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חק לישראל – פרשת שופטים יום א'
תורה -

דברים פרק טז'

יך ֹנ ֵתן ְל ָך ִל ְׁשבָ טֶ ָ
ֲשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
)יח( ׁשֹפְ ִטים וְ ׁש ְֹט ִרים ִּת ּ ֶתן ְל ָך ְּבכָ ל ְׁש ָע ֶר ָ
יך
יך א ׁ ֶ
טו אֶ ת הָ ָעם ִמ ְׁש ּ ַפט צֶ ֶדק) :יח( ׁש ְֹפ ִטים וְ ׁש ְֹט ִרים ִּת ּתֶ ן ְל ָך ְ ּבכָ ל ְׁש ָע ֶר ָ
ֲשר יְ הֹוָ ה
יך א ׁ ֶ
וְ ׁ ָש ְפ ּ

ֹתן ְל ָך ִל ְׁשבָ טֶ ָ
ֱאלֹהֶ ָ
טו אֶ ת הָ ָעם ִמ ְׁש ּפַ ט צֶ ֶדק:
יך נ ֵ
יך וְ ׁ ָש ְפ ּ
יְ ָי אֱלָ הָ ְך יָהֵ ב לָ ְך ְל ִׁש ְב ָט ְ
יך וִ ידוּנוּן יָת ַע ּ ָמא ִ ּדין ִ ּד ְק ׁשוֹ ט:

)יח( ַ ּד ּיָנִ ין וּפֻ ְר ָענִ ין ְּת ַמ ּנֵי לָ ְך ְּבכָ ל ִק ְרוָ ְ
יך ִ ּדי

)יט( לֹא ַת ּטֶ ה ִמ ְׁש ּ ָפט לֹא ַת ִּכיר ּ ָפנִ ים וְ לֹא ִת ּקַ ח ׁשֹחַ ד ִּכי הַ ּ ׁשֹחַ ד יְ ַע ּוֵר ֵעינֵי
יקם) :יט( לֹא ַת ּטֶ ה ִמ ְׁש ּפָ ט לֹא ַת ִּכיר ּפָ נִ ים וְ לֹא ִת ּקַ ח ׁשֹחַ ד ִּכי
חֲכָ ִמים וִ יסַ ֵּלף ִ ּדבְ ֵרי צַ ִ ּד ִ
יקם) :יט( לָ א ַתצְ לֵ י ִדין לָ א ִת ְׁש ְּתמוֹ ַדע אַ ּ ִפין וְ לָ א ְתקַ ּ ֵבל
הַ ּ ׁשֹחַ ד יְ ַע ּוֵר ֵעינֵי חֲ כָ ִמים וִ יסַ ּלֵ ף ִ ּד ְב ֵרי צַ ִ ּד ִ
ימין ו ְּמקַ ְלקֵ ל ּ ִפ ְת ּגָ ִמין ְּת ִריצִ ין:
אֲרי ׁשֹח ֲָדא ֵמ ַע ּוֵר ֵעינֵי חַ ִּכ ִ
ֹחֲדא ֵ
ׁש ָ

אֲשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ֹנ ֵתן לָ ְך:
)כ( צֶ ֶדק צֶ ֶדק ִּת ְר ּדֹף ְל ַמ ַען ִּת ְחיֶה וְ י ַָר ְׁש ּ ָת אֶ ת הָ אָ ֶרץ ׁ ֶ

)כ( צֶ ֶדק צֶ ֶדק ִּת ְר ּדֹף ְל ַמ ַען ִּת ְחיֶה וְ י ַָר ְׁש ּ ָת אֶ ת הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ֹנ ֵתן לָ ְך:
ירת יָת אַ ְר ָעא ַ ּדיְ ָי אֱלָ הָ ְך יָהֵ ב לָ ְך:
קֻ ְׁש ָטא ְּתהֵ י ָר ִדיף ְּב ִדיל ְ ּד ֵתיחֵ י וְ ֵת ַ

)כ( קֻ ְׁש ָטא

אֲש ָרה ָּכל עֵ ץ אֵ צֶ ל ִמזְ ַּבח יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
שה ָּל ְך:
אֲשר ּ ַתעֲ ֶ ׂ
יך ׁ ֶ
)כא( לֹא ִת ּ ַטע ְל ָך ׁ ֵ

לֹא ִת ּ ַטע ְל ָך אֲ ׁ ֵש ָרה ָּכל ֵעץ אֵ צֶ ל ִמזְ ַּבח יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
שה לָּ ְך:
יך אֲ ׁ ֶשר ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ָּכל ִאילָ ן ִּב ְס ַטר ַמ ְד ְּבחָ א ַ ּדיְ ָי אֱלָ הָ ְך ִ ּדי ַת ְע ּ ֶבד לָ ְך:

)כא(

)כא( לָ א ִתצּוֹ ב לָ ְך אֲ ׁ ֵש ַרת

הוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֲשר
יך) :כב( וְ לֹא ָת ִקים ְל ָך ַמ ֵ ּצבָ ה א ׁ ֶ
שנֵא יְ ֹ
)כב( וְ לֹא ָת ִקים ְל ָך ַמ ֵ ּצבָ ה אֲ ׁ ֶשר ָ ׂ
שנֵא יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך) :כב( וְ לָ א ְת ִקים לָ ְך קָ ָמא ִ ּדי סָ נֵי יְ ָי אֱלָ הָ ְך:
ָׂ

