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חק לישראל – פרשת שופטים יום ו'
דברים פרק יט'

)ו( ּ ֶפן יִ ְר ּדֹף ּגֹאֵ ל הַ ָ ּדם אַ ח ֲֵרי הָ רֹצֵ חַ ִּכי יֵחַ ם ְלבָ בוֹ וְ ִה ּ ִׂשיגוֹ ִּכי יִ ְר ּ ֶבה הַ ֶ ּד ֶר ְך
הוא לוֹ ִמ ְּתמוֹ ל ִׁש ְל ׁשוֹ ם) :ו( ּ ֶפן
הו נָפֶ ׁש וְ לוֹ אֵ ין ִמ ְׁש ּ ַפט ָמוֶת ִּכי לֹא שׂ נֵא ּ
וְ ִה ָּכ ּ
ְ
הו
יִ ְר ּדֹף ּגֹאֵ ל הַ ָ ּדם אַ ח ֲֵרי הָ רֹצֵ חַ ִּכי יֵחַ ם ְלבָ בוֹ וְ ִה ּ ִׂשיגוֹ ִּכי יִ ְר ֶּבה הַ ֶ ּד ֶרך וְ ִה ָּכ ּ
יל ָמא יִ ְר ּדוֹ ף
שוֹ ם) :ו( ִ ּד ְ
הוא לוֹ ִמ ְּתמוֹ ל ִׁש ְל ׁ
נָפֶ ׁש וְ לוֹ אֵ ין ִמ ְׁש ּ ַפט ָמוֶת ִּכי לֹא שׂ נֵא ּ
אֲרי ִת ְס ּ ֵגי אָ ְרחָ א וְ יִ ְק ְט ִל ּנ ֵּה נְ פַ ׁש וְ לֵ ּה לֵ ית חוֹ בַ ת ִ ּדין ִ ּד ְקטוֹ ל
אֲרי יֵחַ ם ִל ּ ֵב ּה וְ י ְַד ְּב ִק ּנ ֵּה ֵ
ּגָ אֵ ל ְ ּד ָמא ָּב ַתר קָ טוֹ לָ א ֵ
אֲרי לָ א סָ נֵי הוּא לֵ ּה ִמ ְּת ַמ ִ ּלי ו ִּמ ְ ּדקָ מוֹ ִהי:
ֵ

לש ָע ִרים ּ ַת ְב ִ ּדיל לָ ְך) :ז( ַעל ּ ֵכן אָ ֹנ ִכי ְמצַ וְ ּ ָך לֵ אמֹר
מ ר ׁ ָש ׁ
)ז( ַעל ּ ֵכן אָ ֹנ ִכי ְמצַ וְ ּ ָך לֵ א ֹ
ימר ְּתלַ ת ִק ְרוִ ין ּ ַת ְפ ֵר ׁש לָ ְך:
לש ָע ִרים ּ ַת ְב ִ ּדיל לָ ְך) :ז( ַעל ּ ֵכן אֲ נָא ְמפַ ְ ּק ָד ְך ְלמֵ ָ
ׁ ָש ׁ

ֹת ָ
)ח( וְ ִאם י ְַר ִחיב יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך וְ נ ַָתן ְל ָך אֶ ת ָּכל
נִש ַּבע לַ אֲ ב ֶ
ֲשר ְׁ
יך אֶ ת גְּ בֻ ְל ָך ַּכא ׁ ֶ
ֹת ָ
ֲשר נִ ְׁש ַּבע
יך) :ח( וְ ִאם יַ ְר ִחיב יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ י ָך אֶ ת גְּ בֻ ְל ָך ַּכא ׁ ֶ
ֲשר ִ ּד ֶּבר לָ ֵתת לַ אֲ ב ֶ
הָ אָ ֶרץ א ׁ ֶ

ֹת ָ
ֹת ָ
יך:
יך וְ נ ַָתן ְל ָך אֶ ת ָּכל הָ אָ ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ִ ּד ּ ֶבר לָ ֵתת לַ אֲ ב ֶ
לַ אֲ ב ֶ
ְּכ ָמא ִדי קַ יִ ּים לַ אֲבָ הָ ָת ְך וְ יִ ּ ֶתן לָ ְך יָת ָּכל אַ ְר ָעא ִ ּדי ַמ ִ ּליל ְל ִמ ּ ַתן לַ אֲ בָ הָ ָתְך:

)ח( וְ ִאם י ְַפ ּ ֵתי יְ ָי אֱלָ הָ ְך יָת ְּתחו ָּמ ְך

)ט( ִּכי ִת ְׁשמֹר אֶ ת ָּכל הַ ּ ִמצְ וָ ה הַ זֹּאת לַ עֲ שׂ ָת ּה אֲ ׁ ֶשר אָ ֹנ ִכי ְמצַ וְ ּ ָך הַ ּיוֹ ם ְלאַ הֲ בָ ה
אֶ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
לש ָע ִרים ַעל
יך וְ לָ לֶ כֶ ת ִּב ְד ָרכָ יו ָּכל הַ יּ ִָמים וְ יָסַ ְפ ּ ָת ְל ָך עוֹ ד ׁ ָש ׁ
הַ ּ ׁ ָש ׁ
ֲשר אָ ֹנ ִכי ְמצַ וְ ּ ָך הַ ּיוֹ ם
לש הָ אֵ ּ ֶלה) :ט( ִּכי ִת ְׁשמֹר אֶ ת ָּכל הַ ּ ִמ ְצוָ ה הַ זֹּאת לַ עֲ שׂ ָת ּה א ׁ ֶ

ְלאַ הֲ בָ ה אֶ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
לש ָע ִרים ַעל
יך וְ לָ לֶ כֶ ת ִ ּב ְד ָרכָ יו ָּכל הַ יָ ּ ִמים וְ יָסַ ְפ ּ ָת ְל ָך עוֹ ד ׁ ָש ׁ
אֲרי ִת ּ ַטר יָת ָּכל ּ ַת ְפקֶ ְד ּ ָתא הָ ָדא ְל ֶמ ְע ְּב ַד ּה ִ ּדי אֲ נָא ְמפַ ְ ּק ָד ְך יוֹ ָמא ֵדין ְל ִמ ְרחַ ם יָת יְ ָי
לש הָ אֵ ּלֶ ה) :ט( ֵ
הַ ּ ׁ ָש ׁ
קֳדמוֹ ִהי ָּכל יוֹ ַמ ּיָא וְ תוֹ סֵ ף לָ ְך עוֹ ד ְּתלַ ת ִק ְרוִ ין ַעל ְּתלַ ת ִא ּ ֵלין:
אֱלָ הָ ְך וְ ִל ְמהַ ְך ְּבאָ ְרחָ ן ְ ּד ַת ְ ּקנָן ָ

ֲשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֹתן ְל ָך ַנחֲלָ ה וְ הָ יָה
יך נ ֵ
)י( וְ לֹא יִ ּ ׁ ָשפֵ ְך ָ ּדם נ ִָקי ְּבקֶ ֶרב אַ ְרצְ ָך א ׁ ֶ
ָעלֶ ָ
ֲשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ֹנ ֵתן ְל ָך ַנחֲלָ ה וְ הָ יָ ה
יך ָ ּד ִמים) :י( וְ לֹא יִ ּ ׁ ָשפֵ ְך ָ ּדם נ ִָקי ְּבקֶ ֶרב אַ ְרצְ ָך א ׁ ֶ

ָעלֶ ָ
יך ָ ּד ִמים:

)י( וְ לָ א יִ ְׁש ְּתפֵ ְך ָ ּדם ז ַַּכי ְּבגוֹ אַ ְר ָע ְך ִ ּדי יְ ָי אֱלָ הָ ְך יָהֵ ב לָ ְך אַ חֲסָ נָא וִ יהֵ י עֲ לָ ְך חוֹ בַ ת ִ ּדין ִ ּד ְקטוֹ ל:

הו נֶפֶ ׁש וָ ֵמת וְ נָס אֶ ל
)יא( וְ ִכי יִ ְהיֶה ִא ׁ
הו וְ אָ ַרב לוֹ וְ קָ ם ָעלָ יו וְ ִה ָּכ ּ
יש שׂ נֵא ְל ֵר ֵע ּ
הו נֶפֶ ׁש וָ ֵמת
אַ חַ ת הֶ ָע ִרים הָ אֵ ל) :יא( וְ ִכי יִ ְהיֶה ִא ׁ
הו וְ אָ ַרב לוֹ וְ קָ ם ָעלָ יו וְ ִה ָּכ ּ
יש שׂ נֵא ְל ֵר ֵע ּ
וְ נָס אֶ ל אַ חַ ת הֶ ָע ִרים הָ אֵ ל:

אֲרי יְ הֵ י גְ בַ ר סָ נֵי ְלחַ ְב ֵר ּה וְ יִ ְכ ַמן לֵ ּה וִ יקוּם עֲ לוֹ ִהי וְ יִ ְמ ִח ּנ ֵּה נְ פַ ׁש וִ ימוּת
)יא( וַ ֵ

וְ י ִֵערוֹ ק לַ ח ֲָדא ִמן ִק ְרוַ יָּא הָ ִא ּ ֵלין:
)יב(

נו אֹ תוֹ ְּביַד ּגֹאֵ ל הַ ָ ּדם וָ ֵמת:
חו אֹ תוֹ ִמ ּ ׁ ָשם וְ נ ְָת ּ
חו זִ ְקנֵי ִעירוֹ וְ לָ ְק ּ
וְ ׁ ָש ְל ּ

נו אֹ תוֹ ְ ּב ַיד ּגֹאֵ ל הַ ָ ּדם וָ ֵמת:
חו אֹ תוֹ ִמ ּ ׁ ָשם וְ נ ְָת ּ
חו זִ ְקנֵי ִעירוֹ וְ לָ ְק ּ
וְ ׁ ָש ְל ּ

)יב(

יש ְ ּלחוּן סָ בֵ י קַ ְר ּ ֵת ּה
)יב( וִ ׁ ַ

ָת ּה ְּביַד ּגָ אֵ ל ְ ּד ָמא וִ ימוּת:
ָת ּה ִמ ּ ַת ּ ָמן וְ יִ ְּתנוּן י ֵ
וְ יִ ְד ְּברוּן י ֵ

וב ַע ְר ּ ָת ַדם הַ ּנ ִָקי ִמיִ ּשְׂ ָראֵ ל וְ טוֹ ב לָ ְך) :יג( לֹא ָתחוֹ ס ֵעינְ ָך
)יג( לֹא ָתחוֹ ס ֵעינְ ָך ָעלָ יו ּ ִ
וב ַע ְר ּ ָת ַדם הַ ּנ ִָקי ִמיִ ּשְׂ ָראֵ ל וְ טוֹ ב לָ ְך) :יג( לָ א ְתחוּס ֵעינ ְָך עֲ לוֹ ִהי ו ְּתפַ ֵּלי אַ ְׁש ִ ּדי ָדם ז ַַּכי ִמיִ ּשְׂ ָראֵ ל
ָעלָ יו ּ ִ
ֵיטב לָ ְך:
וְ י ַ

ֲשר
אשֹנִ ים ְּב ַנחֲלָ ְת ָך אֲ ׁ ֶשר ִּתנְ חַ ל ָּבאָ ֶרץ א ׁ ֶ
לו ִר ׁ
בול ֵרעֲ ָך אֲ ׁ ֶשר ּגָ בְ ּ
)יד( לֹא ַת ִּסיג גְּ ּ
ָ
יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
אשֹנִ ים ְּבנַחֲ לָ ְת ָך
לו ִר ׁ
בול ֵרעֲ ָך א ׁ ֶ
יך נ ֵ
ֲשר ּגָ ְב ּ
ֹתן ְלך ְל ִר ְׁש ּ ָת ּה) :יד( לֹא ַת ִּסיג גְּ ּ
ֲשר ִּתנְ חַ ל ָּבאָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֹתן ְל ָך ְל ִר ְׁש ּ ָתּה:
יך נ ֵ
א ֶׁ
קַ ְד ָמאֵ י ְּבאַ חֲסַ נְ ּ ָת ְך ִ ּדי ַת ְחסֵ ן ְּבאַ ְר ָעא ִ ּדי יְ ָי אֱלָ הָ ְך יָהֵ ב לָ ְך ְל ֵמ ְיר ַת ּה:

)יד( לָ א ַת ְׁשנֵי ְּתחו ָּמא ְדחַ ְב ָר ְך ִ ּדי ְת ִחימ ּו

אֲשר ֶיח ֱָטא ַעל
ולכָ ל חַ ּ ָטאת ְּבכָ ל חֵ ְטא ׁ ֶ
יש ְלכָ ל ָעוֹ ן ּ ְ
ָקום עֵ ד אֶ חָ ד ְּב ִא ׁ
)טו( לֹא י ּ
יש ְלכָ ל
ָקום ֵעד אֶ חָ ד ְּב ִא ׁ
ּ ִפי ְׁשנֵי ֵע ִדים אוֹ ַעל ּ ִפי ְׁש ׁ ָ
ָקום ָ ּדבָ ר) :טו( לֹא י ּ
לשה ֵע ִדים י ּ
יָקום
ּ
לשה ֵע ִדים
ולכָ ל חַ ּ ָטאת ְ ּבכָ ל חֵ ְטא ֲא ׁ ֶשר ֶיח ֱָטא ַעל ּ ִפי ְׁשנֵי ֵע ִדים אוֹ ַעל ּ ִפי ְׁש ׁ ָ
ָעוֹ ן ּ ְ
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חק לישראל – פרשת שופטים יום ו'
הֲדין אוֹ ַעל
ימר ְּת ֵרין סָ ִ
ָּדבָ ר) :טו( לָ א יְ קוּם סָ ִהיד חַ ד ִּבגְ בַ ר ְלכָ ל ַע ָ ּויָן ו ְּלכָ ל חוֹ ִבין ְּבכָ ל חֵ ט ִ ּדי י ְֶח ָטא ַעל ֵמ ַ
ימר ְּתלָ ָתא סָ הֲ ִדין יִ ְתקַ ּיַם ּ ִפ ְת ּגָ ָמא:
ֵמ ַ

