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חק לישראל – פרשת ראה יום ג'
תורה -

דברים פרק יב'

אלֹהֵ יכֶ ם) :ד( לֹא ַתעֲ שׂ ּון ּ ֵכן לַ יהֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם:
)ד( לֹא ַתעֲ שׂ ּון ּ ֵכן לַ יהֹוָ ה ֱ

)ד( לָ א ַת ְע ְּבדוּן ּ ֵכן

קֳדם יְ ָי אֱלָ ֲהכוֹ ן:
ָ

אֲשר יִ ְבחַ ר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם ִמ ָּכל ִׁש ְבטֵ יכֶ ם לָ שׂ ּום אֶ ת
ֶׁ
)ה( ִּכי ִאם אֶ ל הַ ּ ָמקוֹ ם
ש ּ ָמה) :ה( ִּכי ִאם אֶ ל הַ ּ ָמקוֹ ם אֲ ׁ ֶשר יִ ְבחַ ר יְ הֹוָ ה
את ּ ׁ ָ
ְׁשמוֹ ׁ ָשם ְל ִׁשכְ נוֹ ִת ְד ְר ׁש ּו ּובָ ָ
ש ּ ָמה) :ה( אֶ ָּלהֵ ן ְלאַ ְת ָרא ִ ּדי
את ּ ׁ ָ
ֱאלֹהֵ יכֶ ם ִמ ָּכל ִׁש ְבטֵ יכֶ ם לָ שׂ ּום אֶ ת ְׁשמוֹ ׁ ָשם ְל ִׁש ְכנוֹ ִת ְד ְר ׁש ּו ּובָ ָ
יִ ִּת ְר ֵעי יְ ָי אֱלָ הֲ כוֹ ן ִמ ָּכל ִׁש ְב ֵטיכוֹ ן ְלאַ ְׁש ָראָ ה ְׁש ִכנְ ּ ֵת ּה ּ ַת ּ ָמן ְלבֵ ית ְׁש ִכנְ ּ ֵת ּה ִּת ְת ְּבעוּן וְ ֵתיתוּן ְל ַת ּ ָמן:

רומת י ְֶדכֶ ם
ֹתיכֶ ם וְ אֵ ת ְּת ּ ַ
אתם ׁ ָש ּ ָמה ֹעל ֵֹתיכֶ ם וְ זִ ְבחֵ יכֶ ם וְ אֵ ת ַמ ְעשְׂ ר ֵ
)ו( וַ הֲ בֵ ֶ
על ֵֹתיכֶ ם וְ זִ ְבחֵ יכֶ ם
אתם ׁ ָש ּ ָמה ֹ
כרֹת ְ ּבקַ ְרכֶ ם וְ צֹאנְ כֶ ם) :ו( וַ הֲ בֵ ֶ
וב ֹ
ֹתיכֶ ם ּ ְ
נִד ֵריכֶ ם וְ נִ ְדב ֵ
וְ ְ
כ רֹת ְ ּבקַ ְרכֶ ם וְ צֹאנְ כֶ ם) :ו( וְ ַתיְ תוּן
וב ֹ
רומת י ְֶדכֶ ם וְ נִ ְד ֵריכֶ ם וְ נִ ְד ֹב ֵתיכֶ ם ּ ְ
וְ אֵ ת ַמ ְעשְׂ ר ֵֹתיכֶ ם וְ אֵ ת ְּת ּ ַ
ְל ַת ּ ָמן עֲ לָ וָ ֵתיכוֹ ן וְ נִ ְכסַ ת קו ְּד ׁ ֵשיכוֹ ן וְ יָת ַמ ְעשְׂ ָר ֵתיכוֹ ן וְ יָת אַ ְפ ָר ׁשוּת י ְֶדכוֹ ן וְ נִ ְד ֵריכוֹ ן וְ נִ ְדבָ ֵתיכוֹ ן ו ְּבכוֹ ֵרי תוֹ ְרכוֹ ן
וְ ַענְ כוֹ ן:

)ז( וַ אֲכַ ְל ּ ֶתם ׁ ָשם ִלפְ נֵי יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ ם ּושְׂ ַמ ְח ּ ֶתם ְּבכֹל ִמ ְׁשלַ ח י ְֶדכֶ ם אַ ּ ֶתם
אֲשר ּ ֵב ַר ְכ ָך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך) :ז( וַ אֲכַ ְל ּ ֶתם ׁ ָשם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם ּושְׂ ַמ ְח ּ ֶתם
ֶׁ
ּובָ ּ ֵתיכֶ ם

ֲשר ּ ֵב ַר ְכ ָך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך:
ְּבכֹל ִמ ְׁשלַ ח י ְֶדכֶ ם אַ ּ ֶתם ּובָ ּתֵ יכֶ ם א ׁ ֶ
וְ ֶתחֱדוּן ְּב ֹכל אוֹ ׁ ָשטוּת י ְֶדכוֹ ן אַ ּתוּן ֶו ֱאנ ַׁש ָּב ּ ֵתיכוֹ ן ִ ּדי בָ ְרכָ ְך יְ ָי אֱלָ הָ ְך:

קֳדם יְ ָי אֱלָ הֲ כוֹ ן
יכלוּן ּ ַת ּ ָמן ָ
)ז( וְ ֵת ְ

יש ָּכל הַ יּ ׁ ָ
נו ֹעשִׂ ים ּפֹה הַ ּיוֹ ם ִא ׁ
)ח( לֹא ַתעֲ שׂ ּון ְּככֹל א ׁ ֶ
ָשר ְ ּבעֵ ינָיו) :ח( לֹא
ֲשר אֲ נַחְ ּ
ָשר ְ ּב ֵעינָיו:
יש ָּכל הַ יּ ׁ ָ
נו עֹשִׂ ים ּפֹה הַ ּיוֹ ם ִא ׁ
ַתעֲ שׂ ּון ְּככֹל אֲ ׁ ֶשר אֲ נ ְַח ּ

)ח( לָ א ַת ְע ְּבדוּן ְּכ ֹכל ִ ּדי אֲ נ ְַחנָא

ָע ְב ִדין הָ כָ א יוֹ ָמא ֵדין גְּ בַ ר ָּכל ָמן ְ ּדכָ ׁ ָשר קֳ ָדמוֹ ִהי:

רש"י
)ד( לא תעשון כן  -להקטיר לשמים בכל
מקום כי אם במקום אשר יבחר .ד"א ונתצתם
את מזבחותם ואבדתם את שמם לא תעשון
כן .אזהרה למוחק את השם ולנותץ אבן מן
המזבח או מן העזרה אמר רבי ישמעאל וכי
תעלה על דעתך שישראל נותצין את המזבחות
אלא שלא תעשו כמעשיהם ויגרמו עונותיכם
למקדש אבותיכם שיחרב:
)ה( לשכנו תדרשו  -זה משכן שילה:
)ו( וזבחיכם  -שלמים של חובה :מעשרותיכם
 מעשר בהמה ומעשר שני לאכול לפנים מןהחומה :תרומת ידכם  -אלו הבכורים
שנאמר בהם ולקח הכהן הטנא מידך :ובכרת
בקרכם  -לתתם לכהן ויקריבום שם:

)ז( אשר ברכך ה'  -לפי הברכה הבא:
)ח( לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים וגו' -
מוסב למעלה על כי אתם עוברים את הירדן
וגו' כשתעברו את הירדן מיד מותרים אתם
להקריב בבמה כל י"ד שנה של כיבוש וחילוק
ובבמה לא תקריבו כל מה שאתם מקריבים
פה היום במשכן שהוא עמכם ונמשח והוא
כשר להקריב בו חטאות ואשמות נדרים
ונדבות אבל בבמה אין קרב אלא הנידר
והנידב וזהו איש כל הישר בעיניו נדרים
ונדבות שאתם מתנדבים על ידי שישר
בעיניכם להביאם ולא ע"י חובה אותם
תקריבו בבמה:
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חק לישראל – פרשת ראה יום ג'
נביא

– ישעיה פרק נה' ד'-ח'

ומצַ וֵ ּ ה ְלאֻ ּ ִמים:
נְת ִּתיו נָגִ יד ּ ְ
אומים ַ
הֵ ן עֵ ד ְל ּ ּ ִ

)ד(
על כל מלכחתא:

)ד( הא רב לעממיא מניתה מלך ושליט

ָרוצו ְל ַמ ַען יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
עוך אֵ לֶ ָ
)ה( הֵ ן ּגוֹ י לֹא ֵת ַדע ִּת ְק ָרא וְ גוֹ י לֹא יְ ָד ּ ָ
יך
יך י ּ ּ
ְ
ש יִ שְׂ ָראֵ ל ִּכי פֵ אֲ ָרך) :ה( הא עם דלא תידע יפלחינך ועם דלא ידעוך ירהטון לאסקא לך
וְ ִל ְקדוֹ ׁ
מסין בדין יי אלהך ולקדישא דישראל ארי שבחך:

הו ִּב ְהיוֹ תוֹ קָ רוֹ ב:
ִ ּד ְר ׁש ּו יְ הֹוָ ה ְּב ִה ּ ָמצְ אוֹ ְק ָראֻ ּ

)ו(
קדמוהי עד דאתון קימין:

)ו( תבעו דחלתא דיי עד דאתון חיין בעו מן

ינו
ירח ֵ
יש אָ וֶן ַמ ְח ְׁשב ָֹתיו וְ י ָׁשֹב אֶ ל יְ הֹוָ ה וִ ַ
)ז( יַעֲ זֹב ָר ׁ ָשע ַ ּד ְרכּ וֹ וְ ִא ׁ
הו וְ אֶ ל ֱאלֹהֵ ּ
ֲמ ּ
ִּכי י ְַר ּ ֶ
בה ִל ְסלוֹ חַ ) :ז( ישביק רשיעה אורחה דרשעא וגבר אניס עשתונוהי ויתוב לפולחנא דיי וירחם
עלוהי ולדחלתא דאלהנא ארי מסגי לסלחא:

ִּכי לֹא ַמ ְח ְׁשבוֹ ַתי ַמ ְח ְׁשבוֹ ֵתיכֶ ם וְ לֹא ַד ְרכֵ יכֶ ם ְ ּד ָרכָ י נְאֻ ם יְ הֹוָ ה:

)ח(
מחשבתי מחשבתכון ולא אורחתכון תקנן כאורחת טובי אמר יי:

)ח( ארי לא

רש"י
)ד( לאומים  -שר וגדול עליהם ומוכיח
ומעיד דרכיהם על פניהם:
)ה( הן גוי לא תדע תקרא  -לשמושך אם
אלי תשמעו לשם ה' הנקרא עליך:
)ו( בהמצאו  -קודם גזר דין בעוד שהוא
אומר לכם דרשוני:

כתובים

)ח( כי לא מחשבותי מחשבותיכם  -אין שלי
ושלכם שוות לכך אני אומר לכם יעזוב רשע
דרכו ויתפוש את דרכי .ואיש אין מחשבותיו
 ויתפוש את מחשבותי לעשות הטוב בעיני,ומדרש אגדה כי לא מחשבותי וגו' אין דיני
כדיני בשר ודם אתם מי שמודה בדין מתחייב
אבל אני מודה ועוזב ירוחם )משלי כה(:

– תהילים פרק עה' ה'-ט'

ימו קָ ֶרן:
אָ ַמ ְר ִּתי לַ הוֹ ְל ִלים אַ ל ּ ָתהֹלּ ּו וְ לָ ְר ׁ ָש ִעים אַ ל ּ ָת ִר ּ

)ה (
תתלעבון ורשיעיא לא תרימון איקר:

רו ְבצַ וָ ּאר ָע ָתק:
ימו לַ ּ ָמרוֹ ם קַ ְרנְ כֶ ם ְּת ַד ְּב ּ
אַ ל ּ ָת ִר ּ

)ו(
די ממללין בתוקפא ובגדופין:

ומ ּ ַמעֲ ָרב וְ לֹא ִמ ּ ִמ ְד ַּבר הָ ִרים:
)ז( ִּכי לֹא ִמ ּמוֹ צָ א ּ ִ

)ה( אמרית למתלעבון לא

)ו( לא תרימון למרומא איקרכון אתון

)ז( ארום לית בר מני ממדנחא ועד מערבא

ולא מן צפונא דמדבריא ומן דרומא אתר טוריא:

)ח( ִּכי ֱאל ִֹהים ׁשֹפֵ ט זֶה י ְַׁש ּ ִפיל וְ זֶה י ִָרים:
ְ
ְ
תו
צו יִ ְׁש ּ ּ
)ט( ִּכי כוֹ ס ְּביַד יְ הֹוָ ה וְ יַיִ ן חָ ַמר ָמלֵ א ֶמסֶ ך וַ יּ ַּגֵ ר ִמזֶּה אַ ך ְׁש ָמ ֶריהָ יִ ְמ ּ
עי אָ ֶרץ) :ט( ארום כס דלוט ביד יי וחמר עשין מלי מזיגת מררתא לטלטלא מערת די רשיעיא
כּ ֹל ִר ְׁש ֵ
)ח( ארום אלהא דין זכי דנן ימאיך ודנן ירומם:

ומה דשרי מניה קשי מן דין קדמאין ברם דורדיהא ופקטיהא ימצצון ישתון כל רשיעי ארעא:

רש"י
)ה( להוללים  -לרשעים המערבבים את
ישראל:
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)ז( כי לא ממוצא  -השמש וממערבו ולא מן
המדברות שאתם מפרשים בשיירא להרבות
ממון לא בכל אלה להרים קרן:
)ח( כי אלהים שופט  -על כל הרעה
שעשיתם .זה ישפיל וזה ירים  -הגבוהים
ישפיל והנמוכים ירים:

משנה

)ט( כי כוס  -התרעלה בידו .ויין חמר -
חזק ווינו"ש בלעז .מלא מסך  -הכוס מלא
מזג למזוג ולהשקות את כל הגוים .ויגר מזה
 מזה הכוס יפיץ ויקלח את משתיהם לשוןכמים מוגרים )מיכה א'(:

 -סוטה פרק ה'

)א( ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶשהַ ּ ַמיִ ם בּ וֹ ְד ִקין אוֹ ָת ּהָּ ,כ ְך הַ ּ ַמיִ ם בּ וֹ ְד ִקין אוֹ תוֹ ֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )במדבר ה(
אֲסורה לַ בּ וֹ עֵ לֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )שם( נִ ְט ְמאָ ה,
ָּ
ֲסורה לַ ַּב ַעלָּ ,כ ְך
אוְּ .כ ׁ ֵשם ׁ ֶשא ּ ָ
אוּ ,ובָ ּ
ּובָ ּ
ְ
וְ נִ ְט ְמאָ הִּ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א .אָ ַמר ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַעָּ ,כך הָ יָה דוֹ ֵר ׁש זְ כַ ְריָה ּ ֶבן
אֲמורים ַּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה ִאם נִ ְט ְמאָ ה נִ ְט ְמאָ ה ,אֶ חָ ד
ִּ
הַ ּקַ ָ ּצבַ .ר ִּבי אוֹ מֵ רְׁ ,שנֵי ְפ ָע ִמים הָ
לַ ַּב ַעל וְ אֶ חָ ד לַ בּ וֹ ֵעל:
רע"ב ) -א( כך בודקים אותו  -את הבועל:
ובאו ובאו  -שניהם בוי"ו יתירא לדרשא:
נטמאה ונטמאה  -וי"ו יתירא דבונטמאה
שניה לדרשא :רבי אומר שני פעמים וכו' -

