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חק לישראל – פרשת שופטים יום ג'
תורה -
)ו(

דברים פרק יז'

יומת ַעל ּ ִפי ֵעד אֶ חָ ד:
יומת הַ ּ ֵמת לֹא ּ ַ
לשה עֵ ִדים ּ ַ
ַעל ּ ִפי ְׁשנַיִ ם עֵ ִדים אוֹ ְׁש ׁ ָ

יומת ַעל ּ ִפי ֵעד אֶ חָ ד:
יומת הַ ּ ֵמת לֹא ּ ַ
לשה ֵע ִדים ּ ַ
)ו( ַעל ּ ִפי ְׁשנַיִ ם עֵ ִדים אוֹ ְׁש ׁ ָ

ימר
)ו( ַעל ֵמ ַ

ימר סָ ִהיד חָ ד:
הֲדין יִ ְת ְקטֵ ל ְ ּדחַ ּיַב ְקטוֹ ל לָ א יִ ְת ְקטֵ ל ַעל ֵמ ַ
הֲדין אוֹ ְּתלָ ָתא סַ ִ
ְּת ֵרין סַ ִ

וב ַע ְר ּ ָת הָ ָרע
הֲמיתוֹ וְ יַד ָּכל הָ ָעם ָּבאַ ֲח ֹרנָה ּ ִ
אשֹנָה לַ ִ
)ז( יַד הָ עֵ ִדים ִּת ְהיֶה בּ וֹ בָ ִר ׁ
וב ַע ְר ּ ָת הָ ָרע
אשֹנָה לַ הֲ ִמיתוֹ וְ יַד ָּכל הָ ָעם ָּבאַ ֲח ֹרנָה ּ ִ
ִמ ִ ּק ְר ּ ֶב ָך) :ז( יַ ד הָ ֵע ִדים ִּת ְהיֶה בּ וֹ בָ ִר ׁ
ִמ ִ ּק ְר ּ ֶב ָך:

ִמ ּ ֵבינ ְָך:

יש
יתא ו ְּתפַ ּ ֵלי ָעבֵ ד ְ ּד ִב ׁ
ידא ְדכָ ל ַע ּ ָמא ְּבבַ ְת ֵר ָ
יתא ְל ִמ ְק ְטלֵ ּה וִ ָ
)ז( יְ ָדא ְדסַ הֲ ַד ּיָא ְּתהֵ י בֵ ּה ְּבקַ ְד ֵמ ָ

)ח( ִּכי יִ ּ ָפלֵ א ִמ ּ ְמ ָך ָדבָ ר לַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפט ּ ֵבין ָ ּדם ְל ָדם ּ ֵבין ִ ּדין ְל ִדין ּובֵ ין נֶגַ ע לָ נֶגַ ע
ָ
ִ ּדבְ ֵרי ִריבֹת ִּב ְׁש ָע ֶר ָ
אלֹהֶ יך בּ וֹ ) :ח(
אֲשר יִ ְבחַ ר יְ הֹוָ ה ֱ
ית אֶ ל הַ ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶ
יך וְ קַ ְמ ּ ָת וְ ָע ִל ָ

ִּכי יִ ּפָ לֵ א ִמ ְּמ ָך ָדבָ ר לַ ּ ִמ ְׁש ּפָ ט ּ ֵבין ָ ּדם ְל ָדם ּ ֵבין ִ ּדין ְל ִדין ּובֵ ין נֶגַ ע לָ נֶגַ ע ִ ּד ְב ֵרי ִריבֹת ִ ּב ְׁש ָע ֶר ָ
יך
ֲשר יִ ְבחַ ר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
אֲרי יִ ִּת ְכסֵ י ִמ ּנ ְָך ּ ִפ ְת ּגָ ָמא ְל ִדינָא ּ ֵבין ְ ּד ָמא
יך בּ וֹ ) :ח( ֵ
ית אֶ ל הַ ּ ָמקוֹ ם א ׁ ֶ
וְ קַ ְמ ּ ָת וְ ָע ִל ָ

ִל ְד ָמא ּ ֵבין ִדינָא ְל ִדינָא וּבֵ ין ַמ ְכ ּ ַת ׁש ְסגִ יר ּו ְל ַמ ְכ ּ ַת ׁש ְסגִ יר ּו ּ ִפ ְת ּגָ מֵ י ְפלֻ גְ ּ ָתא ִדינָא ְּב ִק ְרוָ ְ
יך ו ְּתקוּם וְ ִת ּ ַסק ְלאַ ְת ָרא
ִ ּדי יִ ִּת ְר ֵעי יְ ָי אֱלָ הָ ְך ּ ֵב ּה:

את אֶ ל הַ כּ ֹהֲ נִ ים הַ ְלוִ יִ ּם וְ אֶ ל הַ ּ ׁשֹפֵ ט אֲ ׁ ֶשר יִ ְהיֶה ַּביּ ִָמים הָ הֵ ם וְ ָד ַר ְׁש ּ ָת
)ט( ּובָ ָ
ָ
את אֶ ל הַ כּ ֹהֲ נִ ים הַ ְלוִ יִ ּם וְ אֶ ל הַ ּ ׁשֹפֵ ט אֲ ׁ ֶשר יִ ְהיֶה
ידו ְלך אֵ ת ְ ּדבַ ר הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפט) :ט( ּובָ ָ
וְ ִהגִּ ּ

ידו ְל ָך אֵ ת ְ ּדבַ ר הַ ּ ִמ ְׁש ּפָ ט:
ַּביָ ּ ִמים הָ הֵ ם וְ ָד ַר ְׁש ּ ָת וְ ִהגִּ ּ
ְּביוֹ ַמ ּיָא הָ ִא ּנוּן וְ ִת ְת ַּבע וִ יחַ ּווּן לָ ְך יָת ּ ִפ ְת ּגָ ָמא ְד ִדינָא:

יתי ְלוָ ת ָּכהֲ ַנ ּיָא לֵ וָ אֵ י ו ְּלוָ ת ַ ּד ָ ּינָא ִ ּדי יְ הֵ י
)ט( וְ ֵת ֵ

הוא אֲ ׁ ֶשר יִ ְבחַ ר יְ הֹוָ ה
ית ַעל ּ ִפי הַ ָ ּדבָ ר ׁ ֶ
)י( וְ ָעשִׂ ָ
ידו ְל ָך ִמן הַ ּ ָמקוֹ ם הַ ּ
אֲשר יַגִּ ּ
ָ
ָ
ידו ְלך ִמן הַ ּ ָמקוֹ ם
רוך) :י( וְ ָעשִׂ ָ
וְ ׁ ָש ַמ ְר ּ ָת לַ עֲ שׂ וֹ ת ְּכ ֹכל ׁ ֶ
ית ַעל ּ ִפי הַ ָ ּדבָ ר אֲ ׁ ֶשר ַיגִּ ּ
אֲשר יוֹ ּ
ֲשר יִ ְבחַ ר יְ הֹוָ ה וְ ׁ ָש ַמ ְר ּ ָת לַ עֲ שׂ וֹ ת ְּככֹל אֲ ׁ ֶשר יוֹ ּ ָ
רוך:
הוא א ׁ ֶ
הַ ּ
לָ ְך ִמן אַ ְת ָרא הַ הוּא ִ ּדי יִ ִּת ְר ֵעי יְ ָי וְ ִת ּ ַטר ְל ֶמ ְע ַּבד ְּככֹ ל ִ ּדי י ְ ַּלפֻ ּנ ְָך:

ימר ּ ִפ ְת ּגָ ָמא ִ ּדי יְ חַ ּווּן
)י( וְ ַת ְע ּ ֵבד ַעל ֵמ ַ

רש"י
)ו( שנים עדים או שלשה  -אם מתקיימת
עדות בשנים למה פרט לך בשלשה להקיש
שלשה לשנים מה שנים עדות אחת אף שלשה
עדות אחת ואין נעשין זוממין עד שיזומו
כולם:
)ח( כי יפלא  -כל הפלאה לשון הבדלה
ופרישה שהדבר נבדל ומכוסה ממך :בין דם
לדם  -בין דם טמא לדם טהור :בין דין לדין
 -בין דין זכאי לדין חייב :ובין נגע לנגע -

נביא

בין נגע טמא לנגע טהור :דברי ריבות -
שיהיו חכמי העיר חולקים בדבר זה מטמא
וזה מטהר זה מחייב וזה מזכה :וקמת ועלית
 מלמד שבית המקדש גבוה מכל המקומות:)ט( הכהנים הלוים  -הכהנים שיצאו משבט
לוי :ואל השופט אשר יהיה בימים ההם -
אפילו אינו כשאר שופטים שהיו לפניו אתה
צריך לשמוע לו אין לך אלא שופט שבימיך:

– ישעיה פרק נא' כב'-כג' פרק נב' א'-ג'

)ככ( כּ ֹה אָ ַמר אֲ ֹדנַיִ ְך יְ הֹוָ ה וֵ אלֹהַ יִ ְך י ִָריב ַע ּמוֹ ִה ּנֵה לָ קַ ְח ִּתי ִמיּ ֵָד ְך אֶ ת כּ וֹ ס
ה עוֹ ד) :ככ( כדנן אמר רבוניך יי
יפי ִל ְׁש ּתוֹ ָת ּ
הַ ּ ַת ְר ֵעלָ ה אֶ ת קֻ ַּב ַעת כּ וֹ ס ח ֲָמ ִתי לֹא תוֹ ִס ִ
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חק לישראל – פרשת שופטים יום ג'
ואלהיך דעתיד למעבד פורענות דין עמה הא קבלית מן ידיך ית כסא דלוטא ית פילי כסא דחימתי לא
תוסיפין למשתה עוד:

ימי כָ אָ ֶרץ ּגֵ ְ
וֵך
רו ְלנַפְ ׁ ֵש ְך ְׁש ִחי וְ נַעֲ ֹב ָרה וַ ּ ָתשִׂ ִ
)כג( וְ ַ ׂש ְמ ִּתיהָ ְּביַד מוֹ גַ יִ ְך ׁ ֶ
אֲשר אָ ְמ ּ
ֹב ִרים) :כג( ואמסרינה ביד דהוו מונן ליך דהוו אמרין לנפשיך אמאיכי ונעדי ואמאיכת
חוץ לַ ע ְ
וְ כַ ּ
כארעא יקריך והוית כשוק לעדן:

רוש ִ ַלם ִעיר הַ ּק ֶֹד ׁש ִּכי לֹא
עורי ִל ְב ִׁשי עֻ זּ ְֵך צִ ּיוֹ ן ִל ְב ִׁשי ִּבגְ ֵדי ִתפְ אַ ְר ּ ֵת ְך יְ ּ ׁ ָ
עורי ּ ִ
)א ( ּ ִ
ְ
יוֹ ִסיף ָיבֹא בָ ך עוֹ ד ָע ֵרל וְ ָט ֵ
מא) :א( אתגלא אתגלא לבשי תוקפך ציון לבשי לבושי תושבחתיך
ירושלם קרתא דקודשא ארי לא יוספון ויעדון ביך עוד ערלין ומסאבין:

אר ְך
רוש ִ ָלם ִה ְת ּ ַפ ְּת ִחו \} ִה ְת ּ ַפ ְּת ִחי\{ מוֹ ְס ֵרי צַ וָ ּ ֵ
קומי ּ ְׁש ִבי יְ ּ ׁ ָ
)ב( ִה ְתנַעֲ ִרי ֵמ ָעפָ ר ּ ִ
בת צִ ּיוֹ ן) :ב( אתנפצי מעפרא קומי תבי על כורסי יקרא ירושלם אתפסקו חנקי צוריכון שביא
ְׁש ִביָּה ַּ
כנשתא דציון:

לו:
ִּכי כֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה חִ ּנָם נִ ְמ ַּכ ְר ּ ֶתם וְ לֹא ְבכֶ סֶ ף ִּת ּגָ אֵ ּ

)ג (
אזדבנתון ולא בכסף תתפרקון:

)ג( ארי כדנן אמר יי מגן

רש"י
)כב( יריב עמו  -אשר ידין דין עמו:
)כג( מוגיך  -מניעיך ומטלטליך כמו והנה
ההמון נמוג )ש"א יד( קרושלי"ר בלע"ז .שחי
ונעבורה  -על גביך:
)ב( התנערי  -אישקור"א בלעז כמנער את
הטלית .קומי  -מן הארץ מגזרת לארץ תשב

כתובים

)ישעיהו ג( .שבי  -על הכסא .התפתחי  -הוי
נתרת .מוסרי  -קריגל"ש בלע"ז .שביה -
כמו שבויה:
)ג( חנם נמכרתם  -על עסקי חנם הוא יצר
הרע שאינו לכם לשכר .ולא בכסף תגאלו -
אלא בתשובה:

– תהילים פרק עה' י'-יא' פרק עה' א'-ג'

זַמ ָרה לֵ אלֹהֵ י יַעֲ קֹב:
וַ אֲ נִ י אַ גִּ יד ְלעֹלָ ם אֲ ּ ְ

) י(
דיעקב:

)י( ואנא אתני לעלם נסיא אשבח לאלהא

)יא( וְ כָ ל קַ ְרנֵי ְר ׁ ָש ִעים אֲ גַ ֵ ּד ַע ְּתרוֹ ַמ ְמנָה קַ ְרנוֹ ת צַ ִ ּדיק:

)יא( וכל תקוף רום רשיעיא אמאיך

אתלשינון מתוקפיהון יתרומם תקוף רומהון דצדיקיא:

לַ ְמ ַנ ֵ ּצחַ ִּבנְ גִ ינֹת ִמזְ מוֹ ר ְלאָ סָ ף ִׁשיר:

)א (
שירא:

)א( לשבחא בתושבחתא תושבחא על ידא דאסף

יהודה אֱ ל ִֹהים ְּביִ שְׂ ָראֵ ל ּגָ דוֹ ל ְׁשמוֹ :
נוֹ ָדע ִּב ּ ָ

)ב(
ישראל רב שמיה:

ומעוֹ נָתוֹ ְבצִ ּיוֹ ן:
סוכּ וֹ ּ ְ
וַ יְ ִהי ְב ׁ ָשלֵ ם ּ

)ג (
קודשיה בציון:

)ב( אתידע בדבית יהודה אלהא בדבית

)ג( והוה בירושלם בית מקדשיה ומדור בית שכינת

רש"י
)י( ואני אגיד לעולם  -מאז והלאה את
נקמתו וגבורתו:
)יא( וכל קרני רשעים  -של עמלק .אגדע -
כענין שנא' )יחזקאל כה( ונתתי את נקמתי

באדום ביד עמי ישראל ישראל יגדעו קרן
עמלק וגו' ואז תרוממנ' קרנות צדיקו של
עולם ישראל שהם שבחו של הקב"ה:
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משנה

 -סוטה פרק ו'

)א( ִמי ׁ ֶש ִ ּק ּנֵא ְל ִא ְׁש ּתוֹ וְ נִ ְס ְּת ָרה ,א ֲִפלּ ּו ׁ ָש ַמע ֵמעוֹ ף הַ ּפוֹ ֵרחַ  ,יוֹ צִ יא וְ יִ ּ ֵתן ְּכתֻ ָּבה,
נו בָ הּ מוֹ זְ רוֹ ת ַּב ְ ּלבָ נָה:
אֱל ֶ
ִּדבְ ֵרי ַר ִּבי ִ
או וְ יִ ְּת ּ
יעזֶרַ .ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמרַ ,עד ׁ ֶשיִ ּשְׂ ּ
רע"ב ) -א( מי שקינא לאשתו ונסתרה
אפילו שמע מעוף הפורח  -שנסתרה :יוציא
ויתן כתובה  -ר' אליעזר לטעמיה דאמר
בפ"ק סתירה לא בעיא עדות ואפילו עבד
ואפילו שפחה נאמנים דהיינו נמי כעוף
הפורח ,דאתקש סתירה לטומאה דכולהו
מהימני בה ,הלכך נאסרה עליו .ואם אינו
רוצה להשקותה יוציא ויתן כתובה :רבי יהושע

אומר עד שישאו ויתנו בה מוזרות בלבנה -
נשים הטוות לאור הלבנה .רבי יהושע
לטעמיה דאמר משקה על פי שנים .מיהו
משישאו ויתנו בה מוזרות בלבנה בפריצותה
מכוער הדבר ותצא ,דהא אפילו מיא תו לא
בדקי לה כדתניא בפ"ק ,וטהורה היא ,ולא
שישאו ויתנו בה מוזרות בלבנה .והלכה כרבי
יהושע:

יתיהָ ׁ ֶשנִּ ְט ֵמאת ,לֹא הָ יְ ָתה ׁשוֹ ָתה .וְ לֹא עוֹ ד אֶ ָּלא
)ב( אָ ַמר ֵעד אֶ חָ ד אֲנִ י ְר ִא ִ
אֲ ִפלּ ּו ֶעבֶ ד ,א ֲִפלּ ּו ִׁש ְפחָ ה ,ה ֲֵרי אֵ לּ ּו ֶנא ֱָמנִ ין אַ ף ְלפָ ְסלָ ּה ִמ ְּכתֻ ָּב ָת ּה .חֲמוֹ ָת ּה
יב ְמ ּ ָת ּה ּובַ ת ַּב ְעלָ ּה ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו ֶנא ֱָמנוֹ ת ,וְ לֹא ְלפָ ְסלָ ּה
ּובַ ת חֲמוֹ ָת ּה וְ צָ ָר ָתהּ וִ ִ
ִמ ְּכתֻ ָּב ָת ּה ,אֶ ָּלא ׁ ֶשלּ ֹא ִת ְׁש ּ ֶתה:
רע"ב ) -ב( אני ראיתיה שנטמאת -
באותה סתירה ,שהיא ע"פ עדים לר' יהושע,
או ע"פ עוף הפורח לר' אליעזר :לא היתה
שותה  -דעד אחד נאמן בה אף להפסידה
כתובתה שרגלים לדבר :אף לפסלה מכתובתה
 -שלא תשתה ולא תטול כתובתה :יבמתה -

אשת אחי בעלה :ובת בעלה  -מאשה אחרת:
הרי אלו נאמנות  -לעדות זו ,אע"פ שהן
פסולות לכל שאר עדות שהוא לרעתה ,לפי
שהתורה האמינה כל עדות שיש בה .ומיהו
לא לפסלה מכתובתה ,הואיל ושונאות אותה,
אלא שלא תשתה:

אשוֹ נָה ׁ ֶשאֵ ין אוֹ ְס ַר ּ ָתה ִא ּס ּור עוֹ לָ ם ,אֵ ינ ָּה
דות ִר ׁ
)ג( ׁ ֶשהָ יָה בַ ִ ּדיןָ ּ ,
ומה ִאם ֵע ּ
דות אַ חֲרוֹ נָה ׁ ֶשאוֹ ְס ַר ּ ָתה ִא ּס ּור עוֹ לָ ם ,אֵ ינוֹ ִדין
חות ִמ ּ ְׁשנַיִ םֵ .ע ּ
ִמ ְתקַ יּ ֶֶמת ְּבפָ ּ
דות ׁ ֶשיּ ֶׁש ָּב ּה.
מוד לוֹ ַמר וְ עֵ ד אֵ ין ָּב ּהָּ ,כל ֵע ּ
חות ִמ ּ ְׁשנַיִ םַ ּ ,ת ְל ּ
ׁ ֶשלּ ֹא ִת ְתקַ יֵּם ְּבפָ ּ
דות אַ חֲרוֹ נָה ׁ ֶשאוֹ ְס ַר ּ ָתה ִא ּס ּור
אשוֹ נָה מֵ ַע ּ ָתהָ ּ ,
דות הָ ִר ׁ
ומה ִאם עֵ ּ
קַ ל וָ ח ֶֹמר ְלעֵ ּ
אשוֹ נָה ׁ ֶשאֵ ין אוֹ ְס ַר ּ ָתה ִא ּס ּור
דות הָ ִר ׁ
עוֹ לָ םֲ ,ה ֵרי ִהיא ִמ ְתקַ יּ ֶֶמת ְּב ֵעד אֶ חָ ד .עֵ ּ
מוד לוֹ ַמר )דברים כד( ִּכי ָמצָ א בָ הּ
עוֹ לָ ם ,אֵ ינוֹ ִדין ׁ ֶש ִּת ְתקַ יֵּם ְּב ֵעד אֶ חָ דַ ּ ,ת ְל ּ
ָקום ָ ּדבָ רַ ,מה ְ ּלהַ ָּלן
ֶע ְרוַ ת ָ ּדבָ רְ ּ ,
הוא אוֹ ֵמר )שם יט(ַ ,על ּ ִפי ְׁשנַיִ ם ֵע ִדים י ּ
ולהַ ָּלן ּ
ַעל ּ ִפי ְׁשנַיִ ם ֵע ִדים ,אַ ף ָּכאן ַעל ִפי ְׁשנַיִ ם ֵע ִדים:
רע"ב ) -ג( שהיה בדין  -שלא יהא נאמן
בה עד אחד ,אם לא מגזירת הכתוב :עדות
הראשונה :סתירה שאין אוסרתה איסור
עולם  -אלא עד שתשתה :אינה מתקיימת
בפחות משנים  -כדבעינן למימר מגזירה
שוה ,ור' יהושע היא :עדות האחרונה -
טומאה :כל עדות שיש בה  -נאמן בה דכתיב

ועד אין בה ,וכל עד האמור בתורה סתם
אינו אלא שנים ,מדאיצטריך קרא לומר
)דברים יט( לא יקום עד אחד באיש ,שמע
מינה דעד שנים במשמע ,עד שיפרוט לך
הכתוב אחד .והכי קאמר קרא תרי לית בה
אלא חד ,וקאמר והיא לא נתפסה לאוסרה,
אלמא עד אחד מהימן:

נִט ֵמאת וְ ִא ּ ׁ ָשה
)ד( ֵעד אוֹ ֵמר נִ ְט ֵמאת וְ ֵעד אוֹ ֵמר לֹא נִ ְט ֵמאתִ ,א ּ ׁ ָשה אוֹ ֶמ ֶרת ְ
ושנַיִ ם אוֹ ְמ ִרים לֹא
אוֹ ֶמ ֶרת לֹא נִ ְט ֵמאת ,הָ יְ ָתה ׁשוֹ ָתה .אֶ חָ ד אוֹ ֵמר נִ ְט ֵמאת ּ ְׁ
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נִט ֵמאת ,לֹא
נִ ְט ֵמאת ,הָ יְ ָתה ׁשוֹ ָתהְׁ .שנַיִ ם אוֹ ְמ ִרים נִ ְט ֵמאת וְ אֶ חָ ד אוֹ ֵמר לֹא ְ
הָ יְ ָתה ׁשוֹ ָתה:
רע"ב ) -ד( עד אומר נטמאת ועד אומר
לא נטמאת  -אוקי חד להדי חד ,והרי היא
בספיקה ושותה .ודוקא כי אתו בהדי הדדי,
אבל בזה אחר זה ,כשאמר הראשון נטמאת,
הוי מהימן כבתרי .והשני האומר לא נטמאת
הוי ליה חד ,ואין דבריו של אחד במקום
שנים :ושנים אומרים לא נטמאת  -כלומר
לא נטמאת בפניך ,שכשבאת ומצאת שנסתרו

