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חק לישראל – פרשת עקב יום ב'
תורה -

דברים פרק ז'

שה יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ולכָ ל
יך ְלפַ ְרעֹה ּ ְ
ירא ֵמהֶ ם ָזכֹר ִּתזְ כּ ֹר אֵ ת אֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
)יח( לֹא ִת ָ
ָ
ולכָ ל
שה יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ יך ְלפַ ְרעֹה ּ ְ
ירא ֵמהֶ ם ָז ֹכר ִּתזְ כּ ֹר אֵ ת ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
ִמצְ ָריִ ם) :יח( לֹא ִת ָ
ִמצְ ָריִ ם:

)יח( לָ א ִת ְדחַ ל ִמנְּ הוֹ ן ִמ ְד ַּכר ִּת ְד ַּכר יָת ִ ּדי עֲ בַ ד יְ ָי אֱלָ הָ ְך ְלפַ ְרעֹה ו ְּלכָ ל ִמצְ ָריִ ם:

או ֵעינ ָ
ֶיך וְ הָ אֹ תֹ ת וְ הַ ּמ ְֹפ ִתים וְ הַ יָּד הַ ֲחזָקָ ה וְ הַ זְ ּר ַֹע
ֶׁ
)יט( הַ ּ ַמ ּסֹת הַ גְּ ֹדלֹת
אֲשר ָר ּ
שה יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
אֲך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֲשר הוֹ צִ ָ
יך ְלכָ ל הָ ַע ּ ִמים אֲ ׁ ֶשר
יך ּ ֵכן יַעֲ ֶׂ
טויָה א ׁ ֶ
הַ נְּ ּ
ָ
או ֵעינֶיך וְ הָ אֹ תֹ ת וְ הַ ּמ ְֹפ ִתים וְ הַ יָ ּד הַ ֲחזָ קָ ה
אַ ּ ָתה י ֵָרא ִמ ּ ְפנֵיהֶ ם) :יט( הַ ּ ַמ ּסֹת הַ גְּ ֹדלֹת אֲ ׁ ֶשר ָר ּ

שה יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
טו ָיה אֲ ׁ ֶשר הוֹ צִ אֲ ָך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֲשר אַ ּ ָתה
יך ְלכָ ל הָ ַע ּ ִמים א ׁ ֶ
יך ּ ֵכן יַ עֲ ֶ ׂ
וְ הַ זְ ּר ַֹע הַ נְּ ּ
ְ
ְ
ידא ַת ּקֶ ְפ ּ ָתא ו ְּד ָר ָעא ְמ ָר ְמ ָמא ִ ּדי אַ ּ ְפקָ ך יְ ָי
י ֵָרא ִמ ּ ְפנֵיהֶ ם) :יט( נִ ִּסין ַר ְב ְר ִבין ִ ּדי ֲחזָאָ ה ֵעינָך וְ אָ ַת ּיָא וּמוֹ ְפ ַת ּיָא וִ ָ
אֱלָ הָ ְך ּ ֵכן י ְַע ּ ֵבד יְ ָי אֱלָ הָ ְך ְלכָ ל ַע ְמ ַמ ּיָא ִ ּדי אַ ְּת ָ ּדחֵ ל ִמ ּקֳ ָד ֵמיהוֹ ן:

)כ( וְ גַ ם אֶ ת הַ ִּצ ְר ָעה יְ ׁ ַש ַּלח יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ָּבם ַעד אֲ ֹבד הַ נִּ ְׁשאָ ִרים וְ הַ נִּ ְס ּ ָת ִרים
ִמ ּ ָפנ ָ
יך ָּבם ַעד אֲ ֹבד הַ נִּ ְׁשאָ ִרים וְ הַ נִּ ְס ּ ָת ִרים ִמ ּפָ נ ָ
ֶיך) :כ( וְ גַ ם אֶ ת הַ ִּצ ְר ָעה יְ ׁ ַש ּלַ ח יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
ֶיך:
יתא יְ גָ ֵרי יְ ָי אֱלָ הָ ְך ְּבהוֹ ן ַעד ְ ּדיֵבַ ּדוּן ְ ּד ִא ְׁש ּ ָתאָ ר ּו ו ְּד ִא ּ ַט ּ ָמר ּו ִמ ּקֳ ָד ָמ ְך:
)כ( וְ אַ ף יָת עֲ ָר ִע ָ

)כא( לֹא ַתעֲ רֹץ ִמ ּ ְפנֵיהֶ ם ִּכי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ְ ּב ִק ְר ּ ֶב ָך אֵ ל ּגָ דוֹ ל וְ נוֹ ָרא) :כא( לֹא ַתעֲ רֹץ
ִמ ּ ְפנֵיהֶ ם ִּכי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
קֳד ֵמיהוֹ ן אֲ ֵרי יְ ָי אֱלָ הָ ְך ְׁש ִכנְ ּ ֵת ּה
יך ְּב ִק ְר ּ ֶב ָך אֵ ל ּגָ דוֹ ל וְ נוֹ ָרא) :כא( לָ א ִת ְּתבַ ר ִמ ּ ָ
ּ ֵבינ ְָך אֱלָ הָ א ַר ָּבא ו ְּד ִחילָ א:

רש"י
)יח( לא תירא מהם  -ולא יתכן לפרשו
באחת משאר לשונות של כי שיפול עליו שוב
לא תירא מהם:
)יט( המסת  -נסיונות :והאתת  -כגון ויהי
לנחש והיו לדם ביבשת :והמפתים  -המכות

נביא

המופלאות :והיד החזקה  -זה הדבר :והזרוע
הנטויה  -זה החרב של מכת בכורות:
)כ( הצרעה  -מין שרץ העוף שהיתה זורקת
בהם מרה ומסרסתן ומסמאה את עיניהם
בכל מקום שהיו נסתרים שם:

– ישעיה פרק מט' כ'-כג'

)כ( וְ גַ ם אֶ ת הַ ִּצ ְר ָעה יְ ׁ ַש ַּלח יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ָּבם ַעד אֲ ֹבד הַ נִּ ְׁשאָ ִרים וְ הַ נִּ ְס ּ ָת ִרים
ִמ ּ ָ ָ
פנֶיך) :כ( ואף ית ערעיתא יגרי יי אלהך בהון עד דיבדון דאשתארו ודאטמרו מקדמך:
יך ְּב ִק ְר ּ ֶ ָ
)כא( לֹא ַתעֲ רֹץ ִמ ּ ְפנֵיהֶ ם ִּכי יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
בך אֵ ל ּגָ דוֹ ל וְ נוֹ ָרא) :כא( לא תתבר
מקדמיהון ארי יי אלהך שכנתה בינך אלהא רבא ודחילא:

יך אֶ ת הַ ּגוֹ יִ ם הָ אֵ ל ִמ ּ ָפנ ָ
)כב( וְ נ ׁ ַָשל יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
תוכַ ל ַּכלּ ָֹתם
ֶיך ְמ ַעט ְמ ָעט לֹא ּ
ַמהֵ ר ּ ֶפן ִּת ְר ּ ֶבה ָעלֶ ָ
ש ֶדה) :כב( ויתרך יי אלהך ית עממיא האלין מקדמך זער זער לא
יך חַ יַּת הַ ּ ָ ׂ
תכול לשציותהון בפריע דילמא תסגי עלך חיות ברא:

יך ְלפָ נ ָ
ונְתנָם יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
הומה גְ דֹלָ ה ַעד ִה ּ ׁ ָש ְמ ָדם:
ֶיך וְ הָ ָמם ְמ ּ ָ
ּ ָ

)כג(
אלהך קדמך וישגשנון שגוש רב עד דישיצנון:
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רש"י
)כ( הצרעה  -מין שרץ העוף שהיתה זורקת
בהם מרה ומסרסתן ומסמאה את עיניהם
בכל מקום שהיו נסתרים שם:
)כב( פן תרבה עליך חית השדה  -והלא אם
עושין רצונו של מקום אין מתיראין מן החיה
שנאמר וחית השדה השלמה לך אלא גלוי

כתובים

היה לפניו שעתידין לחטוא:
)כג( והמם .נקוד קמץ כולו לפי שאין מ"ם
אחרונה מן היסוד והרי הוא כמו והם אותם
אבל והמם גלגל עגלתו כולו יסוד לפיכך
חציו קמץ וחציו פתח כשאר פעל של שלש
אותיות:

 -תהילים פרק מד' כד'-כו'

ישן אֲ ֹדנָי הָ ִקיצָ ה אַ ל ִּתזְ נַח לָ נֶצַ ח:
עורה לָ ּ ָמה ִת ׁ ַ
ָּ

)כד(
יי אתער אלהנא לא תתנשי לעלמא:

לָ ּ ָמה פָ נ ָ
נו:
ֵנו וְ לַ חֲצֵ ּ
ֶיך ַת ְס ִּתיר ִּת ְׁש ַּכח ָענְ י ּ

) כה (
ודוחקנא:

)כה( למה שכינת יקרך תסלק תשלי סגופנא

ֵנו:
נו ָ ּד ְבקָ ה לָ אָ ֶרץ ִּב ְטנ ּ
ִּכי ׁ ָשחָ ה לֶ ָעפָ ר נ ְַפ ׁ ֵש ּ

)כו(
לארעית גובא מעיננא:

נו ְל ַמ ַען
נו ּ ְ
)כז( ּ ָ
ופ ֵד ּ
קומה ֶעזְ ָר ָתה ָּל ּ

)כד( אתגבר למה תהי כגבר דמיך

)כו( ארום שיחא לעפרא נפשנא דבקת

ָ

דך) :כז( קום סיע לנא ופרוק יתנא מטול טובך:
חַ ְס ֶ ּ

רש"י
)כז( ופדנו למען חסדך  -אין אנו באים בכח
מעשינו אלא למען חסדך עשה:

משנה

 -חגיגה פרק ב'

אשית ִּב ְׁשנָיִ ם .וְ לֹא
)א( אֵ ין ּדוֹ ְר ִׁשין ָּבעֲ ָריוֹ ת ִּב ְׁשל ׁ ָֹשה .וְ לֹא ְּב ַמעֲ ֵ ׂשה ְּב ֵר ִׁ
ַּב ּ ֶמ ְר ָּכבָ ה ְּבי ִָחיד ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן הָ יָה חָ כָ ם ּו ֵמ ִבין ִמ ַ ּד ְע ּתוֹ ָּ .כל הַ ּ ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכל
אוי לוֹ ְּכ ִאלּ ּו לֹא ָּבא לָ עוֹ לָ םַ ,מה ְ ּל ַמ ְעלָ הַ ,מה ְ ּל ַמ ּ ָטה,
ְּבאַ ְר ָּב ָעה ְ ּדבָ ִריםָ ,ר ּ
אוי לוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ָּבא
ַמה ְ ּלפָ נִ יםַ ּ ,
ומה ְ ּלאָ חוֹ ר .וְ כָ ל ׁ ֶשלּ ֹא חָ ס ַעל ְּכבוֹ ד קוֹ נוֹ ָ ,ר ּ
לָ עוֹ לָ ם:
רע"ב ) -א( אין דורשין בעריות .לשלשה
בני אדם כאחד אין דורשין להם סתרי עריות,
כגון בתו מאנוסתו דלא כתיבא בקרא בהדיא
ואתיא מדרשא .שמא בזמן שמדבר הרב עם
אחד ישאו ויתנו השנים ביניהם ,ולא יתנו
לבם לשמוע מפי הרב כשדרש בו איסור,
ויבואו להקל בעריות ע"י שנפשו של אדם
מתאוה להן ומחמדתן יותר משאר איסורים
שבתורה :ולא במעשה בראשית .במעשה

ששת ימי בראשית אפילו לשני בני אדם ,וכל
שכן לשלשה או יותר ,דאמר קרא )דברים ד'(
כי שאל נא לימים ראשונים ,יחיד שואל ואין
שנים שואלים :ולא במעשה מרכבה .שראה
יחזקאל ושראה ישעיה .ורמב"ם פירש ,מעשה
בראשית ,החכמה הטבעית .ומעשה מרכבה,
מציאות האל ותאריו והמלאכים והנפש
והשכל .ומה שיהיה אחר המות .ואין נראה לי
שיקרא כל זה מעשה מרכבה ,דא"כ חכמת
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המרכבה הוה ליה למתני ,אלא מעשה
מרכבה הוא שע"י הזכרת שמות של קדושה
משתמשים בכתר ,וצופין איך משמרות
המלאכים במעמדן ואיך היכל לפנים מהיכל,
כעין הסוכין ברוח הקודש :ביחיד אלא א"כ
היה חכם ומבין מדעתו .אפילו לאדם אחד
אין דורשין במרכבה ,אלא א"כ מכיר בו הרב
שהוא חכם שאם ימסור לו ראשי פרקים יהיה
הוא מבין השאר מדעתו :כל המסתכל בד'

דברים .הני דמפרש ואזיל :ראוי לו .יפה
וטוב היה לו אם לא בא לעולם :מה למעלה.
מראשי החיות :מה למטה .מתחת לארץ :מה
לפנים .חוץ למחיצת הרקיע במזרח :ומה
לאחור .למערב .פירוש אחר ,מה לפנים
קודם שנברא העולם ,מה לאחור בסוף
העולם לאחרית הימים :כל שלא חס על
כבוד קונו .שעובר עבירה בסתר ואמר אין
שכינה מצויה כאן ומי רואני ומי יודעני:

רע"ב ) -ב( יוסי בן יועזר אומר שלא
לסמוך .ביו"ט .מפני שמשתמש בבעלי חיים,
שבכל כחו הוא סומך .וזו המחלוקת היתה בין
הנשיאים ובין אבות ב"ד ,דור אחר דור :יצא
מנחם .לעבודת המלך ,ופירש מלהיות חברו

של הלל .לפיכך לא הודע מענינו אם נחלק
עם הלל בזה עם לאו ,ונכנס שמאי במקומו
להיות אב ב"ד תחתיו ,ונחלק על הלל:
הראשונים .שהוזכרו ראשון בכל זוג היו
נשיאים:

)ב( יוֹ סֵ י ּ ֶבן יוֹ ֶעזֶר אוֹ ֵמר ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְסמוֹ ְך ,יוֹ סֵ י ּ ֶבן יוֹ חָ נָן אוֹ מֵ ר ִל ְסמוֹ ְך .יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ּ ֶבן
הודה ּ ֶבן ַט ַּבאי
ּ ְפ ַר ְחיָה אוֹ ֵמר ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְסמוֹ ְך ,נִ ּ ַתאי הָ אַ ְר ֵּב ִלי אוֹ ֵמר ִל ְסמוֹ ְך .יְ ּ ָ
אוֹ ֵמר ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְסמוֹ ְךִׁ ,ש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ׁ ָש ָטח אוֹ ֵמר ִל ְסמוֹ ְךְׁ .ש ַמ ְעיָה אוֹ ֵמר ִל ְסמוֹ ְך,
קו .יָצָ א ְמנַחֵ ם ,נִכְ נַס
אַ ְב ַט ְליוֹ ן אוֹ ֵמר ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְסמוֹ ְךִ .ה ֵּלל ּ ְ
ומנַחֵ ם לֹא ֶנחֱלָ ּ
יו
ׁ ַש ּ ַמאיַ ׁ .ש ּ ַמאי אוֹ ֵמר ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְסמוֹ ְךִ ,ה ֵּלל אוֹ מֵ ר ִל ְסמוֹ ְך .הָ ִר ׁ
אשוֹ נִ ים הָ ּ
ושנִ יִ ּים לָ הֶ ם אֲבוֹ ת ּ ֵבית ִ ּדין:
יאיםְׁ ּ ,
נְ שִׂ ִ

יאין ְׁשלָ ִמים וְ אֵ ין סוֹ ְמ ִכין עֲ לֵ יהֶ ם ,אֲ בָ ל לֹא עוֹ לוֹ ת.
)ג( ֵּבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםְ ,מ ִב ִ
יאין ְׁשלָ ִמים וְ עוֹ לוֹ ת וְ סוֹ ְמ ִכין עֲ לֵ יהֶ ם:
ּובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםְ ,מ ִב ִ
רע"ב ) -ג( מביאים שלמים .שלמי חגיגה,
לפי שיש בהם צורך אכילה להדיוט :ואין
סומכין עליהם .אלא סומך עליהן מבעוד
יום .דלא בעינן וסמך ושחט תכף לסמיכה
שחיטה :אבל לא עולות .עולת יחיד ,ואפילו
עולת ראיה .שהרי יכול להקריבה בשאר ימות

הרגל דאמר קרא )במדבר כ"ט( עצרת תהיה
לכם ,לכם ולא לגבוה :ובית הלל אומרים
מביאין .שלמי חגיגה ועולות ראייה .דכתיב
)דברים ט"ז( עצרת לה' ,כל דלה' .אבל
נדרים ונדבות ,בין עולות בין שלמים דברי
הכל אין קריבין ביו"ט:

)ד( עֲ צֶ ֶרת ׁ ֶשחָ ל ִל ְהיוֹ ת ְּבעֶ ֶרב ׁ ַש ָּבתֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,יוֹ ם ְטבוֹ חַ אַ חַ ר
הַ ּ ׁ ַש ָּבתּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין יוֹ ם ְטבוֹ חַ )אַ חַ ר הַ ּ ׁ ַש ָּבת(ּ ,ומוֹ ִדים ׁ ֶש ִאם חָ ל
ִל ְהיוֹ ת ַּב ׁ ַש ָּבתֶ ׁ ,ש ּיוֹ ם ְטבוֹ חַ אַ חַ ר הַ ּ ׁ ַש ָּבת ,וְ אֵ ין כּ ֹהֵ ן ּגָ דוֹ ל ִמ ְתלַ ּ ֵב ׁש ְּבכֵ לָ יו,
ּומֻ ּ ָת ִרין ְּבהֶ ְס ּ ֵפד וְ ַתעֲ נִ יתֶ ׁ ,שלּ ֹא ְלקַ יֵּם ִ ּד ְב ֵרי הָ אוֹ ְמ ִרין עֲ צֶ ֶרת אַ חַ ר הַ ּ ׁ ַש ָּבת:
רע"ב ) -ד( יום טבוח .יום שחיטת עולות
ראיה של יו"ט לאחר השבת שאין קרבים לא
ביו"ט ולא בשבת .ועצרת יש לה תשלומין כל
שבעה כפסח וסוכות :וב"ה אומרים אין לה
יום טבוח .אינה צריכה יום טבוח ,שמותר
להקריבן ביו"ט .וב"ה לטעמייהו דאמרי
מביאין שלמים ועולות ביו"ט .ואשמעינן תנא

