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חק לישראל – פרשת ראה יום ב'
תורה -

דברים פרק יא'

ֹתן ִלפְ נֵיכֶ ם
אֲשר אָ ֹנ ִכי נ ֵ
וש ַמ ְר ּ ֶתם לַ עֲ שׂ וֹ ת אֵ ת ָּכל הַ חֻ ִּקים וְ אֶ ת הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפ ִטים ׁ ֶ
)לב( ּ ְׁ
ֹתן ִל ְפנֵיכֶ ם
ֲשר אָ ֹנ ִכי נ ֵ
וש ַמ ְר ּ ֶתם לַ עֲ שׂ וֹ ת אֵ ת ָּכל הַ חֻ ִּקים וְ אֶ ת הַ ּ ִמ ְׁש ּפָ ִטים א ׁ ֶ
הַ ּיוֹ ם) :לב( ּ ְׁ
הַ ּיוֹ ם:

קֳד ֵמיכוֹ ן יוֹ ָמא ֵדין:
)לב( וְ ִת ְּטרוּן ְל ֶמ ְע ַּבד יָת ָּכל ְקי ַָמ ּיָא וְ יָת ִ ּדי ַנ ּיָא ִ ּדי אֲ נָא יָהֵ ב ָ

ֲשר נ ַָתן יְ הֹוָ ה
רון לַ עֲ שׂ וֹ ת ָּבאָ ֶרץ א ׁ ֶ
יב )א( אֵ ֶּלה הַ חֻ ִּקים וְ הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפ ִטים אֲ ׁ ֶשר ִּת ְׁש ְמ ּ
ֹת ָ
תם חַ יִ ּים ַעל הָ א ֲָד ָמה) :א( אֵ ּלֶ ה
אֲשר אַ ּ ֶ
יך ְל ָך ְל ִר ְׁש ּ ָת ּה ָּכל הַ יּ ִָמים ׁ ֶ
ֱאלֹהֵ י אֲ ב ֶ

ֹת ָ
יך ְל ָך ְל ִר ְׁש ּ ָת ּה
רון לַ עֲ שׂ וֹ ת ָּבאָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר נ ַָתן יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י ֲאב ֶ
הַ חֻ ִ ּקים וְ הַ ּ ִמ ְׁש ּפָ ִטים א ׁ ֶ
ֲשר ִּת ְׁש ְמ ּ
תם חַ יִ ּים ַעל הָ אֲ ָד ָמה) :א( ִא ּ ֵלין ְקי ַָמ ּיָא וְ ִדי ַנ ּיָא ִ ּדי ִת ְּטרוּן ְל ֶמ ְע ַּבד ְּבאַ ְר ָעא ִ ּדיהַ ב יְ ָי
ָּכל הַ יָ ּ ִמים אֲ ׁ ֶשר אַ ּ ֶ
אֱלָ הָ א ַד ֲאבָ הָ ָת ְך לָ ְך ְל ֵמ ְיר ַת ּה ָּכל יוֹ ַמ ּיָא ִ ּדי אַ ּתוּן קַ ּי ִָמין ַעל אַ ְר ָעא:

אֲשר אַ ּ ֶתם ֹי ְר ִׁשים
דו ׁ ָשם הַ ּגוֹ יִ ם ׁ ֶ
דון אֶ ת ָּכל הַ ּ ְמקֹמוֹ ת אֲ ׁ ֶשר ָע ְב ּ
)ב( אַ ּ ֵבד ְּתאַ ְּב ּ
כל עֵ ץ ַרעֲ נָן) :ב(
אֹ ָתם אֶ ת ֱאלֹהֵ יהֶ ם ַעל הֶ הָ ִרים הָ ָר ִמים וְ ַעל הַ גְּ בָ עוֹ ת וְ ַתחַ ת ָּ
ֲשר אַ ּ ֶתם י ְֹר ִׁשים אֹ ָתם אֶ ת
דו ׁ ָשם הַ ּגוֹ יִ ם א ׁ ֶ
דון אֶ ת ָּכל הַ ּ ְמקֹמוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ָע ְב ּ
אַ ּ ֵבד ְּתאַ ְ ּב ּ
אלֹהֵ יהֶ ם ַעל הֶ הָ ִרים הָ ָר ִמים וְ ַעל הַ גְּ בָ עוֹ ת וְ ַתחַ ת ָּכל ֵעץ ַרעֲ נָן) :ב( אַ ָּב ָדא ְתאַ ְּבדוּן יָת ָּכל אַ ְת ַר ּיָא
ֱ
יָתהוֹ ן יָת ַטעֲ וָ ְתהוֹ ן ַעל טו ַּר ּיָא ָר ַמ ּיָא וְ ַעל ָר ָמ ָתא ו ְּתחוֹ ת ָּכל ִאילַ ן
ִ ּדי ְפלָ ח ּו ַת ּ ָמן ַע ְמ ַמ ּיָא ִ ּדי אַ ּתוּן י ְָר ִתין ְ
ַעבּ וֹ ף:

פון ָּבאֵ ׁש
)ג( וְ נִ ּ ַתצְ ּ ֶתם אֶ ת ִמזְ ְּבח ָֹתם וְ ִׁש ַּב ְר ּ ֶתם אֶ ת ַמ ֵ ּצב ָֹתם וַ אֲ ׁ ֵש ֵריהֶ ם ִּתשְׂ ְר ּ
הוא) :ג( וְ נִ ּ ַתצְ ּ ֶתם אֶ ת
ְּ
עון וְ ִא ַּב ְד ּ ֶתם אֶ ת ְׁש ָמם ִמן הַ ּ ָמקוֹ ם הַ ּ
ופ ִסילֵ י ֱאלֹהֵ יהֶ ם ְּתגַ ֵ ּד ּ
עון וְ ִא ַּב ְד ּתֶ ם
פון ָּבאֵ ׁש ּ ְ
ופ ִסילֵ י ֱאלֹהֵ יהֶ ם ְּתגַ ֵ ּד ּ
ִמזְ ְ ּבח ָֹתם וְ ִׁש ַּב ְר ּ ֶתם אֶ ת ַמ ֵ ּצב ָֹתם וַ אֲ ׁ ֵש ֵריהֶ ם ִּתשְׂ ְר ּ
הוא) :ג( ו ְּת ָת ְרעוּן יָת אֱגוֹ ֵריהוֹ ן ו ְּת ַת ְּברוּן יָת קָ ָמ ְתהוֹ ן וַ אֲ ׁ ֵש ֵריהוֹ ן ּתוֹ ְקדוּן ְּבנו ָּרא
אֶ ת ְׁש ָמם ִמן הַ ּ ָמקוֹ ם הַ ּ
וְ צַ ְל ֵמי ַטעֲ וָ ְתהוֹ ן ְּתקוֹ צְ צוּן וְ תוֹ ְבדוּן יָת ִׁש ְמהוֹ ן ִמן אַ ְת ָרא הַ הוּא:

רש"י
)ב( אבד תאבדון  -אבד ואח"כ תאבדון מכאן
לעוקר עבודת כוכבים שצריך לשרש אחריה:
את כל המקומות אשר עבדו שם וגו'  -ומה
תאבדון מהם את אלהיהם אשר על ההרים:
)ג( מזבח  -של אבנים הרבה :מצבה  -של

נביא

אבן אחת והוא בימוס ששנינו במשנה אבן
שחצבה מתחלתה לבימוס :אשרה  -אילן
הנעבד :ואבדתם את שמם  -לכנות להם שם
לגנאי בית גליא קורין לה בית כריא עין כל
עין קוץ:

– ישעיה פרק נד' יז' פרק יח' א'  -ג'

יעי זֹאת
קום ִא ּ ָת ְך לַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפט ּ ַת ְר ִׁש ִ
יוצַ ר ָעלַ יִ ְך לֹא יִ צְ לָ ח וְ כָ ל לָ ׁשוֹ ן ּ ָת ּ
)יז( ָּכל ְּכ ִלי ּ
תי נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה) :יז( כל זין דיתקן עלך ירושלם לא יצלח וכל
ַנחֲלַ ת ַע ְב ֵדי יְ הֹוָ ה וְ צִ ְדקָ ָתם ֵמ ִא ִּ
לישן דיקום עמך לדינא תחיבינה דא אחסנת עבדיא דיי וזכותיהון מן קדמי אמר יי:

רו
לו ּ ְ
כו לַ ּ ַמיִ ם וַ ׁ ֶ
כו ִׁש ְב ּ
ול ּ
רו וֶ ֱא ֹכ ּ
כו ִׁש ְב ּ
אֲשר אֵ ין לוֹ ָּכסֶ ף ְל ּ
)א( הוֹ י ָּכל צָ ֵמא ְל ּ
ובלוֹ א ְמ ִחיר ַייִ ן וְ חָ לָ ב) :א( וי כל דצבי למילף ייתי וילף ודלית ליה כסף אתו
ְּבלוֹ א כֶ סֶ ף ּ ְ
שמעו ואליפו ואתו שמעו בלא בדמין ובלא בממון אולפן דטב מחמר ומחלב:
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חק לישראל – פרשת ראה יום ב'
עו ׁ ָשמוֹ ַע אֵ לַ י
לו כֶ סֶ ף ְּבלוֹ א לֶ חֶ ם וִ יגִ יעֲ כֶ ם ְּבלוֹ א ְל ָ ׂש ְב ָעה ִׁש ְמ ּ
)ב( לָ ּ ָמה ִת ְׁש ְק ּ
שכֶ ם) :ב( למא תתקלון כספכון בלא למיכל ולאותכון בלא
לו טוֹ ב וְ ִת ְת ַע ּנַג ַּב ֶ ּד ׁ ֶשן נ ְַפ ְׁ
וְ ִא ְכ ּ
למשבע קבילו קבלא למימרי ואכולו דטב ותתפנק בדדהין נפשכון:

ות ִחי נַפְ ְׁשכֶ ם וְ אֶ כְ ְר ָתה לָ כֶ ם ְּב ִרית עוֹ לָ ם חַ ְס ֵדי
עו ּ ְ
טו אָ זְ נְ כֶ ם ּ ְ
כו אֵ לַ י ִׁש ְמ ּ
ול ּ
)ג( הַ ּ ּ
ֱמנִ ים) :ג( ארכינו אודניכון וקבילו למימרי שמעו ותתקים נפשכון ואגזר לכון קים עלם
ָדוִ ד הַ ּ ֶנא ָ
טבות דוד דמהימנן:

רש"י
)יז( כל כלי יוצר  -כל כלי זיין אשר ילטשוהו
ויחדדהו בשבילך להלחם בך .יוצר  -ל'
חרבות צורים )יהושע ה( אף תשיב צור חרבו
)תהלים פט(:
)א( הוי כל צמא  -הוי זה לשון קריאה וזימון
וקיבוץ הוא ויש הרבה במקרא )זכריה ב( הוי

כתובים

הוי ונוסו מארץ צפון .לכו למים  -לתורה.
שברו  -לשון לשבור בר )בראשית מב( קנו.
יין וחלב  -לקח טוב מיין וחלב:
)ב( למה תשקלו כסף  -למה תגרמו לכם
לשקול כסף לאויביכם בלא לחם:
)ג( חסדי דוד  -שאגמול לדוד חסדיו:

 -תהילים פרק מה' א'-ד'

שיר יְ ִדידֹת) :א( לשבחא על יתבי סנהדרין
)א( לַ ְמ ַנ ֵ ּצחַ ַעל ׁש ׁ ַֹשנִּ ים ִל ְבנֵי ק ַֹרח ַמשְׂ ִּכיל ִׁ
דמשה דאתאמר בנבואה על ידיהון דבני קרח שכלא טבא ותשבחתא ואודאתא:

שי ְל ֶמלֶ ְך ְל ׁשוֹ נִ י ֵעט סוֹ פֵ ר ָמ ִהיר:
ָרחַ ׁש ִל ִּבי ָ ּדבָ ר טוֹ ב אֹ ֵמר אָ נִ י ַמעֲ ַ ׂ

)ב(
לבי ממלל טב אימר אני עובדי למלכא ממלל לישני מוחי היך קולמוס ספרא רגיל:

)ב( בעי

הוצַ ק חֵ ן ְּבשִׂ ְפתוֹ ֶת ָ
יך ַעל ּ ֵכן ּ ֵב ַר ְכ ָך ֱאל ִֹהים ְלעוֹ לָ ם:
י ְָפי ִָפ ָ
ית ִמ ְּבנֵי אָ ָדם ּ

)ג(
שופרך מלכא משיחא עדיף מבני נשא אתיהיב רוח נבואה בספותך מטול כן ברכנך יי לעלמא:

)ד( חֲגוֹ ר חַ ְר ְּב ָך ַעל י ֵָר ְך גִּ בּ וֹ ר הוֹ ְד ָך וַ ה ֲָד ֶר ָך:

)ג(

)ד( זרז סיפך על ירכך גברא הודך ושיבהורך:

רש"י
)א( על שושנים  -לכבוד תלמידי חכמים
יסדו השיר הזה שהם רכים כשושנים ונאי'
כשושני' ומרטיבי' מעשים טובים כשושנים.
משכיל  -ע"י תורגמן .שיר ידידות  -שיר
אהובים שיר של שבח להם להאהיבם על
הבריות ולהאהיב תורתם עליהם:
)ב( רחש לבי  -כך התחיל המשורר בשירו
השריץ לבי בקרבי דבר טוב בשבחך את
הת"ח רחש לשון נענוע וכן כל לשון שירוץ
וריחוש .אומר אני מעשי למלך  -השיר הזה
שיסדתי ועשיתי אני אומרו למלך שנאמ'
)משלי ח'( בי מלכים ימלוכו .לשוני  -צח

בשירים כעט סופר מהיר ,ראיתי ביסודו של
רבי משה הדרשן מהיר בלשון ערבי בקי:
)ג( יפיפית מבני אדם  -העוסקי' במלאכה
חיי שעה ,למה לפי שהוצק חן בשפתותיך
להורות כהלכה ,הוצק כמו נשפך כמו מוצקות
)זכריה ד'( ,ויצק עליה שמן )ויקרא ב'( .על
כן ברכך  -כמו שנאמר ה' עוז לעמו יתן
ומה שכרן ה' יברך את עמו בשלום )תהילים
כ"ט(:
)ד( חגור חרבך על ירך  -להלחם מלחמתה
של תורה והוא הודך והוא הדרך:
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משנה

 -חגיגה פרק ג'

רומה אֲבָ ל לֹא
ילין ּ ֵכ ִלים ְּבתוֹ ְך ּ ֵכ ִלים לַ ְּת ּ ָ
רומהֶ ׁ ,ש ּ ַמ ְט ִּב ִ
)א( ח ֶֹמר ַּב ּק ֶֹד ׁש ִמ ַּב ְּת ּ ָ
רומה ,אֲבָ ל לֹא ַּב ּק ֶֹד ׁש .הַ ּנוֹ ֵ ׂשא אֶ ת
יטה ַּב ְּת ּ ָ
לַ ּק ֶֹד ׁש .אֲ חוֹ ַריִ ם וְ תוֹ ְך ּובֵ ית הַ ְּצ ִב ָ
רומהִ ,מ ְד ָרס
רומה ,אֲ בָ ל לֹא אֶ ת הַ ּק ֶֹד ׁשִּ .בגְ ֵדי אוֹ ְכלֵ י ְּת ּ ָ
הַ ּ ִמ ְד ָרס נוֹ ֵׂשא אֶ ת הַ ְּת ּ ָ
ומ ְט ִּביל וְ אַ חַ ר
ומנ ַּגֵב ּ ַ
רומהֶ ׁ ,ש ַּב ּק ֶֹד ׁש ַמ ִּתיר ּ ְ
לַ ּק ֶֹד ׁש .לֹא ְּכ ִמ ַ ּדת הַ ּק ֶֹד ׁש ִמ ַ ּדת הַ ְּת ּ ָ
רומה קוֹ ׁ ֵשר וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ַמ ְט ִּביל:
ָּכ ְך קוֹ ׁ ֵשרּ ,ובַ ְּת ּ ָ
רע"ב ) -א( חומר בקודש .שמטבילין כלי
בתוך כלי .כששניהם טמאים :אבל לא
לקודש .דאמרינן כובדו של כלי הפנימי
המכביד על החיצון שהוא מונח בתוכו ,חוצץ
בפני הטומאה) .צ"ל בפני המים ,וכן הוא
ברש"י בגמרא( ואין טבילה עולה לא לזה
ולא לזה :אחוריים ותוך ובית הצביטה
לתרומה .כלי הראוי להשתמש בתוכו
ובאחוריו ובית צביטתו .כל תשמיש ותשמיש
שבו ,חשוב כלי בפני עצמו לענין תרומה,
שאם נטמא זה לא נטמא זה .ובטומאות
דרבנן קאמר ,שאם נטמאו אחוריו במשקים
טמאים לא נטמא תוכו ולא בית צביטתו,
ואם נטמא בית צביטתו לא נטמאו אחוריו
ותוכו .ופי' בית הצביטה ,בית אחיזה .לשון
ויצבט לה קלי) .רות ב'( .ואית דגרסי בית
הצביעה ,לשון אצבע ,שעושין לכלי בית
אחיזה להכניס אצבעו בתוכו כשהוא שותה,
כדי שלא יכניס ידו לתוך הכלי :אבל לא

