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להקל ראש עם האנשים ,ולא יבואו לידי צביית בטן כמותהד.

מסכת סוטה
פרק שביעי ואלו נאמרין

ומלבד זאת אומרים לה( ,ד) שאין המים בודקים אותה אלא אם היה הדבר
במזיד וברצון ,אבל אם היה בשוגג או באונס ,לא יבדקוה > .ודבר זה אומרים
לה ,כדי שלא להוציא לעז על המים ,שאם נטמאת באונס או בשוגג ,ולא
נבדקה ,תהא סבורה שכן היה לה ,גם אם היתה נטמאת במזיד.

דף ל"ב

וכל הדברים הללו אומרים לה בכל לשון שהיא מבינה ,ולאו דווקא בלשון
הקודשה ,שנאמר" ,וְ ָאמַ ר ֶאל הָ ִא ָשה" (במדבר ה' י"ט) ,דברים הנכנסים אל לבה,
בכל לשון שהיא שומעת ומבינהו.

ענייני הפרקים הבאים

ווידוי מעשר

בפרק זה ובפרקים הבאים נסדרו מצוות המתקיימות באמירה .חלקן
מתקיימות באמירה בלשון הקודש בלבד .וחלקן מתקיימות באמירה גם
בשאר לשונות ,ובתנאי שיהא מבין מה שהוא אומרא.

בשעה שגומרים להפריש את המעשרות של השנה השלישית למעשרות ,כל
המעשרות של שלוש השנים שעברו שיש לו בביתו ,לא יעכבם עוד אצלו ,אלא
בּוא ְתָך
יתן כל מעשר לראוי לו ,כמו שנאמר" ,כִ י ְת ַכ ֶלה לַעְ שֵׂ ר ֶאת ָכל מַ עְ ַשר ְת ָ
ִישת ְשנַת הַ מַ עֲשֵׂ ר וְ נ ַָת ָתה ַללֵׂוִ י [=מעשר ראשון] ַלגֵׂר ַליָתֹום וְ ל ַָאלְמָ נָה
בַ שָ נָה הַ ְשל ִ
[=מעשר עני] וְ ָאכְ לּו בִ ְשעָ ֶריָך וְ שָ בֵׂ עּו" (דברים כ"ו י"ב) ,ומעשר שני של שתי שנים
שעברו שנשאר בביתו ,מעלה לירושלים לאכלו שם.

שבועת הדיינים כלומר שבועת מודה במקצת נאמרת בכל לשון( .ח) ובמסכת נדרים
מבואר ,שגם שבועת ביטוי נאמרת בכל לשון].

ובא ואומר וידוי מעשרות ,ככתוב" ,וְ ָא ַמ ְר ָת לִפְ נֵׂי ה' אֱ ֹל ֶקיָך בִּ עַ ְר ִּתי הַ ק ֶֹּדׁש ִּמן
ְת ִּתיו ַללֵּוִּ י [=זה
הַ בַ יִּת [=זה מעשר שני ונטע רבעי] וְ גַם [=לרבות תרומה וביכורים] נ ַ
ית ִני ל ֹא
מעשר ראשון] וְ ַלגֵּר ַליָּתֹום וְ ל ַָּאלְ מָּ נָּה [=זה מעשר עני] כְ ָכל ִמצְ וָ ְתָך אֲ שֶ ר צִ ּוִ ָ

ואלו הן המצוות המתקיימות באמירה בכל לשון( :א) פרשת סוטה [=כלומר

דברים שהכהן אומר לה]( .ב) ווידוי מעשר( .ג) קריאת שמע( .ד) ותפלהב( .ה) וברכת
המזון( .ו) ושבועת העדות( .ז) ושבועת הפיקדון([ .ח) ובמסכת שבועות מבואר שגם

ואלו הן המצוות המתקיימות באמירה בלשון הקודש בלבד( :א) מקרא
ביכורים( .ב) וחליצה( .ג) ברכות וקללות( .ד) ברכת כהנים( .ה) וברכת כהן גדול( .ו)
ופרשת המלך( .ז) ופרשת עגלה ערופה( .ח) ומשוח מלחמה בשעה שמדבר אל
העם.

ֹותיָך וְ ל ֹא שָ כָ ְח ִתי .ל ֹא ָאכַ ל ְִתי בְ אֹנִי ִממֶ ּנּו וְ ל ֹא בִ עַ ְר ִתי ִממֶ ּנּו בְ טָ מֵׂ א וְ ל ֹא נ ַָת ִתי ִממֶ ּנּו לְ מֵׂ ת
עָ בַ ְר ִתי ִמ ִמצְ ֶ
יתנִי .הַ ְש ִקיפָ ה ִמ ְמעֹון ָק ְד ְשָך ִמן הַ שָ מַ יִ ם ּובָ ֵׂרְך ֶאת עַ ְמָך
יתי כְ כֹל אֲ שֶ ר צִ ּוִ ָ
שָ מַ עְ ִתי בְ קֹול ה' אֱ ֹל ָקי עָ ִש ִ
ּודבָ ש" (דברים כ"ו
נִשבַ עְ ָת לַאֲ ב ֵֹׂתינּו ֶא ֶרץ זָבַ ת חָ לָב ְ
ֶאת יִ ְש ָר ֵׂאל וְ ֵׂאת הָ אֲ דָ מָ ה אֲ שֶ ר נ ַָת ָתה לָנּו כַאֲ שֶ ר ְ
י"ב-י"ד).

ווידוי מעשרות זה יכול לאומרו בכל לשון שמבין ,ולאו דווקא בלשון הקדוש
כנוסח הכתוב בתורה ,שנאמר בענין לשון אמירה" ,וְ ָאמַ ְר ָת ִלפְ נֵׂי ה' אֱ ֹל ֶקיָך",
וכן נאמר לשון אמירה בענין אמירת הכהן לסוטה" ,וְ ָאמַ ר ֶאל ָה ִאשָ ה" ,ויש
ללמוד בגזרה שווה ,שכשם שהכהן אומר לה בכל לשון ,כך וידוי מעשרות בכל
לשון.

ומכאן ועד סוף המסכת יתבארו עניינים אלו ,ומהיכן למד דינו של כל אחד
מהם ,אם הוא בלשון הקודש או בכל לשון[ .רוב העניינים יתבארו בעזה"י בפרק
זה .ועגלה ערופה בפרק תשיעי .ומשוח מלחמה בפרק שמיני].
וכתבו התוס' שיש מצוות נוספות הנאמרות בכל לשון ,ואפילו אינו מבין את אותו לשון,
ואלו הם( :א) הלל( .ב) קידוש של שבתג( .ג) ברכת הפירות( .ד) ברכת המצוות.

ואף שגם בברכות וקללות מצינו לשון אמירה" ,וְ עָ נּו הַ ְלוִ ִים וְ ָא ְמרּו ֶאל כָל ִאיש
ִי ְש ָר ֵׂאל קֹול ָרם" (דברים כ"ז) וברכות וקללות בלשון הקודש דווקא .מכל מקום,
ראוי יותר ללמוד דין וידוי מעשרות מדין אמירת הכהן לסוטה ,שבזה ובזה
נאמר בהם לשון אמירה בלבד ,ולא ללמוד מברכות וקללות ,שנאמר בהם
לשון אמירה עם עניה.

עוד כתבו התוס' ,שיש מצווה נוספת ,המתקיימת באמירה בכל לשון ,אלא שיש חילוק
בדבר ,בלשון הקודש ,יוצאים בה גם מי שאינו מבין את הלשון ,ובשאר לשונות ,יוצא
בה רק מי שמבין את אותו לשון ,ומצווה זו היא קריאת מגילה.

דברים שהכהן אומר לסוטה
קודם שהכהן משקה את האשה ,הוא משמיע לה( ,א) על מה היא שותה( ,ב)
ובמה היא שותה( ,ג) על מה נטמאת( ,ד) ובמה היא נטמאת.
כלומר ,אומר לה (א) שהיא שותה על עסקי קינוי וסתירה( .ב) ושהיא שותה
במקידה של חרס ,שהוא כלי מאוס( .ג) ושבאה לידי טומאתה ,על ידי עסקי
שחוק וילדות > .ודברים אלו אומרים לה ,כדי שממנה ילמדו שאר נשים ,שלא

ד ודברים אלו אומר לה ,שחוק וקלות ראש גרמו לך לכל זה ,ומחמת הפריצות שהיתה בך ,שקינא
לך בעלך ונסתרת ,את שותה את המים ,ובכלי חרס משקים אותך ,שהוא כלי מאוס ,והטעם
שאומרים לה כל זה ,כדי שיווסרו כל הנשים ,ולא יעשו כמותה[ .מהדו"ק].
ה ובספרי אמרינן ,דאי לא כתיב קרא להתיר בכל לשון ,הוי אמינא ניגמר מיבמה בקל וחומר ,ומה
יבמה קלה ,לא עשה בה כל הלשונות כלשון הקודש ,סוטה חמורה לא כל שכן[ .רש"י].
ו וי"ג מהכתוב "וְ ָאמַ ר הַ כֹהֵׂ ן ל ִָאשָ ה" (במדבר ה' כ"א) ,בכל לשון שהוא אומר .אולם רש"י דחה את
הגרסא הזו.

