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חק לישראל – פרשת דברים יום ג'
תורה -

דברים פרק א'

ֲשר
)יא( יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י אֲבוֹ ֵתכֶ ם יֹסֵ ף עֲ לֵ יכֶ ם ָּככֶ ם אֶ לֶ ף ּ ְפ ָע ִמים וִ יבָ ֵר ְך אֶ ְתכֶ ם ַּכא ׁ ֶ
ִּד ּ ֶבר לָ כֶ ם) :יא( יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתכֶ ם יֹסֵ ף עֲ לֵ יכֶ ם ָּככֶ ם אֶ לֶ ף ּ ְפ ָע ִמים וִ יבָ ֵר ְך אֶ ְתכֶ ם ַּכאֲ ׁ ֶשר
ִּד ּ ֶבר לָ כֶ ם:

וָתכוֹ ן אֲ לַ ף זִ ְמנִ ין וִ יבָ ֵר ְך י ְָתכוֹ ן ְּכ ָמא ִדי ַמ ִ ּליל ְלכוֹ ן:
)יא( יְ ָי אֱלָ הָ א ַדאֲ בָ הָ ְתכוֹ ן יוֹ סֵ ף עֲ לֵ יכוֹ ן ְּכ ְ

שא ְלבַ ִ ּדי ָט ְרחֲכֶ ם
יבכֶ ם) :יב( אֵ יכָ ה אֶ ּ ָ ׂ
ומ ּ ַ ׂשאֲכֶ ם וְ ִר ְ
)יב( אֵ יכָ ה אֶ ּ ָ ׂשא ְלבַ ִ ּדי ָט ְרחֲכֶ ם ּ ַ
שאֲכֶ ם וְ ִר ְ
ומ ּ ַ ׂ
ּ ַ
יבכֶ ם) :יב( אֶ ְכ ֵ ּדין אֵ סוֹ בַ ר ִּב ְלחוֹ ִדי ָט ְרחֲכוֹ ן וְ ִע ְסקֵ יכוֹ ן וְ ִדינְ כוֹ ן:
)יג(

אשיכֶ ם:
ימם ְּב ָר ׁ ֵ
יד ִעים ְל ִׁש ְבטֵ יכֶ ם וַ אֲ שִׂ ֵ
בו לָ כֶ ם אֲ נ ִָׁשים חֲכָ ִמים ּונְ ֹבנִ ים וִ ֻ
הָ ּ

אשיכֶ ם:
ימם ְּב ָר ׁ ֵ
יד ִעים ְל ִׁש ְבטֵ יכֶ ם וַ אֲשִׂ ֵ
בו לָ כֶ ם ֲאנ ִָׁשים חֲכָ ִמים ּונְ ֹבנִ ים וִ ֻ
הָ ּ

)יג(

)יג( הָ ב ּו ְלכוֹ ן ּג ְֻב ִרין

ישין עֲ לֵ יכוֹ ן:
ימין וְ סו ְּכ ְל ָתנוּן ו ַּמ ְ ּד ָען ְל ִׁש ְבטֵ יכוֹ ן ֶוא ֱַמנִּ ּנוּן ֵר ִׁ
חַ ִּכ ִ

רו
נו אֹ ִתי וַ ּת ְ
רו טוֹ ב הַ ָ ּדבָ ר א ׁ ֶ
נו אֹ ִתי וַ ּת ְ
ֹאמ ּ
ֲשר ִ ּד ַּב ְר ּ ָת לַ עֲ שׂ וֹ ת) :יד( וַ ּ ַתעֲ ּ
ֹאמ ּ
)יד( וַ ּ ַתעֲ ּ
אֲת ְב ּתוּן י ִָתי וַ אֲ ֶמ ְר ּתוּן ּ ַת ִ ּקין ּ ִפ ְת ּגָ ָמא ִ ּדי ַמ ֶּל ְל ּ ָתא ְל ֶמ ְע ָּבד:
שר ִ ּד ַּב ְר ּ ָת לַ עֲ שׂ וֹ ת) :יד( וַ ֶ
טוֹ ב הַ ָ ּדבָ ר ֲא ׁ ֶ

אשים
יד ִעים וָ אֶ ּ ֵתן אוֹ ָתם ָר ִׁ
אשי ִׁש ְבטֵ יכֶ ם אֲ נ ִָׁשים חֲכָ ִמים וִ ֻ
)טו( וָ אֶ ּקַ ח אֶ ת ָר ׁ ֵ
שרֹת וְ ׁש ְֹט ִרים
ש ֵרי עֲ ָ ׂ
ש ֵרי ח ֲִמ ּ ִׁשים וְ ָ ׂ
ש ֵרי ֵמאוֹ ת וְ ָ ׂ
ש ֵרי אֲלָ ִפים וְ ָ ׂ
עֲ לֵ יכֶ ם ָ ׂ
אשים
יד ִעים וָ אֶ ּ ֵתן אוֹ ָתם ָר ִׁ
אשי ִׁש ְבטֵ יכֶ ם ֲאנ ִָׁשים חֲכָ ִמים וִ ֻ
ְל ִׁש ְבטֵ יכֶ ם) :טו( וָ אֶ ּקַ ח אֶ ת ָר ׁ ֵ
שרֹת וְ ׁש ְֹט ִרים ְל ִׁש ְבטֵ יכֶ ם) :טו( ו ְּדבָ ִרית
ש ֵרי עֲ ָ ׂ
ש ֵרי אֲ לָ ִפים וְ ָ ׂש ֵרי מֵ אוֹ ת וְ ָ ׂש ֵרי ח ֲִמ ּ ִׁשים וְ ָ ׂ
עֲ לֵ יכֶ ם ָ ׂ
ישין עֲ לֵ יכוֹ ן ַר ָּבנֵי אַ ְל ִפין וְ ַר ָּבנֵי ָמאוָ ָתא וְ ַר ָּבנֵי חַ ְמ ִׁשין
ימין ו ַּמ ְ ּד ָען ו ַּמ ּנ ִֵתי י ְָתהוֹ ן ֵר ִׁ
ישי ִׁש ְבטֵ יכוֹ ן ּג ְֻב ִרין חַ ִּכ ִ
יָת ֵר ׁ ֵ
וְ ַר ָּבנֵי ִע ּשֹוֹ ְרי ָָתא וְ סָ ְר ִכין ְל ִׁש ְבטֵ יכוֹ ן:

רש"י
)יא( יוסף עליכם ככם אלף פעמים  -מהו
שוב ויברך אתכם כאשר דבר לכם אלא אמרו
לו משה אתה נותן קצבה לברכותינו כבר
הבטיח הקב"ה את אברהם אשר אם יוכל
איש למנות וגו' אמר להם זו משלי הוא אבל
הוא יברך אתכם כאשר דבר לכם:
)יב( איכה אשא לבדי  -אם אומר לקבל שכר
לא אוכל זו היא שאמרתי )ס"א שאמרנו( לכם
לא מעצמי אני אומר לכם אלא מפי הקב"ה:
טרחכם  -מלמד שהיו ישראל טרחנין היה
אחד מהם רואה את בעל דינו נוצח בדין
אומר יש לי עדים להביא יש לי ראיות להביא
מוסיף אני עליכם דיינין :ומשאכם  -מלמד
שהיו אפיקורסין הקדים משה לצאת אמרו מה
ראה בן עמרם לצאת שמא אינו שפוי בתוך
ביתו איחר לצאת אמרו מה ראה בן עמרם
שלא לצאת מה אתם סבורים יושב ויועץ
עליכם עצות רעות וחושב עליכם מחשבות
)ס"א מצות וחשבונות( :וריבכם  -מלמד שהיו
רוגנים:
)יג( הבו לכם  -הזמינו עמכם לדבר :אנשים
 -וכי תעלה על דעתך נשים מה ת"ל אנשים

צדיקים :חכמים  -כסופים :ונבונים -
מבינים דבר מתוך דבר זהו ששאל אריוס את
ר' יוסי מה בין חכמים לנבונים חכם דומה
לשולחני עשיר כשמביאין לו דינרין לראות
רואה וכשאין מביאין לו יושב ותוהה נבון
דומה לשולחני תגר כשמביאין לו מעות
לראות רואה וכשאין מביאין לו הוא מחזר
ומביא משלו :וידועים לשבטיכם  -שהם
ניכרים לכם שאם בא לפני מעוטף בטליתו
איני יודע מי הוא ומאיזה שבט הוא ואם הגון
הוא אבל אתם מכירין בו שאתם גדלתם אותו
לכך נאמר וידועים לשבטיכם :בראשיכם -
ראשים ומכובדים עליכם שתהיו נוהגין בהם
כבוד ויראה :ואשמם  -חסר יו"ד )אמנם בכל
התיקונים ובספר תורה נכתב מלא יו"ד( לומר
שאשמותיהם של ישראל תלויות בראשי
דייניהם שהיה להם למחות ולכוון אותם לדרך
הישרה:
)יד( ותענו אותי וגו'  -חלטתם את הדבר
להנאתכם היה לכם להשיב רבינו משה ממי
נאה ללמוד ממך או מתלמידך לא ממך
שנצטערת עליה אלא ידעתי מחשבותיכם
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חק לישראל – פרשת דברים יום ג'
למשה ולא מצא אלא ג' אנשים צדיקים
חכמים וידועים :ראשים עליכם  -שתנהגו
בהם כבוד ראשים במקח ראשים בממכר
ראשים במשא ומתן נכנס )מביתו לב"ה(
אחרון ויוצא ראשון :שרי אלפים  -אחד
ממונה על אלף :שרי מאות  -אחד ממונה
על מאה :ושוטרים  -מניתי עליכם
לשבטיכם אלו הכופתין והמכין ברצועה על
פי הדיינין:

שהייתם אומרים עכשיו יתמנו עלינו דיינין
הרבה אם אין מכירנו אנו מביאין לו דורון
והוא נושא לנו פנים :לעשות  -אם הייתי
מתעצל אתם אומרים עשה מהרה:
)טו( ואקח את ראשי שבטיכם  -משכתים
בדברים אשריכם על מי באתם להתמנות על
בני אברהם יצחק ויעקב על בני אדם שנקראו
אחים ורעים חלק ונחלה וכל לשון חבה:
אנשים חכמים וידועים  -אבל נבונים לא
מצאתי זו אחת משבע מדות שאמר יתרו

נביא

– ישעיה פרק א' יא'-טו'

יאים וְ ַדם
ילים וְ חֵ לֶ ב ְמ ִר ִ
שבַ ְע ִּתי עֹלוֹ ת אֵ ִ
ֹאמר יְ הֹוָ ה ָ ׂ
)יא( לָ ּ ָמה ִ ּלי רֹב זִ בְ חֵ יכֶ ם י ַ
תודים לֹא חָ פָ צְ ִּתי) :יא( לא רעוא קדמי בסגיאות נכסת קודשיכון אמר יי
וכבָ שִׂ ים וְ ַע ּ ּ ִ
ּ ָפ ִרים ּ ְ
שבעית מסת עלות דכרין ותרב פטימין ודם תורין ואמרין וגדטן דכאלין לא רעוא קדמי בהון:

ֹאו לֵ ָראוֹ ת ּ ָפנָי ִמי בִ ּקֵ ׁש זֹאת ִמיּ ְֶדכֶ ם ְרמֹס חֲצֵ ָרי:
ִּכי ָתב ּ

)יב(
לאתחזאה קדמי מן תבע דא מידכון למיתי ולאתדשא עזרתי:

)יב( כד אתון אתן

יפו הָ ִביא ִמנְ חַ ת ׁ ָשוְ א ְקט ֶֹרת ּתוֹ ֵעבָ ה ִהיא ִלי ח ֶֹד ׁש וְ ׁ ַש ָּבת ְקרֹא
)יג( לֹא תוֹ ִס ּ
אוכַ ל אָ וֶ ן וַ עֲ צָ ָרה) :יג( לא תוספון לאיתאה מנחת אניסא קורבן מרחק הוא קדמי
ִמ ְק ָרא לֹא ּ
ירחין ושבין כנישא אתון מתכנשין לא שבקין חוביכון לקבלא צלותכון בעדן כנישתכון:

יתי נְ שׂ א:
ט ַרח נִ ְלאֵ ִ
יו ָעלַ י לָ ֹ
חָ ְד ׁ ֵשיכֶ ם ּומוֹ עֲ ֵדיכֶ ם ָ ׂ
שנְ אָ ה נ ְַפ ִׁשי הָ ּ

)יד(
ומועדיכון רחיק מימרי הוו קדמי לרחוק אסגיתי למשבק:

)יד( ירחיכון

)טו( ּובְ פָ ִרשְׂ כֶ ם ַּכ ּ ֵפיכֶ ם אַ ְע ִלים ֵעינַי ִמ ּ ֶכם ּגַ ם ִּכי ַת ְרבּ ּו ְת ִפ ָּלה אֵ ינֶנִּ י ׁש ֵֹמ ַע יְ ֵדיכֶ ם
או) :טו( וכד כהניא פרסין ידהון לצלאה עליכון מסליקנא אפי שכנתי מנכון ואף כד אתון
ָ ּד ִמים ָמלֵ ּ
מסגן לצלאה לא רעוא קדמי לקבלא צלותכון מדי ידכון דם זכאי מלין:

רש"י
)יא( שבעתי עולות אילים  -כמו פן ישבעך
וישנאך )משלי כה יז( .מריאים  -בהמות צאן
פטומות .לא חפצתי  -אחר שאתם עוברים
על תורתי זבח רשעים תועבה:
)יב( מי בקש זאת מידכם רמס חצרי -
לרמוס את חצרי אחרי שאין לבבכם שלם
עמי:
)יג( לא תוסיפו הביא מנחת שוא  -מתרה
אני בכם לא תביאו לי מנחת שוא שלכם
שהעשן עולה ממנה קיטור של תיעוב הוא לי

ולא לנחת הרוח .חדש ושבת קרא מקרא לא
אוכל וגו'  -ולקרוא מקרא חדש ושבת שאתם
נאספי' לקרא עצרה ואסיפה בהם לא אוכל
לסבול און שבלבבכם הנוטה לעכו"ם והעצרה
עמו שאין שני הדברים כאלו ראוין יחד
לקרוא עצרה ליאסף לפני והאון שבלבבכם
לעכו"ם ואין אתם מוציאין אותו מתוך
לבבכם:
)טו( ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם -
לפי שידכם דמים מלאו .דמים  -רציחה:
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כתובים

– תהילים פרק עד' יג'-יז'

אשי ַתנִּ ינִ ים ַעל הַ ּ ָמיִ ם:
אַ ּ ָתה פוֹ ַר ְר ּ ָת ְב ָעזְ ּ ָך יָם ִׁש ַּב ְר ּ ָת ָר ׁ ֵ

)יג(
מוי דימא אנת תברתא רישי תניניא ושנקת מצראי על ימא:

ָגוע ָּכל הַ ּיוֹ ם וְ תוֹ כַ ְח ִּתי לַ ְּבקָ ִרים:
וָ א ֱִהי נ ּ ַ

)יד(
לגמרא לעם בית ישראל וגושמיהון לירודי:

)יג( אנת גזרתא בעושנך

)יד( אנת תרעתא רישי גברי פרעה יהבתנון

)טו( אַ ּ ָתה בָ קַ ְע ּ ָת ַמ ְעיָן וָ נָחַ ל אַ ּ ָתה הוֹ בַ ְׁש ּ ָת ַנהֲרוֹ ת אֵ ָ
יתן) :טו( אנת בזעתא מעינא מן
כיפא והוי לנחלא אנת יבשתא מגיזת נחלי ארנונא ומגיזת יובקא ויורדנא דהון תקיפין:
ְל ָך יוֹ ם אַ ף ְל ָך לָ יְ לָ ה אַ ּ ָתה הֲ ִכינוֹ ָת ָמאוֹ ר וָ ׁ ָש ֶמ ׁש:

)טז(
ליליא אנת אתקנתא סיהרא ושמשא:

)טז( די לך יממא לחוד די לך

בולוֹ ת אָ ֶרץ קַ יִ ץ וָ ח ֶֹרף אַ ּ ָתה יְ צַ ְר ּ ָתם:
)יז( אַ ּ ָתה ִה ַ ּצ ְב ּ ָת ָּכל גְּ ּ

)יז( אנת אקמתא כל תחומא

דארעא קיטא וסתוא אנת בראתנון:

רש"י
)יג( ראשי תנינים  -הם מצרים שנקראו
תנינים שנאמר )יחזקאל כ"ט( התנים הגדול
וגו':
)יד( ראשי לויתן  -פרעה נקרא כן שנאמר
)ישעיה כ"ז( יפקוד ה' בחרבו הקשה על לויתן
וגו' .תתננו מאכל לעם לציים  -נתת ממונו
לעם ישראל לאוכלו לציים לכתות וצבאות
שהוצאת ,ציים סיעות כמו )במדבר כ"ד( וצים
מיד כתים כתרגומו וסיען:

משנה

)טו( אתה בקעת  -לישראל מן הצור
מעיינות .אתה הובשת  -ירדן שהוא נהר
איתן:
)טז( לך יום  -גאולתם של ישראל .אף לך
לילה  -ועמך היו בצרות הלילה .אתה הכינות
מאור ושמש  -אתה הכינות להם מאור
התורה:
)יז( אתה הצבת  -להם כל גבולות ארצם בכל
טוב .קיץ וחרף אתה יצרתם  -הרי זה דוגמת
)ירמיה ה'( שבועות חוקות קציר ישמור לנו,
לא שנית לנו סדר השנים:

 -סוטה פרק ב'

)א( הָ יָה ֵמ ִביא אֶ ת ִמנְ חָ ָת ּה ְבתוֹ ְך ְכ ִפיפָ ה ִמצְ ִרית וְ נוֹ ְתנ ָּה ַעל י ֶָדיהָ ְּכ ֵדי ְליַגְּ ָע ּה.
ָּכל הַ ּ ְמנָחוֹ ת ְּת ִח ָּל ָתן וְ סוֹ פָ ן ִּב ְכלֵ י ׁ ָש ֵרת ,וְ זוֹ ְּת ִח ָּל ָת ּה ִּבכְ ִפיפָ ה ִמצְ ִרית וְ סוֹ פָ ּה
עונָה לֹא ׁ ֶש ֶמן וְ לֹא
עונוֹ ת ׁ ֶש ֶמן ּ ְ
ולבוֹ נָה ,וְ זוֹ אֵ ינ ָּה ְט ּ
ִּב ְכלֵ י ׁ ָש ֵרתָּ .כל הַ ּ ְמנָחוֹ ת ְט ּ
ֹמר
ְלבוֹ נָהָּ .כל הַ ּ ְמנָחוֹ ת ָּבאוֹ ת ִמן הַ ִח ִּטין ,וְ זוֹ ָּבאָ ה ִמן הַ ּ ְׂשעוֹ ִריםִ .מנִ חַ ת הָ ע ֶ
אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָּבאָ ה ִמן הַ ּ ְׂשעוֹ ִרים ִהיא הָ יְ ָתה בָ אָ ה ּג ֶֶרשׂ  ,וְ זוֹ ָּבאָ ה קֶ ַמחַ .ר ָּבן
ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמרְּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ּ ַמעֲ ֶ ׂשיהָ ַמעֲ ֵׂשה ְבהֵ ָמהָּ ,כ ְך קָ ְר ָּבנ ָּה ַמאֲ כַ ל ְּבהֵ ָמה:
רע"ב ) -א( היה מביא  -הבעל :את
מנחתה  -כדכתיב )במדבר ה( והביא את
קרבנה :בכפיפה מצרית  -סל עשוי מצורי
הדקל מן )הרך( ]זרדים[ הגדלים סביבות
הדקל :כדי ליגעה  -שתודה ולא ימחה השם
על המים .ולמאן דאמר שבתחלה היה משקה

אותה ואח"כ מביא מנחתה ,אע"פ שנמחק
השם ,מיגעה כדי שתודה ולא תמות מיתה
מנוולת ,שאע"פ שנמחקה המגילה אם אמרה
טמאה אני אינה שותה :תחלתן וסופן בכלי
שרת  -לאו בכלי שרת ממש קאמר ,שאין
אדם מביא מנחתו מתוך ביתו בכלי שרת,
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אלא בקלתות של כסף ושל זהב שהם ראוים
לכלי שרת :וזו בכפיפה מצרית  -שאין ראוי
לעשות ממנה כלי שרת ,דדמי להקריבהו נא
לפחתך )מלאכי א( :כל המנחות טעונות שמן
ולבונה  -בגמרא פריך ,והא איכא מנחת
חוטא דכתיב בה )ויקרא ה( לא ישים עליה
שמן ולא יתן עליה לבונה .וכן הא דתנינן כל
המנחות באות חטים ,קשה ,דהא מנחת
העומר באה מן השעורים .ומתרץ בגמרא לא
תיתני מילתא באנפי נפשיה אלא כרוך ותני

והכי קאמר ,כל המנחות טעונות שמן ולבונה
ואותן שאינם טעונות שמן ולבונה באות מן
החיטין ובאות סולת .מנחת חוטא אע"פ
שאינה טעונה שמן ולבונה באה חיטין ובאה
סולת .מנחת העומר אע"פ שבאה מן
השעורין טעונה שמן ולבונה :ובאה גרש -
וזו אינה טעונה שמן ולבונה ובאה מן
השעורים ובאה קמח :גרש  -מבורר ומנופה
בשלש עשרה נפה כעין סולת בחטים :קמח -
הכל מעורב כמו שנטחן:

)ב( הָ יָה ֵמ ִביא ְפי ִָלי ׁ ֶשל חֶ ֶרס ח ֲָד ׁ ָשה ,וְ נוֹ ֵתן ְלתוֹ כָ ּה חֲצִ י לֹג ַמיִ ם ִמן הַ ִּכ ּיוֹ ר.
יעיתְּ .כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ּ ְמ ַמ ֵעט ַּב ְּכ ָתבָּ ,כ ְך ְמ ַמ ֵעט ַּב ּ ָמיִ ם .נִ ְכנַס
הודה אוֹ ֵמרְ ,ר ִב ִ
ַר ִּבי יְ ּ ָ
ומקוֹ ם הָ יָה ׁ ָשם אַ ּ ָמה ַעל אַ ּ ָמה וְ ַט ְבלָ ה ׁ ֶשל ׁ ַשיִ ׁש וְ ַט ַּב ַעת
ימינוֹ ָ ּ ,
לַ הֵ יכָ ל ּופָ נָה ִל ִ
הוא ַמגְ ִּביהָ ּה ,נוֹ טֵ ל ָעפָ ר ִמ ּ ַת ְח ּ ֶתיהָ וְ נוֹ ֵתן ְּכ ֵדי ׁ ֶשיּ ֵָראֶ ה
בו ָעה בָ ּהּ .וכְ ׁ ֶש ּ
הָ יְ ָתה ְק ּ
ֲשר יִ ְהיֶה ְּבקַ ְרקַ ע הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן יִ ּקַ ח הַ כּ ֹהֵ ן
ומן הֶ ָעפָ ר א ׁ ֶ
ַעל הַ ּ ַמיִ םֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )במדבר ה( ּ ִ
וְ נ ַָתן אֶ ל הַ ּ ָמיִ ם:
רע"ב ) -ב( היה מביא  -הכהן :פיילי -
כוס בלשון יוני :מן הכיור  -דכתיב )במדבר
ה'( מים קדושים ,ואין קדושים אלא שנתקדשו
בכלי :כשם שממעט  -ר' יהודה בכתב
המגילה ,לקמן במתניתין ,כך ממעט כאן
במים .ואין הלכה כרבי יהודה :מקום היה
שם  -ניכר מתוך שאר רצפת ההיכל :וטבעת

קבועה בה  -לאוחזה בטבעתה ולהגביהה
משאר הרצפה שהיא כולה באבני שיש :כדי
שיראה  -צריך שיתן בה שיעור שיהא נראה
וניכר על פני המים :ונתן אל המים  -מדלא
כתיב ונתן במים ,אלא אל המים ,משמע שלא
יהא נבלע בתוכן:

הוא כוֹ ֵתב) ,במדבר ה( ֵמ ִאם לֹא
)ג( ָּבא לוֹ ִל ְכ ּתוֹ ב אֶ ת הַ ּ ְמגִ ָּלהֵ ,מאֵ יזֶה ָמקוֹ ם ּ
יע הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ת
יש ְך .וְ אֵ ינוֹ כוֹ ֵתב וְ ִה ְׁש ִּב ַ
ש ִטית ּ ַתחַ ת ִא ׁ ֵ
יש וְ גוֹ ' ,וְ אַ ְּת ִּכי ָ ׂ
ׁ ָשכַ ב ִא ׁ
ְ
או הַ ּ ַמיִ ם הַ ְמאָ ְר ִרים הָ אֵ ֶּלה
הָ ִא ּ ׁ ָשה .וְ כוֹ ֵתב יִ ּ ֵתן ה' אוֹ ָתך ְלאָ לָ ה וְ ִל ְׁשבֻ ָעהּ ,ובָ ּ
ְּב ֵמ ַעיִ ְך לַ צְ בּ וֹ ת ּ ֶבטֶ ן וְ לַ נְ ּ ִפל י ֵָר ְך .וְ אֵ ינוֹ כוֹ ֵתב וְ אָ ְמ ָרה הָ ִא ּ ׁ ָשה אָ ֵמן אָ ֵמןַ .ר ִּבי
הודה אוֹ ֵמרָּ ,כל ַעצְ מוֹ אֵ ינוֹ כוֹ תֵ ב אֶ ָּלא
יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,לֹא הָ יָה ַמ ְפ ִסיקַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ְ
או הַ ּ ַמיִ ם הַ ְמאָ ְר ְרים הָ אֵ ֶּלה ְּב ֵמ ַעיִ ך וְ גוֹ .
יִ ּ ֵתן ה' אוֹ ָת ְך ְלאָ לָ ה וְ ִל ְׁשבֻ ָעה וְ גוֹ ' ּובָ ּ
וְ אֵ ינוֹ כוֹ ֵתב וְ אָ ְמ ָרה הָ ִא ּ ׁ ָשה אָ ֵמן אָ ֵמן:
רע"ב ) -ג( מאם לא שכב איש אותך וגו' -
הנקי .שהן קללות הבאות מחמת ברכות,
דמשמע הא אם שכב לא תנקי :ואינו כותב
והשביע הכהן את האשה וגו'  -שאין זה
אלא מצוה על הכהן להשביעה :ולא היה
כותב ואמרה האשה אמן אמן  -שאינו אלא
קבלה שהאשה מקבלת עליה האלות .ויליף
לה מדכתיב האלות האלה .האלות לרבות
קללות הבאות מחמת ברכות .האלה ,למעוטי

צוואות וקבלות :ר' יוסי אומר אינו מפסיק -
משהתחיל אם לא שכב איש אותך עד אמן
אמן .וכותב צוואות דוהשביע הכהן את האשה
וקבלות דואמרה האשה אמן אמן ,דדריש את,
לרבות צוואות וקבלות :רבי יהודה אומר כל
עצמו אינו כותב  -כלומר היה זהיר בעצמו
שלא לכתוב אלא אלות בלבד ,ולא קללות
הבאות מחמת ברכות ,ולא צוואות ,ולא
קבלות .דדריש האלות ולא קללות הבאות
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מחמת

ברכות.

