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חק לישראל – פרשת נצבים יום ה'
תורה -

דברים פרק ל'

)ב( וְ ׁ ַש ְב ּ ָת ַעד יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך וְ ׁ ָש ַמ ְע ּ ָת ְבקֹלוֹ ְּככֹל אֲ ׁ ֶשר אָ ֹנ ִכי ְמצַ וְ ּ ָך הַ ּיוֹ ם אַ ּ ָתה
ּובָ נ ָ
ש ָך) :ב( וְ ׁ ַש ְב ּ ָת ַעד יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֲשר
יך וְ ׁ ָש ַמ ְע ּ ָת ְבקֹלוֹ ְּככֹל א ׁ ֶ
ובכָ ל נ ְַפ ׁ ֶ
ֶיך ְּבכָ ל ְלבָ ְב ָך ּ ְ

אָ נ ִֹכי ְמצַ וְ ּ ָך הַ ּיוֹ ם אַ ּ ָתה ּובָ נ ָ
ש ָך) :ב( ו ְּתתוּב ְל ַדחַ ְל ּ ָתא ַדיְ ָי אֱלָ הָ ְך ו ְּתקַ ַּבל
ובכָ ל נ ְַפ ׁ ֶ
ֶיך ְ ּבכָ ל ְלבָ ְב ָך ּ ְ
ָיך ְּבכָ ל ִל ָּב ְך ו ְּבכָ ל נ ְַפ ׁ ָשךְ
ימ ֵר ּה ְּככֹל ִ ּדי אֲ נָא ְמפַ ְ ּק ָד ְך יוֹ ָמא ֵדין אַ ְּת ו ְּבנ ְ
ְל ֵמ ְ

)ג( וְ ׁ ָשב יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
אֲשר
ֶׁ
ֲמ ָך וְ ׁ ָשב וְ ִק ּ ֶבצְ ָך ִמ ָּכל הָ ַע ּ ִמים
בות ָך וְ ִרח ֶ
יך אֶ ת ְׁש ּ ְ
הֱ ִפיצְ ָך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ש ּ ָמה) :ג( וְ ׁ ָשב יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
בות ָך וְ ִרחֲמֶ ָך וְ ׁ ָשב וְ ִק ּ ֶבצְ ָך ִמ ָּכל
יך אֶ ת ְׁש ּ ְ
יך ׁ ָ
ֲשר ה ֱִפיצְ ָך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ׁ ָש ּ ָמה:
הָ ַע ּ ִמים א ׁ ֶ
וְ יִ ְכנְ ִׁש ּנ ְָך ִמ ָּכל ַע ְמ ַמ ּיָא ִ ּדי יְ בַ ְ ּד ִר ּנ ְָך יְ ָי אֱלָ הָ ְך ְל ַת ּ ָמן:

)ד(

ירחַ ם עֲ לָ ְך וִ יתוּב
)ג( וִ יתוּב יְ ָי ֱאלָ הָ ְך יָת ׁ ָשבֵ י גַ ְלוָ ָת ְך וִ ַ

ִאם יִ ְהיֶה נִ ַ ּדח ֲָך ִּב ְקצֵ ה הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם ִמ ּ ׁ ָשם יְ קַ ּ ֶבצְ ָך יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
ומ ּ ׁ ָשם יִ ּקָ חֶ ָך:
יך ּ ִ

ִאם יִ ְהיֶה נִ ַ ּדח ֲָך ִ ּב ְקצֵ ה הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם ִמ ּ ׁ ָשם יְ קַ ּ ֶבצְ ָך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ומ ּ ׁ ָשם יִ ּקָ חֶ ָך:
יך ּ ִ
ְׁש ַמ ּיָא ִמ ּ ַת ּ ָמן יִ ְכנְ ִׁש ּנ ְָך יְ ָי אֱלָ הָ ְך ו ִּמ ּ ַת ָמן יְ קָ ְר ִב ּנ ְָך:

)ד(

)ד( ִאם יְ הֵ י גַ ְלוָ ָת ְך ִּב ְסיָפֵ י

ֹת ָ
יאֲך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
)ה( ֶוה ֱִב ָ
יט ְב ָך
יר ְׁש ּ ָתהּ וְ הֵ ִ
יך וִ ִ
אֲשר י ְָר ׁש ּו אֲ ב ֶ
ֶׁ
יך אֶ ל הָ אָ ֶרץ
ֹת ָ
יך אֶ ל הָ אָ ֶרץ ֲא ׁ ֶשר י ְָר ׁש ּו אֲ ֹב ֶת ָ
יך) :ה( ֶוה ֱִביאֲ ָך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
וְ ִה ְר ְּב ָך ֵמאֲ ב ֶ
יך וִ ִיר ְׁש ּ ָת ּה
ֹת ָ
יך:
יט ְב ָך וְ ִה ְר ְּב ָך ֵמאֲ ב ֶ
וְ הֵ ִ
ֵמאַ ְבהָ ָת ְך:

ומל יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך
) ו( ּ ָ
ובכָ ל נ ְַפ ְׁשךָ
ָ
ְלבָ ְבך ּ ְ

)ה( וְ יָעֵ ִל ּנ ְָך יְ ָי אֱלָ הָ ְך ְלאַ ְר ָעא ִ ּד ִירית ּו אֲ בָ הָ ָת ְך וְ ֵת ְר ַת ּה וְ יוֹ טֶ ב לָ ְך וְ י ְַסגִּ ּנ ְָך

אֶ ת ְלבָ ְב ָך וְ אֶ ת ְלבַ ב ז ְַר ֶע ָך ְלאַ הֲ בָ ה אֶ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ְּבכָ ל
ְל ַמ ַען חַ יּ ָ
ומל יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך אֶ ת ְלבָ ְב ָך וְ אֶ ת ְלבַ ב זַ ְר ֶע ָך
ֶיך) :ו( ּ ָ

ובכָ ל נ ְַפ ְׁש ָך ְל ַמ ַען חַ יּ ָ
ְלאַ הֲ בָ ה אֶ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֶיך) :ו( וְ י ְֶע ֵ ּדי יְ ָי אֱלָ הָ ְך יָת ַט ְפ ׁשוּת ִל ָּב ְך
יך ְ ּבכָ ל ְלבָ ְב ָך ּ ְ
ָיך ְל ִמ ְרחַ ם יָת יְ ָי אֱלָ הָ ְך ְּבכָ ל ִל ָּב ְך ו ְּבכָ ל נ ְַפ ׁ ָש ְך ְּב ִדיל חַ יּ ְ
וְ יָת ַט ְפ ׁשוּת ִל ָּבא ִד ְבנ ְ
ָיך:

רש"י
)ג( ושב ה' אלהיך את שבותך  -היה לו
לכתוב והשיב את שבותך רבותינו למדו מכאן
כביכול שהשכינה שרויה עם ישראל בצרת
גלותם וכשנגאלין הכתיב גאולה לעצמו שהוא
ישוב עמהם .ועוד י"ל שגדול יום קבוץ גליות

נביא

ובקושי כאילו הוא עצמו צריך להיות אוחז
בידיו ממש איש איש ממקומו כענין שנאמר
ואתם תלקטו לאחד אחד בני ישראל .ואף
בגליות שאר האומות מצינו כן ושבתי את
שבות בני עמון:

– ישעיה פרק סג' ח'-יב'

יע) :ח( ואמר ברם עמי
רו וַ יְ ִהי לָ הֶ ם ְלמוֹ ִׁש ַ
)ח( וַ יּ ֶ
ֹאמר אַ ְך ַע ּ ִמי הֵ ּ ָמה ָּבנִ ים לֹא יְ ׁ ַש ּקֵ ּ
אינון בניא דלא ישקרון והוה מימרה להון פריק:

הוא
יעם ְּבאַ הֲבָ תוֹ ּובְ חֶ ְמלָ תוֹ
ומ ְלאַ ְך ּ ָפנָיו הוֹ ִׁש ָ
)ט( ְּבכָ ל צָ ָר ָתם לֹא }לוֹ { צָ ר ּ ַ
ּ
ַשאֵ ם ּ ָכל יְ ֵמי עוֹ לָ ם) :ט( בכל עדן דחבו קדמוהי לאיתאה עליהון
גְ אָ לָ ם וַ יְ נ ְַּטלֵ ם וַ יְ נ ּ ְׂ

עקא לא אעיק להון ומלאך שליח מן קדמוהי פריקינון ברחמתה ובמחסה עליהון הא
שיזבינון ונטלינון וסוברינון כל יומי עלמא:
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חק לישראל – פרשת נצבים יום ה'
) י(

נִלחַ ם ָּבם:
הוא ְ
רוחַ קָ ְד ׁשוֹ וַ יֵּהָ פֵ ְך לָ הֶ ם ְלאוֹ יֵב ּ
בו אֶ ת ּ
רו וְ ִע ְּצ ּ
וְ הֵ ּ ָמה ָמ ּ

)י(

ואינון סריבו וארגיזו על מימר נביי קודשה ואתהפך מימרה להון לבעיל דבב הוא אגיח
קרבא בהון:

ֹשה ַע ּמוֹ אַ יֵּה הַ ּ ַמעֲ לֵ ם ִמיָּם אֵ ת ר ֵֹעי צֹאנוֹ אַ יֵּה הַ ּ ָ ׂשם
)יא( וַ יִ ּזְ כּ ֹר יְ ֵמי עוֹ לָ ם מ ׁ ֶ
רוחַ קָ ְד ׁשוֹ ) :יא( וחס על יקר שמה בדיל דוכרן טבותה דמן עלמא גבורן
ְּב ִק ְרבּ וֹ אֶ ת ּ
דעבד על ידי משה לעמה דלמא יימר אן דאסקינון מן ימא אן דדברינון במדברא
כרעיא לענה אן דאשרי ביניהון ית מימר נביי קודשה:

)יב( מוֹ ִל ְ
ֹשה זְ רוֹ ַע ִּת ְפאַ ְר ּתוֹ בּ וֹ קֵ ַע ַמיִ ם ִמ ּ ְפנֵיהֶ ם לַ עֲ שׂ וֹ ת לוֹ ׁ ֵשם
ימין מ ׁ ֶ
יך ִל ִ
עוֹ לָ ם) :יב( דבר לימינא דמשה דרע תושבחתה בזע מי ימא דסוף מן קדמיהון למעבד

ליה שום עלם:

רש"י
)ח( אך עמי המה  -אע"פ שגלוי לפני
שיבגדו בי מכל מקום עמי הם והרי הם לפני
כבנים אשר לא ישקרו:
)ט( בכל צרתם  -שהביא עליהם .לא צר -
לא היצר להם כפי מעלליהם שהיו ראויין
ללקות כי מלאך פניו הוא מיכאל שר הפנים
ממשמשי' לפניו הושיעם תמיד בשליחותו של
מקום:
)י( והמה מרו  -הקניטו כמו ממרים הייתם:
)יא( ויזכור ימי עולם משה עמו  -הנביא

כתובים

מתאונן ואומר בל' תחינה היום בגולה זוכר
עמו את ימי עולם את ימי משה ובצרתו הוא
אומר איה משה רוענו המעלנו מים סוף .את
רועי צאנו  -דמיון רועה המעלה את צאנו
איה הוא אשר שם בקרב ישראל את רוח
קדשו של הקב"ה ולמדנו חוקים ומשפטי':
)יב( מוליך לימין משה זרוע תפארתו -
הקב"ה היה מוליך לימין משה את זרוע
גבורתו בכל עת שהיה צריך לעזרתו של
הקב"ה היה זרועו מוכן לימינו:

 -תהילים פרק קט יט'-כג'

ול ֵמזַח ּ ָת ִמיד י ְַחגְּ ֶרהָ :
ְּת ִהי לוֹ ְּכבֶ ֶגד י ְַעטֶ ה ּ ְ

)יט(
תדירא יזרזנה:

)יט( תהוי ליה היך לבוש יתעטף ולקמור

זֹאת ּ ְפעֻ ַּלת שׂ ְטנַי ֵמאֵ ת יְ הֹוָ ה וְ הַ ּד ְֹב ִרים ָרע ַעל נַפְ ִׁשי:

)כ(
ודמללין בישתא על נפשי:

)כ( דא עובדא דשטני מן יי

שה ִא ִּתי ְל ַמ ַען ְׁש ֶמ ָך ִּכי טוֹ ב חַ ְס ְ ּד ָך הַ ִּצילֵ נִ י:
וְ אַ ּ ָתה יֱהֹוִ ה אֲ ֹדנָי ַע ֵ ׂ

)כא(
אלהים יי עבד עמי מן בגלל שמך היך טובך וחסדך פצי יתי:

)כב( ִּכי ָענִ י וְ אֶ ְביוֹ ן אָ נֹכִ י וְ ִל ִּבי חָ לַ ל ְּב ִק ְר ִּבי:
נְע ְר ִּתי ָּכאַ ְר ּ ֶבה:
)כג( ְּכצֵ ל ִּכנְ טוֹ תוֹ ֶנהֱלָ ְכ ִּתי נִ ַ

)כא( ואת

)כב( ארום עניא וחשיכא אנא ולבי שפי בגוי:
)כג( היך טולא בצליותיה אתגמרית אטלטלית

היך גובאי:

רש"י
)יט( תהי לו  -הקללה מעטה כבגד )מצאתי(.
ולמזח תמיד  -חגורה ,וכן ומזיח אפיקים
רפה )איוב י"ב( אזור החזקים פתח:

)כג( כצל כנטותו  -לעת ערב .ננערתי לשון
תשנוק וטרוף ואוטם כארבה שהוא נודד ונע
ומטורף) ,מצאתי(:
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חק לישראל – פרשת נצבים יום ה'
משנה

– ערכין פרק ג'