א לאפוקי למדי שאינו אומר בלשון פרסי אם אינו שומעו[ .תוס'].
ב בפרק מי שמתו משמע ,דתפלה וקרית שמע דרבנן[ .תוס'].
ג בפרק מי שמתו משמע  ...דקידוש דאורייתא ,והכי משמע נמי בריש מסכת נזיר[ .תוס'].
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ואף שיש הבדל בין חטאת לעולה גם במקום השחיטה ,שהחטאת באה נקיבה,
והעולה באה זכר .מכל מקום יכול הוא להביא לחטאתו כבשה ,שיש לה אליה
[=זנב] ,ויכסה הדבר ,ולא יהא ניכר שהיא נקיבה .ואם מביא עז ,שאין לה זנב,
וניכר שהיא נקיבהב ,הוא גרם זאת לעצמו ,שהרי יכול היה להביא כבשה ,שכן
כל חטאות יחיד מביא כבשה או שעירה.

בהמשך יתבאר בעזה" י שמקום שנאמר בו לשון עניה הכוונה להגבהת קול כמו
בברכות וקללות שנאמר בהם לשון עניה "וְ עָ נּו הַ לְוִ ִים וְ ָא ְמרּו ֶאל כָל ִאיש
ִי ְש ָר ֵׂאל" ומסיים הכתוב "קֹול ָרם".
ואם כן וידוי מעשרות שלא נאמר בהם לשון עניה ,אומר בקול נמוך .ופרשת
ית וְ ָאמַ ְר ָת לִפְ נֵׂי
ביכורים שאומר כשמביא ביכורים ,שנאמר בה לשון עניה" ,וְ עָ נִ ָ
ה' אֱ ֹל ֶקיָך אֲ ַר ִמי אֹבֵׂ ד ָאבִ י וַ י ֵֶׂרד ִמצְ ַריְמָ ה וַ ָיגָר שָ ם בִ ְמ ֵׂתי ְמעָ ט וַיְ ִהי שָ ם לְגֹוי גָדֹול עָ צּום וָ ָרב"
(דברים כ"ו ה') ,אומר בקול רם.

וכל האמור עד עתה הוא בחטאת הבאה על רוב חטאים ,שיכול להביא כבשה,
וכך לא יהא ניכר שהביא חטאת ,ולא יהא בוש בדבר .אבל חטאת הבאה על
חטא עבודה זרה ,אינו מביא אלא שעירה ,שיש בה היכר לכל שהיא חטאת,
ולא נתנה לו תורה דרך להינצל מן הבושת ,כי זה ,מאחר שחטאו גדול ,ראוי לו
שתהא לו בושת בדבר ,כדי לכפר לו על ענשו הגדולג.

שבחו וגנותו בקול נמוך וצערו בקול רם
אמר רבי שמעון בן יוחי ,אומר אדם שבחו בקול נמוך ,שכן מצינו בוידוי
ֹותיָך וְ ל ֹא שָ כ ְָח ִתי",
מעשרות ,שאדם אומר שבחי עצמו" ,ל ֹא עָ בַ ְר ִתי ִמ ִמצְ ֶ
ואומרם בקול נמוך כפי שנתבאר.

לשון שיוצאים בו בקריאת שמע
מצווה לקרוא פרשת שמע בכל יום בערב ובבקרד ,שנאמר בה,
יתָך ּובְ לֶכְ ְתָך בַדֶ ֶרְך ּובְ שָ כְ בְ ָך ּובְ קּומֶ ָך" (דברים ו' ז').
וְ ִדבַ ְר ָת בָ ם בְ ִשבְ ְתָך בְ בֵׂ ֶ

ומבואר ,שכשם ששבחו הוא אומר בקול נמוך ,כך גנותו הוא אומר בקול נמוך,
שכך אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי ,מפני מה תקנו תפלה בלחש,
[כמו שמצינו בחנה" ,וקולה לא ישמע"] ,כדי שלא לבייש את עוברי עבירה,
המתוודים בתפלתם על עבירות שבידם.

"וְ ִשּנַנְ ָתם לְ בָ נֶיָך

לדעת רבי ,אין המצווה מתקיימת אלא בקריאת הפרשה בלשון הקודש,
ככתבה ,שנאמר בה" ,וְ הָ יּו הַ ְדבָ ִרים הָ ֵׂאלֶ ה אֲ שֶ ר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך הַ יֹום עַ ל לְבָ בֶ ָך" (דברים ו' ו'),
לומר יהיו כמו שהם.
ולדעת חכמים ,וכן דעת משנתנו ,שהמצווה מתקיימת בקריאת הפרשה בכל
לשון שמבין ,שנאמר בהְ " ,שמַ ע יִ ְש ָר ֵׂאל ה' אֱ ֹל ֵׂקינּו ה' ֶאחָ ד" (דברים ו' ד') ,ולדעת
חכמים ,השמיעה האמורה כאן היא שמיעת הלב ,כלומר הבנת הדברים,
ומכאן ,שיש לקרוא בכל לשון שאתה שומע [=מבין].

ומהטעם הזה אמרה תורה ,שחטאת ועולה שניהם נשחטים בצפון ,שלא יהא
ניכר מי מביא חטאת על חטאו ,ומי מביא עולה בנדבה.
אבל צערו אומר בקול רם ,שכן מצינו בפרשת ביכורים ,שמזכיר בה צרות
שעברו עליו " ,אֲ ַר ִמי אֹבֵׂ ד ָאבִ י וַ י ֵֶׂרד ִמצְ ַריְמָ ה וַ ָיגָר שָ ם בִ ְמ ֵׂתי ְמעָ ט" ,ואומר זאת
בקול רם ,כפי שנתבאר.

קריאת פרשת שמע כסדר

וכמו כן ,מי ששרוי בצרה ,יש לו להודיע הדבר ,כמבואר במצורע,
בֹו הַ ֶּנגַע בְ גָדָ יו יִ ְהיּו פְ רֻ ִמים וְ ר ֹאשֹו יִ ְהיֶה פָ רּועַ וְ עַ ל שָ פָ ם יַעְ טֶ ה וְ טָ מֵׂ א טָ ֵׂמא ִי ְק ָרא " (ויקרא י"ג
מ"ה) ,לומר ,צריך להודיע צערו לרבים ,ורבים מבקשים עליו רחמים .וכל מי
שאירע בו דבר ,צריך להודיע לרבים ,ורבים מבקשים עליו רחמים.
"וְ הַ צָ רּועַ אֲ שֶ ר

א

לדברי הכל ,אין אדם יוצא ידי חובת קריאת שמע ,אלא אם כן קרא את
הפרשה כסדרה ,אבל הקורא אותה למפרע ,כגון "ובשעריך ביתך מזוזות" לא
יצא ידי חובה.
לדעת חכמים – דין זה למד מהכתוב "וְ הָּ יּו הַ ְדבָ ִרים הָ ֵׂאלֶה" ,המלמד שיהיו כמו
שהם ,כלומר כסדר שהם כתובים ,ולא ישנה הסדר.

היכר בין חטאת לעולה

ולדעת רבי – דין זה למד מריבוי ה"א ,בכתוב "וְ הָ יּו ַה ְדבָּ ִּרים הָ ֵׂאלֶ ה" ,המלמד,

נתבאר שכדי לא לבייש עוברי עבירה ,אמרה תורה ,שחטאת ועולה שניהם
יהיו נשחטים בצפון העזרה ,ולא יהא ניכר מי מביא חטאת על חטאו ,ומי
מביא עולה בנדבה.

ב תימה ,והא אמר בשמעתא קמייתא דמנחות ,דבין זכרים לנקיבות לאו דעתייהו דאינשי .ואמר
רבי התם דווקא אמרי [הכי] ,דאין מעשיו מוכיחים ,מפני שסומכין השומעין על דבורו ,שהוא
שוחט חטאת לשם עולה ,אבל בסתמא כי הכא ,ודאי מרגישים בדבר[ .תוס'].
ג ואם תאמר ,יחלוק כמו כן בקביעות מקום שחיטתה ,כי היכי דליהוי ליה כפרה גמורה .יש לומר
כיון שחלק הכתוב בדבר אחד שיש היכר בדבר ,מה צריך יותר[ .תוס'].
ד הכא משמע ,דבין רבי ובין רבנן ,אית להו דקריאת שמע דאורייתא .וכן תנאי דפליגי התם בקורא
את שמע ולא השמיע לאזנו .וכן בית שמאי ובית הלל בפרק קמא דברכות  ...וסתמא דגמרא נמי
התם פריך ,תנא היכא קאי דקתני מאימתי ,תנא אקרא קאי ,דכתיב בשכבך ובקומך .ותו בפרק
שני ,בפלוגתא דרבי זוטרא ורבי יאשיה  ...ותו התם הפועלים שעשו מלאכה עם בעל הבית קורין
קריאת שמע  ...דחייב לקרות דאורייתא ][ .ובפרק מי שמתו  ...פריך סתמא דגמרא קריאת שמע
דרבנן  ...ותו אמרינן התם ,אמר שמואל ספק קרא קריאת שמע ספק לא קרא ,אינו חוזר וקורא ...
מאי טעמא ,קריאת שמע מדרבנן ][ .ודוחק לומר דכל הני דמשמע מינייהו דמדאורייתא הוי
אסמכתא בעלמא ,דאין שיטת הגמרא לדייק כל כך על אסמכתא רבי ורבנן ,ועוד דאמר לימא
קסבר כל התורה בכל לשון נאמרה ,ואי הוי אסמכתא בעלמא ,לא הוה צריך למידק מיניה[ .תוס'].