רבי לא דריש וי"ו יתירה כר"ע ,אלא רבוי
דקראי קא דריש ,בין בובאו ובאו ,בין
בנטמאה ונטמאה:

)ב( בּ וֹ בַ ּיוֹ ם ָ ּד ַר ׁש ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א) ,ויקרא יא( וְ כָ ל ְּכ ִלי חֶ ֶרשׂ אֲ ׁ ֶשר יִ ּפֹל ֵמהֶ ם אֶ ל
ּתוֹ כוֹ כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר ְּבתוֹ כוֹ יִ ְט ָמא ,אֵ ינוֹ אוֹ ֵמר טָ ֵמא אֶ לָ א יִ ְט ָמאְ ,ל ַט ּ ֵמא אֲ חֵ ִרים,
ישי .אָ ַמר ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַעִ ,מי יְ גַ ֶּלה ָעפָ ר
ִל ּ ֵמד ַעל ִּכ ָּכר ׁ ֵשנִ י ׁ ֶש ּ ְמ ַט ּ ֵמא אֶ ת הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
ֵמ ֵעינ ָ
ית אוֹ ֵמרָ ,ע ִתיד ּדוֹ ר אַ חֵ ר ְל ַטהֵ ר ִּכ ָּכר
ֶיךַ ,ר ָּבן יוֹ חָ נָן ּ ֶבן ז ַַּכאיֶ ׁ ,שהָ יִ ָ
הוא ָט ֵמא ,וַ הֲ לֹא עֲ ִקיבָ א ַת ְל ִמ ְיד ָך ֵמ ִביא
ְׁש ִל ִׁ
ישיֶ ׁ ,שאֵ ין לוֹ ִמ ְק ָרא ִמן הַ ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ּ
הוא ָט ֵמאֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר ,כּ ֹל אֲ ׁ ֶשר ְּבתוֹ כוֹ יִ ְט ָמא:
לוֹ ִמ ְק ָרא ִמן הַ ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -ב( בו ביום דרש  -כל היכי דתנינן
בו ביום ,ביום שהושיבו את ר' אלעזר בן
עזריה לנשיאות שנתרבו התלמידים ,שנתנו
רשות לכל ליכנס .ומשום דהך דרשה דנטמאה
ונטמאה נמי בו ביום נדרשה ,נקטינהו לכל
הנך הכא :כלי חרס  -הוא ראשון ,שנטמא מן
השרץ שהוא אב .והאוכל שבתוכו שני שטמאו
הכלי :אינו אומר טמא  -כל אשר בתוכו
טמא .אלא יטמא ,למדרש ביה נמי יטמא,

שמטמא את אחרים :למד על ככר שני -
להכי נקט ככר ,לפי שהוא מצוי בתנור:
שמטמא את השלישי  -ואפילו בחולין .דקרא
סתמא כתיב :דור אחר  -מן העתידים לבא.
שיטהר את השלישי ,ואף בתרומה ,שאין לו
מקרא מן התורה :והרי עקיבא תלמידך
מביא לו ראיה מן המקרא שהוא טמא  -אף
בחולין .ואין הלכה כר"ע ,דאין שני עושה
שלישי בחולין ,אלא בתרומה:

חוץ לָ ִעיר אֶ ת ּ ְפאַ ת
)ג( בּ וֹ בַ ּיוֹ ם ָ ּד ַר ׁש ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א )במדבר לה( ּ ַ
ומ ּד ֶֹתם ִמ ּ
חוצָ ה אֶ לֶ ף
קֵ ְד ָמה אַ ְל ּ ַפיִ ם ְּבאַ ּ ָמה וְ גוֹ 'ִ ּ ,
ומ ְק ָרא אַ חֵ ר אוֹ מֵ ר )שם( ִמ ִ ּקיר הָ ִעיר וָ ּ
אַ ּ ָמה סָ ִביבִ .אי אֶ ְפ ׁ ָשר לוֹ ַמר אֶ לֶ ף אַ ּ ָמהֶ ׁ ,ש ְּכבָ ר ֶנא ֱַמר אַ ְל ּ ַפיִ ם אַ ּ ָמה ,וְ ִאי
אֶ ְפ ׁ ָשר לוֹ ַמר אַ ְל ּ ַפיִ ם אַ ּ ָמהֶ ׁ ,ש ְּכבָ ר ֶנא ֱַמר אֶ לֶ ף אַ ּ ָמה ,הָ א כֵ יצַ ד ,אֶ לֶ ף אַ ּ ָמה
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ילי
יעזֶר ְּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי יוֹ סֵ י הַ גְּ ִל ִ
חום ׁ ַש ָּבתַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
ִמגְ ָר ׁש וְ אַ ְל ּ ַפיִ ם אַ ּ ָמה ְת ּ
וכ ָר ִמים:
שדוֹ ת ּ ְ
אוֹ ֵמר ,אֶ לֶ ף אַ ּ ָמה ִמגְ ָר ׁש וְ אַ ְל ּ ַפיִ ם אַ ּ ָמה ָ ׂ
רע"ב ) -ג( מגרש  -רחבה פנויה מזריעה
ומאילנות לנוי העיר :ואלפים לא הוזכר
לתתם ללויים ולא נאמרו אלא ליציאת תחום
שבת :שדות וכרמים ואלפים סביב נתנו