לקודש .שאם נטמא אחד מהם בטומאות
דרבנן ,כולו טמא לקודש :הנושא את
המדרס .מנעל של זב :נושא את התרומה.
אם ירצה ,בחבית של חרס ,שאינו נוגע
באוירה :אבל לא את הקודש .משום מעשה
שהיה באדם אחד שהיה נושא חבית יין של
נסכים ונפסקה לו רצועה של סנדל שהיה
מדרס הזב ונטלה בידו ומתוך כך נפלה לאויר
החבית ונטמא הקודש .באותה שעה אמרו
הנושא את המדרס לא ישא את הקודש .ולפי
שמעשה שהיה בקודש היה ,לפיכך לא גזרו
אלא בקודש ולא בתרומה :לא כמדת הקודש.
בחציצת טבילותיו ,מדת התרומה :שבקודש.
אם יש בגד טמא ובא להטבילו ,אם קשור
הוא מתיר את קשרו ,משום דדמי לחציצה:
ומנגב .אם לח הוא מנגבו תחלה ,דשמנונית
שעליו הוי כחוצץ :ובתרומה .אם ירצה קושרו
ואח"כ מטביל כשהוא קשור ואין בכך כלום:

רומה .הַ ְּכ ִלי
יכין ְט ִבילָ ה לַ ּק ֶֹד ׁש ,אֲבָ ל לֹא לַ ְּת ּ ָ
)ב( ּ ֵכ ִלים הַ ּנִגְ ָמ ִרין ְּב ָטהֳ ָרה ,צְ ִר ִ
סול,
רומה .הָ ְר ִב ִ
ְמצָ ֵרף ַמה ּ ׁ ֶש ְּבתוֹ כוֹ לַ ּק ֶֹד ׁש ,אֲ בָ ל לֹא לַ ְּת ּ ָ
יעי ַּב ּק ֶֹד ׁש ּ ָפ ּ
רומהִ ,אם נִ ְט ֵמאת אַ חַ ת ִמ ּי ָָדיו ,חֲבֶ ְר ּ ָת ּה ְטהוֹ ָרה.
רומהּ .ובַ ְּת ּ ָ
ישי ַּב ְּת ּ ָ
וְ הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
ּובַ ּק ֶֹד ׁשַ ,מ ְט ִּביל ְׁש ּ ֵתיהֶ ןֶ ׁ ,שהַ יָּד ְמ ַט ּ ָמא אֶ ת חֲבֶ ְר ּ ָת ּה ַּב ּק ֶֹד ׁש ,אֲ בָ ל לֹא ַּב ְּת ּ ָ
רומה:
רע"ב ) -ב( כלים הנגמרים בטהרה .שגמרן
חבר ,ונזהר בהם משבאו קרוב לגמרן שהם
ראויין לקבל טומאה .אעפ"כ צריכין טבילה
לקודש .חיישינן שמא נתז רוק מפי עם הארץ
על הכלי בשעה שהיה החבר אוחז בו .ואע"פ
שבאותה שעה עדיין לא נגמר הכלי ולא היה
מקבל טומאה ,שמא לאחר שנגמר והיה ראוי
לקבל טומאה עדיין היה הרוק לח ומטמא,
דתנן במסכת נדה הזוב והרוק מטמאין לחים:

הכלי מצרף מה שבתוכו .היו חתיכות הרבה
של אוכלין בכלי אחד ונגע טבול יום שהוא
פוסל את התרומה באחת מהן ,הכלי מצרפן
להיות כולן חשובים כחתיכה אחת ונפסלו
כולן ,דכתיב )במדבר ז'( כף אחת עשרה זהב,
הכתוב עשאו לכל מה שבכף אחת :אבל לא
לתרומה .אלא אותה חתיכה שנגע בה היא
פסולה ,והשאר טהורות :הרביעי בקודש
פסול .ואינו פוסל :אם נטמאת אחת מידיו.
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בטומאות דרבנן ,כגון באוכלין ומשקין
טמאים וכיוצא בהן ,שאין מטמאין אלא ידים
ולא את הגוף :ובקודש מטביל את שתיהן.
והוא שתשאר לחלוחית ביד הטמאה בשעה

שנטמאה .אבל לא היה לחלוחית ביד
הטמאה אין היד האחרת טמאה עד שתגע
בה:

רומה ,אֲ בָ ל לֹא ַּב ּק ֶֹד ׁש .הָ אוֹ נֵן
גובין ְּבי ַָדיִ ם ְמסוֹ אָ בוֹ ת ַּב ְּת ּ ָ
)ג( אוֹ ְכ ִלין אֳ כָ ִלים נְ ּ ִ
רומה:
ורים צְ ִריכִ ין ְט ִבילָ ה לַ ּק ֶֹד ׁש ,אֲבָ ל לֹא לַ ְּת ּ ָ
ומחֻ ּ ַסר ִּכ ּפ ּ ִ
ְּ
רע"ב ) -ג( אוכלין אוכלים נגובים בידים
מסואבות בתרומה .הכי קאמר ,אוכלין
אוכלים של חולין נגובין בידים מסואבות עם
התרומה אבל לא עם הקודש .מי שתחב לו
חבירו אוכלין של קודש בפיו בידים טהורות,
וזה האוכל ידיו מסואבות ,או שתחב הוא
עצמו אוכלין של קודש בפיו ע"י כוש או
כרכר ,ובקש לאכול צנון או בצל של חולין
עמהן ,שאין ידים מסואבות השניות לטומאה
מטמאות את החולין ,אפ"ה גזור רבנן שלא
יאכלם עם הקודש ,שמא יגע בידיו מסואבות
באוכלין של קודש שבפיו .ולענין תרומה,
אע"פ שהידים המסואבות פוסלות ,לא עשו
מעלה זו ,אלא אמרינן זהיר ולא נגע .ולהכי
נקט נגובים ,שאילו היה עכשיו משקין