ואף שיש חילוק בין חטאת לעולה בנתינת הדם ,שדם החטאת ניתן למעלה
בקרנות המזבח ,ודם העולה ניתן למטה מחוט הסיקרא .מכל מקום ,דבר זה
אינו ניכר לבני אדם העומדים שם ,שכן זה שמביא את הקרבן ,אינו עומד
סמוך לקרבנו ,אלא בשעת השחיטה ,ובאותה שעה אין היכר אם הוא חטאת
או עולה ,אבל בשעת נתינת הדם למזבח ,הכהן לבדו נותן שם הדם ,ורק הכהן
היודע איזה קרבן הוא מקריב ,יודע שקרבן פלוני חטאת או עולה ,אבל שאר
בני אדם אינם מכירים שזה קרבנו של פלוני ,ואין לו בושת בדבר.

א כלומר סורו מעליו שטמא הוא[ .רש"י].
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מואס בתפילתם של רבים ,ולפיכך אינו צריך לסיוע מלאכי השרת ,ויכול
להתפלל בכל לשון שמבין.
אבל המתפלל ביחידות ,צריך הוא לסיוע של מלאכי השרת ,ועל המתפלל הזה
אמר רב יהודה ,לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמית ,שכך אמר רבי
יוחנן ,כל השואל צרכיו בלשון ארמי ,אין מלאכי השרת נזקקים לו ,לפי שאין
מלאכי השרת מכירים בלשון ארמי.

השמעת קריאת שמע לאוזניו
לדעת רבי ,הקורא את שמע צריך להשמיע הקריאה לאזניו ,ואם לא השמיע
לאזניו ,לא יצא ,שנאמרְ " ,שמַ ע ִי ְש ָר ֵׂאל ה' אֱ ֹל ֵׂקינּו ה' ֶאחָ ד" (דברים ו' ד') ,ולדעת רבי,
השמיעה האמורה כאן היא שמיעת האוזן ,לומר שיש להשמיע לאוזן מה
שמוציא מפיו.

לשון שמכירים בו מלאכי השרת

ולדעת חכמים ,השמיעה האמורה בענין היא שמיעת הלב ,כפי שנתבאר לעיל,
אבל הקורא ומבין ולא השמיע לאזניו ,יצאא.

נתבאר שאין מלאכי השרת מכירים בלשון ארמי .אמנם יש לכל הפחות שנים,
שהם יוצאים מן הכלל הזה ,ומכירים הם ,גם בלשון ארמי.

דף ל"ג

מידה הקרויה בת קול ,ממונה להשמיע לבני אדם דברים שמשתלחת להשמיע
להם ,והיא מכירה בכל שבעים לשון ,שעשויה להשתלח לכל אחד מהלשונות.

באיזה לשון יוצאים ידי חובה בקריאת כל התורה

וכן גבריאל ,מכיר גם כן בכל הלשונות ,ובכלל זה בלשון ארמי ,כפי שיתבאר
בעזה"י בדף ל"ו ,שגבריאל לימד את יוסף כל שבעים לשון.

מבואר בסוגיתנו ,שיש להסתפק ,האם כל התורה כולה ,בכל לשון נאמרה
לקרותה בבית הכנסתב ,או בלשון הקודש דווקא.

בת קול משמיעה ליוחנן כהן גדול על נצחון המלחמה

ואמרו ,שאף שלדעת רבי הוצרך הכתוב ללמד שקריאת שמע בלשון הקודש,
אין להוכיח מזה שלדעתו שאר התורה בכל לשון נאמרה ,ולכן נאמר בפירוש
שקריאת שמע דינה שונה .כי יתכן שאף ששאר התורה בלשון הקודש נאמרה,
נאמר בפירוש שגם קריאת שמע בלשון הקודש ,משום שהיה מקום ללמוד
מהכתוב " ְשמַ ע" ,שהיא נאמרת בכל לשון.

מעשה שהלכו פרחי כהונה בני בית חשמונאי להילחם עם היוונים לפני יום
הכפורים ,ונלחמו בהם ביום הכיפורים .וכשנכנס יוחנן כהן גדול לבית קדשי
הקדשים לעבודת היום ,שמע בת קול מבית קדשי הקדשים ,שאומר ,נצחו
טליא דאזלו לאגחא קרבא לאנטוכיא [=נצחו הצעירים שהלכו לערוך מלחמה
לאנטוכיא].

וכמו כן ,אף שלדעת חכמים הוצרך הכתוב ללמד שקריאת שמע בכל לשון ,אין
להוכיח מזה שלדעתם שאר התורה בלשון הקודש נאמרה ,ולכן נאמר בפירוש
שקריאת שמע דינה שונה .כי יתכן שאף ששאר התורה בכל לשון נאמרה ,נאמר
בפירוש שגם קריאת שמע בכל לשון ,משום שהיה מקום ללמוד מהכתוב
"וְ הָ יּו" ,שהיא נאמרת בלשון הקודש.

בת קול משמיעה לשמעון הצדיק שבטלה גזרה
מעשה שגזרה המלכות להביא חיל על ירושלים וההיכל ,ושמע שמעון הצדיק
בת קול מבית קדש הקדשים ,שאומר ,בטילת עבידתא [=בטל החיל] ,דאמר
שנאה לאייתאה על היכלא [=שאמר השונא להביא על ההיכל] ,ונהרג גסקלגס
[מלך יון] ,ובטלו הגזירות .וכתבו אותה שעה ששמע שמעון הצדיק בת קול זו,
ונמצא ששמע באותה שעה שארע הדבר.

לשון שמתפללים בו
מבואר במשנתנו ,שהתפילה נאמרת בכל לשון שהמתפלל מבין ,והטעם לכך
פשוט הוא ,שכן התפילה היא בקשת רחמים מלפני ה' ,ולפיכך ,כל לשון שיודע
לכוון לבו ,ראוי להתפלל בו.

לשון שמברכים ברכת המזון
מי שאכל פתְ ,מצּו ֶוה לברך אחר האכילה ,שנאמר" ,וְ ָא ַכל ְָת וְ שָ בָ עְ ָת ּובֵׂ ַרכְ ָת ֶאת
ה' אֱ ֹל ֶקיָך עַ ל הָ ָא ֶרץ הַ טֹבָ ה אֲ שֶ ר נ ַָתן לְָך" (דברים ח' י') .ומבואר במשנתנו שברכה זו
נאמרת בכל לשון.

ומבואר בגמרא ,שכל זה כשמתפלל בציבור ,שאז התפילה מקובלת ,כמו
שלמדו מהכתוב " ֶהן ֵׂאל ַכ ִביר וְ ל ֹא יִ ְמ ָאס כַ בִ יר כֹחַ לֵׂב" (איוב ל"ו ה') ,לומר שאינו
א תימה מאי דוחקיה למימר הכי ,הוה מצי למימר ,ורבנן תרתי שמעינן מיניה ,כדאמר בפרק היה
קורא ,דתנן ,הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא ,רבי יוסי אומר לא יצא ,ומפרש בגמרא ,מאי
טעמא דרבי יוסי ,משום דכתיב שמע ,השמיע לאזניך ,ותנא קמא ,שמע ,בכל לשון שאתה שומע,
ואידך תרתי שמע מינה[ .תוס'].
ב כן פירש רש"י .ופירש ר"ח ,הא פשיטא דבשעת מתן תורה ניתנו למשה בלשון קודש ,והאי
דקאמר הכא ,היינו אם ניתנה להעתיקה בלשון אחר או לא .ומפירושו נשמע דלמאן דאמר לא
ניתנה להעתיקה בלשון אחר ,לא ניתנה לקרוא כמו כן בלשון אחר ,דמי שהיה קורא אותה בלשון
פרסי ,והיא כתובה לשון עברי ,כאילו היה קורא בעל פה [ ...תוס'].

רש"י גורס ,שענין זה שהברכה נאמרת בכל לשון ,פשוט הוא ,שהרי נאמר
סתםּ" ,ובֵּ ַרכְ ָּת ֶאת ה' אֱ ֹל ֶקיָך" ,ולא קבע לו הכתוב לשון ,ואם כן מברך בכל
לשון שמבין.
ותוס' גורסים ,שלא היה הדבר פשוט ,שהרי היה מקום ללמוד בגזרה שווה מברכות
וקללות של הר גריזים ,שהברכות נאמרות דווקא בלשון הקודש ,ולכן נאמרּ" ,ובֵׂ ַרכְ ָת
ֶאת ה' אֱ ֹל ֶקיָך" ,לומר שברכה זו היא כלפי ה' ,ומאחר שכן הוא ,תוכל לברך בכל לשון
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סדר הבאת הביכורים
מצווה להביא ביכורים ,מה שגדל תחילה בשדהו ,משבעת המינים ,שנאמר,
אׁשית
"וְ הָ יָה כִ י ָתבֹוא ֶאל הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר ה' אֱ ֹל ֶקיָך נ ֵֹׂתן לְָך נַחֲ לָה וִ ִיר ְש ָתּה וְ יָשַ בְ ָת בָ ּה .וְ ל ַָּק ְח ָּת מֵּ ֵּר ִּ
כָּל פְ ִּרי הָּ אֲ ָּדמָּ ה אֲ ׁשֶ ר ָּתבִּ יא מֵּ ַא ְר ְצָך אֲ שֶ ר ה' אֱ ֹל ֶקיָך נ ֵֹׂתן לְָך וְ שַ ְמ ָּת בַ טֶ נֶא וְ הָּ לַכְ ָּת ֶאל
את ֶאל הַ כֹהֵׂ ן אֲ שֶ ר יִ ְהיֶה בַ י ִָמים הָ הֵׂ ם
ׁשמֹו ׁשָּ םּ .ובָ ָ
הַ מָּ קֹום אֲ ׁשֶ ר יִּבְ חַ ר ה' אֱ ֹל ֶקיָך ְל ַׁשכֵּן ְ

שבועת העדות בכל לשון
היודע עדות לחבירו ,ואומר בשקר שאינו יודע ,והשביעוהו על כך ,וקיבל
השבועה בשקר ,הרי זה חייב קרבן עולה ויורד.