ָקום עֵ ד חָ ָמס ְּב ִא ׁ
יש לַ עֲ נוֹ ת בּ וֹ
ָקום ֵעד חָ ָמס ְ ּב ִא ׁ
)טז( ִּכי י ּ
יש לַ עֲ נוֹ ת בּ וֹ סָ ָרה) :טז( ִּכי י ּ
אֲרי יְ קוּם סָ ִהיד ְׁשקַ ר ִּבגְ בָ ר ְלאַ ְסהָ ָדא בֵ ּה סַ ְטיָא:
סָ ָרה) :טז( ֵ
ֲשר לָ הֶ ם הָ ִריב ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ִל ְפנֵי הַ כּ ֹהֲנִ ים וְ הַ ּ ׁשֹפְ ִטים
דו ְׁשנֵי הָ אֲ נ ִָׁשים א ׁ ֶ
)יז( וְ ָע ְמ ּ
ֲשר לָ הֶ ם הָ ִריב ִל ְפ ֵני יְ הֹוָ ה ִל ְפנֵי
דו ְׁשנֵי הָ ֲאנ ִָׁשים א ׁ ֶ
יו ַּביּ ִ
ָמים הָ הֵ ם) :יז( וְ ָע ְמ ּ
אֲ ׁ ֶשר יִ ְה ּ
יו ַּביָ ּ ִמים הָ הֵ ם:
הַ כּ ֹהֲ נִ ים וְ הַ ּ ׁש ְֹפ ִטים אֲ ׁ ֶשר יִ ְה ּ

קֳדם ָּכהֲ ַנ ּיָא
קֳדם יְ ָי ָ
)יז( וִ יקוּמוּן ְּת ֵרין ּג ְֻב ִרין ִ ּדי ְלהוֹ ן ִ ּדינָא ָ

וְ ַד ָ ּי ַנ ּיָא ִ ּדי יְ הוֹ ן ְּביוֹ ַמ ּיָא הָ ִא ּנוּן:

שקֶ ר ָענָה ְבאָ ִחיו) :יח( וְ ָד ְר ׁש ּו
)יח( וְ ָד ְר ׁש ּו הַ ּ ׁש ְֹפ ִטים הֵ יטֵ ב וְ ִה ּנֵה עֵ ד ׁ ֶשקֶ ר הָ עֵ ד ׁ ֶ
ּ
ּ
הַ ּ ׁש ְֹפ ִטים הֵ יטֵ ב וְ ִה ּנֵה ֵעד ׁ ֶשקֶ ר הָ ֵעד ׁ ֶ
שקֶ ר ָענָה ְבאָ ִחיו) :יח( וְ יִ ְת ְּבעוּן ַ ּד ָי ַניָא יָאוּת וְ הָ א סָ ִהיד ְׁשקַ ר
הֲדא ִׁש ְק ָרא אַ ְסהַ ד ַּבאֲ חוֹ ִהי:
סָ ָ

אֲשר זָ ַמם לַ עֲ שׂ וֹ ת ְלאָ ִחיו ּובִ ַע ְר ּ ָת הָ ָרע ִמ ִּק ְר ּ ֶב ָך:
)יט( וַ עֲ שִׂ יתֶ ם לוֹ ַּכ ׁ ֶ

וב ַע ְר ּ ָת הָ ָרע ִמ ִ ּק ְר ּ ֶב ָך:
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָז ַמם לַ עֲ שׂ וֹ ת ְלאָ ִחיו ּ ִ
יש ִמ ּ ֵבינ ְָך:
ו ְּתפַ ּ ֵלי ָעבֵ ד ְ ּד ִב ׁ

)כ(

יתם לוֹ
)יט( וַ עֲ שִׂ ֶ

)יט( וְ ַת ְע ְּבדוּן לֵ ּה ְּכ ָמא ִדי חַ ּ ִׁשיב ְל ֶמ ְע ַּבד לַ אֲ חוֹ ִהי

פו לַ עֲ שׂ וֹ ת עוֹ ד ַּכ ָ ּדבָ ר הָ ָרע הַ זֶּה ְּב ִק ְר ֶּב ָך:
או וְ לֹא י ִֹס ּ
עו וְ יִ ָר ּ
וְ הַ נִּ ְׁשאָ ִרים יִ ְׁש ְמ ּ

פו לַ עֲ שׂ וֹ ת עוֹ ד ַּכ ָ ּדבָ ר הָ ָרע הַ זֶּה ְ ּב ִק ְר ּ ֶב ָך:
או וְ לֹא י ִֹס ּ
עו וְ יִ ָר ּ
)כ( וְ הַ נִּ ְׁשאָ ִרים יִ ְׁש ְמ ּ
ישא הָ ֵדין ּ ֵבינ ְָך:
יִ ְׁש ְמעוּן וְ יִ ְדחֲלוּן וְ לָ א יוֹ ְספוּן ְל ֶמ ְע ַּבד עוֹ ד ְּכ ִפ ְת ּגָ ָמא ִב ׁ ָ

)כ( ו ְּדיִ ְׁש ּ ָתאֲ רוּן

שן יָד ְ ּביָד ֶרגֶל ְ ּב ָרגֶל) :כא( וְ לֹא
)כא( וְ לֹא ָתחוֹ ס ֵעינ ֶָך נֶפֶ ׁש ְּבנֶפֶ ׁש ַעיִ ן ְּב ַעיִ ן ׁ ֵשן ְּב ׁ ֵ
שן ָיד ְּביָ ד ֶר ֶגל ְ ּב ָרגֶל) :כא( וְ לָ א ְתחוּס ֵעינ ְָך נ ְַפ ׁ ָשא חֳלַ ף
ָתחוֹ ס עֵ ינ ֶָך נֶפֶ ׁש ְ ּבנֶפֶ ׁש ַעיִ ן ְ ּב ַעיִ ן ׁ ֵשן ְ ּב ׁ ֵ
נ ְַפ ׁ ָשא ֵעינָא חֳלַ ף ֵעינָא ִׁש ּנָא חֳלַ ף ִׁש ּנָא יְ ָדא חֳלַ ף יְ ָדא ַרגְ לָ א חֳלַ ף ַרגְ לָ א:

ירא
סוס וָ ֶרכֶ ב ַעם ַרב ִמ ּ ְמ ָך לֹא ִת ָ
כ )א( ִּכי ֵתצֵ א לַ ּ ִמ ְלחָ ָמה ַעל אֹ יְ בֶ ָך וְ ָר ִא ָ
ית ּ
ֵמהֶ ם ִּכי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ִע ּ ָמ ְך הַ ּ ַמ ַע ְל ָך ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :א( ִּכי ֵתצֵ א לַ ּ ִמ ְלחָ ָמה ַעל

ירא ֵמהֶ ם ִּכי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ִע ּ ָמ ְך הַ ּ ַמ ַע ְל ָך מֵ אֶ ֶרץ
סוס וָ ֶרכֶ ב ַעם ַרב ִמ ּ ְמ ָך לֹא ִת ָ
אֹ יְ בֶ ָך וְ ָר ִא ָ
ית ּ
אֲרי ִת ּפוֹ ק לַ אֲ גָ חָ א ְק ָרבָ א ַעל ַּבעֲ לֵ י ְדבָ בָ ְך וְ ֶת ֱחזֵי סוּסָ וָ ן ו ְּר ִת ִּכין ַעם סַ גִּ י ִמ ּנ ְָך לָ א ִת ְדחַ ל ִמנְּ הוֹ ן
ִמצְ ָריִ ם) :א( ֵ
ימ ֵר ּה ְּבסַ ְע ָ ּד ְך ְ ּדאַ ְּסקָ ְך מֵ אַ ְר ָעא ְד ִמצְ ָריִ ם:
אֲרי יְ ָי אֱלָ הָ ְך ֵמ ְ
ֵ

)ב( וְ הָ יָה ְּכקָ ָר ְבכֶ ם אֶ ל הַ ּ ִמ ְלחָ ָמה וְ ּ
נִגַ ׁש הַ כּ ֹהֵ ן וְ ִד ּ ֶבר אֶ ל הָ ָעם) :ב( וְ הָ יָה ְּכקָ ָר ְבכֶ ם
ימ ֵּלל
אֶ ל הַ ּ ִמ ְלחָ ָמה וְ נִ ּגַ ׁש הַ כּ ֹהֵ ן וְ ִד ּ ֶבר אֶ ל הָ ָעם) :ב( וִ יהֵ י ְּכ ִמ ְק ָר ְבכוֹ ן לַ אֲ גָ חָ א ְק ָרבָ א וְ יִ ְת ְק ִריב ַּכהֲ נָא וִ ַ
ִעם ַע ּ ָמא:

)ג( וְ אָ ַמר אֲלֵ הֶ ם ְׁש ַמע יִ שְׂ ָראֵ ל אַ ּ ֶתם ְק ֵר ִבים הַ ּיוֹ ם לַ ּ ִמ ְלחָ ָמה ַעל אֹ יְ בֵ יכֶ ם אַ ל
י ֵַר ְך ְלבַ ְבכֶ ם אַ ל ִּת ְ
צו ִמ ּ ְפנֵיהֶ ם) :ג( וְ אָ ַמר אֲלֵ הֶ ם ְׁש ַמע
זו וְ אַ ל ּ ַת ַע ְר ּ
או וְ אַ ל ּ ַת ְח ּ ְפ ּ
יר ּ

זו
או וְ אַ ל ּ ַת ְח ּ ְפ ּ
יִ שְׂ ָראֵ ל אַ ּ ֶתם ְק ֵר ִבים הַ ּיוֹ ם לַ ּ ִמ ְלחָ ָמה ַעל אֹ יְ בֵ יכֶ ם אַ ל י ֵַר ְך ְלבַ ְבכֶ ם אַ ל ִּת ְיר ּ
יבין יוֹ ָמא ֵדין לַ אֲ גָ חָ א ְק ָרבָ א ַעל ַּבעֲ לֵ י
ימר ְלהוֹ ן ְׁש ַמע יִ שְׂ ָראֵ ל אַ ּתוּן ְק ִר ִ
צו ִמ ּ ְפנֵיהֶ ם) :ג( וְ ֵי ַ
וְ אַ ל ּ ַת ַע ְר ּ

ְדבָ בֵ יכוֹ ן לָ א יְ זו ַּע ִל ְּבכוֹ ן לָ א ִת ְדחֲלוּן וְ לָ א ִת ְת ַּבהֲ תוּן וְ לָ א ִת ּ ָת ְברוּן ִמ ּקֳ ָד ֵמיהוֹ ן:
)ד(

יע אֶ ְתכֶ ם:
ִּכי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם הַ הֹלֵ ְך ִע ּ ָמכֶ ם ְל ִה ָּלחֵ ם לָ כֶ ם ִעם אֹ יְ בֵ יכֶ ם ְלהוֹ ִׁש ַ

יע אֶ ְתכֶ ם:
)ד( ִּכי יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ ם הַ הֹלֵ ְך ִע ּ ָמכֶ ם ְל ִה ּלָ חֵ ם לָ כֶ ם ִעם אֹ יְ בֵ יכֶ ם ְלהוֹ ִׁש ַ

אֲרי יְ ָי
)ד( ֵ

אֱלָ הֲ כוֹ ן ִ ּד ְמ ַד ַּבר קֳ ָד ֵמיכוֹ ן לַ אֲ גָ חָ א ְלכוֹ ן ְק ָרב ִעם ַּבעֲ לֵ י ְדבָ בֵ יכוֹ ן ְל ִמ ְפ ַרק י ְָתכוֹ ן:

ֲשר ָּבנָה בַ יִ ת חָ ָד ׁש וְ לֹא ֲחנָכוֹ
יש א ׁ ֶ
רו הַ ּ ׁש ְֹט ִרים אֶ ל הָ ָעם לֵ אמֹר ִמי הָ ִא ׁ
)ה( וְ ִד ְּב ּ
רו הַ ּ ׁש ְֹט ִרים אֶ ל
ָמות ַּב ּ ִמ ְלחָ ָמה וְ ִא ׁ
נו) :ה( וְ ִד ְ ּב ּ
יש אַ חֵ ר יַחְ נְ כֶ ּ ּ
יֵלֵ ְך וְ י ָׁשֹב ְלבֵ יתוֹ ּ ֶפן י ּ

מות ַּב ּ ִמ ְלחָ ָמה
הָ ָעם לֵ אמֹר ִמי הָ ִא ׁ
יש ֲא ׁ ֶשר ָּבנָה בַ יִ ת חָ ָד ׁש וְ לֹא ֲחנָכוֹ יֵלֵ ְך וְ ָי ׁשֹב ְלבֵ יתוֹ ּפֶ ן יָ ּ
יתא חַ ְד ּ ָתא וְ לָ א חַ נְ כֵ ּה יְ הַ ְך
ימר ָמן ּגַ ְב ָרא ִדי ְבנָא בֵ ָ
קֳדם ַע ּ ָמא ְל ֵמ ַ
ימ ְ ּללוּן סָ ְרכַ ּיָא ָ
נו) :ה( וִ ַ
וְ ִא ׁ
יש אַ חֵ ר יַ ְחנְ כֶ ּ ּ
יל ָמא יְ מוּת ַּבאֲ גָ חָ א ְק ָרבָ א וּגְ בַ ר אָ ח ֳָרן י ְַחנְ ִכ ּנ ֵּה:
ית ּה ִד ְ
וִ יתוּב ְלבֵ ֵ
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חק לישראל – פרשת שופטים יום ו'
ָמות ַּב ּ ִמ ְלחָ ָמה
יש א ׁ ֶ
ומי הָ ִא ׁ
)ו( ּ ִ
ֲשר נ ַָטע ּ ֶכ ֶרם וְ לֹא ִח ְ ּללוֹ יֵלֵ ְך וְ י ָׁשֹב ְלבֵ יתוֹ ּ ֶפן י ּ
ֲשר נ ַָטע ּ ֶכ ֶרם וְ לֹא ִח ְ ּללוֹ יֵלֵ ְך וְ י ָׁשֹב ְלבֵ יתוֹ
יש א ׁ ֶ
ומי הָ ִא ׁ
נו) :ו( ּ ִ
וְ ִא ׁ
יש אַ חֵ ר יְ חַ ְ ּללֶ ּ ּ
ְ
נו) :ו( ו ָּמן ּגַ ְב ָרא ִ ּדי נְ צִ יב ַּכ ְר ָמא וְ לָ א אַ חֲלֵ ּה יְ הַ ך וִ יתוּב
ּ ֶפן יָמ ּות ַּב ּ ִמ ְלחָ ָמה וְ ִא ׁ
יש אַ חֵ ר יְ חַ ְ ּללֶ ּ ּ
יל ָמא יְ מוּת ַּבאֲ גָ חָ א ְק ָרבָ א וּגְ בַ ר אָ ח ֳָרן יְ חַ ִּל ּנ ֵּה:
ית ּה ִ ּד ְ
ְלבֵ ֵ

