרה אסור מודה הוא דאם נשחטה אמו
ונמצא במעיה דמותר והכי מפרש בפרק
בהמה המקשה )חולין סח(:

– ויקהל דף רד' ע"א

מושא
יהו ִמ ּ ִׁש ּ ׁ ָ
ינון ַע ּ ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
ישא ְלאַ ְסחָ אָ ה ּגַ ְר ַמיְ ּ
יכו ִא ּ ּ
ַּכד ָעאל ׁ ַש ְּב ָתאִ ,אצְ ְט ִר ּ
רוחָ א אַ ח ֲָרא אַ זְ לָ א וְ ׁ ַש ְטיָא וְ ׁ ָש ָרא ַעל ַע ּ ָמא.
ְּדחוֹ לַ ,מאי ַטעֲ ָמאְּ .בגִ ין ִ ּד ְבחוֹ לּ ,
ישא
רוחָ א אַ ח ֲָרא קַ ִ ּד ׁ ָ
רוחָ אְ ּ ,
ולאַ עֲ לָ א ְּב ּ
הוא ּ
וְ כַ ד ָּב ֵעי ַּבר נ ָׁש ְלנָפְ קָ א ִמן הַ ּ
ישא:
רוחָ א ִע ָּלאָ ה קַ ִ ּד ׁ ָ
הוא ּ
יהְ ,ל ִמ ְׁש ֵרי ָעלֵ יהּ הַ ּ
ִע ָּלאָ הָּ ,ב ֵעי ְלאַ ְסחָ אָ ה ּגַ ְר ֵמ ּ
ינון ִׁשית יוֹ ִמין) ,קימא מלה דכלא( ִא ְתאַ ח ֲָדן ְּב ָרזָא
ּ ָתא ֲחזֵי ָרזָא ִע ָּלאָ ה ְ ּד ִמ ָּלהָּ ,כל ִא ּ ּ
ימין
יה .וְ ִאית יוֹ ִמין אַ ח ֲָרנִ יןְּ ,דקַ יְ ִ
הו יוֹ ִמין ִא ְתאַ ח ֲָדן ּ ֵב ּ
קודה קַ ִ ּד ׁ ָ
ְ ּדחָ ד נְ ּ ָ
ישא ,וְ כֻ ְ ּל ּ
ישא,
גולָ א קַ ִ ּד ׁ ָ
ְלבַ ר ְּב ִס ְט ָרא אַ ח ֲָרא .וְ ִאית יוֹ ִמין אַ ח ֲָרנִ יןּ ְ ,דקַ יְ ִ
ימין ְלגוֹ ֵמ ִע ּ ּ
ישא:
קודה קַ ִ ּד ׁ ָ
וְ ִא ְתאַ ח ֲָדן ִּבנְ ּ ָ
דושהָּ ,כל יוֹ ָמא ְ ּד ׁ ַש ְּב ָתאִ ,א ְתאַ ח ֲָדן
ינון ְ ּד ִמ ְת ַע ְּס ִקין ִּב ְק ּ ּ ׁ ָ
ישין ,וְ כָ ל ִא ּ ּ
וְ יִ שְׂ ָראֵ ל קַ ִ ּד ִׁ
קודה,
ינון ִׁשית יוֹ ִמין ִ ּד ְלגוֹ ְ ּד ִא ְתאַ ח ֲָדן ְּבהַ ִהיא נְ ּ ָ
ינון ִׁשית יוֹ ִמיןְּ ,ב ִא ּ ּ
ָּכל ִא ּ ּ
ינון ִׁשית יוֹ ִמין )ד"א ואינון שית יומין
ִא ְתאַ ח ֲָדן ְּבהַ איְּ ,בגִ ין ְלנ ְַט ָרא לוֹ ן .וְ כָ ל ִא ּ ּ
יהיֵ ּ .כיוָ ן ְ ּד ָעאל ׁ ַש ְּב ָתאְּ ,כ ֵדין סַ ְ ּלקָ א
ירא ִא ִ
נְקודה ְט ִמ ָ
ָּ
דלגו( ְּד ׁ ַש ְּב ָתא ,הַ ִהיא
ירין ְּבגַ וָ ּ ּה:
הו ְט ִמ ִ
נְקודה ,וְ ִא ְת ַע ְּט ָרא וְ ִא ְתאַ ח ֲָדא ְל ֵע ָּ
ָּ
הַ ִהיא
ילא ,וְ כֻ ְ ּל ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות שבת פ"ט
)י( המלבן את הצמר או את הפשתן או את השני וכן כל כיוצא בהן ממה שדרכו
להתלבן חייב וכמה שיעורו כדי לטוות ממנו חוט אחד אורכו כמלוא רוחב הסיט כפול
שהוא אורך ארבעה טפחים:
)יא( המכבס בגדים הרי הוא תולדת מלבן וחייב והסוחט את הבגד עד שיוציא המים
שבו הרי זה מכבס וחייב שהסחיטה מצרכי כיבוס היא כמו שההגסה מצרכי הבשול
ואין סחיטה בשער וה"ה לעור שאין חייבין על סחיטתו:

: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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