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חק לישראל – פרשת עקב יום ג'
תורה -

דברים פרק ז'

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 ָ
יך אֶ ת הַ ּגוֹ יִ ם הָ אֵ ל ִמ ּפָ נ ָ
ָשל יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֶיך
ש ֶדה) :כב( וְ נ ׁ ַ
יך חַ יַּת הַ ּ ָ ׂ

תוכַ ל ַּכ ּל ָֹתם ַמהֵ ר ּפֶ ן ִּת ְר ּ ֶבה ָעלֶ ָ
ית ֵר ְך יְ ָי אֱלָ הָ ְך יָת ַע ְמ ַמ ָ ּיא
ש ֶדה) :כב( וִ ָ
יך חַ יַּת הַ ּ ָ ׂ
ְמ ַעט ְמ ָעט לֹא ּ
ְ
יל ָמא ִת ְס ּגֵי עֲ לָ ך חֵ יוַת ָּב ָרא:
יע ִ ּד ְ
קֳד ָמ ְך זְ ֵער זְ ֵער לָ א ִתכּ וּל ְל ׁ ֵשצָ יו ְּתהוֹ ן ִּב ְפ ִר ַ
הָ ִא ּ ֵלין ִמ ּ ָ

יך ְלפָ נ ָ
)כג( ּונְ ָתנָם יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
הומה גְ דֹלָ ה ַעד ִה ּ ׁ ָ
ֶיך וְ הָ ָמם ְמ ּ ָ
ש ְמ ָדם) :כג( ּונְ ָתנָם
יך ְלפָ נ ָ
יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יש ּג ִֵׁש ּנוּן
ש ְמ ָדם) :כג( וְ יִ ְמ ְס ִר ּנוּן יְ ָי אֱלָ הָ ְך ק ֳָד ָמ ְך וִ ׁ ַ
הומה גְ דֹלָ ה ַעד ִה ּ ׁ ָ
ֶיך וְ הָ ָמם ְמ ּ ָ
ישיצִ ּנוּן:
ִׁש ּגו ּׁש ַרב ַעד ִ ּד ׁ ֵ

יש
)כד( וְ נ ַָתן ַמ ְלכֵ יהֶ ם ְּבי ֶָד ָך וְ הַ אֲ בַ ְד ּ ָת אֶ ת ְׁש ָמם ִמ ּ ַתחַ ת הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם לֹא יִ ְת ַי ֵ ּצב ִא ׁ
ְּבפָ נ ָ
ֶיך ַעד ִה ְׁש ִמ ְד ָך אֹ ָתם) :כד( וְ נ ַָתן ַמ ְלכֵ יהֶ ם ְ ּביָ ֶד ָך וְ הַ אֲ בַ ְד ּ ָת אֶ ת ְׁש ָמם ִמ ּ ַתחַ ת הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם

יש ְ ּבפָ נ ָ
ֶיך ַעד ִה ְׁש ִמ ְד ָך אֹ ָתם:
לֹא יִ ְת ַי ֵ ּצב ִא ׁ

יד ְך וְ תוֹ בַ ד יָת ִׁש ְמהוֹ ן ִמ ְּתחוֹ ת ְׁש ַמ ָ ּיא
)כד( וְ יִ ְמסַ ר ַמ ְלכֵ יהוֹ ן ִּב ָ

לָ א יִ ְת ַע ּ ַתד ֱאנ ַׁש ִמ ּקֳ ָד ָמ ְך ַעד ִ ּד ְת ׁ ֵשיצֵ י י ְָתהוֹ ן:

פון ָּבאֵ ׁש לֹא ַת ְחמֹד ּ ֶכסֶ ף וְ זָהָ ב עֲ לֵ יהֶ ם וְ לָ קַ ְח ּ ָת לָ ְך ּ ֶפן
)כה( ּ ְפ ִסילֵ י ֱאלֹהֵ יהֶ ם ִּתשְׂ ְר ּ
ָ
ִּתוָ ּ קֵ ׁש בּ וֹ ִּכי תוֹ עֲ בַ ת יְ ֹ
פון ָּבאֵ ׁש לֹא
ה וָ ה ֱאלֹהֶ יך ּ
הוא) :כה( ּ ְפ ִסילֵ י ֱאלֹהֵ יהֶ ם ִּתשְׂ ְר ּ

ַת ְחמֹד ּ ֶכסֶ ף וְ זָ הָ ב עֲ לֵ יהֶ ם וְ לָ קַ ְח ּ ָת לָ ְך ּפֶ ן ִּתוָ ּ קֵ ׁש בּ וֹ ִּכי תוֹ עֲ בַ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
הוא) :כה( צַ ְלמֵ י
יך ּ
יל ָמא ִּת ּ ָתקַ ל ּ ֵב ּה א ֲֵרי ְמ ָרחָ קָ א ַדיְ ָי
ַטעֲ וָ ְתהוֹ ן ּתוֹ ְקדוּן ְּבנו ָּרא לָ א ַת ְח ֵמד ַּכ ְס ּ ָפא וְ ַדהֲ בָ א ִדי עֲ לֵ יהוֹ ן וְ ִת ּ ַסב לָ ְך ִ ּד ְ
אֱלָ הָ ְך הוּא:

נו וְ ַת ֵעב
ית ָך וְ הָ יִ ָ
)כו( וְ לֹא ָת ִביא תוֹ ֵעבָ ה אֶ ל ּ ֵב ֶ
ֹהו ׁ ַש ּקֵ ץ ְּת ׁ ַש ְ ּקצֶ ּ ּ
ית חֵ ֶרם ָּכמ ּ
ֹהו ׁ ַש ּקֵ ץ
ית ָך וְ הָ יִ ָ
הוא) :כו( וְ לֹא ָת ִביא תוֹ ֵעבָ ה אֶ ל ּ ֵב ֶ
נו ִּכי חֵ ֶרם ּ
ְּת ַתעֲ בֶ ּ ּ
ית חֵ ֶרם ָּכמ ּ
הוא:
נו ִּכי חֵ ֶרם ּ
נו וְ ַת ֵעב ְּת ַתעֲ בֶ ּ ּ
ְּת ׁ ַש ְ ּקצֶ ּ ּ

ית ְך ו ְּתהֵ י חֶ ְר ָמא ְּכוָ ֵת ּה ׁ ַשקָּ צָ א
)כו( וְ לָ א ָתעֵ ל ִ ּד ְמ ָרחָ ק ְלבֵ ָ

אֲרי חֶ ְר ָמא הוּא:
ְת ׁ ַש ְּקצִ ּנ ֵּה וְ ָרחָ קָ א ְּת ַרח ֲִק ּנ ֵּה ֵ

רש"י
)כב( פן תרבה עליך חית השדה  -והלא אם
עושין רצונו של מקום אין מתיראין מן החיה
שנאמר וחית השדה השלמה לך אלא גלוי היה
לפניו שעתידין לחטוא:

נביא

)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:

– ישעיה פרק מט' כד'-כו' פרק נ' א'-ב'

מלֵ ט) :כד( היתנסיב מגברא עדי ואם דשבו
)כד( הֲ י ֻּקַ ח ִמגִּ בּ וֹ ר ַמ ְלקוֹ חַ וְ ִאם ְׁש ִבי צַ ִ ּדיק יִ ּ ָ
זכאין ישתזיב) :ת"א( אמרת ירושלם האפשר דיתנסיב מעשו רשיעא דאמיר עלה דצדיקיא הוא ישתיזיב:

ומ ְלקוֹ חַ ָע ִריץ יִ ּ ָמלֵ ט וְ אֶ ת יְ ִריבֵ ְך
)כה( ִּכי כֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה ּגַ ם ְׁש ִבי גִ בּ וֹ ר י ֻּקָ ח ּ ַ
יע) :כה( ארי כדנן אמר יי אף דשבו גברין אתיב ודעדו
אָ ֹנ ִכי אָ ִריב וְ אֶ ת ָּבנַיִ ְך אָ ֹנ ִכי אוֹ ִׁש ַ

תקיפין אשיזיב וית פורענותיך אנא אתפרע וית בנך אנא אפרוק) :ת"א( ארי כדנן אמר יי אף עדאה דעדא
מניך עשו גברא יתנסב מנה ושביא דשבא מניך ישמעאל גיותנא דאמיר עלה ערוד באנשא ישתיזיב וית
פורענותיך אנא אתפרע וית בנך אנא אפרוק:

שר ִּכי
עו כָ ל ָּב ָ ׂ
)כו( וְ הַ אֲכַ ְל ִּתי אֶ ת מוֹ נַיִ ְך אֶ ת ְּב ָ ׂ
רון וְ י ְָד ּ
ש ָרם וְ כֶ ָע ִסיס ָ ּד ָמם יִ ְׁש ָּכ ּ
אֲביר יַעֲ קֹב) :כו( ואתן ית בסר דהוו מונן ליך מיכל לכל עופא
יע ְך וְ ֹגאֲ לֵ ְך ִ
אֲ נִ י יְ הֹוָ ה מוֹ ִׁש ֵ
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חק לישראל – פרשת עקב יום ג'
דשמיא וכמא דמתרון מחמר מרית כן חית ברא מדמהון תתרוי וידעון כל בסרא ארי אנא יי פרקיך
ומשיזביך תקיפא דיעקב:

יתות ִא ּ ְמכֶ ם אֲ ׁ ֶשר ִׁש ַּל ְח ִּתיהָ אוֹ ִמי ִמ ּנוֹ ׁ ַשי
)א( כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה אֵ י זֶה סֵ פֶ ר ְּכ ִר ּ
מכֶ ם) :א(
אֲ ׁ ֶשר ָמכַ ְר ִּתי אֶ ְתכֶ ם לוֹ הֵ ן ַּבעֲ וֹ נֹתֵ יכֶ ם נִ ְמ ַּכ ְר ּ ֶתם ּובְ ִפ ְׁש ֵעיכֶ ם ׁ ֻש ְ ּלחָ ה ִא ּ ְ
כדנן אמר יי אידא היא אגרת פטורין דיהבית לכנשתכון ארי אתרחקת או מן גבר דלה חובא קדמי
דזבנית יתכון לה הא בחוביכון אזדבנתון ובמרדיכון אתרחקת כנשתכון:

דות וְ ִאם אֵ ין
יש קָ ָר ִ
אתי וְ אֵ ין ִא ׁ
דוע ָּב ִ
)ב( ַמ ּ ּ ַ
אתי וְ אֵ ין עוֹ נֶה הֲ קָ צוֹ ר קָ צְ ָרה י ִָדי ִמ ּ ְפ ּ
ִּבי כֹחַ ְלהַ ִּציל הֵ ן ְּבגַ עֲ ָר ִתי אַ ח ֲִריב יָם אָ שִׂ ים נְ הָ רוֹ ת ִמ ְד ָּבר ִּת ְבאַ ׁש ְ ּדגָ ָתם ֵמאֵ ין
מא) :ב( מא דין שליחת נביי ולא תבו אתנביאו ולא קבילו האתקפדא אתקפדת
ַמיִ ם וְ ָתמֹת ַּב ָ ּצ ָ
גבורתי מלמפרק ואם לית קדמי חיל לשיזבא הא במזופיתי אחריב ימא אשוי נהרין מדברא יסרון נוניהון
מבלי מיא וימותון בצחותא:

רש"י
)כד( היוקח מגבור מלקוח  -כסבורים אתם
שאי אפשר לקחת מעשו מלקוח שביו של
יעקב הצדיק:
)כה( ואת יריבך  -ועם מריביך אני אריב:
)כו( והאכלתי את מוניך  -הבבליי' לחית
השדה את בשרם ,מוניך לשון אל תונו )ויקרא

כתובים

כה( אונאת דברים המקנתרי' אותך
בגידופיהם .וכעסיס  -מתק יין .דמם ישכרון
 כן ישכרו מדמם אותם הרגילים לשתות דםומי הם אלו עוף השמים כן ת"י:
)ב( מדוע באתי  -להתקרב אליכם ואין איש
מי מכם פונה אלי:

– תהילים פרק עד' כד' פרק עה' א'-ד'

יך ְׁשאוֹ ן קָ ֶמ ָ
)כג( אַ ל ִּת ְׁש ַּכח קוֹ ל צ ְֹר ֶר ָ
יך עֹלֶ ה ָת ִמיד:

)כג( לא תתנשי קל מעיקך אתרגושא

דקימין לקבלך דסלקא תדירא:

לַ ְמ ַנ ֵ ּצחַ אַ ל ּ ַת ְׁשחֵ ת ִמזְ מוֹ ר ְלאָ סָ ף ִׁשיר:

)א (
תושבחתא על ידוי דאסף שירא:

)א( לשבחא בזמן די אמר דוד לא תחבל עמך

רו נִ ְפ ְלאוֹ ֶת ָ
יך:
ינו וְ קָ רוֹ ב ְׁש ֶמ ָך ִס ּ ְפ ּ
ינו ְ ּל ָך אֶ ל ִֹהים הוֹ ִד ּ
הוֹ ִד ּ

)ב(
וקריב שמך אשתעיו פרישותך:

יש ִרים אֶ ְׁש ּפֹט:
)ג( ִּכי אֶ ּקַ ח מוֹ ֵעד אֲ נִ י ֵמ ׁ ָ
מודיהָ ּ ֶסלָ ה:
)ד( נְ מֹגִ ים אֶ ֶרץ וְ כָ ל י ְֹׁשבֶ יהָ אָ ֹנ ִכי ִת ַּכנְ ִּתי ַע ּ ּ ֶ

)ב( אודינא לך יי אודינא

)ג( ארום אידע זמנא אנא תריצן אדון:
)ד( מתמססין דירי ארעא וכל

יתבהא אנא אתקנית עמודהא לעלמין:

רש"י
)א( אל תשחת  -את ישראל:
)ב( הודינו לך אלהים  -על הטובה הודינו
אף על הרעה וקרוב בפינו שמך תמיד .ספרו
 דורותינו נפלאותיך תמיד:)ג( כי אקח מועד  -כשיש לנו יום טוב אין
אנו עסוקים בנבול פה וקלות ראש .אני

מישרים אשפוט  -אנו נותנין אל לבנו להללך
ולשבחך מעין המאורע ליום:
)ד( נמוגים ארץ וכל יושביה וגו'  -ביום מתן
תורה כשהיו נמוגים הארץ וכל יושביה מתנאי
שהתנית עם מעשה בראשית אם לא יקבלו
וכו' תחזרו לתוהו ובהו .תכנתי עמודיה -
כשאמרתי נעשה ונשמע:

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

טעון גניזה

3

חק לישראל – פרשת עקב יום ג'
משנה

 -סוטה פרק ד'