עליהם ,היו המשקין נעשים ראשונים מחמת
הידים ועושין את החולין שניים ,וכשנוגעין
בתרומה שבפיו פוסלים אותה :האונן .שלא
נטמא במתו :ומחוסר כפורים .שטבל
והעריב שמשו ולא הביא קרבנותיו :צריכין
טבילה .לאחר שיביא קרבנו אם רצה לאכול
קודש .כיון דעד האידנא היו אסורים בקודש
אצרכינהו רבנן טבילה .ומחוסר כפורים פוסל
את הקודש בנגיעה .והאונן אע"פ שאסור
לאכול אינו פוסל בנגיעה :אבל לא בתרומה.
דמחוסר כפורים ואונן מותרים בתרומה.
ואע"ג דאונן אסור במעשר שני ,מותר הוא
בתרומה ,דמרבינן ליה מוכל זר לא יאכל
קודש )ויקרא כ"ב( ,זרות אמרתי לך ולא
אנינות:

יהודה ֶנא ֱָמנִ ים ַעל טָ הֳ ַרת יַיִ ן וְ ׁ ֶש ֶמן ָּכל יְ מוֹ ת הַ ּ ׁ ָשנָה,
רומהֶ ׁ ,ש ִּב ּ ָ
)ד( ח ֶֹמר ַּב ְּת ּ ָ
יאו לוֹ
וב ְׁש ַעת הַ גִּ ּתוֹ ת וְ הַ ַּב ִ ּדים אַ ף ַעל הַ ְּת ּ ָ
ִּ
רו הַ גִּ ּתוֹ ת וְ הַ ַּב ִ ּדים וְ הֵ ִב ּ
רומהָ .ע ְב ּ
נו ,אֲבָ ל ַמ ּנִיחָ ּה ְלגַ ת הַ ָּבאָ ה .וְ ִאם
חָ ִבית ׁ ֶשל יַיִ ן ׁ ֶשל ְּת ּ ָ
רומה ,לֹא יְ קַ ְּבלֶ ּנָה ִמ ּ ֶמ ּ ּ
יעית ק ֶֹד ׁשֶ ,נא ֱָמןַּ .כ ֵ ּדי יַיִ ן וְ כַ ֵ ּדי ׁ ֶש ֶמן
אָ ַמר לוֹ ִ ,ה ְפ ַר ְׁש ִּתי ְלתוֹ כָ ּה ְר ִב ִ
ֶאֱמנִ ין עֲ לֵ יהֶ ם ִּב ְׁש ַעת הַ גִּ ּתוֹ ת וְ הַ ַּב ִ ּדים ,וְ ק ֶֹדם לַ גִּ ּתוֹ ת ִׁשבְ ִעים יוֹ ם:
הַ ְמ ֻד ּ ָמעוֹ ת ,נ ָ
רע"ב ) -ד( שביהודה נאמנין וכו' .להכי
נקט ביהודה ,לפי שרצועה של ארץ כותיים
היתה מפסקת בין גליל ליהודה ,וירושלים
ארץ יהודה היתה ,ולא היה אפשר להביא
קודש מארץ הגליל ליהודה לפי שגזרו טומאה
על ארץ העמים ,ואפילו של חברים שבגליל
לא היה אפשר להביאו לנסכים :נאמנין על
טהרת יין ושמן כל ימות השנה .עם הארץ
שאמר יין זה טהור והוא לנסכים ,שמן זה
טהור והוא למנחות ,נאמן לעולם ,דמשום
חומרא דקודש מזדהר ולא משקר .אבל אם
אמר יין ושמן אלו טהורים והן לתרומה ,אינו
נאמן ,שאין אסור טומאת תרומה חמור בעיני

עמי הארץ וחיישינן דלמא משקרי בה:
ובשעת הגתות והבדים .בעת הבציר ובעת
שעוצרים הזיתים בבד ,נאמנין אף על
התרומה ,לפי שכל בני אדם מטהרים את
כליהם בעת עשיית היין והשמן כדי להפריש
התרומה בטהרה :עברו הגתות וכו' .לאחר
שעבר זמן הבציר או זמן עצירת הזיתים בבית
הבד ,והביא עם הארץ חבית של יין או של
שמן של תרומה לכהן חבר ואומר שהיא
טהורה .לא יקבלנה ממנו בחזקת טהורה,
דלאחר הגיתות והבדים אינו נאמן :אבל
מניחה לגת הבאה .עם הארץ שיודע שלאחר
הגתות והבדים אינו נאמן ,מניח חבית זו לגת
הבאה ואז נותנה לכהן ,דבאותה שעה הוא
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נאמן עליה :רביעית .הלוג יין לנסכים נאמן
על כל החבית .דמגו דמהימן אקודש מהימן
נמי אתרומה :כדי יין וכדי שמן המדומעות.
המטהר את טבלו לנסכים ,והשתא איכא
חולין ותרומה וקודש מעורבין ומדומעין זה
בזה ,ובא לומר גם על הכדים שהן טהורים,
אע"ג דעם הארץ אינו נאמן על הכדים
אפילו בשעת הגתות ,האידנא מהמנינן ליה

על הכדים אפילו קודם שעת הגתות שבעים
יום ,דמגו דמהימן אקודש מהימן נמי
אתרומה ואכדים ,דגנאי הוא לקודש שיהיו
הכדים שעירוהו מהם בחזקת טומאה והוא
קרב .ושבעים יום דנקט ,משום דאורחא
דעלמא הוא להזמין את הכלים ולטהרם
שבע יום קודם הגתות:

חוץ ,אֵ ין
יעית וְ ִל ְפנִ יםֶ ,נא ֱָמנִ ין ַעל ְּכלֵ י חֶ ֶרסִ .מן הַ ּמוֹ ִד ִ
)ה( ִמן הַ ּמוֹ ִד ִ
יעית וְ לַ ּ
הוא
הוא מוֹ כֵ ר הַ ְ ּק ֵדרוֹ ת ,נִ ְכנַס ִל ְפנִ ים ִמן הַ ּמוֹ ִד ִ
יעיתּ ,
ֶנא ֱָמנִ יםֵ ּ .כיצַ ד ,הַ ּקַ ָ ּדר ׁ ֶש ּ
הַ ּקַ ָ ּדר והֵ ן הַ ְ ּק ֵדרוֹ ת וְ הֵ ן הַ לּ וֹ ְקחִ יםֶ ,נא ֱָמן .יָצָ א ,אֵ ינוֹ ֶנא ֱָמן:
רע"ב ) -ה( מן המודיעית ולפנים .מודיעית
כרך רחוק מירושלים ט"ו מיל .ממנו ולפנים,
לצד ירושלים ,נאמנים קדרים עמי הארץ
ליקח מהן כלי חרס הדקים ,כגון כוסות
קדרות וקיתונות .לפי שא"א בלא הם.
ובירושלים אין עושין כבשונות ,מפני העשן,
לא לסיד ולא לקדרות ,לפיכך האמינום ולא
גזרו עליהם ,שאין גוזרים גזירה על הצבור
שאין יכולין לעמוד בה :הוא הקדר .מי
שהביאן מחוץ למודיעית לו בלבד האמינו,

