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        בבבב- - - - לב, אלב, אלב, אלב, א .1
ָנה          ִמׁשְ

ָכל ָלׁשֹון:    ֵאּלּו ֶנֱאָמִרין ּבְ

ת סֹוָטה ָרׁשַ ּפָ
225

 ,  
ר,    ּוִויּדּוי ַמֲעׂשֵ

ַמע,  ת ׁשְ   ְקִרּיַ
ה,    ּוְתִפּלָ

זֹון,  ת ַהּמָ   ּוִבְרּכַ
בּוַעת ָהֵעדּות,    ּוׁשְ

דֹון.  יּקָ בּוַעת ַהּפִ   ּוׁשְ
  

ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש    : ְוֵאּלּו ֶנֱאָמִרין ּבִ
יּכּוִרים,    ִמְקָרא ּבִ

  ֲחִליָצה, וַ 
ָרכֹות ּוְקָללֹות,    ּבְ

ת ּכֹ ְרּכַ   ֲהִנים, ּבִ
ת ּכֹ דֹול, ּוִבְרּכַ   ֵהן ּגָ

ֶלְך, ת ַהּמֶ   ּוָפָרׁשַ
ת ֶעְגָלה ֲערּוָפה   . ּוָפָרׁשַ

ר ֶאל ָהָעם.  ַדּבֵ ּמְ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּוְמׁשּוַח ִמְלָחָמה ּבְ
  
יּכּוִרים" יַצד – "ִמְקָרא ּבִ    ?ּכֵ
  

226"ְוָעִניָת ְוָאַמְרּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך"
   ,(דברים כו, ה) 

ן הּוא אֹוֵמרוּ  ם ְוָאְמרּו" :ְלַהּלָ   , (דברים כז, יד) 227"ְוָענּו ַהְלִוּיִ
ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש  ן ּבִ ַהּלָ ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש.  -  ַמה ּלְ אן ּבִ   ַאף ּכָ

        
יַצד – "ֲחִליָצה"    ?ּכֵ
  

228"ְוָעְנָתה ְוָאְמָרה"
   ,(דברים כה, ט) 

ן הּוא אֹוֵמר ם ְוָאְמרּו" :ּוְלַהּלָ    ,(דברים כז, יד) "ְוָענּו ַהְלִוּיִ
ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש  ן ּבִ ַהּלָ ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש. - ַמה ּלְ אן ּבִ    ַאף ּכָ

י     :אֹוֵמר ְיהּוָדהַרּבִ
ָכה" ּתֹ -  (דברים כה, ט) "ְוָעְנָתה ְוָאְמָרה ּכָ ׁשֹוןַעד ׁשֶ ּלָ ה אַמר ּבַ    .ַהּזֶ

  
ָרכֹות ּוְקָללֹות" יַצד?  - "ּבְ   ּכֵ
  

ֹוְמרֹון,  ׁשּ ּבַ ים ְוֶאל ַהר ֵעיָבל ׁשֶ ִריּזִ ן ּוָבאּו ֶאל ַהר ּגְ ְרּדֵ ָרֵאל ֶאת ַהּיַ ָעְברּו ִיׂשְ יָון ׁשֶ   ּכֵ
ֵאֶצל ֵאלֹוֵני מֹוֶרה.  ּבְ ֶכם, ׁשֶ ַצד ׁשְ ּבְ   ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ןׁשֶ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ה ּבְ 229""ֲהלֹא ֵהּמָ
  , (דברים יא, ל)(דברים יא, ל)(דברים יא, ל)(דברים יא, ל)    

ן הּוא אֹוֵמר ֲעבֹ  :ּוְלַהּלָ ֶכם ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה""ַוּיַ ָאֶרץ ַעד ְמקֹום ׁשְ   , (בראשית יב, ו) ר ַאְבָרם ּבָ
ן  ֶכם,  - ָמה ֵאלֹון מֹוֶרה ָהָאמּור ְלַהּלָ   ׁשְ

אן  ֶכם.  -ַאף ֵאלֹון מֹוֶרה ָהָאמּור ּכָ   ׁשְ
  

ָבִטים  ה ׁשְ ָ ׁשּ יםאׁש ַהר ּגְ ָעלּו ְלרֹ - ׁשִ    ,ִריּזִ

                                                           

בִּ  יטיטיטיט 225 ִקי ִמּמֵ ְוִהׁשְ ְך ִהּנָ ַחת ִאיׁשֵ ִטית ֻטְמָאה תַּ ַכב ִאיׁש אָֹתְך ְוִאם לֹא ׂשָ ה ִאם לֹא ׁשָ ָ ִרים ַהְמָאֲרִרים ָהֵאלֶּ יַע אָֹתּה ַהּכֵֹהן ְוָאַמר ֶאל ָהִאׁשּ י  ככככ .הי ַהּמָ ְוַאתְּ ּכִ
ְך ֶאת ׁשְ  ן ִאיׁש ּבָ תֵּ ְך ְוִכי ִנְטֵמאת ַוּיִ ַחת ִאיׁשֵ ִטית תַּ ךְ ׂשָ ְלֲעֵדי ִאיׁשֵ ן ה  כאכאכאכא .ָכְבּתֹו ִמּבַ ה ִיתֵּ ָ ֻבַעת ָהָאָלה ְוָאַמר ַהּכֵֹהן ָלִאׁשּ ׁשְ ה ּבִ ָ יַע ַהּכֵֹהן ֶאת ָהִאׁשּ ּבִ  'ְוִהׁשְ

ֵתת ה ְך ּבְ תֹוְך ַעּמֵ ֻבָעה ּבְ ְטֵנְך ָצָבה 'אֹוָתְך ְלָאָלה ְוִלׁשְ ֵמַעיִ  כבכבכבכב. ֶאת ְיֵרֵכְך נֶֹפֶלת ְוֶאת ּבִ ה ּבְ ִים ַהְמָאְרִרים ָהֵאּלֶ ל ָיֵרְך ְוָאְמָרה ּוָבאּו ַהּמַ ֶטן ְוַלְנּפִ ְך ַלְצּבֹות ּבֶ
ה ָאֵמן ָאֵמן ָ ִרים כגכגכגכג. ָהִאׁשּ ֶפר ּוָמָחה ֶאל ֵמי ַהּמָ ּסֵ ה ַהּכֵֹהן ּבַ   .ְוָכַתב ֶאת ָהָאלֹת ָהֵאּלֶ

ְמ -ֱא  'ְוָעִניָת ְוָאַמְרתָּ ִלְפֵני ה 226 ם ּבִ ָגר ׁשָ ֶרד ִמְצַרְיָמה ַוּיָ י אֵֹבד ָאִבי ַוּיֵ דֹול ָעצּום ָוָרבלֶֹהיָך ֲאַרּמִ ם ְלגֹוי ּגָ   ֵתי ְמָעט ַוְיִהי ׁשָ
ָרֵאל קֹול ָרם 227 ל ִאיׁש ִיׂשְ ם ְוָאְמרּו ֶאל ּכָ   ְוָענּו ַהְלִוּיִ
ָפָניו ְוָעְנָתה ְוָאְמָרה כָּ  228 ֵקִנים ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו ֵמַעל ַרְגלֹו ְוָיְרָקה ּבְ ה ְיִבְמּתֹו ֵאָליו ְלֵעיֵני ַהּזְ ׁשָ ית ָאִחיוָכה ֵיָעׂשֶ ְוִנּגְ ר לֹא ִיְבֶנה ֶאת ּבֵ   ה ָלִאיׁש ֲאׁשֶ
ְלגָּ   229 ֲעָרָבה מּול ַהּגִ ב ּבָ ַנֲעִני ַהּיֹׁשֵ ֶאֶרץ ַהּכְ ֶמׁש ּבְ ֶ ֶרְך ְמבֹוא ַהׁשּ ן ַאֲחֵרי ּדֶ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ה ּבְ   ל ֵאֶצל ֵאלֹוֵני מֶֹרהֲהלֹא ֵהּמָ

  רש"י
  מתני' 

אלו נאמרין (בכל לשון) גרסינן: 
. אומר פרשת סוטה מה שהכהן 

י' צריך לאומרה בלשון לה ולא אמר
הקודש כדרך שנכתב ובספרי אמרי' 
דאי לא כתיב קרא להתיר בכל 
לשון כדלקמן ה''א ניגמר מיבמה 
בקל וחומר ומה יבמה קלה לא 
עשה בה כל הלשונות כלשון הקודש 

   סוטה חמורה לא כל שכן:
. בשנה השלישית ווידוי מעשר 

בערתי הקודש מן הבית (דברים כו) 
מעשרותיו ומבערן  שהוא מוציא כל

מביתו ואין יכול עוד להשהותם 
ונותן מעשר ראשון ללוי ומעשר עני 
לעניים ומעשר שני של שתי שנים 
שעברו מעליהו לירושלים עכשיו 
אם לא העלהו ומתוודה בערתי 
הקדש זה מעשר שני וגם נתתיו 
ללוי זה מעשר ראשון לגר ליתום 
ולאלמנה זה מעשר עני ואומרו בכל 

יף לקמן ולא אמרינן לשון כדיל
בלשון זה הזקיקו הכתוב לאומרה 

   בלה''ק:
. ושבועת העדות ושבועת הפקדון

בכל לשון שהשביעוהו וכפר ולא 
הודה חייב קרבן עולה ויורד 
האמור בשבועת העדות ואשם 

   גזילות בשבועת הפקדון:
. ולא אמרינן ואלו נאמרין בלה''ק

נגמר מהנך דלעיל שנכתב ונסדר 
ות דיבורם ואין צריך עליהן כל מצ

לאומרן בלה''ק כדכתיב בכולהו 
   משום דבהני כתיב עיכובא:

. שהיה קורא מקרא ביכורים
מארמי אובד אבי עד סוף כל 

   הפרשה:
. היא אומרת מאן וחליצת יבמה

יבמי וגו' והוא אומר לא חפצתי 
לקחתה ואחר החליצה היא אומרת 

   ככה יעשה לאיש וגו':
הושע . שאמרן יברכות וקללות

   וישראל. בהר גריזים והר עיבל:
   . נשיאות כפים: ברכת כהנים

. ביום הכפורים ברכת כהן גדול
אחר עבודת היום שלפני ולפנים 
היה קורא בתורה את הפרשה 
ומברך שמנה ברכות כדמפרש 
במתניתין: ופרשת המלך מפרש 

   בסוף פירקא והיא פרשת הקהל:
. ידינו לא ופרשת עגלה ערופה

כפר . לעמך ישראל וגו'  שפכו וגו'
   (דברים כא):

. (שם כ) והיה פרשת משוח מלחמה
כקרבכם אל וגו' שמע ישראל אתם 
קרבים היום וגו' כי ה' אלהיכם 

   וגו:
   . כמו מנין:כיצד

. בברכות וקללות ולהלן הוא אומר
של הר גריזים ולקמן מפרש התם 

   גופיה מנא לן:
. ללמדה בגזרה שוה אינו צריך

   למידה: שמעצמה היא
. דמשמע כלשון וענתה ואמרה ככה

   זה תאמר:
   . אצל שומרון:שבשומרון
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ָבִטים  ה ׁשְ ָ ׁשּ   אׁש ַהר ֵעיָבל, ָעלּו ְלרֹ -ְוׁשִ
ם ְוָהָארֹון ְוַהּכֹ ֶאְמַצע,  -ֲהִנים ְוַהְלִוּיִ ה ּבָ   עֹוְמִדים ְלַמטָּ
יִפין ֶאת ָהָארֹון - ֲהִנים ַהּכֹ    ,ַמּקִ

ם    ֲהִנים, ֶאת ַהּכֹ -ְוַהְלִוּיִ
ָרֵאל  אן,  -ְוָכל ִיׂשְ אן ּוִמּכָ   ִמּכָ

ֱאַמ  ּנֶ ָרֵאל ּוְזֵקָניו ְוׁשֹ ר: ׁשֶ ה ָלָארֹון"ְפָטיו עֹ ְטָריו ְוׁשֹ "ְוָכל ִיׂשְ ה ּוִמּזֶ   . (יהושע ח, לג) ְמִדים ִמּזֶ
י ַהר ּגְ  ַלּפֵ ֵניֶהם ּכְ ְבָרָכהָהְפכּו ּפְ ים ּוָפְתחּו ּבִ   : ִריּזִ

רּוךְ " ר ּבָ ָכה" לֹא    ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ה ֶפֶסל ּוַמּסֵ 230ַיֲעׂשֶ
  , דברים כז, טו)( 

  . "ָאֵמן"עֹוִנין  - ָוֵאּלוּ  ְוֵאּלוּ 
ְקָלָלה:  י ַהר ֵעיָבל ּוָפְתחּו ּבִ ַלּפֵ ֵניֶהם ּכְ   ָהְפכּו ּפְ

ָכה" ה ֶפֶסל ּוַמּסֵ ר ַיֲעׂשֶ   , (דברים כז, טו) "ָארּור ָהִאיׁש ֲאׁשֶ
  , "ָאֵמן"עֹוִנין  -ְוֵאּלּו ָוֵאּלּו 

ָרכֹות ּוְקָללֹות.  ּגֹוְמִרין ּבְ   ַעד ׁשֶ
ְך ֵהִב    יאּו ֶאת ָהֲאָבִנים, ְוַאַחר ּכָ

ַח,  ְזּבֵ   ּוָבנּו ֶאת ַהּמִ
ִסיד,    ְוָסדּוהּו ּבְ

ְבִעים ָלׁשֹון.  ׁשִ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ּבְ ל ּדִ   ְוָכְתבּו ָעָליו ֶאת ּכָ

ֱאַמר:  ּנֶ ֵאר ֵהיֵטב"ׁשֶ 231"ּבַ
  . (דברים כז, ח) 

ְמקֹוָמן^ ְוָנְטלּו ֶאת ָהֲאָבִנים, ּוָבאוּ    לב,ב   ."ְוָלנּו ּבִ
  

ָמָרא    ּגְ

ת סֹוָטה" ָרׁשַ    ?ְמָנַלן -  "ּפָ
  

ְכִתיב ה""ְוָאַמר ַהּכֹ  :ּדִ ָ 232ֵהן ָלִאׁשּ
הּוא אֹוֵמר.  -  (במדבר ה, כא)  ָכל ָלׁשֹון ׁשֶ   ּבְ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִהיא ׁש " ָכל ָלׁשֹון ׁשֶ ִמיִעין אֹוָתּה ּבְ    :ֹוַמַעתַמׁשְ
  ַעל ָמה ִהיא ׁשֹוָתה, 

ה ִהיא ׁשֹוָתה.    ּוַבּמֶ
  ְטֵמאת, ַעל ָמה נִ 

ה ִהיא ִנְטֵמאת    ."ּוַבּמֶ
  

   .ַעל ִעְסֵקי ִקיּנּוי ּוְסִתיָרה - "ַעל ָמה ִהיא ׁשֹוָתה"
ה ִהיא ׁשֹוָתה" ל ֶחֶרׂש.  -  "ּוַבּמֶ ְמֵקיָדה ׁשֶ   ּבִ
חֹוק ְוַיְלדּות.  - "ַעל ָמה ִנְטֵמאת"   ַעל ִעְסֵקי ׂשְ
ה ִהיא ִנְטֵמאת" ֵמִזיד.    -  "ּוַבּמֶ ׁשֹוֵגג אֹו ּבְ   ּבְ

אֹוֶנס  ָרצֹון.  אוֹ ּבְ   ּבְ
ה ְך ָלּמָ    ?ְוָכל ּכָ

ִריםׁשֶ    . "לֹא ְלהֹוִציא ַלַעז ַעל ַמִים ַהּמָ
  
  

                                                           

ָכה ּתֹוֲעבַ  230 ה ֶפֶסל ּוַמּסֵ ר ַיֲעׂשֶ ֶתר ְוָענּו ָכל ָהָעם ְוָאְמרּו ָאֵמן 'ת הָארּור ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ּסָ ם ּבַ ה ְיֵדי ָחָרׁש ְוׂשָ   ַמֲעׂשֵ
ֵאר ֵהיֵטב 231 ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ּבַ ל ּדִ   ְוָכַתְבתָּ ַעל ָהֲאָבִנים ֶאת ּכָ
ן ה 232 ה ִיתֵּ ָ ֻבַעת ָהָאָלה ְוָאַמר ַהּכֵֹהן ָלִאׁשּ ׁשְ ה ּבִ ָ יַע ַהּכֵֹהן ֶאת ָהִאׁשּ ּבִ ֵתת האוֹ  'ְוִהׁשְ ְך ּבְ תֹוְך ַעּמֵ ֻבָעה ּבְ ְטֵנְך ָצָבה 'ָתְך ְלָאָלה ְוִלׁשְ   ֶאת ְיֵרֵכְך ֹנֶפֶלת ְוֶאת ּבִ

  רש"י
 . בין שני ההרים:למטה באמצע

   מכאן ומכאן. על ההרים:
. הלוים פניהם כלפי הר הפכו

גריזים ופתחו בברכה כל 
הארורים היו אומרים תחלה 

   בלשון ברכה:
. שבהר גריזים ושבהר אלו ואלו

אלה יעמדו עיבל והא דכתיב ו
לברך לא שהיו השבטים מברכין 
ומקללין אלא הלוים העומדים 
בין שני ההרים הופכין פניהם 
להר גריזים בברכה ולהר עיבל 

   בקללה:
. כדכתיב הביאו את האבנים

ובנית שם מזבח וגו' וכתבת 
עליהן את כל דברי התורה 
הזאת באר היטב: ונטלו את 
האבנים סתרו את המזבח 

לות והשלמים לאחר שהעלו העו
כדכתיב והעלית עליו עולות (שם 

  כז):
ולנו במקומן בבית מלונם בגלגל 

   ושם הקימו את האבנים:
  

  גמ' 
. ואמר אל האשה בכל ה''ג 

לשון שהיא שומעת ומהאי קרא 
יליף לה בספרי ול''ג ואמר הכהן 

   לאשה:
. משמע דברים אל האשה

הנכנסין בלבה שתהא מכרת 
   בלשון:

כדמפרש  .על מה היא שותה
ואזיל שאומר לה פריצות גרם 

   ליך שתשתה:
. בכלי מאוס ובמה היא שותה
   במקידה של חרש:

. מי הביאה לידי ועל מה נטמאת
טומאה שחוק וקלות ראש כדי 
לייסר את הנשים שלא יקלו 
ראשן עם האנשים שעל ידי כך 

   באות לידי וצבתה בטנה:
. משמיעין ובמה היא נטמאה

ררים אותה הלכות המים המא
על איזו טומאה הן בודקין 
אותה שאם נטמאה והיא מזידה 
וברצון בדקוה ואם שוגגת כגון 
אמרו לה מת בעליך או אנוסה 

  לא יבדקוה:
. לנו להודיע וכל כך למה

בהלכות המים בשלמא הנך 
קמייתא משום ונוסרו כל 
הנשים (יחזקאל כג) אלא הך 

  למה:
. שאם נטמאת שלא להוציא לעז
ת ולא נבדקת באונס או שוגג

שלא תהא סבורה אילו נטמאתי 
מזידה גם כן לא היו בודקים 
אותי: ה''ג וידוי מעשר מנלן 
דכתיב ואמרת וגו' ויליף אמירה 
אמירה מסוטה: א''ל רב זביד 
לאביי ונילף אמירה אמירה 
מלוים א''ל דנין אמירה גרידתא 
מאמירה גרידתא ואין דנין 
אמירה גרידתא מענייה 

  ואמירה:
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        לב, בלב, בלב, בלב, ב .2
ָכל ָלׁשֹון"[  ר] :ֵאּלּו ֶנֱאָמִרין ּבְ   . "ִויּדּוי ַמֲעׂשֵ

  
   ?ְמָנַלן

  
ְכִתיב י ַהּקֹ -"ְוָאַמְרּתָ ִלְפֵני ה' ֱא  :ּדִ ַעְרּתִ ִית"לֶֹהיָך ּבִ   , דברים כו, יג)( ֶדׁש ִמן ַהּבַ
הּוא אֹוֵמר.  - ִמּסֹוָטה  'ֲאִמיָרה'ְוָיֵליף  ָכל ָלׁשֹון ׁשֶ   ּבְ

  
ֵיילְ  ַרב ְזִבידָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ם, 'ֲאִמיָרה'ְוֵליַלף  ִוּיִ    ִמּלְ
ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש  ן ּבִ ַהּלָ ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש! ,ַמה ּלְ אן ּבִ    ַאף ּכָ

  
ִנין ֵריָדָתא  'ֲאִמיָרה' ּדָ ֵריָדָתא, 'ֲאִמיָרה'ֵמ ּגְ    ּגְ

ִנין ֵריָדָתא  'ֲאִמיָרה' ְוֵאין ּדָ יה'ֵמ ּגְ    .'ֲאִמיָרה'וַ  'ֲעִנּיָ
  

ְנָיא    :ּתַ
י " ן יֹוַחיַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ

קֹול ָרם.  קֹול ָנמּוְך ּוְגנּותֹו ּבְ ְבחֹו ּבְ   ָאָדם אֹוֵמר ׁשִ
קֹול ָנמּוךְ " ְבחֹו ּבְ ֲעׂשֵ  - "ׁשִ   ר. ִמן ִויּדּוי ַהּמַ

קֹול ָרם" נּותֹו ּבְ יּכּוִרים -  "ּגְ ְקָרא ּבִ   . "ִמּמִ
  
קֹול ָרם"   ?! "ּוְגנּותֹו ּבְ

י ְוָהָאַמר  ּום  יֹוָחָנןַרּבִ י ִמׁשּ ן יֹוַחיַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
ַלַחׁש  ה ּבְ ִפּלָ נּו ּתְ ּקְ ֵני ָמה ּתִ    ?ִמּפְ

ֵדי  יׁש ֶאת עֹוְבֵרי ֲעֵביָרהׁשֶ ּכְ ֲהֵרי , לֹא ְלַבּיֵ תּוב ָמקֹום לֹא ָחַלקׁשֶ את ְלעֹוָלה ַהּכָ ין ַחּטָ   ! ּבֵ
  

יָמא נּותוֹ  :ָלא ּתֵ   , ּגְ
א ֵאיָמא   . ַצֲערוֹ  :ֶאלָּ

  
ְדַתְנָיא    :ּכִ

233"ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא""
ים,  - (ויקרא יג, מה)    ָצִריְך ְלהֹוִדיַע ַצֲערֹו ָלַרּבִ

ים ָעָליו ַרֲחִמים.  ׁשִ ים ְמַבּקְ   ְוַרּבִ
ל ִמי ׁשֶ  ָבר ְוּכָ ים,  - ֵאיַרע ּבֹו ּדָ   ָצִריְך ְלהֹוִדיַע ָלַרּבִ

ים ָעָליו ַרֲחִמים ׁשִ ים ְמַבּקְ   . "ְוַרּבִ
  
  

                                                           

ָפם ַיְעֶטה ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְק  233 ָגָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמים ְורֹאׁשֹו ִיְהֶיה ָפרּוַע ְוַעל ׂשָ ַגע ּבְ ר ּבֹו ַהּנֶ רּוַע ֲאׁשֶ   ָראְוַהּצָ

  רש"י
. לא עברתי ממצותיך ולא שבחו

שכחתי (דברים כו) היינו שבח 
   עצמו:

. מדלא כתיב ביה בקול נמוך
   ענייה:
. כגון ארמי אובד אבי וגנותו

היינו גנותו שמתודין שאביהן 
   לבן הארמי היה רשע:

. שיהא אדם מפני מה תקנו
אומר תפלתו בלחש כדאשכחנא 
בחנה וקולה לא ישמע (שמואל 

   א א):
. ייש את עוברי עבירהשלא לב

המתוודים בתפלתם על עבירות 
   שבידם:

. צרות שעברו עליו דהיינו צערו
צרות שעברו על ישראל צרת לבן 

   הארמי צרת מצרים:
שהרי לא חלק הכתוב מקום בין 

. לא קבע לשחיטת חטאת לעולה
חטאת מקום בפני עצמו שלא 

   יבינו שהיא חטאת ומתבייש:
 . כלומר סורוטמא טמא יקרא

   מעליו שטמא הוא:
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        לב, בלב, בלב, בלב, ב .3
   :ּגּוָפא

י  ָאַמר" ּום יֹוָחָנןַרּבִ י  ִמׁשּ ן יֹוַחיַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
ַלַחׁש  ה ּבְ ִפּלָ נּו ּתְ יּקְ ֵני ָמה ּתִ    ?ִמּפְ

יׁש ֶאת עֹוְבֵרי ֲעֵב ׁשֶ    יָרה. לֹא ְלַבּיֵ
את ְלעֹוָלה ין ַחּטָ תּוב ָמקֹום ּבֵ ֲהֵרי לֹא ָחַלק ַהּכָ   . "ׁשֶ

  
   ְולֹא?

ִמים א ּדָ    !ְוָהא ִאיּכָ
את  ם ַחּטָ   , ְלַמְעָלה -ּדַ
ה - ְוַדם עֹוָלה    ! ְלַמּטָ

  
  . ָיַדעֵהן הּוא ּדְ ּכֹ  - ָהָתם 

  
א את  : ְוָהִאיּכָ    ְנֵקָבה, - ַחּטָ

  !ָזָכר – עֹוָלה
  

יָ  ּסְ ַאְלָיהָהָתם ִמיּכַ   . א ּבְ
  

ה ְבׂשָ יַנח ּכִ ִעיָרה ,ּתֵ א ְלֵמיַמר - ׂשְ    ?ַמאי ִאיּכָ
  

ה ְבׂשָ ֵעי ֵליּה ְלִאיתּוֵיי ּכִ ִאיּבָ יּה, ּדְ ָקא ִמיְכִסיף ַנְפׁשֵ ִעיָרה ָהָתם ִאיהּו ּדְ   . ְוָקא ַמְייֵתי ׂשְ
  

ִעיָרה ָלאו ׂשְ י ּדְ ָלא ַסּגִ את ֲעבֹוָדה ָזָרה ּדְ א לְ  - ַחּטָ    ?ֵמיַמרַמאי ִאיּכָ
  

ר ֵליּה  ּפֵ ִנּכַ י ֵהיִכי ּדְ   . ָהָתם ִניְכִסיף ְוֵניִזיל ּכִ
  
  

  רש"י
. כלומר והרי יש והאיכא כו'

   סימנים אחרים להכירה:
. דכתיב למעלה מחוט הסיקרא

(ויקרא ד) על קרנות ובעולה לא 
כתב קרנות והוא נותן דמים 
למטה מחוט הסיקרא וכן שאר 

   כל הדמים:
. לחודיה הוא דידע התם כהן

ולא שאר כל העולם ואין בשת 
   בכך:

   ות של נקבה:. הנקבמכסיא
   . בזנב ולא ניכר:באליה

. שאין שעירה מאי איכא למימר
  לה זנב וניכר הנקבות:

. דאיבעיא ליה לאתויי כשבה
אם היה לו בשת שהרי כל 
החטאות של יחיד רצה כשבה 
רצה שעירה חוץ מחטאת עבודת 
כוכבים שכתיב בה עז בת שנתה 

   בפרשת שלח לך אנשים:
ו . הטיל עליהתם נייתי וניכסיף

הכתוב שיתבייש שתהא לו 
   כפרה מעונש גדול כזה:
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        לג, אלג, אלג, אלג, א    ––––    לב, בלב, בלב, בלב, ב .4
ָכל ָלׁשֹון"[ ַמע] ... :ֵאּלּו ֶנֱאָמִרין ּבְ ת ׁשְ    ."ְקִרּיַ
  

   ?ְמָנַלן
  

ְכִתיב ָרֵאל" :ּדִ ַמע ִיׂשְ 234"ׁשְ
ה ׁשֹוֵמַע.  -  (דברים ו, ד)  ַאּתָ ָכל ָלׁשֹון ׁשֶ   ּבְ

  
נַ  נּו ַרּבָ    :ןּתָ

ְכָתָבּה, " ַמע ּכִ ת ׁשְ   ְקִרּיַ
ְבֵרי  יּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ָכל ָלׁשֹון    ."ּבְ

  
י? ּדְ ַמאי ַטֲעָמא    ַרּבִ

  
235""ְוָהיוּ  :ָאַמר ְקָרא

ֲהָווָייָתן ְיהוּ  -  (דברים ו, ו)    . ּבַ
  

ַנן    ?ְוַרּבָ
  

ַמע" :ָאַמר ְקָרא ה ׁשֹוֵמַע. - "ׁשְ ַאּתָ ָכל ָלׁשֹון ׁשֶ    ּבְ
  

ַנן ַנִמי, ִתיב  ְוַרּבָ    !"ְוָהיּו"ָהא ּכְ
  

ה ְלַמְפֵרַע ׁשֶ  ַההּוא   . לֹא ִיְקָרֶאּנָ
  

י ה ְלַמְפֵרַע ְמָנֵליּה ׁשֶ  ,ְוַרּבִ    ?לֹא ִיְקָרֶאּנָ
  

ָבִרים'ָנְפָקא ֵליּה ִמ  ָבִרים"-'ּדְ    ."ַהּדְ
  

ַנן    ?ְוַרּבָ
  

ָבִרים" ָבִרים"-"ּדְ ַמע ְלהוּ  "ַהּדְ   . לֹא ַמׁשְ
  

י ַמע" :ָהְכִתיב ַנִמי, ְוַרּבִ    !"ׁשְ
  

ֵעי ֵליּה  יךָ : ַההּוא ִמיּבָ ה מֹוִציא ִמּפִ ַאּתָ ֶ ִמיַע ְלָאְזֶניָך ַמה ׁשּ   . ְלַהׁשְ
  

ַנן    ?ְוַרּבָ
  

ָאַמר: ַמאן ּדְ ִמיַע ְלָאְזנֹו ָיָצא" ָסְבִרי ָלּה ּכְ ַמע ְולֹא ִהׁשְ    .(ברכות טו.) "ַהּקֹוֵרא ֶאת ׁשְ
  

ָכל ָלׁשֹון ֶנֶאְמָרה,^ יֵליָמא ָקָסַבר ַרּבִ    לג,א ל ַהּתֹוָרה ּבְ    ּכָ
ךְ  ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש ֶנֶאְמָרה :ּדְ ה ִלי? "ְוָהיּו" - ּבִ ָכַתב ַרֲחָמָנא ָלּמָ    ּדְ

  
ְכִתיב ,ִאיְצְטִריךְ  ּום ּדִ ַמע" :ִמׁשּ    ,"ׁשְ

  
ַנן ְלׁשוֹ  :ֵליָמא ָקָסְבִרי ַרּבָ ּה ּבִ ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ   ֶנֶאְמָרה,  ן קֹוֶדׁש ּכָ
ךְ  ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ ָכל ָלׁשֹון :ּדְ ַמע" - ּבְ ה ִלי? "ׁשְ ָכַתב ַרֲחָמָנא ָלּמָ    ּדְ

  
ְכִתיב ,ִאיְצְטִריךְ  ּום ּדִ    ."ְוָהיּו" :ִמׁשּ

                                                           

ָרֵאל ה 234 ַמע ִיׂשְ   ֵהינּו ְיהָוה ֶאָחדלֹ -ֱא  'ׁשְ
ָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבךָ  235 ר ָאנִֹכי ְמַצּוְ ה ֲאׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ   ְוָהיּו ַהּדְ

  רש"י
   . בלשון הקודש:ככתבה

הקורא את שמע צריך שישמיע 
. פלוגתא היא במסכת לאזנו

  ברכות (דף טו.):
. מדאיצטריך לימא קסבר רבי

קרא שתהא קריאת שמע 
   ככתבה:

. כל התורה בכל לשון נאמרה
   לקרות בבית הכנסת:
ך . איצטרימשום דכתיב שמע

והיו דלא תדרשיה לקרית שמע 
   בכל לשון אלא להשמיע לאזניו:
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        לג, אלג, אלג, אלג, א .5
ָכל ָלׁשֹון"[ ה] ... :ֵאּלּו ֶנֱאָמִרין ּבְ ִפּלָ    "תְּ
  

  ַרֲחֵמי ִהיא, 
ָבֵעי ְמַצלֵּ  ל ֵהיִכי ּדְ    .יּכָ

  
ָכל ָלׁשֹון ה ּבְ    !?ּוְתִפּלָ

  : ַרב ְיהּוָדהְוָהָאַמר 
ַאל ָאָדם ְצָרָכיו ית, ְלעֹוָלם ַאל ִיׁשְ ָלׁשֹון ֲאַרּמִ    ּבְ

י  ָאַמרּדְ    : יֹוָחָנןַרּבִ
י  ָלׁשֹון ֲאַרּמִ ֹוֵאל ְצָרָכיו ּבְ ל ַהׁשּ ֵרת ִנְזָקִקין -ּכָ ָ   לֹו,  ֵאין ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ

ֵאין ַמְלֲא  יִריןְלִפי ׁשֶ ֵרת ַמּכִ ָ י! ֵכי ַהׁשּ ָלׁשֹון ֲאַרּמִ    ּבְ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
  , ָיִחידּבְ  - ָהא 
ִצּבּור. - ָהא     ּבְ

  
י? ָלׁשֹון ֲאַרּמִ יִרין ּבְ ֵרת ַמּכִ ָ    !ְוֵאין ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ

   :ְוָהַתְנָיא
דֹוליֹוָחָנן ּכֹ" ית קֹ ֵהן ּגָ ת קֹול ִמּבֵ ַמע ּבַ הּוא אׁשָ ים ׁשֶ ָדׁשִ   ֹוֵמר: ֶדׁש ַהּקֳ

ָחא ְקָרָבא ְלַאְנטֹוְכָיא.  ָאְזלּו ְלַאּגָ חּו ַטְלָיא ּדְ   ִנּצְ
ה ּבְ  יקְוׁשּוב ַמֲעׂשֶ ּדִ ְמעֹון ַהּצַ ית קֹ ׁשִ ת קֹול ִמּבֵ ַמע ּבַ ָ ׁשּ הּוא אֹוֵמר: ׁשֶ ים ׁשֶ ָדׁשִ   ֶדׁש ַהּקֳ

ָנָאה ְלַאְייָתָאה ַעל ֵהיָכָלא ָאַמר ׂשְ א ּדַ ֵטיַלת ֲעִביְדתָּ סְוֶנֱהַרג  ,ּבְ ְסַקְלּגָ ֵזירֹוָתיו ,ּגַ    ,ּוָבְטלּו ּגְ
ונּו.  יּוְ ָעה, ְוּכִ   ְוָכְתבּו אֹוָתּה ׁשָ

י ָהָיה אֹוֵמרִב וּ     !"ְלׁשֹון ֲאַרּמִ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאי ּבָ
מּוֵעי ֲעִביָדא ְלִאׁשְ אֵני ּדִ ת קֹול ׁשָ   . ּבַ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ

ְבִריֵאל ֲהָוה   . ּגַ
  
   :ָאַמר ָמרּדְ 
א ּגַ " ְבִעים ָלׁשֹוןּבָ דֹו ׁשִ   . "ְבִריֵאל ְוִליּמְ
   

  
  

  רש"י
. דקתני מתני' בכל לשון תפלה

לא צריך קרא דהא רחמי נינהו 
וההוא לישנא דידע לכוון לבו 

   ליצלי:
. צריך שיסייעוהו מלאכי יחיד

השרת. ציבור לא צריכי להו 
דכתיב (איוב לו) הן אל כביר לא 

של ימאס אינו מואס בתפלתן 
   רבים:

נצחו טליא דאזלו לאגחא קרבא 
. שהלכו פרחי כהונה באנטוכיא

בני בית חשמונאי להלחם עם 
יוונים לפני יום הכפורים 
ונלחמו ביום הכפורים ושמע 
יוחנן בת קול כשהיה עובד 

   עבודת יום הכפורים:
. חיל לשון העביד את עבידתא

חילו עבודה גדולה (יחזקאל 
   כט):

   ן:. שם מלך יוגסקלגס
. אותה מידה שאני בת קול

הממונה על כך יודעת בשבעים 
לשונות מפני שעשויה להשמיע 
והיא משתלחת לכל הלשונות 

   פעמים לזה ופעמים לזה:
. לקמן בפרקא (דף דאמר מר

   לו:):
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        לג, אלג, אלג, אלג, א .6
ָכל ָלׁשֹון"[ זֹון] ... :ֵאּלּו ֶנֱאָמִרין ּבְ ת ַהּמָ ְרּכַ    ."ּבִ
  

ְכִתיב ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך" :ּדִ 236"ְוָאַכְלתָּ ְוׂשָ
ה ְמָבֵרְך.  - (דברים ח, י)  ַאּתָ ָכל ָלׁשֹון ׁשֶ   ּבְ

  
  
  
ָכל ָלׁשֹוןֵאּלּו ֶנֱאָמ "[ בּוַעת ָהֵעדּות] ... :ִרין ּבְ    ."ׁשְ
  

ְכִתיב ְמָעה קֹול ָאָלה" :ּדִ י ֶתֱחָטא ְוׁשָ 237"ְוֶנֶפׁש ּכִ
ִהיא ׁשֹוַמַעת.  - (ויקרא ה, א)  ָכל ָלׁשֹון ׁשֶ   ּבְ

  
  
  
ָכל ָלׁשֹון"[ דֹון] ... :ֵאּלּו ֶנֱאָמִרין ּבְ ּקָ בּוַעת ַהּפִ    ."ׁשְ
  

238"ֶתֱחָטא" א)(ויקרא ה,  "ֶתֱחָטא"ָאְתָיא 
בּוַעת ָהֵעדּות. (ויקרא ה, כא)  ְ    ִמׁשּ

  
  

                                                           

ָבְעתָּ ּוֵבַרְכתָּ ֶאת ה 236 ר ָנַתן ָלךְ -ֱא  'ְוָאַכְלתָּ ְוׂשָ   לֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ
ְמָעה קֹול ָאָלה ְוהּוא ֵעד אֹו ָר  237 י ֶתֱחָטא ְוׁשָ א ֲעֹונוֹ ְוֶנֶפׁש ּכִ יד ְוָנׂשָ   ָאה אֹו ָיָדע ִאם לֹוא ַיּגִ
ה 238 י ֶתֱחָטא ּוָמֲעָלה ַמַעל ּבַ ק ֶאת ֲעִמיתוֹ  'ֶנֶפׁש ּכִ דֹון אֹו ִבְתׂשּוֶמת ָיד אֹו ְבָגֵזל אֹו ָעׁשַ ִפּקָ ֲעִמיתֹו ּבְ   ְוִכֵחׁש ּבַ

  רש"י
. ליוסף שבעים לשונות: ולמדו

ה''ג ברכת המזון דכתיב וברכת 
ולא גרסינן מנלן דלא בעיא קרא 

תי דבעינן לשון דמהיכא תי
   קודש:

. לא קבע בכל לשון שהיה מברך
   לו הכתוב לשון:

. דאי לא שבועת העדות מנלן
כתב קרא איכא למימר דבעינן 
דומיא דשבועת הר גריזים והר 

   עיבל שהוא בלשון הקודש:
. מדלא כתיב והשביעוה ושמעה
   באלה:
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        לג, אלג, אלג, אלג, א .7
ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש: "   ְוֵאּלּו ֶנֱאָמִרים ּבִ

יּכּוִרים    ,ִמְקָרא ּבִ
   ,ַוֲחִליָצה

ָרכֹות ּוְקָללֹות, [   ּבְ
ת ּכֲֹהִנים,  ְרּכַ   ּבִ

דֹול,  ת ּכֵֹהן ּגָ   ּוִבְרּכַ
ֶלְך, ת ַהּמֶ   ּוָפָרׁשַ
ת ֶעְגָלה   ֲערּוָפה.  ּוָפָרׁשַ

ר ֶאל ָהָעםּוְמׁשּוַח ִמְלָחָמה ּבְ  ַדּבֵ ּמְ ָעה ׁשֶ   .]ׁשָ
יַצד יּכּוִרים ּכֵ    ?ִמְקָרא ּבִ

   ,(דברים כו, ה) לֶֹהיָך"-"ְוָעִניָת ְוָאַמְרּתָ ִלְפֵני ה' ֱא 
ן הּוא אֹוֵמר ָרֵאל" :ּוְלַהּלָ ל ִאיׁש ִיׂשְ ם ְוָאְמרּו ֶאל ּכָ    ,(דברים כז, יד) "ְוָענּו ַהְלִוּיִ

יה'ָמה  ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש  'ֲעִנּיָ ן ּבִ ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש  - ָהֲאמּוָרה ְלַהּלָ אן ּבִ    ."ַאף ּכָ
  

ם ּגּוַפְייהּו ְמָנַלן   ? ּוְלִוּיִ
  

ה, ִמּמֹ  "קֹול" "קֹול"ָאְתָיא    ׁשֶ
ִתיב ָהָכא    ,(דברים כז, יד) 239"קֹול ָרם" :ּכְ

ר ְוָהֱאלִֹהים :ּוְכִתיב ָהָתם ה ְיַדּבֵ 240ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול" "מׁשֶ
  , (שמות יט, יט) 

ן ַהּלָ ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש  ַמה ּלְ אן -  ּבִ ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש.  ַאף ּכָ   ּבִ
  
  

                                                           

ָרֵאל קֹול ָרם 239 ל ִאיׁש ִיׂשְ ם ְוָאְמרּו ֶאל ּכָ   ְוָענּו ַהְלִוּיִ
ר ְוָהֱא ַוְיהִ  240 ה ְיַדּבֵ ֹוָפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמאֹד מֹׁשֶ   לִֹהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול- י קֹול ַהׁשּ

  רש"י
. במתן תורה ובלשון יעננו בקול

   הקודש ניתנה:
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        בבבב- - - - לג, אלג, אלג, אלג, א .8
יַצד"    ?ֲחִליָצה ּכֵ
241"ְוָעְנָתה ְוָאְמָרה"[

   ,(דברים כה, ט) 

ן הּוא אֹוֵמר ם ְוָאְמרּו" :ּוְלַהּלָ  242"ְוָענּו ַהְלִוּיִ
   ,(דברים כז, יד)

ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש  ַמה ן ּבִ ַהּלָ ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש.  - ּלְ אן ּבִ   ַאף ּכָ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָכה" ה -  (דברים כה, ט) "ְוָעְנָתה ְוָאְמָרה ּכָ ׁשֹון ַהּזֶ ּלָ ּתֹאַמר ּבַ   ].ַעד ׁשֶ
  