ָמות ַּב ּ ִמ ְלחָ ָמה
יש ׁ ֶ
ומי הָ ִא ׁ
)ז( ּ ִ
אֲשר אֵ ַרשׂ ִא ּ ׁ ָשה וְ לֹא ְלקָ חָ ּה יֵלֵ ְך וְ י ָׁשֹב ְלבֵ יתוֹ ּ ֶפן י ּ
מות
יש א ׁ ֶ
ומי הָ ִא ׁ
יש אַ חֵ ר יִ ּקָ חֶ ּנָה) :ז( ּ ִ
וְ ִא ׁ
ֲשר אֵ ַרשׂ ִא ּ ׁ ָשה וְ לֹא ְלקָ חָ ּה יֵלֵ ְך וְ יָ ׁשֹב ְלבֵ יתוֹ ּפֶ ן ָי ּ

יש אַ חֵ ר יִ ּקָ חֶ ּנָה:
ַּב ּ ִמ ְלחָ ָמה וְ ִא ׁ

יל ָמא יְ מוּת
ית ּה ִ ּד ְ
)ז( ו ָּמן גַ ְב ָרא ִ ּדי אֵ ַרס ִא ְּת ָתא וְ לָ א נ ְָסבַ ּה יְ הַ ְך וִ יתוּב ְלבֵ ֵ

ַּבאֲ גָ חָ א ְק ָרבָ א וּגְ בַ ר אָ ח ֳָרן יִ ְּס ִב ּנ ַּה:

יש הַ יּ ֵָרא וְ ַר ְך הַ ֵּלבָ ב יֵלֵ ְך
רו ִמי הָ ִא ׁ
פו הַ ּ ׁש ְֹט ִרים ְל ַד ּ ֵבר אֶ ל הָ ָעם וְ אָ ְמ ּ
)ח( וְ י ְָס ּ
פו הַ ּ ׁש ְֹט ִרים ְל ַד ּ ֵבר אֶ ל הָ ָעם
ָשֹב ְלבֵ יתוֹ וְ לֹא יִ ּ ַמס אֶ ת ְלבַ ב אֶ חָ יו ִּכ ְלבָ בוֹ ) :ח( וְ ְ
וְ י ׁ
יָס ּ

יש הַ יּ ֵָרא וְ ַר ְך הַ ּלֵ בָ ב יֵלֵ ְך וְ ָי ׁשֹב ְלבֵ יתוֹ וְ לֹא יִ ּ ַמס אֶ ת ְלבַ ב אֶ חָ יו ִּכ ְלבָ בוֹ :
רו ִמי הָ ִא ׁ
וְ אָ ְמ ּ

) ח(

ית ּה וְ לָ א יִ ְּתבַ ר יָת
ֵימרוּן ָמן ּגַ ְב ָרא ְד ָדחֵ יל ו ְּת ִביר ִל ָּבא יְ הַ ְך וִ יתוּב ְלבֵ ֵ
וְ יוֹ ְספוּן סָ ְרכַ ּיָא ְל ַמ ָּללָ א ִעם ַע ּ ָמא וְ י ְ
ִל ָּבא ַדאֲ חוֹ ִהי ְּכ ִל ּ ֵב ּה:

)ט (

ֹאש הָ ָעם:
ש ֵרי צְ בָ אוֹ ת ְּבר ׁ
דו ָ ׂ
וְ הָ יָה ְּככַ לּ ֹת הַ ּ ׁש ְֹט ִרים ְל ַד ֵּבר אֶ ל הָ ָעם ּופָ ְק ּ

ֹאש הָ ָעם:
דו ָ ׂש ֵרי צְ בָ אוֹ ת ְ ּבר ׁ
וְ הָ ָיה ְּככַ ּלֹת הַ ּ ׁש ְֹט ִרים ְל ַד ּ ֵבר אֶ ל הָ ָעם ּופָ ְק ּ

)ט(

)ט( וִ יהֵ י ַּכד יְ ׁ ֵשצוּן

יש ַע ּ ָמא:
ימ ּנוּן ַר ָּבנֵי חֵ ילָ א ְּב ֵר ׁ
סָ ְרכַ ּיָא ְל ַמ ָּללָ א ִעם ַע ּ ָמא וִ ַ

את אֵ לֶ יהָ ְל ׁ ָ
)י( ִּכי ִת ְק ַרב אֶ ל ִעיר ְל ִה ָּלחֵ ם ָעלֶ יהָ וְ קָ ָר ָ
שלוֹ ם) :י( ִּכי ִת ְק ַרב אֶ ל ִעיר
את אֵ לֶ יהָ ְל ׁ ָשלוֹ ם:
ְל ִהלָּ חֵ ם ָעלֶ יהָ וְ קָ ָר ָ

אֲרי ִת ְק ַרב ְלקַ ְר ּ ָתא לַ אֲ גָ חָ א ) ְק ָרבָ א( עֲ לַ ּה וְ ִת ְק ֵרי לַ ּה ִמ ִ ּלין
)י( ֵ

ִּד ְׁשלָ ם:

יו ְל ָך
)יא( וְ הָ יָה ִאם ׁ ָשלוֹ ם ּ ַת ַענְ ָך ּופָ ְתחָ ה לָ ְך וְ הָ יָה ָּכל הָ ָעם הַ נִּ ְמצָ א בָ ּה יִ ְה ּ
לָ ַמס וַ עֲ בָ ּ ָ
יו ְל ָך
דוך) :יא( וְ הָ ָיה ִאם ׁ ָשלוֹ ם ּ ַת ַענְ ָך ּופָ ְתחָ ה לָ ְך וְ הָ ָיה ָּכל הָ ָעם הַ נִּ ְמצָ א בָ ּה יִ ְה ּ

לָ ַמס וַ עֲ בָ ּ ָ
דוך:
וְ יִ ְפ ְלחֻ ּנ ְָך:

)יא( וִ יהֵ י ִאם ְׁשלַ ם ּ ַתעֲ נִ ּנ ְָך וְ ִת ְפ ּ ַתח לָ ְך וִ יהֵ י ָּכל ַע ּ ָמא ְדיִ ְׁש ְּתכַ ח ַּב ּה יְ הוֹ ן לָ ְך ַמ ְּסקֵ י ִמ ִּסין

)יב( וְ ִאם לֹא ַת ְׁש ִלים ִע ּ ָמ ְך וְ ָעשְׂ ָתה ִע ּ ְמ ָך ִמ ְלחָ ָמה וְ צַ ְר ּ ָת ָעלֶ יהָ ) :יב( וְ ִאם לֹא
ַת ְׁש ִלים ִע ּ ָמ ְך וְ ָעשְׂ ָתה ִע ּ ְמ ָך ִמ ְלחָ ָמה וְ צַ ְר ּ ָת ָעלֶ יהָ ) :יב( וְ ִאם לָ א ַת ְׁשלֵ ם ִע ּ ָמ ְך וְ ַת ְע ּ ֵבד ִע ּ ָמ ְך ְק ָרב
ו ְּתצוּר עֲ לַ ּה:

)יג(

ּונְ ָתנָהּ יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
כורהּ ְל ִפי חָ ֶרב:
ית אֶ ת ָּכל זְ ּ ָ
יך ְּבי ֶָד ָך וְ ִה ִּכ ָ

ֱאלֹהֶ ָ
כור ּה ְל ִפי חָ ֶרב:
ית אֶ ת ָּכל זְ ּ ָ
יך ְ ּביָ ֶד ָך וְ ִה ִּכ ָ

)יג( ּונְ ָתנ ָּה יְ הֹוָ ה

יד ְך וְ ִת ְמחֵ י יָת ָּכל ְ ּדכו ַּר ּה
)יג( וְ יִ ְמ ְס ִר ּנ ַּה יְ ָי אֱלָ הָ ְך ִּב ָ

ְל ִפ ְת ּגַ ם ְ ּדחָ ֶרב:

אֲשר יִ ְהיֶה בָ ִעיר ָּכל ְׁשלָ לָ ּה ּ ָת ֹבז לָ ְך
ֶׁ
)יד( ַרק הַ ּנ ִָׁשים וְ הַ ּ ַטף וְ הַ ְּבהֵ ָמה וְ כֹל
ְ
ָ
וְ אָ כַ ְל ּ ָת אֶ ת ְׁשלַ ל אֹ יְ בֶ ָ
אלֹהֶ יך לָ ך) :יד( ַרק הַ ּנ ִָׁשים וְ הַ ּ ַטף וְ הַ ְ ּבהֵ ָמה
יך אֲ ׁ ֶשר נ ַָתן יְ הֹוָ ה ֱ

ֲשר נ ַָתן יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
וְ ֹכל ֲא ׁ ֶשר יִ ְהיֶה בָ ִעיר ָּכל ְׁשלָ לָ ּה ּ ָת ֹבז לָ ְך וְ אָ כַ ְל ּ ָת אֶ ת ְׁשלַ ל אֹ יְ בֶ ָ
יך
יך א ׁ ֶ
ירא וְ ֹכ ל ִ ּדי יְ הֵ י ְבקַ ְר ּ ָתא ָּכל עֲ ָדאַ ּה ּ ֵתבוֹ ז לָ ְך וְ ֵתיכוּל יָת עֲ ָדאָ ה ְדסָ נְ אָ ְך ִ ּדי
לָ ְך) :יד( ְלחוֹ ד נְ ׁ ַש ּיָא וְ ַט ְפלָ א ו ְּב ִע ָ
יְ הַ ב יְ ָי אֱלָ הָ ְך לָ ְך:

)טו( ּ ֵכן ּ ַתעֲ ֶ ׂשה ְלכָ ל הֶ ָע ִרים הָ ְר ֹחקֹת ִמ ּ ְמ ָך ְמאֹ ד אֲ ׁ ֶשר לֹא ֵמ ָע ֵרי הַ ּגוֹ יִ ם הָ אֵ ֶּלה
שה ְלכָ ל הֶ ָע ִרים הָ ְר ֹחקֹת ִמ ּ ְמ ָך ְמאֹ ד ֲא ׁ ֶשר לֹא מֵ ָע ֵרי הַ ּגוֹ יִ ם הָ אֵ ּלֶ ה הֵ ּנָה:
הֵ ּנָה) :טו( ּ ֵכן ּ ַתעֲ ֶ ׂ

יקין ִמ ּנ ְָך לַ ח ֲָדא ִ ּדי לָ א ִמ ִ ּק ְרוֵי ַע ְמ ַמ ּיָא הָ ִא ּ ֵלין ִא ּנוּן:
)טו( ּ ֵכן ּ ַת ְע ּ ֵבד ְלכָ ל ִק ְרוַ ּיָא ִ ּדי ְר ִח ִ

ֲשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֹתן ְל ָך ַנחֲלָ ה לֹא ְתחַ יֶּה ָּכל
יך נ ֵ
)טז( ַרק ֵמ ָע ֵרי הָ ַע ּ ִמים הָ אֵ ֶּלה א ׁ ֶ
ָ
ָ
ֹתן ְלך ַנחֲלָ ה לֹא ְתחַ יֶּה ָּכל
ֲשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ יך נ ֵ
ש ָמה) :טז( ַרק ֵמ ָע ֵרי הָ ַע ּ ִמים הָ אֵ ּלֶ ה א ׁ ֶ
נְ ׁ ָ
נְ ׁ ָש ָמה:

)טז( ְלחוֹ ד ִמ ִ ּק ְרוֵי ַע ְמ ַמ ּיָא הָ ִא ּ ֵלין ִ ּדי יְ ָי אֱלָ הָ ְך יָהֵ ב לָ ְך אַ חֲסָ נָא לָ א ְתקַ ּיַם ָּכל נִ ְׁש ָמ ָתא:

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

טעון גניזה

4

חק לישראל – פרשת שופטים יום ו'
אֲשר
בוסי ַּכ ׁ ֶ
מ ִרי הַ ְּכנַעֲ נִ י וְ הַ ּ ְפ ִרזִ ּי הַ ִחוִ ּי וְ הַ יְ ּ ִ
ימם הַ ִח ִּתי וְ הָ ֱא ֹ
)יז( ִּכי הַ ח ֲֵרם ּ ַתח ֲִר ֵ
צִ וְ ּ ָך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
בוסי
ימם הַ ִח ִּתי וְ הָ ֱאמ ִֹרי הַ ְּכנַעֲ נִ י וְ הַ ּ ְפ ִרזִ ּי הַ ִחוִ ּ י וְ הַ יְ ּ ִ
יך) :יז( ִּכי הַ ח ֲֵרם ּ ַתח ֲִר ֵ

ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִצוְ ּ ָך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך:
פַ ְ ּק ָד ְך יְ ָי אֱלָ הָ ְך:

)יז( אֲ ֵרי גַ ּ ָמ ָרא ְתגַ ּ ְמ ִר ּנוּן ִח ּ ָתאֵ י ֶו ֱאמ ָֹראֵ י ְּכנַעֲ נָאֵ י ו ְּפ ִרזָּאֵ י ִח ָ ּואֵ י וִ יבוּסָ אֵ י ְּכ ָמא ִדי