ללוים .מהם הניחו אלף סביב העיר למגרש,
והשאר שדות וכרמים .והלכה כרבי אליעזר
בנו של רבי יוסי הגלילי ,שתחום אלפים אמה
דרבנן:

ובנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת
משה ּ ְ
ֶׁ
)ד( בּ וֹ בַ ּיוֹ ם ָ ּד ַר ׁש ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א )שמות טו( ,אָ ז י ִָׁשיר
מוד
מוד לוֹ ַמר לֵ אמֹרַ ּ ,
רו לֵ א ֹ
ירה הַ זֹּאת לַ ה' וַ י ְ
הַ ּ ִׁש ָ
ומה ּ ַת ְל ּ
מ רֶ ׁ ,שאֵ ין ּ ַת ְל ּ
ֹאמ ּ
משה ַעל ָּכל ָ ּדבָ ר וְ ָדבָ ר,
יו יִ שְׂ ָראֵ ל עוֹ נִ ין אַ ח ֲָריו ׁ ֶשל ׁ ֶ
לוֹ ַמר לֵ אמֹרְ ,מלַ ּ ֵמד ׁ ֶשהָ ּ
ְּכקוֹ ִרין אֶ ת הַ הַ ֵּללְ ,לכָ ְך ֶנא ֱַמר לֵ אמֹרַ .ר ִּבי נְ חֶ ְמיָה אוֹ ֵמרְּ ,כקוֹ ִרין אֶ ת ְׁש ַמע
וְ לֹא כְ קוֹ ִרין אֶ ת הַ הַ ֵּלל:
רע"ב ) -ד( שאין ת"ל לאמר  -שאין דומה
לשאר לאמר שבתורה שהשכינה מדברת
למשה לאמר הדבור לישראל ,אבל כאן אין

לומר כן :כקורין את ההלל  -ראשי פרקים
בלבד היו עונים אחריו:

)ה( בּ וֹ בַ ּיוֹ ם ָ ּד ַר ׁש ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ּ ֶבן הֻ ְרקָ נוֹ ס ,לֹא ָעבַ ד ִא ּיוֹ ב אֶ ת הַ ּקָ דוֹ ׁש ָּב ּ ְ
רוך
ֶאֱמר )איוב יג( הֵ ן יִ ְק ְטלֵ נִ י לוֹ אֲ יַחֵ ל .וַ עֲ ַדיִ ן הַ ָ ּדבָ ר
הוא אֶ ָּלא ֵמאַ הֲבָ הֶ ׁ ,ש ּנ ַ
ּ
קול ,לוֹ אֲנִ י ְמצַ ּ ֶפה אוֹ אֵ ינִ י ְמצַ ּ ֶפהַ ּ ,ת ְלמוד לוֹ ַמר )שם כז( ַעד אֶ גְ וָ ע לֹא
ׁ ָש ּ
ש ַעִ ,מי יְ גַ ֶּלה ָעפָ ר
אָ ִסיר ּתֻ ּ ָמ ִתי ִמ ּ ֶמ ּנִ יְ ,מלַ ֵמד ׁ ֶש ֵמאַ הֲ בָ ה ָע ָ ׂשה .אָ ַמר ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻ
ָמ ָ
ֵמ ֵעינ ָ
יך ׁ ֶשלּ ֹא ָעבַ ד ִא ּיוֹ ב אֶ ת
ית דוֹ ֵר ׁש ָּכל י ֶ
ֶיךַ ,ר ָּבן יוֹ חָ נָן ּ ֶבן ז ַַּכאיֶ ׁ ,שהָ יִ ִ ָ
ָשר יְ ֵרא ֱאל ִֹהים וְ סָ ר ֵמ ָרע,
יש ּ ָתם וְ י ׁ ָ
הַ ּ ָמקוֹ ם אֶ ָּלא ִמיִ ּ ְראָ הֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )שם א( ִא ׁ
וַ הֲ לֹא יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ּ ַת ְל ִמיד ּ ַת ְל ִמ ְיד ָך ִל ּ ֵמד ׁ ֶש ּ ֵמאַ הֲבָ ה ָע ָ ׂשה:
רע"ב ) -ה( מאהבה  -שאהב את המקום:
שקול  -משקלו שוה אינו מכריע לכאן ולכאן.
יש לו הכתוב בוי"ו ומשמעותו כאילו היה לא
באל"ף .ויש לא באל"ף ומשמעותו כאילו

גמרא

כתוב בוי"ו .הן יקטלני ,הלא הוא הורגני לא
איחל לו עוד .או לו אני מיחל :מיראה -
מדאגת פורענות שלא תבא עליו :ירא אלהים
 -ולא אוהב אלהים:

 -סוטה דף ל' ע"ב

תנו רבנן דרש רבי יוסי הגלילי בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם
לומר שירה וכיצד אמרו שירה עולל מוטל על ברכי אמו ותינוק יונק
משדי אמו כיון שראו את השכינה עולל הגביה צוארו ותינוק שמט דד
מפיו ואמרו זה אלי ואנוהו שנאמר מפי עוללים ויונקים יסדת עוז היה רבי
מאיר אומר מנין שאפי' עוברים שבמעי אמן אמרו שירה שנאמר במקהלות
ברכו אלהים ה' ממקור ישראל )והא לא חזו אמר רבי תנחום כרס נעשה
להן כאספקלריא המאירה וראו( בו ביום דרש רבי יהושע בן הורקנוס שלא
עבד איוב כו' :וליחזי האי לא אי בלמ"ד אל"ף כתיב לא הוא אי בלמ"ד
וי"ו כתיב לו הוא וכל היכא דכתיב בלמ"ד אל"ף לא הוא אלא מעתה בכל
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צרתם לא צר דכתיב בלמ"ד אל"ף הכי נמי דלא הוא וכ"ת ה"נ והכתיב
ומלאך פניו הושיעם אלא )לאו( משמע הכי ומשמע הכי תניא רבי מאיר
אומר נאמר ירא אלהים באיוב ונאמר ירא אלהים באברהם מה ירא אלהים
האמור באברהם מאהבה אף ירא אלהים האמור באיוב מאהבה ואברהם
גופיה מנלן דכתיב זרע אברהם אוהבי מאי איכא בין עושה מאהבה לעושה
מיראה איכא הא דתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר גדול העושה מאהבה
יותר מן העושה מיראה שזה תלוי לאלף דור וזה תלוי לאלפים דור הכא
כתיב לאלפים לאהבי ולשומרי מצותי והתם כתיב ולשומרי מצותיו לאלף
דור התם נמי כתיב לאוהביו ולשומרי מצותיו לאלף דור האי לדסמיך ליה
והאי לדסמיך ליה הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דרבא חד אמר ליה
אקריון בחלמאי מה רב טובך אשר צפנת ליראיך וחד אמר ליה אקריון
בחלמאי וישמחו כל חוסי בך לעולם ירננו ויעלצו בך אוהבי שמך אמר להו
תרוייכו רבנן צדיקי גמורי אתון מר מאהבה ומר מיראה:
רש"י על הגמרא
עולל  -גדול מיונק כדכתיב )שמואל א טו(
מעולל ועד יונק ודרך המקרא לומר כן
כלומר כלה הכל מן החשוב עד הגרוע כמו
משור ועד שה )שם( :במקהלות  -כשנקהלו
על הים :ממקור  -אף אותם שבמקור:
וליחזי האי לא כו'  -ואמאי אמר הדבר
עדיין שקול :ה"נ דלא הוא  -וה"ק קרא אינו
חושש לצרתם ולא צר בה :באברהם  -כי ירא
אלהים אתה )בראשית כב( :תלוי  -זכותו

זוהר

לדורותיו להגין עליהם עד אלפים דור:
לאלפים לאוהבי  -סמך אוהביו לאלפים
ואידך קרא סמך לאלף דור אל שומרי מצותיו
דהיינו מיראה ואין אלו דומין לפרוש מאהבה
לפרוש מיראה )לעיל דף כב( דהנהו מאהבת
שכר ומיראת פורענות הקללות והעונשין
והכא מאהבת המקום ומיראתו שמוראו גדול
ומוטל על הבריות :וישמחו כל חוסי בך וגו'
 -סיפיה דקרא ויעלצו בך אוהבי שמך:

– משפטים דף קו' ע"ב

וכ ִתיב ַּב ְת ֵריהּ ְּ ,ד ָרכָ יו
ּ ָתא ֲחזֵיַ ,מה ְּכ ִתיב )ישעיה נז( וַ יֵּלֶ ְך ׁשוֹ בָ ב ְּב ֶד ֶרך ִלבּ וֹ ְ ּ .
ֲש ֵּלם נִ חֻ ִמים לוֹ וְ לַ אֲבֵ לָ יו .וַ יֵּלֶ ְך ׁשוֹ בָ ב ,אַ ף ַעל ּגַ ב
הו וַ א ׁ ַ
ָר ִא ִ
הו וְ אַ נְ חֵ ּ
יתי וְ אֶ ְר ּ ָפאֵ ּ
יהו ,וְ אַ ח ֲָרנִ ין
ְ ּדחַ יּ ִ
ָיבין ַע ְב ִדיןָּ ,כל ַמה ְ ּד ַע ְב ִדין ְּבזָדוֹ ן ְ ּדאַ זְ ִלין ְּבאָ ְרחָ א ְ ּד ִל ַּביְ ּ
יוב ּ ָתא,
יתא לוֹ ןְּ .ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ָת ִבין ִּב ְת ּ ְ
הו הַ ְת ָראָ ה ,וְ לָ א ָּב ָעאן ְלצַ יְ ָ
ַע ְב ִדין ְּב ּ
הו .הַ ְׁש ּ ָתא ִאית
ותא זְ ִמינָא לָ ְ
יוב ּ ָתא ,הָ א אַ ְסוָ ָ
וְ נ ְַט ִלין אָ ְרחָ א ָטבָ א ִ ּד ְת ּ ְ
קֳבלַ יְ ּ
ישא
ְל ִא ְס ּ ַת ְּכלָ אִ ,אי ַעל חַ יָּיא אָ ַמר ְק ָרא ,אוֹ ַעל ֵמ ַת ּיָיא אָ ַמר ְק ָראְּ .דהָ א ֵר ׁ ָ
ישא ִ ּד ְק ָרא ,אַ ְחזֵי ַעל
ישאֵ .ר ׁ ָ
יהו ֵר ׁ ָ
יהו סֵ יפָ א .וְ סֵ יפָ א ,לָ או ִא ּ
ִּד ְק ָרא ,לָ או ִא ּ
חַ ּיָיא .וְ סוֹ פֵ יהּ אַ ְחזֵי ַעל ֵמ ַת ּיָיא .אֶ ָּלאְ ,ק ָרא )ס"א רישא דקרא( אָ ַמרְּ ,בעוֹ ד
הוא ,וַ יֵּלֶ ְך ׁשוֹ בָ ב ְּב ֶד ֶרך ִלבּ וֹ ְּ ,בגִ ין ְ ּדיֵצֶ ר הָ ַרע
יהו ְּבחַ ּייוֹ  ,וְ הָ ִכי ּ
ְ ּדבַ ר נ ָׁש ִא ּ
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יוב ּ ָתא.
יה ,וְ ַעל ָ ּדא אָ זִ ל ׁשוֹ בָ ב ,וְ לָ א ָּב ֵעי ְלאָ ָתבָ א ִּב ְת ּ ְ
יהַ ּ ,ת ִ ּקיף וְ ִא ְת ּ ָת ּקַ ף ּ ֵב ּ
ְּדבֵ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
קוד ׁ ָשא
ישְּ ,בלָ א ּתוֹ ַע ְל ּ ָתא ,אָ ַמר ּ ְ
הוא חָ ֵמי אָ ְרחוֹ יְּ ,דקָ א אַ זְ ִלין ְּב ִב ׁ
ְּ
יך ּ
ְ
יתי,
הוא ִד ְכ ִתיב ְ ּד ָרכָ יו ָר ִא ִ
יד ּ
יכנָא ְלאַ ְת ְקפָ א ִּב ֵ
הוא ,אֲ נָא ִאצְ ְט ִר ְ
יה ,הֲ ָדא ּ
ְּב ִריך ּ
הוא
ותא ָ
)וארפאהו( ְּדקָ א אַ זְ ִלין ְּבחָ ׁשוֹ כָ א ,אֲ נָא ָּב ֵעי ְל ֵמיהָ ב לֵ יהּ אַ ְסוָ ָ
הֲדא ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יוב ּ ָתא
יה ִד ִת ּ ְ
יהו אָ ִעיל ְּב ִל ֵּביהּ אָ ְרחֵ ּ
הוְ ּ ,
הוא ִא ּ
יך ּ
ִד ְכ ִתיב וְ אֶ ְר ּ ָפאֵ ּ
הוְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )שמות לכ( לֵ ךְ
ותא ְלנִ ְׁש ָמ ֵת ּ
וְ אַ ְסוָ ָ
הוַ ,מאי וְ אַ נְ חֵ ּ
יה .וְ אַ נְ חֵ ּ
ְ
ישרְּ ,כ ַמאן ְ ּדאַ ְת ִקיף
הוא ְּבאֹ ַרח ֵמ ׁ ָ
ְּ
נְ חֵ ה אֶ ת הָ ָעם .אַ נְ ִהיג לֵ יהּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
חומים לוֹ וְ לַ אֲ בֵ לָ יו ,הָ א ִא ְתחָ ֵזי
ידא ְ ּדאַ ח ֲָרא ,וְ אַ פְ קֵ יהּ ִמ ּגוֹ ח ֲׁשוֹ כָ א .וַ אֲ ׁ ַש ֵּלם נִ ּ ִ
ִּב ָ
ימא ַּבחַ יִ ּין ְ ּדהוֹ ִאיל )אלא
יהו ,וְ קַ יְ ּ ָ
יהו) ,אלא( ִאין ,וַ ַ ּדאי ֵמ ָ
ְ ּד ִמ ָ
יתא ִא ּ
יתא ִא ּ
הו וַ אֲ ׁ ַש ֵּלם
יהו ָר ׁ ָשעֵ ,מ ָ
יתא ִא ְק ֵריַ .מ ּ
דאיהי איהו וקיימא בחיין והואיל( וְ ִא ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ָשאְּ ,דכֵ יוָ ן
יבו ִעם ְּבנֵי נ ׁ ָ
חומים לוֹ וְ לַ אֲבֵ לָ יו .אֶ ָּלא ּ ְ
נִ ּ ִ
הוא ָע ִביד ִט ּ