ַנן ָכה"ַהאי , ְוַרּבָ  ?ַמאי ָעְבֵדי ֵליּה  -  "ּכָ
  

ֵעי ְלהוּ  הוּ , ִמיּבָ הְלָדָבר ׁשֶ ב א ַמֲעׂשֶ   . ְמַעּכֵ
  

י    ?ְיהּוָדה ְוַרּבִ
  
ָכה"-'הּכֹ 'ִמ    . "ּכָ
  
ַנןוְ     ?ַרּבָ
  
ָכה"-'הּכֹ ' ַמע ְלהוּ  "ּכָ    .לֹא ַמׁשְ

 
י   לג,ב   ?ַמאי ָעֵביד ֵליּה  -  "ְוָעְנָתה ְוָאְמָרה" ְיהּוָדה, ַהאי ְוַרּבִ

  
ֵעי ֵליּה ְלַאְגמּוֵרי ם, לַ  ִמיּבָ ִוּיִ   . ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש ִב ּדְ ּלְ

  
243"קֹול"ְוֵליַלף 

ה? (שמות יט, יט)     ִמּמׁשֶ
  
יה' יה' 'ֲעִנּיָ ֵמיר  'ֲעִנּיָ ֵמיר "קֹול" "קֹול"ּגָ   . לֹא ּגָ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

י "   אֹוֵמר:  ְיהּוָדהַרּבִ
ֱאַמר ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ָכה" ,"ּכה" :ּכָ יה' ,"ּכָ א ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש ֵא  -  'ֲאִמיָרה' ',ֲעִנּיָ    ."ינֹו ֶאּלָ

  
244"ה ְתָבְרכוּ "ּכֹ  - ה""ּכֹ 

  , (במדבר ו, כג) 
ָכה" 245"ּכָ

  ֲחִליָצה, ּדַ  - (דברים, כה, ט) 
יה' ם.ּדִ  -  'ֲאִמיָרה'וַ  'ֲעִנּיָ    ְלִוּיִ

  

                                                           

ָפָניו ְוָעְנָתה ְוָאְמָרה כָּ  241 ֵקִנים ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו ֵמַעל ַרְגלֹו ְוָיְרָקה ּבְ ה ְיִבְמּתֹו ֵאָליו ְלֵעיֵני ַהּזְ ׁשָ ר לֹא ִיְבֶנהְוִנּגְ ה ָלִאיׁש ֲאׁשֶ ית ָאִחיו ָכה ֵיָעׂשֶ   ֶאת ּבֵ
ָרֵאל קֹול ָרם 242 ל ִאיׁש ִיׂשְ ם ְוָאְמרּו ֶאל ּכָ   ְוָענּו ַהְלִוּיִ
ר ְוָהֱא  243 ה ְיַדּבֵ ֹוָפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמאֹד מֹׁשֶ   לִֹהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול- ַוְיִהי קֹול ַהׁשּ
ָר  244 ֵני ִיׂשְ ָניו ֵלאמֹר ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ּבְ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָ ּבֵ   ֵאל ָאמֹור ָלֶהםּדַ
ָפָניו ְוָעְנָתה ְוָאְמָרה כָּ  245 ֵקִנים ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו ֵמַעל ַרְגלֹו ְוָיְרָקה ּבְ ה ְיִבְמּתֹו ֵאָליו ְלֵעיֵני ַהּזְ ׁשָ ית ָאִחיוְוִנּגְ ר לֹא ִיְבֶנה ֶאת ּבֵ ה ָלִאיׁש ֲאׁשֶ   ָכה ֵיָעׂשֶ

  ירש"
. בה לדבר שהוא מעשה מעכב

כגון חליצה ורקיקה דככה 
משמע עיכובא דאסור לשנות 
וסמכו ליעשה לומר שהמעשה 

  מעכב:
. גזירה שוה ור' יהודה האי

   דעניה ואמירה מאי עביד ליה:
. גזירה שוה עניה עניה גמר

דעניה עניה למד מרבו ג''ש דקול 
קול לא שמע ואין האדם דן 

   גז''ש אא''כ קבלה:
מקום שנאמר כה ככה עניה  כל

. בדבר התלוי בדיבור ואמירה
  אינו אלא לשון קודש:

. כלומר לענין ה''ג כה כה תברכו
נשיאות כפים איתמר דילפי לה 
רבנן לקמן (דף לח.) בגזירה שוה 
ואתא ר' יהודה למימר בגופה 
כתיב: ה''ג ככה דחליצה עניה 
ואמירה דלוים ולא גרסינן 

אמר  מלוים כלומר לענין לוים
דילפי לה רבנן בקול קול ואתא 
איהו למימר דמעניה עניה ילפה 

   מיבמה דכתיב בה ככה:
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        לג, בלג, בלג, בלג, ב .9
ָרכֹות ּוְקָללֹות " יַצד?  -ּבְ   ּכֵ

ן ְרּדֵ ָרֵאל ֶאת ַהּיַ ָעְברּו ִיׂשְ יָון ׁשֶ ים ְוֶאל ַה [ ּכֵ ִריּזִ ֹוְמרֹון, ּוָבאּו ֶאל ַהר ּגְ ׁשּ ּבַ   ר ֵעיָבל ׁשֶ
ֵאֶצל ֵאלֹוֵני מֹוֶרה.  ּבְ ֶכם, ׁשֶ ַצד ׁשְ ּבְ   ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ןׁשֶ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ה ּבְ 246""ֲהלֹא ֵהּמָ
  , (דברים יא, ל) 

ן הּוא אֹוֵמר ֲעבֹ  :ּוְלַהּלָ ֶכם ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה""ַוּיַ ָאֶרץ ַעד ְמקֹום ׁשְ   , (בראשית יב, ו) ר ַאְבָרם ּבָ
ן ָמה ֵא  ֶכם,  - לֹון מֹוֶרה ָהָאמּור ְלַהּלָ   ׁשְ

אן  ֶכם –ַאף ֵאלֹון מֹוֶרה ָהָאמּור ּכָ   ]."ׁשְ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ן"" ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ה ּבְ ן ְוֵאיָלְך,  -  (דברים יא, ל) "ֲהלֹא ֵהּמָ ְרּדֵ   ֵמֵעֶבר ַלּיַ

ְבֵרי י  ּדִ   . ְיהּוָדהַרּבִ
ֶמׁש" ֶ ה זֹוַרַחת - ים יא, ל)(דבר "ַאֲחֵרי ֶדֶרְך ְמבֹוא ַהׁשּ ַחּמָ   . ָמקֹום ׁשֶ

ֲעָרָבה" ב ּבָ ַנֲעִני ַהּיׁשֵ ֶאֶרץ ַהּכְ ים ְוַהר ֵעיָבל,   - (דברים יא, ל) "ּבְ ִריּזִ   ֵאּלּו ַהר ּגְ
ים.  ֶהם ּכּוִתּיִ ִבין ּבָ ּיֹוׁשְ   ׁשֶ

ל" ְלּגָ ל - "מּול ַהּגִ ְלּגָ    .ָסמּוְך ַלּגִ
ֶכם.  - ֶרה""ֵאֶצל ֵאלֹוֵני מֹ    ׁשְ

ן הּוא אֹוֵמרְל וּ  ֲעבֹ  :ַהּלָ ֶכם ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה""ַוּיַ ָאֶרץ ַעד ְמקֹום ׁשְ   , (בראשית יב, ו) ר ַאְבָרם ּבָ
ן  "ֵאלֹון מֹוֶרה"ָמה  ֶכם –ָהָאמּור ְלַהּלָ    ,ׁשְ

אן  ֶכם –ַאף ּכָ   . "ׁשְ
  

ְנָיא    :ּתַ
י  ָאַמר" יֶאְלָעָזר ַרּבִ ַרּבִ   : יֹוֵסי ּבְ

י ִס  יְפתִּ ָדָבר ֶזה ִזּיַ ים. ּבְ   ְפֵרי כּוִתּיִ
לּום.  ֶיְדֶכם ּכְ ם ּתֹוַרְתֶכם, ְולֹא ֶהֱעִליֶתם ּבְ יְפתֶּ י ָלֶהם: ִזּיַ   ָאַמְרתִּ

ם אֹוְמִרים ַאתֶּ ֶכם –ֵאלֹוֵני מֹוֶרה  :ׁשֶ    ,ׁשְ
ֵאלֹוֵני מֹוֶרה  :ַאף ָאנּו מֹוִדים ֶכם.  -ׁשֶ   ׁשְ

ָוה,  ְגֵזָרה ׁשָ   ָאנּו ְלַמְדנּוָה ּבִ
ה ְלַמ  ּמֶ ם ּבַ   ְדּתּום? ַאתֶּ

  

י    ָאַמר:  ֶאְלָעָזרַרּבִ
ן" ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ה ּבְ ן,  -  (דברים יא, ל) "ֲהלֹא ֵהּמָ ְרּדֵ   ָסמּוְך ַלּיַ

ִתיב ן ְוֵאיָלְך, ֲהלֹא ּכְ ְרּדֵ ִאי ֵמֵעֶבר ַהּיַ ן :ּדְ ְרּדֵ ָעְבְרֶכם ֶאת ַהּיַ 247""ְוָהָיה ּבְ
  .  (דברים כז, ד) 

  

ֶמׁש  ֶ ֶרְך ְמבֹוא ַהׁשּ ה ׁשֹוַקַעת.  -  ""ַאֲחֵרי ּדֶ ַהַחּמָ   ָמקֹום ׁשֶ
ַנֲעִני" ֶאֶרץ ַהּכְ י ִהיא -  "ּבְ    .ֶאֶרץ ִחּוִ

ֲעָרָבה""ַהּיֹ  ב ּבָ ִבין!  - ׁשֵ ין ָהִרים ּוְגָבעֹות ֵהן יֹוׁשְ   ַוֲהלֹא ּבֵ
ל" ְלּגָ ל!  - "מּול ַהּגִ ְלּגָ   ַוֲהלֹא לֹא ָראּו ֶאת ַהּגִ

  

י  ן ַיֲעקַֹרּבִ   אֹוֵמר:  בֱאִליֶעֶזר ּבֶ
ִראׁשֹוָנה.  לֹא ֶהְרָאה ָלֶהן ּבָ ֶדֶרְך ׁשֶ ה ּכְ ִנּיָ ְ ׁשּ ֶרְך ּבַ א ְלַהְראֹות ָלֶהן ּדֶ תּוב ֶאּלָ א ַהּכָ   ּבָ

ֶרְך" דֹות ּוְכָרִמים.  -  "ּדֶ ׂשָ ֶרְך ְלכּו, ְולֹא ּבְ ּדֶ   ּבַ
ב""ַהּיֹ  רֹות. - ׁשֵ ְדּבָ ּמִ ּוב ְלכּו, ְולֹא ּבַ ׁשּ ּיִ    ּבַ

ֲעָרָבה" ֲעָרָבה ְלכּו,  - "ּבָ ָהִרים ּוְגָבעֹותּבָ   . "ְולֹא ּבְ
  
  

                                                           

ֶרְך ְמ   246 ן ַאֲחֵרי ּדֶ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ה ּבְ ל ֵאֶצל ֵאלֹוֵני מֶֹרהֲהלֹא ֵהּמָ ְלּגָ ֲעָרָבה מּול ַהּגִ ב ּבָ ַנֲעִני ַהּיֹׁשֵ ֶאֶרץ ַהּכְ ֶמׁש ּבְ ֶ   בֹוא ַהׁשּ
ַהר ֵעיָבל  247 ה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ּבְ ר ָאנִֹכי ְמַצּוֶ ה ֲאׁשֶ ִקימּו ֶאת ָהֲאָבִנים ָהֵאּלֶ ן תָּ ְרּדֵ ָעְבְרֶכם ֶאת ַהּיַ ידְוָהָיה ּבְ ִ ׂשּ ְדתָּ אֹוָתם ּבַ   ְוׂשַ

  רש"י
. כשהיו הלא המה בעבר הירדן

ישראל במדבר נאמר להם 
סימני הר גריזים ועיבל ומקומם 
שהם בעבר השני של ירדן 
ישראל היו למזרח הירדן 
כדכתיב בני גד ובני ראובן לקחו 

יריחו קדמה נחלתן מעבר לירדן 
מזרחה (יהושע יג) ונאמר להם 
שההרים האלה במערב הירדן 
ואילך הרבה להלן מן הירדן 

   לצד מערב ולא סמוך לירדן:
. ומהו אחרי דרך מבוא השמש

מבוא השמש זהו מזרח שהשמש 
באה משם כלומר רחוק ממזרחו 
של ירדן ומצינו בבראשית רבה 

   כל מקום שנאמר אחרי מופלג:
. עכשיו ותייםשיושבים בהם כ

הן יושבין בהן שהושיבן בהם 
סנחריב כשהגלה עשרת 
השבטים דכתיב ויבא מלך 
אשור אנשים מבבל ומכותה 
ומעוא וגו' ויושיבם בערי שמרון 
(מלכים ב יז) והנך ערי שומרון 
נינהו כדתניא במתניתין 
שבשומרון: תניא לא גרס 
דכולה חדא מתניתא היא 

   בספרי:
תורה . שיש להם ספרי כותיים

שבכתב ואינן מאמינים בתורה 
   שבעל פה:

. משמע בו ביום תקימו בעברכם
   את האבנים בהר עיבל:

. מופלג מן המערב אחרי דרך
דאחרי לשון הפלגה והאי מבוא 
השמש מערב הוא לשון כי בא 
השמש (בראשית כח) מקום 
שחמה שוקעת מופלג משקיעתה 
והיינו לצד מזרח סמוך לירדן 

   מיד:
. י ארץ החוי היאבארץ הכנענ

בניחותא אינה ארץ הכנעני אלא 
ארץ החוי דהא שכם חוי היא 
דכתיב (שם לג) ויבא יעקב שלם 
וגו' וכתיב (שם לד) שכם בן 

   חמור החוי נשיא הארץ:
. אינו אלא היושב בערבה

. רחוקים מן מול הגלגל הרים:
הגלגל הם והסימנים הללו לא 

   עליהם נאמרו ולמה נאמרו:
ב אומר לא בא ר''א בן יעק

. ורבי אלעזר נמי הכתוב כו'
אדרבי אליעזר בן יעקב סמך 

   וכוותיה מפרש לקרא:
. כדרך שהראה להם בראשונה

בצאתם ממצרים בעמוד ענן 
לנחותם הדרך כך בא עכשיו 
ליישר דרכיהם ולהורותם הדרך 
לפי שגלוי לפניו שעתיד הענן 
לפסוק במיתת משה ולא ילך עם 

שיעברו יהושע הורה להם לאחר 
את הירדן לכבוש את הארץ 
ילכו דרך כבושה ודרך. יישוב 
ודרך ארץ הכנעני שהיא ערבה 
ואל יקיפו סמוך לשפת הירדן 
דרך ארץ החוי שהיא הרים 
וגבעות אלא יכנסו לתוכה מצד 
מערב רחוק מן הירדן ויקיפו 

   ויכבשו:
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        לד, בלד, בלד, בלד, ב    ––––    לג, בלג, בלג, בלג, ב .10
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ן? " ְרּדֵ ָרֵאל ֶאת ַהּיַ יַצד ָעְברּו ִיׂשְ   ּכֵ
ה,  ִחיּלָ ֵני ְדָגִלים, ְוַהּיֹום ָנַסע תְּ ָכל יֹום ָארֹון, נֹוֵסַע ַאַחר ׁשְ   ּבְ

ֱאַמר:  ּנֶ ל ָהָאֶרץ עֹ ׁשֶ ִרית ֲאדֹון ּכָ ה ֲארֹון ַהּבְ 248ְפֵניֶכם"ֵבר לִ "ִהּנֵ
  . (יהושע ג, יא) 

אּוהּו ּכֹ ִאין ֶאת ָהָארֹון ְוַהּיֹום ְנׂשָ ם נֹוׂשְ ָכל יֹום ְויֹום ְלִוּיִ   ֲהִנים, ּבְ

ֱאַמר: ּנֶ ּפֹות ַרְגֵלי ַהּכֹ  ׁשֶ נֹוַח ּכַ ֵאי ֲארֹון ה'""ְוָהָיה ּכְ 249ֲהִנים נׂשְ
  . "(יהושע ג, יג) 

  
  

ְנָיא   :ּתַ
י "   אֹוֵמר:  יֹוֵסיַרּבִ

לֹׁשָ  ׁשְ אּו ּכֹּבִ   ֲהִנים ֶאת ָהָארֹון: ה ְמקֹומֹות ָנׂשְ
ן,  ְרּדֵ ָעְברּו ֶאת ַהּיַ ׁשֶ   ּכְ
ֵהֵסיבּו ֶאת ְיִריחוֹ    , )טז-, ג(יהושע פרק ו ּוְכׁשֶ

ֶהֱחִזירּוהּו ִלְמקֹומֹו    .  ו)-גח,  '(מלכים אּוְכׁשֶ
  

לּו ַרְגֵלי ּכֹ   לד,א יְטּבְ ּנִ ִיםְוֵכיָון ׁשֶ ּמַ   ִים ַלֲאחֹוֵריֶהם, ָחְזרּו ַהּמַ  ,ֲהִנים ּבַ
ֱאַמר: ּנֶ ן ׁשֶ ְרּדֵ ֵאי ָהָארֹון ַעד ַהּיַ   ...  "ּוְכבֹוא נׂשְ

ִים ַהּיֹ  ַעְמדּו ַהּמַ 250ְרִדים ִמְלַמְעָלה ָקמּו ֵנד ֶאָחד"ַוּיַ
  . טז)-(יהושע ג, טו 

  

ל ַמִים ה ּגֹוְבָהן ׁשֶ    ?ְוַכּמָ
ר ִמיל,  ֵנים ָעׂשָ ר ִמיל ַעל ׁשְ ֵנים ָעׂשָ   ׁשְ

ֶנֶגד ַמ  ָרֵאל, ּכְ   ֲחֵנה ִיׂשְ
ְבֵרי י  ּדִ   . ְיהּוָדהַרּבִ

י  ָאַמר לוֹ  יֶאְלָעָזר ַרּבִ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ   : ׁשִ
ים    ?ִלְדָבֶריָך, ָאָדם ַקל אֹו ַמִים ַקּלִ

ים.    ֱהֵוי אֹוֵמר ַמִים ַקּלִ
ן, ּבָ    ! ִאין ַמִים ְוׁשֹוְטִפין אֹוָתןִאם ּכֵ

ין ׁשִ ָהיּו ַמִים ִנְגּדָ ד ׁשֶ א ְמַלּמֵ לֹׁש ֵמאֹות ִמיל,  ֶאּלָ ְ יֵפין, ָיֵתר ִמׁשּ י ּכֵ ּבֵ יֵפין ַעל ּגַ   ְועֹוִלין ּכֵ
ל ַמְלֵכי ִמְזָרח ּוַמֲעָרב,  ָראּו אֹוָתן ּכָ   ַעד ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ מֹ ׁשֶ ה"ַוְיִהי ִכׁשְ ן ָיּמָ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ר ּבְ ל ַמְלֵכי ָהֱאמִרי ֲאׁשֶ    ,ַע ּכָ
ר ַעל הַ  ַנֲעִני ֲאׁשֶ םְוָכל ַמְלֵכי ַהּכְ    ,ּיָ

ן ְרּדֵ ר הֹוִביׁש ה' ֶאת ֵמי ַהּיַ ָרֵאל ַעד ָעְבָרם ,ֵאת ֲאׁשֶ ֵני ְבֵני ִיׂשְ    ,ִמּפְ
ָרֵאל" ֵני ְבֵני ִיׂשְ ס ְלָבָבם ְולֹא ָהָיה ָבם עֹוד רּוַח ִמּפְ ּמַ   . (יהושע ה, א) ַוּיִ

ַע  לּוֵחי ְיהֹוׁשֻ    :ְוַאף ָרָחב ַהּזֹוָנה ָאְמָרה ִלׁשְ
ַמְענּו ֵאת ֲא  י ׁשָ ר הֹוִביׁש ה' ֶאת ֵמי ַים סּוף""ּכִ   , (יהושע ב, י) ׁשֶ

ס ְלָבֵבנּו ְולֹא ָקָמה עֹוד :ּוְכִתיב ּמַ ַמע ַוּיִ ׁשְ 251""ַוּנִ
  . , יא)ב(יהושע  

  

ַע:  ן ָאַמר ָלֶהם ְיהֹוׁשֻ ְרּדֵ ּיַ   עֹוָדם ּבַ
ן ְרּדֵ ם עֹוְבִרים ֶאת ַהּיַ עּו ַעל ָמה ַאתֶּ    ?ּדְ

ּתֹוִריׁשּו ֶאת יוֹ  ֵניֶכם, ַעל ְמָנת ׁשֶ ֵבי ָהָאֶרץ ִמּפְ   ׁשְ
ֱאַמר:  ּנֶ ֵניֶכם"ׁשֶ ֵבי ָהָאֶרץ ִמּפְ ל יׁשְ ם ֶאת ּכָ ּתֶ   . (במדבר לג, נב) "ְוהֹוַרׁשְ

ן  ין ּכֵ ם עֹוׂשִ   מּוָטב,  -ִאם ַאתֶּ
ִאין ַמִים ְוׁשֹוְטִפין אֹוִתיֶכם - ְוִאם ָלאו     .ּבָ

  
  ? "אֹוִתיֶכם"ַמאי 

  
  אֹוִתי ְוֶאְתֶכם. 

  
ְר  ּיַ ןעֹוָדם ּבַ ַע:  ,ּדֵ   ָאַמר ָלֶהן ְיהֹוׁשֻ

ָרֵאל" ְבֵטי ְבֵני ִיׂשְ ר ׁשִ ְכמֹו ְלִמְסּפַ 252"ְוָהִרימּו ָלֶכם ִאיׁש ֶאֶבן ַאַחת ַעל ׁשִ
  , (יהושע ד, ה) 

                                                           

ןהִ  248 ְרּדֵ ּיַ ל ָהָאֶרץ עֵֹבר ִלְפֵניֶכם ּבַ ִרית ֲאדֹון ּכָ ה ֲארֹון ַהּבְ   ּנֵ
ֵאי ֲארֹון ה 249 ּפֹות ַרְגֵלי ַהּכֲֹהִנים ֹנׂשְ נֹוַח ּכַ ִים ַהּיְֹרִדים ִמְלָמְעָלה ְוַיַעְמדּו ֵנד  'ְוָהָיה ּכְ ֵרתּון ַהּמַ ן ִיּכָ ְרּדֵ ן ֵמי ַהּיַ ְרּדֵ ֵמי ַהּיַ ל ָהָאֶרץ ּבְ   ֶאָחדֲאדֹון כָּ
ן טוטוטוטו 250 ְרּדֵ ִים ְוַהּיַ ְקֵצה ַהּמָ לּו ּבִ ֵאי ָהָארֹון ִנְטּבְ ן ְוַרְגֵלי ַהּכֲֹהִנים נֹׂשְ ְרּדֵ ֵאי ָהָארֹון ַעד ַהּיַ דֹוָתיו ּכֹל ְיֵמי ָקִצירָמֵלא ַעל כָּ  ּוְכבֹוא נֹׂשְ ִים ַהּיְֹרִדים  טזטזטזטז .ל ּגְ ַעְמדּו ַהּמַ ַוּיַ

ּמּו ִנְכָרתּו ְוָהָעם ָעְברוּ ִמְלַמְעָלה ָקמּו ֵנד ֶאָחד ַהְרֵחק ְמ  ַלח תַּ ד ָצְרָתן ְוַהּיְֹרִדים ַעל ָים ָהֲעָרָבה ָים ַהּמֶ ר ִמּצַ    ֶנֶגד ְיִריחוֹ אֹד (באדם) ֵמָאָדם ָהִעיר ֲאׁשֶ
י ה 251 ֵניֶכם ּכִ ִאיׁש ִמּפְ ס ְלָבֵבנּו ְולֹא ָקָמה עֹוד רּוַח ּבְ ּמַ ַמע ַוּיִ ׁשְ ַחתלִֹהים -לֵֹהיֶכם הּוא ֱא -ֱא  'ַוּנִ ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמתָּ ַמִים ִמּמַ ָ ׁשּ   ּבַ
ַע ִעְברּו ִלְפֵני ֲארֹון ה 252 ָרֵאל-ֱא  'ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ְיהֹוׁשֻ ְבֵטי ְבֵני ִיׂשְ ר ׁשִ ְכמֹו ְלִמְסּפַ ן ְוָהִרימּו ָלֶכם ִאיׁש ֶאֶבן ַאַחת ַעל ׁשִ ְרּדֵ   לֵֹהיֶכם ֶאל ּתֹוְך ַהּיַ

  רש"י
. כדכתיב בפרשת אחר שני דגלים

   נשא גבי מסעות דגלים:
   . משמע לפני כולכם:םלפניכ

. בני בכל יום היו הלוים נושאים
קהת כדכתיב ומשמרתם הארון 

   והשולחן וגו' (במדבר ג):
. כדכתיב וכשסיבבו את יריחו

ויקרא יהושע בן נון אל הכהנים 
ויאמר אליהם שאו את ארון ברית 
ה' וגו': וכשהחזירוהו למקומו בימי 
שלמה לבית קדשי הקדשים דכתיב 

קני ישראל וישאו ויבאו כל ז
הכהנים את הארון (מלכים א ח) 
והיינו החזירוהו למקומו 
שכשהגלה בימי עלי מתוך בית 
קדשי הקדשים של משכן שעשה 
משה משם נוטל שהמשכן נקבע 
בשילה וכשהחזירוהו פלשתים לא 
היה לו מקום קבוע שהרי חרב 
משכן שילה ונשתהא בבית אבינדב 
ומשם הביאו דוד לסוף עשרים שנה 
לבית עובד אדום ומשם לעיר דוד 
עד שבנה שלמה את בית המקדש 
ובנה לו הדביר לפנים מן ההיכל 
ואמה טרקסין חוצצת במקום 
הפרוכת והוא קרוי מקומו המיוחד 
כדכתיב ויביאו הכהנים את ארון 
ברית ה' אל מקומו אל דביר הבית 

  וגו' (שם):
. בשפת מזרחית וכיון שניטבלו כו'

ו המים בכניסתן לתוכו חזר
לאחוריהם שלא היו יורדין מן 
הכהנים ולמטן אלא שם עומדים 
והמים הבאים תמיד נגבהים ועולין 
למעלה כדכתיב קמו נד אחד 
והכהנים עמדו שם עד שעברו 

   כולם: כמה גובהן של מים גרס:
. כנגד מחנה ישראל. שהיו י''ב מיל 

שנים עשר מיל על שנים עשר מיל 
ניהם והם עברו כחנייתם רוחב מח

עברו יחד כמות שהוא רוחב שנים 
עשר מיל נמצאו שלא שהו בעברן 
אלא מהלך שנים עשר מיל של 
אורך מחניהם עד שעלו אחרונים 
   של סוף המחנה וכנגדן גבהו המים:

. לרוץ מן הוי אומר מים קלים
האדם וא''כ שהמים לא גבהו אלא 
שנים עשר מיל וחזרו למקומם 
 נמצא שעדיין לא הספיקו לעבור

   ובאין מים ושוטפין אותן:
{אר"ק . אולמות ארוקוולו''ד כיפין

וולו"ד: קמרון [מלה במלה: קשת 
ואף רחב אמרה  : מקומרת]}

. קודם שעברו את לשלוחי יהושע
הירדן שעל קריעת ים סוף היו 

   מתפחדין עדיין:
. עודם בירדן אמר להן יהושע כו'

כדכתיב והכהנים נושאי הארון 
עד תם כל  עומדים בתוך הירדן

הדברים אשר צוה ה' את יהושע 
לדבר אל העם וזהו הדבר דהכי 
כתיב במשה כי אתם עוברים את 
הירדן אלא ארץ כנען והורשתם וגו' 
כלומר כשיעברו את הירדן התנה 
עמהם על מנת להורישם: ושוטפין 

   אותיכם גרסינן בברייתא:
. הם האבנים הרימו לכם וגו'

 שהקימו תחת מצב רגלי הכהנים
לזכרון להיות סימן לבנים שעברו 

   אבות את הירדן:
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ְהֶיה זֹ  :ּוְכִתיב ֶכם"ְלַמַען ּתִ ִקְרּבְ    ,את אֹות ּבְ
ֵניֶכם ָמָחר ֵלאמֹ  ָאלּון ּבְ י ִיׁשְ ה ָלכֶ ּכִ   .(יהושע ד, ו) ם"ר ָמה ָהֲאָבִנים ָהֵאּלֶ

ן.  ְרּדֵ ָעְברּו ָאבֹות ֶאת ַהּיַ   ִסיָמן ְלָבִנים ׁשֶ
  

ן ְרּדֵ ּיַ ַע:  ,עֹוָדם ּבַ   ָאַמר ָלֶהן ְיהֹוׁשֻ
ב ַרְגֵלי ַהּכֹ  ּצַ ן ִמּמַ ְרּדֵ ה ִמּתֹוְך ַהּיַ אּו ָלֶכם ִמּזֶ ֵרה ֲאָבִנים"ׂשְ ים ֶעׂשְ ּתֵ    ,ֲהִנים ָהִכין ׁשְ

ֶכם  ם אֹוָתם ִעּמָ ְיָלה"ְוַהֲעַבְרּתֶ ִלינּו בֹו ַהּלָ ר ּתָ לֹון ֲאׁשֶ ּמָ ם אֹוָתם ּבַ ְחתֶּ   .  (יהושע ד, ג) ְוִהּנַ
   

ָכל ָמלֹון ּוָמלֹון    ?ָיכֹול ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר:  ְיָלה"תַּ ִלינּו בֹו ַהּלָ ר ּתָ    ."ֲאׁשֶ

  
י  ָאַמר   ְיהּוָדה: ַרּבִ

א  א ֲחַלְפתָּ יַאּבָ ן ָמְתָיא ַוֲחַנְנָיא ְוַרּבִ ן ֲחִכיַנאי ָעְמדּו ַעל אֹוָתן ֲאָבִנים,  ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   ּבֶ
יֲערּום ִעים ְסָאה.  :ְוׁשִ ַאְרּבָ קּוָלה ּכְ ל ַאַחת ְוַאַחת ׁשְ   ּכָ

  
ְטעּוֵניה ָהֵוי א ּדִ יְלּתָ ִמְדֵלי ִאיִניׁש ִלַכְתֵפיּה ּתִ ְטעּוָנא ּדְ   . ּוְגִמיִרי ּדִ

  
ּכֹול.  ב ְלֶאׁשְ ֵ ה ְמַחׁשּ אן ַאתָּ   ּוִמּכָ

ֱאַמר ּנֶ ָנִים" :ׁשֶ ׁשְ ֻאהּו ַבּמֹוט ּבִ ָ ׂשּ 253"ַוּיִ
   – (במדבר יג, כג) 

ֱאַמר ּנֶ ַמע ׁשֶ ׁשְ ַנִים? "ַבּמֹוט" :ִמּמַ ׁשְ ּבִ    !ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר ָנִים" ַמה תַּ ׁשְ ֵני מֹוטֹות.  ?"ּבִ ׁשְ   ּבִ

י  ָאַמר   : ִיְצָחקַרּבִ
טּוְרָטֵני    .טּוְרָטֵני ְוטּוְרָטֵני ּדְ

יַצד?    ָהא ּכֵ
ּכֹ אּו ֶאׁשְ מָנה ָנׂשְ   ל, ׁשְ

א ִריּמֹון,  -ֶאָחד    ָנׂשָ
ֵאיָנה.  -ְוֶאָחד  א תְּ   ָנׂשָ

לּום אּו ּכְ ַע ְוָכֵלב לֹא ָנׂשְ   ."ְיהֹוׁשֻ
  

ֵעית ֵאיָמא יִבי :ִאי ּבָ ֲחׁשִ ּום ּדַ   . ִמׁשּ
ֵעית ֵאיָמא אֹוָתּה ֵעָצה :ְוִאי ּבָ    .לֹא ָהיּו ּבְ

  
ִליֵגי ּה  ּפְ י  ,ּבָ יוְ  ַאִמיַרּבִ ָחא ַרּבִ    :ִיְצָחק ַנּפָ

י  ַחד ָאַמר: ְלִדְבֵרי   ,ְיהּוָדהַרּבִ
ֲחָנָייָתן ָעְברוּ    לד,ב   . ּכַ

י  ְלִדְבֵרי יֶאְלָעָזר ַרּבִ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ   ,ׁשִ
ֶזה ַאַחר ֶזה   . ָעְברוּ  ּבְ

ין ָמר ֲחָנָייָתן ָעְברּו. ,ּוֵבין ָמר ,ְוַחד ָאַמר: ּבֵ    ּכְ
  , "ָאָדם ַקל"ָמר ָסַבר: 

ים"ָמר ָסַבר: וּ    . "ַמִים ַקּלִ
  
  
  

                                                           

ּכֹל ַויִּ  253 בֹאּו ַעד ַנַחל ֶאׁשְ ֵאִניםַוּיָ ָנִים ּוִמן ָהִרּמִֹנים ּוִמן ַהתְּ ׁשְ ֻאהּו ַבּמֹוט ּבִ ָ ׂשּ ּכֹול ֲעָנִבים ֶאָחד ַוּיִ ם ְזמֹוָרה ְוֶאׁשְ ָ   ְכְרתּו ִמׁשּ

  רש"י
שאו מזה מתוך הירדן ממצב 

. הם שהקימו בהר עיבל ובנו וכו'
   המזבח וקפלום וקבעום בגלגל:

. שהאדם דמדלי איניש אכתפיה
עצמו מגביהו על כתיפו ואין 

   אחר מסייעו:
. אינו אלא תילתא דטעוניה הוא

טעינו שליש משאוי שנושא כשמ
אחר נמצא שהיה כל אחד מהן 

   נושא משא ק''ך סאין:
. כמה היה ומכאן אתה מחשב

באשכול שנשאוהו שמנה אנשים 
והיו מסייעין זה את זה 

   כשמרימין אותו על כתיפן:
. וישאוהו איני ממשמע שנאמר

   יודע שבשנים:
אמר רבי יצחק טורטני וטורטני 

. משאוי ומשאוי תחת דטורטני
ים מסייעין משאוי שהתחתונ

את העליונים ובכל אחד היו שני 
מוטות כיצד שני מוטות הולכין 
זה אצל זה וארבעה נושאין 
אותם ושני מוטות אחרים 
וארבעה בני אדם נושאין אותם 
והם באלכסון מתחת שנים 
העליונים מוט אחד לראש 
האחד ומוט אחד לראש השני 
והולכין באלכסון ורבי יצחק 
 לאו מקרא שמיע ליה אלא
דפשיטא ליה דרימון ותאינה 
סגי בשנים ויהושע וכלב לא 
נשאו כלום פשו להו תמניא 
לאשכול ואם לאו מדרש 
הראשון המלמדנו דלאו מוט 
אחד קאמר קרא לא היינו 
יודעים לכוין שמנה בני אדם 
למשאו אלא דשמעינן מיניה 
דשני מוטות היו ואתא רבי 
יצחק לאשמועינן דשני משאות 

   שני מוטות:היו שם וכל אחד 
. להביא שלא היו באותה עצה

אשכול משונה כזה שהמרגלים 
לרעה נתכוונו לומר כשם 
שפירותיה משונים כך יושביה 

   משונים וגבורים וגבוהים:
. שאמר לא לדברי רבי יהודה

גבהו המים אלא שנים עשר 
מילין כאורך מחניהם דרך 
חנייתם עברו בירדן כל רחב 
מחניהם עברו יחד הילכך לא 
היה אורך העברה אלא שנים 

  עשר מילין:
. דאמר ולדברי ר''א בר שמעון

יותר משלש מאות מיל בזה 
אחר זה עברו איש אחר איש 
נמצאו ששהו הרבה לעבור דאי 
כחנייתן עברו משום קולא 

   דמים מאדם לא נגבהין כל כך:
. הרבה הם קלים מן מים קלים

האדם ומר סבר אדם קל לרוץ 
   כמו המים:
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        לה, אלה, אלה, אלה, א    ––––    , ב, ב, ב, בלדלדלדלד .11
ים" ַלח ְלָך ֲאָנׁשִ 254"ׁשְ

   .(במדבר יג, ב) 
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ַלח ְלָך" ךָ  – "ׁשְ ְעּתְ   .ִמּדַ

   ְוִכי ָאָדם ֶזה ּבֹוֵרר ֵחֶלק ַרע ְלַעְצמֹו?
ְכִתיב ָבר" :ְוַהְיינּו ּדִ ֵעיַני ַהּדָ יַטב ּבְ 255"ַוּיִ

   .(דברים א, כג) 
   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

ֵעיַני" ל ָמקֹום. -  "ּבְ ֵעיָניו ׁשֶ    ְולֹא ּבְ
  
  

רּו ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ" 256"ְוַיְחּפְ
   .(דברים א, כב) 

  
י  ָאַמר אַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ    :ִחּיָ

ָרֵאל. ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ָתּה ׁשֶ א ְלבֹוׁשְ ונּו ֶאּלָ ּוְ ִלים, לֹא ִנְתּכַ    ְמַרּגְ
  

ִתיב ָהָכא רּו ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ""ְוַיְח  :ּכְ    ,ּפְ
ה" :ּוְכִתיב ָהָתם ה ַהַחּמָ ָבָנה ּובֹוׁשָ 257"ְוָחְפָרה ַהּלְ

  . (ישעיה כד, כג) 
  
  

ן ַזּכּור" ּמּוַע ּבֶ ה ְראּוֵבן ׁשַ מֹוָתם ְלַמּטֵ ה ׁשְ   , )טז-(במדבר יג, ד "ְוֵאּלֶ
  

י  ָאַמר   : ִיְצָחקַרּבִ
ָיֵדינּו ֵמֲאבֹוֵתינוּ  ָבר ֶזה ָמסֹוֶרת ּבְ   : ּדָ

יֶהם ִנְקְראּו,  ם ַמֲעׂשֵ ִלים ַעל ׁשֵ   ְמַרּגְ
א ָיֵדינּו ֶאּלָ   ֶאָחד:  ְוָאנּו לֹא ָעְלָתה ּבְ

ן ִמיָכֵאל"    – (במדבר יג, יג) "ְסתּור ּבֶ
רּוְך הּוא.  - "ְסתּור" דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ יו ׁשֶ ַתר ַמֲעׂשָ ּסָ   ׁשֶ

ה ַעְצמוֹ  - "ִמיָכֵאל" ָעׂשָ   . ָמךְ  ׁשֶ
  

י  ָאַמר   : ָנןיֹוָח ַרּבִ
  : אַמרַאף ָאנּו ֹנ

ן ָוְפִסי" י ּבֶ    ,(במדבר יג, יד) "ַנְחּבִ
י" ָבָריו - "ַנְחּבִ יא ּדְ ֶהְחּבִ רּוְך הּוא.  ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ   ׁשֶ
ַע  -  "ָוְפִסי" יּסֵ ּפִ רּוְך הּוא. ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ    ַעל ִמּדֹוָתיו ׁשֶ

  
  

בֹ  ֶגב ַוּיָ ֲעלּו ַבּנֶ 258א ַעד ֶחְברֹון""ַוּיַ
  , דבר יג, כב)(במ 

בֹ ' ֵעי ֵליּה  'אוּ ַוּיָ    !ִמּבָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ִלים, ֵלב ֵמֲעַצת ְמַרּגְ יַרׁש ּכָ ּפֵ ד ׁשֶ ח ַעל ִקְבֵרי ָאבֹות ְמַלּמֵ ּטַ תַּ   . ְוָהַלְך ְוִנׁשְ

ִלים. ֵצל ֵמֲעַצת ְמַרּגְ ֶאּנָ ׁשּו ָעַלי ַרֲחִמים ׁשֶ ּקְ    ָאַמר ָלֶהן: ֲאבֹוַתי! ּבַ
  

ַע     ?ְיהֹוׁשֻ
  

ָב  ׁש מֹ ּכְ ּקֵ ה ָעָליו ַרֲחִמים, ר ּבִ   ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ְקָרא מֹ ׁשֶ ַע""ַוּיִ ן נּון ְיהֹוׁשֻ ַע ּבִ ה ְלהֹוׁשֵ    (במדבר יג, טז) ׁשֶ

ִלים.  ָיּה  יֲעָך ֵמֲעַצת ְמַרּגְ   יֹוׁשִ
ְכִתיב י ָכֵלב ֵעֶקב ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת ִעּמֹו" :ְוַהְיינּו ּדִ   . (במדבר יד, כד) "ְוַעְבּדִ

                                                           

ה ֲאבֹ  254 ָרֵאל ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ְלַמּטֵ ר ֲאִני נֵֹתן ִלְבֵני ִיׂשְ ַנַען ֲאׁשֶ ים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ּכְ ַלח ְלָך ֲאָנׁשִ יא ָבֶהםָת ׁשְ ָלחּו ּכֹל ָנׂשִ ׁשְ   יו תִּ
ֶבט 255 ָ ים ִאיׁש ֶאָחד ַלׁשּ ר ֲאָנׁשִ ֵנים ָעׂשָ ם ׁשְ ח ִמּכֶ ָבר ָוֶאּקַ ֵעיַני ַהּדָ יַטב ּבְ   ַוּיִ
בּו אָֹתנּו ּדָ  256 רּו ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוָיׁשִ ים ְלָפֵנינּו ְוַיְחּפְ ְלָחה ֲאָנׁשִ ֶכם ַוּתֹאְמרּו ִנׁשְ ּלְ ְקְרבּון ֵאַלי ּכֻ ר ָנבֹא ֲאֵליֶהןַותִּ ּה ְוֵאת ֶהָעִרים ֲאׁשֶ ר ַנֲעֶלה ּבָ ֶרְך ֲאׁשֶ   ָבר ֶאת ַהּדֶ
י ָמַלְך ה 257 ה ּכִ ה ַהַחּמָ ָבָנה ּובֹוׁשָ בֹוד 'ְוָחְפָרה ַהּלְ ם ְוֶנֶגד ְזֵקָניו ּכָ לִַ ַהר ִצּיֹון ּוִבירּוׁשָ   ְצָבאֹות ּבְ
ם ֲאִחיַמ  258 בֹא ַעד ֶחְברֹון ְוׁשָ ֶגב ַוּיָ ֲעלּו ַבּנֶ ִנים ִנְבְנָתה ִלְפֵני צַֹען ִמְצָרִיםַוּיַ ַבע ׁשָ י ְוַתְלַמי ְיִליֵדי ָהֲעָנק ְוֶחְברֹון ׁשֶ ׁשַ   ן ׁשֵ