יז )א( לֹא ִתזְ ַּבח לַ יהֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
מום כּ ֹל ָ ּדבָ ר ָרע ִּכי
ֲשר יִ ְהיֶה בוֹ
שה א ׁ ֶ
יך ׁשוֹ ר וָ ֶ ׂ
ּ
הוא) :א( לֹא ִתזְ ַּבח לַ יהֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
תוֹ עֲ בַ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
אֲשר יִ ְהיֶה
שה ׁ ֶ
יך ׁשוֹ ר וָ ֶ ׂ
יך ּ
מום כּ ֹל ָ ּדבָ ר ָרע ִּכי תוֹ עֲ בַ ת יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
קֳדם יְ ָי אֱלָ הָ ְך ּתוֹ ר
הוא) :א( לָ א ִתכּ וֹ ס ָ
בוֹ
יך ּ
ּ
קֳדם יְ ָי אֱלָ הָ ְך הוּא:
אֲרי ְמ ָרחָ ק ָ
יש ֵ
וְ ִא ּ ָמר ִ ּדי יְ הֵ י בֵ ּה מו ָּמא כּ ֹל ִמ ַ ּד ַעם ִּב ׁ

רש"י
)יח( שופטים ושוטרים  -שופטים דיינים
הפוסקים את הדין :ושוטרים  -הרודין את
העם אחר מצותם שמכין וכופתין במקל
וברצועה עד שיקבל עליו את דין השופט:
בכל שעריך  -בכל עיר ועיר :לשבטיך -
מוסב על תתן לך .שופטים ושוטרים תתן לך
לשבטיך בכל שעריך אשר ה' אלהיך נתן לך:
לשבטיך  -מלמד שמושיבין דיינין לכל שבט
ושבט ובכל עיר ועיר :ושפטו את העם וגו'
מנה דיינין מומחים וצדיקים לשפוט צדק:
)יט( לא תטה משפט  -כמשמעו :לא תכיר
פנים  -אף בשעת הטענות אזהרה לדיין שלא
יהא רך לזה וקשה לזה אחד עומד ואחד יושב
לפי שכשרואה שהדיין מכבד את חבירו
מסתתמין טענותיו :ולא תקח שחד  -אפילו
לשפוט צדק :כי השחד יעור  -משקבל שוחד

ממנו אי אפשר שלא יטה את לבבו אצלו
להפך בזכותו :דברי צדיקים  -דברים
המצודקים משפט אמת:
)כא( צדק צדק תרדף  -הלך אחר בית דין
יפה :למען תחיה וירשת  -כדאי הוא מנוי
הדיינין הכשרים להחיות את ישראל ולהושיבן
על אדמתן:
)כב( ולא תקים לך מצבה  -מצבת אבן אחת
להקריב עליה אפילו לשמים :אשר שנא.
מזבח אבנים ומזבח אדמה צוה לעשות ואת זו
שנא כי חק היתה לכנענים ואע"פ שהיתה
אהובה לו בימי האבות עכשיו שנאה מאחר
שעשאוה אלו חק לעבודת כוכבים:
)א( לא תזבח וגו' כל דבר רע  -אזהרה
למפגל בקדשים ע"י דבור רע .ועוד נדרשו בו
שאר דרשות בשחיטת קדשים:
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חק לישראל – פרשת שופטים יום א'
נביא

– ישעיה נא' יב'-יז'

ומ ּ ֶבן אָ ָדם חָ צִ יר
ָמות ּ ִ
הוא ְמנַחֶ ְמכֶ ם ִמי אַ ְּת וַ ִּת ְיר ִאי ֵמאֱנוֹ ׁש י ּ
)יב( אָ ֹנ ִכי אָ ֹנ ִכי ּ
ָתן) :יב( אנא אנא הוא מנחמכון ממן אתון דחלין מאנשא דמאית ומבר אנשא די כעסבא חשיב:
יִ ּנ ֵ
ָ
ֹשך נוֹ טֶ ה ׁ ָש ַמיִ ם וְ יֹסֵ ד אָ ֶרץ וַ ְּתפַ חֵ ד ּ ָת ִמיד ָּכל הַ ּיוֹ ם ִמ ּ ְפנֵי
)יג( וַ ִּת ְׁש ַּכח יְ הֹוָ ה ע ֶׂ
מצִ יק) :יג( ואתנשיתא פולחנא דיי
ֲשר כּ וֹ נֵן ְלהַ ְׁש ִחית וְ אַ יֵּה ח ֲַמת הַ ּ ֵ
ח ֲַמת הַ ּ ֵמצִ יק ַּכא ׁ ֶ
דעבדך דתלא שמיא ושכליל ארעא ודחלתא תדירא כל יומא מן קדם חמת מעיקא כמא דמתקנין לחבלא
וכען אן היא חמת דמעיקא:

ָמות לַ ּ ׁ ַשחַ ת וְ לֹא יֶחְ סַ ר לַ ְחמוֹ :
ִמהַ ר צֹעֶ ה ְל ִה ּ ָפ ֵתחַ וְ לֹא י ּ

)יד(
לאתגלאה ולא ימותון צדיקיא לחבל ולא יחסרון מזוניהון:

)יד( מוחי פורענותא

וְ אָ ֹנ ִכי יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
ֱמו ּגַ ָּליו יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת ְׁשמוֹ :
יך רֹגַ ע הַ יָּם וַ ֶיּה ּ

)טו(
דנזיף בימא והמן גלוהי יי צבאות שמה:

)טו( ואנא יי אלהך

ית ָ
)טז( וָ אָ שִׂ ים ְ ּדבָ ַרי ְּב ִפ ָ
ט ַע ׁ ָש ַמיִ ם וְ ִלי ֹסד אָ ֶרץ וְ לֵ אמֹר
יך ִלנְ ֹ
ובצֵ ל י ִָדי ִּכ ִּס ִ
יך ּ ְ
תה) :טז( ושויתי פתגמי נבואתי בפומך ובטלל גבורתי אגנית עלך לקימא עמא דאמיר
ְלצִ ּיוֹ ן ַע ּ ִמי אָ ּ ָ
עליהון דיסגון ככוכבי שמיא ולשכללא כנשתא דאמיר עליהון דיסגון כעפרא דארעא ולמימר לדדירין
בציון עמי אתון:

אֲשר ׁ ָש ִתית ִמ ּיַד יְ הֹוָ ה אֶ ת כּ וֹ ס ח ֲָמתוֹ
רוש ִ ַלם ׁ ֶ
קומי יְ ּ ׁ ָ
)יז( ִה ְתעוֹ ְר ִרי ִה ְתעוֹ ְר ִרי ּ ִ
אֶ ת קֻ ַּב ַעת כּ וֹ ס הַ ּ ַת ְר ֵעלָ ה ׁ ָש ִתית ָ
מצִ ית) :יז( אתרבא אתרבא קומי ירושלם דקבילת מן קדם
יי ית כסא דחימתה ית פילי כסא דלוטא שתית אערית:

רש"י
)יב( מי את  -בת צדיקים כמותך מלאה זכיו'
למה תיראי מאנוש אשר סופו למות:
)יג( ותשכח ה' עושך  -ולא נשענת עליו.
המציק  -מושלי אומות העולם המשעבדים
בכם .כאשר כונן  -נזדמן .ואיה חמת המציק
 מחר בא ואיננו:)יד( מהר צועה להפתח  -אפי' נקבין קשין
עליו וצריך הוא להפתח בהילוך המעים כדי
שלא ימות לשחת וכיון שמיהר להפתח צריך
הוא למזונות רבים שאם יחסר לחמו אף הוא
ימות .צועה  -לשון דבר העומד להיו' נירוק
כמו שאומר במואב שדימהו הנבי' ליין )ירמי'
מח( השקט אל שמריו ולא הורק מכלי אל
כלי ונא' שם ושלחתי לו צועים וצעהו וכליו
יריקו ,ד"א מהר צועה אותו האויב המציק
שהוא עכשיו חגור מתני' חלוץ כח ימהר
להפתח ולהיות חלש .צועה  -חוגר כמו
)ישעיהו סג( צועה ברוב כחו .ולא ימות -

המסור בידו לשחת אבל הלשון ראשון מדר'
אגד' הוא בפסיקת' רבתי:
)טו( רוגע הים  -לשון עורי רגע )איוב ז(
פרונצ"א בלע"ז:
)טז( לנטוע שמים  -לקיימא עמא דאמיר
עליהון דיסגון ככוכבי שמיא .וליסוד ארץ -
ולשכללא כנישתא דאמיר עליהון דיסגון
כעפרא דארעא:
)יז( קבעת  -ת"י פילי והוא שם כוס ולי
נראה קבעת אלו השמרים הקבועים בתחתית
הכלי ומצית יורה עליו כמה שנאמר שמריה
ימצו )תהלים עה( .התרעלה  -הוא משקה
המטמטם ומתיש כח האדם כאסור וקשור
ומעוטף כמו הברושים הרעלו )נחום ב(
והשרות והרעלות שהוא לשון עיטוף ובמס'
שבת מדיות רעולו' מין סרבל נאה להתעטף
בו .תרעלה  -אינטומישמנ"ט בלע"ז .מצית
 -אגושטי"ר בלע"ז:
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חק לישראל – פרשת שופטים יום א'
כתובים

 -תהילים פרק ז' יג'-יח'

ִאם לֹא י ָׁש ּוב חַ ְרבּ וֹ יִ ְלטוֹ ׁש קַ ְׁש ּתוֹ ָד ַר ְך וַ יְ כוֹ נְ נֶהָ :

)יג(
שחיז קשתיה מתיחא וסדירא:

וְ לוֹ הֵ ִכין ְּכלֵ י ָמוֶת ִח ָ ּציו ְלד ְֹל ִקים יִ ְפ ָעל:

)יד(
צדיקיא יעביד:

)יג( אם לא יתוב לדחלתיה סיפיה

)יד( ומטולתיה תקין זיני מותא גירוי לדלקי

)טו( ִה ּנֵה יְ חַ ֶּבל אָ וֶ ן וְ הָ ָרה ָע ָמל וְ יָלַ ד ׁ ָשקֶ ר:
שחַ ת יִ ְפ ָעל) :טז( שוח חפר ונמציה ונפל בשוחתא די עבד:
הו וַ יִ ּ ּפֹל ְּב ׁ ַ
)טז( בּ וֹ ר ָּכ ָרה וַ יּ ְַח ּ ְפ ֵר ּ
ֹאשוֹ וְ ַעל קָ ְדקֳדוֹ ח ָ
)יז( י ָׁש ּוב עֲ ָמלוֹ בְ ר ׁ
ֲמסוֹ י ֵֵרד) :יז( יתוב לעותיה ברישיה ועל מוקדיה
)טו( הא יצטער לשקר ויעדי עמלא ויליד שקרא:

חטופיה יחות:

אוֹ ֶדה יְ הֹוָ ה ְּכצִ ְדקוֹ וַ אֲ ז ּ ְַמ ָרה ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה עֶ ְליוֹ ן:

)יח(
אלהא עלאה:

)יח( אשבח יי בצדקתיה ואשכח שום

רש"י
)יג( אם לא ישוב  -הרשע מרשעו .חרבו
ילטוש  -הקב"ה עליו ילטוש פורביר"א בלעז
וידרוך קשתו:
)יד( ולו  -ולרשע הכין הקב"ה כלי מות.
לדלקים  -לרודפים כמו כי דלקת אחרי
)בראשית לא( וכן פירושו חציו להרוג את
הרשעים הדולקים את הצדיקים יפעל הקב"ה
ויזמינם להמיתם ,כל דליקה לשון רדיפה היא:

משנה

)טו( יחבל  -לשון הריון ולידה כמו )שיר ח(
שמה חבלתך אמך .והרה עמל וילד שקר -
כל מה שהוא מוליד ויגע הכל משקר בו
שאינו מתקיים בידו מתלא אמר כל מה
דשקרא מוליד פחתא נסבא:
)יח( אודה ה' כצדקו  -כשיצדיק הדין הגמור
לשפוט הרשעים כרשעם:

 -תרומות פרק ה'

