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חק לישראל – פרשת מסעי יום ג'
תורה -

במדבר פרק לג'

ֲנו ְ ּב ִמ ְד ַּבר
סוף וַ יַ ּח ּ
עו ִמ ּיַם ּ
ֲנו ְ ּב ִמ ְד ַּבר ִסין) :יא( וַ יִ ּ ְס ּ
סוף וַ ַיּח ּ
עו ִמיַּם ּ
)יא( וַ יִ ּ ְס ּ

ִסין) :יא( וּנְ ָטל ּו

ִמ ּי ּ ַָמא ְדסוּף ו ְּׁשרוֹ ְּב ַמ ְד ְּב ָרא ְד ִסין:

ֲנו ְ ּב ָד ְפקָ ה:
עו ִמ ּ ִמ ְד ַּבר ִסין וַ יַ ּח ּ
ֲנו ְ ּב ָד ְפקָ ה) :יב( וַ יִ ּ ְס ּ
עו ִמ ּ ִמ ְד ַּבר ִסין וַ ַ ּיח ּ
)יב( וַ יִ ּ ְס ּ

)יב( וּנְ ָטל ּו

ִמ ּ ַמ ְד ְּב ָרא ְד ִסין ו ְּׁשרוֹ ְּב ָד ְפקָ ה:

ֲנו ְּבאָ ּ ׁ
לוש:
נו ְ ּבאָ ּ ׁ
עו ִמ ָ ּד ְפקָ ה וַ ַ ּיח ּ
)יג( וַ יִ ּ ְס ּ
עו ִמ ָ ּד ְפקָ ה וַ ַ ּיחֲ ּ
לוש) :יג( וַ יִ ּ ְס ּ

)יג( וּנְ ָטל ּו ִמ ָ ּד ְפקָ ה ו ְּׁשרוֹ

ְּבאָ לו ּׁש:

עו
שם ַמיִ ם לָ ָעם ִל ְׁש ּתוֹ ת) :יד( וַ יִ ּ ְס ּ
ֲנו ִּב ְר ִפ ִידם וְ לֹא הָ יָה ׁ ָ
לוש וַ ַ ּיח ּ
עו ֵמאָ ּ ׁ
)יד( וַ יִ ּ ְס ּ
נו ִ ּב ְר ִפ ִידם וְ לֹא הָ יָה ׁ ָ
ֵמאָ ּ ׁ
שם ַמיִ ם לָ ָעם ִל ְׁש ּתוֹ ת) :יד( וּנְ ָטל ּו ֵמאָ לו ּׁש ו ְּׁשרוֹ ִּב ְר ִפ ִידם וְ לָ א הֲוָ ה
לוש וַ ַיּ ֲח ּ
ַת ּ ָמן ַמ ּיָא ְל ַע ּ ָמא ְל ִמ ְׁש ּ ֵתי:

ֲנו ְ ּב ִמ ְד ַּבר ִסינָי:
עו ֵמ ְר ִפ ִידם וַ יַ ּח ּ
ֲנו ְ ּב ִמ ְד ַּבר ִסינָי) :טו( וַ יִ ּ ְס ּ
עו ֵמ ְר ִפ ִידם וַ ַיּח ּ
)טו( וַ יִ ּ ְס ּ

)טו(

וּנְ ָטל ּו ֵמ ְר ִפ ִידם ו ְּׁשרוֹ ְּב ַמ ְד ְּב ָרא ְד ִסינָי:

נביא

– ירמיה פרק ב' יד'-יח'

דוע הָ יָה לָ בַ ז:
הוא ַמ ּ ּ ַ
הַ ֶעבֶ ד יִ שְׂ ָראֵ ל ִאם יְ ִליד ַּביִ ת ּ

)יד(
יליד ביתא הואמדין אתמסר לבזוזין:

)יד( הכעבדא הוה ישראל אם

יתו אַ ְרצוֹ ְל ׁ ַש ּ ָמה ָע ָריו
נו קוֹ לָ ם וַ יּ ִָׁש ּ
אֲגו ְכ ִפ ִרים נ ְָת ּ
)טו( ָעלָ יו יִ ְׁש ּ
ישב) :טו( עלוהי יכלין מלכיא ירימון קלהון ושוו ארעיה לצדו קרווהי צדין מבלי יתיב:
ִמ ְּב ִלי ׁ ֵ
ְ
עוך קָ ְדקֹד) :טז( אף בני מפיס ותחפנחס יקטלון
)טז( ּגַ ם ְּבנֵי נֹף וְ ַת ְח ּ ַפנְ סֵ }וְ ַת ְח ּ ַפנְ חֵ ס{ יִ ְר ּ
נִ ְּצתֻ ה

תו{
}נִ ְּצ ּ
גברך

ויבזון נכסך:

הֲלוֹ א זֹאת ּ ַתעֲ ֶ ׂשה ָּל ְך ָעזְ בֵ ְך אֶ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהַ יִ ְך ְּב ֵעת מוֹ ִליכֵ ְך ַּב ָ ּד ֶר ְך:

)יז(
)יז( הלא
דא פורענותא תתעביד מניך על דשבקת ית פולחנא דיי אלהך דאחזיך אורחא תקנא ולא הליכתא בה:

ומה ָּל ְך ְל ֶד ֶר ְך אַ ּ ׁש ּור
)יח( וְ ַע ּ ָתה ַמה ָּל ְך ְל ֶד ֶר ְך ִמצְ ַריִ ם ִל ְׁש ּתוֹ ת ֵמי ִׁשחוֹ ר ּ ַ
מי נָהָ ר) :יח( וכען מה לכון לאתחברא לפרעה מלכא דמצרים למרמי דכוריכון בנהרא ומה
ִל ְׁש ּתוֹ ת ֵ
לכון למגזר קים עם אתוראה לאגלאה יתכון להלאה מעבר פרת:

רש"י
)יד( יליד בית  -בן האמה:
)טו( ישאגו  -שואגים לשון הווה .כפירים -
מלכים .נצתה  -נצתו באש:
)טז( גם בני נוף ותחפנחס  -הם מצרים
שאתם בוטחים עליהם לעזרה .ירעוך קדקוד
 ל' רציצה כדמתרגמינן ורצוץ ורעעו:)יז( הלא זאת תעשה לך  -הלא את הרעה
ואת הפורענות הזאת תגרום לך האשמה
והעון אשר עזבת את ה' אלהיך .בעת מוליכך

בדרך  -שהיה מלמד אותך דרך הטובה
והישרה:
)יח( מה לך לדרך מצרים  -למה תעזבי אותי
ותבטחי על מצרים .לשתות מי שיחור -
שטבעו זכוריכם בנילוס שיחור הוא נילוס
כמה שנאמר מן השיחור אשר על פני מצרים
בספר )יהושע יג( .ומה לך  -למרוד בי למען
תגלי לדרך אשור למעבר נהר פרת:
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חק לישראל – פרשת מסעי יום ג'
כתובים

– תהילים פרק עד' ח'-יב'

פו כָ ל מוֹ עֲ ֵדי אֵ ל ָּבאָ ֶרץ:
רו ְב ִל ָּבם נִ ינָם יָחַ ד ָ ׂ
ש ְר ּ
אָ ְמ ּ

)ח(
אוקידו אבהתהון כל מערעיא אלהא בארעא:

)ח( אמרו בלבהון בניהון כחדא

נו יוֹ ֵד ַע ַעד ָמה:
ינו אֵ ין עוֹ ד נ ִָביא וְ לֹא ִא ּ ָת ּ
ינו לֹא ָר ִא ּ
)ט( אוֹ תֹ ֵת ּ

)ט( אתונא דיהבו לנא

נבייא לא חמינא לית תוב נביא ולית עמנא דידע עד אימתי:

)י( ַעד ָמ ַתי ֱאל ִֹהים יְ חָ ֶרף צָ ר יְ נָאֵ ץ אוֹ יֵב ִׁש ְמ ָך לָ נֶצַ ח:

)י( עד אימתי אלהא יחסד מעיקא

ירחיק בעיל דבבא שמך לעלמא:

יק ָך{ כַ ֵּלה:
ימינ ֶָך ִמ ּקֶ ֶרב חוקך }חֵ ְ
לָ ּ ָמה ָת ִׁשיב י ְָד ָך וִ ִ

)יא(
מן גו עטפך אפיק ושיצי עקתא:

)יב( וֵאל ִֹהים ַמ ְל ִּכי ִמ ּקֶ ֶדם ּפ ֵֹעל יְ ׁשּועוֹ ת ְּבקֶ ֶרב הָ אָ ֶרץ:

)יא( למא תתיב ידך וימינך למפרוק
)יב( ואלהא מלכא דשכינת קודשיה

מלקדמין עביד פורקנא בגו ארעא:

רש"י
)ח( אמרו בלבם נינם יחד  -נינם מושליהם
וכן )תהילים ע"ב( ינון שמו ,ואחריתו יהיה
מנון )משלי כ"ט( כל מושליהם מחשבה א'
להם הראשונים כאחרונים להזדווג לפטרונם
של ישראל תחלה ואח"כ יזדווגו להם ותדע
שהרי שרפו כל מועדי אל שהיו בארץ כל בתי
וועד שלו ,פלשתים החריבו שילה נבכדנאצר
החריב בית ראשון ואחרים החריבו בית שני:

משנה

)ט( אותותינו  -שהבטחתנו ביד נביאך אין
אנו רואים אותם בימים רבים שאנו בגולה
נתנבא אסף על ימי הגלות .עד מה  -עד
מתי נהיה בצרה זו:
)יא( מקרב חיקך כלה  -השליכה והוצא
אותה מתוך חיקך והלחם באויביך ,כלה לשון
גרש כמו )שמות י"א( כלה גרש יגרש:
)יב( ואלהים מלכי מקדם  -והרי אתה
תשועתנו מקדם:

 -סוטה פרק א'

ומ ְׁשקֶ ה ַעל
יעזֶר אוֹ ֵמרְ ,מקַ ּנֵא לָ הּ ַעל ּ ִפי ְׁשנַיִ םַ ּ ,
)א( הַ ְמקַ ּנֵא ְל ִא ְׁש ּתוֹ ַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
ּ ִפי ֵעד אֶ חָ ד אוֹ ַעל ּ ִפי ַעצְ מוֹ ַ .ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמרְ ,מקַ ּנֵא לָ ּה ַעל ּ ִפי ְׁשנַיִ ם
ומ ְׁשקֶ ה ַעל ּ ִפי ְׁשנַיִ ם:
ּ ַ
רע"ב ) -א( המקנא לאשתו  -אע"ג
דהמקנא משמע דיעבד אין לכתחילה לא,
ההלכה היא שחייב אדם לקנאות לאשתו אם
היא צריכה לכך .ולקמן מפרש כיצד מקנא:
מקנא לה על פי שנים  -אם בא להשקותה
מי המרים ,צריך להביא שני עדים ולומר לה
בפניהם אל תסתרי עם איש פלוני .ואם לא
קנא לה בפני שנים ,אינה נאסרת עליו
בסתירה זו ואינו משקה אותה :על פי עד
אחד או ע"פ עצמו  -אפילו אין עדים
שנסתרה אלא עד אחד ,או הוא עצמו אומר