אתי ֶאל הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר נִ ְשבַ ע ה' לַאֲ ב ֵֹׂתינּו לָ ֶתת לָנּו" (דברים
וְ ָאמַ ְר ָת ֵׂאלָיו ִהג ְַד ִתי הַ יֹום לַה' אֱ ֹל ֶקיָך כִ י בָ ִ

כ"ו א'-ג') והכהן מקבל ממנו ,ומניח בעזרה לפני המזבח ,שנאמר" ,וְ ל ַָּקח הַ כֹּהֵּ ן
הַ טֶ נֶא ִּמיָּדֶ ָך וְ ִּה ִּניחֹו לִּפְ נֵּי ִּמזְ בַ ח ה' אֱ ֹל ֶקיָך" (דברים כ"ו ד') ,והמביא קורא פרשת
ִּית וְ ָּאמַ ְר ָּת לִּ פְ נֵּי ה' אֱ ֹל ֶקיָך אֲ ַר ִּמי אֹּבֵּ ד ָּאבִּ י ַוי ֵֶּרד ִּמצְ ַר ְי ָּמה
ביכורים ,שנאמר "וְ עָּ נ ָּ

ומבואר במשנתנו ,שבכל לשון שהשביעוהו ,וקיבל עליו השבועה ,הרי זה חייב,
שלא נאמר "והשביעוהו" ,לומר שיהא הדין הזה למד משבועת הר גריזים והר
עיבלב ,שהיתה בלשון הקודש דווקא ,אלא כך נאמר" ,וְ נֶפֶ ש כִ י ֶתחֱ טָ א וְ ׁשָּ ְמעָּ ה קֹול
ָּאלָּה וְ הּוא עֵׂ ד אֹו ָר ָאה אֹו יָדָ ע ִאם לֹוא יַגִ יד וְ נָשָ א עֲֹונֹו" (ויקרא ה' א') ,לשון שמיעה ,לומר
בכל לשון שהוא שומע [=מבין] ,הרי זה חייב.

וַ ָיגָר שָ ם בִ ְמ ֵׂתי ְמעָ ט וַיְ ִהי שָ ם לְ גֹוי גָדֹול עָצּום וָ ָרב .וַ י ֵָׂרעּו א ָֹתנּו הַ ִמצְ ִרים וַיְ עַ ּנּונּו וַיִ ְתנּו עָ לֵׂינּו ֲעבֹדָ ה
ָקשָ ה .וַּנִצְ עַ ק ֶאל ה' אֱ ֹל ֵׂקי אֲ ב ֵֹׂתינּו וַיִ ְשמַ ע ה' ֶאת קֹלֵׂנּו וַ י ְַרא ֶאת עָ נְ יֵׂנּו וְ ֶאת עֲמָ לֵׂנּו וְ ֶאת לַחֲצֵׂ נּו .וַיֹוצִ ֵׂאנּו
ה' ִמ ִמצְ ַריִ ם בְ יָד חֲ ז ָָקה ּובִ זְ רֹעַ נְ טּויָה ּובְ מ ָֹרא ָגדֹל ּובְ אֹתֹות ּובְ מֹפְ ִתים .וַיְ בִ ֵׂאנּו ֶאל הַ מָ קֹום הַ זֶ ה וַיִ ֶתן לָנּו
אשית פְ ִרי הָ אֲ דָ מָ ה אֲ שֶ ר נ ַָת ָתה לִי
אתי ֶאת ֵׂר ִ
ּודבָ ש .וְ עַ ָתה ִהּנֵׂה הֵׂ בֵׂ ִ
ֶאת הָ ָא ֶרץ הַ ז ֹאת ֶא ֶרץ זָבַ ת חָ לָב ְ

ה'" (דברים כ"ו ה'-י') ולאחר מכן מניח ,ומשתחוה ,שנאמר "וְ ִּהנ ְַחתֹו לִפְ נֵׂי ה'
יתָך ַא ָתה
ית לִ פְ נֵׂי ה' אֱ ֹל ֶקיָך .וְ שָ מַ ְח ָת בְ כָל הַ טֹוב אֲ שֶ ר נ ַָתן לְ ָך ה' אֱ ֹל ֶקיָך ּולְ בֵׂ ֶ
אֱ ֹל ֶקיָך וְ ִּה ְׁש ַתחֲ וִּ ָּ

שבועת הפקדון בכל לשון

וְ הַ לֵׂוִ י וְ הַ גֵׂר אֲ שֶ ר בְ ִק ְרבֶ ָך" (דברים כ"ו י'-י"א).

כל הנתבע ,שיש בידו ממון השייך לתובע[ ,כגון שהממון מופקד אצלו ,או ניתן לו
בהלוואה ,או גזלו ,או חייב לשלם שכר התובע ,או מצא דבר שאבד מהתובע] ,ונשבע
על שקר שאין הדבר בידו ,ולאחר מכן הודה שנשבע לשקר ,חייב לשלם (א) קרן
(ב) וחומש (ג) ולהביא אשם גזילות.

ופרשה זו שיש לקרוא כשמביאים את הביכורים ,נאמרת בלשון הקדש
דווקא ,ולא בכל לשון ,שכן יש ללמוד בגזרה שווה ,שנאמר בענין "עניה
ית וְ ָּאמַ ְר ָּת לִפְ נֵׂי ה' אֱ ֹל ֶקיָך" ,וכן נאמר בברכות וקללות של הר
ואמירה"" ,וְ עָּ ִּנ ָּ
יִש ָר ֵׂאל קֹול ָרם" (דברים כ"ז י"ד),
גריזים והר עיבל" ,וְ עָּ נּו הַ לְ וִ ִים וְ ָּא ְמרּו ֶאל כָ ל ִאיש ְ
ומעתה ,כשם שברכות וקללות היו בלשון הקדש[ ,כפי שיתבאר בעזה"י בהמשך],
כך מקרא ביכורים בלשון הקדשד.

ומבואר במשנתנו ,שבכל לשון שנשבע על כך לשקר ,הרי זה חייב ,שכן למדו
בגזרה שווה שנאמר בענין שבועת הפקדון " ֶנ ֶפש כִ י ֶתחֱ טָּ א ּומָ עֲלָ ה מַ עַ ל בַ ה' וְ כִ חֵׂ ש
בַ ע ֲִמיתֹו בְ פִ ָקדֹון אֹו בִ ְתשּומֶ ת יָד אֹו בְ ָגזֵׂל אֹו עָ שַ ק ֶאת ע ֲִמיתֹו" (ויקרא ה' כ"א) ,וכן נאמר
בשבועת העדות "וְ ֶנ ֶפש כִ י ֶתחֱ טָּ א וְ שָ ְמעָ ה קֹול ָאלָה וְ הּוא עֵׂ ד אֹו ָר ָאה אֹו יָדָ ע ִאם לֹוא יַגִ יד
וְ נָשָ א עֲֹונֹו" (ויקרא ה' א') ,ומעתה ,כשם ששבועת העדות בכל לשון ,כך שבועת
הפקדון בכל לשוןג.

ברכות וקללות בלשון הקדש
ברכות וקללות שאמרו הלוויים בהר גריזים והר עיבל ,בלשון הקדש היו
נאמרות.

עד כאן דברים הנאמרים בכל לשון .ומכאן ואילך דברים הנאמרים בלשון
הקדש בלבד.

לדעת חכמים ,ענין זה למד בגזרה שווה ממתן תורה ,שנאמר בענין ברכות
וקללות "קול"" ,וְ עָ נּו הַ לְוִ יִ ם וְ ָא ְמרּו ֶאל כָל ִאיש יִ ְש ָר ֵׂאל קֹול ָרם" (דברים כ"ז י"ד) ,וכן
נאמר במתן תורה" ,וַיְ ִהי קֹול הַ שֹופָ ר הֹולֵׂ ְך וְ חָ זֵׂ ק ְמאֹד מֹשֶ ה יְדַ בֵׂ ר וְ הָ אֱ ֹל ִקים ַי ֲענֶּנּו
בְ קֹול" (שמות י"ט י"ט) ,ומעתה ,כשם שמתן תורה בלשון הקודש ,כך ברכות
וקללות בלשון הקדשה.
ורבי יהודה לא קיבל מרבותיו גזרה שווה זו ,ולפיכך לא למד ממנה ,שאין אדם
דן בגזרה שווה ,אלא אם כן קבלה מרבותיו.