אשוֹ ן ,אוֹ
שר ִר ׁ
רומה ְט ֵמאָ ה ׁ ֶשנ ְָפלָ ה ְלפָ חוֹ ת ִמ ּ ֵמאָ ה חֻ ִ ּלין ,אוֹ ְל ַמעֲ ֵ ׂ
)א( ְסאָ ה ְת ּ ָ
בו .וְ ִאם ְטהוֹ ָרה הָ יְ ָתה
ְל ַמעֲ ֵ ׂשר ׁ ֵשנִ י ,אוֹ ְלהֶ ְק ֵ ּד ׁשִּ ,בין ְט ֵמ ִאין ּ ֵבין ְטהוֹ ִרים ,יִ ְרקָ ּ
חוץ ִמ ְ ּד ֵמי אוֹ ָתהּ ְסאָ ה .וְ ִאם
רו לַ כּ ֹהֲנִ ים ִּב ְד ֵמי ְת ּ ָ
רומהּ ,
אוֹ ָת ּה הַ ְּסאָ ה ,יִ ּ ְמכְ ּ
שר ׁ ֵשנִ י אוֹ
שר .וְ ִאם ְל ַמעֲ ֵׂ
רומת ַמעֲ ֵ ׂ
אשוֹ ן נ ְָפלָ ה ,יִ ְק ָרא ׁ ֵשם ִל ְת ּ ַ
ְל ַמעֲ ֵ ׂשר ִר ׁ
קודים
לו נִ ּ ּ ִ
יו אוֹ ָתן הַ חֻ ִ ּלין ,יֵאָ ְכ ּ
דו .וְ ִאם ְט ֵמ ִאים הָ ּ
ְלהֶ ְק ֵ ּד ׁש נ ְָפלָ ה ,ה ֲֵרי אֵ לּ ּו יִ ּ ָפ ּ
קו ְל ִע ּסוֹ תְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יְ הֵ א ְב ָמקוֹ ם
אוֹ ְקלָ יוֹ ת ,אוֹ יִ לּ וֹ ׁש ּו ְב ֵמי פֵ רוֹ ת ,אוֹ יִ ְתחַ ְ ּל ּ
אֶ חָ ד ַּכ ּ ֵביצָ ה:
רע"ב ) -א( סאה תרומה טמאה שנפלה
לפחות ממאה חולין  -דתרומה טמאה נמי
עולה באחת ומאה :ירקבו  -דאי אפשר לכהן
לאכלה משום תרומה טמאה .והא דלא תנן
ידלקו ,משום דחיישינן דלמא אדמדליק להו
אתא בהו לידי תקלה ואתו למיכל מנייהו
משום דדמוע קיל להו לאינשי ולא מזדהרי
ביה כולי האי :ואם טהורה היתה אותה סאה

 וגם החולין טהורים :ימכרו לכהנים בדמיתרומה  -שדמיה פחותים ,לפי שאין לה
אוכלים מרובים וגם אם נטמאת לא חזיא
לאכילה:
חוץ מדמי אותה סאה  -שצריך ליתנה לכהן:
ואם למעשר ראשון  -טהור שלא נטלה ממנו
תרומת מעשר נפלה .יבקש מן הלוי שיחליפם
לו בחולין .ויעשם הלוי תרומת מעשר על
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טבלו :ואם למעשר שני והקדש טהורים
נפלה  -יפדו ,ויאכל דמי המעשר בירושלים,
והדמוע ימכור לכהנים בדמי תרומה חוץ
מדמי אותה סאה :ואם טמאים היו  -החולין
והמעשר ראשון שנפלה בהן תרומה טהורה,
דהשתא לא מצי למעבדינהו תרומת מעשר
על מקום אחר ,מפריש עליו תרומת מעשר
וימכרנו לכהנים ויאכלום הכהנים ניקודים,
פירוש ביובש כמו יבש היה נקודים )יהושע
ט( :או קליות  -כי היכי דלא תתכשר
התרומה הטהורה שיש בה ,לקבל טומאה,
דכל אוכל שלא בא עליו משקה משבעה
משקים אינו מוכשר לקבל טומאה :או ילושו
במי פירות  -כגון מי תותים ורמונים דלא
מכשרי :או יחלקום לעיסות  -שיתן פחות

מכביצה בכל עיסה ועיסה ,דאוכל שהוא
פחות מכביצה אינו מקבל טומאת אוכלים
ואינו מטמא טומאת אוכלים .ואי קשיא מאי
שנא מסאה תרומה טמאה שנפלה בחולין
טהורים דאמרינן ירקבו משום דעושה הכל
תרומה ונחשב כתרומה טמאה טהורה
שנתערבו ,ואם כן תרומה טהורה וחולין
טמאים נמי שנתערבו יחשבו כתרומה טהורה
וטמאה שנתערבו ויהיו אסורים באכילה .ויש
לומר דלא דמי ,דלעיל הנך חולין נשו
כתרומה ליאסר לזרים מכח תרומה טמאה
הלכך לכהנים נמי אסירי כדין תרומה טמאה,
אבל הנך חולין דהכא אין נעשים תרומה אלא
מכח תרומה טהורה הלכך שריין לכהנים
כתרומה טהורה:

רע"ב ) -ב( סאה תרומה טמאה שנפלה
למאה חולין טהורים  -והשתא התרומה
עולה באחד ומאה ולא נעשה הכל מדומע,
והחולין טהורים לא הוכשרו לקבל טומאה
ולא טימאתן התרומה טמאה :תירום ותשרף
 -כשם שאם היתה תרומה טהורה תעלה

ותאכל ,כך הטמאה תירום ותשרף .והאי
תשרף דומיא דתרקב שאסור ליהנות ממנה
בשעה ששורפה דאי שרית ליה ליהנות ממנה
אתי למיכלא דסבור שהיא מותרת על ידי
ביטול :תעלה ותאכל נקודים  -ביובש כוליה
כדפרשינן לעיל( .והלכה כחכמים:

יעזֶר אוֹ ֵמר,
רומה ְט ֵמאָ ה ׁ ֶש ּנ ְָפלָ ה ְלתוֹ ְך ֵמאָ ה חֻ ִ ּלין ְטהוֹ ִריןַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
)ב( ְסאָ ה ְת ּ ָ
ש ֵרףֶ ׁ ,שאֲנִ י אוֹ ֵמרְ ,סאָ ה ׁ ֶש ּנ ְָפלָ ה ִהיא ְסאָ ה ׁ ֶש ָע ְל ָתה .וַ חֲכָ ִמים
ּ ֵתרוֹ ם וְ ִת ּ ָ ׂ
קודים אוֹ ְקלָ יוֹ ת ,אוֹ ִתלּ וֹ ׁש ְּב ֵמי פֵ רוֹ ת ,אוֹ ִת ְתחַ ֵּלק
אוֹ ְמ ִריםַ ּ ,תעֲ לֶ ה וְ ֵתאָ כֵ ל נִ ּ ּ ִ
ְל ִע ּסוֹ תְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יְ הֵ א ְב ָמקוֹ ם אֶ חָ ד ַּכ ּ ֵביצָ ה:

קודים
רומה ְטהוֹ ָרה ׁ ֶש ּנ ְָפלָ ה ְל ֵמאָ ה חֻ ִ ּלין ְט ֵמ ִאיןַ ּ ,תעֲ לֶ ה וְ ִ◌ ֵתאָ כֵ ל נִ ּ ּ ִ
)ג( ְסאָ ה ְת ּ ָ
אוֹ ְקלָ יוֹ ת ,אוֹ ִתלּ וֹ ׁש ְּב ֵמי פֵ רוֹ ת ,אוֹ ִת ְתחַ ֵּלק ְל ִע ּסוֹ תְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יְ הֵ א ְב ָמקוֹ ם
אֶ חָ ד ַּכ ּ ֵביצָ ה:
רע"ב ) -ג( תעלה ותאכל  -בהא מודה רבי
אליעזר דאף אותה סאה נאכלת ,משום
דלעיל תרומה טמאה נפלה אף על פי
שנתבטלה בחוליןהטהורים מכל מקום

כשמגביהה שם תרומה עליה וחוזרת לשמה
הראשון .אבל הכא דטהורה נפלה אף על פי
שהחולין היו טמאים כשמגביהה חזרה לשם
תרומה טהורה כמו שהיתה:

רומה ְטהוֹ ָרהֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי
רומה ְט ֵמאָ ה ׁ ֶש ּנ ְָפלָ ה ְל ֵמאָ ה ְסאָ ה ְת ּ ָ
)ד( ְסאָ ה ְת ּ ָ
וטהוֹ ָרה
רו בֵ ית ִה ֵּלל ְלבֵ ית ׁ ַש ּ ַמאי ,הוֹ אֵ יל ּ ְ
אוֹ ְס ִריםּ ,ובֵ ית ִה ֵּלל ַמ ִּת ִרין .אָ ְמ ּ
סורה לַ כּ ֹהֲנִ יםַ ,מה ְּטהוֹ ָרה עוֹ לָ ה ,אַ ף ְטמֵ אָ ה ַתעֲ לֶ ה.
וט ֵמאָ ה אֲ ּ ָ
סורה לַ זּ ִָרים ּ ְ
אֲ ּ ָ
לו הַ חֻ ִ ּלין הַ ּקַ ִ ּלין הַ ּמֻ ּ ָת ִרין לַ זּ ִָרים ,אֶ ת
רו לָ הֶ ם ֵּבית ׁ ַש ּ ַמאי לֹאִ ,אם הֶ עֱ ּ
אָ ְמ ּ
ֲסורה לַ זּ ִָרים ,אֶ ת הַ ְּט ֵמאָ הְ .לאַ חַ ר
ֲמורה הָ א ּ ָ
רומה הַ ח ּ ָ
הַ ְּטהוֹ ָרהַ ּ ,תעֲ לֶ ה ְת ּ ָ
עוט ּה:
ש ֵרף .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אָ ְב ָדה ְב ִמ ּ ָ
יעזֶר אוֹ ֵמרֵ ּ ,תרוֹ ם וְ ִת ּ ָ ׂ
דוַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
ׁ ֶשהוֹ ּ
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רע"ב ) -ד( בית שמאי אוסרים  -דסברי
תרומה טמאה שנתערבה בטהורה אינה עולה
באחד ומאה כדמפרש טעמא לקמן :לאחר
שהודו בית שמאי לדברי בית הלל  -משום
דהקשו להם בית הלל לבית שמאי ומה
תרומה טהורה שהיא במיתה אצל הזרים

עולה ,טמאה שהיא בעשה אצל כהן לא כל
שכן ,וחזרו בית שמאי להורות כדברי בית
הלל :תירום ותשרף  -והשאר מותר :אבדה
במעוטה  -כיון דהכל תרומה ואין כאן גזל
השבט אפילו לתרום אין צריך .והלכה
כחכמים:

יעזֶר
אֱל ֶ
רומה ׁ ֶש ּנ ְָפלָ ה ְל ֵמאָ הִ ,הגְ ִּביהָ ּה וְ ִ◌נ ְָפלָ ה ְל ָמקוֹ ם אַ חֵ רַ ,ר ִּבי ִ
)ה( ְסאָ ה ְת ּ ָ
רומה וַ ַ ּדאי .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ינָה ְמ ַד ּ ַמ ַעת אֶ ָּלא ְל ִפי
אוֹ ֵמרְ ,מ ַד ּ ַמ ַעת ִּכ ְת ּ ָ
חֶ ְׁשבּ וֹ ן:
רע"ב ) -ה( כתרומה ודאי  -רבי אליעזר
לטעמיה דאמר שאני אומר סאה שנפלה היא
סאה שעלתה :אינה מדמעת אלא לפי חשבון

 והסאה שהגביה אין בה אלא חלק אחדממאה תרומה והשאר חולין:

עו ,וִ נָפַ ל ִמן הַ ְמ ֻד ּ ָמע ְל ָמקוֹ ם אַ חֵ ר,
רומה ׁ ֶש ּנ ְָפלָ ה ְלפָ חוֹ ִ
)ו( ְסאָ ה ְת ּ ָ
תמ ּ ֵמאָ ה וְ נִ ַ ּד ּ ְמ ּ
רומה וַ ָ ּדאי .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין הַ ְמ ֻד ּ ָמע
ַר ִּבי א ֱִליעֶ זֶר אוֹ מֵ רְ ,מ ַד ּ ַמ ַעת ִּכ ְת ּ ָ
ְמ ַד ּ ֵמ ַע אֶ ָּלא ְל ִפי חֶ ְׁשבּ וֹ ן ,וְ אֵ ין הַ ְמחֻ ּ ָמץ ַמ ְח ִמיץ אֶ ָּלא ְל ִפי חֶ ְׁשבּ וֹ ן ,וְ אֵ ין הַ ּ ַמיִ ם
אובים ּפוֹ ְס ִלים אֶ ת הַ ּ ִמ ְקוֶ ה אֶ ָּלא ְל ִפי חֶ ְׁשבּ וֹ ן:
ְׁש ּ ִ
רע"ב ) -ו( אין המדומע מדמע אלא לפי
חשבון  -לפי מה שיש תרומה בסאה זו של
דמוע בעינן מאה מן החולין ,ולא בעינן מאה
סאין כנגד כל אותה סאה של דמוע ,שאינה
נחשבת כולה תרומה לאסור חולין שניים :ואין
המחומץ מחמץ אלא לפי חשבון  -עיסה של
חולין שנתחמצה בשאור תרומה הרי כולה
אסורה לזרים ואם נפל מאותה עיסה לתוך
עיסה אחרת של חולין וחמצתה אינה אוסרת
אלא לפי חשבון שאור של תרומה שמעורב
בה .ולא מחסרא אחרונה אלא אם כן נפל מן
הראשונה שיעור גדול כל כך שיש בשאור של
תרומה המעורב בה כדי לחמץ האחרונה בלא

צירוף החולין המדומעין :ואין מים שאובים
פוסלים את המקוה אלא לפי חשבון  -מקוה
שיש בו עשרים ואחד סאים מי גשמים ,ממלא
בכתף תשע עשרה סאים ופותקן למקוה דרך
המשכה והן טהורין ,ואף על גב דשלשה לוגין
מים שאובים פוסלים את המקוה ,השאיבה
כשרה כשהיא דרך המשכה והיה שם רוב
שיעור המקוה שהם עשרים ואחד סאים מי
גשמים והיינו לפי חשבון ,דאין השאובים
פוסלין המקוה כשהיא דרך המשכה אלא אם
כן הם עשרים ]סאים[ מים שאובים שאין שם
רוב שיעור מקוה ממי גשמים והלכה
כחכמים:

רומה ׁ ֶש ּנ ְָפלָ ה ְל ֵמאָ הִ ,הגְ ִּביהָ הּ וְ ִ◌נ ְָפלָ ה אַ חֶ ֶרתִ ,הגְ ִּביהָ ּה וְ נ ְָפלָ ה
)ז( ְסאָ ה ְת ּ ָ
רומה ַעל הַ חֻ ִ ּלין:
אַ חֶ ֶרתֲ ,ה ֵרי זוֹ מֻ ּ ֶת ֶרתַ ,עד ׁ ֶש ִּת ְר ּ ֶבה ְת ּ ָ
רע"ב ) -ז( הגביהה  -כדין תרומה שעולה
באחד ומאה :הרי זו מותרת  -וצריך להרים:
עד שתרבה תרומה על החולין  -דהיינו עד

שיפלו שם חמשים ואחד של תרומה אבל
מחצה על מחצה שרי:

רומה ׁ ֶש ּנ ְָפלָ ה ְל ֵמאָ ה ,וְ לֹא ִה ְס ּ ִפיק ְלהַ גְ ִּביהָ הּ ַעד ׁ ֶש ּנָפְ לָ ה אַ חֶ ֶרת,
)ח( ְסאָ ה ְת ּ ָ
ֲסורה .וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ןַ ,מ ִּתיר:
הֲ ֵרי זוֹ א ּ ָ
רע"ב ) -ח( עד שנפלה אחרת  -סאה
אחרת של תרומה :הרי זו אסורה  -דכמו
שנפלו בבת אחת דמי :ור"ש מתיר  -כשלא

נודע לו נפילה ראשונה עד שנפלה שניה
מודה ר"ש דכמאן דנפלו בבת אחת דמי ,כי
פליגי ,היכא דנודע לו בנתיים ולא הספיק
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להרים עד שנפלה אחרת ,רבי שמעון סבר
כיון דעומד להרים ,כמורם דמי ,ואזדא
לטאמיה דאית ליה בעלמא כל העומד ליזרק

כזרוק דמי ,וחכמים אומרים השתא מיהת לא
הורמה .והלכה כחכמים:

ֲתו הַ חֻ ִ ּליןָּ ,כ ְך ּ ָפח ֲָתה
רומה ׁ ֶש ּנ ְָפלָ ה ְל ֵמאָ הְ ּ ,
)ט( ְסאָ ה ְת ּ ָ
תוְּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ּ ָפח ּ
וטחָ נָן ּופָ חָ ּ
ירוְּ ,כ ׁ ֵשם
רומה ׁ ֶש ּנ ְָפלָ ה ְלפָ חוֹ ת ִמ ּ ֵמאָ הְ ּ ,
רומהּ ,ומֻ ּ ָתרְ .סאָ ה ְת ּ ָ
הַ ְּת ּ ָ
וטחָ נָן וְ הוֹ ִת ּ
ָדוע ׁ ֶשהַ ִח ִּטים ׁ ֶשל חֻ ִ ּלין
סורִ .אם י ּ ַ
רומה ,וְ אָ ּ
ירה הַ ְּת ּ ָ
ירו הַ חֻ ִ ּליןָּ ,כ ּך הוֹ ִת ָ
ׁ ֶשהוֹ ִת ּ
רומה ׁ ֶש ּנ ְָפלָ ה ְלפָ חוֹ ת ִמ ּ ֵמאָ ה ,וְ אַ חַ ר ּ ֵכן
רומה ,מֻ ּ ָתרְ .סאָ ה ְת ּ ָ
יָפוֹ ת ִמ ּ ׁ ֶשל ְּת ּ ָ
סור:
לו ׁ ָשם חֻ ִ ּליןִ ,אם ׁשוֹ גֵ ג ,מֻ ּ ָתר .וְ ִאם ֵמזִ יד ,אָ ּ
נ ְָפ ּ
רע"ב ) -ט( וטחנן  -כולן בבת אחת:
ופחתו  -לא אמרינן חולין פחתו ולא
התרומה ואין כאן מאה ואחד ואסור :ואם
ידוע שהחטים של חולין יפות משל תרומה
מותר  -דשל חולין הותירו ושל תרומה לא
הותהירו ויש כאן אחד ומאה ,ואף על גב