לפי שא"א שלא להאמינו ,אבל אם מסרם
ליד קדר אחר עם הארץ היושב במודיעית או
לפנים ,לא האמינוהו :והן הקדרות .על אותן
קדרות שהביא הוא נאמן .ואינו נאמן לצרף
עמהם קדרות של קדר אחר שיושב במודיעית
או לפנים :והן הלוקחין .חברים שראוהו
שהביאם ,נאמן הקדר אצלם .ולא אצל
לוקחים אחרים :יצא .מן המודיעית לשוב
לאחוריו ,אינו נאמן:

ירו אֶ ת הַ ּ ֵכ ִליםֶ ,נא ֱָמנִ ין
סו ְלתוֹ ְך הַ ַּביִ ת ,וְ כֵ ן הַ ּגַ ּנ ִָבים ׁ ֶשהֶ חֱזִ ּ
)ו( הַ ּגַ ָּב ִאין ׁ ֶשנִּ ְכנְ ּ
וב ְׁש ַעת הָ ֶרגֶל אַ ף ַעל
ירושלַ יִ ם ֶנא ֱָמנִ ין ַעל הַ ּק ֶֹד ׁשִ ּ ,
וב ּ ׁ ָ
נוִ ּ .
לוֹ ַמר ,לֹא נָגַ ְע ּ
הַ ְּת ּ ָ
רומה:

רע"ב ) -ו( הגבאים .ישראל שהן גבאים
למלכי אומות העולם לגבות מישראל מסים
וארנוניות .ונכנסו לתוך הבית לעבוט עבוטו:
וכן הגנבים .שגנבו כלי חרס והחזירום:
נאמנים לומר לא נגענו .לתוכו .והוא
שהחזירום מחמת תשובה שעשו מעצמם ,לא
מחמת יראה :ובירושלים נאמנים על הקודש.
נאמנים על כל כלי חרס בין גדולים בין

קטנים ,לומר שהן טהורין לקודש ,לפי שאין
עושין כבשונות בירושלים ,לפיכך האמינום
ולא גזרו עליהם :ובשעת הרגל אף על
התרומה .דאמר קרא )שופטים כ' י"א(
ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד
חברים ,הכתוב קראם בשעת אסיפה כולם
חברים ,ורגל שעת אסיפה היא:

הודה אוֹ ֵמר,
)ז( הַ ּפוֹ ֵתחַ אֶ ת חָ ִביתוֹ  ,וְ הַ ּ ַמ ְת ִחיל ְּב ִע ּ ָסתוֹ ַעל ּגַ ב הָ ֶרגֶלַ ,ר ִּבי יְ ּ ָ
יו ַמעֲ ִב ִירין ַעל ָטהֳ ַרת
יִ גְ מוֹ ר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,לֹא יִ גְ מוֹ רִ .מ ּ ׁ ֶש ָעבַ ר הָ ֶרגֶל ,הָ ּ
יו ַמעֲ ִב ִיריןִ ,מ ּ ְפנֵי ְּכבוֹ ד הַ ּ ׁ ַש ָּבתַ .ר ִּבי
עֲ ז ָָרהָ .עבַ ר הָ ֶרגֶל ְּביוֹ ם ִׁש ּ ִׁשי ,לֹא הָ ּ
נויִ ין:
הודה אוֹ מֵ ר ,אַ ף לֹא ְּביוֹ ם ח ֲִמ ִׁ
יְ ּ ָ
ישיֶ ׁ ,שאֵ ין הַ כּ ֹהֲנִ ים ּ ְפ ּ
רע"ב ) -ז( הפותח את חביתו .חבר שפתח
חביתו למכור יין בירושלים ברגל ,ומשמשו בו
עמי הארץ :לא יגמור .לאחר הרגל .שאע"פ

שבשעת הרגל הן טהורין לא שטהרתן טהרה
עולמית ,אלא שבשעת הרגל הכל חברים,
אבל לאחר הרגל טמא מגען למפרע,
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כדאמרינן במתניתין לאחר הרגל מטבילין כלי
העזרה ,מפני שנגעו בהן עמי הארץ ברגל.
ור"י דאמר יגמור סבר ,אם אתה אומר לא
יגמור אף הוא לא יתחיל ואין מזון מצוי
לעולי רגלים .ואין הלכה כר"י :מעבירין על
טהרת העזרה .מעבירין את הכלים ממקומן
להטבילן ולטהר את העזרה מטומאת עמי
הארץ שנגעו בהן ברגל :מפני כבוד השבת.

