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חק לישראל – פרשת עקב יום ד'
תורה -

דברים פרק ח'

יתם
ור ִב ֶ
יון ּ ְ
)א( ָּכל הַ ּ ִמצְ וָ ה ׁ ֶ
רון לַ עֲ שׂ וֹ ת ְל ַמ ַען ִּת ְח ּ
אֲשר אָ נ ִֹכי ְמצַ וְ ּ ָך הַ ּיוֹ ם ִּת ְׁש ְמ ּ
ֹתיכֶ ם) :א( ָּכל הַ ּ ִמצְ וָ ה ֲא ׁ ֶשר
יר ְׁש ּ ֶתם אֶ ת הָ אָ ֶרץ ֲא ׁ ֶשר נִ ְׁש ַּבע יְ הֹוָ ה לַ אֲ ב ֵ
ּובָ אתֶ ם וִ ִ

אתם וִ ִיר ְׁש ּתֶ ם אֶ ת הָ אָ ֶרץ ֲא ׁ ֶשר
יתם ּובָ ֶ
יון ּ ְור ִב ֶ
רון לַ עֲ שׂ וֹ ת ְל ַמ ַען ִּת ְח ּ
אָ נ ִֹכי ְמצַ וְ ּ ָך הַ ּיוֹ ם ִּת ְׁש ְמ ּ
תיכֶ ם) :א( ָּכל ּ ַת ְפקֶ ְד ּ ָתא ִדי אֲ נָא ְמפַ ְ ּק ָד ְך יוֹ ָמא ֵדין ִּת ְּטרוּן ְל ֶמ ְע ָּבד ְּב ִדיל ְ ּד ֵתיחוּן וְ ִת ְס ּגוּן
נִ ְׁש ַּבע יְ הֹוָ ה לַ אֲ ֹב ֵ
וְ ֵתיתוּן )נ"א ,וְ ֵתיעֲ ל ּון( וְ ֵת ְירתוּן יָת אַ ְר ָעא ִ ּדי קַ יִ ּים יְ ָי לַ ֲאבָ הָ ְתכוֹ ן:

)ב( וְ זָכַ ְר ּ ָת אֶ ת ָּכל הַ ֶ ּד ֶר ְך ֲא ׁ ֶשר הוֹ ִליכ ֲָך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך זֶה אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָה ַּב ּ ִמ ְד ָּבר
תו ִאם לֹא) :ב(
הֲת ְׁשמֹר ִמצְ וֹ ָ
ִ
אֲשר ִּב ְלבָ ְב ָך
ֶׁ
ְל ַמ ַען ַע ּנ ְֹת ָך ְלנ ַּס ְֹת ָך לָ ַד ַעת אֶ ת

וְ זָ כַ ְר ּ ָת אֶ ת ָּכל ַה ֶ ּד ֶר ְך אֲ ׁ ֶשר הוֹ ִלי ֲכ ָך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך זֶה אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָה ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ְל ַמ ַען ַע ּנ ְֹת ָך
שר ִ ּב ְלבָ ְב ָך הֲ ִת ְׁשמֹר ִמ ְצוֹ ָתו ִאם לֹא) :ב( וְ ִת ְד ַּכר יָת ָּכל אָ ְרחָ א ִ ּדי ַד ְּב ָר ְך יְ ָי
ְל ַנ ּס ְֹת ָך לָ ַד ַעת אֶ ת אֲ ׁ ֶ
אֱלָ הָ ְך ְ ּדנַן אַ ְר ְּב ִעין ְׁשנִ ין ְּב ַמ ְד ְּב ָרא ְּב ִדיל ְל ַע ּנ ָּיו ָּת ְך ְלנ ּ ַָסיו ָּת ְך ְל ִמ ַ ּדע יָת ִ ּדי ְב ִל ָּב ְך הֲ ִת ּ ַטר ּ ִפ ּקוּדוֹ ִהי ִאם לָ א:

ֹת ָ
יך ְל ַמ ַען
עון אֲ ב ֶ
)ג( וַ יְ ַענְּ ָך וַ יּ ְַר ִעבֶ ָך וַ יּ ִ
ַאֲכ ְל ָך אֶ ת הַ ּ ָמן אֲ ׁ ֶשר לֹא י ַָד ְע ּ ָת וְ לֹא י ְָד ּ
הוֹ ִדיעֲ ָך ִּכי לֹא ַעל הַ ֶּלחֶ ם ְלבַ ּדוֹ יִ ְחיֶה הָ אָ ָדם ִּכי ַעל ָּכל מוֹ צָ א ִפי יְ הֹוָ ה יִ ְחיֶה
עון אֲ בֹתֶ ָ
יך ְל ַמ ַען
הָ אָ ָדם) :ג( וַ יְ ַענְּ ָך וַ יַ ּ ְר ִעבֶ ָך וַ יַ ּא ֲִכ ְל ָך אֶ ת הַ ּ ָמן אֲ ׁ ֶשר לֹא יָ ַד ְע ּ ָת וְ לֹא יָ ְד ּ