ֲשר ִתשְׂ טֶ ה
רוסָ ה וְ ׁשוֹ ֶמ ֶרת יָבָ ם לֹא ׁשוֹ תוֹ ת וְ לֹא נוֹ ְטלוֹ ת ְּכתֻ ָּבהֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר א ׁ ֶ
)א( ֲא ּ
רושה
ֲרוסָ ה וְ ׁשוֹ ֶמ ֶרת יָבָ ם .אַ ְל ָמנָה ְל ֹכהֵ ן ּגָ דוֹ ל ,גְ ּ ׁ ָ
ִא ּ ׁ ָשה ּ ַתחַ ת ִא ׁ ָ
יש ּהְ ּ ,פ ָרט לַ א ּ
ולנ ִָתין,
ֲלוצָ ה ְל ֹכהֵ ן הֶ ְדיוֹ טַ ,מ ְמז ֶֶרת ּונְ ִתינָה ְליִ שְׂ ָראֵ לּ ,ובַ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ַמ ְמזֵר ּ ְ
וַ ח ּ
לֹא ׁשוֹ תוֹ ת וְ לֹא נוֹ ְטלוֹ ת ְּכתֻ ָּבה:
רע"ב ) -א( ארוסה ושומרת יבם  -ארוסה
שקנא לה ארוס ושומרת יבם שקנא לה יבם:
לא שותות  -דמעטינהו קרא :ולא נוטלות
כתובה  -שהיא גרמה לאסור עצמה עליו,
שנסתרה אחר קינוי ,דמקינוי ואיסור לא
אמעיט ,דכתיב )במדבר ה( דבר אל בני
ישראל כו' ,לרבות ארוסה ושומרת יבם
לקינוי :תחת אישה  -ביושבת תחתיו הכתוב

מדבר :נתינה  -מן הגבעונים .ואסורים לבא
בקהל :לא שותות  -דלא נאמרה פרשה אלא
בראויה לקיימה ,דכתיב )שם( כי תשטה
אשתו ,בראויה לאישות הכתוב מדבר ,פרט
לאלמנה לכהן גדול וכו' :ולא נוטלות כתובה
 ואע"ג דשאר אלמנות לכהן גדול גובותכתובתן כדאמרינן בכתובות ]ק :וכן ביבמות
פד [.זו אין לה כתובה ,שסתירתה גרמה לה:

או לָ ּה
)ב( וְ אֵ לּ ּו לֹא ׁשוֹ תוֹ ת וְ לֹא נוֹ ְטלוֹ ת ִּכתֻ ָּבה .הָ אוֹ ֶמ ֶרת ְט ֵמאָ ה אָ נִ י ,וְ ׁ ֶש ָּב ּ
ֵע ִדים ׁ ֶש ִהיא ְט ֵמאָ ה ,וְ הָ אוֹ ֶמ ֶרת אֵ ינִ י ׁשוֹ ָתה .אָ ַמר ַּב ְעלָ ּה אֵ ינִ י ַמ ְׁשקָ ּה ,וְ ׁ ֶש ַּב ְעלָ ּה
תו,
תו בַ עֲ לֵ יהֶ ן ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ׁ ָש ּ
ָּבא ָעלֶ יהָ ַּב ֶ ּד ֶר ְך ,נוֹ טֶ לֶ ת ְּכתֻ ָּב ָת ּה וְ לֹא ׁשוֹ ָתהֵ .מ ּ
ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,נוֹ ְטלוֹ ת ְּכתֻ ָּבה וְ לֹא ׁשוֹ תוֹ תּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,לֹא
ׁשוֹ תוֹ ת וְ לֹא נוֹ ְטלוֹ ת ְּכתֻ ָּבה:
רע"ב ) -ב( אמר בעלה איני משקה
ושבעלה בא עליה בדרך  -שהוא גורם לה
שלא תשתה ,נוטלת כתובתה :מתו בעליהן -
של כל סוטות הראויות לשתות ,ולא הספיקו
להשקותן עד שמתו :ב"ש אומרים נוטלות
כתובה  -דשטר העומד לגבות כגבוי דמי:

ולא שותות  -דכתיב )שם( והביא האיש את
אשתו :וב"ה אומרים לא שותות ולא נוטלות
כתובתן  -כלומר מתוך שלא שותות אין
נוטלות כתובתן ,דשטר העומד לגבות לאו
כגבוי דמי:

ומינֶקֶ ת חֲבֵ רוֹ לֹא ׁשוֹ תוֹ ת וְ לֹא נוֹ ְטלוֹ ת ְּכתֻ ָּבהִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי
)ג( ְמעֻ ּ ֶב ֶרת חֲבֵ רוֹ ּ ֵ
יר ּה ְלאַ חַ ר זְ ָמן .אַ יְ לוֹ נִ ית
ולהַ חֲזִ ָ
יש ּה ּ ְ
הוא ְלהַ ְפ ִר ׁ ָ
ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,יָכוֹ ל ּ
יעזֶר
אֱל ֶ
אויָה לֵ ילֵ ד ,לֹא ׁשוֹ תוֹ ת וְ לֹא נוֹ ְטלוֹ ת ְּכתֻ ָּבהַ .ר ִּבי ִ
ּוזְ קֵ נָה וְ ׁ ֶשאֵ ינ ָּה ְר ּ
ושאָ ר ָּכל
ימ ּנָהְׁ ּ .
שא ִא ּ ׁ ָשה אַ חֶ ֶרת וְ ִלפְ רוֹ ת וְ ִל ְרבּ וֹ ת הֵ ֶ
הוא ִל ּ ָ ׂ
אוֹ ֵמר ,יָכוֹ ל
ּ
הַ ּנ ִָׁשים ,אוֹ ׁשוֹ תוֹ ת אוֹ לֹא נוֹ ְטלוֹ ת ְכתֻ ָּבה:
רע"ב ) -ג( מעוברת חבירו  -שמת או
גרשה והניחה מעוברת או מניקה .ואסרוה
חכמים לינשא עד שיהיה הולד בן שתי שנים.
והלך זה ונשאה קודם הזמן ,וקינא לה
ונסתרה :לא שותה  -שהרי אינה ראויה
לקיימה ,דס"ל לר"מ הנושא מעוברת חבירו
או מינקת חבירו יוציא ולא יחזיר עולמית.
ואין הלכה כרבי מאיר :יכול הוא להפרישה -

עד כ"ד חדשים ולהחזירה ,הלכך ראויה
לאישות קרינא בה :איילונית  -דוכרניתא
דלא ילדה :ושאינה ראויה לילד  -ששתתה
כוס עקרין .ואסור לקיימן למי שאין לו בנים:
ר"א אומר יכול הוא לישא אשה אחרת -
ויהיה מותר לקיים את זאת ,הלכך ראויה
לאישות היא .ואין הלכה כר' אליעזר:

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

טעון גניזה

4

חק לישראל – פרשת עקב יום ג'
)ד( אֵ ׁ ֶשת כּ ֹהֵ ן ׁשוֹ ָתה ּומֻ ּ ֶת ֶרת ְלבַ ְעלָ ּה .אֵ ׁ ֶשת סָ ִריס ׁשוֹ ָתהַ .על יְ ֵדי כָ ל הָ עֲ ָריוֹ ת
יש:
ומ ּ ִמי ׁ ֶשאֵ ינוֹ ִא ׁ
חוץ ִמן הַ ּקָ ָטןִ ּ ,
ְמקַ נְּ ִאיןּ ,
רע"ב ) -ד( אשת כהן שותה ומותרת
לבעלה  -אם נמצאת נקיה .דמהו דתימא
הואיל ואשת כהן שנאנסה אסורה לבעלה,
ניחוש לה שמא נאנסה ולכך לא בדקוה המים,
קמ"ל :אשת סריס שותה  -דלא תימא
מבלעדי אישך אמר רחמנא ,והאי לאו בר
הכי הוא ,קמ"ל :על ידי כל העריות מקנאים
 אם קינא לה מאביה או מאחיה ומאחדמכל עריות ,ונסתרה ,הוי קינוי ונאסרת עליו
ושותה .דלא תימא נטמאה נטמאה ב'

פעמים ,אחד לבעל ואחד לבועל ,היכא
דמתסרא עליה בהאי זנות ,לאפוקי הא
דאסירא עליה וקיימא אימא לא קא משמע
לן :חוץ מן הקטן  -פחות מבן ט' שנים ויום
אחד ,שאין ביאתו ביאה ,כך פירש רמב"ם.
ולי נראה קטן פחות מבן י"ג שנה ויום א' ולא
הביא סימנים ,דכתיב )במדבר ה( ושכב איש
אותה ,איש ולא קטן :וממי שאינו איש -
למעוטי בהמה:

נִתחָ ַר ׁש ַּב ְעלָ הּ אוֹ נִ ְׁש ּ ַת ּ ָטה ,אוֹ ׁ ֶשהָ יָה
)ה( וְ אֵ לּ ּו ׁ ֶש ּ ֵבית ִ ּדין ְמקַ נְּ ִאין לָ הֶ ןִ ,מי ׁ ֶש ּ ְ
רו ,אֶ ָּלא ְלפָ ְסלָ הּ ִמ ְּכתֻ ָּב ָת ּהַ .ר ִּבי
בוש ְּבבֵ ית הָ אֲ ּ ִ
חָ ּ ׁ
סורין .לֹא ְלהַ ְׁשקוֹ ָת ּה אָ ְמ ּ
סורין י ְַׁשקֶ ּנָה:
יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,אַ ף ְלהַ ְׁשקוֹ ָת ּהִ .ל ְכ ׁ ֶשיֵּצֵ א בַ ְעלָ ּה ִמ ּ ֵבית הָ אֲ ּ ִ
רע"ב ) -ה( אלו שב"ד מקנאין להם  -אם
רואים אותם שמתנהגות בפריצות :ולא
להשקותה אמרו  -דהא בעינן והביא האיש
את אשתו ,וליכא .ובעלה נמי לכשיבא אינו
יכול להשקותה בקינוי זה ,דבעינן וקינא
והביא .ור"י לא בעי וקינא והביא .ואין הלכה
כר"י .וסומא אינו משקה את אשתו ,שנאמר
)שם( מעיני אישה .וממה שנאמר )שם( אשה
תחת אישה ,למדנו שכל המונע הבעל