  רש"י
. אני איני מצוה אותך עתךמד

אבל ישראל הם אומרים לך 
כדכתיב (דברים א) ותקרבון 
אלי כולכם וגו' אני איני מעכב 

   על ידך:
. כלומר אם כלום יש אדם

הקב''ה צוה כלום היה אומר לו 
לעשות דבר שסופו לבא לידי 

   תקלה:
. אותה לבושתה של ארץ ישראל

שאילה ששאלו תחילה שלוח 
   המרגלים:

. אין אנו יודעין ה בידינולא על
   לדרוש]:

. הכחיש ועשה שונאו סתר דבריו
   [של הקב''ה] בדאי:

. שעשה שונאו של הקב''ה מך
חלש כדאמרי' לקמן אפילו בעל 
הבית אינו יכול להוציא כליו 

   משם:
. ולא אמרן שהחביא דבריו

   כמות שהן:
. דילג שלא אמרן כאשר שפיסע

   הם:
 . לא הוצרך לילך שכבריהושע

   ביקש עליו משה רחמים:
. דכתיב ועבדי כלב וגו'והיינו 

והביאותיו אל הארץ אשר בא 
שמה והיא חברון כדכתיב 
(יהושע יד) ויתן את חברון לכלב 

   ש''מ כלב הוא דאזיל לחברון:
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י ְוַתְלַמי""ְוׁשָ  ׁשַ   . (במדבר יג, כב) ם ֲאִחיָמן ׁשֵ

ן -  "ֲאִחיָמן" ֶאָחיו,  ְמיּוּמָ ּבְ   ׁשֶ
י" ׁשַ ָחתֹות - "ׁשֵ ׁשְ ים ֶאת ָהָאֶרץ ּכִ ׂשִ ּמֵ   , ׁשֶ
ְלַמי" ָלִמים - "ּתַ ָלִמים ּתְ ים ֶאת ָהָאֶרץ ּתְ ׂשִ ּמֵ   . ׁשֶ

  
ָבר ַאֵחר:    ּדָ

ָנה -  "ֲאִחיָמן"   ֲעָנת,  ּבָ
י" ׁשַ נָ  - "ׁשֵ   ָאֻלׁש,  הּבָ
ְלַמי" ְלּבּוׁש.  - "ּתַ ָנה ּתַ   ּבָ

קֹוָמָתן - "ְיִליֵדי ָהֲעָנק" ה ּבְ ֲעִניִקין ַחּמָ ּמַ   ׁשֶ
  

ִנים ִנְבְנָתה ַבע ׁשָ    .(במדבר יג, כב) ""ְוֶחְברֹון ׁשֶ
  

  ? "ִנְבְנָתה"ַמאי 
ׁש  :ִאיֵליָמא ִית ִלְבנֹו ָקָטן קֹוֶד  - ִנְבְנָתה ַמּמָ ר ָאָדם ּבֹוֶנה ּבַ דֹול?!  םֶאְפׁשָ   ִלְבנֹו ּגָ

ְכִתיב 259""ּוְבֵני ָחם ּכּוׁש ּוִמְצַרִים :ּדִ
  !(בראשית י, ו) 

  
א ה ,ֶאלָּ ָהְיָתה ְמבּוּנָ ְבָעה ׁשֶ ִ צֹוַען.  ַעל ֶאָחד ִמׁשּ   ּבְ

ָרֵאל ָיֵתר ֵמֶחְברֹון, ָכל ֶאֶרץ ִיׂשְ ים ּבְ    ְוֵאין ְלָך ְטָרׁשִ
יְכֵבי ּה ׁשִ ּום ְדָקְבִרי ּבָ   . ִמׁשּ

ָכל ָהֲאָרצֹות ָיֵתר ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ְוֵאין לְ  ה ּבְ   ָך ְמעּוּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶאֶרץ ִמְצַרִים"ׁשֶ ַגן ה' ּכְ 260"ּכְ

  , (בראשית יג, י) 
ָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָיֵתר ִמּצֹוַען, ה ּבְ    ְוֵאין ְלָך ְמעּוּלָ

ְכִתיב י ָהיּו ְבצֹ  :ּדִ ָריו""ּכִ 261ַען ׂשָ
  , (ישעיה ל, ד) 

צֹוַען. ַוֲאִפיּלּו ָהִכי ְבָעה ּבְ ִ ה ֶאָחד ִמׁשּ    ֶחְברֹון ְמבּוּנָ
  

ים ָהֵוי?    !ְוֶחְברֹון ְטָרׁשִ
ִתיב ָנה ַוּיֹ  :ְוָהא ּכְ ִעים ׁשָ ץ ַאְרּבָ א"ַוְיִהי ִמּקֵ ֶלְך ֶאְלָכה ּנָ לֹום ֶאל ַהּמֶ 262"אֶמר ַאְבׁשָ

  , (שמואל ב' טו, ז) 
יָמא  ַרב ָאְוָיאְוָאַמר  ר ָחָנןְוִאיּתֵ ר ּבַ ה ּבַ   : ַרּבָ
ָהַלךְ  ים ֵמֶחְברֹון ׁשֶ ָבׂשִ   . ְלָהִביא ּכְ
   :ְוַתְנָיא

  ִמּמֹוָאב,  - ֵאיִלים 
ים  ָבׂשִ   ! "ֵמֶחְברֹון –ּכְ

  
ּה  ֵמן ִקְנָייָנא, ִמיּנָ א ַאְרָעא ָעְבָדה ָרֲעָיא ְוׁשָ ְקִליׁשָ   . ַאְייֵדי ּדִ

  
  

בּו ִמּתּור ָהָאֶרץ לה,א בֹ ^...  "ְוָיׁשֻ ְלכּו ַוּיָ 263אּו"ַוּיֵ
  . כו)-יג, כה (במדבר 

  
י  ָאַמר ּום יֹוָחָנןַרּבִ י  ִמׁשּ ן יֹוַחיַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ

יׁש    ֲהִליָכה ְלִביָאה,  ַמּקִ
יָאה ֵעָצה ָרָעה,  - ַמה ּבִ   ּבְ

ֵעָצה ָרָעה -  ַאף ֲהִליָכה   . ּבְ
  

רּו לֹו ַוּיֹ  אנוּ "ַוְיַסּפְ 264"אְמרּו ּבָ
  , (במדבר יג, כז) 

י ַעז ָהָע  :ּוְכִתיב 265"ם"ֶאֶפס ּכִ
   !(במדבר יג, כח) 

  

                                                           

  ּוְבֵני ָחם ּכּוׁש ּוִמְצַרִים ּופּוט ּוְכָנַען 259
ֵחת ְיה 260 ֶקה ִלְפֵני ׁשַ ּה ַמׁשְ י ֻכּלָ ן ּכִ ְרּדֵ ר ַהּיַ ּכַ ל ּכִ ְרא ֶאת ּכָ א לֹוט ֶאת ֵעיָניו ַוּיַ ָ ׂשּ ַגן הַוּיִ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבֲֹאָכה צַֹער 'ָוה ֶאת ְסדֹם ְוֶאת ֲעמָֹרה ּכְ   ּכְ
יעוּ  261 ָריו ּוַמְלָאָכיו ָחֵנס ַיּגִ י ָהיּו ְבצַֹען ׂשָ   ּכִ
י 262 ר ָנַדְרתִּ ם ֶאת ִנְדִרי ֲאׁשֶ ּלֵ א ַוֲאׁשַ ֶלְך ֵאֲלָכה ּנָ לֹום ֶאל ַהּמֶ ָנה ַוּיֹאֶמר ַאְבׁשָ ִעים ׁשָ ץ ַאְרּבָ ֶחְברֹון ַוְיִהי ִמּקֵ   ַליהָוה ּבְ
בּו ִמּתּור  כהכהכהכה 263 ׁשֻ ִעים יֹוםַוּיָ ץ ַאְרּבָ          .ָהָאֶרץ ִמּקֵ

יבּו  כוכוכוכו ׁשִ ה ַוּיָ אָרן ָקֵדׁשָ ר ּפָ ָרֵאל ֶאל ִמְדּבַ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּכָ בֹאּו ֶאל מֹׁשֶ ְלכּו ַוּיָ ְראּום ֶאתַוּיֵ ל ָהֵעָדה ַוּיַ ָבר ְוֶאת כָּ ִרי ָהָאֶרץ אֹוָתם ּדָ   ּפְ
ְרָיּה  264 נּו ְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא ְוֶזה ּפִ ַלְחתָּ ר ׁשְ אנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ רּו לֹו ַוּיֹאְמרּו ּבָ   ַוְיַסּפְ
ם 265 דֹלֹת ְמאֹד ְוַגם ְיִלֵדי ָהֲעָנק ָרִאינּו ׁשָ ֻצרֹות ּגְ ָאֶרץ ְוֶהָעִרים ּבְ ב ּבָ י ַעז ָהָעם ַהּיֹׁשֵ   ֶאֶפס ּכִ

  רש"י
. גבור שבהם כמו שיד מיומן

   הימין חשובה מן השמאל:
. שעושה את הארץ כשחיתות

מעמיק בארץ שמקום רגליו 
מרוב כובדו וניכר שם כגומא 
וכשחת ולשון ששי לא פורש לנו 
מאי דמי לשחיתות ונראה לשון 
עמודי שש שהם כבדים ומקום 

   מעמדם ניכר:
. כתלם המחרישה תלמים

   שמעלה העפר ומעמיק בארץ:
שהיו מעניקים את החמה 

. מרוב גובה קומתן בקומתן
דומין כאילו צוארם נוקב ועונק 

   חמה יוצאה בו:בנקב שה
. כנען קטן הבנים של לבנו קטן

   חם היה ומצרים שני לבנים:
. לשון אבנה ממנה מבונה

(בראשית טז) כלומר מיושבת 
   בפירות:
. סלעים שאין עושין טרשים

   פירות כארץ לחה:
. לא גרסינן דקברי בה שכבי

מ''ט אלא ה''ק ותדע דטרשין 
היא ואינה ראויה לפירות ככל 

כך יחדוה שאר הארץ לפי
   לקבורת מתים:

. של מלך כי היו בצוען שריו
ישראל ששולחים אל פרעה 
לעזור לו על מלך אשור אלמא 
פרעה בצוען יתיב ושם הולכין 

   לבקשו:
. אלכה נא ואשלם את נדרי

אלכה נא בחברון ואשלם הנדר 
שנדרתי בגשור כדכתיב בתריה 
כי נדר נדר עבדך בשבתי בגשור 

לא היה ובחברון מאי בעי והלא 
   שם המזבח כי אם בגבעון:

. דאמר להביא כבשים לעולה
מר במס' מנחות כבשים מחברון 

   אלמא ארץ מרעה היתה:
. כלומר מתשובתך אתה מינה

מסייעני שלא היתה חשובה 
ליזרע כשאר הארץ מאחר שהיא 
בת טרשים כדאמרי' בבבא 
מציעא בהשוכר (דף פ.) ואי 
ארעא דמחזקא בגרונדי [היא 

   מין]:שניהם משל
. עפר של טרשים דקלישא ארעא

דק וקלוש ומועט הוא ומתוך כך 
לא היו חורשים וזורעים אותה 

   תבואה מאכל אדם:
. מצמחת ומעלה ועבדה רעיא

   עשבים ואוכלים הצאן:
. המקנה הצאן שכן ושמן קניינא

דרך הצאן להשביח בארץ יבשה 
  וטרשים יותר מארץ לחה:

. לא גרסינן וכתיב. וילכו ויבאו
[אלא] וילכו יתירא הוא כיון 
דכתיב [לעיל] וישובו לא הוה 
ליה למימר אלא ויבאו אל משה 

   וגו':
. שהלכו לתור מקיש הליכתן

   לביאתן:
. אף הליכתן בעצה רעה

שמתחילה להוציא דבה 
   נתכוונו:
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י  ָאַמר ּום  יֹוָחָנןַרּבִ י (ִסיָמן אמ"ת לבד"ו לוי"ה) ִמׁשּ   : ֵמִאירַרּבִ
תֹו  ְתִחיּלָ ַבר ֱאֶמת ּבִ ֵאין ּבֹו ּדְ ל ָלׁשֹון ָהָרע ׁשֶ ים -ּכָ סֹופֹו. ֵאין ִמְתַקּיֵ    ּבְ

  
ה" ֵלב ֶאת ָהָעם ֶאל מׁשֶ ַהס ּכָ 266"ַוּיַ

   .(במדבר יג, ל) 
  

הָאַמר     :ַרּבָ
ְדָבִרים. ֵהִסיָתן ּבִ    ׁשֶ

ַע  ַתח ְיהֹוׁשֻ ֵעי ָאְמִרי ֵליּה:, ּפָ ּתָ ָקא ִמׁשְ ין רֹ  ּדְ ל?ּדֵ    !אׁש ְקִטיָעה ְיַמּלֵ
ָתא ְוָחְסִמין ִלי: ָאַמר י ִמיּלְ ֵעיָנא ָאְמִרי ּבִ ּתָ   . ִאי ִמׁשְ

ן ַעְמָרם? ה ָלנּו ּבֶ ְלַבד ָעׂשָ    !ָאַמר ָלֶהן: ְוִכי זֹו ּבִ
ְגנ יקוּ ָסְבִרי ּבִ ּתִ ֵעי, ִאיׁשְ ּתָ   . ּוֵתיּה ָקא ִמׁשְ

ן.  ָאַמר ְלהּו: ם, ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהּמָ ְצַרִים, ְוָקַרע ָלנּו ֶאת ַהּיָ   הֹוִציָאנּו ִמּמִ
ַמע לֹו? :אַמרִאם יֹ מֹות ַוֲעלּו ָלָרִקיַע" לֹא ִנׁשְ    !"ֲעׂשּו סּוּלָ

נּו אָתּה"   . (במדבר יג, ל) "ָעלֹה ַנֲעֶלה ְוָיַרׁשְ
  
  

ר ָעלּו ִעּמֹו ָאְמרּו לֹא נּוַכל ים ֲאׁשֶ 267""ְוָהֲאָנׁשִ
   .(במדבר יג, לא) 

  
י  ָאַמר אַרּבִ ּפָ ר ּפַ   : ֲחִניָנא ּבַ

ָעה. אֹוָתּה ׁשָ ִלים ּבְ רּו ְמַרּגְ ּבְ דֹול ּדִ ָבר ּגָ    ּדָ
ּנּו" י ָחָזק הּוא ִמּמֶ ְקֵרי  -  (במדבר יג, לא) "כִּ ּנּו"ַאל ּתִ    ,"ִמּמֶ

א  נּ "ֶאּלָ ִית "וּ ִמּמֶ ַעל ַהּבַ ְבָיכֹול ֲאִפיּלּו ּבַ ם, ּכִ ָ ָליו ִמׁשּ   .ֵאינֹו ָיכֹול ְלהֹוִציא ּכֵ
  
  

ֶביָה ִהיא""ֶאֶרץ אֹ  268ֶכֶלת יֹוׁשְ
   .(במדבר יג, לב) 

  
ַרׁש    , ָרָבאּדָ

בּו ְלָרָעה.  יָה ְלטֹוָבה, ְוֵהם ָחׁשְ ְבּתִ רּוְך הּוא: ֲאִני ֲחׁשַ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ַהּקָ
ְבּתִ  ָמטוּ כָ ּדְ  יָה ְלטֹוָבהֲאִני ֲחׁשַ יְדהוּ , ל ֵהיָכא ּדְ יָבא ּדִ    ,ֵמת ֲחׁשִ

ְתַרְייהוּ  ֲאלּו ַאּבַ ִניְטְרדּו ְולֹא ִלׁשְ י ֵהיִכי ּדְ   . ּכִ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ
יּה  יָדא, ִאּיֹוב ָנח ַנְפׁשֵ ֶהְסּפֵ י ָעְלָמא ּבְ   , ְוִאְטִרידּו ּכּוּלֵ

בוּ  ֶביָה ִהיא" ֶכֶלת"ֶאֶרץ אֹ  -  ְלָרָעה ֵהם ָחׁשְ    .יֹוׁשְ
  
  

ֲחָגִבים ְוֵכן ָהִיינוּ  ִהי ְבֵעיֵנינּו ּכַ 269""ַוּנְ
   .(במדבר יג, לג) 

  
אָאַמר  ּיָ ְרׁשִ   : ַרב ְמׁשָ

ֵרי ָהוּו, ּקָ ִלים ׁשַ    ְמַרּגְ
ָלָמא  ׁשְ ֲחָגִבים"ּבִ ִהי ְבֵעיֵנינּו ּכַ י, "ַוּנְ א  ְלַחּיֵ ֵעיֵניֶהם"ֶאּלָ   ָיְדִעי?  ְמָנא ָהווּ  -  "ְוֵכן ָהִיינּו ּבְ

  
   ְולֹא ִהיא,

י ָהוּו ַמְבֵרי ֲאֵביֵלי ּתּוֵתי ַאְרֵזי ָהוּו ַמְבֵרי ִאיָלֵני, ּכִ   , ְוִכי ָחִזיְנהּו, ָסְלקּו ָיְתִבי ּבְ
ָקָאְמִרי ְמֵעי ּדְ ִאיָלֵני: ׁשָ ָדמּו ְלַקְמֵצי ּבְ י ּדְ    .ָקָחֵזיַנן ֱאיָנׁשֵ

  
  

נּו ֶאת קֹולָ  ּתְ ל ָהֵעָדה ַוּיִ א ּכָ ָ ׂשּ ְבּכּו""ַוּתִ 270ם ַוּיִ
   .(במדבר יד, א) 

  

                                                           

י ָיכֹול נּוַכל ָלּה ַויַּ  266 נּו אָֹתּה ּכִ ה ַוּיֹאֶמר ָעלֹה ַנֲעֶלה ְוָיַרׁשְ ֵלב ֶאת ָהָעם ֶאל מֹׁשֶ   ַהס ּכָ
ּנוּ  267 י ָחָזק הּוא ִמּמֶ ר ָעלּו ִעּמֹו ָאְמרּו לֹא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם ּכִ ים ֲאׁשֶ   ְוָהֲאָנׁשִ
רּו אָֹתּה ֶאל 268 ר תָּ ת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ּבַ ר ָרִאינ ַוּיֹוִציאּו ּדִ ֶביָה ִהוא ְוָכל ָהָעם ֲאׁשֶ ר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור אָֹתּה ֶאֶרץ אֶֹכֶלת יֹוׁשְ ָרֵאל ֵלאמֹר ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ ּו ְבתֹוָכּה ּבְ

י ִמּדֹות   ַאְנׁשֵ
ֲחָגִבים ְוכֵ  269 ִהי ְבֵעיֵנינּו ּכַ ִפִלים ַוּנְ ֵני ֲעָנק ִמן ַהּנְ ִפיִלים ּבְ ם ָרִאינּו ֶאת ַהּנְ ֵעיֵניֶהםְוׁשָ   ן ָהִיינּו ּבְ
ְיָלה ַההּוא 270 ּלַ ְבּכּו ָהָעם ּבַ נּו ֶאת קֹוָלם ַוּיִ תְּ ל ָהֵעָדה ַוּיִ א ּכָ ָ ׂשּ   ַותִּ

  רש"י
. שמחזיקין אותן אינו מתקיים

השומעין כבדאין לפיכך אומר 
דבר אמת תחילה כדי שיאמינו 

אף מרגלים לכך פתחו בשבח ו
   הארץ תחילה:

   . שיתקן:ויהס
. בדברים שהתחיל אל משה

לדבר במשה והיו סבורים 
   שבגנותו רוצה לספר:
. כדמפרש שהסיתם בדברים

   ואזיל:
. כלב ליהושע שרצה דחזייה

לדבר ושיתקוהו בנזיפה ואמרו 
לו ראש הקטוע ידבר מי שראשו 
קטוע שאין לו בנים ליטול חלק 

   הוא ידבר בפנינו:בארץ 
   . משתקין אותי:וחסמין לי
. אף לשמים אם יצוה עלה נעלה

   עלינו:
   . מן הקב''ה:ממנו

. לא גרס שאין הפרש אל תקרי
קרייה בין ממנו הנאמר על יחיד 
שנדברים עליו לממנו של רבים 

   שאומרים על עצמן:
. אם אינו יכול להוציא כליו

   הפקידם שם:
   . אדון העולם:בעל הבית

. חשבתיה לטובה אני
שהראיתיה להם כאוכלת 

  יושביה שמתים בה תדיר:
. שלא תגין זכותו שכיב איוב

עליהם והיינו דקאמר כלב סר 
   צלם מעליהם:

ה''ג ולא היא כי הוו מברי 
. ולא אבילי תותי ארזי הוו מברי

היו שקרנים בזאת (ולא היו 
נראים בהן שקרנים) דאינהו 
שמעינהו לאמוריים שקורין 

ותן חגבים דכי הוו אמוריים א
מברין את אביליהם כשחוזרין 
מן הקבר כדאמר לעיל דכל 
היכא דמטו שכיב חשיבא 
מנייהו ומברין לאבל סעודה 
לנחמו תותי ארזי הוו מברי 

   להו:
. והם יראים לעמוד וכדחזינהו

   לפניהם סלקי ויתבי באילני:
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הָאַמר  י  ָאַמר ַרּבָ   : יֹוָחָנןַרּבִ
ָאב ָהָיה,  ָעה ּבְ ׁשְ   אֹותֹו ַהּיֹום ֶעֶרב ּתִ

כוּ  רּוְך הּוא: ֵהן ּבָ דֹוׁש ּבָ ם ָאַמר ַהּקָ ל ִחּנָ ה ׁשֶ ִכּיָ ע ָלֶהם ,ּבְ ה ְלדֹורֹות. ַוֲאִני ֶאְקּבַ ִכּיָ    ּבְ
  
ל ָהֵעָדה לִ "וֹ  ֲאָבִנים"ְרּגֹום אֹ ּיאְמרּו ּכָ    ,(במדבר יד, י) 271ָתם ּבַ

אֹ  :ּוְכִתיב   .(במדבר יד, י) ֶהל מֹוֵעד""ּוְכבֹוד ה' ִנְרָאה ּבְ
  

י  ָאַמר אַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ   : ִחּיָ
י ַמְעָלה ַלּפֵ ְטלּו ֲאָבִנים ּוְזָרקּום ּכְ ּנָ ד ׁשֶ   .ְמַלּמֵ

  
ת ָהָאֶרץ ָרָע  ּבַ ים מֹוִצֵאי ּדִ ֻמתּו ָהֲאָנׁשִ ָפה""ַוּיָ ּגֵ ּמַ 272ה ּבַ

   .(במדבר יד, לז) 
  

י  ָאַמר ן ָלִקיׁש ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
ה תּו ִמיָתה ְמׁשּוּנָ ּמֵ   . ׁשֶ

  
י  ָאַמר אַרּבִ ּפָ ר ּפַ   , ֲחִניָנא ּבַ
ַרׁש  י  ּדָ ַמְרָתאַרּבִ ַפר ּתְ יָלא ִאיׁש ּכְ   : ׁשֵ

ב ְלׁשֹוָנם ְרּבֵ ּתָ ׁשְ ּנִ ד ׁשֶ   ְוָנַפל ַעל ִטיּבּוָרם,  ְמַלּמֵ
יבּ וְ  ִטיּבּוָרם, ִמּטִ ׁשֹוָנם ְוִנְכָנסֹות ּבְ ְלׁשֹוָנםָהיּו ּתֹוָלִעים יֹוְצאֹות ִמּלְ   . ּוָרם ְוִנְכָנסֹות ּבִ
  
ר ִיְצָחקוְ    ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ

ָרה ֵמתוּ  ַאְסּכָ   .ּבְ
  
  
  
  
  

                                                           

ֲאָבִנים ּוְכבֹוד ה 271 ל ָהֵעָדה ִלְרּגֹום אָֹתם ּבָ ָרֵאל 'ַוּיֹאְמרּו ּכָ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ אֶֹהל מֹוֵעד ֶאל ּכָ   ִנְרָאה ּבְ
ים מוֹ  272 ֻמתּו ָהֲאָנׁשִ ָפה ִלְפֵני הַוּיָ ּגֵ ּמַ ת ָהָאֶרץ ָרָעה ּבַ   'ִצֵאי ִדּבַ

  רש"י
. (שדי) וזרקום כלפי מעלה
י אכבוד לרגום אותם [וקאי] נמ

   ה':
. מדלא קרינן במגפה במגפה

משמע במיוחדת וראויה להם 
   במדה כנגד מדה:

. שהיא באה על באסכרה מתו
לשון הרע כדאמרינן בבמה 

   מדליקין (שבת דף לג:):
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        לה, אלה, אלה, אלה, א .12
ן " ְרּדֵ ָרֵאל ִמן ַהּיַ ִיׂשְ ּבְ ָעָלה ָהַאֲחרֹון ׁשֶ   ם ִלְמקֹוָמן, ָחְזרּו ַמיִ  -ְוֵכיָון ׁשֶ

ֱאַמר: ּנֶ ֲעלֹות ַהּכֹ  ׁשֶ ן"ַוְיִהי ּכַ ְרּדֵ ִרית ה' ִמּתֹוְך ַהּיַ ֵאי ֲארֹון ּבְ    ,ֲהִנים נׂשְ
ּפֹות ַרְגֵלי ַהּכֹ  קּו ּכַ ן ִלְמקֹוָמםִנּתְ ְרּדֵ בּו ֵמי ַהּיַ ׁשֻ    ,ֲהִנים ֶאל ֶהָחָרָבה ַוּיָ

דֹוָתיו" ל ּגְ ְלׁשֹום ַעל ּכָ ְלכּו ִכְתמֹול ׁשִ    .ושע ד, יח)(יה ַוּיֵ
ָאיו ְוכֹ ד ֶאָחד,  - ֲהִנים ִנְמָצא ָארֹון ְונֹוׂשְ   ִמּצַ

ָרֵאל  ד ַאֵחר.  - ְוִיׂשְ   ִמּצַ
ָאיו ְוָעַבר,  א ָארֹון ֶאת נֹוׂשְ   ָנׂשָ

ֱאַמר: ּנֶ ל ָהָעם ַלֲעבֹ  ׁשֶ ם ּכָ ר ּתַ ֲאׁשֶ ֲעבֹ "ַוְיִהי ּכַ   . )(יהושע ד, יא ֲהִנים ִלְפֵני ָהָעם"ר ֲארֹון ה' ְוַהּכֹ ר ַוּיַ
א,  ָבר ֶזה ֶנֱעַנׁש עּוּזָ   ְוַעל ּדָ

ֱאַמר: ּנֶ בֹ  ׁשֶ ידֹ אּו ַעד ּגֹ "ַוּיָ א ֶאת ָידֹו ֶלֱאחֹז ֶאת ָהָארֹוןֶרן ּכִ ַלח ֻעּזָ ׁשְ 273"ן ַוּיִ
  . (דברי הימים א יג, ט) 

ן ּכֵ ל ׁשֶ א, ַעְצמֹו לֹא ּכָ ָאיו ָנׂשָ א, נֹוׂשְ רּוְך הּוא: עּוּזָ דֹוׁש ּבָ    ."!ָאַמר לֹו ַהּקָ
  
  
ל""וַ  ַ ם ַעל ַהׁשּ הּו ׁשָ ּכֵ ה ַוּיַ ֻעּזָ ַחר ַאף ה' ּבְ    .(שמואל ב ו, ז) ּיִ
  

י  יוְ  יֹוָחָנןַרּבִ    :ֶאְלָעָזר ַרּבִ
לוֹ    . ַחד ָאַמר: ַעל ִעְסֵקי ׁשָ

ָפָניו ה ְצָרָכיו ּבְ ָעׂשָ   . ְוַחד ָאַמר: ׁשֶ
  

ם ִעם ֲארֹון ָהֱאלִֹהים" ָמת ׁשָ 274"ַוּיָ
   .(שמואל ב ו, ז) 

  
י ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ

א,  א ָלעֹוָלם ַהּבָ א ּבָ   עּוזָּ
ֱאַמר:  ּנֶ ים -  "ִעם ֲארֹון ָהֱאלִֹהים"ׁשֶ א. ,ָמה ָארֹון ְלעֹוָלם ַקּיָ א ָלעֹוָלם ַהּבָ א ּבָ    ַאף עּוּזָ

  
ה" ֻעּזָ ֶרץ ּבְ ַרץ ה' ּפֶ ר ּפָ ַחר ְלָדִוד ַעל ֲאׁשֶ 275"ַוּיִ

  .(שמואל ב ו, ח) 
  

י  ָאַמר    :ֶאְלָעָזרַרּבִ
ׁשְ  ּנִ ֲחָרָרהׁשֶ ָניו ּכַ ּנּו ּפָ   . ּתַ

  
ה א ֵמַעּתָ ְכִתיב ,ֶאלָּ ל ֵהיָכא ּדִ ַחר" :ּכָ   ?! ָהִכי ַנִמי "ַוּיִ

  
ִתיב   , (שמואל ב ו, ז) ַאף"" :ָהָתם ּכְ

ִתיב    '.ַאף'ָהָכא לֹא ּכְ
  

ַרׁש    : ָרָבאּדָ
ִוד ֵני ָמה ֶנֱעַנׁש ּדָ    ?ִמּפְ

ָרא ְלִדְבֵרי תֹוָרה ּקָ ֵני ׁשֶ   , "ְזִמירֹות" :ִמּפְ
ֱאַמר:  ּנֶ ֵבית ְמגּוָרי"ׁשֶ יָך ּבְ   .(תהלים קיט, נד) "ְזִמרֹות ָהיּו ִלי ֻחּקֶ

  
רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ   ָאַמר לֹו ַהּקָ

ֶהן תּוב ּבָ ּכָ ְבֵרי תֹוָרה ׁשֶ 276"ֲהָתִעיף ֵעיֶניָך ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו" :ּדִ
ה קֹוֵרא אֹוָתן , (משלי כג, ה)     ?!"ְזִמירֹות"ַאּתָ

ן יֹוְדִעין אֹותֹו, ֲהֵריִני ַמְכׁשִ  ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ֲאִפיּלּו ּתִ ָדָבר ׁשֶ   יְלָך ּבְ
ְכִתיב י ֲעבַדת ַהּקֹ  :ּדִ 277"ֶדׁש "ְוִלְבֵני ְקָהת לֹא ָנָתן ּכִ

  , (במדבר ז, ט) 
ֶעְגָלָתא    .ְוִאיהּו ָאְתֵייּה ּבְ

  

                                                           

ָקר 273 ְמטּו ַהּבָ י ׁשָ א ֶאת ָידֹו ֶלֱאחֹז ֶאת ָהָארֹון ּכִ ַלח ֻעּזָ ׁשְ ידֹן ַוּיִ בֹאּו ַעד ּגֶֹרן ּכִ   ַוּיָ
ַחר ַאף ה 274 ם ָהֱא  'ַוּיִ הּו ׁשָ ּכֵ ה ַוּיַ ֻעּזָ ם ִעם ֲארֹון ָהֱא -ּבְ ָמת ׁשָ ל ַוּיָ ַ   לִֹהים-לִֹהים ַעל ַהׁשּ
ַרץ ה 275 ר ּפָ ַחר ְלָדִוד ַעל ֲאׁשֶ ה 'ַוּיִ ה ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ֶרץ ֻעּזָ קֹום ַההּוא ּפֶ ְקָרא ַלּמָ ה ַוּיִ ֻעּזָ ֶרץ ּבְ   ּפֶ
ָמִים 276 ָ ר (ועיף) ָיעּוף ַהׁשּ ֶנׁשֶ ה ּלֹו ְכָנַפִים ּכְ י ָעׂשֹה ַיֲעׂשֶ   (התעוף) ֲהָתִעיף ֵעיֶניָך ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו ּכִ
אוּ ְוִלְבֵני ְק  277 ָ ֵתף ִיׂשּ ּכָ י ֲעבַֹדת ַהּקֶֹדׁש ֲעֵלֶהם ּבַ   ָהת לֹא ָנָתן ּכִ

  רש"י
. סיפא וכיון שעלה כו'

דברייתא דלעיל היא אלא 
איידי דתנא בה ומכאן אתה 
מחשב לאשכול נקט לה 

שבו  לפרשת מרגלים הכא.
המים למקומם. שהכהנים 
עמדו במקומם עד שעברו כל 
העם וכשעברו נתקו כפות 
רגלי הכהנים אל החרבה 
ונמשכו לאחוריהם פסיעה 
אחת נמצאו כהנים מצד זה 
כו' ואע''ג דההוא קרא דויהי 
כאשר תם כל העם לעבור 
קדים דמשמע דהאי נתקו 
רגלי הכהנים בעבר השני 
כתיב לא הוי הכי אלא אין 

דם ומאוחר דאי כסדרן מוק
כתיב הא נפקי להו מן הירדן 
דכתיב ויעבור ארון ה' 
והכהנים לפני העם והעם עלו 
וכיון דארון והכהנים עלו 
ועברו אחריהם עד שבאו 
לפניהם הרי יצאו מן הירדן 
ומאי תו דקאמר ויצו יהושע 
את הכהנים לאמר עלו מן 
הירדן אלא אין מוקדם 
ומאוחר והאי עלו מן הירדן 

קאמר להו הכי קאמר להו ד
סלקו רגליכם לאחוריכם 
ועודם בעבר המזרחית וכתיב 
בתריה נתקו כפות רגלי 
הכהנים אל החרבה וישובו 

  מי הירדן אל מקומם:
. נשא ארון את נושאיו ועבר

והיינו קרא קמא דכתיב ויהי 
כאשר תם כל העם לעבור 

   [ויעבור] ארון ה' וגו':
. שגגה ששגג על עסקי שלו

   בו:לאחוז 
. ושל לשון כי שעשה צרכיו

ישל זיתך (דברים כח) 
ובשלייתה (שם) דבר המוטל 

   מלמעלה למטה:
. שהרי הארון קיים לעולם

נגנז כדאמר ביומא (דף נב:) 
. עוגה חררה שגנזו יאשיהו:

   שאופין על פני הגחלים:
   . שמת עוזא על ידו:נענש דוד

זמירות היו לי חוקיך בבית 
מפני  . כשהייתי בורחמגורי

אויבי ואגור מפניהם הייתי 
משתעשע בחוקיך והיו לי 

   לזמירות לשעשעני:
. לשון [כפול] וכפלת התעיף

מתרגמינן ותיעוף (שמות כז) 
שאם תכפיל עיניך לסתום עין 
בהסח הדעת מהסתכל בהן 

   מיד ואיננו:
. עגלות משה לבני לא נתן

קהת לפי שיש עליהם לשאת 
בכתף כי לא היו ממונים אלא 

דבר קדושת הארון  על
והשולחן [והמנורה ומזבח 
הזהב]: ויך באנשי בית שמש 
לא בהך הכאה דדוד כתיב 
אלא כשהביאוהו הפרות 
מפלשתים ואיידי דאיירי 

   בארון נקט לה:
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        בבבב- - - - לה, אלה, אלה, אלה, א .13
ֲארֹון י ָראּו ּבַ ֶמׁש ּכִ י ֵבית ׁשֶ ַאְנׁשֵ ְך ּבְ 278""ַוּיַ

   .(שמואל א ו, יט) 
  

ּום ְך" -  "ָראוּ "ּדְ  ִמׁשּ    !?(שמואל א ו, יט) "ַוּיַ
  

י  הוּ ַרּבִ יוְ  ַאּבָ    :ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ֲחִוים ָהיוּ  ּתַ   , ַחד ָאַמר: קֹוְצִרין ּוִמׁשְ

י ַנִמי ֲאמּור  : ְוַחד ָאַמר: ִמיּלֵ
ְך ְלָהא  לה,ב ית 279ַמאן ַאְמִרּיָ ִאיְמַרּיָ    ,ּדְ

יַסּתְ  ּוַמאן ֲאָתא ֲעָלךְ  ּיְ ִאיּפַ    ?ּדְ
  

ים ֶאֶלף ִאיׁש" ִ ְבִעים ִאיׁש ֲחִמׁשּ ָעם ׁשִ ְך ּבָ    .(שמואל א ו, יט) "ַוּיַ
  

י  הוּ ַרּבִ יוְ  ַאּבָ    :ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ְבִעים ִאיׁש ָהיּו, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ים ֶאֶלף ַחד ָאַמר: ׁשִ ִ ֲחִמׁשּ קּול ּכַ    .ׁשָ

ים ֶאֶלף ָהיּו,  ִ ְבִעיםְוַחד ָאַמר: ֲחִמׁשּ ׁשִ קּול ּכְ    ַסְנֶהְדִרין. ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ׁשָ
  
  
  

                                                           

ֲארֹון ה 278 י ָראּו ּבַ ֶמׁש ּכִ י ֵבית ׁשֶ ַאְנׁשֵ ְך ּבְ ה ה 'ַוּיַ י ִהּכָ לּו ָהָעם ּכִ ְתַאּבְ ים ֶאֶלף ִאיׁש ַוּיִ ִ ְבִעים ִאיׁש ֲחִמׁשּ ָעם ׁשִ ְך ּבָ ה ְגדֹוָלה 'ַוּיַ ָעם ַמּכָ   ּבָ
  ))))ְלָהאְלָהאְלָהאְלָהא(((( לה זו בסוגרים:במהדורת הדפוס מי 279

  רש"י
. ונסתכלו בו ויך משום דראו

   בתמיה:
. לא קוצרין ומשתחוים היו

בטלו ממלאכתן לכבדו והאי 
אוני ראו לשון בזיון כמו אל תר

  שאני שחרחורת (שיר א):
. מי מאן אמריך דאימריית

הכעיסך כשכעסת ולא הצלת 
את עצמך מן השבייה ועתה מי 
מפייסך כשנתפייסת לבא 

   מאליך:
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י ָצֲעדּו נֹ ח ׁשֹור ּוְמִריא""ַוְיִהי ּכִ ְזּבַ ה ְצָעִדים ַוּיִ ָ ׁשּ ֵאי ֲארֹון ה' ׁשִ   , (שמואל ב ו, יג) ׂשְ

ְבָעה ֵאיִלים" :ּוְכִתיב ְבָעה ָפִרים ְוׁשִ    !(דברי הימים א טו, כו) "ׁשִ
  

מּוֵאלַרב ּפַ ָאַמר  ר ׁשְ א ּבַ   : ּפָ
ִסיָעה ּוְפִסיָעה ל ּפְ   ׁשֹור ּוְמִריא,  -  ַעל ּכָ

ִסיעֹות  ׁש ּפְ ׁש ָוׁשֵ ל ׁשֵ ְבָעה ֵאיִלים.  - ַעל ּכָ ִרים ְוׁשִ ְבָעה ּפָ   ׁשִ
  

אָאַמר ֵליּה    : ַרב ִחְסּדָ
ן, אָת ֶא  ִאם ּכֵ מֹותִמיּלֵ ָרֵאל ּבָ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ   ! ת ּכָ

  
א ָאַמר  אֶאּלָ    :ַרב ִחְסּדָ

ִסיעֹות  ׁש ּפְ ׁש ָוׁשֵ ל ׁשֵ   ׁשֹור ּוְמִריא,  - ַעל ּכָ
ִסיעֹות  ׁש ּפְ ל ׁשֵ ה ְסָדִרים ׁשֶ ָ ׁשּ ל ׁשִ ְבָעה ֵאיִלים.  - ַעל ּכָ ִרים ְוׁשִ ְבָעה ּפָ   ׁשִ

  
  

ִתיב  ידֹ "ּכְ   , (דברי הימים א יג, ט) ן"ּכִ
  . (שמואל ב ו, ו) ָנכֹון"" :ּוְכִתיב

  
י  ָאַמר   : יֹוָחָנןַרּבִ
ִח  ּתְ הּבַ ידֹון" – ּלָ   , "ּכִ

   ."ָנכֹון" – ּוְלַבּסֹוף
  
  

  רש"י
וכתיב שבעה פרים ושבעה 

. בדברי הימים והכי אילים
רישיה דקרא ויהי בעזור 
האלהים את הלוים נושאי ארון 
ברית ה' ויזבחו שבעה פרים 

   שבעה אילים:ו
. מילאת כל ארץ ישראל במות
   מזבחות דעל כל פסיעה מזבח:

. בדברי הימים כתיב כתיב כידון
ויבאו עד גורן כידון וישלח עוזא 

   וגו' ובשמואל כתיב גורן נכון:
. כשבא הארון שם נעשה בתחלה

   להם ככידון ההורג שהרג עוזא:
. לאחר שנשתהה שם ולבסוף

ם ששה חדשים בבית עובד אדו
נעשה נכון שהכין את ביתו 
דכתיב (שמואל ב ו) ויברך ה' 
את עובד אדום (אשתו ושמנה 
כלותיה) אשתו של עובד אדום 
ושמנה כלותיה ילדו ששה ששה 
בכרס אחד והיינו דכתיב פעלתי 
השמיני כי ברכו אלהי' (דה''א 
כו) וכתיב אח''כ ששים ושנים 
לעובד אדום ושמעתי בשם ר' 

נכון הוא  מנחם בר' חלבו גורן
גורן ארונה היבוסי וא''כ הוא 
ה''ג בתחילה נכון ולבסוף כידון 
על שם המזבח שתחילתו בנוי 
וסופו חרב וכידון לשון שבר 
וחורבן הוא כמו יראו עיניו כידו 

   (איוב כא):



                 ""ֵאּלּו ֶנֱאָמִרין –מסכת סוטה פרק ז' 
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        לו, אלו, אלו, אלו, א    ––––    לה, בלה, בלה, בלה, ב .15
ה ִמיֵני ֲאָבִנים ָהיּו: " לֹׁשָ ה אֹוֵמר ׁשְ   ִנְמֵצאָת ַאתָּ

ֵהִקים מֹ -ֶאָחד  ֶאֶרץ מֹוָאב, ׁשֶ ה ּבְ   ׁשֶ

ֱאַמר: ּנֶ ֶאֶרץ מֹוָאב הֹוִאיל מֹ  ׁשֶ ן ּבְ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ֵאר"ּבְ ה ּבֵ 280"ׁשֶ
  , (דברים א, ה) 

ן הּוא אֹוֵמרוּ  ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹ  :ְלַהּלָ ל ּדִ   , (דברים כז, ח) 281"את"ְוָכַתְבּתָ ֲעֵליֶהן ֶאת כָּ
ֵאר" ְוָאְתָיא ֵאר" "ּבַ   . "ּבֵ

ן,  ְרּדֵ תֹוְך ַהּיַ ַע ּבְ ֵהִקים ְיהֹוׁשֻ   ְוֶאָחד ׁשֶ

ֱאַמר: ּנֶ ְר  ׁשֶ תֹוְך ַהּיַ ַע ּבְ ֵרה ֲאָבִנים ֵהִקים ְיהֹוׁשֻ ים ֶעׂשְ ּתֵ ן"ּוׁשְ 282"ּדֵ
  .(יהושע ד, ט) 

ל,  ְלּגָ ּגִ ֵהִקים ּבַ   ְוֶאָחד ׁשֶ

ֱאַמר: ּנֶ ר ָלְקחוּ  ׁשֶ ה ֲאׁשֶ ֵרה ָהֲאָבִנים ָהֵאּלֶ ים ֶעׂשְ ּתֵ 283""ְוֵאת ׁשְ
  . "(יהושע ד, כ) 

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָרֵאל ֶאת ַהּתֹוָרה?" ְתבּו ִיׂשְ יַצד ּכָ    ּכֵ
י    אֹוֵמר:  ְיהּוָדהַרּבִ

י ֲאָבִנים  ּבֵ ָתבּוָה, ַעל ּגַ   ּכְ
ֱאַמר:  ּנֶ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹ ׁשֶ ל ּדִ    – (דברים כז, ח) את""ְוָכַתְבּתָ ַעל ָהֲאָבִנים ֶאת ּכָ

ִסיד ְך ָסדּו אֹוָתן ּבְ   . "ְוַאַחר ּכָ
י  ָאַמר לוֹ  ְמעֹוןַרּבִ   : ׁשִ

ִלְדָבֶריָך, ֵהיָאְך ָלְמדּו אּוּמֹות ָהעֹוָלם
284
  ּתֹוָרה?  