מועד
ולהַ ְח ִמירְּ ,ב ׁשוֹ ר הַ ּ ּ ָ
ולהַ ְח ִמירִּ ,בשְׂ ֵדה אֲ חֻ ּזָה ְלהָ קֵ ל ּ ְ
)א( י ֵׁש ָּבעֲ ָר ִכין ְלהָ קֵ ל ּ ְ
ומפַ ּ ֶתה ּומוֹ צִ יא ׁ ֵשם ָרע ְלהָ קֵ ל
ולהַ ְח ִמירָּ ,באוֹ נֵס ּ ְ
ׁ ֶשהֵ ִמית אֶ ת הָ ֶעבֶ ד ְלהָ קֵ ל ּ ְ
ְ
ולהַ ְח ִמיר ּ ֵכיצַ ד ,אֶ חָ ד ׁ ֶשהֶ עֱ ִריך אֶ ת הַ ּנָאֶ ה
ולהַ ְח ִמיר .י ֵׁש ָּבעֲ ָר ִכין ְלהָ קֵ ל ּ ְ
ְּ
עור ׁ ֶש ְּביִ שְׂ ָראֵ ל ,נוֹ ֵתן ח ֲִמ ּ ִׁשים סָ לַ ע .וְ ִאם אָ ַמר הֲ ֵרי ָד ָמיו
ׁ ֶש ְּביִ שְׂ ָראֵ ל וְ אֶ ת הַ ָּכ ּ
ָעלַ י ,נוֹ ֵתן אֶ ת ׁ ָשוְ יוֹ :
רע"ב ) -א( יש בערכין להקל ולהחמיר
וכו'  -כולהו מפרש להו ואזיל לקמן בפרקין:
את הנאה שבישראל  -אפילו שוה מאה מנה
אינו נותן אלא חמשים סלע .והיינו להקל.

ולהחמיר ,שהמעריך את הכעור שבישראל
אפילו אין שוה אלא חמש סלעים נותן
חמשים סלעים אם הנערך מבן עשרים ועד
בן ששים:

יש ְּבחוֹ לַ ת הַ ּ ָמחוֹ ז וְ אֶ חָ ד
ולהַ ְח ִמיר ּ ֵכיצַ ד ,אֶ חָ ד הַ ּ ַמ ְק ִ ּד ׁ
)ב( ִּבשְׂ ֵדה אֲ חֻ ּזָה ְלהָ קֵ ל ּ ְ
ֹמר שְׂ עוֹ ִרים ח ֲִמ ּ ִׁשים ׁ ֶשקֶ ל ָּכסֶ ף.
יש ְּבפַ ְר ְ ּדסוֹ ת ְסבַ ְס ִטי ,נוֹ ֵתן ְּבז ֶַרע ח ֶ
הַ ּ ַמ ְק ִ ּד ׁ
יעזֶר אוֹ ֵמר ,אֶ חָ ד שְׂ ֵדה אֲ חֻ זָּה וְ אֶ חָ ד
וב ְש ֵדה ִמ ְקנָה ,נוֹ ֵתן אֶ ת ׁ ָשוְ יוֹ ַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
ִּ
שְׂ ֵדה ִמ ְקנָהַ .מה ּ ֵבין שְׂ ֵדה אֲ חֻ זָּה ִלשְׂ ֵדה ִמ ְקנָה ,אֶ ָּלא ׁ ֶש ִּבשְׂ ֵדה אֲ חֻ זָּה נוֹ ֵתן
ובשְׂ ֵדה ִמ ְקנָה אֵ ינוֹ נוֹ ֵתן ח ֶֹמ ׁש:
ֹמ ׁשִ ּ ,
ח ֶ
רע"ב ) -ב( בחולת המחוז  -סביבות העיר.
שאינה משובחת כל כך מפני מדרס הרגלים:
חולת  -סביבות .כמו מחול הכרם )כלאים
פ"ד(( :מחוז  -עיר .פירוש אחר ,מחוז ,שם
מקום שלא היו שדותיהן חשובים :בפרדסות -
מקום שיש בו הרבה אילנות נטועים :סבסטי
 שם מקום .והאילנות שם מעולים מאוד:נותן  -מי שפודה אותן מן ההקדש בין בעלים
בין איש אחר :בית זרע חומר שעורים
בחמשים שקל כסף  -אם תחלת היובל היא.
ואם לאו ,מגרע משנים שעברו סלע ופונדיון
לשנה .בית זרע חומר שעורים ,מקום ראוי
לזרוע כור ,דהיינו שלשים סאה של שעורים.
והוא גדול ממקום זריעת כור של חטין.
והמקדיש שדה אחוזה מלאה אילנות ,כשהוא
פודן פודה האילנות בשויין ,וחוזר ופודה את