הוֹ ִדיעֲ ָך ִּכי לֹא ַעל ַה ּלֶ חֶ ם ְלבַ ּדוֹ יִ ְחיֶה הָ אָ ָדם ִּכי ַעל ָּכל מוֹ צָ א ִפי יְ הֹוָ ה יִ ְחיֶה הָ אָ ָדם) :ג( וְ ַענְּ י ְָך
וְ אַ ְכ ּ ָפנ ְָך וְ אוֹ כָ לָ ְך יָת ַמ ּנָא ִ ּדי לָ א יְ ַד ְע ְּת וְ לָ א י ְָדעוּן אֲ בָ הָ ָת ְך ְּב ִדיל ְלאוֹ ָדעו ָּת ְך אֲ ֵרי לָ א ַעל לַ ְח ָמא ִב ְלחוֹ דוֹ ִהי
ימ ָרא ַדיְ ָי יִ ְתקַ ּיַם ֱאנ ׁ ָָשא:
אֲרי ַעל ָּכל אַ ּ ָפקוּת ֵמ ְ
ִמ ְתקַ ּיַם ֱאנ ׁ ָָשא ֵ

)ד( שִׂ ְמלָ ְת ָך לֹא בָ ְל ָתה ֵמ ָעלֶ ָ
יך וְ ַרגְ ְל ָך לֹא בָ צֵ קָ ה זֶה אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָ
שנָה) :ד( שִׂ ְמלָ ְת ָך
לֹא בָ ְל ָתה מֵ ָעלֶ ָ
שנָה) :ד( ְּכסו ָּת ְך לָ א ִאבְ ִליאַ ת ִמ ּ ָנ ְך ו ְּמסָ נ ְָך לָ א
יך וְ ַרגְ ְל ָך לֹא בָ צֵ קָ ה זֶה אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָ
יְ חֵ פ ּו ְ ּדנַן אַ ְר ְּב ִעין ְׁשנִ ין:
)ה (

יש אֶ ת ְּבנוֹ יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ְמי ְַּס ֶר ָּך:
ֲשר יְ י ּ ֵַסר ִא ׁ
וְ י ַָד ְע ּ ָת ִעם ְלבָ בֶ ָך ִּכי ַּכא ׁ ֶ

יש אֶ ת ְ ּבנוֹ יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ְמי ְַּס ֶר ָּך:
וְ יָ ַד ְע ּ ָת ִעם ְלבָ בֶ ָך ִּכי ַּכ ֲא ׁ ֶשר יְ י ַּסֵ ר ִא ׁ
ְּכ ָמא ִדי ְמאַ ּ ֵלף ּגַ ְב ָרא יָת ְּב ֵר ּה יְ ָי אֱלָ הָ ְך ְמאַ ּ ֵלף לָ ְך:

)ה(

אֲרי
)ה( וְ ִת ַ ּדע ִעם ִל ָּב ְך ֵ

)ו( וְ ׁ ָש ַמ ְר ּ ָת אֶ ת ִמצְ וֹ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
וליִ ְראָ ה אֹ תוֹ ) :ו( וְ ׁ ָש ַמ ְר ּ ָת אֶ ת
יך לָ לֶ כֶ ת ִּב ְד ָרכָ יו ּ ְ
ִמצְ וֹ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
וליִ ְראָ ה אֹ תוֹ ) :ו( וְ ִת ּ ַטר יָת ּ ִפ ּקו ַּד ּיָא ַדיְ ָי אֱלָ הָ ְך ִל ְמהַ ְך ְּבאָ ְרחַ ן
יך לָ לֶ כֶ ת ִ ּב ְד ָרכָ יו ּ ְ
ָת ּה:
ְּד ַת ְקנָן קֳ ָדמוֹ ִהי ו ְּל ִמ ְדחַ ל י ֵ

רש"י
)א( כל המצוה  -כפשוטו .ומ"א אם התחלת
במצוה גמור אותה שאינה נקראת המצוה אלא
על שם הגומרה שנאמר ואת עצמות יוסף
אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם
והלא משה לבדו נתעסק בהם להעלותם אלא
לפי שלא הספיק לגומרה וגמרוה ישראל
נקראת על שמם:

)ב( התשמור מצותיו  -שלא תנסהו ולא
תהרהר אחריו:
)ד( שמלתך לא בלתה  -ענני כבוד היו שפין
בכסותם ומגהצים אותם כמין כלים מגוהצים
ואף קטניהם כמו שהיו גדלים היה גדל לבושן
עמהם כלבוש הזה של חומט שגדל עמו :לא
בצקה  -לא נפחה כבצק כדרך הולכי יחף
שרגליהם נפוחות:

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

טעון גניזה

2

חק לישראל – פרשת עקב יום ד'
נביא

– ישעיה פרק נ' ג'-ח'

סותם:
שק אָ שִׂ ים ְּכ ּ ָ
רות וְ ַ ׂ
אַ ְל ִּב ׁ
יש ׁ ָש ַמיִ ם קַ ְד ּ

)ג( אכסי שמיא כדבקבלא ובסקא אשוי

)ג (
כסותהון:

עות אֶ ת יָעֵ ף ָ ּדבָ ר י ִָעיר ַּבבּ ֹקֶ ר
הוִ ה נ ַָתן ִלי ְל ׁשוֹ ן ִל ּ ּ ִ
)ד( אֲ ֹדנָי יֱ ֹ
מודים לָ ַד ַעת לָ ּ
מודים) :ד( יי אלהים יהב לי לשן דמלפין להודעא אלפא
ַּבבּ ֹקֶ ר י ִָעיר ִלי אֹ זֶן ִל ְׁשמ ַֹע ַּכ ִ ּל ּ ּ ִ
לצדיקיא דמשלהן לפתגמי אוריתא חוכמא בכן בצפר בצפר מקדים לשלחא נביאוהי מאים יתפתחן אודני
חיביא ויקבלון אולפן:

סו ֹג ִתי:
יתי אָ חוֹ ר לֹא נְ ּ
)ה( ֲא ֹדנָי יֱהֹוִ ה ּ ָפ ַתח ִלי אֹ זֶן וְ אָ ֹנ ִכי לֹא ָמ ִר ִ

)ה( יי אלהים שלחני

לאתנבאה ואנא לא סריבית לאחורא לא אסתחרית:

ולחָ יַי ְלמ ְֹר ִטים ּ ָפנַי לֹא ִה ְס ּ ַת ְר ִּתי ִמ ְּכ ִלּמוֹ ת וָ רֹק:
ּגֵ וִ י נ ַָת ִּתי ְל ַמ ִּכים ּ ְ

)ו(
יהבית למחן וליסתי למרטן אפי לא טמרית מאתכנעו ורוק:

)ו( גבי

יש וָ אֵ ַדע
)ז( וַ א ֹדנָי יֱהֹוִ ה יַעֲ זָר ִלי ַעל ּ ֵכן לֹא נִ ְכלָ ְמ ִּתי ַעל ּ ֵכן ַ ׂש ְמ ִּתי פָ נַי ַּכחַ ָּל ִמ ׁ
ש) :ז( ויי אלהים סעיד לי על כן לא אתכנעית על כן שויתי אפי תקיפין כטינרא וידענא
ִּכי לֹא אֵ בוֹ ׁ
ארי לא אתבהית:

יקי ִמי י ִָריב ִא ִּתי נ ַַע ְמ ָדה יָּחַ ד ִמי בַ ַעל ִמ ְׁש ּ ָפ ִטי יִ ּגַ ׁש אֵ לָ י:
קָ רוֹ ב ַמצְ ִ ּד ִ

)ח(
זכותי מן ידין עמי נקום כחדא מן בעיל דיני יתקריב לותי:

)ח( קריבא

רש"י
)ד( נתן לי לשון למודים  -ישעיה היה אומר
ה' שלחני ונתן לי לשון הראוי ללמד כדי
לדעת לעות את העיפים וצמאי' לשמוע את
דברי הקב"ה .דבר לעות  -מנחם חברו
במחלוקת עת לעשות לה' )תהלים קיט(
לקבוע להם עתים .יעיר לי אזן  -מעורר
את אזני ברוח קדשו .לשמוע כלמודים -

כתובים

במשפט הלימודים האמת והנכוחה:
)ו( גוי נתתי למכים  -הוא אומר לי ישעיה
בני סרבנים הם בני טרחנים הם על מנת
שלא תכעס עליהם אמרתי לו על מנת כן:
)ז( וה' אלהים יעזר לי  -אם יקומו עלי:
)ח( קרוב מצדיקי  -הקב"ה קרוב לי לזכותי
בדין:

 -תהילים פרק צד' ז'-יב'

רו לֹא יִ ְראֶ ה יּ ָּה וְ לֹא י ִָבין ֱאלֹהֵ י יַעֲ קֹב:
וַ יּ ְ
ֹאמ ּ

)ז(
דיעקב:

ילו:
וכ ִס ִ
ינו בּ ֹעֲ ִרים ָּב ָעם ּ ְ
ילים ָמ ַתי ּ ַתשְׂ ִּכ ּ
ִּב ּ

)ח(
תשכילון:

)ז( ואמרו לא יחמי יה ולא יתבין אלהא

)ח( אתבוננו דשטין בעמא וכסיליא אימתי

הֲ ֹנ ַטע אֹ זֶן הֲ לֹא יִ ְׁש ָמע ִאם יֹצֵ ר ַעיִ ן הֲ לֹא י ִַּביט:

)ט (
שמיע אולפנא אין אפשר די ברא עינא ולא אסתכל באוריתא:

)י( הֲ יֹסֵ ר ּגוֹ יִ ם הֲ לֹא יוֹ ִכיחַ הַ ְמלַ ּמֵ ד אָ ָדם ָ ּד ַעת:

)ט( האפשר די נציב אודנא הלא

)י( האפשר דיהב אוריתא לעמיה וכד יחובון

הלא יתוכחון הלא יי אליף לאדם קדמי מנדעא:

)יא( יְ הֹוָ ה י ֵֹד ַע ַמחְ ְׁשבוֹ ת אָ ָדם ִּכי הֵ ּ ָמה הָ בֶ ל:

)יא( קדם יי ידיען מחשבת בני נשא ארום הנון

למא:
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חק לישראל – פרשת עקב יום ד'
נו:
נו יּ ָּה ּ ִ
אַ ְׁש ֵרי הַ ּגֶבֶ ר ׁ ֶ
ומ ּתוֹ ָר ְת ָך ְתלַ ּ ְמ ֶד ּ ּ
אֲשר ְּתי ְַּס ֶר ּ ּ