ֲשר ָעשׂ ּו לֵ אלֹהֵ יהֶ ם
דו אֶ ְתכֶ ם לַ עֲ שׂ וֹ ת ְּכ ֹכל ּתוֹ עֲ ב ָֹתם א ׁ ֶ
)יח( ְל ַמ ַען ׁ ֶ
אֲשר לֹא יְ לַ ּ ְמ ּ
דו אֶ ְתכֶ ם לַ עֲ שׂ וֹ ת ְּככֹל ּתוֹ עֲ ב ָֹתם
ֲשר לֹא יְ לַ ּ ְמ ּ
אלֹהֵ יכֶ ם) :יח( ְל ַמ ַען א ׁ ֶ
אתם לַ יהֹוָ ה ֱ
וַ ח ֲָט ֶ
אתם לַ יהֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם:
ֲשר ָעשׂ ּו לֵ אלֹהֵ יהֶ ם וַ ח ֲָט ֶ
א ֶׁ

)יח( ְּב ִדיל ִ ּדי לָ א י ְ ַּלפוּן י ְָתכוֹ ן ְל ֶמ ְע ַּבד ְּככָ ל

קֳדם יְ ָי אֱלָ הֲ כוֹ ן:
ּתוֹ עֲ בָ ְתהוֹ ן ִ ּדי עֲ בָ ד ּו ְל ַטעֲ וָ ְתהוֹ ן ו ְּתחוֹ בוּן ָ

צור אֶ ל ִעיר י ִָמים ַר ִּבים ְל ִה ָּלחֵ ם ָעלֶ יהָ ְל ָתפְ ָ ׂש ּה לֹא ַת ְׁש ִחית אֶ ת ֵעצָ ּה
)יט( ִּכי ָת ּ
ש ֶדה לָ בֹא
ִלנְ ּדֹחַ ָעלָ יו ּגַ ְרזֶן ִּכי ִמ ּ ֶמ ּנּו תֹ אכֵ ל וְ אֹ תוֹ לֹא ִת ְכרֹת ִּכי הָ אָ ָדם עֵ ץ הַ ּ ָ ׂ
ִמ ּ ָפנ ָ
ש ּה לֹא ַת ְׁש ִחית אֶ ת
צור אֶ ל ִעיר י ִָמים ַר ִּבים ְל ִהלָּ חֵ ם ָעלֶ יהָ ְל ָת ְפ ָ ׂ
ֶיך ַּב ּ ָמצוֹ ר) :יט( ִּכי ָת ּ

ש ֶדה לָ בֹא ִמ ּפָ נ ָ
ֶיך
ת אכֵ ל וְ אֹ תוֹ לֹא ִת ְכרֹת ִּכי ָהאָ ָדם ֵעץ ַה ּ ָ ׂ
נו ֹ
ֵעצָ ּה ִלנְ ּדֹחַ ָעלָ יו ּגַ ְרזֶן ִּכי ִמ ּ ֶמ ּ ּ
יאין לַ אֲ גָ חָ א עֲ לַ ּה ְל ִמ ְכ ְּב ׁ ַש ּה לָ א ְתחַ ַּבל יָת ִאילָ נ ַּה לַ אֲ ָר ָמא עֲ לוֹ ִהי
אֲרי ְתצוּר ְלקַ ְר ּ ָתא יוֹ ִמין סַ גִּ ִ
ַּב ּ ָמצוֹ ר) :יט( ֵ
קֳד ָמ ְך ִּבצְ י ָָרא:
אֲרי לָ א כַ אֲ נ ׁ ָָשא ִאילַ ן חַ ְקלָ א ְל ֵמ ַעל ִמ ּ ָ
ָת ּה לָ א ְתקוּץ ֵ
ּגַ ְרזְ נָא אֲ ֵרי ִמ ּנ ֵּה ּ ֵתיכוֹ ל וְ י ֵ

ית ָמצוֹ ר
הוא אֹ תוֹ ַת ְׁש ִחית וְ כָ ָר ּ ָת ּובָ נִ ָ
)כ( ַרק ֵעץ א ׁ ֶ
ֲשר ּתֵ ַדע ִּכי לֹא ֵעץ ַמאֲ כָ ל ּ
ָ
ֹשה ִע ּ ְמך ִמ ְלחָ ָמה ַעד ִר ְד ּ ָת ּה) :כ( ַרק ֵעץ ֲא ׁ ֶשר ּ ֵת ַדע ִּכי לֹא
ֲשר ִהוא ע ָ ׂ
ַעל הָ ִעיר א ׁ ֶ

ֹשה ִע ּ ְמ ָך ִמ ְלחָ ָמה
ית ָמצוֹ ר ַעל הָ ִעיר אֲ ׁ ֶשר ִהוא ע ָ ׂ
הוא אֹ תוֹ ַת ְׁש ִחית וְ כָ ָר ּ ָת ּובָ נִ ָ
ֵעץ ַמ ֲאכָ ל ּ
ָת ּה ְּתחַ ַּבל ו ְּתקוּץ וְ ִת ְבנֵי כַ ְרקוֹ ִמין ַעל קַ ְר ּ ָתא
ַעד ִר ְד ּ ָת ּה) :כ( ְלחוֹ ד ִאילָ ן ְ ּד ִת ַ ּדע אֲ ֵרי לָ א ִאילַ ן ְ ּד ַמאֲ כָ ל הוּא י ֵ

ִ ּדי ִהיא ָע ְב ָדא ִע ּ ָמ ְך ְק ָרבָ א ַעד ְ ּד ִת ְכ ְּב ׁ ַש ּה:

ֲשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֹתן ְל ָך ְל ִר ְׁש ּ ָתהּ ֹנפֵ ל ַּב ּ ָ ׂש ֶדה
יך נ ֵ
כא )א( ִּכי יִ ּ ָמצֵ א חָ לָ ל ָּבאֲ ָד ָמה א ׁ ֶ
ָ
ָ
ֹתן ְלך ְל ִר ְׁש ּ ָת ּה נֹפֵ ל
הו) :א( ִּכי יִ ּ ָמצֵ א חָ לָ ל ָּב ֲא ָד ָמה אֲ ׁ ֶשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ יך נ ֵ
לֹא נוֹ ַדע ִמי ִה ָּכ ּ

הו:
ַּב ּ ָ ׂ
ש ֶדה לֹא נוֹ ַדע ִמי ִה ָּכ ּ

אֲרי יִ ְׁש ְּתכַ ח ְק ִטילָ א ְּבאַ ְר ָעא ִ ּדי יְ ָי אֱלָ הָ ְך יָהֵ ב לָ ְך ְל ֵמ ְיר ַת ּה ָר ֵמי ְּבחַ ְקלָ א
)א( ֵ

לָ א ִא ְתיְ ַדע ַמן קָ ְטלֵ ּה:

ֶיך וְ ׁש ְֹפטֶ ָ
או זְ קֵ נ ָ
או זְ קֵ נ ָ
ֶיך
דו אֶ ל הֶ ָע ִרים א ׁ ֶ
יך ּ ָ
ֲשר ְס ִביבֹת הֶ חָ לָ ל) :ב( וְ יָצְ ּ
ומדֲ ּ
)ב( וְ יָצְ ּ
וְ ׁש ְֹפטֶ ָ
ְ
ְ
בת הֶ חָ לָ ל) :ב( וְ יִ ּ ְפקוּן סָ בָ יך וְ ַד ָ ּינָיך וְ יִ ְמ ְׁשחוּן ְל ִק ְרוַ ּיָא ִ ּדי סַ ח ֲָרנוּת
ֲשר ְס ִבי ֹ
דו אֶ ל הֶ ָע ִרים א ׁ ֶ
יך ּ ָ
ומ ֲד ּ
ְק ִטילָ א:

ֲשר
חו זִ ְקנֵי הָ ִעיר הַ ִהוא ֶעגְ לַ ת ָּבקָ ר א ׁ ֶ
)ג( וְ הָ יָה הָ ִעיר הַ ְּקרֹבָ ה אֶ ל הֶ חָ לָ ל וְ לָ ְק ּ
לֹא עֻ ַּבד ָּב ּה אֲ ׁ ֶ
חו זִ ְקנֵי
שר לֹא ָמ ְׁשכָ ה ְ ּבעֹל) :ג( וְ הָ יָ ה הָ ִעיר הַ ְ ּקרֹבָ ה אֶ ל הֶ חָ לָ ל וְ לָ ְק ּ
ֲשר לֹא ָמ ְׁשכָ ה ְ ּבעֹל) :ג( ו ְּתהֵ י קַ ְר ּ ָתא ִ ּדקָ ִריבָ א
ֲשר לֹא עֻ ַּבד ָּב ּה א ׁ ֶ
הָ ִעיר הַ ִהוא ֶעגְ לַ ת ָּבקָ ר א ׁ ֶ
ידת ְּבנִ יר:
ִל ְק ִטילָ א וְ יִ ְד ְּברוּן סָ בֵ י קַ ְר ּ ָתא הַ ִהיא ֶעגְ לַ ת ּתוֹ ֵרי ִ ּדי לָ א ִא ְת ּ ְפלַ ח ַּב ּה ִ ּדי לָ א נְ גִ ַ

יתן אֲ ׁ ֶשר לֹא י ֵָעבֵ ד בּ וֹ וְ לֹא
דו זִ ְקנֵי הָ ִעיר הַ ִהוא אֶ ת הָ ֶעגְ לָ ה אֶ ל נַחַ ל אֵ ָ
)ד( וְ הוֹ ִר ּ
דו זִ ְקנֵי הָ ִעיר הַ ִהוא אֶ ת הָ ֶעגְ לָ ה אֶ ל נַחַ ל
פו ׁ ָ
שם אֶ ת הָ ֶעגְ לָ ה ַּב ּנָחַ ל) :ד( וְ הוֹ ִר ּ
יִ זּ ֵָר ַע וְ ָע ְר ּ
שם אֶ ת הָ ֶעגְ לָ ה ַּב ּנָחַ ל) :ד( וְ ֶיחֱתוּן סָ בֵ י קַ ְר ּ ָתא הַ ִהיא יָת
פו ׁ ָ
אֵ ָ
יתן ֲא ׁ ֶשר לֹא י ֵָעבֵ ד בּ וֹ וְ לֹא יִ ָזּ ֵר ַע וְ ָע ְר ּ
עֲ גַ ְל ּ ָתא ְל ַנחֲלָ א בַ ּיָר ִ ּדי לָ א ִא ְת ּ ְפלַ ח ּ ֵב ּה וְ לָ א יִ זְ ְ ּד ַרע וְ יִ נְ ְקפוּן ּ ַת ּ ָמן יָת עֲ גַ ְל ּ ָתא ְּב ַנחֲלָ א:

)ה( וְ נִגְּ ׁש ּו הַ כּ ֹהֲנִ ים ְּבנֵי לֵ וִ י ִּכי בָ ם ָּבחַ ר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ולבָ ֵר ְך ְּב ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה
יך ְל ׁ ָש ְרתוֹ ּ ְ
וְ ַעל ּ ִפיהֶ ם יִ ְהיֶה ּ ָכל ִריב וְ כָ ל נָגַ ע) :ה( וְ נִ גְּ ׁש ּו הַ כּ ֹהֲ נִ ים ְּבנֵי לֵ וִ י ִּכי בָ ם ָּבחַ ר יְ הֹוָ ה

ֱאלֹהֶ ָ
שם יְ הֹוָ ה וְ ַעל ּ ִפיהֶ ם יִ ְהיֶה ָּכל ִריב וְ כָ ל נָגַ ע) :ה( וְ יִ ְתקָ ְרבוּן ָּכהֲ ַנ ּיָא ְּבנֵי
ולבָ ֵר ְך ְ ּב ׁ ֵ
יך ְל ׁ ָש ְרתוֹ ּ ְ
ימ ֵרהוֹ ן יְ הֵ י ָּכל ִ ּדין וְ כָ ל ַמ ְכ ּ ַת ׁש ְסגִ יר ּו:
אֲרי ְבהוֹ ן יִ ִּת ְר ֵעי יְ ָי אֱלָ הָ ְך ְל ׁ ַש ּ ָמ ׁשו ֵּת ּה ו ְּלבָ ָרכָ א ִּב ְׁש ָמא ַדיְ ָי וְ ַעל ֵמ ְ
לֵ וִ י ֵ

ֲצו אֶ ת יְ ֵדיהֶ ם ַעל הָ ֶעגְ לָ ה
)ו( וְ ֹכל זִ ְקנֵי הָ ִעיר הַ ִהוא הַ ְּקר ִֹבים אֶ ל הֶ חָ לָ ל יִ ְרח ּ
ֲצו אֶ ת יְ ֵדיהֶ ם
רופָ ה בַ ּנָחַ ל) :ו( וְ כֹל זִ ְקנֵי הָ ִעיר הַ ִהוא הַ ְ ּקר ִֹבים אֶ ל הֶ חָ לָ ל יִ ְרח ּ
הָ עֲ ּ
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חק לישראל – פרשת שופטים יום ו'
רופָ ה בַ ּנָחַ ל:
ַעל הָ ֶעגְ לָ ה הָ עֲ ּ

יבין ִל ְק ִטילָ א י ְַסחוּן יָת יְ ֵדיהוֹ ן ַעל
)ו( וְ ֹכל סָ בֵ י קַ ְר ּ ָתא הַ ִהיא ִ ּד ְק ִר ִ

עֲ גַ ְל ּ ָתא ִ ּדנְ קֶ ְפ ּ ָתא ְב ַנחֲלָ א:

נו
או) :ז( וְ ָע ּ
ֵינו לֹא ָר ּ
כו{ אֶ ת הַ ָ ּדם הַ זֶּה וְ ֵעינ ּ
ינו לֹא ׁ ָש ְפכֻ ה } ׁ ָש ְפ ּ
רו י ֵָד ּ
נו וְ אָ ְמ ּ
)ז( וְ ָע ּ
ֵימרוּן יְ ָדנָא לָ א אַ ְׁש ּדוֹ
יתיבוּן וְ י ְ
או) :ז( וִ ִ
ֵינו לֹא ָר ּ
ינו לֹא ׁ ָש ְפכֻ ה } ׁ ָש ְפכּו{ אֶ ת הַ ָ ּדם הַ זֶּה וְ ֵעינ ּ
רו יָ ֵד ּ
וְ אָ ְמ ּ
יָת ְ ּד ָמא הָ ֵדין וְ ֵעי ָננָא לָ א ֲח ָזאָ ה:

ית יְ הֹוָ ה וְ אַ ל ִּת ּ ֵתן ָ ּדם נ ִָקי ְּבקֶ ֶרב ַע ּ ְמ ָך יִ שְׂ ָראֵ ל
)ח( ַּכ ּ ֵפר ְל ַע ּ ְמ ָך יִ שְׂ ָראֵ ל אֲ ׁ ֶשר ּ ָפ ִד ָ
ית יְ הֹוָ ה וְ אַ ל ִּת ּתֵ ן ָ ּדם נ ִָקי ְ ּבקֶ ֶרב
וְ נִ ּ ַכ ּ ֵפר לָ הֶ ם הַ ָ ּדם) :ח( ַּכ ּפֵ ר ְל ַע ּ ְמ ָך יִ שְׂ ָראֵ ל ֲא ׁ ֶשר ּפָ ִד ָ

ֵימרוּן ַּכ ּ ַפר ְל ַע ּ ָמ ְך יִ שְׂ ָראֵ ל ִ ּדי ְפ ַר ְק ּ ָתא יְ ָי וְ לָ א ִת ּ ֵתן חוֹ בַ ת ַ ּדם
ַע ּ ְמ ָך יִ שְׂ ָראֵ ל וְ נִ ַּכ ּפֵ ר לָ הֶ ם הַ ָ ּדם) :ח( ָּכהֲ ַנ ּיָא י ְ
ז ַַּכי ְּבגוֹ ַע ּ ָמ ְך יִ שְׂ ָראֵ ל וְ יִ ְת ַּכ ּ ַפר ְלהוֹ ן ַעל ְ ּד ָמא:

שה הַ יּ ׁ ָ
)ט( וְ אַ ּ ָתה ְּתבַ ֵער הַ ָ ּדם הַ ּנ ִָקי ִמ ִ ּק ְר ּ ֶב ָך ִּכי ַתעֲ ֶ ׂ
ָשר ְ ּב ֵעינֵי יְ הֹוָ ה) :ט( וְ אַ ּ ָתה
שר ְ ּב ֵעינֵי יְ הֹוָ ה) :ט( וְ אַ ְּת ְּתפַ ּ ֵלי אַ ְׁש ִ ּדי ַדם ז ַַּכי ִמ ּ ֵבינ ְָך אֲ ֵרי
שה הַ יָ ּ ׁ ָ
ְּתבַ ֵער ַה ָ ּדם הַ ּנ ִָקי ִמ ִ ּק ְר ּ ֶב ָך ִּכי ַתעֲ ֶׂ
קֳדם יְ ָי:
ַת ְע ּ ֵבד ְ ּדכָ ׁ ָשר ָ

רש"י
)ו( פן ירדף גאל הדם  -לכך אני אומר להכין
לך דרך וערי מקלט רבים:
)ח( ואם ירחיב  -כאשר נשבע לתת לך ארץ
קיני וקנזי וקדמוני:
)ט( ויספת לך עוד שלש  -הרי תשע .ג'
שבעבר הירדן וג' שבארץ כנען וג' לע"ל:
)יא( וכי יהיה איש שונא לרעהו  -ע"י שנאתו
הוא בא לידי וארב לו מכאן אמרו עבר אדם
על מצוה קלה סופו לעבור על מצוה חמורה
לפי שעבר על לא תשנא סופו לבא לידי
שפיכות דמים לכך נאמר כי יהיה איש שונא
לרעהו וגו' שהיה לו לכתוב וכי יקום איש
וארב לרעהו והכהו נפש:
)יג( לא תחוס עינך  -שלא תאמר הראשון
כבר נהרג למה אנו הורגים את זה ונמצאו
שני ישראלים הרוגים:
)יד( לא תסיג גבול  -לשון נסוגו אחור
כשמחזיר סימן חלוקת הקרקע לאחור לתוך
שדה חבירו למען הרחיב את שלו .והלא כבר
נאמר לא תגזול מה ת"ל לא תסיג למד על
העוקר תחום חבירו שעובר בשני לאוין .יכול
אף בחוץ לארץ ת"ל בנחלתך אשר תנחל וגו'
בארץ ישראל עובר בשני לאוין בחוץ לארץ
אינו עובר אלא משום לא תגזול:
)טו( עד אחד  -זה בנה אב כל עד שבתורה
שנים אלא אם כן פרט לך בו אחד :לכל עון
ולכל חטאת  -להיות חבירו נענש על עדותו
לא עונש גוף ולא עונש ממון אבל קם הוא

לשבועה אמר לחבירו תן לי מנה שהלויתיך
א"ל אין לך בידי כלום ועד אחד מעידו שיש
לו חייב לישבע לו :על פי שנים עדים  -ולא
שיכתבו עדותם באגרת וישלחו לב"ד ולא
שיעמוד תורגמן בין העדים ובין הדיינים:
)טז( לענות בו סרה  -דבר שאינו שהוסר
העד הזה מכל העדות הזאת כיצד שאמרו
להם והלא עמנו הייתם אותו היום במקום
פלוני:
)יז( ועמדו שני האנשים  -בעדים הכתוב
מדבר ולמד שאין עדות בנשים ולמד שצריכין
להעיד עדותן מעומד :אשר להם הריב  -אלו
בעלי הדין :לפני ה'  -יהיה דומה להם כאילו
עומדין לפני המקום שנאמר בקרב אלהים
ישפוט :אשר יהיו בימים ההם  -יפתח בדורו
כשמואל בדורו צריך אתה לנהוג בו כבוד:
)יח( ודרשו השופטים היטב  -על פי המזימין
אותם שבודקים וחוקרים את הבאים להזימם
בדרישה וחקירה :והנה עד שקר  -כ"מ
שנאמר עד בשנים הכתוב מדבר:
)יט( כאשר זמם  -ולא כאשר עשה מכאן
אמרו הרגו אין נהרגין :לעשות לאחיו  -מה
ת"ל לאחיו למד על זוממי בת כהן נשואה
שאינם בשריפה אלא במיתת הבועל שהיא
בחנק שנאמר היא באש תשרף היא ולא
בועלה לכך נאמר כאן לאחיו כאשר זמם
לעשות לאחיו ולא כאשר זמם לעשות לאחותו
אבל בכל שאר מיתות השוה הכתוב אשה

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

טעון גניזה

6

חק לישראל – פרשת שופטים יום ו'
לאיש וזוממי אשה נהרגין כזוממי איש כגון
שהעידוה שהרגה את הנפש שחללה את השבת
נהרגין במיתתה שלא מיעט כאן אחותו אלא
במקום שיש לקיים בהן הזמה כמיתת הבועל:
)כ( ישמעו ויראו  -מכאן שצריכין הכרזה איש
פלוני ופלוני נהרגין על שהוזמו בב"ד:
)כא( עין בעין .ממון .וכן שן בשן וגו':
)א( כי תצא למלחמה  -סמך הכתוב יציאת
מלחמה לכאן לומר לך שאין מחוסר אבר
יוצא למלחמה .ד"א לומר לך אם עשית
משפט צדק אתה מובטח שאם תצא למלחמה
אתה נוצח וכן דוד הוא אומר עשיתי משפט
וצדק בל תניחני לעושקי :על אויבך  -יהיו
בעיניך כאויבים אל תרחם עליהם כי לא
ירחמו עליך :סוס ורכב  -בעיני חשובים
כולם כסוס אחד וכן הוא אומר והכית את
מדין כאיש אחד וכן הוא אומר כי בא סוס
פרעה :עם רב ממך  -בעיניך הוא רב אבל
בעיני אינו רב:
)ב( כקרבכם אל המלחמה  -סמוך לצאתכם
מן הספר מגבול ארצכם :ונגש הכהן -
המשוח לכך והוא הנקרא משוח מלחמה:
ודבר אל העם  -בלשון הקודש:
)ג( שמע ישראל  -אפילו אין בכם זכות אלא
קריאת שמע בלבד כדאי אתם שיושיע אתכם:
על אויביכם  -אין אלו אחיכם שאם תפלו
בידם אינם מרחמים עליכם אין זו כמלחמת
יהודה עם ישראל שנאמר להלן ויקומו
האנשים אשר נקבו בשמות ויחזיקו בשביה וכל
מערומיהם הלבישו מן השלל וילבישום
וינעילום ויאכילום וישקום ויסכום וינהלום
בחמורים לכל כושל ויביאום יריחו עיר
התמרים אצל אחיהם וישובו שומרון אלא על
אויביכם אתם הולכים לפיכך התחזקו
למלחמה :אל ירך לבבכם אל תיראו ואל
תחפזו ואל תערצו  -ד' אזהרות כנגד ד'
דברים שמלכי העובדי כוכבים עושין מגיפין
בתריסיהם כדי להקישן זה לזה כדי להשמיע
קול שיחפזו אלו שכנגדן וינוסו ורומסים
בסוסיהם ומצהילין אותם להשמיע קול
שעטת פרסות סוסיהם וצווחין בקולם
ותוקעין בשופרות ומיני משמיעי קול :אל ירך

לבבכם  -מצהלת סוסים :אל תיראו -
מהגפת התריסין :ואל תחפזו  -מקול
הקרנות :ואל תערצו  -מקול הצווחה:
)ד( כי ה' אלהיכם וגו'  -הם באים בנצחונו
של ב"ו ואתם באים בנצחונו של מקום
פלשתים באו בנצחונו של גלית מה היה סופו
נפל נפלו עמו:
ההולך עמכם  -זה מחנה הארון:
)ה( ולא חנכו  -לא דר בו .חנוך לשון
התחלה :ואיש אחר יחנכנו  -ודבר של עגמת
נפש הוא זה:
)ו( ולא חללו  -לא פדאו בשנה הרביעית
שהפירות טעונין לאוכלן בירושלים או לחללן
בדמים ולאכול הדמים בירושלים:
)ז( פן ימות במלחמה  -ישוב פן ימות שאם
לא ישמע לדברי הכהן כדאי הוא שימות:
)ח( ויספו השוטרים  -למה נאמר כאן ויספו
מוסיפין זה על דברי הכהן שהכהן מדבר
ומשמיע מן שמע ישראל עד להושיע אתכם
ומי האיש ושני ושלישי כהן מדבר ושוטר
משמיע .וזה שוטר מדבר ושוטר משמיע:
הירא ורך הלבב  -רבי עקיבא אומר
כמשמעו שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה
ולראות חרב שלופה ר"י הגלילי אומר הירא
מעבירות שבידו ולכך תלתה לו תורה לחזור
על בית וכרם ואשה לכסות על החוזרים
בשביל עבירות שבידם שלא יבינו שהם בעלי
עבירה והרואהו חוזר אומר שמא בנה בית או
נטע כרם או ארש אשה:
)ט( שרי צבאות  -שמעמידין זקפין מלפניהם
ומאחריהם וכשילים של ברזל בידיהם וכל מי
שרוצה לחזור הרשות בידו לקפח את שוקיו.
זקפין בני אדם עומדים בקצה המערכה
לזקוף את הנופלים ולחזקם בדברים שובו אל
המלחמה ולא תנוסו שתחלת נפילה ניסה:
)י( כי תקרב אל עיר  -במלחמת הרשות
הכתוב מדבר כמו שמפורש בענין כן תעשה
לכל הערים הרחוקות וגו':
)יא( כל העם הנמצא בה  -אפילו אתה מוצא
בה משבעה עממין שנצטוית להחרימם אתה
רשאי לקיימם :למס ועבדוך  -עד שיקבלו
עליהם מסים ושעבוד:
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)יב( ואם לא תשלים עמך ועשתה עמך
מלחמה  -הכתוב מבשרך שאם לא תשלים
עמך סופה להלחם בך אם תניחנה ותלך:
וצרת עליה  -אף להרעיבה ולהצמיאה
ולהמיתה מיתת תחלואים:
)יג( ונתנה ה' אלהיך בידך  -אם עשית כל
האמור בענין סוף שה' נותנה בידך:
)יד( והטף  -אף טף של זכרים ומה אני
מקיים והכית את כל זכורה בגדולים:
)יז( כאשר צוך  -לרבות את הגרגשי:
)יח( למען אשר לא ילמדו  -הא אם עשו
תשובה ומתגיירין אתה רשאי לקבלם:
)יט( ימים  -שנים :רבים  -שלשה מכאן
אמרו אין צרין על עיירות של עובדי כוכבים
פחות משלשה ימים קודם לשבת ולמד שפותח
בשלום ב' או ג' ימים וכן הוא אומר וישב דוד
בצקלג ימים שנים ובמלחמות הרשות הכתוב
מדבר :כי האדם עץ השדה  -הרי כי משמש
בלשון דילמא שמא האדם עץ השדה להכנס
בתוך המצור מפניך להתיסר ביסורי רעב
וצמא כאנשי העיר למה תשחיתנו:

נביא

)כ( עד רדתה  -לשון רדוי שתהא כפופה לך:
)ב( ויצאו זקניך  -מיוחדים שבזקניך אלו
סנהדרי גדולה :ומדדו  -ממקום שהחלל
שוכב :אל הערים אשר סביבות החלל  -לכל
צד לידע איזו קרובה:
)ד( אל נחל איתן  -קשה שלא נעבד :וערפו
 קוצץ ערפה בקופיץ אמר הקב"ה תבאעגלה בת שנתה שלא עשתה פירות ותערף
במקום שאינו עושה פירות לכפר על הריגתו
של זה שלא הניחוהו לעשות פירות:
)ז( ידינו לא שפכה  -וכי עלתה על לב שזקני
בית דין שופכי דמים הם אלא לא ראינוהו
ופטרנוהו בלא מזונות ובלא לויה .הכהנים
אומרים כפר לעמך ישראל:
)ח( ונכפר להם הדם  -הכתוב מבשרם
שמשעשו כן יכופר להם העון:
)ט( ואתה תבער  -מגיד שאם נמצא ההורג
אחר שנתערפה העגלה הרי זה יהרג והוא
הישר בעיני ה':

– ישעיה פרק נא' –נב'