גמרא

מלהשקות מונע האשה מלשתות אם היה
אותו הדבר באשה ,לפיכך אם היתה היא
סומא אינה שותה .ואם היתה חגרת אינה
שותה ,שנאמר )שם( והעמיד אותה הכהן .וכן
אם היתה גדמת ,שנאמר )שם( ונתן על כפיה.
או אלמת ,דבעינן ואמרה האשה .וכן אם היה
הבעל חגר או גדם או אלם אינו משקה
מדכתיב אשה תחת אישה כדאמרן:

 -סוטה דף כה' ע"א

בעל שמחל על קינויו קינויו מחול או אינו מחול מי אמרינן בקינוי דבעל
תלא רחמנא ובעל הא מחיל ליה לקינויו או דלמא כיון דקני ליה מעיקרא
לא מצי מחיל ליה תא שמע ואלו שב"ד מקנין להן מי שנתחרש בעלה או
נשתטה או שהיה חבוש בבית האסורין ואי אמרת בעל שמחל על קינויו
קינויו מחול עבדינן מידי דאתי בעל מחיל ליה סתמא דמלתא אדם מסכים
על דעת ב"ד תא שמע ומוסרין לו שני ת"ח שמא יבא עליה בדרך ואי
אמרת בעל שמחל על קינויו קינויו מחול לחליה לקינויה ולבעול מ"ש
תלמידי חכמים דגמירי דאי בעי למיבעל אמרי ליה אחליה לקינוייך ובעלה
תא שמע דאמר ר' יאשיה שלשה דברים סח לי זעירא מאנשי ירושלים בעל
שמחל על קינויו קינויו מחול וזקן ממרא שרצו בית דין למחול לו מוחלין
לו ובן סורר ומורה שרצו אביו ואמו למחול לו מוחלין לו וכשבאתי אצל
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חבירי שבדרום על שנים הודו לי ועל זקן ממרא לא הודו לי שלא ירבו
מחלוקת בישראל שמע מינה בעל שמחל על קינויו קינויו מחול שמע מינה
פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר קודם סתירה מחול לאחר סתירה אינו
מחול וחד אמר לאחר סתירה נמי מחול ומסתברא כמאן דאמר אינו מחול
ממאי מדקא מהדרי רבנן לרבי יוסי דתניא רבי יוסי אומר בעלה נאמן
עליה מקל וחומר ומה נדה שהיא בכרת בעלה נאמן עליה סוטה שהיא
בלאו לא כל שכן אמרו לו לא אם אמרת בנדה שכן יש לה היתר תאמר
בסוטה שאין לה היתר ואי אמרת לאחר סתירה מחול לה משכחת לה דיש
לה היתר דאי בעי מחיל ליה לקינויה ובעיל אלא שמע מינה לאחר סתירה
אינו מחול שמע מינה:
רש"י על הגמרא
שמחל על קנויו  -והשתא ס"ד דקבעי בין
שמחל קודם סתירה בין שמחל לאחר
הסתירה ואם תימצי לומר עוברת על דת
שרצה לקיימה מקיימה הני מילי בלא קינוי
אבל היכא דאיכא קינוי וסתירה ורצה למחול
מהו מי עקר קינוי ושריא ליה או לאו :עבדינן
מידי דאתי בעל ומחיל  -ואיכא זילותא דבי
דינא :סתמא דמילתא אדם מסכים כו' -
וסמכינן אסתם דעתיה דאינשי ומקנינן לה
ואי אתי ומחיל מחיל :מאי שנא תלמידי

זוהר

חכמים  -תירוצא הוא והכי קאמר לעולם
מחיל ודיקא ליה ממתני' מאי שנא דבעינן
תלמידי חכמים משום דגמירי דאסורה ליה
בדלא מחיל קינוי ואי אתי למיבעל אמרין
ליה אחלי לקינויך :סח לי זעירא  -שהיה
מאנשי ירושלים :זקן ממרא  -שהמרה על
ב"ד של לשכת הגזית ומיתתו בחנק :שהיא
בלאו  -אחרי אשר הוטמאה לרבות סוטה
שנסתרה בפ"ק דיבמות )דף יא(:

– ואתחנן דף רסו' ע"א

בו ְמקוֹ ר ַמיִ ם חַ יִ ּים לַ ְחצוֹ ב לָ הֶ ם
אָ ַמר ִר ִּבי אַ ָּבאַ ,מאי ִ ּד ְכ ִּתיב) ,ירמיה ב( אוֹ ִתי ָעזְ ּ
ישאּ .ובְ ּ ָמה
ימא קַ ִ ּד ׁ ָ
הוא ַמאן ִ ּד ְמ ׁ ַש ּקֵ ר ְּבאָ ת ְר ִׁש ָ
בוּ ָ ,דא ּ
בּ ֹארוֹ ת וְ גוֹ ' .אוֹ ִתי ָעזְ ּ
ותא אַ ח ֲָראְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )מלאכי ב( ּובָ ַעל ַּבת
יה ִּב ְר ׁש ּ ָ
יהּ ְ .ד ָעיִ יל לֵ ּ
ְמ ׁ ַש ּקֵ ר ּ ֵב ּ
אֵ ל נֵכָ רְּ ,ד ִא ְק ֵרי )ירמיה ב( בּ וֹ רוֹ ת נִ ְׁש ָּב ִריםּ ְ .דהָ א ַע ּ ִמין עוֹ בְ ֵדי עֲ בוֹ ַדת כּ וֹ כָ ִבים
רו בּ וֹ רוֹ ת נִ ְׁש ָּב ִרים:
ּ ַ
ומ ּזָלוֹ ת ִא ְק ּ
נותא
ימ ּ ָ
ישאְ ,מהֵ ְ
ותא קַ ִ ּד ׁ ָ
ודיִ שְׂ ָראֵ לִ ,א ְק ֵרי ְּבאֵ ר ְמקוֹ ר ַמיִ ם חַ יִ ּיםּ ָ ,דא ְר ׁש ּ ָ
ְּ
ועי ְ ּד ַמיִ ין צְ ִלילָ ן ,נָפְ ִקין וְ נַזְ ִלין ִמנָהּ ְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר
ישא .וְ ִא ְק ֵרי ְּבאֵ ר ַמבּ ּ ֵ
קַ ִ ּד ׁ ָ
ָ
ְ
תיב )שיר השירים
וכ ִ
)שיר השירים ד( וְ נוֹ זְ ִלים ִמן ְלבָ נוֹ ן) .משלי ה( וְ נוֹ זְ ִלים ִמ ּתוֹ ך ְּבאֵ ֶרךְ ּ .
ֲשר לֹא
ד( ַמ ְעיַן ּגַ ּנִ ים ְּבאֵ ר ַמיִ ם חַ יִ ּיםִ .ס ְט ָרא אַ ח ֲָרא ִא ְק ֵרי בּ וֹ רוֹ ת נִ ְׁש ָּב ִרים .א ׁ ֶ
ילו הַ ּ ָמיִ ם) .ס"א מהו ,אלא ההוא וכו'(:
י ִָכ ּ
ּ ָתא ֲחזֵי ,נַהֲ ָרא ְ ּדנָגִ יד וְ נ ִָפיק ,אַ ְׁשקֵ י ְלכָ ל גִּ ינְ ּ ָתא) ,ס"א ורוי לכל גינתא( וְ ַרוֵ ּ י ְלכָ ל
נְתאְּ ,ד ִא ְק ֵרי
הוא אֲ ָתר ְּבגִ ּ ָ
אֲתרְּ ,כ ָמה ְ ּדאוֹ ִק ְ
אֲתר וַ ָ
ָ
ימנָאַ ,עד ְ ּד ָמ ֵּלי )נ"א דמטי( ְלהַ ּ
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ָנו ִע ָּל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאין,
ְּבאֵ ר ַמיִ ם חַ יִ ּיםִ ּ .
ומ ּ ַת ּ ָמן ִא ְּתז ּ
ומ ּ ׁ ָשם יִ ּ ָפ ֵרד:
)בראשית ב( ּ ִ
יעין,
יעו ְ ּד ַמיִ ין נְ ִב ִ
הוא נְ ִב ּ
ינון ִס ְט ִרין ִ ּד ְס ָטר שְׂ ָמאלָ א ,לָ א ִמ ְׁש ּ ַת ְקיָין ֵמהַ ּ
וְ כָ ל ִא ּ ּ
ומאן ִ ּד ְמ ׁ ַש ּקֵ ר
רו בּ וֹ רוֹ ת נִ ְׁש ָּב ִריםַ ּ .
ינון ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד ְׁשאַ ר ַע ּ ִמין ,וְ ִא ְק ּ
ְּבגִ ין ְ ּד ִא ּ ּ
הוא ִס ְט ָראִ ,א ְת ְ ּדבַ ק ְּבבוֹ רוֹ ת נִ ְׁש ָּב ִרים אֲ ׁ ֶשר לֹא
ִּב ְׁש ָמא )נ"א ברשימא( קַ ִ ּד ׁ ָ
ישא ְּבהַ ּ
יה ,זָכֵ י ְל ִא ְת ׁ ַש ְקיָיא
הוא ְ ּדזָכֵ י ְלנ ְַט ָרא לֵ ּ
ילו הַ ּ ָמיִ ם ,וְ לָ א ַעיְ ילֵ י ְל ַת ּ ָמן .וְ הַ ּ
י ִָכ ּ
הוא ְּבאֵ ר
יעו ְ ּד ַנחֲלָ א )בעלמא דין( ְּב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי ,וְ זָכֵ י ְ ּד ִא ְת ְמ ֵּלי הַ ּ
הוא נְ ִב ּ
ֵמהַ ּ
יהו ְּב ָע ְל ָמא ֵ ּדיןּ ,ובְ ָע ְל ָמא
ִע ָּלאָ הְ ,לנַגְ ָ ּדא ִּב ְרכָ אן ְל ֵע ָּ