שהיו הכהנים צריכין להתעסק בצרכי שבת
איש בביתו :אף לא ליום ה' .אף אם עבר
הרגל ליום ה' ,אין מטבילין אותן עד לאחר
השבת .לפי שאין הכהנים פנויין ליום מוצאי
יום טוב להטבילן ,שטרודין להוציא את הדשן
שעל התפוח באמצע המזבח ,שקבצו שם כל
ימות הרגל כל דשן של המערכה .ואין הלכה
כר"י:

יו ַּב ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש,
)ח( ּ ֵכיצַ ד ַמעֲ ִב ִירים ַעל ָטהֳ ַרת עֲ ז ָָרהַ ,מ ְט ִּב ִ
ילין אֶ ת הַ ּ ֵכ ִלים ׁ ֶשהָ ּ
אוהוָּ .כל הַ ּ ֵכ ִלים
עו ַּב ּ ׁ ֻש ְלחָ ן ) ּובַ ּ ְמנוֹ ָרה( ּ ְ
ות ַט ּ ְמ ּ ּ
ֲרו ׁ ֶשלּ ֹא ִּתגְּ ּ
וְ אוֹ ְמ ִרין לָ הֶ םִ ,ה ָזּה ּ
יאו
או הָ ִר ׁ
וש ִל ִׁ
יו ַּב ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש ,י ֵׁש לָ הֶ ם ְׁשנִ יִ ּים ּ ְׁ
אשוֹ נִ ים ,י ִָב ּ
ישיםֶ ׁ ,ש ִאם נִ ְט ְמ ּ
ׁ ֶשהָ ּ
חוץ ִמ ּ ִמזְ ַּבח הַ זָּהָ ב
עונִ ין ְט ִבילָ הּ ,
יו ַּב ּ ִמ ְק ָ ּד ׁשְ ,ט ּ
ְׁשנִ יִ ּים ּ ַת ְח ּ ֵתיהֶ ןָּ .כל הַ ּ ֵכ ִלים ׁ ֶשהָ ּ
יעזֶר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים,
אֱל ֶ
ומזְ ַּבח הַ נְּ ֹח ׁ ֶשתִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהֵ ן ַּכ ּקַ ְרקַ עִּ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי ִ
ִּ
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהֵ ן ְמצֻ ּ ִפין:
רע"ב ) -ח( ואומרין להם .לעמי הארץ
ברגל .הזהרו שלא תגעו בשלחן .לפי שלא
יוכלו להטבילו לאחר הרגל ,שא"א לסלקו
ממקומו דכתיב ביה )שמות כ"ח( לחם פנים
לפני תמיד :טעונים טבילה .מפני טומאת
הרגל :חוץ ממזבח הזהב ומזבח הנחושת
מפני שהן כקרקע .מזבח הנחושת שהתורה
קראתו מזבח אדמה .ומזבח הזהב כתיב
)במדבר ג'( המנורה והמזבחות ,אתקש
מזבחות זה לזה .ושלחן הא אמרן דלא נגעו

גמרא

בו :מפני שהן מצופין .הכי קאמר ,וחכמים
מטמאין ואומרין שצריכין טבילה גם הם
מפני שהן מצופין ,דאי לא הוו מצופין יש
לטהרן משום כלי עץ העשויין לנחת .פי'
אחר וחכ"א דטעמא דאין צריכין טבילה לפי
שהם מצופין זהב ונחשת וצפויין בטיל לגביהן,
והוו ככלי עץ העשויין לנחת שאינן מטמאין,
ולא פליגי על ר"א אלא בטעמא דמלתא
בלבד .כך פי' הרמב"ם בהלכות מטמאי
משכב ומושב:

 -חגיגה דף כז' ע"א

חכמים אומרים מפני שהן מצופין :אדרבה כיון דמצופין נינהו מיטמאו
אימא וחכמים מטמאין מפני שהן מצופין ואיבעית אימא רבנן לרבי אליעזר
קאמרי מאי דעתיך משום דמצופין מיבטל בטיל צפויין גבייהו אמר רבי
אבהו אמר רבי אלעזר תלמידי חכמים אין אור של גיהנם שולטת בהן קל
וחומר מסלמנדרא ומה סלמנדרא שתולדת אש היא הסך מדמה אין אור
שולטת בו תלמידי חכמים שכל גופן אש דכתיב הלוא כה דברי כאש נאם
ה' על אחת כמה וכמה אמר ריש לקיש אין אור של גיהנם שולטת בפושעי
ישראל קל וחומר ממזבח הזהב מה מזבח הזהב שאין עליו אלא כעובי
דינר זהב כמה שנים אין האור שולטת בו פושעי ישראל שמלאין מצות
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כרמון דכתיב כפלח הרמון רקתך אל תקרי רקתך אלא רקנין שבך על אחת
כמה וכמה:
רש"י על הגמרא
אדרבה משום דמצופין נינהו נטמאו  -דאי
לאו מצופה יש להם לטהרם משום כלי עץ
העשוי לנחת :מאי דעתיך  -דילפת טעמא
מדקרינהו אדמה ,הא לאו הכי טמאין ,אף
על גב דעשוין לנחת :מפני שהן מצופין -
ובעי למימר שהציפוי מבטלן ,והוי להו ככלי

מתכות :מיבטל בטיל ציפויין לגבייהו -
דרחמנא קרא עץ לכולהו ,ובלאו האי קרא
נמי לא מקבלי טומאה :סלמנדרא  -חיה
הנבראת מן האור ,כשבוערין אש במקום אחד
שבע שנים תמיד בלי הפסק :כעובי דינר זהב
 -דבר מועט ,לא חסר זהבה ,דנעשה בו נס:

זוהר– משפטים דף קו' ע"ב

קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא
ול ֹכ ָּלא ּ ְ
ימא קַ ּ ֵמי ְּת ׁש ּובָ הְ ּ ,
ּ ָתנֵינָן ,לֵ ית ִמ ָּלה ְּב ָע ְל ָמא ְ ּדקַ יְ ּ ָ
יך ּ
יה אֹ ַרח חַ יִ ּים ,וְ אַ ף ַעל ּגַב
קֳבלֵ ּ
יוב ּ ָתא הָ א ִאזְ ָ ּד ַמן לָ ְ
ְמקַ ּ ֵבל וַ ַ ּדאי .וְ ִאי ּ ָתב ְּב ִת ּ ְ
אֲפילּ ּו
ִ
ֵיהּ ְ ,דהָ א
קונ ּ
ְ ּדפָ גִ ים ַמה ְ ּדפָ גִ ים ,כּ ָֹּלא ִא ְת ּ ָת ּקַ ן ,וְ כ ָֹּלא ִא ְתהַ ַ ּדר ַעל ְת ּ ּ
יה אוֹ ָמאָ ה) ,קמי קודשא בריך הוא קרי ביה כי יי' צבאות יעץ
ְּב ַמה ְ ּד ִאית ּ ֵב ּ
ומי יפר דא איהו רזא סתימא .ותו כד קודשא בריך הוא אומי אומאה לא
אומי אלא אם לא יעביד תיובתא דהא לית פתגמא דקיימא קמי תיובתא
קוד ׁ ָשא
ועל כלא מכפר קודשא בריך הוא כד עבדין תיובתא שלימתא( ּ ְ
ְּב ִר ְ
ָהו וְ גוֹ '
הוא ְמקַ ֵּבלּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,ירמיה כב( חַ י אֲ נִ י נְאֻ ם יְ ָי' ִּכי ִאם יִ ְהיֶה ָּכנְ י ּ
יך ּ
יוב ּ ָתא
ירי וְ גוֹ 'ּ .ובָ ַתר ְ ּד ָתב ְּב ִת ּ ְ
יש הַ זֶּה עֲ ִר ִ
בו אֶ ת הָ ִא ׁ
ְּ
וכ ִתיב )ירמיה כב( ִּכ ְת ּ
ְּכ ִתיב) ,דברי הימים א ג( ּובְ נֵי יְ כָ נְ יָה אָ ִסיר ְּבנוֹ וְ גוֹ 'ִ ,מ ָּכאן ִ ּד ְת ׁש ּובָ ה ִמ ְּת ַּבר
ימא קַ ּ ֵמי
ַּכ ּ ָמה גִּ זְ ִרין וְ ִדינִ ין ,וְ כַ ּ ָמה ׁ ַש ְל ְׁשלָ ִאין ְ ּדפַ ְרזְ לָ א ,וְ לֵ ית ַמאן ְ ּדקַ יְ ּ ָ
או ְּב ִפגְ ֵרי הָ ֲאנ ִָׁשים הַ ּפוֹ ְׁש ִעים
ְ ּד ִת ּ ְ
או וְ ָר ּ
יוב ּ ָתא .וְ ַעל ָ ּדא ְּכ ִתיב) ,ישעיה סו( וְ יָצְ ּ
עו ִּבי ,לָ א ְּכ ִתיב ,אֶ ָּלא הַ ּפוֹ ְׁש ִעים ִּביְּ ,דלָ א ָּב ָעאן ְלאָ ָתבָ א,
ֲשר ּ ָפ ְׁש ּ
ִּבי .א ׁ ֶ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
ֲמו ,הָ א ְמקַ ּ ֵבל לוֹ ן ּ ְ
ְּ
דו .אֲבָ ל ּ ֵכיוָ ן ְ ּד ִא ְת ַנח ּ
ול ִא ְת ַנח ֲָמא ַעל ַמה ְ ּד ָע ְב ּ
ְ
יהּ ,ופָ גִ ים ְּבאַ ְת ָרא ְ ּדלָ א
הואְּ .בגִ ין ַּכךַּ ,בר נ ָׁש ָ ּדא ,אַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּדפָ ׁ ַשע ּ ֵב ּ
ּ
ְ
ְ
הוא )דף
יהּ ְ ,דהָ א ּ ְ
יה ,וְ חָ ס ָעלֵ ּ
יהְ ,מקַ ּ ֵבל לֵ ּ
ִאצְ ְט ִריך ,וְ ָתב ְלקַ ֵמ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יהו ,וְ ִא ְת ְמלֵ י ַרח ֲִמים ַעל ָּכל עוֹ בָ דוֹ יְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר
ק"ו ע"ב( ָמלֵ א ַרח ֲִמין ִא ּ
אטון
ירי וְ עוֹ פוֹ י ָמ ּ
)תהלים קמה( וְ ַרח ֲָמיו ַעל ָּכל ַמעֲ ָ ׂשיוֲ .א ִפילּ ּו ַעל ְּב ִע ֵ
אטון ַרחֲמוֹ יָּ ,כל ׁ ֶש ּ ֵכן ַעל ְּבנֵי נ ׁ ָָשאְּ ,די ְַד ִעין
יהו ָמ ּ
ַרחֲמוֹ יִ .אי ָעלַ יְ ּ
יהו.
וְ ִא ְׁש ְּתמוֹ ְד ָעאן ְל ׁ ָש ְבחָ א ְל ָמ ֵ
יהו ,וְ ׁ ָש ָראן ָעלַ יְ ּ
אטון ָעלַ יְ ּ
אריהוֹ ןּ ְ ,ד ַרחֲמוֹ י ָמ ּ
ָ
ָ
ֲמיך ַר ִּבים יְ ָי' ְּכ ִמ ְׁש ּ ָפטֶ יך חַ יֵּינִ י:
וְ ַעל ָ ּדא אָ ַמר ָ ּדוִ ד) ,תהלים קיט( ַרח ֶ
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הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק א'
)טז( כל העונה אמן אחר ברכותיו הרי זה מגונה והעונה אחר ברכה שהיא סוף ברכות
אחרונות הרי זה משובח כגון אחר בונה ירושלים בברכת המזון ואחר ברכה אחרונה
של קריאת שמע של ערבית וכן בסוף כל ברכה שהיא סוף ברכות אחרונות עונה בה
אמן אחר עצמו:
)יז( ולמה יענה אמן אחר בונה ירושלים והרי אחריה ברכת הטוב והמטיב מפני שברכה
זו בימי חכמי משנה תקנוה וכאלו היא תוספת אבל סוף עיקר הברכות של ברכת
המזון היא בונה ירושלים ולמה לא יענה אמן אחר אהבת עולם מפני שהיא סוף ברכות
ראשונות של קריאת שמע וכן כל כיוצא בה מברכות שמברכין אותן תחלה לדבר כגון
ברכות שמברכין לפני קריאת מגילה והדלקת נר חנוכה למען לא יפסיק באמן בין
ברכה ובין הדבר שבירך עליו:

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

טעון גניזה