דאפילו היכא דלא אפשר למיעבד למחר,
כגון דחל עצרת בערב שבת אפילו בהא אמרי
ב"ש דאין עולת ראיה קריבה ביו"ט ודחו לה
עד לאחר השבת :אין כהן גדול מתלבש.
בכלים נאים שלו ,ביום טבוח של עצרת
שאחר השבת .כדי שלא יתנאה באותו היום,
שיבינו הכל שאין היום יו"ט :שלא לקיים
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דברי האומרים עצרת אחר שבת .שהיו
הצדוקים אומרים לעולם עצרת אחר שבת,
דכתיב )ויקרא כ"ג( וספרתם לכם ממחרת

השבת ,והן אומרים ממחרת שבת בראשית
וא"כ לעולם חל עצרת באחד בשבת:

ילין .וְ לַ חַ ּ ָטאתִ ,אם
רומה .וְ לַ ּק ֶֹד ׁשַ ,מ ְט ִּב ִ
שר וְ לַ ְּת ּ ָ
)ה( נוֹ ְט ִלין לַ יּ ַָדיִ ם לַ חֻ ִ ּלין וְ לַ ּ ַמעֲ ֵ ׂ
גופוֹ :
או י ָָדיו ,נִ ְט ָמא ּ ּ
נִ ְט ְמ ּ
רע"ב ) -ה( נוטלין לידים לחולין ולמעשר
ולתרומה .חולין ומעשר שני ותרומה די להם
נטילה בכלי שאין בו אלא רביעית מים:
ולקודש מטבילין .פירוש לאכול שלמים
וחטאת ואשם יש מעלה יתירה ,שצריך
להטביל את הידים במ' סאה .ואע"פ שאינם
אלא סתם ידים ,שלא נגעו בטומאה
המטמאה את כל הגוף מדאורייתא :ולחטאת.
ליגע במי חטאת ,מים המקודשים באפר פרה
אדומה להזות מהם על טמאי מתים ,יש

מעלה יתירה ,שאם נטמאו ידיו בא' מן
הדברים המטמאים את הידים ולא את הגוף,
כגון ספר ואוכלין טמאים ומשקין טמאים
וכל טומאות שמדברי סופרים ,נטמא גם
הגוף ,וכל הגוף צריך טבילה .וכל מעלות
הללו שזה גבוה מזה ,מדברי סופרים הם.
והאי דנקט להו הכא גבי הלכות חגיגה ,לפי
שיש בסופן הלכות הרגל ,שעמי הארץ
חשובים טהורים ברגל ,ולא בשאר ימות
השנה .בסוף חומר בקודש:

שר,
שר וְ הֻ חְ זַק לַ ּ ַמעֲ ֵ ׂ
שרָ .טבַ ל לַ ּ ַמעֲ ֵ ׂ
סור לַ ּ ַמעֲ ֵ ׂ
)ו( הַ ּטוֹ בֵ ל לַ חֻ ִ ּלין וְ הֻ ְחזַק לַ חֻ ִ ּלין ,אָ ּ
סור לַ ּק ֶֹד ׁשָ .טבַ ל לַ ּק ֶֹד ׁש
רומה ,וְ הֻ ְחזַק לַ ְּת ּ ָ
רומה .טָ בַ ל לַ ְּת ּ ָ
סור לַ ְּת ּ ָ
רומה ,אָ ּ
אָ ּ
מור ,מֻ ּ ָתר לַ ּקַ לָ .טבַ ל וְ לֹא הֻ ְחזַק,
סור לַ חַ ּ ָטאתָ .טבַ ל לֶ חָ ּ
וְ הֻ ְחזַק לַ ּק ֶֹד ׁש ,אָ ּ
ְּכ ִאלּ ּו לֹא ּ ָטבַ ל:
רע"ב ) -ו( טבל לחולין ,והוחזק לחולין.
ועוד זו מעלה .הטובל לאכול חולין ונתכוין
לטבול להיות מוחזק טהור לשם חולין :אסור
למעשר .אסור לאכול מעשר שני הנאכל
בירושלים ,עד שיטבול לשם מעשר .וכן
כולם :אסור בחטאת .במים המקודשים

באפר פרה :ולא הוחזק .לא נתכוין לשם
טבילת טהרה ,אלא לרחיצה בעלמא :כאילו
לא טבל .למעשר ,וכ"ש לתרומה ולקודש.
אבל טבילה היא לחולין ,דחולין לא בעו
כוונה:

רומה.
רושין ִמ ְד ָרס ְלאוֹ ְכלֵ י ְּת ּ ָ
רושיןִּ .בגְ ֵדי ּ ְפ ּ ִׁ
)ז( ִּבגְ ֵדי ַעם הָ אָ ֶרץ ִמ ְד ָרס לַ ּ ְפ ּ ִׁ
רומה ִמ ְד ָרס לַ ּק ֶֹד ׁשִּ .בגְ ֵדי ק ֶֹד ׁש ִמ ְד ָרס לַ חַ ּ ָטאת .יוֹ סֵ ף ּ ֶבן יוֹ ֶעזֶר
ִּבגְ ֵדי אוֹ ְכלֵ י ְּת ּ ָ
הָ יָה חָ ִסיד ׁ ֶש ַּב ְּכהֻ ּנָה ,וְ הָ יְ ָתה ִמ ְט ּ ַפ ְח ּתוֹ ִמ ְד ָרס לַ ּקֹ ֶד ׁש .יוֹ חָ נָן ּ ֶבן ּג ְֻדגְּ ָדא הָ יָה
אוֹ כֵ ל ַעל ָטהֳ ַרת הַ ּק ֶֹד ׁש ָּכל י ָָמיו ,וְ הָ יְ ָתה ִמ ְט ּ ַפ ְח ּתוֹ ִמ ְד ָרס לַ חַ ּ ָטאת:
רע"ב ) -ז( מדרס .אב הטומאה לטמא
אדם וכלים כמדרס הזב שמטמא אדם
וכלים ,כדכתיב )ויקרא ט"ו( וכל אשר יגע
במשכבה יכבס בגדיו :לפרושים .לאוכלי
חוליהם בטהרת חולין :בגדי פרושים מדרס
לאוכלי תרומה .כאן חסר מעלה אחת .והכי
אבעי ליה למתני ,בגדי פרושים מדרס
לאוכלי מעשר שני .בגדי אוכלי מעשר שני
מדרס לאוכלי תרומה ,דהיינו לכהנים
בתרומתן .וכל הני מעלות מדברי סופרים

נינהו ,שאמרו אין שמירת טהרתן של אלו
חשובה שמירה אצל אלו .ומתוך שהן אצל אלו
כאילו לא שמרום ,גזרו בבגדיהם שמא ישבה
עליהם אשתו נדה ,והרי הן מדרס הנדה :היה
אוכל על טהרת הקודש .היה אוכל חולין שלו
בטהרה כאילו היה קודש .שהיה נזהר בהן
מכל טומאה המטמא את הקודש :והיתה
מטפחתו מדרס לחטאת .אבל לא לקודש.
דקסבר האי תנא חולין שנעשו על טהרת
הקודש כקודש דמו .ואין כן הלכה .דחולין
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שנעשו על טהרת הקודש לאו כקודש דמו

גמרא

לכל הדברים .כדאיתא בסוף מסכת נדה:

 -חגיגה דף טז' ע"א

כל שלא חס על כבוד קונו רתוי לו שלא בא לעולם :מאי היא רבי אבא
אמר זה המסתכל בקשת רב יוסף אמר זה העובר עבירה בסתר מסתכל
בקשת דכתיב כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה הנגה
סביב הוא מראה דמות כבוד ה' רב יוסף אמר זה העובר עבירה בסתר
כדרבי יצחק דאמר רבי יצחק כל העובר עבירה בסתר כאילו דוחק רגלי
שכינה שנאמר כה אמר ה' השמים כסאי והארץ הדום רגלי איני והאמר
רבי אלעא הזקן אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין
מכירין אותו וילבש שחורין ויתעטף שחורין ויעשה מה שלבו חפץ ואל
יחלל שם שמים בפרהסיא לא קשיא הא דמצי כייף ליה ליצריה הא דלא
מצי כייף ליצריה דרש רבי יהודה ברבי נחמני מתורגמניה דריש לקיש כל
המסתכל בשלשה דברים עיניו כהות בקשת ובנשיא ובכהנים בקשת
דכתיב כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם הוא מראה דמות כבוד
ה' בנשיא דכתיב ונתת מהודך עליו המסתכל בכהנים בזמן שבית המקדש
קיים שהיו עומדין על דוכנן ומברכין את ישראל בשם המפורש דרש רבי
יהודה ברבי נחמני מתורגמניה דריש לקיש מאי דכתיב אל תאמינו ברע
אל תבטחו באלוף אם יאמר לך יצר הרע חטוא והקדוש ברוך הוא מוחל
אל תאמן )שנאמר( אל תאמן ברע ואין רע אלא יצר הרע שנאמר כי יצר
לב האדם רע ואין אלוף אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר אלוף נעורי אתה
שמא תאמר מי מעיד בי אבני ביתו וקורות ביתו של אדם הם מעידין בו
שנאמר כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה וחכמים אומרים נשמתו של
אדם מעידה בו שנאמר משכבת חיקך שמור פתחי פיך אי זו היא דבר
ששוכבת בחיקו של אדם הוי אומר זו נשמה רבי זריקא אמר שני מלאכי
השרת המלוין אותו הן מעידין בו שנאמר כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל
דרכיך )וחכמים אומרים( ]וי"א[ אבריו של אדם מעידין בו שנאמר ואתם
עדי נאם ה' ואני אל:
רש"י על הגמרא
כאלו דוחק רגלי השכינה  -אומר בלבו אין
השכינה כאן ,וכתיב והארץ הדום רגלי:
למקום שאין מכירין אותו  -אין דעתו גסה
עליו ,ושמא יקל כח יצרו ,וגם אם יחטא אין