יָנה ְיֵת  רּוְך הּוא, ָאַמר לֹו: ּבִ דֹוׁש ּבָ ֶהם ַהּקָ   יָרה ָנַתן ּבָ
יאּוָה.  ִ יד ְוִהׂשּ פּו ֶאת ַהסִּ ֶהן, ְוִקיּלְ ּלָ רּו נֹוֵטיִרין ׁשֶ יּגְ   ְוׁשִ

ָהָיה ָלֶהן ִלְלמד ְולֹא ָלְמדּו. ַחת, ׁשֶ יָנם ִלְבֵאר ׁשַ ַזר ּדִ ם ּגְ ָבר ֶזה ִנְתַחתֵּ    ְוַעל ּדָ
י  ְמעֹוןַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ

י  ּבֵ ָתבּוָה, ַעל ּגַ   ִסיד ּכְ

ה ָכל :ְוָכְתבּו ָלֶהן ְלַמטָּ דּו ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות ּכְ ר לֹא ְיַלּמְ 285""ְלַמַען ֲאׁשֶ
  . (דברים כ, יח) 

ְתׁשּוָבה  ִאם חֹוְזִרין ּבִ ִלין אֹוָתן -ָהא ָלַמְדתָּ ׁשֶ   . "ְמַקּבְ
  

יָלאָאַמר  ר ׁשֵ   : ָרָבא ּבַ
י ּדְ ַמאי ַטֲעָמא  ְמעֹוןַרּבִ    ?ׁשִ

ְכִת  יד" :יבּדִ ְרפֹות ׂשִ ים ִמׂשְ   . ַעל ִעְסֵקי ִסיד -  (ישעיה לג, יב) "ְוָהיּו ַעּמִ
  

י    ?ְיהּוָדה ְוַרּבִ
  

י ִסיד,    ּכִ
ֵריָפה  א ׂשְ ָנה ֶאלָּ ּקָ יד ֵאין לֹו ּתַ ֵריָפה.  - ַמה ּסִ א ׂשְ ָנה ֶאלָּ ּקָ   ַאף אּוּמֹות ָהעֹוָלם ֵאין ָלֶהם ּתַ

  
  

ַתְנָיא ַמאן ָאְזָלא ָהא ּדְ    :ּכְ
ְביֹו""" ִביָת ׁשִ 286ְוׁשָ

חּוָצה ָלָאֶרץ,  -  )יא-(דברים כא, י  ּבְ ַנֲעִנים ׁשֶ   ְלַרּבֹות ּכְ

ְתׁשּוָבה  ִאם חֹוְזִרין ּבִ ִלין אֹוָתן - ׁשֶ   ?  "ְמַקּבְ
ַמאן   לו,א    ?ּכְ

  
ְמעֹון יּבִ ַר כְּ    . ׁשִ
  
  
  

                                                           

ֵאר ֶאת ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת ֵלאמֹר 280 ה ּבֵ ֶאֶרץ מֹוָאב הֹוִאיל מֹׁשֶ ן ּבְ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ   ּבְ
ֵאר ֵהיֵטב 281 ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ּבַ ל ּדִ   ְוָכַתְבתָּ ַעל ָהֲאָבִנים ֶאת ּכָ
ְר  282 תֹוְך ַהּיַ ַע ּבְ ֵרה ֲאָבִנים ֵהִקים ְיהֹוׁשֻ ים ֶעׂשְ תֵּ הּוׁשְ ם ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ְהיּו ׁשָ ִרית ַוּיִ ֵאי ֲארֹון ַהּבְ ב ַרְגֵלי ַהּכֲֹהִנים ֹנׂשְ ַחת ַמּצַ ן תַּ   ּדֵ
ל 283 ְלּגָ ּגִ ַע ּבַ ן ֵהִקים ְיהֹוׁשֻ ְרּדֵ ר ָלְקחּו ִמן ַהּיַ ה ֲאׁשֶ ֵרה ָהֲאָבִנים ָהֵאּלֶ ים ֶעׂשְ תֵּ   ְוֵאת ׁשְ
  תבי יד.תוקן הגירסה לתיקון הצנזורה, וכך הוא ברש"י ובכ 284
ר ָעׂשּו ֵלא 285 כֹל ּתֹוֲעבָֹתם ֲאׁשֶ דּו ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות ּכְ ר לֹא ְיַלּמְ   לֵֹהיֶכם- ֱא  'לֵֹהיֶהם ַוֲחָטאֶתם ַלה-ְלַמַען ֲאׁשֶ
ְלָחָמה ַעל אְֹיֶביָך ּוְנָתנֹו ה יייי 286 י ֵתֵצא ַלּמִ ְביוֹ  לֶֹהיךָ -ֱא  'ּכִ ִביָת ׁשִ ָיֶדָך ְוׁשָ ה  יאיאיאיא .ּבְ ָ ְקתָּ ָבּה ְוָלַקְחתָּ ְלָך ְלִאׁשּ ת ְיַפת ּתַֹאר ְוָחׁשַ ְבָיה ֵאׁשֶ ִ ׁשּ   ְוָרִאיָת ּבַ

  רש"י
. סיפא דברייתא דלעיל נמצאת

הוא אלא משום דתנא בה ועל 
דבר זה נענש עוזא אפסקיה בכל 

   הני:
מיד משה בעבר הירדן שהע

. ותנא דברייתא בערבות מואב
כי קאי בארץ כנען קרי עבר 
המזרח עבר הירדן וכי קאי 
בערבות מואב או בשאר 
המסעות קרי ארץ כנען עבר 

   הירדן והוא עבר המערבי:
. לאחר שבנו מהן המזבח בגלגל

בהר עיבל קיפלום והביאום 
   לגלגל וקבעום שם:

. על המזבח בהר כיצד כתבו
   יבל:ע

. היאך למדו אומות העולם
העתיקות תורה הלא לא נצטוו 
לכותבה בשבעים לשון אלא 
לבא וללמדה כל הרוצה שלא 
יהא פתחון פה לאותם האומות 
לומר לא היה לנו מהיכן 

   ללומדה:
. סופרים שלהם נוטירין שלהן

 והם קורין אותן נוטירין:
. והעתיקוה כלומר והשיאוה

   נטלוה משם ע''י העתקה:
. בסוף הדף למען וכתבו מלמטה

אשר לא ילמדו עוד וגו' לעיל 
מיניה כתיב כי החרם תחרימם 
ודבר זה כתבו למטה להודיע 
לשבעה אומות היושבים חוץ 
מגבולי ישראל שלא נצטוו 
להחרימם אלא אותן שבתוך 
גבולם נצטוו להחרים כדי שלא 
ילמדו אותנו מעשיהם 
המקולקלים אבל אתם 

ם אתם היושבים חוצה לה א
חוזרין בתשובה נקבל אתכם 
ושבתוכה אין מקבלין שמחמת 
יראה עושין וה''ג לה בהדיא 
בתוספתא (פ''ח) אם אתם 
חוזרין בכם אנו מקבלים 

   אתכם:
. דאמר על גבי סיד מ''ט דר''ש

   כתבוה:
. שהתורה נכתבה על עסקי סיד

עליו והיתה מגולה לפניהם ולא 
   למדוה:

. גיהנם שכל זמן אלא שריפה
אין מתגיירין והם קרויין ש

עמים אין חלקם אלא משרפות 
הסיד: ה''ג ושבית שביו לרבות 
כנענים שבחו''ל דקרא בחו''ל 
כתיב כי תצא למלחמה מארץ 
לחוצה לארץ והכי תניא בספרי 
כי תצא למלחמה במלחמת 
הרשות הכתוב מדבר דכי תצא 
משמע כשתעלה על דעתך לצאת 
ושבית שביו לרבות כנענים 

בא הכתוב להתיר  שבתוכה
כנענים שבחוצה לארץ ולקיים 
מהם יפת תואר שלא יהיו בכלל 
לא תחיה כל נשמה דהאי ושבית 

  קרא יתירא הוא: 
. דאמר שכתב כמאן כר' שמעון

להם שיחזרו בתשובה ויקבלום 
אלמא לא היו העומדין חוץ 
לגבולין בכלל לא תחיה כל 
נשמה אבל לר' יהודה כולן בכלל 

  לא תחיה:
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        לו, אלו, אלו, אלו, א .16
אֹותֹו ַהּיֹום: ּבֹ " ים ַנֲעׂשּו ּבְ ה ִנסִּ ּמָ   א ּוְרֵאה ּכַ

ן,  ָעְברוּ  ְרּדֵ ָרֵאל ֶאת ַהּיַ   ִיׂשְ
ים ּוְלַהר ֵעיָבלּוָבאּו ְל  ִריּזִ ים ִמיל, , ַהר ּגְ ִ ׁשּ ִ   ָיֵתר ִמׁשּ

ְפֵניֶהם,  ה ְיכֹוָלה ַלֲעמֹוד ּבִ ִרּיָ ל ּבְ   ְוֵאין ּכָ
ְפֵניֶהם  ד ִנְתָרז,  -ְוָכל ָהעֹוֵמד ּבִ   ִמּיָ

ֱאַמר: ּנֶ ח ְלָפֶניךָ  ׁשֶ ּלַ בֹ ִת ְוַהּמֹ  ,"ֶאת ֵאיָמִתי ֲאׁשַ ר ּתָ ל ָהָעם ֲאׁשֶ ֶהםי ֶאת ּכָ    ,א ּבָ
ל אְֹיֶביָך ֵאֶליָך עֶֹרף[ י ֶאת ּכָ   . (שמות כג, כז) ]ְוָנַתּתִ

ּפֹ  :ְואֹוֵמר ָך ה'"... ַעד ַיֲעבֹ  ל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד"ּתִ 287ר ַעּמְ
יָאה ִראׁשֹוָנה,  - (שמות טו, טז)    זֹו ּבִ

ה.  - , טז)(שמות טו ר ַעם זּו ָקִניָת""ַעד ַיֲעבֹ   ִנּיָ יָאה ׁשְ   זֹו ּבִ
ה:    ֱאמֹור ֵמַעתָּ

ִביָאה ִראׁשֹוָנה,  ה ּכְ ִנּיָ ִביָאה ׁשְ ָרֵאל ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ֵנס ּבְ   ְראּוִיין ָהיּו ִיׂשְ
ַרם ַהֵחְטא.  ּגָ א ׁשֶ   ֶאּלָ

ִסיד,  ַח, ְוָסדּוהּו ּבְ ְזּבֵ ְך ֵהִביאּו ֶאת ָהֲאָבִנים, ּוָבנּו ֶאת ַהּמִ   ְוַאַחר ּכָ
ְבִעים ָלׁשֹון, ְוָכ  ׁשִ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ּבְ ל ּדִ   ְתבּו ֲעֵליֶהם ֶאת ּכָ

ֱאַמר: ּנֶ ֵאר ֵהיֵטב"" ׁשֶ 288ּבַ
  , (דברים כז, ח) 

ְמחּו, ּוֵבְרכוּ  תּו ְוׂשָ ָלִמים, ְוָאְכלּו ְוׁשָ לּו ֶאת ָהֲאָבִנים,  ,ְוֶהֱעלּו עֹולֹות ּוׁשְ לּו, ְוִקיּפְ   ְוִקּלְ
ל, ְלּגָ ּגִ    ּוָבאּו ְוָלנּו ּבַ

ֱאַמר: ּנֶ לֹון" ׁשֶ ּמָ ם אֹוָתם ּבַ ְחּתֶ ֶכם ְוִהּנַ ם אֹוָתם ִעּמָ   . (יהושע ד, ג) 289"ְוַהֲעַבְרּתֶ
ָכל ָמלֹון ּוָמלֹון    ?ָיכֹול ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר: ְיָלה" תַּ ִלינּו בֹו ַהּלָ ר ּתָ   , (יהושע ד, ג) "ֲאׁשֶ

ר :ּוְכִתיב ה ֲאׁשֶ ֵרה ָהֲאָבִנים ָהֵאּלֶ ים ֶעׂשְ ּתֵ 290"ָלְקחוּ  "ְוֵאת ׁשְ
  . "(יהושע ד, כ) 

  
  

ָנא   : ּתָ
ֶהם"   . "ִצְרָעה לֹא ָעְבָרה ִעּמָ
  

   !ְולֹא?
ִתיב ְרָעה ְלָפֶניךָ  :ְוָהא ּכְ י ֶאת ַהּצִ ַלְחּתִ 291""ְוׁשָ

  ! (שמות כג, כח) 
  

י  ָאַמר ן ָלִקיׁש ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
ֶהן ָמָרה ן ָעְמָדה, ְוָזְרָקה ּבָ ַפת ַיְרּדֵ   . ַעל ׂשְ

ָת  ה, ְוִסיּמְ ַמּטָ ן ִמּלְ   ה ֵעיֵניֶהן ִמְלַמְעָלה, ְוֵסיַרְסּתָ
ֱאַמר:  ּנֶ י ֶאת ָהֱאמֹ "ְוָאנֹׁשֶ ַמְדּתִ גֹ ִכי ִהׁשְ ר ּכְ ֵניֶהם ֲאׁשֶ ַאּלֹוִניםִרי ִמּפְ ְבהֹו ְוָחסֹן הּוא ּכָ    ,ַבּה ֲאָרִזים ּגָ

ַחת" יו ִמּתָ ָרׁשָ ַעל ְוׁשָ ְריֹו ִמּמַ ִמיד ּפִ   .  (עמוס ב, ט) ָוַאׁשְ
   

אַרב  ּפָ   ָאַמר:  ּפַ
י ְצָרעֹות ֲהַואי, ּתֵ    ׁשְ

המֹ ּדְ  –ֲחָדא     ,ׁשֶ
ַע ּדִ  –ַוֲחָדא     .ְיהֹוׁשֻ

ה ּדְ    , לֹא ָעַבר - מׁשֶ
ַע ּדִ    . ָעַבר - ְיהֹוׁשֻ
  
  

                                                           

ָא  287 מּו ּכָ ְגדֹל ְזרֹוֲעָך ִיּדְ ּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ּבִ ָך ְיהָוה ַעד ַיֲעבֹר ַעם זּו ָקִניָת תִּ   ֶבן ַעד ַיֲעבֹר ַעּמְ
ֵאר ֵהיֵטב 288 ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ּבַ ל ּדִ   ְוָכַתְבתָּ ַעל ָהֲאָבִנים ֶאת ּכָ
ֵר  289 ים ֶעׂשְ תֵּ ב ַרְגֵלי ַהּכֲֹהִנים ָהִכין ׁשְ ּצַ ן ִמּמַ ְרּדֵ ה ִמּתֹוְך ַהּיַ אּו ָלֶכם ִמּזֶ ר ְוַצּוּו אֹוָתם ֵלאמֹר ׂשְ לֹון ֲאׁשֶ ּמָ ם אֹוָתם ּבַ ְחתֶּ ֶכם ְוִהּנַ ם אֹוָתם ִעּמָ ה ֲאָבִנים ְוַהֲעַבְרתֶּ

ְיָלה ִלינּו בֹו ַהּלָ   תָּ
ל 290 ְלּגָ ּגִ ַע ּבַ ן ֵהִקים ְיהֹוׁשֻ ְרּדֵ ר ָלְקחּו ִמן ַהּיַ ה ֲאׁשֶ ֵרה ָהֲאָבִנים ָהֵאּלֶ ים ֶעׂשְ תֵּ   ְוֵאת ׁשְ
ְרָעה ְלָפֶניָך  291 י ֶאת ַהּצִ ַלְחתִּ ָפֶניךָ ְוׁשָ י ִמּלְ ַנֲעִני ְוֶאת ַהִחתִּ י ֶאת ַהּכְ ה ֶאת ַהִחּוִ   ְוֵגְרׁשָ

  רש"י
   . מתקלקל מרעי:נתרז

. לשון מהומה והמותי
   ועירבוב הגוף ומה שבתוכו:

   . בימי יהושע:ביאה ראשונה
   . בימי עזרא:ביאה שניה

. לעלות ליעשות להם נס
בזרוע ולא יהיו משתעבדים 
למלכות אלא שגרם חטאם 
של ישראל בימי בית ראשון 
ונגזר עליהם שלא יעלו אלא 

מכל  ברשות כדכתיב מי בכם
   עמו (עזרא א):

   . עיניו:פריו ממעל
   . סירוס:ושרשיו מתחת

. שכך והעלו עולות ושלמים
נצטוו באותה פרשה אבנים 
שלמות תבנה וגו' וזבחת 

   שלמים וגו':
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        בבבב- - - - לו, אלו, אלו, אלו, א .17
ָבִטים ָעלּו ְלרֹ " ה ׁשְ ָ ׁשּ יםׁשִ ִריּזִ 292"אׁש ַהר ּגְ

   .(יהושע ח, לג) 
  

  ? "ְוַהֶחְציֹו"ַמאי 
  

ֲהָנאָאַמר     :ַרב ּכָ
אן ֲחלּוִקין ּכָ ֶדֶרְך ׁשֶ ךְ  - ּכְ ַאְבֵני ֵאפֹוד. ּכָ    ֲחלּוִקין ּבְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

י ֲאָבִנים טֹובֹות ָהיּו לֹו ְלכֹ" תֵּ ֵתיָפיו, ׁשְ דֹול ַעל ּכְ   ֵהן ּגָ
אן –ַאַחת     ,ִמּכָ

אן,  - ְוַאַחת    ִמּכָ
תּוב ֲעֵליֶהם,  ָבִטים ּכָ ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ מֹות ׁשְ   ּוׁשְ

ה  ָ ׁשּ    ,ל ֶאֶבן זוֹ ַע  - ׁשִ
ה  ָ ׁשּ   ַעל ֶאֶבן זֹו,  - ְוׁשִ

ֱאַמר:  ּנֶ מֹ ׁשֶ ְ ה ִמׁשּ ָ ׁשּ    ,ָתם ַעל ָהֶאֶבן ָהֶאָחת"ׁשִ
תֹוְלדָֹתם[ ִנית ּכְ ֵ ה ַהּנֹוָתִרים ַעל ָהֶאֶבן ַהׁשּ ָ ׁשּ ִ מֹות ַהׁשּ תֹוְלדֹוָתם - (שמות כח, י) ]ְוֶאת ׁשְ ה ּכְ ִנּיָ    .ׁשְ

תֹוְלדֹוָתם,    ְולֹא ִראׁשֹוָנה ּכְ
ם. ִמ  הּוָדה מּוְקּדָ ּיְ ֵני ׁשֶ   ּפְ

ים אֹוִתּיֹות ָהיּו,  ִ   ַוֲחִמׁשּ
ִרים ְוָחֵמׁש ַעל ֶאֶבן זוֹ  ִרים ְוָחֵמׁש ַעל ֶאֶבן זֹו. ,ֶעׂשְ    ְוֶעׂשְ

י  ְמִליֵאלַרּבִ ן ּגַ   אֹוֵמר:   ֲחִניָנא ּבֶ
ֲחלּוִקין ּבְ    לו,ב ֶדֶרְך ׁשֶ קּוִדיםלֹא ּכְ ׁש ַהּפְ ַאְבֵני ֵאפֹוד, ֲחלּוִקין  טו)-(א, א חּוּמַ   ּבְ

ִני  ׁש ׁשֵ חּוּמַ ֲחלּוִקין ּבְ ֶדֶרְך ׁשֶ א ּכְ   . ד)- א, בשמות (ֶאּלָ
יַצד?    ּכֵ

ִסיְדָרן ֵני ֵלָאה ּכְ   . ּבְ
ֶאְמַצע.  ָפחֹות ּבָ אן, ּוְבֵני ׁשְ אן ְוֶאָחד ִמּכָ ֵני ָרֵחל ֶאָחד ִמּכָ   ּבְ

ים  א ַמאי ֲאִני ְמַקּיֵ תֹוְלדֹוָתם"ְוֶאּלָ    ?"כְּ
מֹוָת  ׁשְ ָרא ָלֶהן ֲאִביֶהן, ּכִ ּקָ   ן ׁשֶ

ָרא ָלֶהן מֹ ּקָ מֹות ׁשֶ ֵ ׁשּ ה. ְולֹא ּכַ   ׁשֶ
  , "ְראּוֵבִני" ְולֹא - "ְראּוֵבן"

ְמעֹון" ְמעֹוִני" ְולֹא - "ׁשִ   , "ׁשִ
ן" ִני"ְולֹא  - "ּדָ   , "ַהּדָ
ד" ִדי"ְולֹא  - "ּגָ   .""ַהּגָ

א  יּוְבּתָ ֲהָנאּדְ ּתְ   ! ַרב ּכָ
  

א יּוְבּתָ    .ּתְ
  
  

א   ? (יהושע ח, לג) ""ְוַהֶחְציוֹ ַמאי  ְוֶאּלָ
  

ָנא    :ּתָ
ל ַהר ֵעיָבל, " ה ֵמֶחְציֹו ׁשֶ ים ְמרּוּבֶ ִריּזִ ל מּול ַהר ּגְ   ֶחְציֹו ׁשֶ

ֵלִוי  ֵני ׁשֶ הִמּפְ   . "ְלַמטָּ
  

ה ַרּבָ ְצִרי ְלהּו!, ַאּדְ ה ּבָ ִוי ְלַמּטָ ּלֵ ֵני ׁשֶ    ִמּפְ
  

   ָהִכי ָקָאַמר:
ִוי ּלֵ י ׁשֶ ה ַאף ַעל ּפִ ֵני יֹוֵסף ְלַמּטָ ֶהם. ּבְ    ִעּמָ

  
ֱאַמר:  ּנֶ ַע ֵלאמֹ ׁשֶ ֵני יֹוֵסף ֶאת ְיהֹוׁשֻ רּו ּבְ    :ר"ַוְיַדּבְ

י ַנֲחָלה ּגֹוָרל ֶאָחד  ה לִּ   .טו)-(יהושע יז, יד 293"ְוֶחֶבל ֶאָחד ַוֲאִני ַעם ָרבַמּדּוַע ָנַתּתָ
                                                           

ֵאי ֲא  292 ם נֹׂשְ ה ָלָארֹון ֶנֶגד ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ ה ּוִמּזֶ ָרֵאל ּוְזֵקָניו ְוׁשְֹטִרים ְוׁשְֹפָטיו עְֹמִדים ִמּזֶ ִרית הְוָכל ִיׂשְ ֶאְזָרח ֶחְציֹו ֶאל מּול ַהר גְּ  'רֹון ּבְ ר ּכָ ּגֵ ִרִזים ְוַהֶחְציֹו ֶאל ּכַ
ה ֶעֶבד ה ה מֹׁשֶ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ִראׁשָֹנה 'מּול ַהר ֵעיָבל ּכַ ָרֵאל ּבָ   ְלָבֵרְך ֶאת ָהָעם ִיׂשְ

י ַנֲחָלה ּגֹוָרל ֶאָחד ְוֶחֶבל ֶאָחד ַוֲאִני ַעם ָרב ַע  ידידידיד 293 ה ּלִ ַע ֵלאמֹר ַמּדּוַע ָנַתתָּ ֵני יֹוֵסף ֶאת ְיהֹוׁשֻ רּו ּבְ ר ַע ַוְיַדּבְ ְרַכִני הד ֲאׁשֶ          '.ד ּכֹה ּבֵ
ֶאֶרץ הַ  טוטוטוטו                             ם ּבְ ְעָרה ּוֵבֵראָת ְלָך ׁשָ ה ֲעֵלה ְלָך ַהּיַ ַע ִאם ַעם ַרב ַאתָּ י ָאץ ְלָך ַהר ֶאְפָרִיםַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְיהֹוׁשֻ י ְוָהְרָפִאים ּכִ ִרּזִ   ּפְ

  רש"י
. ביהושע הכי כתיב מאי והחציו

בהאי קרא דמתני' וכל ישראל 
וגו' חציו אל מול הר גריזים 

י והחציו אל מול הר עיבל למה ל
למיכתב והחציו דמשמע או 
חציו המיוחד או חציו הנזכר 

   במקום אחר:
. השבטים בהר כדרך שחלוקין

גריזים והר עיבל כדכתיב 
(דברים כז) אלה יעמדו לברך 
את העם וגו' ואלה יעמדו על 
הקללה כך חלוקים באבני אפוד 
שאמור בהן ששה משמותם וגו' 
הנך ששה דהר גריזים כתובים 

הר עיבל על האחת וששה ד
כתובין על השנית והיינו דכתיב 
והחציו אותו חציו החקוק 

   באחת מן האבנים:
. כסדר לידתן ששה כתולדותם

האחרונים כסדרן גד ואשר 
יששכר וזבולן יוסף ובנימין זהו 
סדר לידתן וששה ראשונים 
נכתבו בה יהודה ראובן שמעון 
ולוי דן ונפתלי כסדר לידתן חוץ 

   מיהודה:
. על אבן זו ועשרים וחמשה

לקמן פריך ששה אחרונים 
  עשרים וארבע הוא דהוו:

לא כדרך שחלוקין בחומש 
. כלומר לא כדרך הפקודים

שסדורים בחומש הפקודים הוא 
ספר וידבר שנסדרו בראשו אלה 
שמות האנשים אשר יעמדו וגו' 

   (במדבר א):
. בתחילת ואלה בחומש שני

שמות ראובן שמעון לוי ויהודה 
ון באחד מהן ויששכר וזבול

בשני בנימין דן ונפתלי גד ואשר 
   ויוסף:

. א''כ מה ת''ל כתולדותם
   הואיל ולא כדרך לידתן נסדרו:

. דלכולי תיובתא דרב כהנא
עלמא אין זה סדר הר גריזים 
והר עיבל דאילו סדר הר גריזים 
שמעון ולוי ויהודה יששכר 
ויוסף ובנימין ודהר עיבל ראובן 

   פתלי:גד ואשר וזבולון דן ונ
. והיינו מרובה מחציו כו'

דקאמר והחציו אל מול הר 
   עיבל החציו ממועט שבחציו.:

. זקני כהונה מפני שלוי למטה
ולויה היו עם הארון בין שני 

   ההרים כדלקמן:
. חציו של הר כל שכן דבצרי להו

גריזים שהרי שבט לוי מהן 
   היה:

אלא הכי קאמר אע''פ ששבט 
הר  . אפ''ה חציו שללוי למטה

גריזים מרובה מפני שיוסף 
   עמהן ומרובין היו:

. סופו וידברו בני יוסף וגו'
דקרא ואני עם רב אשר עד כה 

   ברכני ה':
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        לו, בלו, בלו, בלו, ב .18
ה ֲעֵלה ְלָך ַוּיֹ " ַע ִאם ַעם ַרב ַאּתָ ְעָרה"אֶמר ֲאֵליֶהם ְיהֹוׁשֻ    .טו)(יהושע יז,  ַהּיַ
  

ֶכם ַעִין ָהַרע לֹוט ּבָ ׁשְ ּלא תִּ ָעִרים, ׁשֶ ּיְ אּו ַעְצְמֶכם ּבַ   . ָאַמר ָלֶהן: ְלכּו ְוַהְחּבִ
  

א,ּדְ ַזְרֵעיּה : ָאְמרּו ֵליּה  יׁשָ יּה ֵעיָנא ּבִ ְלָטא ּבֵ    יֹוֵסף לֹא ׁשָ
ְכִתיב ן ּפֹ  :ּדִ ן ּפֹ "ּבֵ 294ָרת ֲעֵלי ָעִין"ָרת יֹוֵסף ּבֵ

  , (בראשית מט, כב) 
י  ְוָאַמר הוּ ַרּבִ   : ַאּבָ

ִהי קֹוֵרא  א "עֹוֵלי ַעִין" "ֲעֵלי ָעִין"ַאל ּתְ   .ֶאּלָ
  

י  ייֹוֵסי ַרּבִ ַרּבִ   ָאַמר:  ֲחִניָנא ּבְ
ֶקֶרב ָהָאֶרץ""ְוִיְדּגּו ָלרֹ  ,ֵמָהָכא 295ב ּבְ

  , (בראשית מח, טז) 
ם  ּיָ ּבַ ִגים ׁשֶ ין ֲעֵליֶהן וְ  -ַמה ּדָ ֶהן, ַמִים ְמַכּסִ   ֵאין ָהַעִין ׁשֹוֶלֶטת ּבָ

ל יֹוֵסף ֶהן. - ַאף ַזְרעֹו ׁשֶ    ֵאין ָהַעִין ׁשֹוֶלֶטת ּבָ
  

                                                           

נֹות ָצֲעָדה ֲעֵלי ׁשּור 294 ן ּפָֹרת ֲעֵלי ָעִין ּבָ ן ּפָֹרת יֹוֵסף ּבֵ   ּבֵ
ם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְויִ  295 ִמי ְוׁשֵ ֵרא ָבֶהם ׁשְ ָעִרים ְוִיּקָ ל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת ַהּנְ ְלָאְך ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמּכָ ֶקֶרב ָהָאֶרץְדגּ ַהּמַ   ּו ָלרֹב ּבְ

  רש"י
. עולין על העין ואין עולי עין

   העין עולה עליהם:
. כן ברכן יעקב וידגו לרוב

   למנשה ואפרים:
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        לו, בלו, בלו, בלו, ב .19
ֵתיָפיו, "[ דֹול ַעל ּכְ י ֲאָבִנים טֹובֹות ָהיּו לֹו ְלכֵֹהן ּגָ תֵּ   ׁשְ

אן –ַאַחת     ,ִמּכָ
אן,  - ְוַאַחת    ִמּכָ

תּוב ֲעֵליֶה  ָבִטים ּכָ ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ מֹות ׁשְ   ם, ּוׁשְ
ה  ָ ׁשּ    ,ַעל ֶאֶבן זוֹ  - ׁשִ

ה  ָ ׁשּ    ... ַעל ֶאֶבן זוֹ  - ְוׁשִ
ים אֹוִתּיֹות ָהיּו,  ִ   ַוֲחִמׁשּ

ִרים ְוָחֵמׁש ַעל ֶאֶבן זוֹ  ִרים ְוָחֵמׁש ַעל ֶאֶבן זוֹ  ,ֶעׂשְ   ].ְוֶעׂשְ
  

ים אֹוִתּיֹות ִ    !?ָהֵני ֲחִמׁשּ
ים ְנִכי ֲחָדא ָהְוָיין! ִ    ֲחִמׁשּ

  
י  ָאַמר   : ִיְצָחקַרּבִ

  , יֹוֵסף הֹוִסיפּו לֹו אֹות ַאַחת
ֱאַמר:  ּנֶ ֵצאתֹו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים"ׁשֶ מֹו ּבְ יהֹוֵסף ׂשָ   . (תהלים פא, ו) "ֵעדּות ּבִ

  
ר ִיְצָחקַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

תֹוְלדֹוָתם" ֵעיַנן "ּכְ   ! ּבָ
  

א, ּה ּבְ  ֶאלָּ ְנָיִמן"ָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ִתיב "ּבִ ְנָיִמין"א ְוָהכָ , ּכְ ֵלם,  "ּבִ   ׁשָ
ִדְכִתיב   . (בראשית לה, יח) "ְוָאִביו ָקָרא לֹו ִבְנָיִמין" :ּכְ

  
  
  
  
  

  רש"י
. אאבן השניה בציר חדא הוו

   קאי:
. כשמות אשר ןכתולדותם בעינ

   קרא להם אביהם:
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        לו, בלו, בלו, בלו, ב .20
יְזָנאָאַמר  ר ּבִ י  ָאַמר ַרב ָחָנא ּבַ ְמעֹון ֲחִסיָדאַרּבִ   : ׁשִ

ּקִ  ֵסֶתריֹוֵסף ׁשֶ ַמִים ּבְ ם ׁשָ ׁש ׁשֵ מוֹ  -  יּדֵ ְ ל ַהּקָ  הֹוִסיפּו ָעָליו אֹות ַאַחת ִמׁשּ רּוְך הּואׁשֶ    .דֹוׁש ּבָ
ַפְרֶהְסָיא ַמִים ּבְ ם ׁשָ ׁש ׁשֵ יּדֵ ּקִ רּוְך הּוא -  ְיהּוָדה ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ   . ִנְקָרא ּכּוּלֹו ַעל ׁשְ

  
   ?ַמאי ִהיא "יֹוֵסף"
  

ְכִתיב בֹ  :ּדִ ה ַוּיָ ַהּיֹום ַהּזֶ ְיָתה ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו""ַוְיִהי ּכְ 296א ַהּבַ
   .)טז-זלט,  (בראשית 

  
י  ָאַמר   : יֹוָחָנןַרּבִ

ֵניֶהם ְ ׁשּ ד ׁשֶ ונוּ  ְמַלּמֵ ּוְ   . ִלְדַבר ֲעֵביָרה ִנְתּכַ
  
  

בֹ  ְיָתה ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו""ַוּיָ    .א ַהּבַ
  

מּוֵאלוּ  ַרב   :ׁשְ
ׁש     .ַחד ָאַמר: ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו ַמּמָ

   ְוַחד ָאַמר: ַלֲעׂשֹות ְצָרָכיו ִנְכַנס.
  
  

ִית"ְוֵאין ִאיׁש ֵמ  י ַהּבַ    .לט, יא) (בראשית "ַאְנׁשֵ
  

דֹול ִית ּגָ ר ּבַ ע לֹא ָהָיה ּבֹו ִאיׁש?!  ֶאְפׁשָ ל אֹותֹו ָרׁשָ ֵביתֹו ׁשֶ   ּכְ
  

ֵבי  ָנא ּדְ י ּתָ ָמֵעאלַרּבִ   : ִיׁשְ
ֶהם,  " ּלָ ן ְלֵבית ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ ם ָהָיה, ְוָהְלכּו ּכּוּלָ   אֹותֹו ַהּיֹום יֹום ַחּגָ

  ָלֶהן חֹוָלה ִהיא, ְוִהיא ָאְמָרה 
ה ּיֹום ַהּזֶ ְזָקק ִלי יֹוֵסף ּכַ ּנִ    ."ָאְמָרה: ֵאין ִלי יֹום ׁשֶ

  
  

ִבְגדֹו ֵלאמֹ  הּו ּבְ ׂשֵ ְתּפְ   . לט, יב) (בראשית "ר"ַוּתִ
  

יֹוְקנוֹ  אָתה ּדְ ָעה ּבָ אֹוָתּה ׁשָ ַחּלֹון,  ּבְ ל ָאִביו ְוִנְרֲאָתה לֹו ּבַ   ׁשֶ
הָאַמר לֹו: יֹוֵסף! ֲעִתיִדין ַאֶחי ְתבּו ַעל ַאְבֵני ֵאפֹוד ְוַאּתָ ּכָ ּיִ יֵניֶהם,  ָך ׁשֶ   ּבֵ

ֵרא רֹוֵעה זֹונֹות?  יֵניֶהם, ְוִתּקָ ְמָך ִמּבֵ ֶחה ׁשִ ּמָ ּיִ   ְרצֹוְנָך ׁשֶ
ְכִתיב ד הֹון""ְורֹ  :ּדִ   . (משלי כט, ג) ֶעה זֹונֹות ְיַאּבֵ

ד ּתֹו" :ִמּיָ ֵאיָתן ַקׁשְ ב ּבְ ׁשֶ    .(בראשית מט, כד) 297"ַוּתֵ
י ַר  ָאַמר ּום יֹוָחָנןּבִ י  ִמׁשּ   : ֵמִאירַרּבִ

ּתוֹ  ָבה ַקׁשְ ָ ׁשּ   . ְלֵאיָתנוֹ  ׁשֶ
  
  

פּזּו ְזרֹ     .(בראשית מט, כד) ֵעי ָיָדיו""ַוּיָ
  

ין ִציּפֹוְרֵני ָיָדיו.  ְכַבת ַזְרעֹו ִמּבֵ ְרַקע ְוָיְצָאה ׁשִ ּקַ   ָנַעץ ָיָדיו ּבַ
  
  

   .(בראשית מט, כד) ב""ִמיֵדי ֲאִביר ַיֲעקֹ 
  

                                                           

י זזזז 296 ְכָבה ִעּמִ ת ֲאדָֹניו ֶאת ֵעיֶניָה ֶאל יֹוֵסף ַוּתֹאֶמר ׁשִ א ֵאׁשֶ ָ ׂשּ ה ַותִּ ָבִרים ָהֵאּלֶ י ַמה  חחחח. ַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ ת ֲאדָֹניו ֵהן ֲאדִֹני לֹא ָיַדע ִאתִּ ַוְיָמֵאן ַוּיֹאֶמר ֶאל ֵאׁשֶ
ר ֶיׁש לֹו ָנַתן  ִית ְוכֹל ֲאׁשֶ ּבָ ָיִדיּבַ ּתֹו ְוֵאי טטטט. ּבְ ר ַאתְּ ִאׁשְ ֲאׁשֶ י ִאם אֹוָתְך ּבַ י ְמאּוָמה ּכִ ּנִ ְך ִמּמֶ י ְולֹא ָחׂשַ נִּ ה ִמּמֶ ִית ַהּזֶ ּבַ דָֹלה ֵאיֶנּנּו ָגדֹול ּבַ ה ָהָרָעה ַהּגְ ְך ֶאֱעׂשֶ

ַמע  יייי. לִֹהים-ַהּזֹאת ְוָחָטאִתי ֵלא ָרּה ֶאל יֹוֵסף יֹום יֹום ְולֹא ׁשָ ַדּבְ ּה ַוְיִהי ּכְ ב ֶאְצָלּה ִלְהיֹות ִעּמָ ּכַ ְיָתה ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו  יאיאיאיא. ֵאֶליָה ִלׁשְ בֹא ַהּבַ ה ַוּיָ ַהּיֹום ַהּזֶ ַוְיִהי ּכְ
ִית ּבָ ם ּבַ ִית ׁשָ י ַהּבַ נָ  יביביביב. ְוֵאין ִאיׁש ֵמַאְנׁשֵ ָיָדּה ַוּיָ ְגדֹו ּבְ ֲעזֹב ּבִ י ַוּיַ ְכָבה ִעּמִ ִבְגדֹו ֵלאמֹר ׁשִ הּו ּבְ ׂשֵ ְתּפְ ֵצא ַהחּוָצהַותִּ ָיָדּה  יגיגיגיג. ס ַוּיֵ ְגדֹו ּבְ י ָעַזב ּבִ ְראֹוָתּה ּכִ ַוְיִהי ּכִ

ָנס ַהחּוָצה ב ִעּמִ  ידידידיד. ַוּיָ ּכַ א ֵאַלי ִלׁשְ נּו ּבָ י ֵביָתּה ַוּתֹאֶמר ָלֶהם ֵלאמֹר ְראּו ֵהִביא ָלנּו ִאיׁש ִעְבִרי ְלַצֶחק ּבָ ְקָרא ְלַאְנׁשֵ דֹולַותִּ קֹול ּגָ ְמעֹו  טוטוטוטו. י ָוֶאְקָרא ּבְ ַוְיִהי ְכׁשָ
ֵצא ַהחּוָצה:  ָנס ַוּיֵ ְגדֹו ֶאְצִלי ַוּיָ ֲעזֹב ּבִ י ֲהִרימִֹתי קֹוִלי ָוֶאְקָרא ַוּיַ ְגדֹו ֶא  טזטזטזטזּכִ ח ּבִ ּנַ יתוֹ ַותַּ א  יזיזיזיז. ְצָלּה ַעד ּבֹוא ֲאדָֹניו ֶאל ּבֵ ה ֵלאמֹר ּבָ ָבִרים ָהֵאּלֶ ּדְ ר ֵאָליו כַּ ַדּבֵ ַותְּ

י נּו ְלַצֶחק ּבִ ר ֵהֵבאָת ּלָ  .ֵאַלי ָהֶעֶבד ָהִעְבִרי ֲאׁשֶ

ם רֶֹעה ֶאֶבן  297 ָ פֹּזּו ְזרֵֹעי ָיָדיו ִמיֵדי ֲאִביר ַיֲעקֹב ִמׁשּ ּתֹו ַוּיָ ֵאיָתן ַקׁשְ ב ּבְ ׁשֶ ָרֵאלַותֵּ   ִיׂשְ

  רש"י
. שנתייחד עם הערוה בסתר

והעמיד על עצמו וכבש את 
   יצרו:

יהודה שקידש שם שמים 
 . על הים כדלקמן:בפרהסיא

. שם בן ארבעה נקרא כולו
   אותיות כלול בשמו של יהודה:

. והאי מלאכתו לדבר עבירה
   תשמיש:

   . מלאכה:מלאכתו ממש
   . תשמיש:צרכיו

. שם טוב שהוא יקר וןיאבד ה
   מכל הון:

. שכבת זרעו על שם קשתו
   שיורה כחץ:

. לשון ויפוצו שהזיי''ן ויפוזו
והצד''י מתחלפין כמו זעקת 

   צעקת:
. ונסמך שנעץ אצבעותיו בקרקע

עליהן כדי שיתייסר ויטרד 
  בצערו ויעבור תוקף יצרו:
. משם מידי אבירותיו של יעקב

זכה להיות רועה ומשם זכה 
   באבן מאבני ישראל: להיות
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ָחֵקק ַעל ַאְבֵני ֵאפֹודִמי גָּ  ּיֵ    ?ַרם לֹו ׁשֶ
א    . "בֲאִביר ַיֲעקֹ "ֶאּלָ