הקרקע בית זרע חומר שעורים בחמשים
שקל כסף :ובשדה מקנה נותן את שויו -
דבשדה מקנה כתיב )ויקרא כז( וחשב לו הכהן
את מכסת הערכך ,ואין מכסת אלא מנין
דמים ,דהיינו כפי מה שהוא שוה ,וכן הוא
אומר )במדבר לא( והרמות מכס :אחד שדה
אחוזה ואחד שדה מקנה  -שהרי נאמר
בשדה אחוזה וחשב ,ונאמר בשדה מקנה
וחשב ,מה בשדה אחוזה דבר קצוב ,אף שדה
מקנה דבר קצוב ,דהיינו זרע חומר שעורים
בחמשים שקל כסף :ובשדה מקנה אינו נותן
חומש  -דבשדה מקנה כתיב מכסת הערכך,
הקישו הכתוב לערכין ,מה ערכין אין מוסיף
חומש ,אף שדה מקנה אין מוסיף חומש .ואין
הלכה כרבי אליעזר:

ולהַ ְח ִמיר ּ ֵכיצַ ד ,אֶ חָ ד ׁ ֶשהֵ ִמית אֶ ת
מועד ׁ ֶשהֵ ִמית אֶ ת הָ ֶעבֶ ד ְלהָ קֵ ל ּ ְ
)ג( ְּב ׁשוֹ ר הַ ּ ּ ָ
לשים סָ לַ ע ,הֵ ִמית ּ ֶבן חוֹ ִרין,
עור ׁ ֶש ָּבעֲ בָ ִדים ,נוֹ ֵתן ְׁש ִׁ
הַ ּנָאֶ ה ׁ ֶש ָּבעֲ בָ ִדים וְ אֶ ת הָ ָּכ ּ
נוֹ ֵתן אֶ ת ׁ ָשוְ יוֹ  .חָ בַ ל ָּבזֶה ּובָ זֶהְ ,מ ׁ ַש ֵּלם ֶנזֶק ׁ ָשלֵ ם:
רע"ב ) -ג( המית בן חורין נותן את שויו -
דכתיב )שמות כא( אם כופר יושת עליו ונתן
פדיון נפשו ,דמי ניזק :חבל בזה ובזה  -בין

בעבד בין בבן חורין ,ולא המיתו ,משלם נזק
שלם:
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חק לישראל – פרשת נצבים יום ה'
ופ ּ ָתה אֶ ת הַ גְּ דוֹ לָ ה
ולהַ ְח ִמיר ּ ֵכיצַ ד ,אֶ חָ ד ׁ ֶשאָ נַס ּ ִ
)ד( ָּבאוֹ נֵס ּובַ ְמפַ ּ ֶתה ְלהָ קֵ ל ּ ְ
ׁ ֶש ַּב ְּכהֻ ּנָה וְ אֶ ת הַ ְ ּק ַט ּנָה ׁ ֶש ְּביִ שְׂ ָראֵ ל ,נוֹ ֵתן ח ֲִמ ּ ִׁשים סָ לַ ע .וְ הַ בּ ׁ ֶשת וְ הַ ּ ְפגָ ם ,הַ כּ ֹל
ְל ִפי הַ ְמבַ יּ ֵׁש וְ הַ ּ ִמ ְת ַּביּ ֵׁש:
רע"ב ) -ד( פגם  -שמין כמה אדם רוצה
ליתן בין שפחה בתולה לשפחה בעולה
להשיאה לעבדו שיש לו קורת רוח הימנו :לפי

המבייש והמתבייש  -אדם נקלה שבייש,
בושתו מרובה .ומתבייש ,לפי חשיבותו בשתו:

ולהַ ְח ִמיר ּ ֵכיצַ ד ,אֶ חָ ד ׁ ֶשהוֹ צִ יא ׁ ֵשם ָרע ַעל גְּ דוֹ לָ ה
)ה( ַּב ּמוֹ צִ יא ׁ ֵשם ָרע ְלהָ קֵ ל ּ ְ
נִמצָ א הָ אוֹ ֵמר ְּב ִפיו י ֶֶתר ִמן
ׁ ֶש ַּב ְּכהֻ ּנָה וְ ַעל ְק ַט ּנָה ׁ ֶש ְּביִ שְׂ ָראֵ ל ,נוֹ ֵתן ֵמאָ ה סָ לַ עְ .
ינו ַּב ּ ִמ ְ ּד ָּבר אֶ ָּלא
ינוֶ ׁ ,שלּ ֹא נ ְֶח ּ ַתם גְּ זַר ִ ּדין ַעל אֲבוֹ ֵת ּ
הָ עוֹ ֶ ׂשה ַמעֲ ֶ ׂשהֶ ׁ .ש ּ ֵכן ָמצִ ּ
עו
ֶאֱמר )במדבר יד( ,וַ יְ נ ַּס ּו אֹ ִתי זֶה ֶע ֶ ׂ
ַעל ְל ׁשוֹ ן הָ ַרעֶ ׁ ,ש ּנ ַ
שר ּ ְפ ָע ִמים וְ לֹא ׁ ָש ְמ ּ
ְּבקוֹ ִלי:
רע"ב ) -ה( נמצא האומר בפיו יתר מן
העושה מעשה  -שהאומר לא מצאתי בתולים
נותן מאה .והאונס דמוציא בתולים על ידי