ומ ּ ֶבן אָ ָדם חָ צִ יר
ָמות ּ ִ
)יב( אָ ֹנ ִכי אָ ֹנ ִכי ה ּוא ְמנַחֶ ְמכֶ ם ִמי אַ ְּת וַ ִּת ְיר ִאי ֵמאֱנוֹ ׁש י ּ
ֹש ָך נוֹ טֶ ה ׁ ָש ַמיִ ם וְ יֹסֵ ד אָ ֶרץ וַ ְּתפַ חֵ ד ּ ָת ִמיד ָּכל הַ ּיוֹ ם
יִ ּנ ֵָתן) :יג( וַ ִּת ְׁש ַּכח יְ הֹוָ ה ע ֶׂ
ִמ ּ ְפנֵי ח ֲַמת הַ ּ ֵמצִ יק ַּכאֲ ׁ ֶשר כּ וֹ נֵן ְלהַ ְׁש ִחית וְ אַ יֵּה ח ֲַמת הַ ּ ֵמצִ יק) :יד( ִמהַ ר צֹעֶ ה
ָמות לַ ּ ׁ ַשחַ ת וְ לֹא יֶחְ סַ ר לַ ְחמוֹ ) :טו( וְ אָ ֹנ ִכי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך רֹגַ ע הַ יָּם
ְל ִה ּ ָפ ֵתחַ וְ לֹא י ּ
ָ
ָ
יתיך ִלנְ ט ַֹע
ובצֵ ל י ִָדי ִּכ ִּס ִ
ֱמו ּגַ ָּליו יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת ְׁשמוֹ ) :טז( וָ אָ שִׂ ים ְ ּדבָ ַרי ְּב ִפיך ּ ְ
וַ ֶיּה ּ
קומי
ׁ ָש ַמיִ ם וְ ִלי ֹסד אָ ֶרץ וְ לֵ אמֹר ְלצִ ּיוֹ ן ַע ּ ִמי אָ ּ ָתה) :יז( ִה ְתעוֹ ְר ִרי ִה ְתעוֹ ְר ִרי ּ ִ
אֲשר ׁ ָש ִתית ִמיַּד יְ הֹוָ ה אֶ ת כּ וֹ ס ח ֲָמתוֹ אֶ ת קֻ ַּב ַעת כּ וֹ ס הַ ּ ַת ְר ֵעלָ ה
ֶׁ
רוש ִ ַלם
יְ ּ ׁ ָ
ׁ ָש ִתית ָמצִ ית) :יח( אֵ ין ְמנַהֵ ל לָ ּה ִמ ָּכל ָּבנִ ים יָלָ ָדה וְ אֵ ין ַמחֲזִ יק ְּבי ָָד ּה ִמ ָּכל ָּבנִ ים
ָנוד לָ ְך הַ ּ ׁשֹד וְ הַ ּ ׁ ֶשבֶ ר וְ הָ ָר ָעב וְ הַ חֶ ֶרב ִמי
גִּ ֵ ּדלָ ה) :יט( ְׁש ּ ַתיִ ם הֵ ּנָה ק ְֹראֹ ַתיִ ְך ִמי י ּ
חוצוֹ ת ְּכתוֹ א ִמ ְכ ָמר הַ ְמלֵ ִאים ח ֲַמת
בו ְּבר ׁ
אֲ ַנח ֵ
ֹאש ָּכל ּ
פו ׁ ָש ְכ ּ
ֲמ ְך) :כ( ָּבנַיִ ְך עֻ ְ ּל ּ
ְ
ושכֻ ַרת וְ לֹא ִמיָּיִ ן) :כב( כּ ֹה
יְ הֹוָ ה ּגַ עֲ ַרת ֱאלֹהָ יִ ך) :כא( לָ כֵ ן ִׁש ְמ ִעי נָא זֹאת עֲ נִ יָּה ּ ְׁ
ְ
אָ ַמר ֲא ֹדנַיִ ְך יְ הֹוָ ה וֵ אלֹהַ יִ ְך י ִָריב ַע ּמוֹ ִה ּנֵה לָ קַ ְח ִּתי ִמיּ ֵָדך אֶ ת כּ וֹ ס הַ ּ ַת ְר ֵעלָ ה אֶ ת
יפי ִל ְׁש ּתוֹ ָת ּה עוֹ ד) :כג( וְ ַ ׂש ְמ ִּתיהָ ְּביַד מוֹ גַ יִ ְך אֲ ׁ ֶשר
קֻ ַּב ַעת כּ וֹ ס ח ֲָמ ִתי לֹא תוֹ ִס ִ
ְ
עורי
עורי ּ ִ
חוץ לַ ע ְֹב ִרים) :א( ּ ִ
רו ְלנ ְַפ ׁ ֵש ְך ְׁש ִחי וְ נַעֲ ֹב ָרה וַ ּ ָתשִׂ ִ
ימי כָ אָ ֶרץ ּגֵוֵך וְ כַ ּ
אָ ְמ ּ
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רוש ִ ַלם ִעיר הַ ּק ֶֹד ׁש ִּכי לֹא יוֹ ִסיף ָיבֹא
ִל ְב ִׁשי עֻ זּ ְֵך צִ ּיוֹ ן ִל ְב ִׁשי ִּבגְ ֵדי ִת ְפאַ ְר ּ ֵת ְך יְ ּ ׁ ָ
רוש ִ ָלם ִה ְת ּ ַפ ְּת ִחו
קומי ּ ְׁש ִבי יְ ּ ׁ ָ
ִּ
בָ ְך עוֹ ד ָע ֵרל וְ ָט ֵמא) :ב( ִה ְתנַעֲ ִרי ֵמ ָעפָ ר
\} ִה ְת ּ ַפ ְּת ִחי\{ מוֹ ְס ֵרי צַ וָ ּ ֵ
אר ְך ְׁש ִביָּה ַּבת צִ ּיוֹ ן) :ג( ִּכי כֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה ִח ּנָם נִ ְמ ַּכ ְר ּ ֶתם
גור
לו) :ד( ִּכי כֹה אָ ַמר ֲא ֹדנָי יֱהֹוִ ה ִמצְ ַריִ ם י ַָרד ַע ּ ִמי בָ ִר ׁ
אשֹנָה לָ ּ
וְ לֹא ְבכֶ סֶ ף ִּת ּגָ אֵ ּ
ׁ ָשם וְ אַ ּ ׁש ּור ְּבאֶ פֶ ס עֲ ׁ ָשקוֹ ) :ה( וְ ַע ּ ָתה ַמי } ַמה{ ִ ּלי פֹ ה נְאֻ ם יְ הֹוָ ה ִּכי לֻ ּקַ ח ַע ּ ִמי חִ ּנָם
ילו נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה וְ ָת ִמיד ָּכל הַ ּיוֹ ם ְׁש ִמי ִמ ּנֹאָ ץ) :ו( לָ כֵ ן י ֵַדע ַע ּ ִמי
משלָ יו{ יְ הֵ ִ
משלָ ו } ְׁ
ְׁ
יל ּ
ָאוו ַעל הֶ הָ ִרים ַרגְ לֵ י
הוא הַ ְמ ַד ּ ֵבר ִה ּנֵנִ י) :ז( ַמה ּנ ּ
הוא ִּכי אֲ נִ י ּ
ְׁש ִמי לָ כֵ ן ַּב ּיוֹ ם הַ ּ
ְ
ְ
מלַ ך אֱ לֹהָ יִ ך) :ח(
ועה אֹ ֵמר ְלצִ ּיוֹ ן ָ
יע יְ ׁש ּ ָ
יע ׁ ָשלוֹ ם ְמבַ ּ ֵׂשר טוֹ ב ַמ ְׁש ִמ ַ
ְמבַ ּ ֵ ׂשר ַמ ְׁש ִמ ַ
חו
או ְּב ׁש ּוב יְ הֹוָ ה צִ ּיוֹ ן) :ט( ּ ִפצְ ּ
ֵנו ִּכי ַעיִ ן ְּב ַעיִ ן יִ ְר ּ
או קוֹ ל י ְַח ָ ּדו יְ ַר ּנ ּ
קוֹ ל צֹפַ יִ ְך נָשְׂ ּ
רוש ִ ָלם) :י( חָ ַ ׂשף יְ הֹוָ ה אֶ ת
רוש ִ ָלם ִּכי נִחַ ם יְ הֹוָ ה ַע ּמוֹ ּגָ אַ ל יְ ּ ׁ ָ
נו י ְַח ָ ּדו חָ ְרבוֹ ת יְ ּ ׁ ָ
ַרנְּ ּ
או ָּכל אַ ְפסֵ י אָ ֶרץ אֵ ת יְ ׁש ּ ַ
סורו
זְ רוֹ ַע קָ ְד ׁשוֹ ְל ֵעינֵי ָּכל הַ ּגוֹ יִ ם וְ ָר ּ
ינו) :יא( ּ ּ
ועת אֱ לֹהֵ ּ
רו ֹנשְׂ אֵ י ְּכלֵ י יְ הֹוָ ה) :יב( ִּכי לֹא
או ִמ ּתוֹ כָ הּ ִה ָּב ּ
עו צְ ּ
או ִמ ּ ׁ ָשם ָט ֵמא אַ ל ִּת ּגָ ּ
סורו צְ ּ
ּ ּ
ְ
ומאַ ִּס ְפכֶ ם ֱאלֹהֵ י
כון ִּכי הֹלֵ ך ִל ְפנֵיכֶ ם יְ הֹוָ ה ּ ְ
או ּ ִ
נוסָ ה לֹא ֵתלֵ ּ
וב ְמ ּ
ְב ִח ּ ָפזוֹ ן ּ ֵתצֵ ּ
יִ שְׂ ָראֵ ל:

משנה

 -נגעים פרק ד'

)א (

ש ָער
ש ָער לָ בָ ןֶ ׁ .ש ּ ֵ ׂ
י ֵׁש ְּב ֵ ׂש ָער לָ בָ ן ַמה ּ ׁ ֶשאֵ ין ְּב ִפשְׂ יוֹ ן ,וְ י ֵׁש ְּב ִפשְׂ יוֹ ן ַמה ּ ׁ ֶשאֵ ין ְּב ֵ ׂ
ימן ָטהֳ ָרה .י ֵׁש
ומ ַט ּ ֵמא ְבכָ ל ַמ ְראֵ ה לֹבֶ ן ,וְ אֵ ין בּ וֹ ִס ַ
לָ בָ ן ְמ ַט ּ ֵמא בַ ְּתחִ ָּלהְ ּ ,
חוץ לַ ּנֶגַ עַ ,מה
הואְ ּ ,
ומ ַט ּ ֵמא ְבכָ ל הַ ּנְגָ ִעיםּ ,
ְּב ִפשְׂ יוֹ ןֶ ׁ ,שהַ ּ ִפשְׂ יוֹ ן ְמטַ ּ ֵמא ְבכָ ל ׁ ֶש ּ
ש ָער לָ בָ ן:
ּ ׁ ֶשאֵ ין ּ ֵכן ְּב ֵׂ
רע"ב ) -א( יש בשער ששער לבן מטמא
בתחילה  -כשהובא אל הכהן ויש בנגע שער
לבן ,טמא .מה שאין כן בפשיון שאינו מטמא
אלא בסוף שבוע :ומטמא בכל מראה לובן -
אפילו למטה מארבעה מראות ,דכתיב )ויקרא
יג( ומראה הנגע עמוק ,מראה הנגע עמוק
ולא מראה שער לבן עמוק .מה שאין כן
בפשיון שאין פשיון מטמא למטה מארבעה

מראות ,שבאותן מראות שהאום מטמא,
הפשיון מטמא :ואין בו סימן טהרה  -ואילו
בפשיון יש בו סימן טהרה ,שאם פרח בכולו
טהור :מטמא בכל שהוא  -אבל שער לבן
אינו מטמא בפחות משתי שערות ,דמיעוט
שער שתים :חוץ מן הנגע  -כשפשה חוץ
לנגע ,טמא .אבל שער לבן בעינן שיהא
בנגע ,כדכתיב )שם( ושער בנגע הפך לבן:

)ב( י ֵׁש ְּב ִמ ְחיָה ַמה ּ ׁ ֶשאֵ ין ְּבפִ שְׂ יוֹ ן ,וְ י ֵׁש ְּב ִפשְׂ יוֹ ן ַמה ּ ׁ ֶשאֵ ין ְּב ִמ ְחיָהֶ ׁ .שהַ ּ ִמ ְחיָה
ימן ָטהֳ ָרה .י ֵׁש ְּב ִפשְׂ יוֹ ן,
ומטַ ּ ָמא ְבכָ ל ַמ ְראֶ ה ,וְ אֵ ין ָּבהּ ִס ַ
ְמ ַט ּ ָמא בַ ְּת ִח ָּלהְ ּ ,
חוץ לַ ּנֶגַ עַ ,מה ּ ׁ ֶשאֵ ין ּ ֵכן
הואְ ּ ,
ומ ַט ּ ֵמא ְבכָ ל הַ נְּ גָ ִעיםּ ,
ׁ ֶשהַ ּ ִפשְׂ יוֹ ן ְמ ַט ּ ֵמא ְבכָ ל ׁ ֶש ּ
ְּב ִמ ְחיָה:
רע"ב ) -ב( בכל מראה  -היינו כמראה
הבשר בין כושי בין לבן בין אדום :מטמא
בכל שהוא  -אבל במחיה בעיא כעדשה :חוץ

מן הנגע מה שאין כן במחיה  -שהמחיה
צריכה להיות בתוך הנגע:
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)ג (

ש ָער
ש ָער לָ בָ ןֶ ׁ .ש ּ ֵ ׂ
ש ָער לָ בָ ן ַמה ּ ׁ ֶשאֵ ין ְּב ִמ ְחיָה ,וְ י ֵׁש ְּב ִמ ְחיָה ַמה ּ ׁ ֶשאֵ ין ְּב ֵ ׂ
י ֵׁש ְּב ֵ ׂ
וב ְמפֻ זָּרִּ ,ב ְמבֻ ָ ּצר וְ ׁשלּ ֹא ִב ְמבֻ ָ ּצר .י ֵׁש
וב ִמ ְכוָ הִּ ,ב ְמכֻ נָס ּ ִ
לָ בָ ן ְמ ַט ּ ֵמא ִב ּ ְשחִ ין ּ ְ
ומ ַע ּ ֶכבֶ ת
הֲפוכָ הְ ּ ,
פוכָ ה וְ ׁ ֶשלּ ֹא
ּ
ְּב ִמ ְחיָהֶ ׁ ,שהַ ּ ִמ ְחיָה ְמטַ ּ ָמא בַ ּקָ ַרחַ ת ּובַ ּגַ ַּבחַ ת ,הֲ ּ
ש ָער לָ בָ ן:
ומ ַט ּ ָמא ְבכָ ל ַמ ְראֶ הַ ,מה ּ ׁ ֶשאֵ ין ּ ֵכן ְּב ֵ ׂ
אֶ ת הַ הוֹ פֵ ְך ּ ֻכלּ וֹ לָ בָ ןְ ּ ,
רע"ב ) -ג( ובמכונס  -שהשתי שערות
במקום אחד בנגע :במפורד  -זה במזרח
הנגע וזה במערב :במבוצר  -שתי שערות
באמצע הנגע ,כמבצר שבאמצע העיר :שאינו
מבוצר  -בחוט היוצא מן הנגע .ויש ברחבו
שתי שערות .מה שאין כן במחיה דבעינן
מבוצרת ומכונסת :הפוכה ושלא הפוכה  -בין