יך ּ
יה )בראשית קמ"ד ע"ב ,קס"ה ע"ב(
ולהָ ְלאָ הָ ּ ,פ ִקיד ִע ּ ֵמ ּ
ְּד ָעאל ִמי"ג ְׁשנִ ין ּ ְ
יהַּ .כד אָ זִ יל ַּבר
ֵיה ,וְ חַ ד ִמ ּ ׂש ָמאלֵ ּ
ימי ּנ ּ
יה ,חַ ד ִמ ִ
טורין ְ ּדנ ְַט ֵרי לֵ ּ
ְּת ֵרין ַמ ְלאָ ִכין נְ ּ ִ
יה
יה ְּבחֶ ְדוָ הַ ,מכְ ְרזָן קָ ֵמ ּ
יפו ִע ּ ֵמ ּ
ינון חַ ָ ּדאן ּ ֵב ּ
נ ָׁש ְּבאֹ ַרח ֵמ ׁ ָ
יה ,וְ ִא ּ ָת ִק ּ
ישרִ ,א ּ ּ
ינון ִמ ְתאַ ְּבלָ ן
בו יְ קָ ר ְל ִד ּ ּ ְ
ימוִ ,א ּ ּ
יוקנָא ְ ּד ַמ ְל ָּכא .וְ כַ ד אָ זִ יל ְּבאֹ ַרח ָע ִק ּ
וְ אַ ְמ ִרין ,הָ ּ
ְ
יה
הוא ,וְ אַ נְ ִהיג לֵ ּ
יה ּ ְ
ומ ְת ַע ְב ָרן ִמנֵיהֵ ּ .כיוָ ן ְ ּדאַ ְת ִקיף ּ ֵב ּ
יהִ ּ ,
ָעלֵ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
חומים לוֹ
ישרְּ ,כ ֵדין ְּכ ִתיב ,וַ ֲא ׁ ַש ֵּלם נִ חֻ ִמים לוֹ וְ לַ אֲ בֵ לָ יו .וַ אֲ ׁ ַש ֵּלם נִ ּ ִ
ְּבאֹ ַרח ֵמ ׁ ָ
יתא ,וְ ַעל ַמה ְ ּד ָעבַ ד הַ ְׁש ּ ָתא ,וְ ָתב
יהו ִא ְתנְ חַ ם ַעל ַמה ְ ּד ָעבַ ד ְּבקַ ְד ִמ ָ
יתד ִא ּ
ְּבקַ ְד ִמ ְ ּ
יה ַּכד
ינון ַמ ְלאָ ִכין ַ ּדהֲווֹ ִמ ְתאַ ְּבלָ ן ָעלֵ ּ
ִּב ְת ּ ְ
יוב ּ ָתאּ .ובָ ַתר ּ ֵכן וְ לַ אֲבֵ לָ יוִ ,א ּ ּ
יהו
יה ,הָ א וַ ּ ְ
רו ַּבה ֲֵד ּ
רו ִמ ּנ ּ
דלכָ ל ִס ְט ִרין .וְ הַ ְׁש ּ ָתא ִא ּ
ֵיה ,וְ הַ ְׁש ּ ָתא ְ ּד ִא ְתהַ ָ ּד ּ
ִא ְתעֲ בָ ּ
חַ י וַ ַ ּדאי .חַ י ְּבכָ ל ִס ְט ִרין ,אָ ִחיד ְּב ִאילָ נָא ְ ּדחַ ּיֵי ,וְ כֵ יוָ ן ְ ּדאָ ִחיד ְּב ִאילָ נָא ְ ּדחַ ּיֵי,
אוף
ְּכ ֵדין ִא ְק ֵרי ַּב ַעל ְּת ׁש ּובָ ה) ,נשא קכ"ב ע"ב( ְּדהָ א ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לְּ ,ת ׁש ּובָ ה ּ
רוַּ ,ב ַעל ְּת ׁש ּובָ ה ַמ ּ ָמ ׁש .וְ ַעל
הָ ִכי ִא ְק ֵרי .וְ ִא ַּ
יהב ַעל ְּת ׁש ּובָ ה ִא ְק ֵרי .וְ קַ ְד ָמאֵ י אָ ְמ ּ
מורים אֵ ינָם יְ כוֹ ִלים לַ עֲ מוֹ דְּ ,ב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ַּבעֲ לֵ י ְּת ׁש ּובָ ה
יקים גְּ ּ ִ
ָּדא ,א ֲִפילּ ּו צַ ִ ּד ִ
עוֹ ְמ ִדים:
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק א'
)יח( ולמה לא יענה אמן אחר ברכת הפירות וכיוצא בה מפני שהיא ברכה אחת ואין
עונין אמן אלא אחר ברכה אחרונה שקדמה אותה ברכה אחרת או ברכות כגון ברכות
המלך וברכות כהן גדול וכיוצא בהן להודיע שכבר השלים כל ברכותיו ולפיכך עונה
אמן:
)יט( כל האוכל דבר האסור בין בזדון בין בשגגה אינו מברך עליו לא בתחלה ולא בסוף
כיצד הרי שאכל טבל של דבריהם או שאכל מעשר ראשון שלא נטלו תרומותיו או
מעשר שני והקדש שלא נפדו כהלכתן אינו מברך ואין צריך לומר אם אכל נבלות
וטרפות או שתה יין נסך וכיוצא בו:
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חק לישראל – פרשת ראה יום ג'
)כ( אבל אם אכל דמאי אע"פ שאינו ראוי אלא לעניים או מעשר ראשון שנטלה תרומתו
אע"פ שלא ניטל ממנו חשבון תרומה גדולה והוא שהקדימו בשבלין או מעשר שני
והקדש שנפדו אע"פ שלא נתן את החומש הרי זה מברך תחלה וסוף וכן כל כיוצא בהן:

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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