גמרא

מעשה נותן חמשים :גזר דין  -שלא ליכנס
לארץ :זה עשר פעמים  -גבי מרגלים כתיב,
דמשמע על זה נתחתם גזר דינם:

– ערכין דף יד' ע"ב

והבושת והפגם הכל לפי המבייש והמתבייש :גמרא אמאי אימא חמשים
סלעים אמר רחמנא מכל מילי אמר רב זעירא יאמרו בעל בת מלכים
חמשים בעל בת הדיוטות חמשים א"ל אביי א"ה גבי עבד נמי יאמרו עבד
נוקב מרגלית שלשים עבד עושה מעשה מחט שלשים אלא אמר רב זעירא
אילו באו עליה שנים אחד שלא כדרכה ואחד כדרכה יאמרו בעל פגומה
חמשים בעל שלמה חמשים א"ל אביי אי הכי גבי עבד נמי יאמרו עבד
בריא שלשים עבד מוכה שחין שלשים אלא אמר אביי אמר קרא תחת אשר
עינה מכלל דאיכא בושת ופגם רבא אמר דאמר קרא ונתן האיש השוכב
עמה וגו' הנאת שכיבה חמשים מכלל דאיכא מילתא אחריתי ומאי ניהו
בושת ופגם:
רש"י על הגמרא
מכל מילי  -ובושת ופגם לא ליתיב ליה :בעל
בת הדיוטות כו'  -בתמיה אבל השתא כי
יהיב בושת יש חילוק בין בת מלכים לבת
הדיוטות :אילו באו עליה שנים אחד שלא
כדרכה  -תחילה ואח"כ בא עליה זה כדרכה
דאכתי הואי בתולה ואית לה קנס ]ויאמרו[ זה
שבעל פגומה דליכא בושת כולי האי יהיב נ'
סלעים ואילו בעל בתולה שלימה לא יהיב
נמי אלא חמשים אבל השתא גבי בושת איכא

חילוק דיהיב דמי בושת לשלימה טפי
מפגומה :מוכה שחין  -דהוי פגום דומיא
דנבעלה שלא כדרכה :תחת אשר עינה -
רישיה דקרא ונתן האיש השוכב עמה לאבי
הנערה חמשים כסף וגו' )דברים כב( דמשמע
הני חמשים כסף יתן בשביל קנס העינוי
ומדאיצטריך למכתב הכי מכלל דמיחייב מילי
אחרנייתא כגון בושת ופגם דלאו קנסא דעינוי
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חק לישראל – פרשת נצבים יום ה'
נינהו דבלאו עינוי נמי איכא בושת ופגם היינו

זוהר

נזק ששוה פחות מבתחילה:

– אמור דף צט' ע"ב

יעין ,וְ ַרח ֲֵמי ִמ ְתעֲ ָרן,
ינון ְר ִק ִ
ִס ְד ָרא ְּת ִל ָ
יתאָ ה ,קָ לָ א נ ִָפיק ,וְ סָ ִליקּ ,ובָ קַ ע ָּכל ִא ּ ּ
יה ְ ּדיַעֲ קֹב )דף ק' ע"א( וְ יַעֲ קֹב ִא ְּת ַער ,וְ חָ ֵמי ְלאַ ְב ָרהָ ם
יש ּ
הוא קָ לָ א ְל ֵר ׁ ֵ
ּ ָ
ומטֵ י הַ ּ
יהו ֵּביהּ ְּביִ צְ חָ קָּ ,דא ֵמהַ אי ִס ְט ָרא,
ִמ ְת ּ ַת ּקֵ ן ְּבגִ יסָ א אָ ח ֳָראְּ ,כ ֵדין א ֲִח ָ
ידן ּ ַת ְרוַ ויְ ּ
הו
וְ ָדאֵ ,מהַ אי ִס ְט ָרא וְ לָ א י ְַכ ִלין ּ ּ ְ
תוקפוֹ י ְלנ ְָפקָ א ְלבַ ר .וְ הָ נֵי ְּתלָ ָתא ִס ְד ִריןֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
ִס ְד ָרא חַ ד:
יה ְל ַת ּ ָתא,
יה ,וְ נָגִ יד לֵ ּ
ִס ְד ָרא אָ ח ֳָרא ,קָ לָ א נ ִָפיק ,וְ סָ ִליק ,וְ נ ִָטיל ְלאַ ְב ָרהָ ם ֵמאַ ְת ֵר ּ
יהו:
ימן לֵ ּ
תוקפֵ יהוֹ ן ְ ּדיִ צְ חָ ק ׁ ַש ְריָין וְ קַ יְ ָ
אֲתר ְ ּד ּ ְ
לַ ַ
יה ְלאַ ְב ָרהָ ם ְּבגַ וַ ויְ ּ
הוא
ירא ,לָ א ּ ַת ִ ּקיפָ א ְּכקַ ְד ָמאָ ה ,לָ א ְ ּדחָ ִל ׁ
ִס ְד ָרא ִּתנְ יָינָא ,נ ִָפיק קָ לָ א ְּת ִב ָ
יש הַ ּ
יתאּ ְ ,ד ַת ּ ָמן
יהו ְלגַ ּ ֵבי יִ צְ חָ ק ְּבקַ ְד ִמ ָ
הוא קָ לָ א לָ או ִא ּ
קָ לָ א ְ ּד ָתקַ ע ,אֶ ָּלא ְ ּדהַ ּ
פויִ ין י ִַּתיר,
ּ ְּ
ינון ְר ּ
ינון ּ ֵבי ִ ּדינָא ִ ּד ְל ַת ּ ָתאּ ְ ,ד ִא ּ ּ
תוק ּ ָפא ּ ַת ִ ּקיפָ א ׁ ַש ְריָא ,אֶ ָּלא ְלגַ ֵּבי ִא ּ ּ
יה:
יהו ,וְ ִא ְת ַּכ ְפיָין קַ ּ ֵמ ּ
הו חָ ָמאן ְלאַ בְ ָרהָ ם ְלגַ ַּביְ ּ
וְ כֻ ְ ּל ּ
ישיהּ ְ ּדיַעֲ קֹב ,וְ נָגִ יד
יתאָ ה ,קָ לָ א נ ִָפיק ,וְ סָ ִליק ,וְ ִא ְת ַע ּטָ ר ְּב ֵר ׁ ֵ
אַ ְ ּדהָ ִכיִ ,ס ְד ָרא ְּת ִל ָ
יהו ,אַ ְב ָרהָ ם
ינון גְּ ּ ָ
ַ
הוא
לֵ ּ
בוראן ׁ ַש ְריָין ,וְ קָ ִאים לָ ּקֳ ְבלַ יְ ּ
אֲתר ְ ּד ִא ּ ּ
יה ְל ַת ּ ָתא ְלהַ ּ
הו,
ינון ְּבאֶ ְמצָ ִע ָ
יתאְּ .כ ֵדין ִא ְת ַּכ ְפיָין ּ ֻכ ְ ּל ּ
ֵמהַ אי ִס ְט ָרא ,וְ יַעֲ קֹב ֵמהַ אי ִס ְט ָרא ,וְ ִא ּ ּ
הו ִס ְד ָרא אָ ח ֳָרא ִּתנְ יָינָא:
יהו .וְ הָ נֵי ּ ֻכ ְ ּל ּ
ומ ְׁש ּ ַת ְכחִ ין )ס"א ומשתככי( ְּבאַ ְת ַריְ ּ
ִּ
ַישבָ א )ס"א ולישרא(
ולי ְׁ
יהוְ ּ ,
ִס ְד ָרא ַּב ְת ָראָ הּ ְ ,דבַ ְעיָיא ְלסַ ְ ּלקָ א לוֹ ן ְלאַ ְת ַריְ ּ
אֲת ֵריהּ  ,וְ לָ א יִ ּפ ּוק
יה ַּב ְ
יהו ְליִ צְ חָ ק ְּכ ִמ ְ ּלקַ ְ ּד ִמיןְּ .בגִ ין ְ ּדהַ אי ָּב ֵעי ְלי ּ ְַׁש ָרא לֵ ּ
ּ ֵבינַיְ ּ
רוַ .על ָ ּדא ָּב ֵעי
ְּב ּ ְ
הו ִא ְת ַּכ ְפיָין ,וְ ַרח ֲִמין ִא ְּתעֲ ּ
תוקפוֹ י ְלבַ רְּ ,כ ֵדין ִ ּדינִ ין ּ ֻכ ְ ּל ּ
אריהוֹ ןְּ .כ ֵדין ַּכד
יוב ּ ָתא קָ ֵמי ָמ ֵ