שהבהרת קדמה למחיה ,בין שהמחיה קדמה
לבהרת .מה שאין כן בשער לבן ,שאם קדם
לבהרת ,טהור :ומעכבת את ההופך כולו לבן
 דאם הוחלט במחיה ופרחה הצרעת בכולוחוץ ממקום המחיה ,עדיין טמא הוא .אבל
אם פרחה בכולו ,אע"ג דכל גופו מלא שער
לבן ,טהור ,שאין שער לבן מעכב:

ֹאשן
ֹאשן ַמ ְל ִּבין ,טָ הוֹ רִ .ע ּקָ ָרן ַמ ְל ִּבין וְ ר ׁ ָ
)ד( ְׁש ּ ֵתי שְׂ ָערוֹ תִ ,ע ּקָ ָרן ַמ ְׁש ִחיר וְ ר ׁ ָ
הואַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן
נונִ יתַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ מֵ רָּ ,כל ׁ ֶש ּ
ַמ ְׁש ִחירָ ,ט ֵמאַּ .כ ּ ָמה יְ הֵ א ַּב ַּל ְב ּ
זוג .הָ יְ ָתה אַ חַ ת ִמ ְ ּל ַמ ּ ָטה וְ נ ְֶח ְלקָ ה ִמ ְל ַמ ְעלָ ה וְ ִהיא נִ ְראֵ ית
אוֹ ֵמרְּ ,כ ֵדי ִל ְקרוֹ ץ ַּב ּ ּ
ש ָער ׁ ָשחוֹ רָ ,ט ֵמא .אֵ ין חוֹ ְׁש ִׁשין ׁ ֶש ּ ָמא
ִּכ ְׁש ּ ַתיִ םָ ,טהוֹ רַּ .בהֶ ֶרת ּובוֹ ֵ ׂש ָער לָ בָ ן אוֹ ֵ ׂ
ש ָער ׁ ָשחוֹ ר אֶ ת הַ ַּבהֶ ֶרתִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשאֵ ין בּ וֹ ַמ ּ ָמ ׁש:
ִמ ֵעט ְמקוֹ ם ֵ ׂ
רע"ב ) -ד( עיקרן משחיר וראשן מלבין
טהור  -דאמר קרא )ויקרא יג( ושער בנגע
הפך לבן ,העיקר הסמוך לנגע הפך לבן :כדי
לקרוץ בזוג  -כדי שינטל בפי הזוג של
מספריים .והלכה ,דשיעור שער לבן ארכו אין
פחות מכדי שינטל בפי הזוג ,אבל הלבנונית
שבו בכל שהוא :ונראית כשתים טהור  -שיש

שערות המחולקות בראשן לשתים ובעיקרן
אינן אלא אחת :הכי גרסינן ,בהרת ובה שער
לבן ושער שחור טמא  -בהרת שהיא כגריס
מצוצמם ובה שתי שערות לבנות ,והשאר
מלאה שערות שחורות ,טמא ,ולא אמרינן
שמקום השערות שחורות ממעט הבהרת
מכגריס:

חוט יוֹ צֵ א ִמ ּ ֶמ ּנָהִ ,אם ֶי ׁש בּ וֹ ֹרחַ ב ְׁש ּ ֵתי שְׂ ָערוֹ ת ,זוֹ ְקקָ הּ
)ה( ַּבהֶ ֶרת ַּכגְּ ִריס וְ ּ
חוט יוֹ צֵ א ִמ ּזוֹ לָ זוֹ ִ ,אם
ְל ֵ ׂש ָער לָ בָ ן ּ ְ
ול ִפשְׂ יוֹ ן ,אֲ בָ ל לֹא ְל ִמ ְחיָהְׁ .ש ּ ֵתי בֶ הָ רוֹ ת וְ ּ
י ֶׁש בּ וֹ רֹחַ ב ְׁש ּ ֵתי שְׂ ָערוֹ תְ ,מצָ ְרפָ ן .וְ ִאם לָ או ,אֵ ין ְמצָ ְרפָ ן:
רע"ב ) -ה( זוקקה לשער לבן ולפשיון -
דאי איכא באותו החוט שער לבן ,מחליטו.
או אם פשה אצל החוט בסוף שבוע ,טמא.
אבל אם אין ברוחב החוט שתי שערות ואית
ביה שער לבן ,לא מטמא ,דלא חשיב מן
הנגע .וכן אם פשה אצל החוט שאין ברחבו
שתי שערות ,כפשיון רחוק מן הנגע הוא חשוב
ובעי כגריס :אבל לא למחיה  -דאפילו יש
ברוחב החוט שתי שערות ,אין מחיה שבו

מטמאה ,שהמחיה צריכה שתהא מבוצרת
באמצע הנגע כמבצר שהוא באמצע העיר:
מצרפן  -ונידונים כנגע אחד .ואם פשה אחת
מהן משהו ,או נולד שער לבן באחת מהן,
מחליט על שתיהן :ואם לאו אינו מצרפן -
ונדונים כשני נגעים ,ואם פשתה האחת
והאחרת לא פשתה ,מחליט בזו ומסגיר בזו.
ונפקא מינה ,דלכי מיטהר ,בעי לאתויי שני
קרבנות:

ש ָער לָ בָ ן ְּבתוֹ ְך הַ ּ ִמ ְחיָה ,הָ ְלכָ ה הַ ּ ִמ ְחיָה,
)ו( ַּבהֶ ֶרת ַּכגְּ ִריס ּובָ ּה ִמ ְחיָה כָ עֲ ָד ׁ ָשה וְ ֵ ׂ
ש ָער לָ בָ ןָ ,ט ֵמא ִמ ּ ְפ ּנֵי הַ ּ ִמ ְחיָהַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן
ש ָער לָ בָ ן .הָ לַ ְך ֵׂ
ְט ֵמאָ ה ִמ ּ ְפנֵי ֵ ׂ
ומ ְחי ָָתהּ ַּכגְּ ִריס וְ ֵ ׂש ָער לָ בָ ן
תו הַ ֶּבהָ ֶרתַּ .בהֶ ֶרת ִהיא ּ ִ
ְמ ַטהֵ רִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשלּ ֹא הֲפָ כַ ּ ּ
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ש ָער לָ בָ ן .הָ לַ ְך ֵ ׂש ָער לָ בָ ןָ ,ט ֵמא
ְּבתוֹ ְך הַ ַּבהֶ ֶרת ,הָ ְלכָ ה הַ ּ ִמ ְחיָהְ ,ט ֵמאָ ה ִמ ּ ְפנֵי ֵ ׂ
תו ַּבהֶ ֶרת ַּכגְּ ִריסּ .ומוֹ ֶדה,
ִמ ּ ְפנֵי הַ ּ ִמ ְחיָהַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ְמ ַטהֵ רִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשלּ ֹא הֲ פָ כַ ּ ּ
הוא ָט ֵמא:
ׁ ֶש ִאם י ֵׁש ִּב ְמקוֹ ם ֵׂש ָער לָ בָ ן ַּכגְּ ִריסֶ ׁ ,ש ּ
רע"ב ) -ו( בהרת כגריס  -בלא מקום
מחיה .דהיינו תשע עדשות בהרת ,ועדשה
אחת מחיה .עשר עדשות בין הכל :גריס  -הן
תשע עדשות ,ומחיה אין פחות מעדשה .וכל
היכא דתנינן בהרת ,הוא הדין לשאר מראות
חלקות ופתוכות :והלכה המחיה  -שבא הנגע
על מקומה :הלך שר לבן  -שנשר ,או הפך

לשחור :ר"ש מטהר  -אהלכה מחיה קאי:
שלא הפכתו בהרת  -ששער לבן קדם לבהרת
של מקום המחיה :שלא הפכתו בהרת כגריס
 שער לבן קדם לבהרת כגריס ,דמקוםהמחיה היה חסר מכגריס .וכאן נמי לא פליג
ר"ש אלא אלכה מחיה .ואין הלכה כר"ש:

ופשְׂ יוֹ ן ,הָ ְלכָ ה הַ ּ ִמ ְחיָהְ ,ט ֵמאָ ה ִמ ּ ְפנֵי הַ ּ ִפשְׂ יוֹ ן .הָ לַ ְך
)ז( ַּבהֶ ֶרת ּובָ ּה ִמ ְחיָה ּ ִ
וב ִפשְׂ יוֹ ן .הָ ְלכָ ה וְ חָ זְ ָרה ְּבסוֹ ף
ש ָער לָ בָ ן ּ ְ
הַ ּ ִפשְׂ יוֹ ןְ ,ט ֵמאָ ה ִמ ּ ְפנֵי הַ ּ ִמ ְחיָה .וְ כֵ ן ְּב ֵ ׂ
טורֵ ּ ,ת ָראֶ ה כַ ְּת ִח ָּלה .הָ יְ ָתה ַעזָּה
ׁ ָש ּ ַ
בועֲ ,ה ֵרי ִהיא ְּכמוֹ ת ׁ ֶשהָ יְ ָתהְ .לאַ חַ ר הַ ּ ְפ ּ
וב ְלבַ ד ׁ ֶשלּ ֹא
שית ַעזָה ,הֲ ֵרי ִהיא ְּכמוֹ ׁ ֶשהָ יְ ָתהִ ּ ,
וְ נַעֲ ֵׂשית ּ ֵכהָ הֵ ּ ,כהָ ה וְ נַעֲ ֵ ׂ
ִת ְת ַמ ֵעט ֵמאַ ְר ָּב ָעה ַמ ְראוֹ תָּ .כנְ סָ ה ּופָ שְׂ ָתהָ ּ ,פשְׂ ָתה וְ כָ נְסָ הַ ,ר ִּבי עֲ ִקיבָ א ְמ ַט ּ ֵמא,
וַ חֲכָ ִמים ְמטַ ה ֲִרין:
רע"ב ) -ז( בהרת ובה מחיה ופשיון -
בהרת כגריס והסגירו ,ולסוף שבוע מצא בו
מחיה ופסיון והחליטו :הלכה המחיה  -כגון
שבא עליה הנגע ,טמא הבהרת מפני הפשיון:
הלך הפשיון  -כגון שכנסה הבהרת וחזרה
לכגריס :וכן שער לבן ופשיון  -אם הלך
האחד ,טמא מפני השני :הלכה וחזרה בסוף
השבוע  -כגון שהסגירו על בהרת כגריס,
והלכה הבהרת באמצע השבוע ,ובסוף השבוע
חזרה :הרי היא כמות שהיתה  -ומסגירו
הסגר שני :לאחר הפטור  -דראה אותה
הכהן בסוף שבוע כשהלכה לה ופטרו ,אם
אחרי כן חזרה ,תיראה בתחילה .והאי חזרה
היינו במקומה הראשון .דאי במקום אחר ,אם
כן הרי זו בהרת אחרת :היתה עזה  -כשלג
כשהסגירו ,ונעשית כהה בסוף שבוע ראשון,

כגון כסיד או כקרום .או שהיתה כקרום
בשעת הסגר ,ונעשית עזה כשלג בסוף שבוע
ראשון :הרי היא כמות שהיתה  -וטעונה
הסגר שני ,כמו עמד בעיניו :ובלבד שלא
תתמעט מארבעה מראות  -שאם נתמעטה
מארבעה מראות ,פוטרו מיד וטהור :כנסה
ופשתה  -היכא דהסגירה בבהרת כגריס,
ובסוף שבוע כנסה ,ואחר כך פשתה את
מקום הכנוס ולא יותר .או שפשתה בסוף
שבוע ,ואחר כך כנסה את מקום הפשיון ולא
יותר :רבי עקיבא מטמא  -שהרי פשה:
וחכמים מטהרים  -שאין זה פשיון אלא הרי
היא כמו שהיתה ,ואי קאי בסוף שבוע ראשון,
מסגירו הסגר שני .ואי קאי בסוף שבוע שני,
פוטרו וטהור:

)ח( ַּבהֶ ֶרת ַּכגְּ ִריס ּופָ שְׂ ָתה כַ חֲצִ י גְ ִריס וְ הָ לַ ְך ִמן הָ אוֹ ם ַּכחֲצִ י גְ ִריסַ ,ר ִּבי עֲ ִקיבָ א
אוֹ ֵמרֵ ּ ,ת ָראֶ ה בַ ְּת ִח ָּלה .וַ חֲכָ ִמים ְמ ַטהֲ ִרין:

רע"ב ) -ח( ופשתה כחצי גריס  -לצד
המזרח :והלך מן האום כחצי גריס  -לצד
המערב :תיראה בתחלה  -דחשיב כנגע אחר,
ונגע חדש הוא זה ,ויסגיר :וחכמים מטהרים