ראיתיה שנסתרה אחר שקנאתי לה ,נאסרה
בסתירה זו עד שתשתה ,שסתירתה אוסרתה
עליו מספק :ר' יהושע אומר כו'  -צריך ב'
עדים אף לסתירה .והלכה כרבי יהושע.
ואעפ"כ אמרינן בגמרא דבזמן הזה לא לימא
איניש לביתיה אפילו בינו לבינה אל תסתרי
עם איש פלוני ,שיש לחוש לדברי ר"י ברבי
יהודה דאמר מקנא אדם לאשתו על פי עד
אחד או על פי עצמו .ואם נסתרה אחר שקנא
לה בינו לבינה ,נאסרה עליו איסור עולם
בזמן הזה שאין שם מי המרים:
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חק לישראל – פרשת מסעי יום ג'
יש ּ ְפלוֹ נִ י ,וְ ִד ְּב ָרה
)ב( ּ ֵכיצַ ד ְמקַ ּנֵא לָ ּה .אָ ַמר לָ ּה ִּב ְפנֵי ְׁשנַיִ ם ,אַ ל ְּת ַד ְּב ִרי ִעם ִא ׁ
רומה .נִכְ נְ סָ ה ִע ּמוֹ ְלבֵ ית
ית ּה ּומֻ ּ ֶת ֶרת לֶ אֱכוֹ ל ַּב ְּת ּ ָ
ִע ּמוֹ  ,עֲ ַדיִ ן ִהיא מֻ ּ ֶת ֶרת ְלבֵ ָ
רומה.
ֲסורה לֶ אֱכוֹ ל ַּב ְּת ּ ָ
ית ּה וַ א ּ ָ
ֲסורה ְלבֵ ָ
הֲתה ִע ּמוֹ ְּכ ֵדי טֻ ְמאָ ה ,א ּ ָ
הַ ּ ֵסתֶ ר וְ ׁ ָש ָ
וְ ִאם ֵמת ,חוֹ לֶ צֶ ת וְ לֹא ִמ ְתי ּ ֶַב ֶמת:
רע"ב ) -ב( כיצד הוא מקנא לה אמר לה
בפני שנים אל תדברי עם איש פלוני כו' -
בגמרא מפרש למתניתין הכי ,אמר לה בפני
שנים אל תדברי ודברה ,אל תדברי ונסתרה,
ולא כלום הוא ואינה אסורה לא לבעלה ולא
לתרומה .אמר לה אל תסתרי ודברה עמו
שלא בסתר ,עדיין מותרת לבעלה ומותרת
לאכול בתרומה אם אשת כהן היא :נכנסה
עמו לבית הסתר ושהתה עמו כדי טומאה
אסורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה -

ושיעור כדי טומאה ,כדי לצלות ביצת
תרנגולת ולגמעה :ואם מת חולצת ולא
מתיבמת  -ואם מת בעלה קודם שישקנה,
חולצת ולא מתיבמת .דכתיב באשה שמצא בה
ערות דבר )דברים כ"ד( ויצאה מביתו והלכה
והיתה לאיש אחר ,ודרשינן לאיש אחר ולא
ליבם .ואעפ"כ אינה מותרת לזר בלא חליצה,
שכשם שאם היה בעלה חי לא היתה מותרת
בלא גט ,כך אינה מותרת מן היבם בלא
חליצה:

רע"ב ) -ג( ואלו אסורות לאכול בתרומה -
לעולם .ואפילו היא בת כהן .ואילו שאר
סוטות אינן אסורות אלא עד שישתו וימצאו
טהורות :ושבאו עדים שהיא טמאה  -ואפילו
לאחר ששתתה ולא בדקוה המים ,אסורה
איסור עולם .לפי שאין המים בודקים באשה
שיש בה עדים שנטמאת ,שנאמר )במדבר ה'(
ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה ,דליכא
דידע בה הוא שהמים בודקים ,אבל איכא
דידע בה ,אפילו העדים הם במדינת הים אין
המים בודקים :ושבעלה בא עליה בדרך -

דשוב אין המים בודקים אותה ,דכתיב
)במדבר ה'( ונקה האיש מעון ,בזמן שהאיש
מנוקה מעון ,שלא בא עליה לאחר סתירה,
אז והאשה ההיא תשא את עונה .אין האיש
מנוקה מעון ,אין המים בודקים את אשתו:
שני תלמידי חכמים  -שידעו להתרות בו:
ר"י אומר בעלה נאמן עליה  -אם הבעל
נאמן על אשתו באיסור חמור של נדה ,לא
יהא נאמן באיסור קל של לאו גרידא.
וטעמייהו דרבנן ,מתוך שאיסור קל הוא
תקיף עליה יצריה .ואין הלכה כרבי יהודה:

רע"ב ) -ד( היו מעלין אותה לב"ד הגדול
 דכתיב בסוטה )שם( ועשה לה הכהן את כלהתורה הזאת ,וכתיב התם )דברים י"ז( ע"פ
התורה אשר יורוך ,מה להלן בב"ד הגדול אף

כאן בב"ד הגדול :ומאיימין עליה  -כדי
שתודה :הרבה ילדות עושה  -וגורם לילדה
שתבא לידי קלקול :דברים שאינן כדאי
לשומען  -שאינה ראויה לשמוע אותן