  
  

ם רֹ  ָ ָרֵאל""ִמׁשּ    .(בראשית מט, כד) ֶעה ֶאֶבן ִיׂשְ
  

ם, ָ ה רֹוֶעה ִמׁשּ   , ָזָכה ְוַנֲעׂשָ
ֱאַמר:  ּנֶ ָרֵאל ַהֲאִזיָנה נֹ"רֹ ׁשֶ ּצֹ ֵעה ִיׂשְ 298אן יֹוֵסף"ֵהג ּכַ

  . (תהלים פ, ב) 
  

ְנָיא    :ּתַ
ֲעקֹ ָהָיה" ְצאּו ִמּיַ ּיָ ֶדֶרְך ׁשֶ ָבִטים ּכְ ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ּנּו ׁשְ   ב ָאִביו, ָראּוי יֹוֵסף ָלֵצאת ִמּמֶ

ֱאַמר: ּנֶ ה ּתֹ  ׁשֶ   , (בראשית לז, ב) ב יֹוֵסף"ְלדֹות ַיֲעקֹ "ֵאּלֶ
ין ִציּפֹוְרֵני ָיָדיו.  ְכַבת ַזְרעֹו ִמּבֵ ָצא ׁשִ ּיָ א ׁשֶ   ֶאּלָ

י ֵכן ָיְצאּו ִמ  ְנָיִמין ָאִחיו, ְוַאף ַעל ּפִ   ּבִ
מוֹ  ן ִנְקְראּו ַעל ׁשְ    .ְוכּוּלָ

ֱאַמר ּנֶ ל :ׁשֶ ּבֵ ַלע ָוֶבֶכר ְוַאׁשְ 299""ּוְבֵני ִבְנָיִמין ּבֶ
   ,(בראשית מו, כא) 

ַלע" ין ָהאּוּמֹות - "ּבֶ ְבַלע ּבֵ ּנִ    .ׁשֶ
כֹור ְלִאּמֹו  - "ָוֶבֶכר"    .ָהָיהּבְ

ל" ּבֵ ָבאֹו ֵאל  -  "ְוַאׁשְ ְ ׁשּ   .ׁשֶ
ָרא" ַאְכַסְניֹות -  "ּגֵ ר ּבְ ּגָ   .ׁשֶ

יֹוֵתר - "ְוַנֲעָמן" ִעים ּבְ ּנָ   .ׁשֶ
י הּואֲאִחי הּוא ְורֹ - אׁש""ֵאִחי ָורֹ     .אׁשִ

ים" ים ְוֻחּפִ ִתי, וַ  - "ֻמּפִ חּוּפָ תוֹ הּוא לֹא ָרָאה ּבְ חּוּפָ    .ֲאִני לֹא ָרִאיִתי ּבְ
" ַרד ְלֵבין אּוּמֹות ָהעֹוָלם.  -  "ָוָאְרּדְ ּיָ   ׁשֶ

א  ָאְמִריִאיּכָ   :ּדְ
" ָניו ּדֹוִמין ְלֶווֶרד -  "ָוָאְרּדְ ּפָ   . "ׁשֶ

  
  
  

י  ָאַמר אַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י  ָאַמר ִחּיָ   : יֹוָחָנןַרּבִ
ְרעֹ  ָאַמר לֹו ּפַ ָעה ׁשֶ ׁשָ 300""ּוִבְלָעֶדיָך לֹא ָיִרים ִאיׁש ֶאת ָידוֹ  :ה ְליֹוֵסףּבְ

  , (בראשית מא, מד) 
ְרעה: ֶע  ָקחוֹ ָאְמרּו ִאיְצַטְגִניֵני ּפַ ּלְ יֵלהּו ָעֵלינּו?  ֶבד ׁשֶ ְמׁשִ ֶסף ּתַ ִרים ּכֶ ֶעׂשְ   ַרּבֹו ּבְ

ּנּוֵני   . ַמְלכּות ֲאִני רֹוֶאה ּבוֹ  ָאַמר ָלֶהן: ּגִ
ן, ְבִעים ָלׁשֹון ָאְמרּו לֹו: ִאם ּכֵ ׁשִ   ! ְיֵהא יֹוֵדַע ּבְ

א ְבִעים ָלׁשֹון.  ּבָ דֹו ׁשִ ְבִריֵאל ְוִליּמְ   ּגַ
רּוְך הּוא ְוָלַמד,  יף לוֹ הֹוִס  ,לֹא ֲהָוה ָקָגַמר דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ְ   אֹות ַאַחת ִמׁשּ

ֱאַמר:  ּנֶ ָמע"ׁשֶ י ֶאׁשְ ַפת לֹא ָיַדְעתִּ ֵצאתֹו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ׂשְ מֹו ּבְ יהֹוֵסף ׂשָ   . (תהלים פא, ו) "ֵעדּות ּבִ
ֲהֵדיּה,, ּוְלָמָחר ְרעה ּבַ ֵעי ּפַ ּתָ ִאיׁשְ ָנא ּדְ ָ ל ִליׁשּ    ֵליּה.ַאֲהַדר  ּכָ

ְלׁשֹון ַהּקֹ  ֵעי ִאיהּו ּבִ ּתָ   . לֹא ֲהָוה ָקא ָיַדע ַמאי ֲהָוה ָאַמר - ֶדׁש ִאיׁשְ
   ַאְגָמִרי.: ָאַמר ֵליּה 

ַמר.    ַאְגְמֵריּה ְולֹא ּגָ
ית: ָאַמר ֵליּה  ָלא ְמַגּלֵ ע ִלי ּדְ ּבַ ּתַ   . ִאיׁשְ

ע לֹו. ּבַ ּתַ    ִאיׁשְ
י ָאַמר ֵליּה  יַעִני ֵלאמֹ  :ּכִ ּבִ 301ר""ָאִבי ִהׁשְ

  , (בראשית נ, ה) 
בּוֲעָתךְ : ָאַמר ֵליּה  ְ יל ַאׁשּ ׁשֵ   . ִזיל ִאיּתַ
יָדךְ : ָאַמר ֵליּה  ִלי ַנִמי ַאּדִ   ? ְוִאיְתׁשְ

ב  יֶעָך""ֲעֵלה ּוְקבֹ : ָאַמר ֵליּה , לֹא ִניָחא ֵליּה ּדְ ְוַאף ַעל ּגַ ּבִ ר ִהׁשְ ֲאׁשֶ   . (בראשית נ, ו) ר ֶאת ָאִביָך כַּ
  

                                                           

רּוִבים הֹוִפיָעה 298 ב ַהּכְ ּצֹאן יֹוֵסף יֹׁשֵ ָרֵאל ַהֲאִזיָנה נֵֹהג ּכַ   רֵֹעה ִיׂשְ
ים ָוָאְרּדְ  299 ים ְוֻחּפִ ָרא ְוַנֲעָמן ֵאִחי ָורֹאׁש ֻמּפִ ל ּגֵ ּבֵ ַלע ָוֶבֶכר ְוַאׁשְ   ּוְבֵני ִבְנָיִמן ּבֶ
ְרעֹה ֶאל יֹוֵסף ֲאִני ַפְרעֹה ּוִבְלָעֶדי 300 ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִיםַוּיֹאֶמר ּפַ   ָך לֹא ָיִרים ִאיׁש ֶאת ָידֹו ְוֶאת ַרְגלֹו ּבְ
ֵרִני ְוַעתָּ  301 ְקּבְ ה תִּ ּמָ ַנַען ׁשָ ֶאֶרץ ּכְ ִריִתי ִלי ּבְ ר ּכָ ִקְבִרי ֲאׁשֶ ה ָאנִֹכי ֵמת ּבְ יַעִני ֵלאמֹר ִהּנֵ ּבִ ָרה ֶאת ָאִבי ְוָאׁשּוָבהָאִבי ִהׁשְ א ְוֶאְקּבְ   ה ֶאֱעֶלה ּנָ

  רש"י
. כלפי רועה ישראל האזינה

   שכינה נאמר:
. קרי כצאן יוסף נוהג כצאן יוסף

המנהיגים כצאנו של יוסף 
אלמא מיקרו ישראל צאנו של . 

   יוסף והוא הרועה:
. אלה תולדות יעקב יוסף

תולדות שיצאו מיעקב כנגדן 
  ראוי לצאת מיוסף:

ין ואף על פי כן יצאו מבנימ
. אותן עשרה שפיחתו אחיו

   מיוסף בעשר אצבעותיו:
 . בארץ נכריה:שגר באכסניא

. מפורש במדרש רבי מופים
תנחומא שהיה פיו כפי יעקב 
אבינו בהלכות שקיבל משם 

   ועבר:
. חכמים וחוזים אצטגנינות

בכוכבים ויודעים בחכמת 
   המזלות:

. גווני מלכות גנוני מלכות
   בחכמה גבורה ויופי:

. סיפיה ביהוסף שמועדות 
 דקרא שפת לא ידעתי אשמע:

. השאל איתשיל אשבועתך
  לחכמים שיתירוה לך:
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        לז, אלז, אלז, אלז, א    ––––    לו, בלו, בלו, בלו, ב .21
יְזָנאַר ָאַמר [ ר ּבִ ְמעֹון ֲחִסיָדא ָאַמר ב ָחָנא ּבַ י ׁשִ   : ַרּבִ

ּקִ  ֵסֶתריֹוֵסף ׁשֶ ַמִים ּבְ ם ׁשָ ׁש ׁשֵ מוֹ  -  יּדֵ ְ רּוְך הּוא הֹוִסיפּו ָעָליו אֹות ַאַחת ִמׁשּ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ    .ׁשֶ
ַפְרֶהְסָיא ַמִים ּבְ ם ׁשָ ׁש ׁשֵ יּדֵ ּקִ מֹו ׁשֶ  -  ְיהּוָדה ׁשֶ רּוְך הּואִנְקָרא ּכּוּלֹו ַעל ׁשְ דֹוׁש ּבָ   . ]ל ַהּקָ

  
   ?ַמאי ִהיא -  "ְיהּוָדה"
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י  ָהָיה"   אֹוֵמר:  ֵמִאירַרּבִ

ִחים ֶזה ִעם ֶזה,  ָבִטים ְמַנּצְ ם ָהיּו ׁשְ ָרֵאל ַעל ַהּיָ ָעְמדּו ִיׂשְ ׁשֶ   ּכְ
ם,  ה ַלּיָ ִחּלָ   ֶזה אֹוֵמר: ֲאִני יֹוֵרד תְּ

ִחּלָ  ם, ְוֶזה אֹוֵמר: ֲאִני יֹוֵרד תְּ   ה ַלּיָ
ה, ^  ָקַפץ   לז,א ִחיּלָ ם תְּ ְנָיִמין ְוָיַרד ַלּיָ ל ּבִ ְבטֹו ׁשֶ   ׁשִ

ֱאַמר: ּנֶ ְנָיִמן ָצִעיר רֹ  ׁשֶ ם ּבִ 302ֵדם""ׁשָ
ְקֵרי (תהלים סח, כח)  א ֵדם""רֹ  :ַאל תִּ   "ַרד ָים".  :ֶאּלָ

ֵרי ְיהּוָדה רֹוְגִמים אֹוָתם,   ְוָהיּו ׂשָ
ֱאַמר: ּנֶ ֵרי ְיהּוָדה ִר  ׁשֶ   . (תהלים סח, כח) ְגָמָתם""ׂשָ

בּוָרה,  יְזָכן ַלּגְ ּפִ ה אּוׁשְ יק ְוַנֲעׂשָ ּדִ ְנָיִמין ַהּצַ   ְלִפיָכְך ָזָכה ּבִ

ֱאַמר ּנֶ ֵכן"" :ׁשֶ ֵתָפיו ׁשָ 303ּוֵבין ּכְ
  ."(דברים לג, יב) 

  

י  ָאַמר לוֹ    ְיהּוָדה: ַרּבִ
ה,  ְך ָהָיה ַמֲעׂשֶ   לֹא ּכָ

א ֶזה אֹוֵמר: ֵאין ֲאִני יֹוֵרד ם,  ֶאּלָ ה ַלּיָ ִחיּלָ ם, ְוֶזה אֹוֵמר: ֵאין ֲאִני יֹוֵרד תְּ ה ַלּיָ ִחיּלָ   תְּ
ה,  ִחיּלָ ם תְּ ן ֲעִמיָנָדב ְוָיַרד ַלּיָ   ָקַפץ ַנְחׁשֹון ּבֶ

ֱאַמר: ּנֶ ָרֵאל ִויהּוָדה עֹ  ׁשֶ ית ִיׂשְ 304ד ָרד ִעם ֵאל""ְסָבֻבִני ְבַכַחׁש ֶאְפַרִים ּוְבִמְרָמה ּבֵ
  . (הושע יב, א) 

ָלה: ְוָעָליו, ַקּבָ    ְמָפֵרׁש ּבְ
יֵון ְמצ י ּבִ י ָבאּו ַמִים ַעד ָנֶפׁש. ָטַבְעּתִ יֵעִני ֱאלִֹהים ּכִ   ,ג)-(תהלים סט, ב 305"ּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד"הֹוׁשִ

ּבֹ  ְטֵפִני ׁשִ ׁשְ ְבָלֵעִני ְמצּוָלה""ַאל ּתִ 306ֶלת ַמִים ְוַאל ּתִ
  . (תהלים סט, טז) 

ה ַמֲאִר  ָעה ָהָיה מׁשֶ אֹוָתּה ׁשָ ה, ּבְ ְתִפּלָ   יְך ּבִ
ה ְלָפַני?!  ְתִפּלָ ה ַמֲאִריְך ּבִ ם ְוַאּתָ ּיָ רּוְך הּוא: ְיִדיַדיי טֹוְבִעים ּבַ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר לֹו ַהּקָ

ָיִדי ַלֲעׂשֹות?  ל עֹוָלם! ּוַמה ּבְ   ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ה ָהֵר ָאַמר לֹו:  עּו. ְוַאּתָ ָרֵאל ְוִיּסָ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ָך ּוְנֵטה ֶאת ָיְדָך""ּדַ 307ם ֶאת ַמּטְ

  . טז)-(שמות יד, טו 
ָרֵאל,  ָזָכה, ְלִפיָכךְ  ִיׂשְ ָלה ּבְ   ְיהּוָדה ַלֲעׂשֹות ֶמְמׁשָ

ֱאַמר:  ּנֶ לֹוָתיו"ׁשֶ ָרֵאל ַמְמׁשְ    .(תהלים קיד, ב) "ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו ִיׂשְ
ַעם  ָרֵאל"ַמה ּטַ לֹוָתיו ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו ְוִיׂשְ    ?"ַמְמׁשְ

ּום נֹּדְ  ִמׁשּ ם ָרָאה ַוּיָ   . (תהלים קיד, ג) ס""ַהּיָ
  
  
  

                                                           

נְ  302 ם ּבִ ִליׁשָ ֵרי ַנְפתָּ ֵרי ְזֻבלּון ׂשָ ֵרי ְיהּוָדה ִרְגָמָתם ׂשָ   ָיִמן ָצִעיר רֵֹדם ׂשָ
ֵכן 'ְלִבְנָיִמן ָאַמר ְיִדיד ה 303 ֵתיָפיו ׁשָ ל ַהּיֹום ּוֵבין ּכְ ּכֹן ָלֶבַטח ָעָליו חֵֹפף ָעָליו כָּ   ִיׁשְ
ָרֵאל ִויהּוָדה  304 ית ִיׂשְ ים ֶנֱאָמןְסָבֻבִני ְבַכַחׁש ֶאְפַרִים ּוְבִמְרָמה ּבֵ   עֹד ָרד ִעם ֵאל ְוִעם ְקדֹוׁשִ
יֵעִני ֱאלֹהִ  בבבב 305 י ָבאּו ַמִים ַעד ָנֶפׁש הֹוׁשִ יֵון ְמצּוָלה ְוֵאין  גגגג .ים ּכִ י ּבִ ָטָפְתִניָטַבְעתִּ ּבֶֹלת ׁשְ י ַמִים ְוׁשִ אִתי ְבַמֲעַמּקֵ  ָמֳעָמד ּבָ

יָה  306 ֵאר ּפִ ְאַטר ָעַלי ּבְ ְבָלֵעִני ְמצּוָלה ְוַאל תֶּ ּבֶֹלת ַמִים ְוַאל תִּ ְטֵפִני ׁשִ ׁשְ   ַאל תִּ
עוּ  'ַוּיֹאֶמר ה טוטוטוטו 307 ָרֵאל ְוִיּסָ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְצַעק ֵאָלי ּדַ ה ַמה תִּ    .ֶאל מֹׁשֶ

הְוַא  טזטזטזטז ׁשָ ּבָ ּיַ ם ּבַ תֹוְך ַהּיָ ָרֵאל ּבְ ם ּוְבָקֵעהּו ְוָיבֹאּו ְבֵני ִיׂשְ ָך ּוְנֵטה ֶאת ָיְדָך ַעל ַהּיָ ה ָהֵרם ֶאת ַמּטְ   תָּ

  רש"י
. שבית קדשי אושפיזכן לגבורה

  הקדשים בנוי בחלקו:
. שיראו לסמוך בכחש אפרים

   עליו וכחשו באמונתם:
. ירד בים על שבטח רד עם אל
   בהקב''ה:

. דיהודה ישראל ממשלותיו
   שול בהן:שנתקדש למ
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ָבִטים "[  ה ׁשְ ָ ׁשּ ים - ׁשִ ִריּזִ    ,ָעלּו ְלרֹאׁש ַהר ּגְ

ָבִטים  ה ׁשְ ָ ׁשּ   ָעלּו ְלרֹאׁש ַהר ֵעיָבל,  -ְוׁשִ
ם ְוָהָארֹון  ֶאְמַצ  -ְוַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוּיִ ה ּבָ   ע, עֹוְמִדים ְלַמטָּ

יִפין ֶאת ָהָארֹון - ַהּכֲֹהִנים     ,ַמּקִ
ם    ֶאת ַהּכֲֹהִנים,  -ְוַהְלִוּיִ

ָרֵאל  אן,  -ְוָכל ִיׂשְ אן ּוִמּכָ   ִמּכָ
ֱאַמר:  ּנֶ ָרֵאל ּוְזֵקָניו ְוׁשֹ ׁשֶ ה ָלָארֹון"ְפָטיו עֹ ְטָריו ְוׁשֹ "ְוָכל ִיׂשְ ה ּוִמּזֶ   . (יהושע ח, לג) ְמִדים ִמּזֶ

ַל  ֵניֶהם ּכְ ְבָרָכה: ָהְפכּו ּפְ ים ּוָפְתחּו ּבִ ִריּזִ י ַהר ּגְ   ּפֵ

רּוךְ " ר ּבָ ָכה" לֹא ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ה ֶפֶסל ּוַמּסֵ 308ַיֲעׂשֶ
  , דברים כז, טו)( 

  . "ָאֵמן"עֹוִנין  - ְוֵאּלּו ָוֵאּלוּ 
ְקָלָלה:  י ַהר ֵעיָבל ּוָפְתחּו ּבִ ַלּפֵ ֵניֶהם ּכְ   ָהְפכּו ּפְ

ה ֶפֶסל  ר ַיֲעׂשֶ ָכה""ָארּור ָהִאיׁש ֲאׁשֶ   , (דברים כז, טו) ּוַמּסֵ
  , "ָאֵמן"עֹוִנין  -ְוֵאּלּו ָוֵאּלּו 

גּ  ָרכֹות ּוְקָללֹותַעד ׁשֶ   ]."ֹוְמִרין ּבְ
  

ְנָיא    :ּתַ
י " ן ַיֲעקַֹרּבִ   אֹוֵמר:  בֱאִליֶעֶזר ּבֶ

ָבר ֶנֱאַמר ְלַמְעָלה ּכְ ה, ׁשֶ ר לֹוַמר ֵלִוי ְלַמטָּ ִאי ֶאְפׁשָ
309

 ,  

ר לֹוַמר ְלַמְע  הְוִאי ֶאְפׁשָ ָבר ֶנֱאַמר ְלַמטָּ ּכְ ָלה, ׁשֶ
310

 .  
יַצד?    ָהא ּכֵ

ה  ה ּוְלִוּיָ ה,  -ִזְקֵני ְכהּוּנָ   ְלַמטָּ
ָאר  ְ    ְלַמְעָלה. - ְוַהׁשּ

י  הַרּבִ ּיָ   אֹוֵמר:  יאׁשִ
ֵרת  ל ָהָראּוי ְלׁשָ ה,  -ּכָ   ְלַמטָּ

ָאר  ְ   ְלַמְעָלה.  - ְוַהׁשּ
י   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה ֵהן עוֹ  -ֵאּלּו ְוֵאּלּו    ְמִדים, ְלַמטָּ
ים  ִריּזִ י ַהר ּגְ ַלּפֵ ֵניֶהם ּכְ ְבָרָכה,  - ָהְפכּו ּפְ   ּוָפְתחּו ּבִ

י ַהר ֵעיָבל  ַלּפֵ ְקָלָלה -ּכְ    ."ּוָפְתחּו ּבִ
  

   ?(דברים כז, יב) "ַעל"ַמאי 
  

ָסמּוךְ    . ַעל ּבְ
  

ְדַתְנָיא    :ּכִ
ֲעֶרֶכת ְלבֹ " ה""ְוָנַתתָּ ַעל ַהּמַ    ,(ויקרא כד, ז) ָנה ַזכָּ

י   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָסמּוְך.  - "ַעל"   ּבְ

ה אֹוֵמר א "ַעל" ַאתָּ ָסמּוְך, אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ׁש?  "ַעל" ּבְ   ַמּמָ

הּוא אֹוֵמר ׁשֶ 311"ןָת ַעל ָהָארֹ "ְוַסּכֹ  :ּכְ
  , (שמות מ, ג) 

ָסמּוךְ  – "ַעל" ֱהֵוי אֹוֵמר   . "ּבְ
  
  
  

                                                           

ָכה ּתֹוֲעַבת ה 308 ה ֶפֶסל ּוַמּסֵ ר ַיֲעׂשֶ ֶתר ְוָענּו ָכל ָהָעם ְוָאְמרּו ָאֵמ  'ָארּור ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ּסָ ם ּבַ ה ְיֵדי ָחָרׁש ְוׂשָ   ןַמֲעׂשֵ
שָכר וְ  309 ָ ְמעֹון ְוֵלִוי ִויהּוָדה ְוִיׂשּ ן ׁשִ ְרּדֵ ָעְבְרֶכם ֶאת ַהּיַ ִרִזים ּבְ ה ַיַעְמדּו ְלָבֵרְך ֶאת ָהָעם ַעל ַהר ּגְ   .(דברים כז, יב) יֹוֵסף ּוִבְנָיִמןֵאּלֶ
ה ָלָארֹון נֶ  310 ה ּוִמּזֶ ָרֵאל ּוְזֵקָניו ְוׁשְֹטִרים ְוׁשְֹפָטיו עְֹמִדים ִמּזֶ ִרית הְוָכל ִיׂשְ ֵאי ֲארֹון ּבְ ם נֹׂשְ ִרִזים ְוַהֶחְציֹו ֶאל  'ֶגד ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ ֶאְזָרח ֶחְציֹו ֶאל מּול ַהר ּגְ ר כָּ ּגֵ ּכַ

ה ֶעֶבד ה ה מֹׁשֶ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ִראׁשָֹנה 'מּול ַהר ֵעיָבל ּכַ ָרֵאל ּבָ   .(יהושע ח, לג) ְלָבֵרְך ֶאת ָהָעם ִיׂשְ
ם ֵאת ֲארֹון  311 ְמתָּ ׁשָ רֶֹכתְוׂשַ   ָהֵעדּות ְוַסּכָֹת ַעל ָהָארֹן ֶאת ַהּפָ

  רש"י
. משה שכבר נאמר לוי למעלה

כתב בתורה אלה יעמדו לברך 
   וגו' שמעון לוי ויהודה:

. בספר שכבר נאמר לוי למטה
יהושע כדכתיב וכל ישראל 
וזקניו עומדים מזה ומזה לארון 
נגד הכהנים והלוים אלמא 

   כהנים ולוים למטה היו:
. לשאת את הארון הראוי לשרת

ן שלשים ועד בן דהיינו מב
   חמשים:

   . אצל הארון:למטה
. ישראל ולוים למטה אלו ואלו

   היו כדכתיב בספר יהושע:
. על הר גריזים ועל הר עיבל

שכתב משה בתורה על בסמוך 
   כדמפרש ואזיל:

. שהיה מושיב שני על בסמוך
   בזיכי לבונה בין שני הסדרים:

. על כרחך לאו וסכות על הארון
י מחיצה הואי על ממש דהא

   פרוכת ולא היה סכך:
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ים ּוָפְתחּו " ִריּזִ י ַהר ּגְ ַלּפֵ ֵניֶהם ּכְ ְבָרָכהָהְפכּו ּפְ    :ּבִ
רּוךְ "[ ר ּבָ ָכה" לֹא ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ה ֶפֶסל ּוַמּסֵ 312ַיֲעׂשֶ

  , דברים כז, טו)( 
  . "ָאֵמן"עֹוִנין  - ְוֵאּלּו ָוֵאּלוּ 

ְקָלָלה:  י ַהר ֵעיָבל ּוָפְתחּו ּבִ ַלּפֵ ֵניֶהם ּכְ   ָהְפכּו ּפְ
ָכה" ה ֶפֶסל ּוַמּסֵ ר ַיֲעׂשֶ   , (דברים כז, טו) "ָארּור ָהִאיׁש ֲאׁשֶ

  , "ָאֵמן"עֹוִנין  -ֵאּלּו ָוֵאּלּו וְ 
ָרכֹות ּוְקָללֹות ּגֹוְמִרין ּבְ   ]."ַעד ׁשֶ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

רּוךְ  ְכָלל,  "ּבָ   ּבִ
ְפָרט,  ָברּוךְ    ּבִ
ְכָלל,  ָארּור   ּבִ
ְפָרט ָארּור   .ּבִ

מֹור ְוַלֲעׂשֹות, ֲהֵרי    לז,ב ד ִלׁשְ ע, ^ -ִלְלמֹוד ּוְלַלּמֵ   ַאְרּבַ
ע ְוַאְר  ע ַאְרּבַ מֹוֶנה,  -ּבַ   ֲהֵרי ׁשְ

מֹוֶנה  מֹוֶנה ּוׁשְ ֵרה.  -ׁשְ ׁש ֶעׂשְ   ֲהֵרי ׁשֵ
ִסיַני,    ְוֵכן ּבְ

ַעְרבֹות מֹוָאב    ,ְוֵכן ּבְ

ֱאַמר: ּנֶ ה ׁשֶ ה ה' ֶאת מׁשֶ ר ִצּוָ ִרית ֲאׁשֶ ה ִדְבֵרי ַהּבְ 313""ֵאּלֶ
  , (דברים כח, סט) 

ִרית ַהּזֹ  :ּוְכִתיב ְבֵרי ַהּבְ ם ֶאת ּדִ ַמְרתֶּ 314את""ּוׁשְ
  . (דברים כט, ח) 

ל ִמְצָוה ּוִמְצָוה. ִריתֹות ַעל ּכָ מֹוֶנה ּבְ ִעים ּוׁשְ    ִנְמָצא ַאְרּבָ
י  ְמעֹון מֹוִציאַרּבִ ים ְוַהר ֵעיָבל, ׁשִ ִריּזִ ר. ּוַמְכִניס אֹ ַהר ּגְ ְדּבָ ּמִ ּבַ   ֶהל מֹוֵעד ׁשֶ

  
ֵאיִב וּ  ּנָ ָהֵני תַּ א ּדְ    ,ְפלּוְגּתָ

ַתְנָיא    :ּדְ
י " ָמ ַרּבִ   אֹוֵמר:  ֵעאלִיׁשְ

ָללֹות  ִסיַני -ּכְ    ,ֶנֶאְמרּו ּבְ
אֹ - ּוְפָרטֹות     ֶהל מֹוֵעד.ּבְ

י    אֹוֵמר:  ֲעִקיָבאַרּבִ
ָללֹות ּוְפָרטֹות  ִסיַני,  -ּכְ   ֶנֶאְמרּו ּבְ

נּו  אֹ -ְוִנׁשְ   ֶהל מֹוֵעד, ּבְ
ׁשּו  ּלְ תַּ ַעְרבֹות מֹוָאב.  - ְוִנׁשְ   ּבְ

  
ַבר ִמְצָוה וּ  ל ּדְ ּתֹוָרהְוֵאין ְלָך ּכָ תּוָבה ּבַ ּכְ    ,ִמְצָוה ׁשֶ

ִריתֹות. מֶנה ּבְ ִעים ּוׁשְ ּלא ִנְכְרתּו ָעֶליָה ַאְרּבָ   ׁשֶ
   

י  ַפר ַעּכוֹ ַרּבִ ן ְיהּוָדה ִאיׁש ּכְ ְמעֹון ּבֶ ּום  ׁשִ י ָאַמר ִמׁשּ ְמעֹוןַרּבִ   : ׁשִ
ּתֹוָרה תּוָבה ּבַ ּכְ    ,ֵאין ְלָך ִמְצָוה ּוִמְצָוה ׁשֶ

ּלא ִנְכְרתּו ָעֶלי ִריתֹותׁשֶ מֶנה ּבְ ִעים ּוׁשְ    ,ָה ַאְרּבָ
ים.  ִ ת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמׁשּ לֹׁשֶ ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ּוׁשְ ל ׁשֵ   ׁשֶ

  

יָאַמר    : ַרּבִ
י  ְלִדְבֵרי ּום ַרּבִ ָאַמר ִמׁשּ ַפר ַעּכֹו ׁשֶ ן ְיהּוָדה ִאיׁש ּכְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְמעֹון, ַרּבִ   ׁשִ

ל ִמְצָוה ּוִמְצ  ּתֹוָרהֵאין ְלָך ּכָ ּבַ    ,ָוה ׁשֶ
ִריתֹות מֶנה ּבְ ִעים ּוׁשְ ּלא ִנְכְרתּו ָעֶליָה ַאְרּבָ    ,ׁשֶ

ים.  ִ ת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמׁשּ לֹׁשֶ ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ּוׁשְ ל ׁשֵ   ׁשֶ
ָרֵאל ׂשְ    ,ִנְמָצא ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ

ת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות וַ  לֹׁשֶ ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ּוׁשְ יםׁשֵ ִ    ."ֲחִמׁשּ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
אָאַמר  ּיָ ְרׁשִ   : ַרב ְמׁשָ

יַנְייהוּ  א ּבֵ ָעְרָבא ִאיּכָ    .ָעְרָבא ְוָעְרָבא ּדְ

                                                           

ָכה ּתֹוֲעַבת ה 312 ה ֶפֶסל ּוַמּסֵ ר ַיֲעׂשֶ ֶתר ְוָענּו ָכל ָהָעם ְוָאְמרּו ָאֵמן 'ָארּור ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ּסָ ם ּבַ ה ְיֵדי ָחָרׁש ְוׂשָ   ַמֲעׂשֵ
ה ה 313 ר ִצּוָ ִרית ֲאׁשֶ ה ִדְבֵרי ַהּבְ ֵני  'ֵאלֶּ ה ִלְכרֹת ֶאת ּבְ חֵֹרבֶאת מֹׁשֶ ם ּבְ ַרת ִאתָּ ר ּכָ ִרית ֲאׁשֶ ַבד ַהּבְ ֶאֶרץ מֹוָאב ִמּלְ ָרֵאל ּבְ   ִיׂשְ
ֲעׂשּון 314 ר תַּ ל ֲאׁשֶ ילּו ֵאת ּכָ ּכִ ׂשְ יֶתם אָֹתם ְלַמַען תַּ ִרית ַהּזֹאת ַוֲעׂשִ ְבֵרי ַהּבְ ם ֶאת ּדִ ַמְרתֶּ   ּוׁשְ

  רש"י
. כל הברכות והקללות ברוך בכלל ברוך בפרט

נאמרו בהר גריזים ובהר עיבל בכלל ופרט ברוך 
אשר יקים את דברי התורה הזאת ארור אשר לא 
יקים הרי בכלל וכל אחת ואחת בפרט ברוך וארור 
ברוך אשר לא יעשה פסל ומסכה ארור אשר יעשה 

   :פסל ומסכה וכן כולן
. כל המצות כולן ללמוד וללמד לשמור ולעשות

טעונות ארבעה אלה ולמדתם אותם ושמרתם 
לעשותם וכתיב ולמדתם אותם את בניכם וגו' הרי 
כאן ארבע מצות לכל מצוה ועל ארבעתן נמסרו 
ארור וברוך בכלל ופרט ברוך אשר ילמדו ארור 
אשר לא ילמדו וכן ללמד וכן לשמור וכן לעשות 

ע בריתות ברית לברוך בכלל ברית בכל אחד ארב
לברוך בפרט ברית לארור בכלל ברית לארור 

   בפרט:
. ארבע בריתות ללמוד וארבע ללמד ארבע וארבע

   הרי שמנה:
. הא איכא עוד שמנה לשמור שמנה ושמנה

  ולעשות:
. כשנאמרו כל המצות למשה נתנו כולן וכן בסיני

   ט:בארור וברוך בכלל ופר
. כשאמרה לישראל כדכתיב וכן בערבות מואב

(דברים א) בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה 
   וגו':

. בתר קללות שנאמר אלה דברי הברית וגו'
וברכות כתיב מלבד הברית וגו' אלמא כברית 
ערבות מואב בברכות וקללות כך ברית בחורב דהר 
גריזים ודהר עיבל לא איצטריך לאתויי קרא דעלה 

ובה איירי ושמרתם את דברי הברית הזאת  קאי
  לא גרס ליה הכא:

. לכל אחד מישראל שש ארבעים ושמנה בריתות
   עשרה תלתא זימני מ''ח הוי:

. לפי שלא אמר יהושע עליהן כל מוציא הר גריזים
   התורה אלא מצות שבפרשה:

. שלאחר שהוקם המשכן נדבר ומכניס אהל מועד
התורה כדכתיב הקב''ה עם משה בישוב ולמדו כל 

   וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר (ויקרא א):
. בסתם נאמרה תורה בסיני כללות נאמרו בסיני

ולא נתפרשה לו כגון בסיני נאמר (שמות כ) וזבחת 
עליו את עולותיך ואת שלמיך ולא פירש מתן דמים 
כיצד הקטרת אימורים והפשט ונתוח וכליל של 

   :עולה ובספר ויקרא באהל מועד פירשה
. מפי משה לישראל ת''ק ונשתלשו בערבות מואב

סבירא ליה כר' ישמעאל הלכך הר סיני ואהל מועד 
   חדא היא ור' שמעון ס''ל כר''ע הלכך תרי נינהו:

. ר''ש ברבי יהודה אומר ארבעים ושמנה בריתות
לכל אחד של שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש 

כל מאות וחמשים כמנין שהיו (בסיני) [במדבר] ש
אחד נעשה ערב על כל אחיו ה''ג בתוספתא (פ''ח 
ע''ש) א''ר לדברי ר''ש בן יהודה אין לנו כל מצוה 
ומצוה שלא נכרתו עליה מ''ח בריתות של שש 
מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים 
ויש בכל אחת שש מאות אלף ושלשת אלפים חמש 

   מאות וחמשים:
   פליגי: . מאי מוסיף רבי ובמאימאי בינייהו

. אם נעשה אמר רב משרשיא ערבא וערבא דערבא
כל אחד ערב על ערבותו של חבירו או לא רבי 
שמעון בן יהודה סבר לא נעשה כל אחד ערב על 
חבירו אלא שישמרו את המצות נמצא כל אחד 
ואחד ערב על מ''ח בריתות של כל אחד ואחד אבל 
לא נעשה כל אחד ואחד ערב על ערבות של חבירו 

על חובתו של חבירו ואתא רבי למימר לדברי  אלא
ר' שמעון שבא למנות את בריתות הערבות יש לו 
למנות ארבעים ושמנה בריתות של ששים ריבוא 
לכל אחד ובכל אחד האלה יש ששים ריבוא שכולם 
נתערבו זה בזה על חובותם ועל ערבותם נמצא כל 
אחד מקבל עליו ערבות של ששים ריבוא בשביל 

חבירו וכל אחד מששים ריבוא הללו חובות של 
קבל עליו בריתות ששים ריבוא בשביל ערבות 
שנתערבו אחיו על חביריהם וזה קבל עליו אף 

   ערבות של ערבים:
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ַרׁש  י  ּדָ ן ַנְחָמִניַרּבִ ָמֵניּה  ְיהּוָדה ּבֶ י ּדְ  ְמתּוְרּגְ ן ָלִקיׁש ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ

ּה  ה ּכּוּלָ ָרׁשָ ל ַהּפָ נֹוֵאף ְונֹוֶאֶפת,לֹא ֶנֶאְמָרה ֶא  ּכָ א ּבְ    ּלָ
ָכה" ה ֶפֶסל ּוַמּסֵ ר ַיֲעׂשֶ   , (דברים כז, טו)  315"ָארּור ָהִאיׁש ֲאׁשֶ

י ֵליּה? "ָארּור"ּבְ    ! ַסּגִ
ן א ַעל ָהֶעְרָוה ְוהֹוִליד ּבֵ א: ֶזה ַהּבָ    –ְלֵבין אּוּמֹות ָהעֹוָלם ְוָעַבד ֲעבֹוָדה ָזָרה  ְוָהַלךְ , ֶאּלָ

ְרמּו לֹו.ֲארּוִרין ָאִביו ְוִא  ְך ּגָ ּכָ ל ֶזה ׁשֶ    ּמֹו ׁשֶ
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָלָלה" ים ְוֶאת ַהּקְ ִרּזִ ָרָכה ַעל ַהר ּגְ ה ֶאת ַהּבְ 316""ְוָנַתּתָ

  , (דברים יא, כט) 
ְלמּוד לֹוַמר?    ַמה תַּ

ים ּוְקָלָלה ַעל ַהר ֵעיָבל ִריּזִ ָרָכה ַעל ַהר ּגְ ֵהא ּבְ תְּ ד ׁשֶ    – ִאם ְלַלּמֵ
ָבר ים" :ֶנֱאַמר ֲהֵרי ּכְ ִרּזִ ה ַיַעְמדּו ְלָבֵרְך ֶאת ָהָעם ַעל ַהר ּגְ   , (דברים כז, יב) "ֵאּלֶ

ַהר ֵעיָבל" :ּוְכִתיב ָלָלה ּבְ ה ַיַעְמדּו ַעל ַהּקְ   ! (דברים כז, יג) "ְוֵאּלֶ
ָרָכה ִל  ים ּבְ א ְלַהְקּדִ   ְקָלָלה. ֶאּלָ

ָללֹות ָרכֹות קֹוְדמֹות ַלּקְ ל ַהּבְ    ?ָיכֹול ִיְהיּו ּכָ
ְלמּוד לֹוַמר: ָרָכה" תַּ ָרָכה ַאַחת קֹוֶדֶמת ִלְקָלָלה,  - "ְקָלָלה"וּ  "ּבְ   ּבְ

ָללֹות.  ָרכֹות קֹוְדמֹות ַלּקְ ל ַהּבְ   ְוֵאין ּכָ
  

ָרָכה ִלְקָלָלה,  יׁש ּבְ   ּוְלַהּקִ
ְלִוּים   לֹוַמר ְלָך: ָלָלה ּבִ ְלִוּים,  - ַמה ּקְ ָרָכה ּבִ   ַאף ּבְ

קֹול ָרם  ָלָלה ּבְ קֹול ָרם,  - ּוַמה ּקְ ָרָכה ּבְ   ַאף ּבְ
ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש  ָלָלה ּבִ ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש.  -ּוַמה ּקְ ָרָכה ּבִ   ַאף ּבְ

ְכָלל ּוְפָרט  ָלָלה ּבִ ְכָלל ּוְפָרט,  - ּוַמה ּקְ ָרָכה ּבִ   ַאף ּבְ

ָלָלה ֵאּלּו ְוֵאּלּו  ָרָכה ֵאּלוּ  - עֹוִנין ְואֹוְמִרים ָאֵמןּוַמה ּקְ   . "ָאֵמןעֹוִנין ְואֹוְמִרים  ְוֵאּלוּ  ַאף ּבְ
  
  

                                                           

ָכה ּתֹוֲעַבת ה 315 ה ֶפֶסל ּוַמּסֵ ר ַיֲעׂשֶ ֶתר ְוָענּו ָכל ָהָעם ְוָאְמרּו ָאֵמןַמֲע  'ָארּור ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ּסָ ם ּבַ ה ְיֵדי ָחָרׁש ְוׂשָ   ׂשֵ
י ְיִביֲאָך ה 316 ָלָלה ַעל 'ְוָהָיה ּכִ ִרִזים ְוֶאת ַהּקְ ָרָכה ַעל ַהר ּגְ ה ֶאת ַהּבְ ּה ְוָנַתתָּ תָּ ה ְלִרׁשְ ּמָ ה ָבא ׁשָ ר ַאתָּ   ַהר ֵעיָבל ֱאלֶֹהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

    רש"י

. של הר כל הפרשה
גריזים לא נאמרה אלא 

   בנואף ונואפת:
. בתמיה בארור סגי ליה

כופר בעיקר הוא וסגי 
   ליה בארור:

. אלא זה הבא על הערוה
אשת איש והוליד ממזר 
ומתוך בושתו שאסור 

בא בקהל ואינו מוצא ל
אשה הוא הולך לבין 
העובדי כוכבים ועובד 
עבודת כוכבים ארורים 
אלה שעשאוהו לעבוד 
פסל ומסכה וכן דורש 
את כולן כל אחת לפי 
פשטה אותו של עריות 
כגון שוכב עם חותנתו 
ואשת אביו ועם אחותו 
כולם באשת איש 
ולמיקם בתרי ארורי 
שוכב עם כל בהמה אשת 

שה איש שעשתה מע
בהמה שמנאפת מקלל 
אביו ואמו הבא על אשת 
איש מזלזל באביו ובאמו 
שגידלו גידולין רעים 
בביתם משגה עור מפתה 
אשת איש שהיא סומא 
בדבר ואינה יודעת עונשו 
כמוהו משיג גבול רעהו 
בא על אשתו הרי הוא 
השיג גבול מכה רעהו 
בסתר גורם לו בלחש 
סתריו שתמות בבדיקת 

וחד מים המרים לוקח ש
להכות נפש לוקח שוחד 
להיות עוקב אחר 
המנאף ולפתות לו אשת 
איש וגורם לו מיתה 
מטה משפט גר יתום 