האלה,

למעוטי

צוואות

וקבלות:

)ד( אֵ ינוֹ כוֹ ֵתב לֹא ַעל הַ לּ ּוחַ וְ לֹא ַעל הַ נְּ יָר וְ לֹא ַעל הַ ִ ּד ְפ ְּת ָרא אֶ ָּלא ַעל
הַ ּ ְמגִ ָּלהֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר ַּב ּ ֵספֶ ר .וְ אֵ ינוֹ כוֹ ֵתב לֹא בַ ּקוֹ מוֹ ס וְ לֹא בַ ּקַ נְ קַ נְ ּתוֹ ם וְ לֹא ְבכָ ל
ומחָ הְּ ,כ ָתב ׁ ֶשיָּכוֹ ל ְל ִה ּ ָמחֵ ק:
ָּדבָ ר ׁ ֶשרוֹ ׁ ֵשם ,אֶ ָּלא בַ ְ ּדיוֹ ֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר ּ ָ
רע"ב ) -ד( לוח  -של עץ :נייר  -של
עשבים שכותשים אותם ועושים כמין עור:
דפתרא  -עור שאינו מעובד כל צרכו ,דמליח
וקמיח ולא עפיץ :בספר  -בקלף :קומוס -

שרף האילן ומתיכו במים :קנקנתום -
אירמנ"ט .ובלע"ז ודריאו"לו :ולא בכל דבר
שהוא רושם  -ונבלע בקלף ואינו יכול
למחות דקומוס וקנקנתום עבדי רושם:

בועה .אָ ֵמן
)ה( ַעל ָמה ִהיא אוֹ ֶמ ֶרת אָ ֵמן אָ ֵמן .אָ ֵמן ַעל הָ אָ לָ ה ,אָ ֵמן ַעל הַ ּ ְׁש ּ ָ
רוסָ ה ּונְ שׂ ּואָ ה וְ ׁשוֹ ֶמ ֶרת יָבָ ם
ש ִט ִ
יש אַ חֵ ר .אָ ֵמן ׁ ֶשלּ ֹא ָ ׂ
יש זֶה ,אָ ֵמן ֵמ ִא ׁ
ֵמ ִא ׁ
יתי אֲ ּ
או ִביַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ,אָ ֵמן
אתי .וְ ִאם נִ ְט ֵמ ִ
נוסָ ה ,אָ ֵמן ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְט ֵמ ִ
ְּ
אתי ,יָבוֹ ּ
וכ ּ
אתי ,אָ ֵמן ׁ ֶשלּ ֹא אֶ ּ ָט ֵמא:
ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְט ֵמ ִ
רע"ב ) -ה( אמן שלא שטיתי ארוסה
ונשואה  -ע"י גלגול שבועה הוא מגלגל
עליה זנות של ארוסין ואף ע"פ שלא היה בו
בקנוי וסתירה .ומכאן לגלגול שבועה מן
התורה :שומרת יבם וכנוסה  -ואם היתה
יבמתו וכנסה ,וקנא לה ונסתרה ,מגלגל עליה
טומאה שנטמאה כשהיא שומרת יבם.
ומתניתין רבי עקיבא היא דאמר שומרת יבם
ערוה .ואינה הלכה .אלא שומרת יבם שזנתה
מותרת ליבם .לפיכך אינו מתנה עליה אם

זנתה שומרת יבם :אמן שלא נטמאתי וכו' -
פירושי קמפרש לאמן על האלה ,אמן על
השבועה דתנינן לעיל .והכי קאמר ,אמן שלא
נטמאתי הוא אמן על השבועה שהשביעה
הכהן משביע אני עליך שלא נטמאת :ואם
נטמאתי יבואו בי  -היינו קבלת אלה ,שאמר
לה הכהן ואם נטמאת יבאו ביך כל הקללות
הללו :אמן שלא אטמא  -שאם תיטמא
לאחר זמן מים מערערים אותה .ואין הלכה
כר"מ:

)ו( הַ כּ ֹל ׁ ָשוִ ין ׁ ֶשאֵ ינוֹ ַמ ְתנֶה ִע ּ ָמ ּה לֹא ַעל ק ֶֹדם ׁ ֶש ִּת ְתאָ ֵרס וְ לֹא ַעל ֵמאַ חַ ר
יר ּה ,לֹא הָ יָה ַמ ְתנֶה ִע ּ ָמ ּה.
ׁ ֶש ִּת ְת ּגָ ֵר ׁש .נִ ְס ְּת ָרה ְלאַ חֵ ר וְ נִ ְט ֵמאת וְ אַ חַ ר ָּכ ְך הֶ הֱזִ ָ
סורה לוֹ  ,לֹא הָ יָה ַמ ְתנֶה ִע ּ ָמה:
זֶה הַ ְּכלָ ל ,כּ ֹל ׁ ֶש ִּת ָּב ֵעל וְ לֹא הָ יְ ָתה אֲ ּ ָ
רע"ב ) -ו( ולא משנתגרשה  -שאם זנתה
לאחר שגירשה וחזר והחזירה וקינא לה
ונסתרה ,אין המים בודקים על זנות שלאחר
גירושין ,דגרושה שזנתה מותרת לחזור
לבעלה ,דבקדושין תלה רחמנא האיסור לא

גמרא

בביאה ,דכתיב )דברים כד( ויצאה מביתו
והלכה והיתה לאיש אחר .לפיכך ,נתקדשה
לאיש אחר ,אע"פ שלא נבעלה .אסורה לחזור
לבעלה .ואם נבעלה בלא קדושין ,מותרת
לחזור לבעלה:

 -סוטה דף יז' ע"א

ר' יהודה אומר וכו' :גמרא במאי קא מיפלגי בהאי קרא קמיפלגי וכתב את
האלות האלה הכהן בספר ר"מ סבר אלות אלות ממש האלות לרבות
קללות הבאות מחמת ברכות אלה למעוטי קללות שבמשנה תורה האלה
למעוטי צוואות וקבלות אמן ורבי יוסי כולהו כדקאמרת את לרבות
צוואות וקבלות ור"מ אתים לא דריש ור' יהודה כולהו במיעוטי דריש להו
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אלות אלות ממש האלות למעוטי קללות הבאות מחמת ברכות אלה
למעוטי קללות שבמשנה תורה האלה למעוטי צוואות וקבלות ורבי מאיר
מ"ש האי ה"י דמרבי ביה ומאי שנא האי ה"י דמעיט ביה ה"י דגביה
דריבויא ריבויא היא ה"י דגביה דמיעוטא מיעוטא והא לית ליה לר"מ
מכלל לאו אתה שומע הן אמר רבי תנחום הנקי כתיב דריש ר"ע איש
ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתן אמר רבא ודאשה עדיפא
מדאיש )מאי טעמא( האי מצרף והאי לא מצרף אמר רבא מפני מה אמרה
תורה הבא עפר לסוטה זכתה יוצא ממנה בן כאברהם אבינו דכתיב ביה
עפר ואפר לא זכתה תחזור לעפרה דריש רבא בשכר שאמר אברהם אבינו
ואנכי עפר ואפר זכו בניו לב' מצות אפר פרה ועפר סוטה והאיכא נמי
עפר כיסוי הדם התם הכשר מצוה איכא הנאה ליכא דרש רבא בשכר
שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לב' מצות חוט של
תכלת ורצועה של תפלין בשלמא רצועה של תפלין דכתיב וראו כל עמי
הארץ כי שם ה' נקרא עליך ותניא ר"א הגדול אומר אלו תפלין שבראש
אלא חוט של תכלת מאי היא דתניא היה ר"מ אומר מה נשתנה תכלת
מכל מיני צבעונין מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה
לכסא הכבוד שנאמר ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת
הספיר וכעצם השמים לטהר וכתיב כמראה אבן ספיר דמות כסא:
רש"י על הגמרא
אלות ממש  -יתן ה' אותך ובאו המים
המאררים האלה במעיך וגו' :קללות הבאות
וכו'  -הנקי ממי המרים :אלה  -מיעוטא
הוא :שבמשנה תורה  -דאי כתב קרא וכתב
את האלות בספר הוה משמע אלות שבמשנה
תורה יככה ה' בשחפת דאלה איקרו דכתיב
והיה בשמעו את דברי האלה הזאת וגו'
)דברים כט( :צוואות  -והשביע הכהן את
האשה דלא תימא לא ידלג הילכך איצטריך
למעטינהו :וקבלת אמן  -ולקמיה פריך מ"ש
האי ה"י דמרבה ביה ומ"ש האי ה"י דממעט
ביה :כולהו  -ריבויא כדקאמרת אלות אלות
ממש האלות הקללות הבאות מחמת ברכות
אלה למעוטי שבמשנה תורה ושבתורת כהנים
אבל ה"י דהאלה לא תדרוש למעוטי צוואות
וקבלות דאתא את ורבינהו וה"י דהאלה
אורחיה הוא :ור"י כולהו  -ההי"ן דקרא
מעוטי דריש להו :דלגבי ריבוי  -דהאלות

דקאי אוכתב :דלגבי מיעוט  -אלה
דמיעוטא הוא אלה ולא אחרות :והא לית
ליה לר"מ מכלל לאו אתה שומע הן -
דשמעינן ליה דבעי תנאי כפול דתנן ר"מ
אומר כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני
ראובן אינו תנאי דכתיב ביה אם יעברו ואם
לא יעברו הא לא כפליה מכלל לאו לא
תשמע הן :א"ר תנחום הנקי כתיב  -בלא
יו"ד דמשתמע הנקי אם לא שכב ותדרוש הכי
טומאה תחת אישך חנקי :זכו  -ללכת בדרך
ישרה שלא יהא הוא נואף ולא היא נואפת:
שכינה ביניהם  -שהרי חלק את שמו ושיכנו
ביניהן יו"ד באיש וה"י באשה :לא זכו אש
אוכלתן  -שהקב"ה מסלק שמו מביניהן
ונמצאו אש ואש :ודאשה עדיפא מדאיש  -אש
של אשה קשה וממהרת לאכול וליפרע משל
איש :מאי טעמא האי מיצרף  -אש של אשה
נוחה להדליק מהר שאין אות של שם מפסיק
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אלא מחובר הוא ונקרא אש אבל של איש אין
אותיות של אש מצטרפות יחד שהיו"ד של
שכינה מפסקת :הנאה ליכא  -ואין זה קיבול
שכר אבל כאן יש הנאה בסוטה לתת שלום
ושלא ירבה ממזרים בישראל אם זונה היא
ואם נקתה ונזרעה זרע ומבטלת לעז מעל
בניה ואפר פרה לטהרן ולזכות את ישראל
ממעשה העגל :בשכר אם מחוט ועד שרוך
נעל  -שהבריח עצמו מן הגזל :חוט של
תכלת  -כנגד מחוט ורצועה של תפילין כנגד
שרוך דהיינו רצועה :בשלמא רצועה של
תפילין  -קיבול שכר הוא דאיכא הנאה
כדכתיב וכו' אבל חוט של תכלת של ציצית

זוהר חדש

מאי הנאה איכא :מה נשתנה תכלת -
שהזקיקו הכתוב לציצית :שהתכלת דומה לים
כו'  -בא ללמדנו שכל המקיים מצות ציצית
כאילו הקביל פני שכינה והכי תניא לה
בספרי דאיצטריכו כל הני משום דלא אשכחן
קראי אלא ברקיע שדומה לכסא הכבוד
הילכך תכלת דומה לים וים דומה לרקיע
דתכלת לא דמי לרקיע כל כך אלא דומה
לדומה כמו תכלת דומה למראה הים ואנן
קחזינן דים דומה למראה הרקיע :ורקיע
דומה לכסא הכבוד  -קראי קדריש דכתיב
ברקיע כמעשה לבנת הספיר וכתיב בכסא
הכבוד כמראה אבן ספיר דמות כסא:

– ד"א דף עא' ע"א

אֵ יכָ ה י ְָׁשבָ ה בָ ָדדַ ,ר ִּבי הָ ְר ִּכינַס ּ ָפ ַתח) ,בראשית ג( וַ יְ גָ ֶר ׁש אֶ ת הָ אָ ָדם וַ יּ ְַׁש ּ ֵכן ִמ ּקֶ ֶדם
לַ ּגַ ן עֵ ֶדן .וַ יְ גָ ֶר ׁש אֶ תָּ ,דא ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לְּ .בחֻ ְר ַּבן ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשאּ ְ ,ד ִא ְת ּ ָת ְרכַ ת
וחיןָּ ,כ ְר ְסיָיא ְד ַמ ְל ָּכא נ ְָפלַ ת:
ירוכיןּ ְ ,ד ִא ְׁש ְּתלָ חַ ת ְּב ִׁשלּ ּ ִ
ְּב ֵת ּ ִ
הוא
וַ יְ גָ ֶר ׁש אֶ תָּ ,דא ָּכ ְר ְסיָיא ְד ַמ ְל ָּכא .וַ וי ְ ּד ִא ְת ְּת ָרכַ ת ,וַ וי ְ ּדנ ְָפלַ ת .הָ אָ ָדם ,הַ ּ
מות ְּכ ַמ ְראֵ ה
ור ְסיָיאִּ ,ד ְכ ִתיב ּ ֵב ּ
ְ ּד ׁ ַש ֵּליט ַעל כּ ּ ְ
מות הַ ִּכ ּ ֵסא ְ ּד ּ
יה )יחזקאל א( וְ ַעל ְ ּד ּ
אָ ָדם כו' .נ ְָפלַ ת ָּכ ְר ְסיָיא ,נָפַ ל כּ ָֹּלא:
הוא ְד ָת ֵר ְ
יפ ּוכָ אְּ .ב ׁ ַשעֲ ָתא
יש ּובָ א אָ ח ֳָראְּ ,ב ִה ּ
יך ְל ָדא ,אַ ְׁש ּ ֵכין וְ אַ ְׁש ֵרי יִ ׁ
וַ יּ ְַׁשכֵ ן ,הַ ּ
ֵיה ִמ ְּכ ָמה
ילאָ ה ְל ֵעילָ א ,וְ אַ זְ ִעיר ְ ּדיוֹ ְקנ ּ
ְ ּד ִא ְת ְח ֵריב ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא ,סָ לֵ יק ְלכָ בוֹ ד ִע ָּ
ֵיה וְ ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש:
כור ְסיָיא נָטֵ יל ִמ ּנ ּ
ַּדהֲוַ ות .וְ ּ ְ
ילאָ ה.
הוא ָּכבוֹ ד ִע ָּ
ִכ ְביָכוֹ ל אַ ְׁש ֵרי ְל ּגַ ן ֵע ֶדן ִעם ְּכ ּ ִ
רובים ְל ַת ּ ָתא ,וְ ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ֵמהַ ּ
ישאַ ב
ול ִמ ְׁ
יטר ּ ְ
יהְ ,ל ִמ ַ
נות ּ
דוכ ּ ָתא ְ ּד ַר ָּב ּ ֵ
וְ אַ ְׁש ֵרי ְלהַ ִהיא לַ הַ ט הַ חֶ ֶרבְ ,ל ֵמיקַ ם ְּב ּ ְ
הוא אוֹ ַרח ְ ּד ִאנְ גִ יד ֵמעֵ ץ הַ חַ יִ ּים:
ול ַמ ְס ִּתיר ,הַ ּ
ְּ
ושלֹמֹה ַמ ְל ָּכא צָ וַ וח וְ אָ ַמר) ,משלי ל( ּ ַתחַ ת ׁ ָשלוֹ ׁש ָרגְ זָה אֶ ֶרץ כו' ּ ַתחַ ת ֶעבֶ ד
ּ ְׁ
ְ
ִּכי יִ ְמלוֹ ך כו' וְ ִׁש ְפחָ ה ִּכי ִת ַ
יר ּ ָת ּה ְלבַ ר .אֵ יכָ ה
יר ׁש גְּ ִב ְר ּ ָת ּהִׁ .ש ְפחָ ה ְלגוֹ  ,גְּ ִב ְ
חוץ לַ ּ ַמ ֲחנֶה מוֹ ׁ ָשבוֹ :
י ְָׁשבָ ה בָ ָדדַ ,מאי בָ ָדדְּ .כ ָמא ְדאַ ְּת אָ ֵמרָּ ,ב ָדד י ׁ ֵ
ֵשב ִמ ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק יב
)כא( ובמנחה של שבת ושל יום הכפורים אחר שיגמור שליח ציבור תהלה לדוד וסדר
היום אומר קדיש ומוציא ספר תורה ועולין וקורין בו ומחזירו ואומר קדיש ומתפללין
מנחה וכן בתענית קוראין במנחה ואחר כך אומר קדיש ומתפללין תפלת מנחה אבל
ביום טוב לא נהגו לקרות במנחה:
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)כב( ויום שאין בו מוסף כשגומר תפלת שחרית אומר קדיש ומוציא ספר תורה וקוראין
בו ומחזירו ואומר קדיש ואחר כך אומר תהלה לדוד וסדר היום כדרך שאומרים בכל
יום ואומר קדיש וכל העם נפטרין:

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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