ילא וְ ַת ּ ָתא .ז ַָּכאָ ה ִא ּ
בו
וכמוֹ צָ א ַמיִ ם ׁ ֶ
ית ְּכגַ ן ָרוֶה ּ ְ
ְּדאָ ֵתיַ ,על ָ ּדא ְּכ ִתיב) ,ישעיה נח( וְ הָ יִ ָ
אֲשר לֹא יְ כַ זְ ּ ּ
ימיו:
ֵמ ָ
ישאּ ְ ,דהָ א ְמ ׁ ַש ּקֵ ר )דף רס"ו ע"ב( ִּב ְׁש ָמא ִע ָּלאָ ה.
ימא קַ ִ ּד ׁ ָ
וַ וי ְל ַמאן ִ ּד ְמ ׁ ַש ּקֵ ר ִּב ְר ִׁש ָ
יה )דברים כב( ִּכי
וְ לֹא עוֹ ד ,אֶ ָּלא ְ ּדגָ ִרים ְלהַ אי ְּבאֵ ר ְ ּדלָ א ִא ְת ָּב ְרכָ א ,וְ קָ ֵרינָן ָעלֵ ּ
יה ִר ִּבי
תולַ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ַ ּדיְ יקָ א .וְ אוֹ ְק ֵמ ּ
תולַ ת יִ שְׂ ָראֵ לְּ .ב ּ
הוֹ צִ יא ׁ ֵשם ָרע ַעל ְּב ּ
יתא ,וְ אַ ּ ִפיק עֲ לָ ּה
יה קַ ְד ִמ ָ
נְת ֵת ּ
יהַ ,מאן ְ ּד ׁ ַשוֵ ּי ִּת ְסקוֹ פֵ י ִמ ִ ּלין ַעל ִא ְּ
ִׁש ְמעוֹ ן ְּבאַ ְת ֵר ּ
תולַ ת יִ שְׂ ָראֵ ל
ישְּ ,כ ָמה ְ ּדאַ ּ ִפיק ְל ֵע ָּ
ׁש ּום ִּב ׁ
ילאּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ִּכי הוֹ צִ יא ׁ ֵשם ָרע ַעל ְּב ּ
ְס ָתם:
תולָ ה י ְָר ָתא ׁ ֶשבַ ע
וְ אַ זְ לָ א הָ אִּ ,כי הָ א ְ ּדאָ ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיא אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ ִסיְּ ,ב ּ
תולַ ת יִ שְׂ ָראֵ ל י ְָר ָתא ׁ ֶשבַ ע ִּב ְרכָ ן ,וְ ַעל ָ ּדא
ְּב ָרכוֹ תְּ ,ד ִא ְת ָּב ְרכָ א ְּב ׁ ֶשבַ עְּ ,בגִ ין ִ ּד ְב ּ ּ
ִא ְת ְק ֵרי ַּבת ׁ ֶשבַ ע:
מר) ,רות
רותְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵ
וְ ִא ְּ
נְת ָתא אַ ח ֲָראַ ,מאן ִּב ְרכָ אן ִ ּדילָ ּהִּ .ב ְרכָ ָתא ְ ּד ֹב ַעז וְ ּ
תולָ ה
ד( וַ ּי ְ
רו ָּכל הָ ָעם אֲ ׁ ֶשר ַּב ּ ׁ ַש ַער וְ הַ זְ ּקֵ נִ ים ֵע ִדים יִ ּ ֵתן יְ ָי' אֶ ת וְ גוֹ 'ּ ְ ,דוַ ַ ּדאי ְּב ּ
ֹאמ ּ
ְּבז' ִא ְת ָּב ְרכָ א ,וְ לָ א ִא ְּת ָתא אַ ח ֲָרא ְּב ָרזָא ָ ּדא:
)נ"א עלמין תתאין(

ְּכ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר

הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק א'
)ז( כל הברכות כולן צריך שישמיע לאזנו מה שהוא אומר ואם לא השמיע לאזנו יצא
בין שהוציא בשפתיו בין שבירך בלבו:
)ח( כל הברכות כולן לא יפסיק בין הברכה ובין הדבר שמברכין עליו בדברים אחרים
ואם הפסיק צריך לחזור ולברך שנייה ואם הפסיק בדברים שהן מענין דברים שמברכין
עליו אינו צריך לברך שנייה כיצד כגון שבירך על הפת וקודם שיאכל אמר הביאו מלח
הביאו תבשיל תנו לפלוני לאכול תנו מאכל לבהמה וכיוצא באלו אינו צריך לברך
שנית וכן כל כיוצא בזה:
)ט( כל הברכות כולם מותר לטמא לברך אותן בין שהיה טמא טומאה שהוא יכול
לעלות ממנה בו ביום בין טומאה שאינו יכול לעלות ממנה בו ביום ואסור למברך
לברך כשהוא ערום עד שיכסה ערותו במה דברים אמורים באיש אבל באשה יושבת
ופניה טוחות בקרקע ומברכת:
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