   איני יודע לדורשו:
יכול כל הברכות כולן 

. קודמות לקללות
שיגמרו כל הברכות 
תחילה עד ברוך אשר 
יקים וגו' ואח''כ יפתחו 

   בקללה:
. כדילפינן בלשון הקודש

  קול קול ממשה: 
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ָנה             ִמׁשְ

ת ּכֹ ְרּכַ יַצדּבִ    ?ֲהִנים ּכֵ
  

ְמִדיָנה  ָרכֹות,  -ּבַ לֹׁש ּבְ   אֹוֵמר אֹוָתּה ׁשָ
ׁש  ְקּדָ ָרָכה ַאַחת.  - ּוַבּמִ   ּבְ

  

ם   לח,א ֵ ׁש אֹוֵמר ֶאת ַהׁשּ ְקּדָ ּמִ ְכָתבֹו, ^ּבַ   ּכִ
ִכיּנּויֹו.  - ּוַבְמִדיָנה    ּבְ

  

ְמִדיָנה  ְתֵפיֶהן, ּכֹ -ּבַ ֶנֶגד ּכִ ִאים ֶאת ְיֵדיֶהן ּכְ   ֲהִנים נֹוׂשְ
ׁש  ְקּדָ יֶהן, חּוץ ִמּכֹ - ּוַבּמִ י ָראׁשֵ ּבֵ יץ.ַעל ּגַ יהַּ ֶאת ָיָדיו ְלַמְעָלה ִמן ַהּצִ ֵאינֹו ַמְגּבִ דֹול ׁשֶ    ֵהן ּגָ

  

י    אֹוֵמר:  ְיהּוָדהַרּבִ
יהַּ ָיָדיו ַאף ּכֹ דֹול ַמְגּבִ יץ, ֵהן ּגָ   ְלַמְעָלה ִמן ַהּצִ

ֱאַמר: ּנֶ א ַאֲהרֹ  ׁשֶ ָ ׂשּ   . (ויקרא ט, כב) ן ֶאת ָיָדיו ֶאל ָהָעם ַוְיָבֲרֵכם""ַוּיִ
  

ָמָרא             ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
317"ה ְתָבֲרכוּ "ּכֹ "

ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש.  -  (במדבר ו, כג)    ּבִ
ָכל א ּבְ ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש, אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ה אֹוֵמר ּבִ   ָלׁשֹון?  ַאתָּ

אן ןה ְתָבֲרכּו""ּכֹ  :ֶנֱאַמר ּכָ ה ַיַעְמדּו ְלָבֵרְך ֶאת ָהָעם" :, ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ 318"ֵאּלֶ
  , (דברים כז, יב) 

ן  ַהּלָ ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש  -ַמה ּלְ    ,ּבִ
אן  ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש. - ַאף ּכָ    ּבִ

י    אֹוֵמר:  ְיהּוָדהַרּבִ

ּיֹ -  ה""ּכֹ  :ֵאינֹו ָצִריְך, ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר הַעד ׁשֶ ׁשֹון ַהּזֶ ּלָ   . "אְמרּו ּבַ
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
ֲעִמיָדה.  -  ה ְתָבֲרכּו""ּכֹ "   ּבַ

יָבה?  יׁשִ א ֲאִפיּלּו ּבִ ֲעִמיָדה, אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ה אֹוֵמר ּבַ   ַאתָּ
אן ן ,ה ְתָבֲרכּו""ּכֹ  :ֶנֱאַמר ּכָ ה ַיַעְמדּו ְלָבֵרְך" :ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ   , "ֵאּלֶ

ן ַמ  ַהּלָ ֲעִמיָדה –ה ּלְ    ,ּבַ
אן  ֲעִמיָדה. - ַאף ּכָ    ּבַ

י    אֹוֵמר:  ָנָתןַרּבִ

מֹו"" :ֵאינֹו ָצִריְך, ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ׁשְ ְרתֹו ּוְלָבֵרְך ּבִ 319ְלׁשָ
  , (דברים י, ח) 

ֵרת  ֲעִמיָדה –ַמה ְמׁשָ    ,ּבַ

ֲעִמיָדה –ַאף ְמָבֵרְך     ."ּבַ
  

ֵרת ּגּוֵפיּה ְמָנַלן    ?ּוְמׁשָ
  
ֵרת"ַלֲעמֹ  :ְכִתיבּדִ  320"ד ְלׁשָ

  . (דברים יח, ה) 
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
ִים.  -  "ּכה ְתָבֲרכּו"" ּפַ יאּות ּכַ ְנׂשִ   ּבִ

ִים?  ּפַ יאּות ּכַ ְנׂשִ ּלא ּבִ א ׁשֶ ִים, אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ּפַ יאּות ּכַ ְנׂשִ ה אֹוֵמר ּבִ   ַאתָּ
אן ן ,ה ְתָבֲרכּו""ּכֹ  :ֶנֱאַמר ּכָ א ַאֲהרֹ "ַויִּ  :ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ ָ   , (ויקרא ט, כב) ן ֶאת ָיָדו ֶאל ָהָעם ַוְיָבֲרֵכם"ׂשּ
ן  ַהּלָ ִים -ַמה ּלְ ּפַ יאּות ּכַ ְנׂשִ    ,ּבִ

אן  ִים - ַאף ּכָ ּפַ יאּות ּכַ ְנׂשִ   . "ּבִ
  

ָיא ֵליּה  יַקׁשְ   יֹוָנָתן:  ְלַרּבִ
ן כֹּ  ,ִאי" ַהּלָ דֹול, ְורַֹמה ּלְ   ֲעבֹוַדת ִצּבּור, וַ אׁש חֹוֶדׁש ֵהן ּגָ

אן ַא  דֹול ְורֹּכֹ - ף ּכָ    !אׁש חֹוֶדׁש ַוֲעבֹוַדת ִציּבּור?ֵהן ּגָ

                                                           

ר ֶאל ַאֲהרֹן 317 ּבֵ ָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם ּדַ ֵני ִיׂשְ ָניו ֵלאמֹר ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ּבְ   ְוֶאל ּבָ
שָכר וְ  318 ָ ְמעֹון ְוֵלִוי ִויהּוָדה ְוִיׂשּ ן ׁשִ ְרּדֵ ָעְבְרֶכם ֶאת ַהּיַ ִרִזים ּבְ ה ַיַעְמדּו ְלָבֵרְך ֶאת ָהָעם ַעל ַהר ּגְ   יֹוֵסף ּוִבְנָיִמןֵאּלֶ
יל ְיהָוה ֶאת  319 ֵעת ַהִהוא ִהְבּדִ ִרית הּבָ את ֶאת ֲארֹון ּבְ ִוי ָלׂשֵ ֶבט ַהּלֵ ה 'ַלֲעמֹד ִלְפֵני ה 'ׁשֵ מֹו ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ׁשְ ְרתֹו ּוְלָבֵרְך ּבִ   ְלׁשָ
ַחר ה 320 י בֹו ּבָ ם ה-ֱא  'ּכִ ׁשֵ ֵרת ּבְ ָבֶטיָך ַלֲעמֹד ְלׁשָ ל ׁשְ ִמים 'לֶֹהיָך ִמּכָ ל ַהּיָ   הּוא ּוָבָניו ּכָ

    "ירש

   מתני'
הכי גרסינן במתני' ברכת כהנים 
כיצד כו' במדינה אומר אותה 
שלש ברכות. שמפסיקין 
הכהנים בין פסוק לפסוק ועונין 

   הציבור אמן:
. לפי שאין במקדש ברכה אחת

עונין אמן במקדש ואין צריך 
כאן שום הפסק והכי מפרש 

  בגמרא: 
   . ביו''ד ה''י:ככתבו

   . באל''ף דל''ת:בכינויו
. מפני שצריך גד כתפותיהםכנ

נשיאות כפים כדאמרי' 
   בברייתא בגמרא:

. למעלה מראשיהם ובמקדש
מפני שמברכין את העם בשם 
המפורש ושכינה למעלה מקשרי 

   אצבעותיהם:
שאין מגביה למעלה מן הציץ 

. מפני שהשם כתוב את ידיו
   עליו:

  
  גמ' 

. שיגביהו את בנשיאות כפים
   ידיהם:

. אהך תןקשיא ליה לרבי יונ
גזירה שוה אי בגז''ש ילפת לה 
איכא למיפרך מה למלואים שכן 
קרבן ציבור כדכתיב (ויקרא ט) 
וירד מעשות החטאת והעולה 
והשלמים וכולן של ציבור 
כדכתיב קחו שעיר עזים וגו' 
וראש חדש הוה כדכתיב ביום 
החדש הראשון באחד לחדש 
תקים וגו' (שמות מ) והוא היה 

כדתניא  יום שמיני למלואים
בסדר עולם אותו היום נטל עשר 

   עטרות:
. משום ר' נתן אומר אינו צריך

דפרכא ליה גז''ש מייתי ליה 
   בהקישא:

. ולא אף בניו בנשיאות כפים
תיקשי תו שכן כ''ג דאין משיבין 

   על ההיקש:
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י    אֹוֵמר:  ָנָתןַרּבִ

ִמים"" :ֵאינֹו ָצִריְך, ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ל ַהּיָ   , (דברים יח, ה) הּוא ּוָבָניו ּכָ
ָניו לוֹ  יׁש ּבָ    ,ַמּקִ

ִים - ַמה הּוא  ּפַ יאּות ּכַ ְנׂשִ    ,ּבִ
ָניו  יאוּ  -ַאף ּבָ ְנׂשִ ִים, ּבִ ּפַ   ת ּכַ

ִמים" :ּוְכִתיב ל ַהּיָ    .""ּכָ
ירּות 321ְוִאיְתַקׁש  ָרָכה ְלׁשֵ   . ּבְ

  
  

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
ָרֵאל""ּכֹ " ֵני ִיׂשְ ם ַהְמפֹוָרׁש.  - ה ְתָבֲרכּו ֶאת ּבְ ֵ ׁשּ   ּבַ

ִכיּנּוי?  א ּבְ ם ַהְמפֹוָרׁש, אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ֵ ׁשּ ה אֹוֵמר ּבַ   ַאתָּ

ְלמּוד לֹוַמר:  ִמי""ְוׂשָ תַּ 322מּו ֶאת ׁשְ
יּוָחד ִלי.  - (במדבר ו, כז)  ִמי ַהּמְ   ׁשְ

ן בּוִלין ּכֵ ּגְ    ?ָיכֹול ַאף ּבַ
אן ִמי" :ֶנֱאַמר ּכָ מּו ֶאת ׁשְ   , "ְוׂשָ

ן ם"" :ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ מֹו ׁשָ 323ָלׂשּום ֶאת ׁשְ
  , (דברים יב, ה) 

ן ַהּלָ ִחיָרה,  -  :ַמה ּלְ ית ַהּבְ   ּבֵ
אן  ֵבית ַהּבְ  - ַאף ּכָ    .ִחיָרהּבְ

י  הַרּבִ ּיָ   אֹוֵמר:  יאׁשִ
  ֵאינֹו ָצִריְך, 

ִמי ָאבֹוא ֵאֶליךָ  :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ קֹום ֲאׁשֶ ָכל ַהּמָ 324""ּבְ
  , (שמות כ, כא) 

ְך?  ְעתָּ ָכל ָמקֹום ָסְלָקא ּדַ   ּבְ
א ִמְקָרא ֶזה ְמסֹוָרס הּואֶא     :ּלָ

ר ָאבֹוא ֵאֶליָך וּ  ָכל ָמקֹום ֲאׁשֶ ִמי. ּבְ יר ֶאת ׁשְ ם ַאְזּכִ יָך ׁשָ   ֵבַרְכתִּ
יךָ "ְוֵהיָכן     ?"ָאבֹוא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכּתִ

ִחיָרה,  ֵבית ַהּבְ   ּבְ

ם " ִמיׁשָ יר ֶאת ׁשְ ִחיָרה ַאְזּכִ ֵבית ַהּבְ   . ""ּבְ
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
ָרֵאל""ּכֹ " ֵני ִיׂשְ   , ה ְתָבֲרכּו ֶאת ּבְ

ָרֵאל,  ֵני ִיׂשְ א ּבְ   ֵאין ִלי ֶאּלָ
ִין?  ים ַוֲעָבִדים ְמׁשּוְחָרִרים ִמּנַ ִרים ָנׁשִ   ּגֵ

ְלמּוד לֹוַמר:  הוּ  – (במדבר ו, כג) "ָאמֹור ָלֶהם"תַּ    ."ְלכּוּלְ
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
ִנים.  -  "ּכה ְתָבֲרכּו"" ֶנֶגד ּפָ ִנים ּכְ   ּפָ

ה אֹוֵמר ִנים" :ַאתָּ ֶנֶגד ּפָ ִנים ּכְ נֶ "ּפָ ִנים ּכְ א ּפָ   ֶגד עֹוֶרף? , אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ

ְלמּוד לֹוַמר:  ָאָדם ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ  -  "ָאמֹור ָלֶהם"תַּ   . "ּכְ
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
קֹול ָרם.  -  "ּכה ְתָבֲרכּו""   ּבְ

ַלַחׁש?  א ּבְ   אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ

ְלמּוד לֹוַמר:  אֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ  -  "ָאמֹור ָלֶהם"תַּ ָאָדם ׁשֶ   . "ּכְ
  

                                                           

יל ה ֶאת ׁשֵ  321 ֵעת ַהִהוא ִהְבּדִ ִרית הּבָ את ֶאת ֲארֹון ּבְ ִוי ָלׂשֵ ה 'ַלֲעמֹד ִלְפֵני ה 'ֶבט ַהּלֵ מֹו ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ׁשְ ְרתֹו ּוְלָבֵרְך ּבִ   .(דברים י, ח) ְלׁשָ
ָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם 322 ֵני ִיׂשְ ִמי ַעל ּבְ מּו ֶאת ׁשְ   ְוׂשָ
ר ִיְבַחר ה 323 קֹום ֲאׁשֶ י ִאם ֶאל ַהּמָ בְ  'ּכִ ל ׁשִ הֱאלֵֹהיֶכם ִמּכָ ּמָ ְכנֹו ִתְדְרׁשּו ּוָבאָת ׁשָ ם ְלׁשִ מֹו ׁשָ   ֵטיֶכם ָלׂשּום ֶאת ׁשְ
קוֹ  324 ָכל ַהּמָ ָקֶרָך ּבְ ָלֶמיָך ֶאת צֹאְנָך ְוֶאת ּבְ י ְוָזַבְחתָּ ָעָליו ֶאת עֹלֶֹתיָך ְוֶאת ׁשְ ה ּלִ ֲעׂשֶ ח ֲאָדָמה תַּ יךָ ִמְזּבַ ִמי ָאבֹוא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכתִּ יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ   ם ֲאׁשֶ

    רש"י

. ולא תיקשי וכתיב כל הימים
 לך תו ראש חדש ועבודת צבור:

לומר . כואיתקש ברכה לשירות
ואע''ג דבהאי קראי לאו ברכה 
כתיבא אלא שירות לעמוד 
לשרת בשם ה' הוא ובניו כל 
הימים איתקוש ברכה ושירות 
בקרא אחרינא כדאמרי' לעיל 

   לשרתו ולברך בשמו:
   . ככתבו:בשם המיוחד

. וכי בכל בכל המקום ס''ד
מקום שם המיוחד נזכר הכתיב 
(שמות ג) זה שמי וזה זכרי לא 

אני נקרא (פסחים  כשאני נכתב
דף נ.) ועוד וכי בכל מקום 
שכינה באה ושורה דכתיב אבא 
אליך והוא לא יחד מקום 

   להזכרת השם:
. מהופך בכל מסורס הוא

המקום אשר אבא אליך באהל 
מועד שבמדבר ובשילה ובבית 

   עולמים:
או אינו אלא אפילו פנים כנגד 

. שאין הציבור צריכין עורף
   :להסב פניהם לצד הכהנים
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        בבבב- - - - לח, אלח, אלח, אלח, א .26
ר ֶאל "[ ּבֵ ָרֵאל ָאמֹור ָלֶהםּדַ ֵני ִיׂשְ ָניו ֵלאמֹר ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ּבְ   ].(במדבר ו, כג) "ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ַנִים קֹוֵרא, ָנְקִטיַנן   , 'ֵהןּכֹ 'ֵאינֹו קֹוֵרא  , ּוְלֶאָחד'ֲהִניםּכֹ ' :ִלׁשְ

ֱאַמר:  ּנֶ ַנִים - "ָאמֹור ָלֶהם"ׁשֶ   . ִלׁשְ
  

  : אַרב ִחְסּדָ ְוָאַמר 
  , 'ּכֲהִנים' :ֵהן קֹוֵראּכֹ  :ָנְקִטיַנן

ָרֵאל קֹוֵרא   , 'ּכֲהִנים' :ְוֵאין ִיׂשְ
ֱאַמר:   לח,ב ּנֶ ֵהא,^ֲאִמיָרה  - "ָאמֹור ָלֶהם"ׁשֶ ָלֶהם ּתְ ֶ    ִמׁשּ

  
ָווֵתיּה  ֵייּדְ ְוִהיְלְכָתא ּכְ   , ַאּבַ

ָווֵתיּה  אדּ ְוֵלית ִהיְלְכָתא ּכְ   .ַרב ִחְסּדָ
  

    רש"י

. כשיש שם לשנים קורא כהנים
שני כהנים לברך שליח צבור 
כשגמר ברכת הודאה קורא 
אותן כהנים והן הופכין פניהן 
שהיו הפוכין לצד התיבה 
להתפלל דהא אמרינן לקמן יהי 
רצון מלפניך שתהא ברכה זו 

   כו':
. מקרא דלהם נפקא אמור להם

לן ששליח צבור מזהיר אותן 
   לברך:

. אם שליח א כהניםכהן קור
צבור כהן הוא קורא ומזהיר את 
חביריו העומדים לפניו להחזיר 
פניהם ולברך את ישראל ואם 

  ישראל הוא אינו קורא כהנים: 
. אזהרה זו משלהם תהא
   הכהנים יזהירו:
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        לח, בלח, בלח, בלח, ב .27
  "ה לברכ"ה דוכ"ן בעבוד"ה כו"ס מכי"ר נהנ"ה בעגל"ה). מתאו :(ִסיָמן

  
י  ָאַמר ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

ת ּכֹ  ה ְלִבְרּכַ רּוְך הּוא ִמְתַאּוֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ִין ׁשֶ    ?ֲהִניםִמּנַ
ֱאַמר:  ּנֶ ָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם"ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ִמי ַעל ּבְ מּו ֶאת ׁשְ    .(במדבר ו, כז) "ְוׂשָ

  
י  ַמרְוָא  ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

ל ּכֹ  ָבֵרְך ּכָ ּמְ ֵרךְ  - ֵהן ׁשֶ   , ִמְתּבָ
ֵאינֹו ְמָבֵרְך  ֵרְך,  - ְוׁשֶ   ֵאין ִמְתּבָ

ֱאַמר:  ּנֶ 325"ַוֲאָבְרָכה ְמָבֲרֶכיָך"ׁשֶ
  . (בראשית יב, ג) 

  
י  ְוָאַמר ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ
ל ּכֹ  ֵאינֹו עֹוֶלה ַלּדּוָכן ּכָ ה - ֵהן ׁשֶ ה ֲעׂשֵ לֹׁשָ ׁשְ   : עֹוֵבר ּבִ

  , (במדבר ו, כג) "ּכה ְתָבֲרכּו"
  , (במדבר ו, כג) "ָאמֹור ָלֶהם"

ִמי" מּו ֶאת ׁשְ   . (במדבר ו, כז) "ְוׂשָ
  

   ָאַמר: ַרב
ן ֲחלּוָצה הּוא ה אֹו ּבֶ רּוׁשָ ן ּגְ א ּבֶ ּמָ ין ׁשֶ ׁשִ   . חֹוׁשְ

  
ִליֵגיְוָלא    , ּפְ
ָסֵליק ִלְפָרִקים - ָהא     .ּדְ
ָלא ָסֵליק ִלְפָרִקים - ָהא    . ּדְ

  
י  ְוָאַמר ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ
ל ּכֹ  ֵאינֹו עֹוֶלהּכָ   ׁשּוב ֵאינֹו עֹוֶלה,  -  ֲעבֹוָדהּבְ  ֵהן ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ א ַאֲהרֹ ׁשֶ ָ ׂשּ ֶרד ֵמֲעׂשֹ "ַוּיִ את ְוָהעֹ ן ֶאת ָיָדו ֶאל ָהָעם ַוְיָבֲרֵכם ַוּיֵ ָלִמים"ת ַהַחּטָ ְ   , קרא ט, כב)(וי ָלה ְוַהׁשּ
ן ַהּלָ ֲעבֹוָדה, - ַמה ּלְ    ּבַ

אן ֲעבֹוָדה.  -  ַאף ּכָ   ּבַ
  

   !ִאיִני?
י ְוָהא  יוְ  ַאִמיַרּבִ   ! ָסְלִקי ַאִסי ַרּבִ

  
י  יוְ  ַאִמיַרּבִ ְרַעְייהוּ  ַאִסי ַרּבִ ָרא ָהוּו ָעְקִרי ּכַ    ,ֵמִעיּקָ

  . ִמְמָטא לֹא ֲהָוה ָמטּו ָהָתם
  

י ְוִכְדָתֵני  ֲעיָ ַרּבִ   א: אֹוׁשַ
ּלא ָעַקר ֶאת ַרְגָליו, " א ׁשֶ נּו, ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

  . "עֹוֶלה –ֲאָבל ָעַקר ֶאת ַרְגָליו 
  

   :ּוְתַנן ַנִמי
תֹו " יו ְוחֹוֵזר ִלְתִפּלָ ּפָ א ֶאת ּכַ ּנֹוׂשֵ אי –ִאם ַהְבָטָחתֹו ׁשֶ ַ   . (ברכות לד.) "ַרׁשּ
  

ּה:    ְוָהֵויַנן ּבָ
א ,ָהא לֹא ָעַקר א ֶאּלָ ָנד ּפּוְרּתָ א -  ּדְ ָעַקר ּפּוְרּתָ   .ָהָכא ַנִמי ּדְ

  
י  ְוָאַמר ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

ָרָכה ְלָבֵרךְ  ל ּבְ א ְלטֹוב ַעִין,  ֵאין נֹוְתִנין ּכֹוס ׁשֶ   ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ ל""טֹוב ַעִין הּוא ְיבֹ ׁשֶ ְחמֹו ַלּדָ י ָנַתן ִמּלַ   , (משלי כב, ט) ָרְך ּכִ

יְקֵרי    . 'ְיָבֵרךְ 'א ֶאלָּ  "ְיבֹוָרְך"ַאל ּתִ
  

י  ְוָאַמר ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ
ָצֵרי ָהַעִין יִרין ּבְ ֲאִפיּלּו עֹופֹות ַמּכִ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ

                                                           

חֹת ָהֲאָדָמה 325 ּפְ ְלָך ָאאֹר ְוִנְבְרכּו ְבָך ּכֹל ִמׁשְ   ַוֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכיָך ּוְמַקּלֶ

    רש"י

. תלה ושמו את שמי
הכתוב הדבר בהן להיות 
ברכה זו שימת שמו על 
עמו ולא עשאה צורך 

צורך ישראל אלא 
   מקום:

. דאילו ואברכה מברכיך
ואני אברכם אישראל 
קאי כר''ע דאמר באלו 
טריפות (חולין דף מט.) 
למדנו ברכה לישראל 
מפי כהנים מפי הגבורה 
לא למדנו כשהוא אומר 
ואני אברכם הוי אומר 
הכהנים מברכים את 
ישראל והקב''ה מסכים 

   על ידם:
. בחגים לפרקים

   ובמועדים:
. ודהשאינו עולה בעב

קודם שיסיים שליח 
צבור רצה צריך לעלות 

   על הדוכן:
. אלמא וירד מעשות

בעוד עבודה בידו בירך 
ואח''כ וירד מעשות 
אלמא השתא הוא 

   דגמר:
מעיקרא הוו עקרי 

. ממקומן כרעייהו
בעבודה אבל רחוק היה 
מקומן מן הדוכן ולא 
מטו עד דגמרה ברכת 

   העבודה:
. בברכות אם ותנן נמי

ו' רישא הכי הבטחתו כ
איתא העובר לפני 
התיבה לא יענה אמן 
אחר הכהנים מפני 
הטירוף ואם אין שם 
כהן אלא הוא לא ישא 
את כפיו שלא תיטרף 
דעתו בשובו לתפלתו ולא 
ידע להתחיל מיד בשים 
שלום ואם הבטחתו 
שהוא מלומד בדבר ולא 
תטרף דעתו נושא את 

   כפיו וחוזר לתפלתו:
. לישא את כפיו: רשאי

לא עלה בעבודה  והא
אלא דעקר פורתא וש''מ 
סגי בהכי שעוקר מעט 
רגליו לילך לצד הדוכן 

   בעבודה:
   . בהמ''ז:לברך

. שונאי בצע לטוב עין
   וגומלי חסד בממונן:

 



202                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

ֱאַמר:  ּנֶ ָנף"ׁשֶ ַעל ּכָ ל ּבַ ֵעיֵני ּכָ ת ּבְ ם ְמזָרה ָהָרׁשֶ י ִחּנָ   . (משלי א, יז) "ּכִ
  

י  ְוָאַמר ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ
ֱהנֶ  ל ַהּנֶ ָלאוּכָ ֵרי ָהַעִין עֹוֵבר ּבְ    ,ה ִמּצָ

ֱאַמר:  ּנֶ ְלַחם ֶאת ֶלֶחם ַרע ָעִין.ׁשֶ    .."ַאל ּתִ
ֵתה יֹ  ן הּוא ֱאכֹול ּוׁשְ ַנְפׁשֹו ּכֶ ַער ּבְ מֹו ׁשָ י ּכְ 326"אַמר ָלךְ ּכִ

  . ז)-(משלי כג, ו 
  

ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ
ֵני ָלאִוין, ׁשְ    עֹוֵבר ּבִ

ְלַחם"   , "ַאל תִּ
ְתָאו""וְ    . ַאל ּתִ
  

י  ְוָאַמר ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ
ִביל ָצֵרי ָהַעִין,  ׁשְ א ּבִ ָאה ֶאּלָ   ֵאין ֶעְגָלה ֲערּוָפה ּבָ

ֱאַמר:  ּנֶ ה"ׁשֶ ם ַהּזֶ ְפכּו ֶאת ַהּדָ 327"ְוָענּו ְוָאְמרּו ָיֵדינּו לֹא ׁשָ
   .(דברים כא, ז) 

  
ית  ְקֵני ּבֵ ּזִ נּו ָעְלָתה ׁשֶ ין ׁשֹוְפֵכי ָדִמים ֵהםְוִכי ַעל ִלּבֵ   ? ּדִ

  
א א, ֶאלָּ ְחנּוהּו.  לֹא ּבָ   ְלָיֵדינּו ּוְפַטְרנּוהּו, ְולֹא ְרִאינּוהּו ְוִהּנַ

א ְלָיֵדינּו ּוְפַטְרנּוהוּ " לֹא ְמזֹונֹות "לֹא ּבָ   , ּבְ
ְחנּוהוּ " לֹא ְלָוָייה "לֹא ְרִאינּוהּו ְוִהּנַ   . ּבְ
  

                                                           

ְתָאיו ְלַמְטַעּמָֹתיו וווו 326 ְלַחם ֶאת ֶלֶחם ַרע ָעִין ְוַאל (תתאו) תִּ ל ִעּמָ  זזזז. ַאל תִּ ֵתה יֹאַמר ָלְך ְוִלּבֹו ּבַ ן הּוא ֱאכֹל ּוׁשְ ַנְפׁשֹו ּכֶ ַער ּבְ מֹו ׁשָ י ּכְ   ךְ ּכִ
ה ְוֵעיֵנינּו לֹא ָראוּ  327 ם ַהּזֶ ְפכּו ֶאת ַהּדָ   ְוָענּו ְוָאְמרּו ָיֵדינּו לֹא (שפכה) ׁשָ

    רש"י

. ואין אוכלים מכירין בצרי עין
   משלהם:

. לעיל כי חנם מזורה הרשת
מיניה משתעי בצרי עין נארבה 

ר נמצא וגו' לדם וגו' ' כל הון יק
כי חנם מזורה הרשת לשון 
יזורה על נוהו גפרית כך דרכם 
של ציידים לזרות חטים 
ושעורים ברשתם כדי שיבואו 
העופות לאכול ואלו צרי העין 
חנם מאבדין מזונות שזורין 
ברשתם בעיני כל בעל כנף שאף 
הן מכירין בהן ואין נהנין 

   ממזונותיהן:
. שער זה על כי כמו שער בנפשו

חנו לשון פעל הוא ונקודתו כר
מוכחת עליו שחציו קמץ וחציו 
פתח וטעמו למטה כאילו זה 
האוכל מירר והשעיר בנפשו של 
צר עין וכך הוא לשון כתאנים 
השוערים (ירמיה כט) ומנחם בן 
סרוק פירשו לשון שיעור תמיד 
הוא משער כמה יאכל זה ועד 

   מתי:
. כלומר ופטרנוהו בלא מזונות

ולא היה לו  למזונות הוצרך
וראה אחד נושא מזונות ובא 
לחוטפם ממנו לאונס רעבון 

   ועמד זה עליו והרגו:
   . חבורה שילך עמהם:בלא לוייה
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        לח, בלח, בלח, בלח, ב .28
אָאַמר  י  ָאַמר ַאּדָ ְמ ַרּבִ   : ַלאיׂשַ

ּה ּכֹ  ּכּוּלָ ֶנֶסת ׁשֶ ית ַהּכְ ן עֹוִלין ַלּדּוָכן. -ֲהִנים ּבֵ    ּכּוּלָ
  

  ְלִמי ְמָבְרִכין? 
  

י  ָאַמר   : ֵזיָראַרּבִ
דֹות. ָ ׂשּ ּבַ    ַלֲאֵחיֶהם ׁשֶ

  
  ? ִאיִני

ֵריּה ְוָהָתֵני  א ּבְ יאּדְ ַאּבָ ר ִחּיָ    :ַרב ִמְנָיִמין ּבַ
ֲאחֹוֵרי כֹ " כְ ָעם ׁשֶ ָרָכהֲהִנים ֵאיָנן ּבִ   ! ַלל ּבְ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
  , ַדֲאִניֵסי - ָהא 
ָלא ֲאִניֵסי - ָהא     .ּדְ

  
יחֹוֵריְוָהָתֵני  ׁשִ יְרֵתא ּדְ יִמי ִמּבִ   : ַרב ׁשִ

ּה ּכֹ" ּכּוּלָ ֶנֶסת ׁשֶ ית ַהּכְ    !"ין, ּוִמְקָצָתן עֹוִנין ָאֵמןִמְקָצָתן עֹוִל  - ֲהִנים ּבֵ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
יר - ָהא  ּיַ ּתַ ִאיׁשְ ָרה ּדְ י ֲעׂשָ   , ּבֵ
ָרהּדְ  - ָהא  י ֲעׂשָ יר ּבֵ ּיַ ּתַ   . לֹא ִאׁשְ

  
  

    רש"י

. דאניסי במלאכתן שבשדות
   ואין יכולין לבא:

. העומדין בבהכ''נ דלא אניסי
אחורי הכהנים לא אניסי אלא 
שאין הברכה חשובה עליהם 

ני לעקור רגליהם ולבא לפ
הכהנים להיות מתברכים פנים 
כנגד פנים כדת הלכך אינם 
בכלל ברכה כדאמרי' כה תברכו 

   פנים כנגד פנים:
. לשון בירה. מבירתא דשחורי

   שחורי מקום:
. מקצתן אישתייר בי עשרה

עולין לדוכן והעשרה עונין אמן 
לא אישתייר בי עשרה לא חשיב 
לברכה לחודייהו הילכך כולן 

אחיהם עולין ומברכין ל
   שבשדות:
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        לט, אלט, אלט, אלט, א    ––––    לח, בלח, בלח, בלח, ב .29
   :ּגּוָפא
ָנא  ֵריּה ּתָ א ּבְ יאּדְ ַאּבָ ר ִחּיָ   : ַרב ִמְנָיִמין ּבַ

ֲאחֹוֵרי ּכֹ" ָרָכה - ֲהִנים ַעם ׁשֶ ְכַלל ּבְ    ."ֵאיָנן ּבִ
  

יָטא ׁשִ    :ּפְ
י ּגּוֵצי  ַאּפֵ   . ָלא ַמְפְסֵקי - ֲאִריֵכי ּבְ

יָבה    .לֹא ַמְפְסָקא -  ּתֵ
  

ה    ? ַמאי - ְמִחיּצָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י  ָאַמרּדְ  ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

ַמִים ָ ׁשּ ּבַ ָרֵאל ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ין ִיׂשְ ְרֶזל ֵאיָנּה ַמְפֶסֶקת ּבֵ ל ּבַ ה ׁשֶ   . ֲאִפיּלּו ְמִחיּצָ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
  ? ְצָדִדין ַמהוּ 

  
א ָמ ָאַמר  יַאּבָ ר ַרב ַאׁשִ   : ר ּבַ

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְתַנן    :ּדִ

ון ְלַהּזֹות ְלָפָניו"  לט,א ּוֵ ה ְלַאֲחָריו, ^ ִנְתּכַ   ְוִהּזָ
ה ְלָפָניו סּוָלה.  -  ְלַאֲחָריו ְוִהּזָ ָאתֹו ּפְ   ַהּזָ

ָניו  ּפָ ּבְ ה ַעל ְצָדִדין ׁשֶ ָרה -ְלָפָניו ְוִהּזָ ׁשֵ ָאתֹו ּכְ    .(פרה יב, ב) "ַהּזָ
  
  

    רש"י

. אריכי באפי גוצי לא מפסקי
בין כהנים מהיות בכלל ברכה 

  דאם כן אין לדבר סוף: 
. ואף שם היו כלים והזה לאחריו

   הצריכין הזאה:
. דבעינן כוונה הזאתו פסולה

לטהרה כדכתיב (במדבר יט) 
והזה הטהור על הטמא שיהא 

   מתכוין לו:
. צדדין שיש על הצדדין שבפניו

מנו ולהלן ולא צדדין שישנו מ
ממנו ולאחור והכי נמי העומדין 
בצדדין של כהן הימנו ולהלן 
בכלל ברכה הן דכלפניו דמי 
אבל של אחר הימנו אע''פ שאינן 

 אחריהן ממש כלאחריו דמי:
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        לט, אלט, אלט, אלט, א .30
ר ַרב הּוָנאר ָאַמ    : ָרָבא ּבַ

ח ֵסֶפר ּתֹוָרה  ְפּתָ ּנִ יָון ׁשֶ ְדַבר ֲהָלָכה,  - ּכֵ ר ֲאִפיּלּו ּבִ   ָאסּור ְלַסּפֵ
ֱאַמר:  ּנֶ 328ּוְכִפְתחֹו ָעְמדּו ָכל ָהָעם""ׁשֶ

  , (נחמיה ח, ה) 
ִתיָקה,  - ְוֵאין ֲעִמיָדה  א ׁשְ   ֶאּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ רּו כִּ ׁשֶ י לֹא ְיַדּבֵ י ּכִ    .(איוב לב, טז) י ָעְמדּו לֹא ָענּו עֹוד""ְוהֹוַחְלּתִ
  

י  א ָאַמר ֵזיָראַרּבִ    :ַרב ִחְסּדָ
  . (נחמיה ח, ג) "ְוָאְזֵני ָכל ָהָעם ֶאל ֵסֶפר ַהּתֹוָרה": ֵמָהָכא

  
י  ְוָאַמר ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ
ל ּכֹ  ּלא ָנַטל ָיָדיוּכָ יו,  ֵהן ׁשֶ ּפָ א ֶאת ּכַ ָ   לֹא ִיׂשּ

ֱאַמר: ּנֶ אּו ְיֵדיֶכם קֹ  ׁשֶ   . (תהלים קלד, ב) ֶדׁש ּוָבְרכּו ֶאת ה'""ׂשְ
  
  

                                                           

ל ָהָעם ָהָיה ּוְכִפְתחֹו ָעְמדּו ָכל ָהָעם 328 י ֵמַעל ּכָ ֶפר ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ּכִ ח ֶעְזָרא ַהּסֵ ְפתַּ   ַוּיִ

    רש"י

. וכשהתחיל ובעזרא ובפתחו
   כתיב:
   . שתקו:עמדו

. לפני עלותו שלא נטל ידיו
  לדוכן:
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        בבבב- - - - לט, אלט, אלט, אלט, א .31
ְלִמיָדיו ֶאת" ֲאלּו תַּ י  ׁשָ ּמּוַע ַרּבִ ן ׁשַ   : ֶאְלָעָזר ּבֶ
  ה ֶהֱאַרְכתָּ ָיִמים? ֶמ ּבַ 

ְרָיא,   ָאַמר ָלֶהן:  ְנּדַ ֶנֶסת ַקּפֶ ית ַהּכְ יִתי ּבֵ ַמי לֹא ָעׂשִ   ִמּיָ
י ַעל ָר  ַסְעתִּ י ַעם קֹוֶדׁש, ְולֹא ּפָ   אׁשֵ

ָרָכה לֹא ּבְ י ּבְ ּפַ אִתי ּכַ    ."ְולֹא ָנׂשָ
  

   ?'ְמָבֵרךְ 'ַמאי 
  

י  ָאַמר אָאַמר  ֵזיָראַרּבִ   : ַרב ִחְסּדָ
ל ַאֲהרֹ  תֹו ׁשֶ ָ ְקדּוׁשּ נּו ּבִ ׁשָ ר ִקּדְ ַאֲהָבה"."ֲאׁשֶ ָרֵאל ּבְ נּו ְלָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיׂשְ    ן ְוִצּוָ

  
ְרֵעיּה  י ָעַקר ּכַ   ? אי ָאַמרַמ  - ּכִ

  
ָפֶניָך ה' ֱא  ָרֵאל, -"ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ָך ִיׂשְ יָתנּו ְלָבֵרְך ֶאת ַעּמְ ּוִ ּצִ ָרָכה זֹו ׁשֶ ֵהא ּבְ ּתְ   לֵֹהינּו ׁשֶ

ּה ִמְכׁשֹול ְוָעֹון".    לֹא ְיֵהא ּבָ
  

יּבּוָרא ַמאי ָאַמר יּה ִמּצִ    ?ְוִכי ַמֲהַדר ַאּפֵ
  

ֵריּה  אַאְדּבָ   : , ְוָדַרׁש ַרב עּוְקָבאלְ  ַרב ִחְסּדָ
נּו    לט,ב ה ִעּמָ ַזְרּתָ ָעֵלינּו, ֲעׂשֵ ּגָ ֶ ינּו ַמה ׁשּ ל עֹוָלם! ָעׂשִ נוּ ^"ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִהְבַטְחּתָ ֶ   . ַמה ׁשּ

ַמִים ָ ָך ִמן ַהׁשּ עֹון ָקְדׁשְ ִקיָפה ִמּמְ ָרֵאל[ "ַהׁשְ ָך ֶאת ִיׂשְ    ,ּוָבֵרְך ֶאת ַעּמְ
ה ָלנוּ  ר ָנַתּתָ    ,ְוֵאת ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ

ֲא  ְעּתָ ַלֲאבֵֹתינּו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ּכַ ּבַ ר ִנׁשְ   . (דברים כו, טו)] ׁשֶ
  
  

    רש"י

. איזה זכות ארכת ימיםבמה ה
   בידך שהארכת ימים:

. לקצר דרכו דרך קפנדריא
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

שבים התלמידין בבית שהיו יו
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:
. שכהן ולא נשאתי כפי לברך

   היה:
. ברכה דמפרש ואזיל בלא ברכה

   מאי מברך:
. בעבודה למיסק רעיהוכי עקר כ

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:
. שתסכים על מה שהבטחתנו

ידינו כדכתיב ואני אברכם 
   (במדבר ו):
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        לט, בלט, בלט, בלט, ב .32
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ִאים ָלכֹוף ֲהִניםֵאין ַהּכֹ  ָ ֵרי ַרׁשּ ּבּור ִקיׁשְ ֵניֶהם ִמן ַהּצִ ְחִזרּו ּפְ ּיַ עֹוֵתיֶהן ַעד ׁשֶ   . ֶאְצּבְ
  

י  ָאַמר אָאַמר  ֵזיָראַרּבִ   : ַרב ִחְסּדָ
אי ִלְקרֹות ַ ּבּור ,ֲהִנים""ּכֹ  :ֵאין ַהּקֹוֵרא ַרׁשּ י ַהּצִ ְכֶלה "ָאֵמן" ִמּפִ ּיִ    .ַעד ׁשֶ

ְבָרָכהֵאין ַהּכֹ וְ  ִאין ְלַהְתִחיל ּבִ ָ יּבּור  ,ֲהִנים ַרׁשּ ְכֶלה ּדִ ּיִ י ַהּקֹוֵראַעד ׁשֶ    .ִמּפִ
ִאין ַלֲענֹות ָ ּבּור ַרׁשּ ְכֶלה ּבְ  ,"ָאֵמן" :ְוֵאין ַהּצִ ּתִ י ַהּכֹ ַעד ׁשֶ   ֲהִנים, ָרָכה ִמּפִ

ּבּורְוֵאין ַהּכֹ  י ַהּצִ ְכֶלה "ָאֵמן" ִמּפִ ּיִ ְבָרָכה ַאֶחֶרת ַעד ׁשֶ ִאין ְלַהְתִחיל ּבִ ָ    .ֲהִנים ַרׁשּ
  

י  ְוָאַמר אָאַמר  ֵזיָראַרּבִ   : ַרב ִחְסּדָ
ּבּורֵאין ַהּכֹ  ֵניֶהם ִמן ַהּצִ ִאין ְלַהֲחִזיר ּפְ ָ ְתִחיל  ֲהִנים ַרׁשּ ּיַ ִליַח ִצּבּור ּבְ ַעד ׁשֶ לֹום"ׁשְ ים ׁשָ    ."ׂשִ

ִאין ַלֲעקֹור ַרְגֵליֶהם ְוֵליֵלךְ  ָ לֹום".  ְוֵאיָנן ַרׁשּ ים ׁשָ ִליַח ִצּבּור "ׂשִ ְגמֹור ׁשְ ּיִ   ַעד ׁשֶ
  
  