או ֵע ִדים
סורוֹ ת ִמ ֶּלאֱכוֹ ל ַּב ְּת ּ ָ
רומה ,הָ אוֹ ֶמ ֶרת ְט ֵמאָ ה ֲאנִ י לָ ְך ,וְ ׁ ֶש ָּב ּ
)ג( וְ אֵ לּ ּו אֲ ּ
ׁ ֶש ִהיא ְט ֵמאָ ה ,וְ הָ אוֹ ֶמ ֶרת אֵ ינִ י ׁשוֹ ָתה ,וְ ׁ ֶש ַּב ְעלָ הּ אֵ ינוֹ רוֹ צֶ ה ְלהַ ְׁשקוֹ ָת ּה,
וְ ׁ ֶש ַּב ְעלָ ּה ָּבא ָעלֶ יהָ בַ ֶ ּד ֶר ְךֵ ּ .כיצַ ד עוֹ ֶׂשה לָ ּה ,מוֹ ִליכָ ּה ְלבֵ ית ִ ּדין ׁ ֶש ְּבאוֹ תוֹ
הודה
ידי חֲכָ ִמיםֶ ׁ ,ש ּ ָמא יָבוֹ א ָעלֶ יהָ ַּב ֶ ּד ֶר ְךַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ָמקוֹ םּ ,ומוֹ ְס ֵרין לוֹ ְׁשנֵי ַת ְל ִמ ֵ
ֶאֱמן ָעלֶ יהָ :
אוֹ ֵמרַּ ,ב ְעלָ ּה נ ָ

ומאַ יְ ּ ִמין ָעלֶ יהָ ְּכ ֶד ֶר ְך
ירושלַ יִ םְ ּ ,
יו ַמעֲ ִלין אוֹ ָתהּ ְלבֵ ית ִ ּדין הַ ּגָ דוֹ ל ׁ ֶש ִּב ּ ׁ ָ
)ד( הָ ּ
שה ,הַ ְר ּ ֵבה שְׂ חוֹ ק
ׁ ֶש ּ ְמאַ יְ ּ ִמין ַעל ֵע ֵדי נְ פָ ׁשוֹ ת .וְ אוֹ ְמ ִרים לָ ּהִּ ,ב ִּתי הַ ְר ּ ֵבה יַיִ ן עוֹ ֶ ׂ
שה ,הַ ְר ֵּבה ְׁשכֵ נִ ים הָ ָר ִעים עוֹ שִׂ ים .עֲ שִׂ י ִל ְׁשמוֹ הַ ּגָ דוֹ ל
דות עוֹ ָ ׂ
עוֹ ֶ ׂשה ,הַ ְר ּ ֵבה י ְַל ּ
ׁ ֶשנִּ ְכ ּ ַתב ִב ְק ֻד ּ ׁ ָשהֶ ׁ ,שלּ ֹא יִ ּ ָמחֶ ה ַעל הַ ּ ָמיִ ם .וְ אוֹ ְמ ִרים ְלפָ נֶיהָ ְּדבָ ִרים ׁ ֶשאֵ ינָהּ ְּכ ַדאי
ְל ׁ ָש ְמ ָעןִ ,היא וְ כָ ל ִמ ְׁש ּ ַפחַ ת ּ ֵבית אָ ִביהָ :

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

טעון גניזה

4

חק לישראל – פרשת מסעי יום ג'
הדברים שאומרים לפניה ממעשיהן של
צדיקים ,כגון יהודה הודה ולא בוש במעשה

תמר ,ראובן הודה ולא בוש במעשה בלהה:

)ה( ִאם אָ ְמ ָרה ְט ֵמאָ ה אָ נִ יׁ ,שוֹ בֶ ֶרת ְכתֻ ָּב ָת ּה וְ יוֹ צֵ את .וְ ִאם אָ ְמ ָרה ְטהוֹ ָרה אָ נִ י,
ַמעֲ ִלין אוֹ ָתהּ ְל ׁ ַש ַער הַ ּ ִמזְ ָרח ׁ ֶש ַעל ּ ֶפ ַתח ׁ ַש ַער נִ ּקָ נוֹ רֶ ׁ ,ש ּ ׁ ָשם ַמ ְׁש ִקין אֶ ת
ומ ַט ֲה ִרין אֶ ת הַ ְמצוֹ ָר ִעים .וְ ֹכהֵ ן אוֹ חֵ ז
ומ ַט ֲה ִרין אֶ ת הַ ּיוֹ ְלדוֹ תְ ּ ,
הַ ּסוֹ טוֹ תְ ּ ,
הוא ְמגַ ֶּלה אֶ ת ִל ָּב ּה,
מוַ ,עד ׁ ֶש ּ
מו נִ ְפ ְר ּ
עוִ ,אם נִ ְפ ְר ּ
עו נִ ְק ְר ּ
ִּב ְבגָ ֶדיהָ ִ ,אם נִ ְק ְר ּ
הו.
וְ סוֹ ֵתר אֶ ת שְׂ ָע ָר ּהַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
הודה אוֹ ֵמרִ ,אם הָ יָה ִל ָּבהּ נָאֶ ה ,לֹא הָ יָה ְמגַ ֵּל ּ
וְ ִאם הָ יָה שְׂ ָע ָר ּה נָאֶ ה ,לֹא הָ יָה סוֹ ְתרוֹ :
רע"ב ) -ה( שוברת כתובתה  -כותבת שובר
על כתובתה ,זניתי ואבדתי .כתובתי כדי שלא
תוכל לחזור ולתבוע כתובתה ממנו .ובמקום
שאין כותבין כתובה אלא סומכין על תנאי
ב"ד הוא שכותבת שובר ,אבל במקום
שכותבים כתובה ,מקרעת כתובתה ואינה
כותבת שובר :מעלין אותה לשער המזרח -
מעלין ומורידין אותה ,כדי ליגעה אולי
תטרוף דעתה ותודה :שעל פתח שער נקנור
 אדם ששמו נקנור שהביא דלתות לאותופתח מאלכסנדריא של מצרים ונעשו לו נסים

ונקרא שער נקנור על שמו כדאמרינן ביומא
]לח :[.ששם משקין את הסוטות  -דבעינן
לפני ה' :ומטהרין את היולדות  -כדי
שיעמדו על גבי קרבנן .וה"ה זבין וזבות
הטעונים קרבן :ומטהרין את המצורעים -
כדכתיב )ויקרא י"ד( והעמיד הכהן המטהר
וכו' לפני ה' :אוחז בבגדיה  -בבית הצואר
שלהן :אם נקרעו  -אינו חושש ,ואם נפרמו
אינו חושש .פרימה גדולה מקריעה שנקרע
לקרעים הרבה .לשון אחר ,פרימה מן הצדדין
קריעה באורך:

יו ָעלֶ יהָ ְכלֵ י זָהָ ב וְ קַ ְטלָ יוֹ ת,
)ו( הָ יְ ָתה ִמ ְת ַּכ ּ ָסה ִב ְלבָ נִ יםְ ,מכַ ּ ָס ּה ִּב ְׁשחוֹ ִרים .הָ ּ
ְ
ירים ִמ ּ ֶמ ּנָה ְּכ ֵדי ְלנַוְ ּלָ ּה .וְ אַ חַ ר ָּכך ֵמ ִביא חֶ בֶ ל ִמצְ ִרי
זָמים וְ ַט ָּבעוֹ תַ ,מעֲ ִב ִ
נְ ִ
חוץ ֵמעֲ בָ ֶדיהָ
וְ קוֹ ְׁשרוֹ ְל ַמ ְעלָ ה ִמ ַ ּד ֶ ּדיהָ  .וְ כָ ל הָ רוֹ צֶ ה ִל ְראוֹ ת ָּבא ִל ְראוֹ ת,
ּ
וְ ִׁש ְפחוֹ ֶתיהָ ִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ִ ּל ָּב ּה ּגַ ס ָּבהֶ ן .וְ כָ ל הַ ּנ ִָׁשים מֻ ּ ָתרוֹ ת ִל ְראוֹ ָת ּהֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר
רו ָּכל הַ ּנ ִָׁשים וְ לֹא ַתעֲ ֶ ׂשינָה ְּכזִ ּ ַמ ְתכֶ נָה:
)יחזקאל כג( וְ נִ וַ ּ ְּס ּ
רע"ב ) -ו( היתה מכוסה בלבנים מכסה
בשחורים  -ואם היו שחורים יפין לה ,מכסה
בבגדים מכוערים :קטליות  -ענקים
שמשימים סביב הצואר .ומפני שהאשה חונקת
עצמה בהם כדי שתראה בעלת בשר נקראים
קטליות :נזמים וטבעות מעבירים ממנה -
מפרש בגמרא דלא תימא שיניחו לה הנזמים
והטבעות אחר שקרעו בגדיה וגלו את ליבה
שזה יותר גנאי לה ,כמו שגנאי יותר לאדם
ערום שילך במנעלים ברגליו מלילך יחף,

קמ"ל דלא :חבל מצרי  -מפרש בירושלמי
לפי שעשתה מעשה מצרים .ואם אין חבל
מצרי מביא שאר חבלים :וקושרו למעלה
מדדיה  -שלא יפלו בגדיה ותשאר ערומה:
וכל הרוצה לראות בא לראות  -ודוקא
באנשים רשות ואינו חובה .אבל בנשים ,חובה
על כל הנשים המצויות שם לבא ולראות,
כדכתיב ונוסרו וכל הנשים :וכל הנשים
מותרות לראותה  -חייבין לראותה .הכי
מפרש לה בגמרא:

)ז( ְּב ִמ ָ ּדה ׁ ֶשאָ ָדם מוֹ ֵדדָּ ,ב ּה מוֹ ְד ִדין לוֹ ִ .היא ִק ּ ְׁש ָטה אֶ ת ַע ְּצ ָמ ּה לָ עֲ בֵ ָרה,
הַ ּ ָמקוֹ ם נִ וְ ּ לָ ּהִ .היא גִ ְ ּל ָתה אֶ ת ַעצְ ָמ ּה לָ עֲ בֵ ָרה ,הַ ּ ָמקוֹ ם גִּ ָּלה ָעלֶ יהָ ַּ .ביּ ֵָר ְך
ִה ְת ִחילָ ה ָּבעֲ בֵ ָרה ְּת ִח ָּלה וְ אַ חַ ר ָּכ ְך הַ ֶּבטֶ ןְ ,ל ִפיכָ ְך ִּת ְלקֶ ה הַ יּ ֵָר ְך ְּת ִח ָּלה וְ אַ חַ ר ָּכ ְך
גוף לֹא פָ לֵ ט:
הַ ּ ֶבטֶ ןְׁ ּ ,
ושאָ ר ָּכל הַ ּ ּ
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רע"ב ) -ז( המקום ניוולה  -שמגלה כהן
את ראשה וסותר את שערה וקורע את
בגדיה :היא גילתה את עצמה  -ישבה
בפרשת דרכים וגילתה עצמה לנואף :המקום
גילה עליה  -שכהן מעמידה על שער נקנור

ומראה קלונה לכל :בירך התחילה בעבירה
תחלה  -בדרך תשמיש הירך נהנה תחלה
בקירוב בשר :ושאר כל הגוף לא פלט  -שאר
אברי גופה אינם פלטים מן החולי ,ואע"פ
שלא הוזכרו במקרא אלא בטן וירך:

רו ְפ ִל ְׁש ִּתים אֶ ת ֵעינָיוֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר
)ח( ִׁש ְמ ׁשוֹ ן הָ לַ ְך אַ חַ ר ֵעינָיוְ ,ל ִפיכָ ְך נִ ְ ּק ּ
רו אֶ ת ֵעינָיו .אַ ְב ׁ ָשלוֹ ם נִ ְת ּגָ אָ ה ִבשְׂ ָערוֹ ְ ,ל ִפיכָ ְך נִ ְתלָ ה
ֲזוהו ְפ ִל ְׁש ִּתים וַ יְ נ ְ ַּק ּ
וַ ּיֹאח ּ ּ
ְ
שר לוֹ נְ ִב ּיוֹ ת,
נו בוֹ ֶע ֶׂ
ול ִפי ׁ ֶש ָּבא ַעל ֶע ֶׂ
ִבשְׂ ָערוֹ ְ ּ .
שר ּ ִפילַ גְ ׁ ֵשי אָ ִביוְ ,ל ִפיכָ ך נִ ְּת ּ
ש ָרה אֲ נ ִָׁשים ֹנשְׂ אֵ י ְּכלֵ י יוֹ אָ ב] ,וַ ּיַכּ ּו אֶ ת אַ ְב ׁ ָשלוֹ ם
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )שמואל ב יח( וַ ָיּסֹבּ ּו עֲ ָ ׂ
ול ִפי ׁ ֶש ּגָ נַב ְׁשל ׁ ָשה ְלבָ בוֹ ת ,לֵ ב אָ ִביו ,וְ לֵ ב ּ ֵבית ִ ּדין ,וְ לֵ ב יִ שְׂ ָראֵ ל,
הו[ְ ּ .
וַ יְ ִמתֻ ּ
ְ
עו בוֹ
ֶאמר )שם טו( וַ יְ גַ ּנֵב אַ ְב ׁ ָשלוֹ ם אֶ ת לֵ ב אַ נְ ׁ ֵשי יִ שְׂ ָראֵ ל(ְ ,ל ִפיכָ ך ְ
) ׁ ֶש ּנ ַ
נִת ְק ּ
לשה ְׁשבָ ִטים ְבכַ ּפוֹ וַ יִ ּ ְתקָ ֵעם ְּבלֵ ב
לשה ְׁשבָ ִטיםֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )שם יח( וַ יִ ּ ּקַ ח ְׁש ׁ ָ
ְׁש ׁ ָ
אַ ְב ׁ ָשלוֹ ם:

)שופטים טז(

רע"ב ) -ח( לונביאות  -חניתות :לב אביו
 אמר לו אבשלום לאביו ,כתוב לי שילכועמי שנים איש שאבחר מכל ישראל ,כתב לו.
והיה מראה חותמו של אביו לשנים ,והולכים

אחריו ,לשנים אחרים והולכים אחריו ,עד
שכינס מאתים איש ,כולן ראשי סנהדראות.
הרי שגנב לב אביו ולב ב"ד .ולב כל ישראל,
דכתיב ויגנוב אבשלום את לב אנשי ישראל:

משה ׁ ָש ָעה אַ חַ תֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר
)ט( וְ כֵ ן ְל ִענְ יַן הַ ּטוֹ בָ הִ ,מ ְריָם ִה ְמ ִּתינָה ְל ׁ ֶ
יםב ּ ִמ ְד ָּבר,
בו לָ ּה יִ שְׂ ָראֵ ל ִׁש ְב ָעה י ִָמ ַּ
וַ ּ ֵת ַת ַ ּצב אֲ חֹתוֹ ֵמ ָרחֹקְ ,ל ִפיכָ ְך נִ ְת ַע ְּכ ּ
הל ְקבּ וֹ ר אֶ ת אָ ִביו
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )במדב' יב( וְ הָ ָעם לֹא נָסַ ע ַעד הֵ אָ סֵ ף ִמ ְריָם .יוֹ סֵ ף זָכָ ִ
נוֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )בראשית נ( וַ ּי ַַעל יוֹ סֵ ף ִל ְקבּ ֹר אֶ ת אָ ִביו ,וַ יּ ַַעל
וְ אֵ ין ְּבאֶ חָ יו ּגָ דוֹ ל ִמ ּ ֶמ ּ ּ
משה.
נִת ַע ּ ַסק בּ וֹ אֶ ָּלא ׁ ֶ
נו ּגָ דוֹ ל ִמּיוֹ סֵ ףֶ ׁ ,שלּ ֹא ְ
ִע ּמוֹ ּגַ ם ֶרכֶ ב ּגַ ם ּ ָפ ָר ִׁשיםִ .מי לָ ּ
ֶׁ
נוֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )שמות יג( וַ יִ ּ ּקַ ח
משה זָכָ ה ְב ַעצְ מוֹ ת יוֹ סֵ ף וְ אֵ ין ְּביִ שְׂ ָראֵ ל ּגָ דוֹ ל ִמ ּ ֶמ ּ ּ
משה ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְת ַע ּ ַסק בּ וֹ אֶ ָּלא הַ ּ ָמקוֹ ם,
משה אֶ ת ַעצְ מוֹ ת יוֹ סֵ ף ִע ּמוֹ ִ .מי ּגָ דוֹ ל ִמ ּ ׁ ֶ
ֶׁ
רו ,אֶ ָּלא ַעל ָּכל
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )דברים לד( וַ יִ ּ ְקבּ ֹר אֹ תוֹ בַ ּגַ י .וְ לֹא ַעל ׁ ֶ
משה ִב ְלבַ ד אָ ְמ ּ
ֶיך צִ ְדקֶ ָך ְּכבוֹ ד יְ ָי יַאַ ְספֶ ךָ:
יקיםֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )ישעיה נח( וְ הָ לַ ְך ְלפָ נ ָ
הַ ַ ּצ ִ ּד ִ
)שמות ב(

רע"ב ) -ט( וכן לענין הטובה  -נותנים לו
לאדם שכר מעין הטובה שעשה .ומיהו יותר

גמרא

ממה שעשה משתלם דמדה טובה מרובה
בתשלומין ממדת פורענות:

 -סוטה דף ב' ע"א

המקנא דיעבד אין לכתחילה לא קסבר תנא דידן אסור לקנאות.
א"ר חסדא זנותא בביתא כי קריא לשומשמא וא"ר חסדא תוקפא בביתא כי
קריא לשומשמא אידי ואידי באיתתא אבל בגברא לית לן בה ואמר רב
חסדא בתחילה קודם שחטאו ישראל היתה שכינה שורה עם כל אחד ואחד
שנאמר כי ה' אלהיך מתהלך בקרב מחניך כיון שחטאו נסתלקה שכינה
מהם שנאמר ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך.
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דרש רב עוירא זמנין אמר לה משמיה דרבי אמי וזמנין אמר לה משמיה
דרבי אסי כל האוכל לחם בלא נטילת ידים כאילו בא על אשה זונה
שנאמר כי בעד אשה זונה עד ככר לחם אמר רבא האי בעד אשה זונה עד
ככר לחם בעד ככר לחם עד אשה זונה מיבעי ליה אלא אמר רבא כל הבא
על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחם א"ר זריקא אמר ר"א כל המזלזל
בנטילת ידים נעקר מן העולם אמר רב חייא בר אשי אמר רב מים
ראשונים צריך שיגביה ידיו למעלה מים אחרונים צריך שישפיל ידיו למטה
תניא נמי הכי הנוטל ידיו צריך שיגביה ידיו למעלה שמא יצאו המים חוץ
לפרק ויחזרו ויטמאו את הידים אמר רבי אבהו כל האוכל פת בלא ניגוב
ידים כאילו אוכל לחם טמא שנאמר ויאמר ה' ככה יאכלו בני ישראל את
לחמם טמא וגו':
רש"י על הגמרא
אסור לקנאות  -שמביא עצמו לידי תגר ואת
אשתו לידי ניוול ואפי' היא טהורה :קריא -
תולעת של שומשמין האוכלתן כך הזנות
מחרבת את הבית :תוקפא  -כעס :אידי
ואידי  -תוקפא וזנותא דאמרינן דמחרבת את
הבית :באיתתא  -כשהאשה מזנה או כעסנית
לפי שהאשה מתעסקת בזנוניה ואינה עושה
מלאכתה ולא משמרת ביתה ומפקרת את של
בעלה למנאפים :קודם שחטאו ישראל -
בעריות :עם כל אחד ואחד  -בביתו:
נסתלקה מהם  -מלבא לביתם דאינו יכול
לראות בעבירות שבביתו :כי בעד אשה זונה
וגו'  -השתא דריש ליה מסיפיה לרישיה
בשביל ככר לחם אדם מתחייב בעונש של
אשה זונה :במילתיה דרבא גרסי' בעד ככר
לחם עד אשה זונה מבעי ליה  -דמשמע
בשביל ככר לחם רב העונש עד כדי עונש
אשה זונה וה"ה נמי אי הוה כתיב עד אשה
זונה בעד ככר לחם לא הוה קשיא לרבא מידי
דודאי מסיפיה לרישיה מדריש קרא אלא עד
ובעד קא קשיא ליה דגבי ככר לחם הוה ליה
למיכתב בעד וגבי אשה זונה הוה ליה
למיכתב עד :המזלזל  -שאוכל תמיד בלא
נטילת ידים :נעקר  -דעובר על דברי
חכמים חייב מיתה דכתיב ופורץ גדר ישכנו
נחש )קהלת י( :מים ראשונים  -שלפני המזון:
שיגביה ידיו  -ראשי אצבעותיו שיהו המים

משפעין לצד זרועותיו ולקמן מפרש טעמא:
שמא יצאו מים חוץ לפרק ויחזרו ויטמאו
את הידים  -כדתנן במסכת ידים )פ"ב מ"ג(
שצריך ליתן המים על ידיו שני פעמים
והראשונים מטהרין את הידים והשניים
מטהרין את המים הטופחים על ידיו
שנטמאו בתחילה מחמת ידים ותנן התם
הידים מטמאות ומטהרות עד הפרק כלומר
מן הפרק ולמטה גזרו עליהן להיות שניות
ופוסלות את התרומה ומטהרות בנטילה עד
הפרק שעד הפרק צריך נטילה נטל את
הראשונים ואת השניים עד הפרק וחזרו ליד
טהורים שהרי טיהרו השניים את הראשונים
נטל את הראשונים חוץ לפרק ואת השניים
עד הפרק וחזרו ליד טמאה כלומר יצאו
הראשונים חוץ לפרק ועל השניים לא הקפיד
ליטול עד מקום שיצאו הראשונים אלא עד
הפרק כמשפטם חזרו הראשונים ליד טמאה
שהרי נטמאו תחלה מחמת הידים והשניים
לא טיהרו את היוצאים הילכך צריך שיגביה
ראשי אצבעותיו למעלה שמא יצאו מים
הראשונים ויחזרו ויטמאו את הידים:
אחרונים  -של אחר הסעודה שחייבו חכמים
מפני שמלח סדומית יש שמסמא את העינים:
צריך להשפיל ידיו למטה  -כדי שתרד
הזוהמא של תבשיל שבידיו שהרי להעביר
הזוהמא הן :כל האוכל בלי ניגוב ידים -
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דבר מאוס הוא וחשוב כטומאה שנאמר ככה
יאכלו בני ישראל את לחמם טמא אלמא דבר

זוהר

מיאוס קרי טומאה:

– שמות דף ב' ע"ב

)אד"ג דתנן אמר רבי יצחק ,מאי דכתיב) ,ירמיה ט'( על ההרים אשא בכי ונהי .אלא ,אלין אינון טוריא