א והכי נמי איתא בירושלמי" ,וברכת" ,כדי שיהא יודע למי מברך .ומשמע בפרק כיצד מברכין,
אפילו אמרה בלשון חול שלא כתיקונה ,יצא ,דומיא דבנימין רעיא ,כרך ריפתא ,בתר דכרך אמר,
בריך רחמנא מריה דהאי פיתא ,ואמר רב דיצא ידי ברכה ראשונה ][ .ומ"ואמרת לפני ה' אלהיך",
דכתיב גבי וידוי מעשר ,לא יליף ,דלא דמי להאי ,דהכא כתיב "את ה'" אבל התם "לפני ה'",
דלהכי כתיב "לפני ה'" ,דמשמע דבעזרה היה מתודה ,ולהכי איצטריך גזירה שוה דאמירה אמירה.
[תוס'].
ב כן פירש רש"י ,שלולא הכתוב "ושמעה" היינו למדים משבועת הר גריזים ][ .ותוס' כתבו ,אי לאו
קרא ,הוה אמינא נילף "קול" "קול" ממשה ,להכי כתיב ושמעה ,דמשמע בכל לשון שהיא שומעת,
מדלא כתיב "והשביעה בשבועת האלה" .אבל לפירוש רש"י ,דפירש ,אי לאו קרא הוה אמינא
דומיא דשבועת הר גריזים והר עיבל שהיו בלשון הקודש ,אדרבה נילף משבועת סוטה שהיא בלשון
חול ,ועוד נילף "אלה" "אלה" מסוטה ,דכתיב בה ב"שבועת האלה" ,להכי אית לך למימר אי לאו
דכתיב "ושמעה" ,לא הוה ידענא אי הוה לן למילף קול קול או אלה אלה[ .תוס'].
ג נראה דהא גזירה שוה לאו דוקא נקט לה הכא ,דהא מהיכא תיתי דנבעי בלשון קודש ,אדרבה
בלא גזירה שוה דתחטא תחטא הוה משמע טפי דבכל לשון ,דהוה ילפינן מעילה מעילה מסוטה,
אלא אגב דילפינן בשבועות בהא גזרה שוה דבתביעת ממון הכתוב מדבר ,נקט לה נמי הכא[ .תוס'].

ולדעת רבי יהודה ,ענין זה למד בגזרה שווה ממצוות חליצה ,שנאמר בענין
יִש ָר ֵׂאל קֹול ָרם"
ברכות וקללות "עניה ואמירה"" ,וְ עָּ נּו הַ לְוִ ִים וְ ָּא ְמרּו ֶאל כָ ל ִאיש ְ
(דברים כ"ז י"ד) ,וכן נאמר בחליצה" ,וְ עָּ נ ְָּתה וְ ָּא ְמ ָּרה" ,ומעתה ,כשם שמצוות
חליצה בלשון הקודש כפי שיתבאר בעזה"י בסמוך ,כך ברכות וקללות בלשון
הקדש.

ד תימה אדרבה לילף "ואמרת לפני ה' אלהיך" מ"ואמרת לפני ה' אלהיך" מוידוי מעשר ,דהא
מדדמי ליה ילפינן .ואם תאמר הכא עניה עניה גמיר ,הא לעיל פריך ,ונילף אמירה אמירה מלוים,
ומהדר דנין עניה ואמירה מעניה ואמירה ,ואין דנין עניה גרידתא מעניה גרידתא[ .תוס'].
ה אין לומר ,אדרבה נילף "קול" "קול" משבועת הפקדון ,דעניה וקול מעניה וקול גמיר ,ואין דנין
עניה וקול מקול גרידא[ .תוס'].
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גיליון ח65
מסכת סוטה ל"ב – מ"ב

חליצה בלשון הקדש

כה ככה עניה ואמירה

מי שמת בלא בנים ,והניח אשה ואחים ,האשה זקוקה לאחד מהאחים לייבום
ְתה ְי ִב ְמתֹו הַ שַ עְ ָרה ֶאל הַ זְ ֵׂקנִ ים
או חליצה" .וְ ִאם ל ֹא י ְַחפֹץ הָ ִאיש לָ ַקחַ ת ֶאת יְ בִ ְמתֹו וְ עָ ל ָ
ְא ִחיו שֵׂ ם בְ ִי ְש ָר ֵׂאל ל ֹא ָאבָ ה י ְַב ִמי" (דברים כ"ה ז').
וְ ָא ְמ ָרה ֵׂמ ֵׂאן יְבָ ִמי לְהָ ִקים ל ָ
"וְ ָק ְראּו לֹו זִ ְקנֵׂי עִ ירֹו וְ ִדבְ רּו ֵׂאלָיו וְ עָ מַ ד וְ ָא ַמר ל ֹא חָ פַ צְ ִתי לְ ַק ְח ָתּה" (דברים כ"ה ח').
"וְ ִנגְ שָ ה יְבִ ְמתֹו ֵׂאלָיו לְ עֵׂ ינֵׂי הַ זְ ֵׂקנִ ים וְ חָ לְצָ ה ַנעֲלֹו מֵׂ עַ ל ַרגְ לֹו וְ י ְָר ָקה בְ ָפנָיו וְ עָ ְנ ָתה וְ ָא ְמ ָרה
ָככָה יֵׂעָ שֶ ה ל ִָאיש אֲ שֶ ר ל ֹא יִבְ נֶה ֶאת בֵׂ ית ָא ִחיו .וְ נִ ְק ָרא ְשמֹו ְב ִי ְש ָר ֵׂאל בֵׂ ית חֲ לּוץ
הַ ּנָעַ ל" (דברים כ"ה ט'-י').

רבי יהודה אומר ,כל מקום שנאמר "כה" או "ככה" או "ענייה ואמירה" בדבר
התלוי בדיבור ,אינו אלא לשון הקודש.
"כֹּה" בברכת כהנים ,שנאמר בה" ,דַ בֵׂ ר ֶאל ַאהֲ רֹן וְ ֶאל בָ נָיו לֵׂאמֹר כֹה ְתבָ רֲ כּו

ֶאת בְ נֵׂי

יִ ְש ָר ֵׂאל ָאמֹור לָ הֶ ם" (במדבר ו' כ"ג)[ .וחולק על חכמים שלמדו הדבר בגזרה שווה כפי
שיתבאר בעזה"י לקמן בדף ל"ח].

" ָּככָּה" בחליצה ,שנאמר בה,
וְ י ְָר ָקה בְ פָ נָיו וְ עָ נְ ָתה וְ ָא ְמ ָרה ָככָה יֵׂעָ שֶ ה ל ִָאיש אֲ שֶ ר ל ֹא יִבְ נֶה ֶאת בֵׂ ית ָא ִחיו" (דברים כ"ה ט').
"וְ נִ גְ שָ ה יְ בִ ְמתֹו ֵׂאלָיו לְ עֵׂ ינֵׂי הַ זְ ֵׂקנִ ים וְ חָ לְצָ ה ַנעֲלֹו מֵׂ עַ ל ַרגְ לֹו

וכל הדברים הללו שהם אומרים" ,מֵּ ֵּאן יְבָּ ִּמי ְלהָּ ִּקים ְל ָּא ִּחיו ׁשֵּ ם בְ יִּ ְש ָּר ֵּאל ל ֹּא
ָּאבָּ ה יַבְ ִּמי"" ,ל ֹּא חָּ ַפ ְצ ִּתי ל ְַק ְח ָּתּה"ָּ " ,ככָּה יֵּעָּ שֶ ה ל ִָּּאיׁש אֲ ׁשֶ ר ל ֹּא יִּבְ נֶה ֶאת בֵּ ית
ָּא ִּחיו" ,אומרים אותם בלשון בקודש דווקא ,ולא בלשון אחרא.

[וחולק על חכמים שלמדו הדבר בגזרה שווה כפי שנתבאר לעיל].

"ענייה ואמירה" בברכות וקללות של הר גריזים והר עיבל ,ולומד בגזרה שווה
מחליצה[ .וחולק על חכמים שלמדו הדבר בגזרה שווה ממתן תורה "קול" "קול" ,כפי

לדעת חכמים ,ענין זה למד בגזרה שווה מברכות וקללות של הר גריזים והר
עיבל ,שכן בפרשת חליצה נאמר "עניה ואמירה"" ,וְ עָּ ְנ ָּתה וְ ָּא ְמ ָּרה" ,וכן נאמר
בברכות וקללות של הר גריזים והר עיבל" ,וְ עָּ נּו הַ לְוִ ִים וְ ָּא ְמרּו ֶאל כָל ִאיש יִ ְש ָר ֵׂאל
קֹול ָרם" (דברים כ"ז י"ד) ,ומעתה ,כשם שברכות וקללות היו בלשון הקדש[ ,כפי
שיתבאר בעזה"י בהמשך] ,כך החליצה בלשון הקדש.

שנתבאר לעיל].

[דברים י"א ל'] הֲ ל ֹא ֵׂה ָמה ְבעֵׂ בֶ ר ַהי ְַר ֵׂדן ַאחֲ ֵׂרי ֶד ֶרְך ְמבֹוא הַ שֶ מֶ ש בְ ֶא ֶרץ הַ כְ ַנ ֲענִי ַהי ֵֹׂשב
בָ ע ֲָרבָ ה מּול ַהגִ ְלגָל ֵׂאצֶ ל ֵׂאלֹונֵׂי מ ֶֹרה.