)יב(
ומן אוריתך תאלפניה:

)יב( טב לגברא די תכסנניה יה

רש"י
)ח( בינו בוערים בעם  -קצת שוטים
שבעולם:
)ט( הנוטע אזן  -שמא הקב"ה שנטע אוזן
לא ישמע צעקת עמו ועניו:
)י( הלא יוכיח  -ייסר אתכם על כך:

משנה

)יא( ה' יודע  -מחשבותיכם שאתם סבורין
להתגאות בנזר המלוכה ותדעו כי הבל הם:
)יב( אשרי הגבר  -אשריהם הצדיקי' המעוני'
תחת ידיכם ובלבד שיהו עוסקין בתורה
ובמצות:

– שבועות פרק ב'

נו הַ ּטֻ ְמאָ ה
)א( יְ ִדיעוֹ ת הַ ּטֻ ְמאָ ה ְׁש ּ ַתיִ ם ׁ ֶשהֵ ן אַ ְר ַּבע .נִ ְט ָמא וְ י ַָדע וְ נ ְֶע ְל ָמה ִמ ּ ֶמ ּ ּ
נו זֶה
מו ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ָכור אֶ ת הַ ּטֻ ְמאָ ה ,נ ְֶע ְל ּ
נו הַ ּק ֶֹד ׁש וְ ז ּ
ָכור אֶ ת הַ ּק ֶֹד ׁש ,נ ְֶעלַ ם ִמ ּ ֶמ ּ ּ
וְ ז ּ
ומ ּ ׁ ֶשאָ כַ ל י ַָדע ,ה ֲֵרי זֶה ְּבעוֹ לֶ ה וְ יוֹ ֵרד .נִ ְט ָמא
וָ זֶה ,וְ אָ כַ ל אֶ ת הַ ּק ֶֹד ׁש וְ לֹא י ַָדע ּ ִ
ָכור אֶ ת
נו ִמ ְק ָ ּד ׁש וְ ז ּ
ָכור אֶ ת הַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש ,נ ְֶעלַ ם ִמ ּ ֶמ ּ ּ
נו טֻ ְמאָ ה וְ ז ּ
וְ י ַָדע וְ נ ְֶע ְל ָמה ִמ ּ ֶמ ּ ּ
נו זֶה וָ זֶה וְ נִ ְכנַס לַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש וְ לֹא י ַָדע ּ ִ
ומ ּ ׁ ֶש ּיָצָ א י ַָדע ,ה ֲֵרי זֶה
מו ִמ ּ ֶמ ּ ּ
הֻ ּטֻ ְמאָ ה ,נ ְֶע ְל ּ
ְּבעוֹ לֶ ה וְ יוֹ ֵרד:
רע"ב ) -א( ידיעות הטומאה .נטמא וידע
 שנטמא בשעת הטומאה או אחרי כן:נעלמה ממנו טומאה  -ועל ידי אותו העלם
אכל קדש הרי א' ונכנס למקדש הרי ב'.
דכתיב ונעלם ממנו והוא טמא .משמע
שנתעלמה ממנו טומאה .ולפי שאינו חייב
עליה אלא א"כ ידע בתחלה שנטמא .ואחר
כך נעלמה ממנו משום הכי קרי ליה ידיעות:

נעלם ממנו הקדש  -או המקדש ואכל קדש
או נכנס למקדש .וזכור לטומאה .הרי שתים
אחרות דלא כתיבי :נעלם ממנו זה וזה -
אינו ממנין הידיעות אלא הא קמ"ל דאף על
גב דבשעת אכילת קדש .או כניסת מקדש.
אינו זכור לא לטומאה .ולא לקדש .חייב קרבן
עולה ויורד:

יפין ַעל הָ ִעיר
)ב( אֶ חָ ד הַ נִּ ְכנָס לָ עֲ ז ָָרה וְ אֶ חָ ד הַ נִּ ְכנָס ְלתוֹ סֶ פֶ ת הָ עֲ ז ָָרהֶ ׁ ,שאֵ ין מוֹ ִס ִ
וב ּ ַסנְהֶ ְד ִרין ׁ ֶשל ִׁש ְב ִעים וְ אֶ חָ ד
אורים וְ תֻ ּ ִמים ּ ְ
וְ ַעל הָ עֲ זָרוֹ ת אֶ ָּלא בַ ּ ֶמלֶ ְך וְ נ ִָביא וְ ּ ִ
וש ּ ֵתי תוֹ דוֹ ת אַ ח ֲֵריהֶ ם ,וְ כָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל
וב ִׁשירּ .ובֵ ית ִ ּדין ְמהַ ְ ּל ִכין ּ ְׁ
וב ְׁש ּ ֵתי תוֹ דוֹ ת ּ ְ
ִּ
ימית ֶנאֱכֶ לֶ ת וְ הַ ִחיצוֹ נָה נִשְׂ ֶרפֶ ת .וְ ֹכל ׁ ֶשלּ ֹא נַעֲ ָ ׂשה ְבכָ ל אֵ לּ ּו,
אַ ח ֲֵריהֶ ם .הַ ּ ְפנִ ִ
הַ נִּ ְכנָס ְל ׁ ָשם אֵ ין חַ יּ ִָבין ָעלֶ יהָ :
רע"ב ) -ב( א' הנכנס לעזרה  -ראשונה:
וא' הנכנס לתוספ'  -שהוסיפו עליה אחרי
כן :שאין מוסיפין וכו'  -לפיכך היא קדושה
כראשונה :אלא במלך  -דא"ק )שמות כה(
ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן
ואת תבנית כל כליו וכן תעשו .קרא יתירא
הוא למדרש לדורות .ובימי משה הוא מלך
ונביא .ואחיו כהן גדול והיו שם אורים