    רש"י

. לכוף קשרי אצבעותיהם
אצבעותיהם שפושטין 

כשמברכין ולאחר שגמרו סוגרין 
אגרוף שלהם כשאר בני אדם 
קשרי אצבע הם החליות 

   שכופפין ופושטין בהם:
. שליח צבור שקורא אין הקורא

 כהנים שיחזירו פניהם לברך:
   . של ברכת הודאה:אמן

   . כהנים:דיבור
. מן הדוכן אלא לעקור רגליהם

עומדין כפופין לפני התיבה. יש 
כאן סדר נשיאות כפים ללמוד מ

כך הוא עוקר רגליו בעבודה 
ממקומו ובא לפני התיבה 
ומתפלל יהי רצון שתהא ברכה 
כו' כדלעיל ומאריך בה עד 
שתכלה אמן של הודאה מפי 
צבור ושליח צבור קורא כהנים 
אם שנים הם ואם יחיד הוא 
אינו קורא והוא מחזיר פניו 
מאיליו כדאביי דאמר לעיל (דף 

ן קורא כהנים לח.) לא' אי
וכשכלה דיבור מפי קורא מברך 
אשר קדשנו כו' ואח''כ מתחילין 
בברכה וכשכלה אמן אחרון מפי 
צבור הן מחזירין פניהם וכופפין 
קשריהם אם רוצים ושליח 
צבור מתחיל שים שלום 
והכהנים מתפללין רבש''ע עשינו 
מה שגזרת עלינו כו' ומאריכין 
בה עד שתכלה ברכה מפי שליח 

ועוקרין רגליהם והולכין צבור 
   להם:
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        לט, בלט, בלט, בלט, ב .33
י  ָאַמרוְ  אָאַמר  ֵזיָראַרּבִ   : ַרב ִחְסּדָ

ִאין ַלֲענֹות ָ ּבּור ַרׁשּ ְכֶלה ּבְ  ,"ָאֵמן" :ֵאין ַהּצִ ּתִ י ַהּקֹוֵראַעד ׁשֶ    .ָרָכה ִמּפִ
ּתֹוָרה אי ִלְקרֹות ּבַ ַ יִּ  ,ְוֵאין ַהּקֹוֵרא ַרׁשּ ּבּורַעד ׁשֶ י ַהּצִ    .ְכֶלה "ָאֵמן" ִמּפִ

ְרּגּום ּתַ אי ְלַהְתִחיל ּבַ ַ ם ַרׁשּ יִּ  ,ְוֵאין ַהְמַתְרּגֵ י ַהּקֹוֵראַעד ׁשֶ סּוק ִמּפִ    .ְכֶלה ּפָ
ָפ  אי ְלַהְתִחיל ּבְ ַ ם.  ,סּוק ַאֵחרְוֵאין ַהּקֹוֵרא ַרׁשּ י ַהְמַתְרּגֵ ְרּגּום ִמּפִ ְכֶלה ּתַ ּיִ   ַעד ׁשֶ

  
י  ָאַמר ְנחּוםַרּבִ י  ָאַמר ּתַ ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

ָנִביא, ְפִטיר ּבְ ּתֹוָרה ַהּמַ ְקָרא ּבַ ּיִ ה ָצִריְך ׁשֶ ִחיּלָ    .ּתְ
  

י  ְוָאַמר ְנחּוםַרּבִ י  ָאַמר ּתַ ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ
ֵלל ֵסֶפר ּתֹוָרה. ֵאי ּגָ ּיִ ָנִביא ַעד ׁשֶ אי ְלַהְפִטיר ּבְ ַ ְפִטיר ַרׁשּ   ן ַהּמַ

   
י  ְוָאַמר ְנחּוםַרּבִ י ָאַמר ּתַ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

יָבה יט ֶאת ַהּתֵ אי ְלַהְפׁשִ ַ ִליַח ִצּבּור ַרׁשּ ֵני ְכבֹוד ִצּבּור, ֵאין ׁשְ ִצּבּור, ִמּפְ    .ּבְ
  
  

י  ְוָאַמר י  ָאַמר ְנחּוםּתַ ַרּבִ ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ
ִאין ָלֵצאת ָ ּבּור ַרׁשּ ְמקֹומוֹ  ֵאין ַהּצִ יַח ּבִ ֵטל ֵסֶפר ּתֹוָרה ְוַיּנִ ּנָ ּיִ   .ַעד ׁשֶ

  
מּוֵאל וּ    ָאַמר: ׁשְ

ֵצא ּיֵ   . ַעד ׁשֶ
  

ִליֵגיְוָלא     :ּפְ
יְתָחא ַאֲחִריָנא - ָהא  א ּפִ ִאיּכָ   . ּדְ
יְתָחא - ָהא  א ּפִ ֵליּכָ    .ַאֲחִריָנא ּדְ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ר ָאִהיָנא ָרּה ִלי ּבַ ֵלכּו": ַאְסּבְ 329"ַאֲחֵרי ה' ֱאלֵֹהיֶכם ּתֵ
  . יג, ה) (דברים 

  
  

                                                           

ֵלכּו ְואֹתֹו ִתיָראּו ְוֶא - ֱא  'ַאֲחֵרי ה 329 קּוןלֵֹהיֶכם תֵּ ָמעּו ְואֹתֹו ַתֲעבֹדּו ּובֹו ִתְדּבָ מֹרּו ּוְבקֹלֹו ִתׁשְ ׁשְ   ת ִמְצֹוָתיו תִּ

    רש"י

. של ברכת עד שיכלה אמן
התורה וכל הני משום דתרי קלי 

   לא משתמעי:
. במטפחותיו עד שתגלל ס''ת

כדי שלא יהו הגוללים טרודים 
   מלשמוע הפטרה מפי המפטיר:

. כל להפשיט את התיבה בצבור
זמן שהצבור בבהכ''נ שהיה 
דרכם להביא ס''ת מבית אחר 

מר בו לבית הכנסת שמשת
ופורסין בגדים נאים סביב 
התיבה ומניחין אותה בתוכה 
וכשיוצאין משם ונוטלין ס''ת 
להוליכו לבית המשתמר בו לא 
יפשיטו הבגדים מן התיבה בפני 
הצבור שטורח צבור לעכב שם 
עם ס''ת אלא מוליך ס''ת לביתו 
ומניחו והעם יוצאים אחריו 
ואח''כ הוא בא ומפשיט את 

   התיבה:
. משנטל איכא פיתחא אחרינא

ס''ת לצאת דרך פתחו הרוצה 
לצאת בפתח אחר יוצא ואפי' 
לא יצא ס''ת ליכא פיתחא 
אחרינא נכון שיצא ס''ת תחילה 
ולא יצא האדם בפתח לפני 

   ס''ת:
. חכם בר אהינא אסברה לי

ששמו בר אהינא אסברה לי 
   הבינני טעמו של דבר:
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ַהּכֹ  ְזַמן ׁשֶ   אֹוְמִרים?  ם ְמָבְרִכים ֶאת ָהָעם, ַמה ֵהןֲהִניּבִ

  
י  ָאַמר אָאַמר  ֵזיָראַרּבִ    :ַרב ִחְסּדָ

ְרכּו ה' ַמְלָאָכי ּבֵרי כַח "ּבָ ָברוֹ [ ו ּגִ קֹול ּדְ מַֹע ּבְ י ְדָברֹו ִלׁשְ    .(תהלים קג, כ) ]"עֹׂשֵ
ְרָתיו עֹ  ל ְצָבָאיו ְמׁשָ ְרכּו ה' ּכָ י ְרצֹונֹו""ּבָ    .(תהלים קג, כא) ׂשֵ

י ֶאת ה'" ְרִכי ַנְפׁשִ ְלּתֹו ּבָ ָכל ְמקמֹות ֶמְמׁשַ יו ּבְ ל ַמֲעׂשָ ְרכּו ה' ּכָ    .(תהלים קג, כב) "ּבָ
  
ָתאמוּ ּבְ  ּבָ ׁשַ    אֹוְמִרים? ַמה ֵהן ,ָסֵפי ּדְ
  

י  ָאַמר    :ַאִסיַרּבִ
ל ַעְבֵדי ה' ְרכּו ֶאת ה' ּכָ ה ּבָ ֲעלֹות ִהּנֵ יר ַהּמַ ילֹות[ "ׁשִ ּלֵ ֵבית ְיהָוה ּבַ    .(תהלים קלד, א) ]"ָהעְֹמִדים ּבְ

אּו ְיֵדֶכם קֹ    .(תהלים קלד, ב) ֶדׁש ּוָבְרכּו ֶאת ה'""ׂשְ
יּ  רּוְך ה' ִמּצִ ם ַהְללּוָיּה"ֹון ׁשֹ "ּבָ לִָ   .(תהלים קלה, כא) ֵכן ְירּוׁשָ

  
ּיֹון" :ְוֵליָמא ַנִמי ַההּוא ִעְנָייָנא (תהלים קלד, ג) "ְיָבֶרְכָך ה' ִמּצִ ְכִתיב ּבְ   ! ּדִ

  
ֵריּה ָאַמר  י ּדְ ְיהּוָדה ּבְ ִזיַרּבִ ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ

דֹוׁש  ל ַהּקָ ִבְרכֹוָתיו ׁשֶ ִהְתִחיל ּבְ רּוְך הּוא ִמּתֹוְך ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ִבְרכֹוָתיו ׁשֶ ים ּבְ רּוְך הּוא ְמַסּיֵ   . ּבָ
  

ַתֲעִניָתא ִמְנָחָתא ּדְ   ? ַמאי ָאְמִרי ,ּבְ
  

ר ַיֲעקֹ ָאַמר     :בַרב ַאָחא ּבַ
ֶמךָ "ִאם ֲעֹוֵנינּו ָענּו  ה ְלַמַען ׁשְ י ַרּבּו ְמׁשּובֵֹתינּו ְלָך ָחָטאנוּ [ ָבנּו ה' ֲעׂשֵ    .ז) (ירמיה יד, ]"ּכִ

ֵעת ָצָרה יעֹו ּבְ ָרֵאל מֹוׁשִ ָאֶרץ "ִמְקֵוה ִיׂשְ ֵגר ּבָ ה ִתְהֶיה ּכְ    .(ירמיה יד, ח) ]"ּוְכאֵֹרַח ָנָטה ָללּון[ ָלּמָ
ִאיׁש ִנְדָהם כְּ  ה ִתְהֶיה ּכְ יַע "ָלּמָ נִּ [ ִגּבֹור לֹא יּוַכל ְלהֹוׁשִ ְמָך ָעֵלינּו ִנְקָרא ַאל ּתַ נּו ְיהָוה ְוׁשִ ה ְבִקְרּבֵ   .  (ירמיה יד, ט) ]ֵחנוּ ְוַאּתָ

  
ִכיּפּוֵרי   מ,א יֹוָמא ּדְ ְנִעיָלה ּדְ    ?ַמאי ָאַמר, ּבִ

  
ַמְתִניָתא ָמר זּוְטָראָאַמר    : ְוָאְמִרי ָלּה ּבְ

ה ִכי ֵכן ְיבֹ  ֶבר ְיֵרא ה'"ִהּנֵ   . "(תהלים קכח, ד) "ַרְך ּגָ
ם ּכל ְיֵמ  לִָ טּוב ְירּוׁשָ ּיֹון ּוְרֵאה ּבְ יָך""ְיָבֶרְכָך ה' ִמּצִ   . (תהלים קכח, ה) י ַחּיֶ

ָרֵאל" לֹום ַעל ִיׂשְ   . (תהלים קכח, ו) "ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך ׁשָ
  
  

  ? ֵהיָכן אֹוְמָרן
  

  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף
ָרָכה ּוְבָרָכה ל ּבְ ין ּכָ    .ּבֵ

  
תוְ  ׁשֶ   ָאַמר:  ַרב ׁשֵ

ם ֵ ַרת ַהׁשּ ַהְזּכָ   . ּבְ
  

ִליֵגי ּה  ּפְ    :ַרב ְזִבידוְ  ַרב ָמִריּבָ
סּוָקא סּוָקא ְלָקֵבל ּפְ    .ַחד ָאַמר: ּפְ

הוּ  סּוָקא ָאַמר ְלהּו ְלכּולְּ ל ּפְ   . ְוַחד ָאַמר: ַאּכָ
  
  

    רש"י

 . שיראוהעם מה הם אומרים
מסבירי פנים ומודים לפניו על 
ברכותיו להראות שהן נוחות 

   להן:
ברכו ה' מלאכיו ברכו ה' כל 

. שלש צבאיו ברכו ה' כל מעשיו
   מקראות הן כנגד ג' ברכות:

. שהוא נשיאת במוספי דשבתא
כפים חדש שאינו בחול צריך 

   לחדש את דברי העם:
. אינו באותו ברוך ה' מציון

ונימא  מזמור והיינו דקא פריך
יברכך ה' מציון דכתיב בההוא 

   עניינא:
. שנושאין בו במנחתא דתעניתא

כפים מה שאין כן בשאר מנחות 
משום שכרות כדאמרינן 
במסכת תענית בפ' בתרא (דף 

  כו:): 
. כשהכהנים בהזכרת השם

   מזכירין את השם:
. שהכהנים פסוקא לקבל פסוקא

אומרים פסוק ראשון והם 
היו  אומרים אחד מאלו ובשני

אומרים את השני ובשלישי את 
השלישי וכן במוסף וכן במנחה 

   שהרי כולן שלשה שלשה הם:
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ַהּכֹ "[ ְזַמן ׁשֶ   ]. ..." אֹוְמִרים? ם ְמָבְרִכים ֶאת ָהָעם, ַמה ֵהןֲהִניּבִ
  

י  ָאַמר אַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ   : ִחּיָ
ל ָהאֹוְמָרן בּוִלין ּכָ ּגְ א טֹוֶעה. ֵאינֹו ֶא  ּבַ   ּלָ

  
י  ָאַמר אַרּבִ ּפָ ר ּפַ   : ֲחִניָנא ּבַ
ַדע ׁש ַב ּדְ  ּתֵ ְקּדָ ֵעי ְלֵמיְמִריְנהוּ  ּמִ   , ַנִמי לֹא ִמיּבָ

ָב  ּמְ לּום ֵיׁש ְלָך ֶעֶבד ׁשֶ    !?ְרִכין אֹותֹו ְוֵאינֹו ַמֲאִזיןּכְ
  

י  ָאַמר ר ֲחִניָנאַרּבִ   : ַאָחא ּבַ
ַדע ֵעי לְ ַב ּדְ  ּתֵ בּוִלין ַנִמי ִמיּבָ    ֵמיְמִריְנהּו,ּגְ

ִנים? יר ּפָ ָבְרִכין אֹותֹו ְוֵאין ַמְסּבִ ּמְ לּום ֵיׁש ֶעֶבד ׁשֶ    !ּכְ
  

י  ָאַמר הוּ ַרּבִ   : ַאּבָ
  , ֵמֵריׁש ֲהָוה ָאִמיָנא ְלהוּ 

ָחֵזיָנא ֵליּה  יָון ּדְ י לְ ּכֵ אַרּבִ ָלא ָאַמר ְלהוּ  ִמן ַעּכוֹ ּדְ  ַאּבָ    .ֲאָנא ַנִמי ָלא ָאִמיָנא ְלהוּ  ,ּדְ
  

    רש"י

. שלא נתקנו אינו אלא טועה
לומר אלא לכבוד שם המיוחד 

   הנזכר במקדש:
. להראות ואינו מסביר פנים

שברכת רבו חשובה לו ועריבה 
   עליו ותגמל לרבו עליו בכך:
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י  ְוָאַמר הוּ ַרּבִ   : ַאּבָ

   ,ֵמֵריׁש ֲהָוה ָאִמיָנא ִעיְנְוָתָנא ֲאָנא
ָחֵזיָנא ֵליּה  יָון ּדְ ילְ ּכֵ א ַרּבִ    ,ְולֹא ָקֵפיד ,ְוָאַמר ֲאמֹוֵריּה ַחד ַטֲעָמא ,ָאַמר ִאיהּו ַחד ַטֲעָמאּדְ  ִמן ַעּכוֹ ּדְ  ַאּבָ

  . ָלאו ִעיְנְוָתָנא ֲאָנא :ָאִמיָנא
  

י ּדְ ָתנּוֵתיּה ּוַמאי ִעיְנְוו הּו?ַרּבִ    ַאּבָ
  
ֲאמֹוֵריּה ּדְ  ֵביְתהּו ּדַ י ּדְ ָאְמָרה ָלּה ּדְ הוּ ַרּבִ י ּדְ ִלְדֵביֵתיּה  ַאּבָ הוּ ַרּבִ   : ַאּבָ

יָדן ָלא ָצִריְך ֵליּה ְלִדיָדךְ  ָעֵביד ֵליּה. , ָהא ּדִ ָעְלָמא הּוא ּדְ ָגֵחין ְוָזֵקיף ֲעֵליּה ְיָקָרא ּבְ   ְוַהאי ּדְ
ילְ ֵביְתהּו ְוָאְמָרה ֵליּה ָאְזָלא ּדְ  הוּ  ַרּבִ   . ַאּבָ

ּה? ָאה ָאַמר ָלּה: ּוַמאי ָנְפָקא ֵליְך ִמיּנָ ס ִעיּלָ יּה ִיְתַקּלֵ י ּוִמיּנֵ   . ִמיּנִ
  

   ,ְותוּ 
י  הוּ ַרּבִ א ַאּבָ ֵריׁשָ ֵייּה ּבְ ַנן ֲעֵליּה ִלְמַמּנְ   , ִאיְמנּו ַרּבָ

ַחְזֵיּה  יָון ּדְ י לְ ּכֵ אַרּבִ ֲעֵלי חֹובֹותִמן ַעכּ ּדְ  ַאּבָ י ֵליּה ּבַ ְנִפיׁשִ   , ֹו ּדִ
ה ָאַמר ְלהּו: א ַרּבָ    !ִאיּכָ

  
י  הוּ ַרּבִ יוְ  ַאּבָ א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ    ִאיַקְלעּו ְלַההּוא ַאְתָרא, ִחּיָ
י  הוּ ַרּבִ ְדָתא ַאּבָ ֲאּגַ ַרׁש ּבַ    ,ּדָ
י  אַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ ַמֲעָתא. ִחּיָ ׁשְ ַרׁש ּבִ    ּדָ

ְבקּוָה ּכּולֵּ  ילְ י ָעְלָמא ׁשַ א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ יּה ִחּיָ י ּדְ , ַוֲאזּול ְלַגּבֵ הוּ ַרּבִ   . ַאּבָ
יּה  ְעּתֵ   . ֲחַלׁש ּדַ

ָבר ּדֹוֶמה: : ָאַמר ֵליּה  ל ְלָמה ַהּדָ   ֶאְמׁשֹול ְלָך ָמׁשָ
ֵני ְבֵני ָאָדם, ֶאָחד מֹוֵכר ֲאָבִנים טֹובֹות   , ְוֶאָחד מֹוֵכר ִמיֵני ִסיְדִקית ,ִלׁשְ

ּמֹוֵכר ִמיֵני ִסיְדִקית? ,י קֹוְפִציןַעל ִמ     !לֹא ַעל ֶזה ׁשֶ
  

ה ל יֹוָמא ֲהָוה ְמַלּוֶ י  ּכָ אַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י לְ  ִחּיָ הוּ ַרּבִ יֵזיּה  ַאּבָ ּפִ ֵבי ֵקיָסר ,ַעד אּוׁשְ ּום ְיָקָרא ּדְ   . ִמׁשּ
י ַההּוא יֹוָמא ַאְלֵויּה  הוּ ַרּבִ ילְ  ַאּבָ א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ יֵזיּה ַעד  ִחּיָ ּפִ    ,אּוׁשְ

יּה  יּה ִמיּנֵ ְעּתֵ   .ַוֲאִפיּלּו ָהִכי לֹא ִאיּתֹוַתב ּדַ
  
  
  

    רש"י

לרבים מה . המתרגם אמוריה
 שהוא לוחש לו בשעת הדרשה:

. חכם הוא כמו לא צריך לדידך
   בעליך:

. שהרי רבי יקרא דמלכותא
אבהו נשוא פנים בבית המלך 
כדאמרי' בחגיגה (דף יד.) נשוא 
פנים כגון ר' אבהו בי קיסר 
ובסנהדרין (דף יד.) אמר דהוו 
נפקי אמהתא דבי קיסר לאפיה 
ומשרין קמיה רבה דעמיה 

   אומתיה:מדברנא ל
. ועוד זו ותו רבנן אימנו עליה

   מענוותנותו:
. שהיה דנפישי עליה חובות

   צריך ללוות:
. חכם אמר ר' אבהו אית לן רבה

גדול וראוי לישב בראש יותר 
ממני כדי שיושיבוהו בראש 
ונותנין לו מנות ומעשירין אותו 
כדי שיהא חשוב וישמעו דבריו 
כדתניא והכהן הגדול מאחיו 

של אחיו (יומא דף גדלוהו מ
יח.): ה''ג רבי אבהו דרש 

   באגדתא:
. הלכות דינין ואיסור שמעתתא
   וטהרות:
. כלי מלאכות נשים סידקית

ועניים כגון פלכים מחטין 
   וצינורות:

. בתמיה לא על מוכר סידקית
מתוך שדמיהם קלים יש . להם 
קונים הרבה ולהפיס דעתו הוא 
אומר. על שאנו מודים לך. על 

לבנו להיות (מודים לך) שנתת ב
   דבוקים בך ומודים לך:
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        מ, אמ, אמ, אמ, א .37
ִליַח ִצּבּור אֹוֵמר ְ ׁשּ ְזַמן ׁשֶ   , ָהָעם ָמה ֵהם אֹוְמִרים? 'מֹוִדים' :ּבִ

  
   :ַרבָאַמר 

ָאנּו מֹוִדים ָלְך"   . "מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ה' ֱאלֵֹהינּו ַעל ׁשֶ
  

   :ָאַמר  ׁ ְמּוֵאלּוש
ָאנּו מֹוִדים ָלְך". ר, ַעל ׁשֶ ׂשָ    "ֱאלֵֹהי ָכל ּבָ

  
י    אֹוֵמר:  ִסיָמאיַרּבִ

ָאנּו מֹוִדים ָלְך".  ית ַעל ׁשֶ ֵראׁשִ   "יֹוְצֵרנּו יֹוֵצר ּבְ
  

ֵעי ֵמיּה  ְנַהְרּדְ ְ י ּדְ ָאְמִרי ִמׁשּ   : ִסיָמאיַרּבִ
ֶהֱחִייָתנּו  דֹול ַעל ׁשֶ ְמָך ַהּגָ ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלׁשִ ָאנּו מֹוִדים ָלְך". "ּבְ נּו, ַעל ׁשֶ יְמּתָ   ְוִקּיַ

  
ר ַיֲעקֹ  ּה ָהִכי: בַרב ַאָחא ּבַ ים ּבָ    ְמַסּיֵ

ָך,  ֻלּיֹוֵתינּו ְלַחְצרֹות ָקְדׁשֶ ֵצנּו, ְוֶתֱאסֹוף ּגָ נּו, ּוְתַקּבְ ינּו ּוְתָחּנֵ ַחּיֵ ן ּתְ   "ּכֵ
ֵלם, ַעל ֵלָבב ׁשָ יָך ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ מֹור חּוּקֶ ָאנּו מֹוִדים ָלְך".  ִלׁשְ   ׁשֶ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

הוּ  ְך ֵניְמִריְנהּו ְלכּוּלְ   . ִהיְלּכָ
  
  

    רש"י

. מוסיף הוא וכן רבי סימאי
כולם מוסיפין הן על 

   הראשונים:
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        מ, אמ, אמ, אמ, א .38
י  ָאַמר   : ִיְצָחקַרּבִ

ֵהא ֵאיַמת ִצּבּור ָעֶליךָ    , ְלעֹוָלם ּתְ
ֲהֵרי ּכֹ  י ָהָעם  ֲהִניםׁשֶ ַלּפֵ ֵניֶהם ּכְ ִכיָנהוַ ּפְ י ׁשְ ַלּפֵ   . ֲאחֹוֵריֶהם ּכְ

  
  ר: ָאַמ  ַרב ַנְחָמן

ֶלְך ַעל ַרְגָליו ַוּיֹ  :ֵמָהָכא ִוד ַהּמֶ ָקם ּדָ י""ַוּיָ ָמעּוִני ַאַחי ְוַעּמִ    .(דברי הימים א כח, ב) אֶמר ׁשְ
  

ה "ַאַחי" ִאם י" ָלּמָ   , "ַעּמִ
י"ְוִאם  ה  "ַעּמִ   ? "ַאַחי"ָלּמָ

  
י  ָאַמר   : ֶאְלָעָזרַרּבִ

ם ׁשֹוְמִעי ָרֵאל: ִאם ַאּתֶ ִוד ְלִיׂשְ ם,  - ן ִלי ָאַמר ָלֶהם ּדָ   ַאַחי ַאּתֶ
ל - ְוִאם ָלאו ַמּקֵ ם, ַוֲאִני רֹוֶדה ֶאְתֶכם ּבְ י ַאּתֶ   . ַעּמִ

  
ַנן   : ָאְמִרי ֵמָהָכא ַרּבָ

ֵליֶהן ַלּדּוָכןֵאין ַהּכֹ ּדְ  ַסְנּדָ ִאין ַלֲעלֹות ּבְ ָ   .ֲהִנים ַרׁשּ
ן ַזּכַ " ן יֹוָחָנן ּבֶ ִהְתִקין ַרּבָ נֹות ׁשֶ ּקָ ע תַּ ׁשַ   . "איְוֶזהּו, ַאַחת ִמתֵּ

בֹוד ִצּבּור ?ַמאי ַטֲעָמא ּום ּכְ    .ָלאו ִמׁשּ
  

יָאַמר     : לֹא,ַרב ַאׁשִ
א ִנְפְסָקה - ָהָתם  ּמָ לֹו ַוֲהַדר ָאֵזיל ְלִמיְקְטֵריּה  ׁשֶ ַסְנּדָ    ,לֹו ְרצּוָעה ּבְ

ן ֲחלּוָצה הּוא: ְוָאְמִרי ה אֹו ּבֶ רּוׁשָ ן ּגְ   . ּבֶ
  
  

    רש"י

. מזהירם היה שמעוני אחי ועמי
להתנדב לבדק הבית לבנין 

   המקדש:
. להיות אם אתם שומעים לי

שלימים למקום אחיי וחבריי 
אתם אלמא המלך אימת צבור 

   שרים הם:עליו אם כ
   . כבושים תחתי:עמי אתם

. לאו משום אימתא דציבורא
מפני שמסתלקין בגדיו העשויין 
למדתו בהגבהת ידיו ונראין 
סנדליו לצבור והן אין ראוין 
 לראות מפני טיט שעליהן:

. וגנאי דילמא מפסקא רצועה
הוא לעצמו ומתלוצצים עליו 
כשסנדלו מותרת ויתיב 

י למקטריה וחביריו מברכין ואת
למימר אינו ראוי לנשיאות 

  כפים והלך וישב לו: 
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        בבבב- - - - מ, אמ, אמ, אמ, א .39
יַצד"[  ת ּכֲֹהִנים ּכֵ ְרּכַ    ?ּבִ
  

ְמִדיָנה  ָרכֹותאוֹ  -ּבַ לֹׁש ּבְ   ], ֵמר אֹוָתּה ׁשָ
ָרָכה ַאַחת ׁש ּבְ ְקּדָ   .  "ּוַבּמִ

  
ה   מ,ב ְך ָלּמָ    ?ְוָכל ּכָ

ׁש  ְקּדָ ּמִ ֵאין עֹוִנין "ָאֵמן" ּבַ   . ְלִפי ׁשֶ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ׁש " ְקּדָ ּמִ ֵאין עֹוִנין "ָאֵמן" ּבַ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ

ֱאַמר: ּנֶ ְרכ ׁשֶ   . (נחמיה ט, ה) 330ּו ֶאת ה' ֱאלֵֹהיֶכם ִמן ָהעֹוָלם ַעד ָהעֹוָלם""קּומּו ּבָ
ה ִהּלָ ָרָכה ּוְבָרָכה תְּ ל ּבְ ַעל ּכָ ִין ׁשֶ    ?ּוִמּנַ

ֱאַמר: ּנֶ ה" ׁשֶ ָרָכה ּוְתִהּלָ ל ּבְ בֶדָך ּוְמרֹוַמם ַעל ּכָ ם ּכְ    – (נחמיה ט, ה) "ִויָבְרכּו ׁשֵ
ִה  ן לֹו תְּ ָרָכה ּוְבָרָכה תֵּ ל ּבְ הַעל ּכָ   . "ּלָ

  
  

                                                           

ֲרכּו ֶא  330 ַבְנָיה ְפַתְחָיה קּומּו ּבָ ה ׁשְ ֵרְבָיה הֹוִדּיָ ְבְנָיה ׁשֵ ִני ֲחׁשַ ם ֵיׁשּוַע ְוַקְדִמיֵאל ּבָ בֹוֶדָך לֵֹהיֶכם ִמן ָהעֹוָלם ַעד ָהעֹוָלם ִויבָ -ֱא  'ת הַוּיֹאְמרּו ַהְלִוּיִ ם ּכְ ְרכּו ׁשֵ
ה ָרָכה ּוְתִהּלָ ל ּבְ   ּוְמרֹוַמם ַעל ּכָ

    רש"י

. שבמקדש אומר וכל כך למה
   את שלשתן ברכה אחת:

. ואין שאין עונין אמן במקדש
   כאן במה להפסיק:

קומו וברכו את ה' אלהיכם מן 
. בספר עזרא העולם ועד העולם

כתיב שכל ברכה שהיו מברכין 
במקדש כך היו מברכין ברוך ה' 

שראל מן העולם ועד אלהי י
העולם למגן אברהם וכן למחיה 

   המתים:
. ושאר העם ויברכו שם כבודך

יענו בשכמל''ו שהעם עונין להלל 
   ולהודות:
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        מא, אמא, אמא, אמא, א    ––––    בבבבמ, מ, מ, מ,  .40
ָנה             ִמׁשְ

ְרכֹות ּכֹ דֹולּבִ יַצד?  ,ֵהן ּגָ   ּכֵ
ֶנֶסת נֹוֵטל ֵסֶפר ּתֹוָרה ְונֹוְתָנּה לֹו ְלרֹ ן ַהּכְ ֶנֶסת, ַחּזַ   אׁש ַהּכְ

ָגן, ְורֹ ֶנֶסת נֹוְתָנּה ַלסְּ   אׁש ַהּכְ
ָגן נֹוְתָנּה ְלכֹ דֹול, ְוַהסְּ   ֵהן ּגָ

דֹול עֹוֵמד ּוְמַקּבֵ ְוכֹ    ,לד)-(ויקרא טז, א "ַאֲחֵרי מֹות" :ל, ְוקֹוֵראֵהן ּגָ
ָעׂשֹור"וְ    . לב)-(ויקרא כג, כו "ַאְך ּבֶ
ֵחיקֹו,  יָחּה ּבְ   ְוגֹוֵלל ֶאת ַהּתֹוָרה ּוַמּנִ

אן.  תּוב ּכָ ִריִתי ִלְפֵניֶכם, ּכָ ּקָ ֶ ה ׁשּ   ְואֹוֵמר: ָיֵתר ִמּמַ
קּוִדי יא)-(במדבר כט, ז "ּוֶבָעׂשֹור" ׁש ַהּפְ חּוּמַ ּבְ ה. ׁשֶ   ם  קֹוֵרא ַעל ּפֶ

ָרכֹות:  מֶנה ּבְ   ּוְמָבֵרְך ָעֶליָה ׁשְ
  ַעל ַהּתֹוָרה, 

  ְוַעל ָהֲעבֹוָדה, 
  ְוַעל ַההֹוָדָייה, 

  ְוַעל ְמִחיַלת ֶהָעֹון, 
ׁש,  ְקּדָ   ְוַעל ַהּמִ
ָרֵאל,    ְוַעל ִיׂשְ

  ֲהִנים, ְוַעל ַהכֹּ 
ַלִים,    ְוַעל ְירּוׁשָ

ָאר  ְ ה - ְוַהׁשּ ִפּלָ   . תְּ
  

ָמָר              אּגְ

ּה  ְמַעּתְ ִמיּנָ    :ׁשָ
בֹוד ְלַתְלִמיד ְמקֹום חֹוְלִקין ּכָ   ָהַרב.  ּבִ

  
ֵייָאַמר     :ַאּבַ

בֹודוֹ  ּום ּכְ ּה ִמׁשּ דֹול הּואכֹ ּדְ  ּכּולָּ   . ֵהן ּגָ
  
  
ל ְוקֹוֵראכֹ"וְ  דֹול עֹוֵמד ּוְמַקּבֵ    לד)-(ויקרא טז, א "ַאֲחֵרי מֹות"[ :ֵהן ּגָ

ָעׂשֹור"וְ    . לב)-(ויקרא כג, כו "ַאְך ּבֶ
ֵחיקֹו,  יָחּה ּבְ   ְוגֹוֵלל ֶאת ַהּתֹוָרה ּוַמּנִ

אן תּוב ּכָ ִריִתי ִלְפֵניֶכם, ּכָ ּקָ ֶ ה ׁשּ    .]ְואֹוֵמר: ָיֵתר ִמּמַ
  

ָלל  - "עֹוֵמד" ב הּוא?ּדְ ִמּכְ    !יֹוׁשֵ
ְלַבד,  ֵאין" :ְוָהָאַמר ָמר ִוד ּבִ א ְלַמְלֵכי ֵבית ּדָ ֲעָזָרה ֶאּלָ יָבה ּבָ   ְיׁשִ

ֱאַמר:  ּנֶ בֹ ׁשֶ ב ִלְפֵני ה'"ַוּיָ ׁשֵ ִוד ַוּיֵ ֶלְך ּדָ    ,א ַהּמֶ
י ֲהִביאַֹתִני ַעד ֲהלֹם 'דָֹני ה-ֲא [ ִמי ָאנִכי :אֶמרַוּיֹ    ! (שמואל ב ז, יח) ]ּוִמי ֵביִתי ּכִ

  
ַדֲאַמר  אּכְ    :ַרב ִחְסּדָ

ים ֶעְזַרת ָנׁשִ    ,ּבְ
ים ֶעְזַרת ָנׁשִ   . ָהָכא ַנִמי ּבְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

   ?ּבוֹ  ְוֵהיָכן קֹוִרין"
ֲעָזָרה    .ּבָ

י  ן ַיֲעקַֹרּבִ   אֹוֵמר:  בֱאִליֶעֶזר ּבֶ
ִית ַהר ַהּבַ    ,ּבְ

ֱאַמר:  מא,א ּנֶ ִים"^  ׁשֶ ַער ַהּמַ ר ִלְפֵני ׁשַ ְקָרא בֹו ִלְפֵני ָהְרחֹוב ֲאׁשֶ   . "(נחמיה ח, ג) "ַוּיִ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ים.  ֶעְזַרת ָנׁשִ   ּבְ

  

    רש"י

  מתני' 
. ביום הכפורים לאחר שכלתה ברכות כ''ג

עבודת היום קורא בתורה כדמפרש ואזיל 
ומברך. שמנה ברכות כדבעינן למימר 

   לקמן:
מש הכנסת שטורח עיסקי . שחזן הכנסת

הכנסת עליו להכניס ולהוציא ולהפשיט 
   את התיבה ולהכין הכל:

. על פיו נחתכין דברי הכנסת ראש הכנסת
מי יפטיר בנביא מי יפרוס על שמע מי ירד 

   לפני התיבה:
. המוכן תחת כ''ג שאם יארע בו פסול סגן

ישמש תחתיו: וקורא אחרי מות שהוא 
אשונה לחודה סדר יום הכפורים ופרשה ר

   קאמר:
. פרשת שור או כשב הסמוכה ואך בעשור

היא לאחרי מות ויכול לגלול ס''ת לשם 
בעוד שהתורגמן מתרגם מקרא אחרון של 
פרשת אחרי מות ואין כאן שהות כדי 
שיפסיק מתרגם ואין כאן גנאי לצבור 
וגולל את התורה ואע''פ שעדיין יקרא 
בעשור של חומש הפקודים על פה יקרא 

תה ולא יגלל ס''ת לשם מפני שהוא או
רחוק ויש שהות שיפסיק מתרגם וישתוק 
לפניהם ואין מתחיל בפסוק אחר ואיכא 

   גנאי:
ואומר יתר ממה שקריתי לפניכם כתוב 

. אע''פ שאני עתיד לקרות עוד פרשה כאן
שלישית אל תדמו לאמר שחסירה היא מן 
הספר הזה ולכך אני גוללו דיותר ממה 

בענין היום כתוב בו  שקריתי לפניכם
ובגמרא בעי כל כך למה ומשנינן שלא 

   להוציא לעז על ספר תורה:
. ברכה של אחריה ועל העבודה על התורה

רצה ועל ההודאה מודים לפי שנגמרה 
העבודה ואין עבודה בלא הודאה כדאמרי 
במסכת מגילה (דף יח.) זובח תודה 

   יכבדנני אחר זביחה הודאה:
בחרתנו שחותם  . אתהועל מחילת העון

מלך מוחל וסולח לעונותינו ולעונות עמו 
   וגו':

. מתפלל על המקדש וחותם ועל המקדש
   בברוך אשר בחר במקדש:

. מתפלל על ישראל וחותם ועל ישראל
ברוך הבוחר בעמו ישראל וכן על ירושלים 

   ובמסכת סוטה ירושלמית מפרש לה:
   . בגמרא מפרש לה:ועל שאר התפלה

  
  גמ' 

. מדקתני חזן הכנסת נוטל השמע מינ
ספר תורה ונותנו לראש הכנסת כו' ואין 
חזן הכנסת נותנה לכ''ג אלא מכבד את 
ראש הכנסת בפני הסגן ובפני כהן גדול 
וראש הכנסת מכבד הסגן בפני כ''ג ש''מ 
חולקין כבוד לתלמיד תלמיד קטן חולק 
כבוד לתלמיד גדול ממנו ואע''פ שהרב שם 

כמ''ד חולקין  ואין גנאי לרב וסתמא
דפלוגתא היא ביש נוחלין גבי בנות צלפחד 

   (ב''ב קיט:):
. ולעולם אין כולה משום כבודו דכ''ג

חולקין והכא כולה משום יקרא דכ''ג הוא 
שמראין את מעלותיו מעלה למעלה 

   ממעלה:
. דאין כבוד שמים בכך אין ישיבה בעזרה

ואפי' מלאכי השרת אין להם שם ישיבה 
ו) עומדים ממעל לו  דכתיב (ישעיה

   [קרבת] על חד מן קאמיא (דניאל ז):
. שחלק להם המקום אלא למלכי בית דוד

   כבוד להראות שמלכותו שלימה:
   . לקמן:כדאמר רב חסדא

. היו קורין בו והיא היתה בעזרת נשים
חול כשאר הר הבית שלא נתקדש אלא מן 
החומה ולפנים ואפילו חלל שער נקנור 

לעזרת ישראל לא  העולה מעזרת נשים
  נתקדש: 

. בספר עזרא כתיב קתני מיהא ויקרא כו'
   לרבנן בעזרה היו קוראים:
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ָעׂשֹור"וְ  "ַאֲחֵרי מֹות" קֹוֵראוְ "   . ""ַאְך ּבֶ
  

   :ּוְרִמיְנִהי
ִביא" ּנָ ִגין ּבַ ּתֹוָרה ,ְמַדּלְ ִגין ּבַ   ! "ְוֵאין ְמַדּלְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן ָמן -  ּכָ ְפסֹוק ַהּתּוְרּגְ ּיִ ְכֵדי ׁשֶ    .ּבִ
אן ָמן -  ּכָ ּלא ִיְפסֹוק ַהּתּוְרּגְ ְכֵדי ׁשֶ   . ּבִ

  
   ְוָהא ֲעָלּה ָקָתֵני:

ּתֹוָרה. ְמַד " ִגין ּבַ ִביא ְוֵאין ְמַדּלְ ּנָ ִגין ּבַ   ּלְ
ִגין ה ְמַדּלְ ּמָ    ?ְוַעד ּכַ

ָמן ּלא ִיְפסֹוק ַהּתּוְרּגְ ֵדי ׁשֶ   . "ַעד ּכְ
ָלל ָללְבתּדִ  :ִמּכְ   ! ְכָלל לֹא ֹוָרה ּכְ

  
א ָאַמר  ֵייֶאּלָ    :ַאּבַ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן ִעְנָין ֶאָחד -  ּכָ   , ּבְ
אן ֵני ִעְניָ  -  ּכָ ׁשְ   . יִניןּבִ

  
   :ְוָהַתְנָיא

ּתֹוָרה " ִגין ּבַ ִעְנָין ֶאָחד,  -ְמַדּלְ   ּבְ
ִביא  ּנָ ֵני ִעְנָייִנין.  -ּוּבַ ׁשְ   ּבִ

ָמן.  - ְוָכאן ְוָכאן  ּלא ִיְפסֹוק ַהּתּוְרּגְ ְכֵדי ׁשֶ   ּבִ
ִביא ְלָנִביא.  ִגין ִמּנָ   ְוֵאין ְמַדּלְ

ר  ֵנים ָעׂשָ ל ׁשְ ִגין, ּוִבְל  - ּוְבָנִביא ׁשֶ גְמַדּלְ ּלא ְיַדּלֵ תוֹ  ַבד ׁשֶ ֶפר ִלְתִחיּלָ   . "ִמּסֹוף ַהסֵּ
  
  
  

    רש"י

  מתני' 
בכדי שלא יפסוק המתורגמן 

. שפרשת שור או כשב הוא
קרובה לפרשת אחרי מות ולא 
גמר התורגמן לתרגם עד שזה 
רואה אך בעשור ומתחיל 

   כשמפסיק זה:
   . בנביא:ועד כמה מדלגין

. מדלגין בתורה ן בענין אחדכא
כגון מתני' דתרוייהו בעניינא 
דיה''כ נינהו הילכך מדלגין בכדי 
שלא יפסוק וברייתא דקתני 
דאפי' בכדי שלא יפסוק תורגמן 
אין מדלגין בשני ענינין שזה 
בענין יום הכפורים וזה בצו את 
אהרן או בפרשה אחרת שאין 
הלב שהוא נמשך אחר ענין אחד 

נו לשמוע ממהר לצאת ממ
ולהבין דברי ענין אחר הלכך 
תורה שהמצות תלויות בה 
ומשמיעין אותה לצבור ופסוק 
אחד שלא יבין בו הוא שוכחו 
ועובר עליו ואינו מקיימו ובאה 
חורבה על כך לכן אין מדלגין 
מענין לענין ואפילו אין התורגמן 
 מפסיק אבל בנביא שפיר דמי:

   . בניחותא:והתניא
. וכל שכן יןובנביא בשני ענינ

   בענין אחד:
. ובנביא של שנים עשר מדלגין

מנבואה לחברתה דכוליה חד 
   ספרא הוא:

   . למפרע:מסוף הספר לתחלתו
 



                 ""ֵאּלּו ֶנֱאָמִרין –מסכת סוטה פרק ז' 
217

        מא, אמא, אמא, אמא, א .42
ֵחיקֹו," יָחּה ּבְ    ְוגֹוֵלל ֶאת ַהּתֹוָרה ּוַמּנִ
אן[ תּוב ּכָ ִריִתי ִלְפֵניֶכם, ּכָ ּקָ ֶ ה ׁשּ   ]."ְואֹוֵמר: ָיֵתר ִמּמַ
  

ה ְך ָלּמָ    ?ְוָכל ּכָ
  

ּלא ְלהֹוִציא ַלַעז ַעל ֵסֶפר ּתֹוָרה   . ׁשֶ
  
  
ה "ׂשֹורּוֶבָע "" קּוִדים קֹוֵרא ַעל ּפֶ ׁש ַהּפְ חּוּמַ ּבְ   . "ׁשֶ
  

ֶפר ְוִליְקִרי   ! ְוִליְכְרֵכיּה ַלּסֵ
  

ר ְיהּוָדהָאַמר  תָאַמר  ַרב הּוָנא ּבַ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ֵאין ּגוֹ  ִצּבּורְלִפי ׁשֶ   . ְלִלין ֵסֶפר ּתֹוָרה ּבְ

  
  ! ְוֵליֵתי ֵסֶפר ּתֹוָרה ַאֲחִריָנא ְוִליְקִרי

  
ר ְיהּוָדה ַרב הּוָנא   ָאַמר:  ּבַ

ל ִראׁשֹון ָגמֹו ׁשֶ ּום ּפְ    .ִמׁשּ
  

י  ן ָלִקיׁש ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   ָאַמר:  ׁשִ
ֵאיָנּה ְצִריָכה ָרָכה ׁשֶ ֵאין ְמָבְרִכין ּבְ   . ְלִפי ׁשֶ

  
יַנן ִלְפָגָמא    !?ּוִמי ָחְייׁשִ

י ְוָהָאַמר  ָחאַרּבִ   : ִיְצָחק ַנּפָ
ָחל ִלְהיֹות רֹ  לֹׁש ּתֹורֹותאׁש חֶֹדׁש ֵטֵבת ׁשֶ ת ֵמִביא ׁשָ ּבָ ׁשַ   : ְוקֹוֵרא ּבְ

ל יֹום - ַאַחת    , ֵמִעְנָיינֹו ׁשֶ
ל רֹ  - ְוַאַחת    אׁש חֶֹדׁש, ׁשֶ
ה - ְוַאַחת  ל ֲחנּוּכָ ׁשֶ    !ּבְ

  
ְתָלָתא ִסיְפֵרי  ְבֵרי ּבִ ָלָתא ּגַ ָגָמא -ּתְ א ּפְ   , ֵליּכָ

ְתֵרי ִסיְפֵרי  ְבָרא ּבִ ָגָמא -ַחד ּגַ א ּפְ    .ִאיּכָ
  
  

    רש"י

 . לו לומר להם:וכל כך למה
. שלא יאמרו שלא להוציא לעז

פרשה שהוא קורא על פה אינה 
 כתובה בו וספר משובש הוא:

. של ספר תורה משום פגמו
אמרו מצא בו ראשון שלא י

   פסול:
. פרשה של בעניינו של יום

אותה שבת לפי סדר פרשיות 
   התורה:
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מֹ ָרכֹות"ּוְמָבֵרְך ָעֶליָה ׁשְ    :ֶנה ּבְ

  ַעל ַהּתֹוָרה, [
  ְוַעל ָהֲעבֹוָדה, 
  ְוַעל ַההֹוָדָייה, 

  ְוַעל ְמִחיַלת ֶהָעֹון, 
ׁש,  ְקּדָ   ְוַעל ַהּמִ
ָרֵאל,    ְוַעל ִיׂשְ

  ְוַעל ַהּכֲֹהִנים, 
ַלִים,    ְוַעל ְירּוׁשָ

ָאר ְ ה -  ְוַהׁשּ ִפּלָ   ]."תְּ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֶנֶסת,  ָבְרִכיןְמ " ֵבית ּכְ ָבְרִכין ּבְ מְּ ֶדֶרְך ׁשֶ   ַעל ַהּתֹוָרה ּכְ

ָנן.  - ְוַעל ָהֲעבֹוָדה, ְוַעל ַההֹוָדָאה, ְוַעל ְמִחיַלת ָעֹון  ִתיּקָ   ּכְ
ְפֵני ַעְצמֹו,  ׁש ּבִ ְקּדָ   ַעל ַהּמִ

ְפֵני ַעְצָמן, ְוַעל ַהכֹּ    ֲהִנים ּבִ
ְפֵני ַעְצָמן,  ָרֵאל ּבִ   ַעל ִיׂשְ

ְפֵני ַעְצָמּה ְוַעל יְ  ַלִים ּבִ   . "רּוׁשָ
  
  

ָאר  ְ ה" -"ְוַהׁשּ ִפּלָ    .תְּ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָאר " ְ ה –ַהׁשּ ִפּלָ ה ,תְּ ִחּנָ ע".  ,תְּ וׁשַ ָרֵאל ְצִריִכין ִליּוָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ ה ׁשֶ ׁשָ ה ּוַבּקָ   ִרּנָ

" ה".  ...ְוחֹוֵתם ּבְ ִפּלָ   ׁשֹוֵמַע תְּ
אן ְוֵאיָלְך  ל ֶאָחד וְ  -ִמּכָ יתֹו ְוקֹוֵרא ּבֹו. ּכָ   ֶאָחד ֵמִביא ֵסֶפר ּתֹוָרה ִמּתֹוְך ּבֵ
ה ְך ָלּמָ    ?ְוָכל ּכָ

ים ֵדי ְלַהְראֹות ֲחזּותֹו ָלַרּבִ   . "ּכְ
   

    רש"י

. זו היא שיש ת''ר השאר תפלה
ברכה אחת ובו תפלה תחנה רנה 

   ובקשה שעמך כו':
. לאחר שגמר כהן מכאן ואילך

גדול לקרוא פרשה בברכותיה 
כל אחד מן הצבור מביא ספר 
תורה מביתו לעזרה דקסבר . 

ין עירוב והוצאה ליום א
הכפורים אי נמי ירושלים 
דלתותיה נעולות בלילה 

   ומערבין את כולה:
. של ס''ת ונויו להראות חזותו

דאמר מר (נזיר דף ב:) זה אלי 
ואנוהו התנאה לפניו במצות 

   בס''ת נאה בציצית נאה:
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ָנה             ִמׁשְ

יַצד?  ֶלְך ּכֵ ת ַהּמֶ ָרׁשַ   ּפָ
ִביִעית,  מֹוָצֵאי ׁשְ ִמיִני, ּבְ ְ ׁשּ ל ַחג, ּבַ   מֹוָצֵאי יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ

ֲעָזָרה, עֹוׂשִ  ל ֵעץ ּבָ ה ׁשֶ יּמָ   ין לֹו ּבִ
ב ָעֶליָה,    ְוהּוא יֹוׁשֵ

ֱאַמר:  ּנֶ מֹ ׁשֶ ִנים ּבְ ַבע ׁשָ ץ ׁשֶ 331"ֵעד"ִמּקֵ
  . (דברים לא, י) 

ֶנֶסת נֹוֵטל ֵסֶפר ּתֹוָרה ְונֹוְתָנּה ְלרֹ ן ַהּכְ ֶנֶסת, ַחּזַ   אׁש ַהּכְ
ָגן, ְורֹ ֶנֶסת נֹוְתָנּה ַלסְּ   אׁש ַהּכְ

ָגן נֹוְת  דֹול, ָנּה ְלכְֹוַהסְּ   ֵהן ּגָ
ֶלְך. ְוכֹ דֹול נֹוְתָנּה ַלּמֶ   ֵהן ּגָ

ב.  ל, ְוקֹוֵרא יֹוׁשֵ ֶלך עֹוֵמד ּוְמַקּבֵ   ְוַהמֶּ
חּוהּו ֲחָכִמים.  ּבְ ל ְוָקָרא עֹוֵמד, ְוׁשִ ֶלְך ָעַמד ְוִקּבֵ ס ַהּמֶ   ַאְגִריּפָ

יַע ְל  ִהּגִ ָמעֹות ז, טו)(דברים י "לֹא תּוַכל ָלֵתת ָעֶליָך ִאיׁש ָנְכִרי"ּוְכׁשֶ   . ָזְלגּו ֵעיָניו ּדְ
ה!  ה, ָאִחינּו ַאתָּ ס, ָאִחינּו ַאתָּ ְתָיֵרא ַאְגִריּפָ   ָאְמרּו לֹו: ַאל תִּ

ת  ִחיּלַ ָבִרים"ְוקֹוֵרא ִמתְּ ה ַהּדְ ַמע"ַעד  (דברים א, א) "ֵאלֶּ   , (דברים ו, ד) "ׁשְ
ַמע"וְ  מַע", ט)-(דברים ו, ד "ׁשְ   , כא)-(דברים יא, יג "ְוָהָיה ִאם ׁשָ

ר" ֵ ַעׂשּ ר ּתְ ֵ ר", כט)-(דברים יד, כב "ַעׂשּ ה ַלְעׂשֵ י ְתַכּלֶ   , טו)-(דברים כו, יב "ּכִ
ֶלְך  ת ַהּמֶ   , כ)-(דברים יז, ידּוָפָרׁשַ

ה.  (דברים פרק כח)ּוְבָרכֹות ּוְקָללֹות  ָרׁשָ ל ַהּפָ ּגֹוֵמר ּכָ   ַעד ׁשֶ
ּכֹ ָרכֹות ׁשֶ דֹול ְמָבֵרְך אֹוָתן ּבְ ֶל  -ֵהן ּגָ   ְך ְמָבֵרְך אֹוָתן, ַהּמֶ

ַחת ְמִחיַלת ֶהָעֹון ל ְרָגִלים תַּ ּנֹוֵתן ׁשֶ א ׁשֶ   . ֶאּלָ
  

ָמָרא             ּגְ

ִמיִני" ׁשְ ךְ  "ּבַ ְעּתָ   ! ?ָסְלָקא ּדַ
  

ִמיִנית ֵאיָמא: ׁשְ   . ּבַ
  
  
ּכֹות"[ ַחג ַהּסֻ ה ּבְ ִמּטָ ְ ַנת ַהׁשּ מֵֹעד ׁשְ ִנים ּבְ ַבע ׁשָ ץ ׁשֶ ה אֹוָתם ֵלאמֹר ִמּקֵ   . ַוְיַצו מֹׁשֶ

ֵני ה ָרֵאל ֵלָראֹות ֶאת ּפְ בֹוא ָכל ִיׂשְ ר ִיְבָחר-ֱא  'ּבְ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ    ,לֶֹהיָך ּבַ
ָאְזֵניֶהם ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ְקָרא ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ֶנֶגד ּכָ   ].)יא-(דברים לא, י "ּתִ

  
ה ִלי    ?ְוָכל ָהֵני ָלּמָ

  
  , ְצִריִכי

ַתב ַרֲחָמָנא  ִאי ּכָ ץּדְ א :ֲהָוה ָאִמיָנא (דברים לא, י) ""ִמּקֵ ּתָ   , ִניְמנּו ֵמָהׁשְ
ב  ה, ּדְ ְוַאף ַעל ּגַ ִמיּטָ ְ ׁשּ י ּבַ   לֹא ִמְתַרּמֵ

ַתב ַרֲחָמָנא ה"" :ּכָ ִמיּטָ   . ׁשְ
ַתב ַרֲחָמָנא ה"" :ְוִאי ּכָ ִמיּטָ סֹוף :ֲהָוה ָאִמיָנא -  ׁשְ ַתב ַרֲחָמָנא  ּבְ ה, ּכָ ִמיּטָ מֹ ׁשְ    .ֵעד""ּבְ

ַתב מֹ " :ְוִאי ּכָ א :ה ָאִמיָנאֲהוָ  - "ֵעדּבְ ּתָ ַתב ַרֲחָמָנא, ֵמֵריׁש ׁשַ ּכֹות" :ּכָ ַחג ַהּסֻ   . "ּבְ
ַתב ַרֲחָמָנא ּכֹות" :ְוִאי ּכָ ַחג ַהּסֻ   , ֲאִפיּלּו יֹום טֹוב ַאֲחרֹון :ֲהָוה ָאִמיָנא "ּבְ

ַתב ַרֲחָמָנא  מא,ב ָרֵאל" :ּכָ בֹוא ָכל ִיׂשְ א^ (דברים לא, יא) "ּבְ    .מֹוֵעדּדְ  ֵמַאְתַחְלּתָ
  
  
  

                                                           

ּכֹות יייי 331 ַחג ַהּסֻ ה ּבְ ִמּטָ ְ ַנת ַהׁשּ מֵֹעד ׁשְ ִנים ּבְ ַבע ׁשָ ץ ׁשֶ ה אֹוָתם ֵלאמֹר ִמּקֵ ֵני ה יאיאיאיא. ַוְיַצו מֹׁשֶ ָרֵאל ֵלָראֹות ֶאת ּפְ בֹוא ָכל ִיׂשְ ר ִיְבָחר - ֱא  'ּבְ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ לֶֹהיָך ּבַ
ְק  ָאְזֵניֶהםתִּ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ   ָרא ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ֶנֶגד ּכָ

    רש"י

  מתני' 
. בגמרא פריך בשמיני ס''ד בשמיני

אשון הא אמרת במוצאי יו''ט הר
ומשנינן אימא בשמינית במוצאי 
שביעית בסוכות שבתחילת שנה 

   שמינית:
{אלמינבר"א: . אלמבר''א בימה

   : בימה}
. בסוף שבע שנאמר מקץ שבע שנים

שנים ואותה קרייה על יד מלך היא 
כדתניא בספרי בפרשת המלך את 
משנה התורה הזאת אין קורין ביום 

   הקהל אלא במשנה תורה:
  וקורא בישיבה:. וקורא יושב

. מלך ישראל היה אגריפס המלך 
מזרעו של הורדוס והוא שנחרב 

   בהמ''ק בימיו:
. שהמקרא הזה זלגו עיניו דמעות
   פוסלו מן המלכות:

   . שאמו מישראל:אחינו אתה
וקורא מתחילת אלה הדברים עד 

   . שבואתחנן:שמע
. ע''י דילוג ושמע והיה אם שמוע

ומשם מדלג לעשר תעשר ומשם 
לג וקורא כי תכלה לעשר וברכות מד

וקללות ומשם חוזר למפרע וקורא 
אשימה עלי מלך שמע קבלת מלכות 
שמים והיה אם שמוע קבלת עול 
מצות כדאמר בפ' שני דברכות (דף 
יג.) וכן ברכות וקללות קבלת 
בריתות של תורה ומשמיע לרבים 
עשר תעשר כי תכלה לעשר מפני 
שהוא זמן אסיף ומתנות עניים 

רשת תרומות ומעשרות ואע''פ והפ
שפרשת המלך מפסקת בין עשר לכי 
תכלה קורא את אלה יחד שלא 
להפסיק במעשרות ואח''כ קורא 
פרשת המלך ואי משום דיש כאן 
דילוג בתורה בכדי (שלא) יפסיק 
התורגמן אין למלך תורגמן ואין 

   מתרגמין אחריו:
. ביוה''כ אחר ברכות שכ''ג מברך

יומא סח.) מקרא פרשה כדאמרן (
   מברך עליה שמונה ברכות:

   . אחר קריאתו:המלך מברך
. מקדש ישראל והזמנים של רגלים

מברך תחת ברכות של מחילת העון 
   שביו''כ:

  
  גמ' 

. כל הסימנין הללו מקץ שנת צריכי
   השמיטה ובחג הסוכות ובמועד:

. משנת ארבעים נימנוהו מהשתא
והלאה שבערבות מואב נאמרה 

ג דלא מתרמי פרשה זו ואע''
בשמיטה שלא מנו שמיטין עד לאחר. 
שבע שכיבשו ושבע שחילקו כדאמרי' 
   (בקידושין) (דף מ:) [ערכין] (דף יב:):

. קודם ר''ה של בסוף שמיטה
שמינית דהא מקץ שבע בסוף שנה 

. שכולן נקראו מריש שתא משמע:
מועד כדכתיב (ויקרא כג) אלה מועדי 

  ה' וקחשיב נמי ר''ה: 
. ומיהו ביו''ט חיל מועדמאימת דמת

לא שאין תיקון הבימה דוחה לא את 
השבת ולא יו''ט ומאתמול נמי לא 
עבדינן לה דדחקא לה עזרה והאי 
טעמא מפרש בגמ' ירושלמי (פ''א) 
במס' מגילה דקתני הקהל מאחרין 
כשחל להיות בשבת וקאמר מפני 
הבימה ונעבדה מאתמול דחקא לה 

'ז: בלע' }להפריע{עזרה אנקוברי''ר 
למלכי בית דוד אבל לא למלכי בית 

 חשמונאי:
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ֶנֶסת" ֶנֶסת נֹוֵטל ֵסֶפר ּתֹוָרה ְונֹוְתנֹו ְלראׁש ַהּכְ ן ַהּכְ    ".ְוַחּזַ
  

ּה  ְמַעּתְ ִמיּנָ ְמקֹום ָהַרב :ׁשָ בֹוד ְלַתְלִמיד ּבִ   ! חֹוְלִקין ּכָ
  

ֵייָאַמר     :ַאּבַ
בֹודוֹ  ּום ּכְ ּה ִמׁשּ   .ֶמֶלךְ ּדְ  ּכּולָּ

  
  
  
ב" ל ְוקֹוֵרא יֹוׁשֵ ֶלְך עֹוֵמד ּוְמַקּבֵ ל ְוָקָרא עֹוֵמדְוַהּמֶ ֶלְך ָעַמד ְוִקיּבֵ ס ַהּמֶ    .". ַאְגִריּפָ
  
ָלל - "עֹוֵמד" בּדְ  ִמּכְ    .יֹוׁשֵ

ְלַבד, " :ְוָהָאַמר ָמר ִוד ּבִ ית ּדָ א ְלַמְלֵכי ּבֵ ֲעָזָרה ֶאּלָ יָבה ּבָ   ֵאין ְיׁשִ

ֱאַמר:  ּנֶ בֹ ׁשֶ ב ִלְפֵני ה' ַוּיאֶמר""ַוּיָ ׁשֶ ִוד ַוּיֵ ֶלְך ּדָ 332א ַהּמֶ
  ! ז, יח)(שמואל ב  

  
ַדֲאַמר א ּכְ    :ַרב ִחְסּדָ

ים,  ֶעְזַרת ָנׁשִ   ּבְ
ים. ,ָהָכא ַנִמי ֶעְזַרת ָנׁשִ    ּבְ

  
  
חּוהּו ֲחָכִמים" ּבְ    ."ְוׁשִ
  
חּוהוּ וְ " ּבְ יר ֲעַבד - "ׁשִ ּפִ ׁשַ ָלל ּדְ    ,ִמּכְ

יָהֲאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ָאַמר בֹודֹו " :ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ַחל ַעל ּכְ ּמָ יא ׁשֶ   , "בֹודֹו ָמחּולכְּ  -ָנׂשִ

בֹודֹו  ַחל ַעל ּכְ ּמָ בֹודֹו ָמחּול, -ֶמֶלְך ׁשֶ   ֵאין ּכְ
ֱאַמר:  ּנֶ ים ָעֶליָך ֶמֶלְך"ׁשֶ ׂשִ ֵהא ֵאיָמתֹו ָעֶליָך! -  (דברים יז, טו) "ׂשֹום ּתָ ּתְ    ׁשֶ

  
אֵני    .ִמְצָוה ׁשָ

  
  

                                                           

ב ִלְפֵני ה 332 ׁשֶ ִוד ַוּיֵ ֶלְך ּדָ בֹא ַהּמֶ י ֲהִביאַֹתִני ַעד ֲהלֹם 'ַוּיֹאֶמר ִמי ָאנִֹכי ֲאדָֹני ה 'ַוּיָ   ּוִמי ֵביִתי ּכִ

    רש"י

. בקידושין אפי' למאן דאמר
   בפ''ק (דף לב:):
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        מא, במא, במא, במא, ב .46
יַע ְל " ִהּגִ 333""לֹא תּוַכל ָלֵתתּוְכׁשֶ

ָמעֹות. ָזְלגּו ֵע [ (דברים יז, טו)    יָניו ּדְ
ה! ה, ָאִחינּו ַאתָּ ס, ָאִחינּו ַאתָּ ְתָיֵרא ַאְגִריּפָ   . ]ָאְמרּו לֹו: ַאל תִּ

  
ֵמיּה  ְ ָנא ִמׁשּ י ּדְ ּתָ   ָנָתן: ַרּבִ

ָלָייה, " ָרֵאל ּכְ יבּו ׂשֹוְנֵאי ִיׂשְ ָעה ִנְתַחּיְ אֹוָתּה ׁשָ   ּבְ
ֶהֱחִניפּו לֹו  ס. ׁשֶ   ְלַאְגִריּפָ

י  ָאַמר ְמעוֹ ַרּבִ אׁשִ ן ֲחַלְפתָּ   : ן ּבֶ
ים,  ֲעׂשִ יִנין, ְוִנְתַקְלְקלּו ַהּמַ ותּו ַהּדִ ה ִנְתַעּוְ ל ֲחנּוּפָ ַבר ֶאְגרֹוָפּה ׁשֶ ּגָ   ִמּיֹום ׁשֶ

יָך"ַמֲע  :ְוֵאין ָאָדם ָיכֹול לֹוַמר ַלֲחֵבירוֹ  ֲעׂשֶ דֹוִלים ִמּמַ י ּגְ   . ׂשַ
   

ַרׁש  י  ּדָ ר ַמַעְרָבאַרּבִ יָמא  ְיהּוָדה ּבַ ִזיי ַרּבִ ְוִאיּתֵ ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ   :ׁשִ
ה,  עֹוָלם ַהּזֶ ִעים ּבָ ר ְלַהֲחִניף ָלְרׁשָ   מּוּתָ

ֱאַמר ּנֶ ֵרא עֹוד ְלָנָבל  :ׁשֶ   , (ישעיה לב, ה) "'ׁשֹוַע 'ּוְלִכיַלי לֹא ֵיָאֵמר  'ָנִדיב'"לֹא ִיּקָ
ָלל ה ָב ּדְ  ִמּכְ ֵרי -עֹוָלם ַהּזֶ    .ׁשָ

  
י  ן ָלִקיׁש ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ    :ָאַמר ׁשִ
ְראֹ " :ָכאֵמָה  ֵני ֱא ּכִ ְרֵצִני"- ת ּפְ 334לִֹהים ַוּתִ

  . (בראשית לג, י) 
  

י ּדְ ּוְפִליָגא     ֵלִוי.ַרּבִ
י  ָאַמרדּ    : ֵלִויַרּבִ

ל ַיֲעקֹ  ל ׁשֶ ָבר ּדֹוֶמה? ָמׁשָ ו ְלָמה ַהּדָ   ב ְוֵעׂשָ
ׁש ְלהֹוְרגֹו,  ַבּקֵ ּמְ יר ּבֹו ׁשֶ ן ֶאת ֲחֵבירֹו ְוִהּכִ יּמֵ ּזִ   ְלָאָדם ׁשֶ

ֶלְך. :ָאַמר לוֹ  ֵבית ַהּמֶ י ּבְ ַעְמּתִ ּטָ יל ׁשֶ ַתְבׁשִ ֲאִני טֹוֵעם ּכְ יל ֶזה ׁשֶ ְבׁשִ    ַטַעם ּתַ
ֵפי ְוָלא ָקֵטיל ֵליּה.: ָאַמר א ִמיְסּתַ    ָיַדע ֵליּה ַמְלּכָ

  
י  ָאַמר   : ֶאְלָעָזרַרּבִ

ה ֵמִביא ַאף ׁש ּבֹו ֲחנּוּפָ ּיֵ ל ָאָדם ׁשֶ   ָלעֹוָלם,  ּכָ
ֱאַמר:  ּנֶ ימּו ָאף""ְוַחְנֵפי לֵ ׁשֶ 335ב ָיׂשִ

   .(איוב לו, יג) 
  

ַמַעת,  תֹו ִנׁשְ ִפּלָ ֵאין ּתְ א ׁשֶ   ְולֹא עֹוד ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ י ֲאָסָרם"ׁשֶ עּו ּכִ ּוְ   . (איוב לו, יג) "לֹא ְיׁשַ

  
  (סימן א"ף עוב"ר גיהנ"ם ביד"ו ניד"ה גול"ה). 

  
י  ְוָאַמר   : ֶאְלָעָזרַרּבִ

ה ֲא  ׁש ּבֹו ֲחנּוּפָ ּיֵ ל ָאָדם ׁשֶ ִלין אֹותֹו, ּכָ ן ְמַקּלְ ְמֵעי ִאּמָ ּבִ ִרין ׁשֶ   ִפיּלּו עּוּבָ
ֱאַמר:  ּנֶ ים""אֹ ׁשֶ ים ִיְזָעמּוהּו ְלֻאּמִ ֻבהּו ַעּמִ ה ִיּקְ יק ַאּתָ ע ַצּדִ   , (משלי כד, כד) ֵמר ְלָרׁשָ

א ְקָלָלה,  בקוֹ 'ְוֵאין    ֶאּלָ
ֱאַמר ּנֶ 336ה ֵאל"לֹא ַקּבֹ ": ׁשֶ

  , (במדבר כג, ח) 
ִרין, ֶא  'ְלאֹום'ְוֵאין  א עּוּבָ   ּלָ

ֱאַמר ּנֶ   . (בראשית כה, כג) ם ֶיֱאָמץ"ם ִמְלאֹ "ּוְלאֹ  :ׁשֶ
  

י  ְוָאַמר   : ֶאְלָעָזרַרּבִ
ה  ׁש ּבֹו ֲחנּוּפָ ּיֵ ל ָאָדם ׁשֶ ם,  - ּכָ יִהּנָ ּגֵ   נֹוֵפל ּבַ

ֱאַמר:  ּנֶ    ',ָרע'ְוַלּטֹוב  'טֹוב'"הֹוי ָהאְמִרים ָלַרע ׁשֶ
ְך ְלאֹור ְואֹור לְ [ ִמים חֹׁשֶ ִמים ַמר ְלָמתֹוק ּוָמתֹוק ְלָמרׂשָ ְך ׂשָ   , (ישעיה ה, כ) ]"חֹׁשֶ

ִתיב ַאֲחָריו    ?ַמה ּכְ
ֱאכֹ  ה""ָלֵכן ּכֶ ׁש ֶלָהָבה ִיְרּפֶ 337ל ַקׁש ְלׁשֹון ֵאׁש ַוֲחׁשַ

  . (ישעיה ה, כד) 
  

                                                           

ר ִיְבַחר ה ֱא  333 ים ָעֶליָך ֶמֶלְך ֲאׁשֶ ׂשִ ר לֹא ָאִחיָך הּואלֶֹהיָך ּבֹו ִמּקֶ -ׂשֹום תָּ ים ָעֶליָך ֶמֶלְך לֹא תּוַכל ָלֵתת ָעֶליָך ִאיׁש ָנְכִרי ֲאׁשֶ ׂשִ   ֶרב ַאֶחיָך תָּ
ְר  334 ן ָרִאיִתי ָפֶניָך ּכִ י ַעל ּכֵ ִדי ּכִ ֵעיֶניָך ְוָלַקְחתָּ ִמְנָחִתי ִמּיָ ֵני ֱא ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ַאל ָנא ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ ְרצֵ -אֹת ּפְ   ִני:לִֹהים ַותִּ
י ֲאָסָרם 335 עּו ּכִ ּוְ ימּו ָאף לֹא ְיׁשַ   ְוַחְנֵפי ֵלב ָיׂשִ
  'ָמה ֶאּקֹב לֹא ַקּבֹה ֵאל ּוָמה ֶאְזעֹם לֹא ָזַעם ה 336
י ָמֲאסוּ  337 ָאָבק ַיֲעֶלה ּכִ ק ִיְהֶיה ּוִפְרָחם ּכָ ּמָ ם ּכַ ְרׁשָ ה ׁשָ ׁש ֶלָהָבה ִיְרּפֶ ֱאֹכל ַקׁש ְלׁשֹון ֵאׁש ַוֲחׁשַ ָרֵאל ִנֵאצוּ ְצָבאֹות ְוֵאת ִאְמ  'ַרת הֵאת ּתוֹ  ָלֵכן ּכֶ  ַרת ְקדֹוׁש ִיׂשְ

    רש"י

. כחה של חנופה דאע''ג דאמו מישראל אגרופה
   אין ראוי למלכות דעבד היה וזילא מילתא:

   . שהחניפו הדיינין את בעלי הדין:נתעוותו הדינין
עוברי  . שהגדולים ראוונתקלקלו המעשים

   עבירה ולא מיחו בידם מפני חנופה:
ואין אדם שיכול לומר לחבירו מעשי גדולים 

. שמתוך שלא מיחו בעוברי עבירה למדו ממעשיך
   הדורות את מעשיהם ונמצא כולן עוברין:

. לשון כלתה נפשי (תהלים קיט) שמתאוה לכילי
   לשתות יין תדיר:

. הא דריש לקיש דאמר להחניפו לעשו ופליגא
כוון לומר לו ראיתי פניך כראות פני וגו' פליגא נת

אדרבי לוי דאמר לא להחניפו נתכוין אלא לאיים 
   עליו ולהודיעו שהוא רגיל לראות מלאכים:

. כשיבואו עליהם יסורין לא לא ישועו כי אסרם
   יועילם שועה:

. שאמר נבואת ויאמר ירמיהו לחנניה הנביא
מו בעוד שקר על גלות יכניה וכלי הקודש שגלו ע

שנתים ימים אני משיבם אל המקום הזה אמן כן 
יעשה ה' חנופה היא זו שהיה לו לומר בהדיא 

   שקר אתה ניבא:
. לאחר כמה ימים היה ויהי הוא בשער בנימין

ירמיה יוצא מירושלים ללכת ארץ בנימין לחלוק 
נחלה שנפלה לו ותפסו יראיה ויאמר לו אל 

  הכשדים אתה נופל: 
דאע''ג דאמו מישראל אין ראוי  . כחה של חנופה

   למלכות דעבד היה וזילא מילתא:
   . שהחניפו הדיינין את בעלי הדין:נתעוותו הדינין

. שהגדולים ראו עוברי ונתקלקלו המעשים
   עבירה ולא מיחו בידם מפני חנופה:

ואין אדם שיכול לומר לחבירו מעשי גדולים 
. שמתוך שלא מיחו בעוברי עבירה למדו ממעשיך

   ורות את מעשיהם ונמצא כולן עוברין:הד
. לשון כלתה נפשי (תהלים קיט) שמתאוה לכילי

   לשתות יין תדיר:
. הא דריש לקיש דאמר להחניפו לעשו ופליגא

נתכוון לומר לו ראיתי פניך כראות פני וגו' פליגא 
אדרבי לוי דאמר לא להחניפו נתכוין אלא לאיים 

   ים:עליו ולהודיעו שהוא רגיל לראות מלאכ
. כשיבואו עליהם יסורין לא לא ישועו כי אסרם

   יועילם שועה:
. שאמר נבואת ויאמר ירמיהו לחנניה הנביא

שקר על גלות יכניה וכלי הקודש שגלו עמו בעוד 
שנתים ימים אני משיבם אל המקום הזה אמן כן 
יעשה ה' חנופה היא זו שהיה לו לומר בהדיא 

   שקר אתה ניבא:
. לאחר כמה ימים היה יןויהי הוא בשער בנימ

ירמיה יוצא מירושלים ללכת ארץ בנימין לחלוק 
נחלה שנפלה לו ותפסו יראיה ויאמר לו אל 

  הכשדים אתה נופל: 
. כחה של חנופה דאע''ג דאמו מישראל אין ראוי 

   למלכות דעבד היה וזילא מילתא:
   . שהחניפו הדיינין את בעלי הדין:נתעוותו הדינין

שהגדולים ראו עוברי . ונתקלקלו המעשים
   עבירה ולא מיחו בידם מפני חנופה:

ואין אדם שיכול לומר לחבירו מעשי גדולים 
. שמתוך שלא מיחו בעוברי עבירה למדו ממעשיך

   הדורות את מעשיהם ונמצא כולן עוברין:
. לשון כלתה נפשי (תהלים קיט) שמתאוה לכילי

   לשתות יין תדיר:
ניפו לעשו . הא דריש לקיש דאמר להחופליגא

נתכוון לומר לו ראיתי פניך כראות פני וגו' פליגא 
אדרבי לוי דאמר לא להחניפו נתכוין אלא לאיים 

   עליו ולהודיעו שהוא רגיל לראות מלאכים:
. כשיבואו עליהם יסורין לא לא ישועו כי אסרם

   יועילם שועה:
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י  ְוָאַמר   : ֶאְלָעָזרַרּבִ
ֲחִניף ַלֲחֵבירֹו  ל ַהּמַ ָידֹו,  - ּכָ   סֹוף נֹוֵפל ּבְ

ָידֹו  ְוִאם ֵאינוֹ  ָניו,  - נֹוֵפל ּבְ ַיד ּבָ   נֹוֵפל ּבְ
ָניו  ַיד ּבָ נֹו,  -ְוִאם ֵאינֹו נֹוֵפל ּבְ ן ּבְ ַיד ּבֶ   נֹוֵפל ּבְ

ֱאַמר:  ּנֶ ָבֶריָך"... ֶאל ֲחַנְנָיה "ַוּיאֶמר ִיְרְמָיה ׁשֶ ה ה' ָיֵקם ה' ֶאת ּדְ ן ַיֲעׂשֶ 338ָאֵמן ּכֵ
   ,ו)-ה(ירמיה כח,  

ן ֲחַנְנָיה "ַוְיִהי הּוא^ :ּוְכִתיב  מב,א ֶלְמָיה ּבֶ ן ׁשֶ יה ּבֶ מֹו ִיְרִאּיָ ִקֻדת ּוׁשְ ַעל ּפְ ם ּבַ ְנָיִמן ְוׁשָ ַער ּבִ ׁשַ    ,ּבְ
ה נֹ ים ַאּתָ ּדִ ׂשְ ִביא ֵלאמר ֶאל ַהּכַ ְתּפׂש ֶאת ִיְרְמָיהּו ַהּנָ   ֵפל. ַוּיִ

ֶקר ַוּיאֶמר י נֹ ,ִיְרְמָיהּו ׁשֶ ים" ַעלֵפל ֵאיֶנּנִ ּדִ ׂשְ   , ַהּכַ
יהׂש ְתּפֹ "ַויִּ  :ּוְכִתיב ִרים"בְּ  ִיְרִאּיָ ָ 339ִיְרְמָיהּו ַוְיִבֵאהּו ֶאל ַהׂשּ

   .יד)- (ירמיה לז, יג 
  

י  ְוָאַמר   : ֶאְלָעָזרַרּבִ
ה,  ִנּדָ ה ְמאּוָסה ּכְ ּה ֲחנּוּפָ ׁש ּבָ ּיֵ ל ֵעָדה ׁשֶ   ּכָ

ֱאַמר:  ּנֶ ְלמּוד"ׁשֶ י ֲעַדת ָחֵנף ּגַ 340"ּכִ
  , (איוב טו, לד) 

כְ  ן ּבִ ּכֵ םׁשֶ י ַהּיָ ה  ַרּכֵ ְלמּוָדה'קֹוִרין ְלִנּדָ    .'ּגַ
  

ְלמּוָדה"    ?ַמאי "ּגַ
  

מּוָלה ְעָלּה.  ּגְ   ִמּבַ
  

י  ְוָאַמר   : ֶאְלָעָזרַרּבִ
ה  ּה ֲחנּוּפָ ׁש ּבָ ּיֵ ל ֵעָדה ׁשֶ   ְלסֹוף ּגֹוָלה,  - ּכָ

ִתיב ָהָכא ְלמּוד" :ּכְ י ֲעַדת ָחֵנף ּגַ   , "ּכִ
ְלָבֵבְך ִמי יָ  :ּוְכִתיב ָהָתם כּוָלה ְוַגְלמּוָדה ּגֹ "ְוָאַמְרּתְ ּבִ ה ַוֲאִני ׁשְ 341ָלה ְוסּוָרה"ַלד ִלי ֶאת ֵאּלֶ

  . (ישעיה מט, כא) 
  

י  ָאַמר אַרּבִ ר ַאּבָ   : ִיְרְמָיה ּבַ
יּתֹות ע ּכִ ִכיָנה:  ַאְרּבַ ֵני ׁשְ לֹות ּפְ   ֵאין ְמַקּבְ

ת ֵליִצים,    ּכַ
  ְוַכת ֲחֵניִפים, 
ִרים ּקָ   , ְוַכת ׁשַ

ֵרי ָלׁשֹון     ָהָרע.ְוַכת ְמַסּפְ
  
ת ֵליִצים" ְכִתיב -" ּכַ ְך ָידֹו ֶאת לְֹצִצים" :ּדִ 342"ָמׁשַ

  , (הושע ז, ה) 
ת ֲחֵניִפים" ְכִתיב: - "ּכַ י לֹא ְלָפָניו ָחֵנף ָיבֹוא" ּדִ 343"ּכִ

  . (איוב יג, טז) 
ִרים" ּקָ ת ׁשַ ְכִתיב – "ּכַ ָקִרים לֹא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני""ּדֹ  :ּדִ 344ֵבר ׁשְ

  . (תהלים קא, ז) 
ֵרי ָלׁשֹון ָהָרע" ת ְמַסּפְ ְכִתיב – "ּכַ ה לֹא ְיֻגְרָך ָרע" :ּדִ ע ָאּתָ י לֹא ֵאל ָחֵפץ ֶרׁשַ   , (תהלים ה, ה) "ּכִ

יק ַא  ְמגּוְרךָ ַצּדִ ה ה' לֹא ָיגּור ּבִ   . ַרע -  ּתָ
        הדרן עלך אלו נאמריןהדרן עלך אלו נאמריןהדרן עלך אלו נאמריןהדרן עלך אלו נאמרין

  

                                                           

ִביא ְלֵעיֵני ַהּכֲֹהִנים הההה 338 ִביא ֶאל ֲחַנְנָיה ַהּנָ ֵבית ה ַוּיֹאֶמר ִיְרְמָיה ַהּנָ ה ה וווו    '.ּוְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ָהעְֹמִדים ּבְ ן ַיֲעׂשֶ ִביא ָאֵמן ּכֵ ָבֶריָך  'ָיֵקם ה 'ַוּיֹאֶמר ִיְרְמָיה ַהּנָ ֶאת ּדְ
ר ִנבֵּ  ֵלי ֵבית הֲאׁשֶ יב ּכְ ה 'אָת ְלָהׁשִ קֹום ַהּזֶ ֶבל ֶאל ַהּמָ   ְוָכל ַהּגֹוָלה ִמּבָ

ִק  יגיגיגיג 339 ַעל ּפְ ם ּבַ ְנָיִמן ְוׁשָ ַער ּבִ ׁשַ ִביא ֵלאמֹרַוְיִהי הּוא ּבְ ְתּפֹׂש ֶאת ִיְרְמָיהּו ַהּנָ ן ֲחַנְנָיה ַוּיִ ֶלְמָיה ּבֶ ן ׁשֶ יה ּבֶ מֹו ִיְרִאּיָ ה נֵֹפל ֻדת ּוׁשְ ים ַאתָּ ּדִ ׂשְ ַוּיֹאֶמר  דדדדיייי .ֶאל ַהּכַ
ִיְרְמָיהּו ַוְיִבֵאהּו  יה ּבְ ְתּפֹׂש ִיְרִאּיָ ַמע ֵאָליו ַוּיִ ים ְולֹא ׁשָ ּדִ ׂשְ י נֵֹפל ַעל ַהּכַ ֶקר ֵאיֶנּנִ ִריםִיְרְמָיהּו ׁשֶ ָ   ֶאל ַהׂשּ

ְלמּוד ְוֵאׁש ָאְכָלה ָאֳהֵלי ׁשַֹחד 340 י ֲעַדת ָחֵנף ּגַ   ּכִ
ְלָבֵבְך ִמי ָיַלד ִלי ֶאת  341 ה ֵאיפֹה ֵהםְוָאַמְרתְּ ּבִ י ֵאּלֶ י ְלַבּדִ ַאְרתִּ ל ֵהן ֲאִני ִנׁשְ ה ִמי ִגּדֵ כּוָלה ְוַגְלמּוָדה ּגָֹלה ְוסּוָרה ְוֵאּלֶ ה ַוֲאִני ׁשְ   ֵאּלֶ
ְך ָידֹו ֶאת לְֹצִצים 342 ִין ָמׁשַ ִרים ֲחַמת ִמּיָ נּו ֶהֱחלּו ׂשָ   יֹום ַמְלּכֵ
י לֹא ְלָפָניו ָחֵנף ָיבוֹ  343 ם הּוא ִלי ִליׁשּוָעה ּכִ   אּגַ
ָקִרים לֹא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני 344 ה ּדֵֹבר ׁשְ ה ְרִמּיָ יִתי עֹׂשֵ ֶקֶרב ּבֵ ב ּבְ   לֹא ֵיׁשֵ

    רש"י

. ויאמר ירמיהו לחנניה הנביא
שאמר נבואת שקר על גלות 

יה וכלי הקודש שגלו עמו יכנ
בעוד שנתים ימים אני משיבם 
אל המקום הזה אמן כן יעשה 
ה' חנופה היא זו שהיה לו לומר 

   בהדיא שקר אתה ניבא:
. לאחר ויהי הוא בשער בנימין

כמה ימים היה ירמיה יוצא 
מירושלים ללכת ארץ בנימין 
לחלוק נחלה שנפלה לו ותפסו 
יראיה ויאמר לו אל הכשדים 

  ופל: אתה נ
. בדולה כמו ויגמל גמולה

   (בראשית כא):
. הקב''ה מהיות את משך ידו

לוצצים. לא יגורך רע. לא יגור 
עמך רע וגבי מספרי לשון הרע 
כתיב דכתיב בההוא פרשתא כי 

 אין בפיהו נכונה וגו' :