ולדעת רבי יהודה ,אין צריך ללמוד זאת בגזרה שווה ,כי מהפרשה עצמה יש
ללמוד ,זאת שנאמר בענין" ,וְ עָּ ְנ ָּתה וְ ָּא ְמ ָּרה ָּככָּ ה" ,ללמד ,שיש לה לומר בלשון
האמור בפרשה ,ולא בלשון אחר.

הר גריזים והר עיבל
כשהיו ישראל במדבר ממזרח לירדן ,נאמר להם ,שאחרי שיעברו את הירדן
לצד מערב ,יקבלו עליהם ברכות וקללות בהר גריזים ובהר עיבל ,ככתוב,
"וְ הָ יָה כִ י יְ בִ יאֲ ָך ה' אֱ ֹל ֶק יָך ֶאל ָה ָא ֶרץ אֲ שֶ ר ַא ָתה בָ א שָ מָ ה ל ְִר ְש ָתּה וְ נ ַָת ָתה ֶאת
הַ בְ ָרכָה עַ ל הַ ר גְ ִרזִ ים וְ ֶאת ַה ְק ָללָ ה עַ ל הַ ר עֵׂ יבָ ל" (דברים י"א כ"ט) .ונתן להם
הכתוב סימן למקומם של ההרים הללו " ,הֲ ל ֹא ֵׂהמָ ה בְ עֵׂ בֶ ר ַהי ְַרדֵׂ ן ַאחֲ ֵׂרי דֶ ֶרְך
ְמבֹוא הַ שֶ מֶ ש ְב ֶא ֶרץ הַ כְ ַנעֲנִ י הַ יֹשֵׂ ב בָ ע ֲָרבָ ה מּול הַ גִ ְלגָל ֵׂאצֶ ל ֵׂאלֹונֵׂי מ ֶֹרה" (דברים
י"א כ"ט) .ונחלקו חכמים בביאור הכתוב הזה.

דברים המעכבים בחליצה
הכל מודים ,שהמעשים האמורים בחליצה ,כלומר חליצה ורקיקה ,מעכבים
הם ,ואם לא נעשו ,אינה חלוצה ,שנאמר " ָּכ ָּכה יֵּעָּ ֶשה" לומר כל מעשה
שבפרשה מעכב.
לדעת חכמים ,דין זה לבדו למד מהכתוב " ָכ ָכה יֵׂעָ שֶ ה".

לדברי רבי יהודה ומשנתנו ,הר גריזים והר עיבל אלו ,הם אותם הנקראים כן
היום ,שהם באזור שומרון ,ורחוקים יותר ממאה ועשרים מיל מן הירדןג .שכך
הכתוב הזה מתפרש" ,הֲ ל ֹא ֵׂהמָ ה בְ עֵׂ בֶ ר הַ י ְַרדֵׂ ן" ,כלומר מעבר לירדן ואילך,
רחוקים ממנו הרבה לצד מערבַ " .אחֲ ֵׂרי דֶ ֶרְך ְמבֹוא הַ ֶשמֶ ש"ְ " ,מבֹוא הַ שֶ מֶ ש"
הוא צד מזרח ,שמשם חמה באה וזורחת ,ו" ַאחֲ ֵׂרי" היינו רחוק ומופלג ממנוד,
כלומר בצד מערב שהוא רחוק מצד מזרח" .בְ ֶא ֶרץ הַ כְ ַנ ֲענִי ַהיֹשֵׂ ב בָ ע ֲָרבָ ה" ,אלו
הר גריזים והר עיבל שעכשיו יושבים בהם כותייםה" .מּול הַ גִ ְלגָל" ,סמוך

ולדעת רבי יהודה ,אם היה כתוב "כה יעשה" ,היה לנו ללמוד מכאן דין אחד,
אבל עכשיו שנאמר " ָכ ָכה" ,יש לנו ללמוד מהכתוב שני דברים( .א) יש לדרוש
"וְ עָ נ ְָתה וְ ָא ְמ ָרה ָככָה" ,ללמד ,שיש לה לומר בלשון האמור בפרשה( .ב) ויש
לדרושָ " ,ככָה יֵׂעָ שֶ ה" ,ללמד ,שכל שהוא מעשה מעכבב.
א הנה בדבר שינוי הברות בין אנשי אשכנז ובין אנשי ספרד ,ודאי אין לשנות מהברה של אבותינו
שהיו קורין בהברה זו אלפי שנים ,לא מבעיא אם נימא שהוא גם מחלוקת לדינא איך לקרות,
שודאי אין לנו לשנות ,דהרי לבני אשכנז אינו אמת כהברה הספרדית ,ובפרט שבני אשכנז היו
הרוב בכל הדורות ,אלא אף אם נימא כדמסתבר שליכא פלוגתא לדינא ,ושניהם היו כשרין לדינא,
דהא לכאורה מוכרחין לומר כן ,דקריאת חליצה הא נקרא בלשון הקדש דוקא ,ואם היבם והיבמה
אין יכולין לקרא ,מעכבת הקריאה ,דאף באינה יכולה לקרא "לא אבה" בנשימה אחת מעכבת ...
ונמצא שנצטרך ללמד את האשה שתוכל לקרא בכל ההברות ,דאם לא כן ,נמצא שחליצות דשל
הספרדים פסולות לדידן ,וחליצות שלנו פסול להספרדים ,שלא מצינו דבר כזה ,ולכן משמע ששתי
ההברות כשרין ,שלכן אף שהאשה אינה יודעת אלא הברה אשכנזית או רק הברה ספרדית ,כשרה
החליצה  ...לא שגם אבותינו במדבר ובמקדש ראשון נתחלקו לכמה הברות ,אלא שאף שהם דברו
בהברה אחת והתורה ניתנה באותה הברה אחת שדברו אבותינו ,ורק אותה הברה הוא לשון
הקדש האמתי ,כשרין כל הברות לברכת כהנים ולחליצה[ .אג"מ או"ח ג' סימן ה'].
ב ורבנן" ,כה" "ככה" ,לא משמע להו[ .גמרא] .לא ידענא אי דריש רבי יהודה מכה ככה ,דכל
האמור בפרשה ,אפילו קריאה מעכבא ,דאין לשנות מכל האמור ,דלהכי אהני כה ככה ,וממילא
הוי לשון קודש נמי עיכובא ,דפרשה נאמרה בלשון קודש ][ .ותימה לומר כן דאם כן כמאן מרבותיו

סבירא ליה ,לא כרבי אליעזר ולא כרבי עקיבא ,דתרוייהו מודו דקריאה לא מעכבא ,ולא פליגי
אלא ברקיקה ,דלרבי אליעזר מעכבא ,כיון דהוי מעשה ,ולרבי עקיבא לא מעכבא ,מעשה באיש
בעינן ][ .ואם אית לך למימר דרבי יהודה סבר דדוקא בלשון קודש מעכב ,אבל אם לא קראה כלל
אינו מעכב ,גם הוא סברא תמוה ,שאם לא קראה כלל אינו מעכב ,ואם קראה בלשון חול מעכב][ .
ומסתברא טפי למימר ,דסבירא ליה דקריאה מעכב ,ופליג אתנא דמתניתין בפרק מצות חליצה,
דקא סבר רבי יהודה לא נחלקו רבי עקיבא ורבי אליעזר בדבר זה  ][ ...ותמיה לרבי  ...ויש לומר
דהכי פירושו ,ורבי יהודה האי דמעשה מעכב מכה ככה ,דאי לא הוי כתיב אלא כה ,ה"א דדרשינן
ליה דוקא אקריאה שלפניו ,להכי כתיב ככה יתירא ,למדרשיה נמי אמעשה שלאחריו[ .תוס'].
ג ירושלמי  ...על דעתיה דרבי יהודה ,מאה ועשרים מיל הלכו באותו היום[ .תוס'].
ד ומצינו בבראשית רבה ,כל מקום שנאמר "אחרי" ,מופלג[ .רש"י].
ה שהושיבן בהם סנחריב ,כשהגלה עשרת השבטים ,דכתיב "ויבא מלך אשור אנשים מבבל ומכותה
ומעוא וגו' ויושיבם בערי שמרון" ,והנך ערי שומרון נינהו[ .רש"י].
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הליכת הארון עם בני ישראל במסעיהם
בשני דברים נשתנית הליכת הארון ביום שעברו את הירדן מהליכתו בשאר
מסעות.

בָ ָא ֶרץ" (בראשית י"ב ו').