אדם נותן לב ,לפי שאינו חשוב בעיניהם ,וכן
בלבוש שחורים :דמצי כייף ליה ליצריה -
ובוטח על שהוא נחבא בסתר ,כאילו דוחק
הרגלים :היכא דלא מצי כייף ליה ליצריה -
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טוב לו בצינעא מפרהסיא :ומברכין את העם
בשם המפורש  -שהשכינה שורה על קשרי
אצבעותיהם :אל תאמינו ברע  -האומר לך
חטא :ואל תבטחו באלוף  -לומר שימחול:

וכפיס  -חתיכת עץ ,כמו כפיסין בבבא
בתרא )ב ,א( :אתם עדי  -הוא מעיד בעצמו
בכל עונות שאוכיח בפניו:

זוהר– ואתחנן דף רסו' ע"ב

את ָך ּובוֹ אֶ ָך ֵמ ַע ּ ָתה וְ ַעד
תו אָ ַמר ִר ִּבי אַ ָּבאְּ ,כ ִתיב) ,תהלים קכא( יְ ָי יִ ְׁשמוֹ ר צֵ ְ
ּ ּ
ָ
ָ
יריּ ְ ,דהָ א ַמאן ְ ּד ָעאל
אתך ִּתינַח .אֶ ָּלא ּובוֹ אֶ ךַ ,מאי קָ א ַמיְ ֵ
עוֹ לָ ם .יִ ְׁש ָמר צֵ ְ
יהְּ ,ב ִמ ִ ּלין
ית ּ
ישא ְלבֵ ֵ
ימא קַ ִ ּד ׁ ָ
יה לָ א ִמ ְס ּ ָתפֵ י .אֶ ָּלא הַ אי ַּבר נ ָׁש ְ ּד ׁ ַשוֵ ּי ְר ִׁש ָ
ית ּ
ְלבֵ ֵ
יה ְל ַת ְר ָעא
הוא ְ ּד ָמדוֹ ֵר ּ
ִּד ְׁש ָמא ִע ָּלאָ ה ,הַ אי ִא ְתנְ ִטיר ִמכּ ָֹּלאַּ .כד נ ִָפיק הַ ּ
יהַּ .כד נ ִָפיק ַּבר
ישא ,וְ ָעיִ יִ ן )ס"א נעיץ( ְּב ִפ ְתחֵ ּ
ימא קַ ִ ּד ׁ ָ
יה ,זָ ִקיף וְ חָ ֵמי ְר ִׁש ָ
ית ּ
ְּדבֵ ֵ
יה,
הוא אַ ְכ ִריז קַ ּ ֵמ ּ
יה,
ית ּ
יהַּ .כד ָעיִ ּיל ְלבֵ ֵ
הוא אוֹ זִ יף לֵ יהּ  ,וְ נ ִָטיר לֵ ּ
נ ָׁש,
ּ
ּ
ימא ִ ּד ְׁש ָמא
הוא ְר ִׁש ָ
יוקנָא ְ ּד ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
ֲרו ִּביקָ ָרא ְ ּד ִד ּ ּ ְ
ישא .וְ כָ ל ָ ּדאְּ ,בגִ ין הַ ּ
ִאזְ ָ ּדה ּ
ישאְּ ,ד ִא ְת ְר ִׁשים ְּב ַת ְר ֵעיהּ :
קַ ִ ּד ׁ ָ
ְ
הוא נ ִָטיר לֵ יהּ
יה ,אֶ ָּלא ּ ְ
ית ּ
יה ְל ַּבר נ ָׁש ְ ּד ִא ְתנְ ַטר ְּבבֵ ֵ
וְ לָ או ַ ּדי לֵ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ָ
ָ
אתך ּובוֹ אֶ ך מֵ ַע ּ ָתה וְ ַעד עוֹ לָ ם .זַ ָּכ ִאין
ַּכד ָעיִ ּיל ,וְ כַ ד נ ִָפיקּ ִ .ד ְכ ִּתיב ,יְ ָי יִ ְׁש ָמר צֵ ְ
וב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי:
ינון יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבהַ אי ָע ְל ָמאְ ּ ,
ִא ּ ּ
ארי )דף רס"ז ע"א( ּ ֵבין ּ ַת ְר ֵעי .וַ וי לֵ יהּ ְל ַּבר נ ָׁש,
ישא ְ ּד ׁ ָש ִ
רוחָ א ִּב ׁ ָ
ּ ָתא ֲחזֵי ,הַ אי ּ
ישא,
יה ְׁש ָמא ִע ָּלאָ ה קַ ִ ּד ׁ ָ
ית ּ
ֵיה ,וְ לָ א ָר ִׁשים ְל ִפ ְתחָ א ְ ּדבֵ ֵ
הֲרא ִמ ּנ ּ
ְּדלָ א י ַָדע ְל ִאזְ ַ ּד ָ