ותומים ושבעים זקנים אף לדורות כן :ובשתי
תודות  -בשני לחמי תודה .והיו נושאים אותן
בהקף סביב עד סוף הגבול שמקדשים .ושם
אוכלים האחת ושורפים השניה .וע"פ נביא
נאכלת וע"פ נביא נשרפת והיינו דתנן
הפנימית נאכלת .והחיצונה נשרפת .ומנחמי'
בן חכליה גמר .דכתיב ביה )נחמיה יב(
ואעמידה שתי תודות גדולות :ובשיר  -השיר
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שהיו אומרים ארוממך ה' כי דליתני )תהלים
ל( ובית שני אף על פי שלא היה שם לא מלך
ולא אורים ותומים הקדושה שקדש שלמה

הבית בראשונה קדשה לשעתה וקדש' לע"ל.
ועבודה דנחמיה בן חכליה לזכר בעלמא הוה:

נו
ָכור אֶ ת הַ ּ ִמ ְק ָד ׁש ,נ ְֶעלַ ם ִמ ּ ֶמ ּ ּ
נו טֻ ְמאָ ה ,וְ ז ּ
)ג( נִ ְט ָמא בָ עֲ ָז ָרה וְ נ ְֶע ְל ָמה ִמ ּ ֶמ ּ ּ
נו זֶה וָ זֶה ,וְ ִה ְׁש ּ ַתחֲוָ ה אוֹ ׁ ֶש ּ ׁ ָשהָ ה ִּב ְכ ֵדי
זָכור לַ ּטֻ ְמאָ ה נ ְֶעלַ ם ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ִמ ְק ָ ּד ׁש וְ ּ
טור .זוֹ ִהיא ִמצְ וַ ת עֲ ֵׂשה
אֲר ָּכה ,חַ יָּבַּ .ב ְ ּקצָ ָרהָ ּ ,פ ּ
ִה ְׁש ּ ַתחֲוָ אָ הָּ ,בא לוֹ בָ ֻ
ׁ ֶש ַּב ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש ׁ ֶשאֵ ין חַ יּ ִָבין ָעלֶ יהָ :
רע"ב ) -ג( נטמא בעזרה  -וידע שנטמא
והשתחוה בהעלם זה כלפי פנים .אף על פי
שלא שהה .או השתחוה כלפי חוץ .והוא
דשהה כדי השתחואה .ושעור השתחויה הוא
כדי שיקרא אדם פסוק זה בישוב .ויכרעו
אפים ארצה על הרצפה וישתחוו להודות לה'
כי טוב כי לעולם חסדו והוא פסוק )בדברי
הימים ב' ז'( :או שבא לו בארוכה  -שיצא לו
דרך ארוכה .שיש קצרה ממנו לצאת ואפילו

לא שהה תחנה חייב :ובקצרה פטור  -היכא
דלא השתחוה ולא שהה .ויצא לו דרך קצרה
פטור :זו היא מצות עשה שבמקדש  -דיש
כאן וישלחו מן המחנה כל טמא :שאין חייבין
עליה  -ב"ד פר העלם דבר שאם שגגו וטעו
בהוראה זו .והורו לו שיצא בארוכה אין
מביאין על שגגת הוראה זו פר העלם דבר של
צבור:

נִדה ׁ ֶשחַ יּ ִָבין ָעלֶ יהָ  ,הָ יָה ְמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש ִעם הַ ְּטהוֹ ָרה
)ד( וְ אֵ יזוֹ ִהיא ִמצְ וַ ת עֲ ֵ ׂשה ׁ ֶש ַּב ּ ָ ּ
אתי ּופֵ ַר ׁש ִמיָּד ,חַ יָּבִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשיְ ּצִ יאָ תוֹ הֲ נָאָ ה לוֹ ְּכ ִביאָ תוֹ :
וְ אָ ְמ ָרה לוֹ נִ ְט ֵמ ִ
רע"ב ) -ד( ואיזו היא מצות עשה שבנדה -
שדומה לזו שבמקדש .שאירע לו הטומאה.
משבא בהיתר לידי כניסה .אם שגגו בית דין
בהוראה זו חייבים עליה פר העלם דבר :היה

משמש עם הטהורה  -שנכנס בהיתר ואמרה
לו נטמאתי עכשיו ופירש מיד בקושי האבר
חייב אלא יעמוד בלא דישה עד שימות האבר
ויפרוש בלא קושי וזהו העשה שבנדה:

נוַ ,על הֶ ְעלֵ ם ׁ ֶש ֶרץ חַ יָּב,
אֱל ֶ
)ה( ַר ִּבי ִ
יעזֶר אוֹ מֵ ר) ,ויקרא ה( הַ ּ ׁ ֶש ֶרץ וְ נ ְֶעלַ ם ִמ ּ ֶמ ּ ּ
הוא ָט ֵמאַ ,על
נו וְ ּ
וְ אֵ ינוֹ חַ יָּב ַעל הֶ ְעלֵ ם ִמ ְק ָ ּד ׁשַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,וְ נ ְֶעלַ ם ִמ ּ ֶמ ּ ּ
הֶ ְעלֵ ם טֻ ְמאָ ה חַ יָּב ,וְ אֵ ינוֹ חַ יָּב ַעל הֶ ְעלֵ ם ִמ ְק ָ ּד ׁשַ .ר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמר ,וְ נ ְֶעלַ ם
וְ נ ְֶעלַ ם ְׁש ּ ֵתי ְפ ָע ִמיםְ ,לחַ יֵּב ַעל הֶ ְעלֵ ם טֻ ְמאָ ה וְ ַעל הֶ ְעלֵ ם ִמ ְק ָ ּד ׁש:
רע"ב ) -ה( רא"א השרץ ונעלם  -דאמר
קרא )ויקרא ה( או בנבלת שרץ טמא ונעלם
ממנו .וקרא יתירא הוא .דהא לעיל כתיב או
נפש אשר תגע בכל דבר טמא .ושרץ בכלל
דבר טמא הוא אלא ללמדך שאם ידע שנטמא
ודאי ואינו יודע אם בשרץ אם בנבלה אינו
חייב קרבן אם אכל קדש עד שתהיה לו

גמרא

ידיעה בתחלה אם בשרץ נטמא או בנבלה
נטמא .ור"ע סבר דכיון דידע ודאי שנטמא
אף על גב דלא אתברירא ליה הטומאה
שנטמא אם בשרץ או בנבלה חייב .ותרוייהו
פטרי על העלם מקדש :ור' ישמעאל מחייב
 -והלכה כר"י:

– שבועות דף טו' ע"ב

ובשיר :תנו רבנן שיר של תודה בכנורות ובנבלים ובצלצלים על כל פינה
ופינה ועל כל אבן גדולה שבירושלים ואומר ארוממך ה' כי דליתני וגו'
ושיר של פגעים ויש אומרין שיר של נגעים מאן דאמר דנגעים דכתיב ונגע
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לא יקרב באהלך ומאן דאמר פגעים דכתיב יפול מצדך אלף ואומר יושב
בסתר עליון בצל שדי יתלונן עד כי אתה ה' מחסי עליון שמת מעונך וחוזר
ואומר מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו ה' מה רבו צרי עד לה'
הישועה על עמך ברכתך סלה :רבי יהושע בן לוי אמר להו להני קראי
וגאני היכי עביד הכי והאמר ר' יהושע בן לוי אסור להתרפאות בדברי
תורה להגן שאני ואלא כי אמר אסור דאיכא מכה אי דאיכא מכה אסור
ותו לא והתנן הלוחש על המכה אין לו חלק לעולם הבא הא איתמר עלה
אמר רבי יוחנן ברוקק שנו לפי שאין מזכירין שם שמים על הרקיקה :ב"ד
מהלכין ושתי תודות אחריהן וכו' :למימרא דבית דין קמי תודה אזלי
והכתיב וילך אחריהם הושעיה וחצי שרי יהודה הכי קאמר בית דין מהלכין
ושתי תודות מהלכות ובית דין אחריהם כיצד מהלכות רבי חייא ורבי
שמעון ברבי חד אמר זו כנגד זו וחד אמר זו אחר זו מאן דאמר זו כנגד זו
הפנימית הך דמקרבא לחומה מאן דאמר זו אחר זו הפנימית הך דמקרבא
לב"ד תנן הפנימית נאכלת והחיצונה נשרפת בשלמא למאן דאמר זו אחר
זו אמטו להכי פנימית נאכלת משום דאתיא חיצונה קמה וקדשה לה אלא
למאן דאמר זו כנגד זו תרוייהו בהדי הדדי קא מיקדשי וליטעמיך למאן
דאמר זו אחר זו חדא מי מיקדשא הא כל שלא נעשית בכל אלו תנן ואפי'
למ"ד באחת מכל אלו הני תרוייהו חדא מצוה היא אלא אמר רבי יוחנן על
פי נביא נאכלת ועל פי נביא נשרפת:
רש"י על הגמרא
תנו רבנן שיר של תודה  -היו אומרים שם
בכנורות וכו' ומהו שיר של תודה מזמור
לתודה )תהלים ק( :ארוממך ה' וגו'  -הוא
מזמור שיר חנוכת הבית לכך אומר אותו:
ושיר של פגעים  -יושב בסתר עליון ולפי
שאמרו משה בהקמת משכן דכתיב )שמות לט(
ויברך אותם משה ומה ברכן יהי רצון שתשרה
שכינה במעשה ידיכם ויהי נועם ה' אלהינו
עלינו והכי איתא בתורת כהנים והוא מאחד
עשר מזמורים שאמר משה בספר תהלים
מתפלה למעשה עד סוף מזמור לתודה:
פגעים  -מזיקין שפוגעין בבני אדם להזיק:
אומר ה' מה רבו צרי .לפי שנאמר בו רבים
אומרים לנפשי אין ישועתה לו באלהים סלה
שהיו מתלוצצים בשרי יהודה ובנימין כשהיו
בני ישראל בני הגולה בונין את החומה
שנאמר )נחמיה ג( מה היהודים האמללים