גמרא

יחד גם אנו היינו עמך ובפנינו לא נטמאת,
הרי נסתלק העד ובטלו דבריו מפני השנים,
והרי היא בספיקה אם נטמאת קודם שבאו
אלו ומצאום ,ולפיכך שותה .ואשמועינן תנא
בהני תרי בבי דמתניתין דבפסולי עדות הלך
אחר רוב דעות בין לקולא בין לחומרא כלומר
בין להשקותה בין שלא להשקותה:

 -סוטה דף לט' ע"א

אמר רבא בר רב הונא כיון שנפתח ספר תורה אסור לספר אפילו בדבר
הלכה שנאמר ובפתחו עמדו כל העם ואין עמידה אלא שתיקה שנא'
והוחלתי כי לא ידברו כי עמדו לא ענו עוד ר' זירא אמר רב חסדא מהכא
ואזני כל העם אל ספר התורה ואמר ר' יהושע בן לוי כל כהן שלא נטל
ידיו לא ישא את כפיו שנאמר שאו ידיכם קדש וברכו את ה' שאלו
תלמידיו את ר' אלעזר בן שמוע במה הארכת ימים אמר להן מימי לא
עשיתי בית הכנסת קפנדריא ולא פסעתי על ראשי עם קודש ולא נשאתי
כפי בלא ברכה מאי מברך אמר רבי זירא אמר רב חסדא אשר קדשנו
בקדושתו של אהרן וצונו לברך את עמו ישראל באהבה כי עקר כרעיה
מאי אמר יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתהא ברכה זו שצויתנו לברך את
עמך ישראל לא יהא בה מכשול ועון וכי מהדר אפיה מציבורא מאי אמר
אדבריה רב חסדא לרב עוקבא ודרש רבונו של עולם עשינו מה שגזרת
עלינו עשה עמנו מה שהבטחתנו השקיפה ממעון קדשך מן השמים וגו'
אמר רב חסדא אין הכהנים רשאים לכוף קישרי אצבעותיהן עד שיחזרו
פניהם מן הצבור א"ר זירא א"ר חסדא אין הקורא רשאי לקרות כהנים עד
שיכלה אמן מפי הצבור ואין הכהנים רשאין להתחיל בברכה עד שיכלה
דיבור מפי הקורא ואין הצבור רשאין לענות אמן עד שתכלה ברכה מפי
הכהנים ואין הכהנים רשאין להתחיל בברכה אחרת עד שיכלה אמן מפי
הצבור ואמר רבי זירא אמר רב חסדא אין הכהנים רשאין להחזיר פניהם מן
הצבור עד שיתחיל שליח צבור בשים שלום ואינן רשאין לעקור רגליהם
ולילך עד שיגמור שליח צבור שים שלום וא"ר זירא אמר רב חסדא אין
הצבור רשאין לענות אמן עד שתכלה ברכה מפי הקורא ואין הקורא רשאי
לקרות בתורה עד שיכלה אמן מפי הצבור ואין המתרגם רשאי להתחיל
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בתרגום עד שיכלה פסוק מפי הקורא ואין הקורא רשאי להתחיל בפסוק
אחר עד שיכלה תרגום מפי המתרגם אמר רבי תנחום א"ר יהושע בן לוי
המפטיר בנביא צריך שיקרא בתורה תחילה:
רש"י על הגמרא
במה הארכת ימים  -איזה זכות בידך
שהארכת ימים :קפנדריא  -לקצר דרכו דרך
בהכ"נ ליכנס בפתח זה ולצאת כנגדו ולשון
קפנדריא מפרש בברכות )דף סב( אדמקיפנא
אדרי איעול בהא עד שאני מקיף סביב
השורות הללו אכנס בזה ואקצר דרכי ודרי
שורות בתים :ולא פסעתי על ראשי עם
קודש  -שהיו יושבים התלמידין בבית המדרש
על גבי קרקע והמהלך ביניהם כשהן יושבין
ונכנס לישב במקומו מרחיב פסיעותיו בעל
כרחו והוא לשון מפסע ונראה כמפסע על
ראשיהם לפיכך צריך להקדים או ישב לו
מבחוץ :ולא נשאתי כפי לברך  -שכהן היה:
בלא ברכה  -ברכה דמפרש ואזיל מאי מברך:

זוהר

וכי עקר כרעיה  -בעבודה למיסק והוא
מחזיר פניו כלפי תיבה מאי אמר :וכי מהדר
אפיה מציבורא  -כשגומר ברכותיו מחזיר
פניו לצד התיבה עד שיגמור שליח צבור
המברך את עמו ישראל בשלום :מה
שהבטחתנו  -שתסכים על ידינו כדכתיב ואני
אברכם )במדבר ו( :לכוף קשרי אצבעותיהם
 שפושטין אצבעותיהם כשמברכין ולאחרשגמרו סוגרין אגרוף שלהם כשאר בני אדם
קשרי אצבע הם החליות שכופפים ופושטין
בהם :אין הקורא  -שליח צבור שקורא כהנים
שיחזירו פניהם לברך :אמן  -של ברכת
הודאה:

– מצורע דף נה' ע"א

טומאָ ָתם וְ גוֹ '
אָ ַמר ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ְּכ ִתיב) ,ויקרא טו( וְ ִהזּ ְַר ּ ֶתם אֶ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ּ ּ ְ
הו ,וְ לָ א
ְּב ַט ּ ְמאָ ם אֶ ת ִמ ְׁש ָּכנִ י ׁ ֶ
יהו זָר ְמ ּ ֻכ ְ ּל ּ
אֲשר ְּבתוֹ כָ ם .וְ ִהזּ ְַר ּ ֶתםְּ ,כהַ אי זָרּ ְ ,ד ִא ּ
יה:
יה ִ ּדילֵ ּ
ית ּ
ִא ְתחַ ָּבר ְּב ָמה ְ ּדלֵ ֵ
אֲבין לוֹ ן ְּבכ ָֹּלא ,וְ הָ א
ָשא ְל ַת ּ ָתאִ ,מ ְס ִ
וְ ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִמ ְס ּ ַתאֲ ִבין ְּבנֵי נ ׁ ָ
רוחַ ִמ ְסאֲבָ א ִא ְּת ַער )ס"א לתתא ,אתער רוח וכו'(
ִא ְּת ַמר .אֲבָ לְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ּ
רוחַ ִמ ְסאֲבָ א אָ ח ֳָרא ,וְ ִא ְתיְ ִהיב
ח ַׁ
רוחַ ִמ ְסאֲ בָ א ִ ּד ְל ַת ּ ָתאִ ,א ְּת ַער ּ
תון זָר ,אֶ ָּלא ּ
ֲש ְב ּ ּ
דושה ְ ּדהֲ וָ ה נ ִָחית
ותא ִ ּד ְק ּ ּ ׁ ָ
ותאְ ,ר ׁש ּ ָ
ותא ְלנ ְַח ּ ָתא ְל ָע ְל ָמאַ .מאי ְר ׁש ּ ָ
יה ְר ׁש ּ ָ
לֵ ּ
ָיבין,
קֳבלֵ יהוֹ ן ְ ּדחַ יּ ִ
וכ ֵדין ִא ְת ּגַ ְליָיא ִ ּדינָא ,לָ ְ
יה ,לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ,וְ ִא ְס ְּת ַּלקְ ּ ,
ּו ָמחֵ י ּ ֵב ּ
רוחָ א
ֵיהּ ,וכְ ֵדיןְּ ,ת ֵרין ּ ִ
וְ אוֹ ִסיף ִ ּדינָא ַעל ִ ּדינ ּ
רוחין ִמ ְׁש ּ ַת ְּכ ִחין ְּב ָע ְל ָמא ,חַ דּ ,
רוחָ א ִ ּד ְמסָ אֲבָ א:
ְּד ִדינָא ,וְ חַ דּ ,
ימר ִמ ָּלה ְ ּדאוֹ ִליפְ נָא ֵמאַ ָּבאָ ּ .תא ֲחזֵי,
אָ ַמר ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָרִ ,אצְ ְט ִריכְ נָא הָ כָ א ְל ֵמ ַ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
יתא וְ ּ ְ
רוחָ א ִמ ְסאֲבָ א ׁ ַש ְריָא ְּבבֵ ָ
הָ כָ א י ְַל ִפינָן ִמ ּנֶגַ ע ְ ּדבֵ ָ
יתאּ ְ .דכַ ד ּ
הוא
הוא ָּב ֵעי ְל ַד ְּכאָ ה לֵ יהּ ָ ׁ ,ש ַדר נֶגַ ע צָ ַר ַעת ְּבבֵ ָ
יתאְ ,לקַ ְט ְרגָ א ָ ּדא ְּב ָדא ,וְ הַ ּ
ּ
יתאַ ,עד
הוא ּ ֵב ָ
נֶגַ ע לָ א אַ ְע ֵ ּדי ִמ ּ ֵב ָ
רוחַ ִמ ְסאֲ בָ א ִא ְס ְּת ַּלק ֵמהַ ּ