ול ֶמ ְה ַדר ְּב ִת ּ ּ ְ
עותא ְּבהָ נֵי קַ לֵ יְ ּ ,
ור ּ ָ
ְלכַ וְ ּ ונָא ִל ָּבא ּ ְ
אותְּ ,ב ׁשוֹ פָ ָרא ָ ּדא ,אַ ְה ָ ּדר
עותא ְ ּד ִל ָּבא ְּכ ְדקָ א ָי ּ
ומסַ ְ ּד ֵרי קָ ִלין ִּב ְר ּ ָ
יִ שְׂ ָראֵ ל ְמ ַת ְּקנֵי ּ ְ
יה ְליַעֲ קֹב ,וְ ִא ְת ּ ָת ּקַ ן כּ ָֹּלא.
הוא ׁשוֹ פָ ר ִע ָּלאָ ה ,וְ כַ ד אַ ְה ָ ּדרְ ,מ ַע ְּט ָרא לֵ ּ
הַ ּ
ְ
הוא ְמ ַרחֵ ם
ידו ִא ְׁש ְּתכַ ח ְּב ֹכ ָּלא ,וְ ּ ְ
יוְ ּ ,
וְ ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
וכ ֵדין חֵ ּ
כור ְסיָיא אָ ח ֳָרא ְר ִמ ּ
שכָ א )דף ק' ע"ב(
ולאַ ְמ ׁ ָ
חולָ קֵ יהוֹ ן ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ לּ ְ ,די ְַד ִעין ְלנַגְ ָ ּדא ּ ְ
ַעל ָע ְל ָמא .ז ַָּכאָ ה ּ
יהו:
אריהוֹ ןִ ,מ ִ ּדינָא ְל ַרח ֲֵמיְ ּ ,
ְל ָמ ֵ
הו ָע ְל ִמין ַעל יְ ַדיְ ּ
ול ַת ְ ּקנָא ּ ֻכ ְ ּל ּ
וכ ָמה ְ ּד ַרח ֲִמין ִמ ְת ָע ִרין,
יחין ְּביוֹ ָמא ָ ּדאְ ּ ,
ּ ָתא ֲחזֵי ,לָ קֳבֵ ל ָ ּדאְּ ,תלָ ָתא ִס ְפ ִרין ּ ְפ ִת ִ
ְ
ילא,
הוא ְל ַת ּ ָתא ְּכגַ וְ ונָא ִ ּד ְל ֵע ָּ
אלין ְל ּ ְ
וְ ִדינִ ין קַ ְׁשיָין ִא ְת ַּכ ְפיָין וְ ָע ִ
יהוַּ .כך ּ
דוכ ּ ַתיְ ּ
ינון ְר ׁ ָש ִעים
רו ֵמ ָע ְל ָמאַ ּ .
ינוןִ .א ֵּלין ִא ּ ּ
ומאן ִא ּ ּ
ִ ּדינִ ין קַ ְׁשיָין ִא ְת ַּכ ְפיָין וְ ִא ְתעֲ בָ ּ
רו ֵמ ָע ְל ָמא .וְ ַעל ָ ּדא נִ ְכ ּ ָת ִבים
גְּ ּ ִ
מוריםּ ְ ,ד ִא ּ ּ
ינון ִ ּדינִ ין קַ ְׁש ָיין ְ ּד ִא ְת ַּכ ְפיָין וְ ִא ְתעֲ בָ ּ
ְ
ירא ְ ּד ִמ ָּלהְּ ,ב ִריך ַרח ֲָמ ָנא
הוא ְּב ִר ָ
וְ נ ּ ָ
כו' .אָ ַמר ִר ִּבי אַ ָּבא ,וַ ַ ּדאי ָ ּדא ּ
ֶחת ִמים וְ ּ
וחנָא ְּבהָ נֵי ִמילֵ י:
ילנָא וְ ַרוַ ְ
ְּד ׁ ָש ִא ְ
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חק לישראל – פרשת נצבים יום ה'
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ו'
)א( כל האוכל הפת שמברכין עליו המוציא צריך נטילת ידים תחלה וסוף ואע"פ שהיא
פת חולין ואע"פ שאין ידיו מלוכלכות ואינו יודע להן טומאה לא יאכל עד שיטול שתי
ידיו וכן כל דבר שטיבולו במשקין צריך נטילת ידים תחילה:
)ב( כל הנוטל ידיו בין לאכילה בין לקריאת שמע בין לתפלה מברך תחלה אשר קדשנו
במצותיו וצונו על נטילת ידים שזו מצות חכמים שנצטוינו מן התורה לשמוע מהן
שנאמר על פי התורה אשר יורוך ומים אחרונים אין מברכין עליהן שאינם אלא מפני
הסכנה ולפיכך חייב אדם להזהר בהן ביותר:

ð"òì

.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äøù ïá íééç áàæ

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

טעון גניזה