ישין
יה ְּתלַ ת ְמאָ ה וְ ִׁש ִּתין וְ חָ ֵמ ׁש ׁ ַש ּ ָמ ִׁשין ִּב ִׁ
יהּ ְ .דהָ א ִאית לֵ ּ
ְ ּדיִ ְׁש ְּתכַ ח ִע ּ ֵמ ּ
יה ָּכל יוֹ ֵמי ׁ ַש ּ ָתא,
הו ִמ ְׁש ּ ַת ְּכחֵ י ִע ּ ֵמ ּ
ְמקַ ְט ְרגִ יןָּ ,כל חַ ד ְמ ׁ ַש ֵמ ׁש יוֹ ֵמ ּ
יה ,וְ כֻ ְ ּל ּ
ימ ָמא,
יליָאִּ .ב ָ
ובלֵ ְ
ימ ָמא ּ ְ
הו ִמ ְׁש ּ ַת ְּכחֵ י ּ ֵביהּ ִּב ָ
יה ְל ֵע ָּ
ומקַ ְט ְרגֵ י ּ ֵב ּ
ְּ
ילא וְ ַת ּ ָתא .וְ כֻ ְ ּל ּ
יה ְּבחֶ ְל ֵמיהּ :
יליָאְ ,לצַ עֲ ָרא לֵ ּ
יהְּ .בלֵ ְ
ְלקַ ְט ְרגָ א לֵ ּ
יה,
יה ,וְ אַ ְמ ִרין לֵ ּ
הו ָעלֵ יהּ ְ ּד ִכ ְתפֵ ּ
ַּכד נ ִָפיק ְלקַ ְט ְרגָ א לֵ ּ
יהַּ ,כד ָעאלַ ׁ ,שוְ ּ ויָן יְ ַדיְ י ּ
יה .וַ וי לֵ יהּ ִל ְפלַ נְ יָּא ְּבהַ אי ָע ְל ָמא,
אר ּ
ותא ְ ּד ָמ ֵ
וַ וי לֵ יהּ ִל ְפלַ נְ יָּא ְ ּדנָפַ ק ֵמ ְר ׁש ּ ָ
ימין ְּבכ ָֹּלאְ ,ל ֶמהֱוֵי
נותאְ ,ל ֶמהֱוֵ י ְר ִׁש ִ
ימ ּ ָ
וב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתיְּ .בגִ ין ָּכ ְך ָּב ָעאן ְּבנֵי ְמהֵ ְ
ְּ
ישיןְ ,ל ֶמהֱוֵי
יהו ָּכל ִס ְט ִרין זִ ינִ ין ִּב ִׁ
ימא ְ ּד ָמ ֵ
ימין ִּב ְר ִׁש ָ
ְר ִׁש ִ
אריהוֹ ןִ ,ל ִאזְ ַ ּד ְעזְ ָעא ִמ ּנַיְ ּ
יהו ְּכ ִתיב
ירין ְּבהַ אי ָע ְל ָמאְ ּ ,
נְ ִט ִ
חולָ קֵ יהוֹ ן ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ לָ ,עלַ יְ ּ
וב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי .ז ַָּכ ִאין ּ
ְ
יר ׁש ּו אָ ֶרץ וְ גוֹ ':
יקים ְלעוֹ לָ ם יִ ְ
)ישעיה ס( וְ ַע ּ ֵמך ּ ֻכ ָּלם צַ ִ ּד ִ
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק א'
)ד( נמצאו כל הברכות כולן שלשה מינים ברכות הנייה וברכות מצות וברכות הודאה
שהן דרך שבח והודיה ובקשה כדי לזכור את הבורא תמיד וליראה ממנו:
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חק לישראל – פרשת עקב יום ב'
)ה( ונוסח כל הברכות עזרא ובית דינו תקנום ואין ראוי לשנותם ולא להוסיף על אחת
מהם ולא לגרוע ממנה וכל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות אינו אלא טועה
וכל ברכה שאין בה הזכרת השם ומלכות אינה ברכה אלא אם כן היתה סמוכה
לחבירתה:
)ו( וכל הברכות כולן נאמרין בכל לשון והוא שיאמר כעין שתקנו חכמים ואם שינה את
המטבע הואיל והזכיר אזכרה ומלכות וענין הברכה אפילו בלשון חול יצא:

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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