 דלא חשיב פשיון אלא אם כן מוסיף עלשיעור הנגע שהיה בתחילה ,וזה שאינו עכשיו
אלא כגריס ,נחשב כראשון שעמד בעיניו
וטהור )יז(:
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)ט( ַּבהֶ ֶרת ַּכגְּ ִריס ּופָ שְׂ ָתה כַ חֲצִ י גְ ִריס וָ עוֹ ד ,וְ הָ לַ ְך ִמן הָ אוֹ ם ַּכחֲצִ י גְ ִריסַ ,ר ִּבי
עֲ ִקיבָ א ְמ ַט ּ ֵמא ,וַ חֲכָ ִמים ְמ ַטהֲ ִריןַּ .בהֶ ֶרת ַּכגְּ ִריס ּופָ שְׂ ָתה כַ גְּ ִריס וָ עוֹ ד ,וְ הָ ְלכָ ה
לָ ּה הָ אוֹ םַ ,ר ִּבי עֲ ִקיבָ א ְמ ַט ּ ֵמא .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםֵ ּ ,ת ָראֶ ה בַ ְּתחִ ָּלה:
רע"ב ) -ט( ופשתה כחצי גריס ועוד כו' ר'
עקיבא מטמא  -משום ועוד דאשתייר בה
מן הפשיון .ובפשתה לאחר הפטור איירי:
וחכמים מטהרין  -דכיון דאזל ליה חצי גריס
מן האום ,ליכא מנגע חדש אלא חצי גריס
ועוד :ופשתה כגריס ועוד  -לאחר הפטור,

ואחר כך הלכה לה כל האום ולא נשתייר
אלא הגריס ועוד החדש :ר' עקיבא מטמא -
דהא פשה ליה משיעור קמא .ורבנן סברי,
כיון דאזל ליה קמא כוליה ,והא נגע דקאי
חדש ,תיראה בתחילה ויסגיר:

)י( ַּבהֶ ֶרת ַּכגְּ ִריס ּופָ שְׂ ָתה כַ גְּ ִריס נוֹ ְל ָדה לַ ּ ִפשְׂ יוֹ ן ִמ ְחיָה אוֹ ֵ ׂש ָער לָ בָ ן וְ הָ לַ ְך לָ ּה
הָ אוֹ םַ ,ר ִּבי עֲ ִקיבָ א ְמ ַט ּ ֵמא .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםֵ ּ ,ת ָראֶ ה בַ ְּת ִח ָּלהַָּ .בהֶ ֶרת ַּכחֲצִ י
לום ,נוֹ ְל ָדה בַ הֶ ֶרת ַּכחֲצִ י גְ ִריס ּובָ ּה ַ ׂשעֲ ָרה אַ חַ תֲ ,ה ֵרי זוֹ
גְ ִריס וְ אֵ ין ָּב ּה ְּכ ּ
ְלהַ ְסגִּ ירַּ .בהֶ ֶרת ַּכחֲצִ י גְ ִריס ּובָ ּה ַ ׂשעֲ ָרה אַ חַ ת ,נוֹ ְל ָדה בַ הֶ ֶרת ַּכחֲצִ י גְ ִריס ּובָ ּה
ַ ׂשעֲ ָרה אַ חַ ת ,ה ֲֵרי זוֹ ְלהַ ְסגִּ ירַּ .בהֶ ֶרת ַּכחֲצִ י גְ ִריס ּובָ ּה ְׁש ּ ֵתי שְׂ ָערוֹ ת ,נוֹ ְל ָדה
שעֲ ָרה אַ חַ ת ,ה ֲֵרי זוֹ ְלהַ ְסגִּ יר:
בַ הֶ ֶרת ַּכחֲצִ י גְ ִריס ּובָ הּ ַ ׂ

רע"ב ) -י( בהרת כגריס ופשתה כגריס -
בשפשתה לאחר הפטור איירי :ר' עקיבא
מטמא  -דיש כאן נגע וסימן טומאה עמו:
תיראה בתחילה  -ואע"ג דכשתיראה בתחילה
נמי יטמאנה הכהן מיד ,דמחיה ושער לבן
מטמאים בתחילה ,מכל מקום נפקא מינה
דלרבנן בעי אתויי קרבן אכל חד וחד .ולר'
עקיבא כנגע ראשון חשוב ,וכי מתסי מהאי
מייתי חד קרבן .ובכל הנך דפליגי ר' עקיבא
וחכמים במתניתין ,הלכה כחכמים :ואין בה

כלום  -אין בה שער לבן :ובה שערה אחת
ונולדה בהרת כו' הרי זו להסגיר  -ואע"פ
שקדם כגריס בהרת לשער האחרון ,כיון דלא
קדמה את הראשון ,לא מהני ,דבעינן שתקדים
כגריס בהרת לשתי השערות :בהרת כחצי
גריס ובה שתי שערות כו' הרי זו להסגיר -
ואע"ג דחצי גריס הראשון קדם לשתי שערות,
לא מהני ,עד שיקדים הגריס שלם לשתי
שערות )כב(:

לום ,נוֹ ְל ָדה בַ הֶ ֶרת ַּכחֲצִ י גְ ִריס ּובָ ּה ְׁש ּ ֵתי
)יא( ַּבהֶ ֶרת ַּכ ֲחצִ י גְ ִריס וְ אֵ ין ָּב ּה ְּכ ּ
ש ָער לָ בָ ןָ ,ט ֵמא.
רוִ ,אם ַּבהֶ ֶרת קָ ְד ָמה ְל ֵ ׂ
שְׂ ָערוֹ ת ,הֲ ֵרי זוֹ ְלהַ ְח ִליטִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשאָ ְמ ּ
ש ָער לָ בָ ן קָ ַדם ְלבַ הֶ ֶרת ,טָ הוֹ ר .וְ ִאם סָ פֵ קָ ,ט ֵמא .וְ ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִקהָ ה:
וְ ִאם ֵ ׂ
רע"ב ) -יא( ונולד בהרת כחצי גריס ובה
שתי שערות הרי זו להחליט  -כל היכא דתנן
ובה שתי שערות או ובה עשרה אחת ,לאו
דאתו שערות ובהרת בהדי הדדי ,אלא דבהרת
קדמה ואחר כך באו שערות :ואם שער לבן
קודם לבהרת טהור  -דכתיב )ויקרא יג(
והיא הפכה שער לבן ,הבהרת היא שגרמה

לשער שיהפך ללבן :ספק טמא  -ספק אם
שער לבן קדם לבהרת ,או בהרת קדמה
לשער לבן ,טמא :ורבי יהושע קיהה -
גרסינן .מלשון תקהינה שיניו .כלומר ,היו
שיניו קהות מדברי האומר ספק טמא .דאיהו
סבר ספק טהור .ואין הלכה כרבי יהושע:
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גמרא

 -נדה דף כה' ע"א

ואם היה מרוקם וכו' :תנו רבנן איזהו שפיר מרוקם אבא שאול אומר תחלת
ברייתו מראשו ושתי עיניו כשתי טיפין של זבוב תני רבי חייא מרוחקין זה
מזה שני חוטמין כשתי טיפים של זבוב תני רבי חייא ומקורבין זה לזה ופיו
מתוח כחוט השערה וגויתו כעדשה ואם היתה נקבה נדונה כשעורה
לארכה וחתוך ידים ורגלים אין לו ועליו מפורש בקבלה הלא כחלב
תתיכני וכגבינה תקפיאני עור ובשר תלבישני ועצמות וגידים תסוככני
חיים וחסד עשית עמדי ופקודתך שמרה רוחי ואין בודקין אותו במים
שהמים עזין וטורדין אותו אלא בודקין אותו בשמן שהשמן רך ומצחצחו
ואין רואין אלא בחמה כיצד בודקין אותו כיצד בודקין אותו כדאמרינן אלא
במה בודקין אותו לידע אם זכר הוא אם נקבה היא אבא שאול בר נש
ואמרי לה אבא שאול בר רמש אומר מביא קיסם שראשו חלק ומנענע
באותו מקום אם מסכסך בידוע שזכר הוא ואם לאו בידוע שנקבה היא:
רש"י על הגמרא
טיפין של זבוב  -עיני זבוב :ופיו מתוח
כחוט השערה  -סדק קטן ונראה כאילו חוט
השערה מתוח שם :גויתו  -גיד אבר הזכר
והא דתנן תשב לזכר ולנקבה אלמא מספקא
לן אם זכר אם נקבה כשאין ניכר בו האבר
מיירי :כשעורה  -היא סדוקה לארכה:
וחיתוך ידים ורגלים  -עדיין אין נראין

זוהר

כדאמרינן תחלת ברייתו מראשו :כחלב  -זהו
שכבת זרע שהוא ניתך וקלוש מתחלה בשעת
יציאתו כחלב ואח"כ נעשה קפוי :וטורדין
אותו  -ממחין :ומנענע  -באותו מקום
מלמטה למעלה כדאמר בסמוך :אם מסכסך
 הקיסם שיש דבר המעכב היינו גיד דאינקבה ליכא עיכובא:

– ויקהל דף רה' ע"א

יהו,
יליָא ְר ִב ָ
הוא וַ ַ ּדאי ,לֵ ְ
יעאָ ה ְ ּד ׁ ַש ְּב ָתאָּ ,ב ֵעינָן ְל ִא ְס ּ ַת ּ ְמ ָרא ִמ ּנַיְ ּ
ּ ָתא ֲחזֵי ,הָ ִכי ּ
ַמאי ַט ְע ָמאְּ .בגִ ין ִ ּד ְכ ִּתיב) ,בראשית א( יְ ִהי ְמאֹ רֹתְ ,מאֵ ַרת ְּכ ִתיב חָ סֵ ר ,וְ הָ א
מוהָ ּ ִ ,ד ְבגִ ין ְ ּד ִהיא חֲסֵ ָרהַּ ,כ ָמה ח ֲִבילֵ י ְט ִה ִירין ִא ְת ְּכ ִלילָ ן ְּבהַ אי ְמאֹ רֹת.
ְּ
אוק ּ
יליָא:
הוא לֵ ְ
הו ׁ ַש ִ ּל ִ
ינון ִּבגְ ִר ּ ָ
וטין ּ ְ
ְלוָ ִ
יטין ְּבהַ ּ
יעותא ְ ּד ִסיהֲ ָרא ,וְ כֻ ְ ּל ּ
ומאֹ רֹת ִא ּ ּ
נוק ָּבא ְ ּד ַעפְ ָראְּ ,דלָ א י ְַכ ִלין
הו ִמ ְת ָּב ְד ָרן ְלאַ עֲ לָ א ְּב ּ ְ
ְּבלֵ ְ
יליָא ְ ּד ׁ ַש ְּב ָתאֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּדכֻ ְ ּל ּ
ְל ׁ ַש ְ ּל ָטאָ הָּ ,ב ֵעי ַּבר נ ָׁש יְ ִח ָ
תו ,אַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּדלָ א י ְַכ ִלין
ידאיְ ,ל ִא ְס ּ ַת ּ ְמ ָרא .וְ ּ
ידאי ָּב ֵעי ְל ִא ְס ּ ַת ּ ְמ ָרא:
ְל ׁ ַש ְ ּל ָטאָ הִ ,א ְתחַ זְ יָין ְלזִ ְמנִ יןּ ,ובַ ר נ ָׁש יְ ִח ָ
יהו .אֲבָ ל ְּב ׁ ַש ְּב ָתא נְ ִטירּו
יעותא ִ ּדנְ ּ ָ
ִמ ָּלה ָ ּדא הָ ִכי ּ ָתנֵינָן ,וְ ִאי הָ ִכי גְּ ִר ּ ָ
טורא ִא ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא ַּכד ָעאל ׁ ַש ְּב ָתאְ ,מ ַע ּטֵ ר ְלכָ ל חַ ד
ישא ,וְ ּ ְ
ִא ְׁש ְּתכַ ח ְל ַע ּ ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
יך ּ
יה ,וְ אַ ף
רו ֵּב ּ
יה ְלהַ אי ִע ְט ָרא קַ ִ ּד ׁ ָ
רון לֵ ּ
ישאּ ְ ,ד ִא ְת ַע ּטָ ּ
וְ חַ ד ִמיִ שְׂ ָראֵ לּ ,ובָ ֵעי ְ ּדיִ נְ ְט ּ
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זון ,וְ ִא ְּת ַרע
חו ְּביִ ּ ׁש ּובָ אְ ,לזִ ְמנִ ין ְלבַ ר נ ָׁש יְ ִח ָ
ידאי ִא ְתחָ ּ
ינון לָ א ִא ְׁש ְּתכָ ּ
ַעל ּגַ ב ְ ּד ִא ּ ּ
יה .וְ ִאצְ ְט ִר ְ
ולנ ְַט ָרא לֵ יהּ :
ישאְ ּ ,
יך לֵ יהּ ְלבַ ר נ ָׁשְ ,ל ִא ְת ַע ְּט ָרא ְּב ִע ְט ָרא קַ ִ ּד ׁ ָ
ַמזָּלֵ ּ
ישא ,הוֹ ִאיל וְ סֻ ַּכת ׁ ָשלוֹ ם
יליָא ְל ַע ּ ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
הוא לֵ ְ
ירו ִא ְׁש ְּתכַ ח ְּבהַ ּ
סוֹ ף סוֹ ף ,נְ ִט ּ
אֲתר ְ ּדסֻ ַּכת ׁ ָשלוֹ ם ִא ְׁש ְּתכַ חִ ,ס ְט ָרא אַ ח ֲָרא
ּ ְפ ִריסָ א ַעל ַע ּ ָמאּ ְ ,דהָ א ּ ָתנֵינָןְּ ,בכָ ל ָ
טורא ְׁש ִכיחַ :
יהו ּונְ ּ ָ
לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ּ ַת ּ ָמן .וְ ַעל ָ ּדא נְ ּ ָ
טורא ִא ּ

הלכה – הרמב"ם הלכות שבת פרק י'
)ח( הפותל חבלים מן ההוצין ומן החלף או מחוטי צמר או מחוטי פשתן או חוטי שיער
וכיוצא בהן הרי זה תולדת קושר וחייב ושיעורו כדי שיעמוד החבל בפתילתו בלא
קשירה שנמצאת מלאכתו מתקיימת וכן המפריד את הפתיל הרי זה תולדת מתיר וחייב
והוא שלא יתכוין לקלקל בלבד ושיעורו כשיעור הפותל:
)ט( התופר שתי תפירות חייב והוא שקשר ראשי החוט מכאן ומכאן כדי שתעמוד
התפירה ולא תשמט אבל אם תפר יתר על שתי תפירות אף על פי שלא קשר חייב
שהרי מתקיימת התפירה והמותח חוט של תפירה בשבת חייב מפני שהוא מצרכי
התפירה:

: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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