יתא ,וְ אַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּד ּ
יתא ,אֲבָ נִ ין וְ אָ ִעין וְ כ ָֹּלאְּ ,כ ֵדין ִא ְת ָ ּדכֵ י אַ ְת ָרא:
צון ֵּב ָ
ְ ּדיִ נְ ְּת ּ
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חק לישראל – פרשת שופטים יום ג'
ארי עֲ לוֹ יַּ ,כד ָּב ֵעי
רוחָ א ִמ ְסאֲבָ א וְ ׁ ָש ִ
ְּכהַ אי ּגַ וְ ונָאַ ,מאן ְ ּד ִא ְס ְּתאָ ב וְ ִא ְּת ַער ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
רוחַ ִ ּדינָא ּ ַת ִ ּקיפָ א ,וְ ִא ְׁש ְּתכַ ח ְּב ָע ְל ָמא
ְּ
הוא ְל ַד ְּכאָ ה ָע ְל ָמאִ ,א ְּת ַער ּ
יך ּ
ומקַ ְט ְרגֵי ָ ּדא ְּב ָדאַ ,עד )דף נ"ה ע"ב(
רוחָ א ִמ ְסאֲבָ אְ ּ ,
הוא ּ
וְ ׁ ַש ְריָא ַעל הַ ּ
יה ַעד ְ ּדיִ ּנ ֵָתץ
רוחָ א ִ ּדינָא ּ ַת ִ ּקיפָ א ,לָ א ִא ְס ְּת ַּלק ֵמאַ ְת ֵר ּ
הוא ּ
ְּדיִ ְת ַע ָּבר ֵמ ָע ְל ָמא ,וְ הַ ּ
רוחין
ִּ
ֵיה
רו ִמ ּנ ּ
אֲתרַ ׁ ,שיְ ִ
ַ
יפין וְ גַ ְר ִמין וְ ֹכ ָּלאְּ ,כ ֵדין ִא ְת ָ ּדכֵ י ָע ְל ָמא וְ ִא ְת ַע ְּב ּ
יו:
ִמ ְס ִ
אֲבין ,וְ ָע ְל ָמא ִא ְׁש ְּתכַ ח ְּב ַד ְכ ּ
אֲבין לֵ ּ
וְ ַעל ָ ּדא ּ ָתנֵינָן ,אָ ָתא ְל ִא ְס ּ ַתאֲבָ א ִמ ְס ִ
ודאי .וַ וי לֵ יהּ ְל ַּבר נ ָׁש ַּכד
יה ַ ּ
קוד ׁ ָשא
יה ְּב ָע ְל ָמאּ ְ ,דוַ ַ ּדאי ִלינְ ַדעּ ְ ,ד ּ ְ
רוחַ ִמ ְסאֲבָ א ,וְ ִא ְׁש ְּתכַ ח ּ ֵב ּ
ארי ָעלֵ ּ
ׁ ָש ֵ
יה ּ
ְ
ישין,
הו קַ ִ ּד ִׁ
הוא ָּב ֵעי ְלבַ עֲ ָרא לֵ ּ
ינון צַ ִ ּדיקַ ּיָא ְ ּדכֻ ְ ּל ּ
יה ִמן ָע ְל ָמא .ז ַָּכ ִאין ִא ּ ּ
ְּב ִריך ּ
ישאְּ ,בהַ אי
רוחַ קַ ִ ּד ׁ ָ
דושה קָ ֵמי ַמ ְל ָּכא קַ ִד ׁ ָ
חו ִּב ְק ּ ּ ׁ ָ
יהו ּ
ישא ,וְ ׁ ַש ְריָא ָעלַ יְ ּ
וְ ִא ְׁש ְּתכָ ּ
וב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי:
ָע ְל ָמא ּ ְ
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ג'
)ב( האוכל פת חייב לברך לפניה ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם המוציא לחם מן
הארץ ולאחריה ארבע ברכות אכל דגן שלוק כמו שהוא מברך לפניו בורא פרי האדמה
ולאחריו בורא נפשות רבות אכל קמח מברך לפניו שהכל ולאחריו בורא נפשות רבות:
)ג( קמח של אחד מחמשת המינין ששלקוהו וערבו במים או בשאר משקים אם היה עבה
כדי שיהיה ראוי לאכילה וללעסו מברך עליו בתחלה בורא מיני מזונות ולבסוף על
המחיה ועל הכלכלה ואם היה רך כדי שיהיה ראוי לשתייה מברך עליו בתחלה שהכל
ולבסוף בורא נפשות רבות:

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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