גמרא

דמעיקרא נאסרו חזרו והותרו בטחינה,
ואפילו לכתחילה יכול לטחון כדי להתירן:
ואם מזיד אסור  -קנסוהו רבנן לפי שביטל
איסור לכתחילה והוא הדין לכל איסורים
שבתורה שביטלן במזיד שהן אסורים:

 -ברכות דף נה' ע"א

ואמר רב יהודה שלשה דברים מקצרים ימיו ושנותיו של אדם מי שנותנין
לו ספר תורה לקרות ואינו קורא כוס של ברכה לברך ואינו מברך והמנהיג
עצמו ברבנות ספר תורה לקרות ואינו קורא דכתיב כי הוא חייך ואורך
ימיך כוס של ברכה לברך ואינו מברך דכתיב ואברכה מברכיך והמנהיג
עצמו ברבנות דאמר רבי חמא בר חנינא מפני מה מת יוסף קודם לאחיו
מפני שהנהיג עצמו ברבנות :ואמר רב יהודה אמר רב שלשה צריכים
רחמים מלך טוב שנה טובה וחלום טוב מלך טוב דכתיב פלגי מים לב
מלך ביד ה' שנה טובה דכתיב תמיד עיני ה' אלהיך בה מראשית השנה
ועד אחרית שנה חלום טוב דכתיב ותחלימני )ותחייני( ]והחייני[ :אמר רבי
יוחנן שלשה דברים מכריז עליהם הקדוש ברוך הוא בעצמו ואלו הן רעב
ושובע ופרנס טוב רעב דכתיב כי קרא ה' לרעב וגו' שובע דכתיב וקראתי
אל הדגן והרביתי אותו פרנס טוב דכתיב )ויאמר( ]וידבר[ ה' אל משה
לאמר ראה קראתי בשם בצלאל וגו' אמר רבי יצחק אין מעמידין פרנס על
הצבור אלא אם כן נמלכים בצבור שנאמר ראו קרא ה' בשם בצלאל אמר
לו הקדוש ברוך הוא למשה משה הגון עליך בצלאל אמר לו רבונו של
עולם אם לפניך הגון לפני לא כל שכן אמר לו אף על פי כן לך אמור להם
הלך ואמר להם לישראל הגון עליכם בצלאל אמרו לו אם לפני הקדוש
ברוך הוא ולפניך הוא הגון לפנינו לא כל שכן:
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רש"י על הגמרא
ואברכה מברכיך  -והמברך ברכת המזון
מברך לבעל הבית :יוסף מת קודם לאחיו -
דכתיב וימת יוסף וכל אחיו )שמות א'(:
צריכים רחמים  -צריכים לבקש רחמים

זוהר

שיבואו ,לפי שהם בידו של הקדוש ברוך הוא,
ואין להם רשות לבא אלא ברשותו :ראה
קראתי בשם  -ראה משמע היש בלבך תן
עיניך בדבר:

– פנחס דף רמ' ע"א

צַ ו אֶ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֲ לֵ יהֶ ם אֶ ת קָ ְר ָּבנִ י לַ ְח ִמי וְ גוֹ 'ְּ .כ ִתיב
קוד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
עותא ְד ּ ְ
הַ חֵ פֶ ץ לַ יְ ָי ְּבעוֹ לוֹ ת ּוזְ בָ חִ ים ִּכ ְׁשמוֹ ַע ְּבקוֹ ל יְ ָי וְ גוֹ ' .לֵ ית ְר ּ ָ
יהו ְּב ִלי חוֹ בָ ה,
ֵחוב ַּבר נ ָׁש ,וְ ַעל חוֹ בֵ יהּ י ְַק ִריב קָ ְר ָּבן .אֶ ָּלא קָ ְר ָּבן ְ ּד ִא ּ
הואּ ְ ,די ּ
ּ
אוף הָ ִכי ,וְ אַ ף ַעל ּגַב
יהו קָ ְר ָּבן ְׁש ִלים ,וְ ִא ְק ֵרי ְׁשלָ ִמים ,וְ קָ ְר ָּבן ּ ָת ִמיד ּ
ָ ּדא ִא ּ
ִּד ְמכַ ּ ֵפר ַעל חוֹ ִבין:
מוהָ ,
רוחַ נִ ְׁש ָּב ָרה וְ גוֹ ' .הַ אי ְק ָרא אוֹ ְק ּ
ִר ִּבי אַ ָּבא ּ ָפ ַתח) ,תהלים נא( זִ ְבחֵ י אֱ ל ִֹהים ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
רוחַ
הוא ,לָ א ִא ְת ְר ֵעי ְּבקָ ְר ָּבן ְ ּד ַּבר נ ָׁש ַעל חוֹ בוֹ י ,אֶ ָּלא ּ
יך ּ
עותא ְד ּ ְ
ִ ּד ְר ּ ָ
ישא,
ָשא לָ א י ְַד ֵעי ַמאי קָ אַ ְמ ֵרי ,וְ הָ ִכי ְׁש ַמ ְענָא ִמבּ ּוצִ ינָא קַ ִד ׁ ָ
ובנֵי נ ׁ ָ
נִ ְׁש ָּב ָרהְ ּ .
ְ
רוחַ ִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִמ ְסאֲ בָ א,
ְ ּדכַ ד אָ ֵתי ַּבר נ ָׁש ְל ִא ְס ּ ַתאֲבָ א ְּבחוֹ בוֹ י ,אַ ְמ ִׁשיך ָעלֵ יהּ ּ
הוא ִס ְט ָרא ִמ ְסאֲ בָ א,
וְ ִא ְת ּגָ אֵ י ַעל ַּבר נ ָׁש ,וְ ׁ ָש ִליט ָעלֵ יהּ ְלכָ ל ְר ּ ָ
עותא .וְ הַ ּ
ִא ְת ּגַ ָּבר ְּבחֵ ילֵ ּ
יה
יה .אָ ֵתי ַּבר נ ָׁש וְ ׁ ָש ִליט ָעלֵ ּ
עות ּ
יה וְ ִא ְת ּ ָתקַ ף ,וְ ׁ ָש ִליט ָעלֵ יהּ ִל ְר ּ ֵ
יה:
ְל ִא ְת ַ ּד ְּכאָ הְ ,מ ַד ְּכ ִאין לֵ ּ
יה ּ ַת ְליָיא
ֵיהָּ ,כל ַּכ ּ ָפ ָרה ִ ּדילֵ ּ
ְּבזִ ְמנָא ְ ּדהֲוָ ה ֵּבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא קַ ּיָים ,אַ ְק ִריב קָ ְר ָּבנ ּ
ומ ִא ְ
אותא ִ ּדילֵ ּ
רוחַ ִמ ּגוֹ ּגָ ּ ָ
ָעלֵ ּ
יה .וְ ָדא
יך לֵ ּ
יהָ ּ ,
הוא ּ
יהַ ,עד ְ ּד ִא ְתח ֲָרט ,וְ ָתבַ ר ְלהַ ּ
רוחַ ִמ ְסאֲבָ א ,וְ קָ ִריב
הוא ּ
הוא ַ ּד ְר ּגָ א ְ ּד ִמ ְסאֲ בָ א .וְ כַ ד ִא ְת ַּבר הַ ּ
ירוּ ְ ,דהַ ּ
הוא ְּת ִב ּ
ּ
ָאות:
קָ ְר ָּבנ ּ
יהו ְ ּד ִא ְתקַ ּ ֵבל ְּב ַרעֲ וָ א ַּכ ְ ּדקָ א י ּ
ֵיהּ ָ ,דא ִא ּ
ולכַ ְל ּ ֵבי ִא ְת ְמסַ רְּ ,דהָ א קָ ְר ְּבנָא
לוםְ ּ ,
רוחַ  ,לָ או קָ ְר ָּבנ ּ
ֵיה ְּכ ּ
הוא ּ
וְ ִאי לָ א ִא ְת ַּבר הַ ּ
ְ
ְ
ובגִ ין ָּכך זִ ְבחֵ י ֱאל ִֹהים ַּכ ְ ּדקָ א
הוא ,אֶ ָּלא ִמכַ ְל ֵּביְ ּ .
ָ ּדא לָ או ְד ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
רוחָ א ִמ ְסאֲבָ א ,וְ לָ א יִ ְׁשלוֹ ט .וְ ַעל ָ ּדא
הוא ּ
רוחַ נִ ְׁש ָּב ָרהּ ְ ,דיִ ְת ַּבר הַ ּ
הוא ּ
ָאותּ ,
י ּ
ְ
רוחַ הוֹ לֵ ך וְ לֹא י ָׁש ּוב.
ָאותָ ,עלֵ ּ
ַמאן ְ ּדיִ ְת ַּבר לֵ ּ
יה ְּכ ִתיב) ,תהלים עח( ּ
יה ַּכ ְ ּדקָ א י ּ
הוא ִ ּד ְכ ִתיב,
תוב ְלגַ ּ ֵב ּ
הוא ּגַ ְב ָרא ְּבאַ בְ ָט ּ ָ
יה ְל ָע ְל ִמין .ה ֲָדא ּ
חותאּ ְ ,דלָ א יְ ּ
ִליהֱוִ י הַ ּ
נוגִ ין
הוא ּגַ ְב ָרא ְ ּדלָ א ִא ְת ּגָ אֵ י ,וְ לָ א ִא ְת ַע ּנֵג ְּב ִע ּ ּ
וְ לֹא י ָׁש ּוב .לֵ ב נִ ְׁש ָּבר וְ נִ ְד ּ ֶכה ,הַ ּ
יה:
יהו ְלגַ ּ ֵב ּ
ְּד ָע ְל ָמאֱ ,אל ִֹהים לֹא ִת ְבזֶהִּ ,ביקָ ָרא ִא ּ

)שמואל א טו(

הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ב'
)יב( שכח ולא הזכיר בשבת או ביום טוב קדושת היום אם נזכר קודם שיתחיל בברכה
רביעית בשבת אומר ברוך יי' אשר נתן מנוחה לעמו ישראל לאות ולברית קדש ברוך
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אתה יי' מקדש השבת ביום טוב אומר ברוך אשר נתן ימים טובים לעמו ישראל לששון
ולשמחה ברוך אתה יי' מקדש ישראל והזמנים ומתחיל בברכת רביעית וגומר ואם נזכר
אחר שהתחיל בברכה רביעית פוסק וחוזר לראש שהוא ברכת הזן:
)יג( בראשי חדשים שכח ולא אמר יעלה ויבא אם נזכר קודם שיתחיל ברכה רביעית
אומר ברוך אשר נתן ראשי חדשים לעמו ישראל לזכרון ואינו חותם בה ומתחיל בברכה
רביעית וגומר ואם נזכר אחר שהתחיל בברכה רביעית גומר אותה ואינו חוזר וכן
בחולו של מועד ובחנוכה ובפורים שכח ולא הזכיר הענין בברכת המזון אינו חוזר:

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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