עושים וגו' היחיו את האבנים מערמות העפר
והמה שרופות ואומר )שם( גם ]וגו'[ אם יעלה
שועל ופרץ חומת אבניהם :להני קראי  -שיר
של פגעים :וגני  -כשהוא הולך לישן בלילה:
דאיכא מכה  -ולוחש עליה מקראות של
תורה להתרפאות ומקשינן ואי איכא מכה
אסור הוא דקאמר בה רבי יהושע בן לוי ותו
לא :אין לו חלק  -הלוחש על המכה ואומר
כל המחלה אשר שמתי במצרים וגו' )שמות
טו( :ברוקק שנו  -ברוקק ואחר כך לוחש:
שאין מזכירין שם שמים כו'  -והכא קאמר
כי אני ה' רופאך :זו כנגד זו  -שני כהנים
נושאין אותן זה אצל זה :הך דמקרבא לחומה
 שהיא פנימית ממוצעת בין העם לחומה:הך דמקרבא לבית דין  -ההולכת אחרונה:
וקדשה לה  -ראשונה קידשה את המקום
וכשנכנסה אחרונה לשם לא נפסלה ביוצא
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חק לישראל – פרשת עקב יום ד'
שלא עברה במקום חול אלא במקום מקודש:
כי הדדי נינהו  -שתיהן מקדשות יחד או
שתיהן יאכלו או שתיהן ישרפו :חדא מי
מקדשא  -את המקום הא אנן תנן כל שלא
נעשית בכל אלו הנכנס לשם אין חייבין עליה
אלמא כולהו בעינן :אפילו למאן דאמר -

זוהר

לקמן דכל אלו דמתני' אחת מכולן קאמר או
מלך או כהן גדול או נביא או סנהדרין או
שתי תודות הני שתי תודות מיהא תרוייהו
בעינן דתרוייהו חדא מילתא היא :על פי
נביא  -חגי זכריה ומלאכי היו שם ועל פיהם
ברוח הקודש עשו ואין טעם בדבר:

– ואתחנן דף רסא' ע"א

הודה
יוֹ ָמא חַ ד ,הֲ וָ ה חָ לַ ׁש ִר ִּבי יוֹ ִסיָ ,עאל )עאלו( ְלגַ ּ ֵביהּ ִר ִּבי אַ ָּבא וְ ִר ִּבי יְ ּ ָ
מו
מו לֵ ּ
בוַּ .כד ִא ְּת ַער ,חָ ּ
יה ְ ּדהֲ וָ ה נ ִָפיל ַעל אַ נְ ּפוֹ י וְ נ ִָאים .י ְָת ּ
וְ ִר ִּבי יִ צְ חָ ק ,חָ ּ
יתא) .דף רס"ז
ֲמ ָ
יה ִר ִּבי אַ ָּבאִ ,מ ָּלה חַ ְד ּ ָתא ח ֵ
יכין .אָ ַמר לֵ ּ
יה ְלאַ נְ ּפוֹ י ְ ּדחַ יְ ִ
לֵ ּ
רו
ע"ב( אָ ַמר לֵ ּ
ינון ְ ּד ָמסָ ּ
יה וַ ַ ּדאיּ ְ ,דהַ ְׁש ּ ָתא סַ ְ ּלקָ א נַפְ ִׁשי ,וְ חָ ֵמית יְ קָ ָראֵ ,מ ִא ּ ּ
אלין ִּב ְתלֵ יסָ ר ַנ ֲה ֵרי ְ ּדאֲפַ ְר ְסמוֹ נָא
אריהוֹ ןּ ַ ,דהֲווֹ ָע ִ
דושה ְ ּד ָמ ֵ
יהו ַעל ְק ּ ּ ׁ ָ
ּגַ ְר ַמיְ ּ
ְ
ותא
ָהֲבו ִלי ְר ׁש ּ ָ
הו .וַ ח ֵ
ַּד ְכיָא .וְ ּ ְ
ֲמינָא ַמה ְ ּדלָ א י ּ
הוא ִמ ְׁש ּ ַתעֲ ׁ ָשע ְּב ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ינון
אֲמינָא ,הַ אי יְ קָ ָרא ְ ּד ַמאן
ֵ
ילנָא לוֹ ן,
ימר .וְ ׁ ָש ִא ְ
ְל ֵמ ַ
רו ִליֵ ,מ ִא ּ ּ
הוא .אָ ְמ ּ
ּ
ומ ּ ָמה ְ ּדחָ ִמית ,נ ְַפ ׁ ָשאי וְ ִל ָּבאי ִא ְתנְ ִהיר,
הוא ָע ְל ָמאִ ּ .
ימו ְל ָמ ֵ
אריהוֹ ן ְּבהַ ּ
ִ ּד ְר ִח ּ
יכין:
וְ ַעל ָ ּדא אַ נְ ּ ָפ ִאי חַ יְ ּ ִ
ְ
הוּ ִ ,ד ְכ ִּתיב,
חולָ קָ ך ,אֲבָ ל אוֹ ַריְ ָ
אָ ַמר לֵ ּ
יתא אַ ְס ִהיד ְּב ּ
יה ִר ִּבי אַ ָּבא ,זַ ָּכאָ ה ּ
ָ
יה ִר ִּבי
שה ִל ְמחַ ּ ֵכה לוֹ  .אָ ַמר לֵ ּ
זולָ ְתך יַעֲ ֶ ׂ
)ישעיה סד( ַעיִ ן לָ א ָראָ ָתה ֱאל ִֹהים ּ
שהַ ּ ,תעֲ ֶׂשה ִמ ָּב ֵעי לֵ יהּ :
ילו חַ ְב ַר ָיּיאּ ָ ,דא ִ ּד ְכ ִּתיב יַעֲ ֶ ׂ
יְ ּ ָ
הודה ,הָ א ׁ ָש ִא ּ
ינו ִ ּד ְכ ִּתיב) ,תהלים כז( לַ חֲזוֹ ת
אָ ַמר לֵ ּ
יה ,הָ א ִא ְּת ַמר .אֲבָ ל ָרזָא ְ ּד ִמ ָּלה ,הַ יְ ּ
ישא,
הוא ְ ּדאַ ְתיָא מֵ ַע ִּתיקָ א קַ ִ ּד ׁ ָ
ְּב ֹנ ַעם יְ ָי' ּ ְ
מוהָ ֹ ,נ ַעם יְ ָי' ,הַ ּ
ולבַ ּקֵ ר ְּבהֵ יכָ לוֹ  .וְ אוֹ ְק ּ
ְ
ולבַ ּקֵ ר
הוא ֹנ ַעם ֵמ ַע ִּתיקָ א נָפְ קָ אְ ּ .
הוא ִמ ְׁש ּ ַתעֲ ׁ ָשע ּ ֵב ּ
ְ ּד ּ ְ
יהּ ְ .דהָ א הַ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
זולָ ְתךָ
ְּבהֵ יכָ לוֹ ְּ ,בהֵ יכָ לָ א ִע ָּ
אוף הָ כָ אַ ,עיִ ן לֹא ָראָ ָתה ֱאל ִֹהים ּ
ילאָ ה ַעל כּ ָֹּלאּ .
יה ,וַ ַ ּדאי
יה ּ ַת ְליָא ,אָ ַמר לֵ ּ
ימא ְ ּדכ ָֹּלאְּ ,דהָ א ֵּב ּ
הוא ַע ִּתיקָ א ְס ִת ָ
שהַ .מאן ,הַ ּ
יַעֲ ֶ ׂ
הוְ ,ל ִא ֵּלין
ימותא ְ ּד ָמ ֵ
ינון ִ ּד ְר ִח ּ ָ
אריהוֹ ן ִמ ְת ַ ּד ְּבקָ ן ְּב ּ
חולָ קֵ יהוֹ ן ְ ּד ִא ּ ּ
הוא .ז ַָּכאָ ה ּ
הָ ִכי ּ
הוא ָע ְל ָמא:
לֵ ית ִׁש ּ ָ
חולָ קֵ יהוֹ ן ְּבהַ ּ
עורא ְל ּ
הוא ָע ְל ָמא,
הו ְלצַ ִ ּדיקַ ּיָיא ְּבהַ ּ
אָ ַמר ִר ִּבי יִ צְ חָ קַּ ,כ ָמה ָמדוֹ ִרין ַעל ָמדוֹ ִרין ִאית ְל ּ
הוְּ ,דהָ א
ימותא ְ ּד ָמ ֵ
ינון ִ ּד ְר ִח ּ ָ
ּ ָ
אריהוֹ ן ִא ְת ְק ּ ׁ ַשר ְּב ּ
ומדוֹ ָרא ִע ָּלאָ ה ְ ּדכ ָֹּלאִ ,א ּ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
ָמדוֹ ֵריהוֹ ן ִא ְת ְק ּ ׁ ַשר ְּבהֵ יכָ לָ א ְ ּדסָ ִליק ַעל כּ ָֹּלאַ .מאי ַט ְע ָמאְּ ,בגִ ין ְ ּד ּ ְ
הוא ְּבהַ אי ִא ְתעֲ ּ ָטר:
ּ
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חק לישראל – פרשת עקב יום ד'
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק א'
)י( כל הברכות כולן אף ע"פ שבירך ויצא ידי חובתו מותר לו לברך לאחרים שלא יצאו
ידי חובתן כדי להוציאן חוץ מברכת ההנייה שאין בה מצוה שאינו מברך לאחרים אלא
אם כן נהנה עמהן אבל ברכת ההנייה שיש בה מצוה כגון אכילת מצה בלילי הפסחים
וקידוש היום הרי זה מברך לאחרים ואוכלין ושותים אף על פי שאינו אוכל עמהן:
)יא( כל השומע ברכה מן הברכות מתחלתה ועד סופה ונתכוון לצאת בה ידי חובתו יצא
ואע"פ שלא ענה אמן וכל העונה אמן אחר המברך הרי זה כמברך והוא שיהיה המברך
חייב באותה ברכה היה המברך חייב מדברי סופרים והעונה חייב מן התורה לא יצא
ידי חובתו עד שיענה או עד שישמע ממי שהוא חייב בה מן התורה כמוהו:

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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