ואמר רבי אלעזר ברבי יוסי ,בדבר זה זייפתי ספרי כותיים ,כלומר הוכחתי
להם שאין להם לסמוך על דבריהם ,שיש להם תורה שבכתב ,ואינם מאמינים
בתורה שבעל פה ,שכך אמרתי להם ,זייפתם תורתכם ,ולא העליתם בידכם
כלום ,שאתם אומרים " ֵׂאלֹונֵׂי מ ֶֹרה" הוא שכם ,אף אנו מודים ש" ֵׂאלֹונֵׂי מ ֶֹרה"
הוא שכם ,אנו למדנוה בגזרה שוה ,ממה שנאמר באברהם " ַו ַי ֲעבֹר ַאבְ ָרם בָ ָא ֶרץ
מֹורה" ,אתם במה למדתום.
עַ ד ְמקֹום ְשכֶם עַ ד ֵׂאלֹון ֶ

א .בכל יום ויום ,הארון נוסע אחר שני דגלים ,כמבואר בפרשת נשא ,ובאותו
היום שעברו את הירדן ,נסע הארון תחילה ,שנאמרִ " ,הּנֵׂה אֲ רֹון הַ ְב ִרית אֲ דֹון
כָל הָ ָא ֶרץ עֹבֵׂ ר לִפְ נֵׂי ֶכם בַ י ְַרדֵׂ ן" (יהושע ג' י"א) .לפני כולכם.
ב .בכל יום ויום ,לוים בני קהת נושאים את הארון ,ובאותו היום שעברו את
הירדן ,נשאוהו כהנים ,שנאמר" ,וְ הָ יָה כְ נֹוחַ כַפֹות ַרגְ לֵׂי הַ כֹהֲ נִים נ ְֹש ֵׂאי אֲ רֹון ה'
אֲ דֹון כָל הָ ָא ֶרץ בְ מֵׂ י הַ י ְַרדֵׂ ן מֵׂ י הַ י ְַרדֵׂ ן יִ כ ֵָׂרתּון הַ מַ יִ ם הַ י ְֹר ִדים ִמלְמָ עְ לָה וְ יַעַ ְמדּו נֵׂד ֶאחָ ד" (יהושע ג' י"ג)

ולדברי רבי אלעזר ורבי אליעזר בן יעקב ,הר גריזים והר עיבל אלו אינם
הידועים ,אלא שתי גבשושיות עשו להם סמוך לירדן ,וקראו זה הר גריזים
וזה הר עיבלב.

בשלושה מקומות נשאו כהנים את הארון

וכך פירש רבי אלעזר את הכתוב" ,הֲ ל ֹא הֵׂ ָמה בְ עֵׂ בֶ ר הַ י ְַרדֵׂ ן" ,כלומר סמוך
לירדן ,אבל אי אפשר לומר שהכוונה רחוק מהירדן ,שהרי נאמר "וְ ָהיָה
בְ עָ בְ ְר ֶכם ֶאת הַ י ְַר ֵׂדן ָת ִקימּו ֶאת ָהאֲ בָ נִים הָ ֵׂאלֶה אֲ שֶ ר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוֶה ֶא ְתכֶם הַ יֹום בְ הַ ר עֵׂיבָל
אֹותם בַ ִשיד" (דברים כ"ז ד') ,כלומר בו ביום שתעברו ,תקימו את האבנים בהר
וְ שַ ְד ָת ָ
עיבל ,ואי אפשר שיעשו דבר זה באותם ההרים הידועים ,שהם רחוקים מן
הירדן הרבהַ " .אחֲ ֵׂרי דֶ ֶרְך ְמבֹוא ַהשֶ מֶ ש"ְ " ,מבֹוא הַ שֶ מֶ ש" הוא צד מערב ,ששם
חמה באה ושוקעת ,ו" ַאחֲ ֵׂרי" היינו רחוק ומופלג ממנו ,כלומר בצד מזרח,
שהוא קרוב לירדן ורחוק מצד מערב" .בְ ֶא ֶרץ ַהכְ ַנעֲנִ י" ,ואין זה שכם ,ששכם
לא נקרא כנעני אלא חוי ,כמו שכתוב " ,וַ י ְַרא א ָֹתּה ְש ֶכם בֶ ן חֲ מֹור ַה ִחּוִ י ְנ ִשיא
הָ ָא ֶרץ" (בראשית ל"ד ב')" .הַ יֹשֵׂ ב בָ ע ֲָרבָ ה" ,ואין זה הר גריזים והר עיבל הידועים
שהם בין הרים וגבעות" .מּול הַ גִ ְלגָל" רחוק מן הגלגל הרבה.

רבי יוסי אומר ,בשלשה מקומות נשאו כהנים את הארון.
א .כשעברו את הירדן .כפי שנתבאר לעיל.
ב .כשסבבו את יריחו .שנאמר" ,וַ י ֹאמֶ ר יְהֹושֻ עַ ֶאל הַ כֹהֲ נִ ים ֵׂלאמֹר ְשאּו ֶאת אֲ רֹון
הַ בְ ִרית וְ עִ בְ רּו לִפְ נֵׂי הָ עָ ם וַיִ ְשאּו ֶאת אֲ רֹון הַ בְ ִרית וַ יֵׂלְ כּו לִ פְ נֵׂי הָ עָ ם" (יהושע ג' ו').
ג .כשהחזירו את הארון למקומו .כלומר כשנתנוהו בבית קדשי הקדשים
במקדש שבנה שלמהג ,שנאמר" ,וַ ָיבֹאּו כֹל זִ ְקנֵׂי יִ ְש ָר ֵׂאל ַו ִי ְשאּו הַ כֹהֲ נִ יםד ֶאת הָ ָארֹון"
(מלכים א' ח' ג').

דף ל"ד

וכפי שביאר רבי אלעזר את הכתוב כך ,הוא פשוטו של מקרא ,שמקום הר
גריזים והר עיבל רחוקים מהגלגל ,ומה שנתן להם הכתוב סימנים אלו בדברים
רחוקים ,להראות להם דרך בשניה כדרך שהראה להם בראשונה ,כלומר כשם
שבצאתם ממצרים היה להם עמוד ענן לנחותם בדרך ,כך בכניסתם לארץ בא
ליישר דרכיהם ולהורותם הדרך ,לפי שגלוי לפניו שעתיד הענן לפסוק במיתת
משה ,ולא ילך עם יהושע ,ולפיכך לימד אותם היאך הדרך הנכונה שילכו בה
כשיבואו לכבוש הארץ" .דֶ ֶרְך" ,בדרך לכו ,בדרך כבושה ,ולא בשדות וכרמים.
"הַ יֹשֵׂ ב" בישוב לכו ,ולא במדברות" .בָ ע ֲָרבָ ה" ,בערבה לכו ,ואל תקיפו סמוך
לשפת הירדן דרך ארץ החוי ,שהיא הרים וגבעות ,אלא תכנסו לתוכה מצד
מערב רחוק מן הירדן ,ויקיפו ויכבשו.

עמידת מי הירדן
נתבאר ,שבאותו יום שעברו ישראל את הירדן ,נשאו הכהנים את הארון,
והוליכוהו לפני העם .ומבואר ,שכשנטבלו רגלי כהנים במי הירדן בשפתו
המזרחית ,מיד חזרו המים לאחוריהם ,כלומר לא המשיכו במרוצתם כנגד
הכהנים ואילך ,אלא הגיעו עד מקום הכהנים ,ונעמדו שם ,ולא המשיכו לרדת
עד שעברו כל העם ,והמים הבאים אחריהם נגבהים ועולים למעלה ,שנאמר,
" ּוכְ בֹוא נ ְֹש ֵׂאי הָ ָארֹון עַ ד הַ י ְַר ֵׂדן וְ ַרגְ לֵׂי הַ כֹהֲ נִים נ ְֹש ֵׂאי ָה ָארֹון נִ ְטבְ לּו ִב ְקצֵׂ ה ַהמָ ִים
דֹותיו כֹל יְ מֵׂ י ָקצִ ירַ .ויַעַ ְמדּו הַ מַ ִים הַ י ְֹר ִדים ִמלְ מַ עְ לָה ָקמּו נֵׂד ֶאחָ ד
וְ הַ י ְַרדֵׂ ן מָ לֵׂ א עַ ל כָל גְ ָ
הַ ְרחֵׂ ק ְמאֹד מֵׂ ָאדָ םה הָ עִ יר אֲ שֶ ר ִמצַ ד צָ ְר ָתן וְ הַ י ְֹר ִדים עַ ל יָם הָ ע ֲָרבָ ה יָם הַ מֶ לַח ַתמּו נִכְ ָרתּו וְ הָ עָ ם עָ בְ רּו

ֶנגֶד יְ ִריחֹו" (יהושע ג' ט"ו) .ונחלקו חכמים כמה גבהו המים.
מתי נאמרו הברכות והקללות
בסוגיתנו מבואר ,שנאמרו הברכות והקללות בהר גרזים והר עיבל ,באותו יום שעברו
ישראל את הירדן ,ואחר כך בנו שם את המזבח ,מהאבנים שהביאו מהירדן.

ג 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'"[ .רש"י].
ד ואי קשה ,והא בדה"י כתיב" ,וישאו הלוים את הארון"( .א) תריץ ,דהאי אחד מעשרים וארבעה
מקומות ,שנקראו הכהנים לוים ( ...ב) אי נמי הכהנים נטלוהו ממקומו אשר נטה לו דוד ,ומסרוהו
ללוים ,והלוים נשאו עד ההיכל ,והכניסוהו הכהנים לדביר [ ...תוס'].
ה "באדם" .כתיב.