רמיא דעלמין .ומאן אינון טוריא רמיא ,אינון ,בני ציון היקרים המסולאים בפז( וְ הַ ּ ְׁש ּ ָתא הֲ ווֹ נ ְַח ִּתין
לותא
אלו ְּבגָ ּ ָ
ידיהוֹ ן ְמהַ ְ ּדקָ ן לַ אֲ חוֹ ָרא .וְ כַ ד ָע ּ
לותאְּ ,ב ֵריחַ יָּא ַעל קַ ְדלֵ יהוֹ ן וִ ֵ
ְּבגָ ּ ָ
ְ
הוא ׁ ָש ִביק
יומא ְל ָע ְל ִמיןּ ְ ,דהָ א ּ ְ
הו ִק ּ ּ ָ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יבו ְ ּדהָ א לֵ ית ְל ּ
ְּבבָ בֶ ל ,חָ ִׁש ּ
לוֹ ן ,וְ לָ א י ְַׁש ּגַ ח ְּבהוֹ ן ְל ָע ְל ִמין:
ְ
הוא ְלכָ ל ּ ָפ ַמ ְליָא
וְ ָתנֵינָן ,אָ ַמר ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ןְּ ,בהַ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא קָ ָרא ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יה ,וְ ַר ְב ְרבָ נוֹ י ,וְ כָ ל חֵ ילָ א
ָית ּ
ומ ּ ִׁש ְרי ֵ
יה ּ ַ
ישין ,וְ כָ ל חֵ ילֵ ּ
יכין קַ ִ ּד ִׁ
יה ,וְ כָ ל ְר ִת ִ
ִּדילֵ ּ
לותא ְ ּדבָ בֶ ל,
ימאי ְּבגָ ּ ָ
ומה ְּבנֵי ְר ִח ָ
תון ַע ְב ִ ּדין הָ כָ אַ ּ ,
ִ ּד ְׁש ַמ ּיָא ,וְ אָ ַמר לוֹ ןָ ,מה אָ ּ ּ
ד ְכ ִּתיב) ,ישעיה
הוא ִ ּ
חותו ּ ֻכ ְ ּלכוֹ ן ְל ָּבבֶ ל ,וַ אֲ נָא ִע ּ ְמכוֹ ןֲ .ה ָדא ּ
קומו ּ ּ
תון הָ כָ אּ ּ ,
וְ אָ ּ ּ
מ"ג( כּ ֹה אָ ַמר ה' ְל ַמ ַענְ כֶ ם ִׁש ַּל ְח ִּתי בָ בֶ לָ ה וְ גוֹ 'ְ .ל ַמ ַענְ כֶ ם ִׁש ַּל ְח ִּתי בָ בֶ לָ הָּ ,דא
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ומ ִׁש ְריָין ִע ָּל ִאין:
יכין ּ ַ
יחים כּ ּולָ םִ ,א ֵּלין ָּכל ְר ִת ִ
הוא .וְ הוֹ ַר ְד ִּתי בָ ִר ִ
ְּ
יך ּ
ישא ַעל יְ חֶ זְ קֵ אל,
בואָ ה קַ ִ ּד ׁ ָ
רוחַ נְ ּ
חו ְׁש ַמ ּיָא ,וְ ׁ ָש ָראת ּ
תו ְל ָּבבֶ לִ ,א ְת ּ ַפ ּ ָת ּ
ַּכד נ ְַח ּ ּ
אריכוֹ ן הָ כָ א ,וְ כָ ל חֵ ילֵ י ְׁש ַמ ּיָא
וְ חָ ָמא ָּכל ַמה ְ ּדחָ ָמא ,וְ אָ ַמר לוֹ ן ְליִ שְׂ ָראֵ ל ,הָ א ָמ ֵ
ְ
נוהוַ ,עד ְ ּד ִאצְ ְט ִריך ְלגַ ָּלאָ ה ָּכל ַמה
ידר ּ ֵבינֵיכוֹ ן .לָ א הֵ ְ
תו ְל ֵמ ָ
ימ ּ ּ
יכוּ ְ ,דאָ ּ
ּו ְר ִּת ּ
ְ
ְ
ְ
ְּדחָ ָמא ,וָ אֵ ֶרא ָּכך ,וָ אֵ ֶרא ָּכך .וְ ִאי ּגַ ֵּלי י ִַּתירַ ,מה ְ ּדגַ ֵּלי כּ ָֹּלא ִאצְ ְט ִריךֵ ּ .כיוָ ן
יש ּו ַעל
יה ִדיחֶ זְ קֵ אל ,לָ א חַ יְ ׁ
ומ ּ
עו ִמ ִ ּלין ִמ ּפ ּ ֵ
דו .וְ כַ ד ׁ ָש ְמ ּ
מו יִ שְׂ ָראֵ ל ָּכ ְך ,חַ ּ
ְ ּדחָ ּ
ְ
הוא לָ א ׁ ָש ִביק לוֹ ן .וְ כָ ל ַמה ְ ּדגַ ֵּלי
עו ְד ּ ְ
ּגָ ְל ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ותהוֹ ן ְּכלָ לּ ְ ,דהָ א י ְָד ּ
ותא ּגַ ֵּלי:
ִּב ְר ׁש ּ ָ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק יב'
)יא( אין הקורא רשאי להגביה קולו יותר מן המתרגם והמתרגם לא יגביה קולו יותר מן
הקורא ואין המתרגם רשאי לתרגם עד שיכלה הפסוק מפי הקורא ואין הקורא רשאי
לקרות פסוק אחר עד שיכלה התרגום מפי התורגמן ואין התורגמן נשען לא לעמוד ולא
לקורה אלא עומד באימה וביראה ולא יתרגם מתוך הכתב אלא על פה ואין הקורא
רשאי לסייע לתורגמן שלא יאמרו תרגום כתוב בתורה והקטן מתרגם על ידי גדול ואין
כבוד לגדול שיתרגם על ידי קטן ולא יהיו המתרגמין שנים כאחד אלא אחד קורא ואחד
מתרגם:
)יב( ולא כל המקראות מתרגמינן בצבור מעשה ראובן וברכת כהנים ומעשה העגל מן
ויאמר משה אל אהרן עד וירא משה את העם וגו' ועוד פסוק אחד ויגף ה' את העם
כולם נקראין ולא מתרגמין ובמעשה אמנון במקום שנאמר אמנון בן דוד נקרא ולא
מתרגם:
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