ולדעת רבי ישמעאל בירושלמי ,אף על פי שהקימו את האבנים באותו יום שעברו את
הירדן ,לא נאמרו הברכות והקללות ,אלא לאחר ארבע עשרה שנה של כיבוש וחלוקה,
שכל מקום שאמרה תורה לשון "ביאה"[ ,כמו שנאמר כאן "כי יביאך"] ,אינו אלא
לאחר כיבוש וחלוקה.
א משמע מקום הרואה את הגלגל ,כדאמר" ,ממול ערפו" ,מול הרואה את העורף[ .תוס'].
ב ירושלמי  ...על דעת רבי אלעזר לא זזו ממקומם[ .תוס'].
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מסכת סוטה ל"ב – מ"ב

[יהושע ד' א'-ט'] ַוי ְִהי כַאֲ ֶשר ַתמּו כָל ַהגֹוי ַלעֲבֹור ֶאת הַ י ְַרדֵׂ ן [] וַי ֹאמֶ ר ה' ֶאל יְהֹושֻ עַ לֵׂאמֹר.
ְקחּו ָלכֶם ִמן ָהעָ ם ְשנֵׂים עָ ָשר אֲ נ ִָשים ִאיש ֶא ָחד ִאיש ֶאחָ ד ִמשָ בֶ ט .וְ צַ ּוּו אֹותָ ם לֵׂאמֹר ְשאּו
אֹותם
ָ
ָלכֶם ִמזֶה ִמתֹוְך ַהי ְַר ֵׂדן ִמ ַמצַ ב ַרגְ לֵׂי ַהכֹהֲ נִים ָהכִ ין ְש ֵׂתים עֶ ְש ֵׂרה אֲ בָ נִים וְ הַ עֲבַ ְר ֶתם
אֹותם בַ ָמלֹון אֲ ֶשר ָתלִינּו בֹו ַה ָל ְילָהַ .וי ְִק ָרא יְהֹושֻ עַ ֶאל ְשנֵׂים הֶ עָ שָ ר ִאיש
ָ
עִ ָמכֶם וְ ִהּנ ְַח ֶתם
אֲ ֶשר ֵׂהכִ ין ִמ ְבנֵׂי י ְִש ָר ֵׂאל ִאיש ֶא ָחד ִאיש ֶא ָחד ִמ ָשבֶ ט .וַי ֹאמֶ ר לָהֶ ם יְהֹושֻ עַ עִ בְ רּו לִפְ נֵׂי אֲ רֹון
ה' אֱ ֹל ֵׂק יכֶם ֶאל תֹוְך ַהי ְַר ֵׂדן וְ ָה ִרימּו ָלכֶם ִאיש ֶאבֶ ן ַאחַ ת עַ ל ִשכְ מֹו ל ְִמ ְס ַפר ִשבְ ֵׂטי ְבנֵׂי
י ְִש ָר ֵׂאל .ל ְַמעַ ן ִת ְהיֶה ז ֹאת אֹות ְב ִק ְר ְבכֶם כִ י י ְִש ָאלּון בְ נֵׂיכֶם מָ חָ ר לֵׂאמֹר מָ ה הָ אֲ בָ נִים ָה ֵׂאלֶה
ָלכֶם .וַאֲ ַמ ְר ֶתם ל ֶָהם אֲ ֶשר נִכְ ְרתּו ֵׂמימֵׂ י ַהי ְַר ֵׂדן ִמפְ נֵׂי אֲ רֹון בְ ִרית ה' בְ עָ בְ רֹו בַ י ְַרדֵׂ ן נִכְ ְרתּו ֵׂמי
ַהי ְַר ֵׂדן וְ ָהיּו ָהאֲ בָ נִים ָה ֵׂאלֶה לְזִ כָרֹון ל ְִבנֵׂי י ְִש ָר ֵׂאל עַ ד עֹולָםַ .ו ַיעֲשּו כֵׂן בְ נֵׂי י ְִש ָר ֵׂאל כַאֲ שֶ ר ִצּוָה
יְהֹושֻ עַ ַוי ְִשאּו ְש ֵׂתי עֶ ְש ֵׂרה אֲ בָ נִים ִמתֹוְך הַ י ְַרדֵׂ ן כַאֲ ֶשר ִדבֶ ר ה' ֶאל יְהֹושֻ עַ ל ְִמ ְספַר ִשבְ ֵׂטי ְבנֵׂי
ּוש ֵׂתים עֶ ְש ֵׂרה אֲ בָ נִים הֵׂ ִקים יְהֹושֻ עַ ְבתֹוְך
י ְִש ָר ֵׂאל ַו ַיע ֲִברּום עִ מָ ם ֶאל ַה ָמלֹון ַו ַיּנִחּום שָ םְ .
ַהי ְַר ֵׂדן ַת ַחת ַמצַ ב ַרגְ לֵׂי ַהכֹהֲ נִים נ ְֹש ֵׂאי אֲ רֹון ַה ְב ִרית ַוי ְִהיּו שָ ם עַ ד הַ יֹום הַ זֶה.

ורבי אלעזר ברבי שמעון הקשה על דברי רבי יהודה ,שכן המים קלים
במרוצתם יותר מבני אדם ,ואם כן במשך הזמן שבני אדם הולכים שנים עשר
מיל ,המים מהלכים הרבה יותר משנים עשר מיל .ולפיכך אמר רבי אלעזר
ברבי שמעון ,שהיו מים נגדשים ועולים כיפין [=אולמות] על גבי כיפין ,יתר
משלש מאות מילא ,עד שראו אותן כל מלכי מזרח ומערב ,שנאמרַ " ,וי ְִהי
כִ ְשמֹעַ ָכל מַ לְ ֵׂכי הָ אֱ מ ִֹרי אֲ שֶ ר בְ עֵׂ בֶ ר הַ י ְַרדֵׂ ן יָמָ ה וְ ָכל מַ ְלכֵׂ י הַ כְ ַנ ֲע ִני אֲ שֶ ר עַ ל ַהיָם
הֹוביש ה' ֶאת מֵׂ י ַהי ְַר ֵׂדן ִמפְ נֵׂי ְבנֵׂי ִי ְש ָר ֵׂאל עַ ד עָ בְ ָרםב ַויִ מַ ס לְ בָ בָ ם וְ ל ֹא
ֵׂאת אֲ שֶ ר ִ
רּוח ִמפְ נֵׂי בְ נֵׂי ִי ְש ָר ֵׂאל" (יהושע ה' א') ,והיאך שמעו? על ידי שגבהו
הָ יָה בָ ם עֹוד ַ
המים ונראו למרחוק.

נתינת האבנים בירדן להיות סימן שעברו בו
עודם בירדן ,ציוה אותם יהושע להקים שנים עשר אבנים בירדן ,תחת מצב
רגלי הכהנים ,שישארו שם לעולם ,ויהיו סימן לבנים שעברו אבותיהם את
הירדן.

ובסיום דברי רבי אלעזר ברבי שמעון הנ"ל ,ששמעו כל מלכי מזרח ומערב את
אשר הוביש ה' את מי הירדן ,הוסיפו ואמרו ,שגם קודם שעברו את הירדן ,היו
הכל מתפחדים עדיין מפני שמועת קריעת ים סוף ,כמו שאמרה רחב למרגלים
ששלח יהושע קודם עוברם את הירדן " ,כִ י שָ מַ עְ נּו ֵׂאת אֲ שֶ ר הֹובִ יש ה' ֶאת מֵׂ י יַם
יתם לִ ְשנֵׂי מַ לְכֵׂי הָ אֱ מ ִֹרי אֲ שֶ ר בְ עֵׂבֶ ר הַ י ְַרדֵׂ ן לְ ִסיחֹן ּולְ עֹוג
אתכֶ ם ִמ ִמצְ ָריִ ם וַ אֲ שֶ ר ע ֲִש ֶ
סּוף ִמפְ נֵׂיכֶ ם בְ צֵׂ ְ
אֹותםַ .ו ִּנ ְשמַ ע ַויִמַ ס לְ בָ בֵׂ נּו וְ ל ֹא ָקמָ ה עֹוד רּוחַ בְ ִאיש ִמפְ נֵׂיכֶם כִ י ה' אֱ ֹל ֵׂקיכֶם
אֲ שֶ ר הֶ חֱ ַר ְמ ֶתם ָ

ֹאמר לָהֶ ם ְיהֹושֻ עַ עִ בְ רּו לִפְ נֵׂי אֲ רֹון ה' אֱ ֹל ֵׂקי ֶכם ֶאל תֹוְך ַהי ְַרדֵׂ ן וְ הָ ִרימּו
שנאמר " ַוי ֶ
ָל ֶכם ִאיש ֶאבֶ ן ַאחַ ת עַ ל ִשכְ מֹו לְ ִמ ְספַר ִשבְ ֵׂטי בְ נֵׂי ִי ְש ָר ֵׂאל .לְמַ עַ ן ִת ְהיֶה ז ֹאת אֹות
בְ ִק ְרבְ ֶכם כִ י ִי ְש ָאלּון בְ נֵׂי ֶכם מָ ָחר לֵׂ אמֹר מָ ה ָהאֲ בָ נִ ים הָ ֵׂא ֶלה ָל ֶכםַ .ואֲ ַמ ְר ֶתם לָהֶ ם
אֲ שֶ ר נִכְ ְרתּו מֵׂ ימֵׂ י ַהי ְַרדֵׂ ן ִמפְ נֵׂי אֲ רֹון בְ ִרית ה' בְ עָ בְ רֹו בַ י ְַרדֵׂ ן נִכְ ְרתּו ֵׂמי ַהי ְַרדֵׂ ן וְ הָ יּו
הָ אֲ בָ נִים הָ ֵׂא ֶלה לְזִ כָרֹון לִבְ נֵׂי ִי ְש ָר ֵׂאל עַ ד עֹו ָלם".

הּוא אֱ ֹל ִקים בַ שָ מַ יִ ם ִממַ עַ ל וְ עַ ל הָ ָא ֶרץ ִמ ָתחַ ת" (יהושע ב' י"א).

ובעזה"י בהמשך עוד תתבאר מחלוקת רבי יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון
בשני אופנים.

לקיחת האבנים מהירדן לבנות בהם מזבח
תנאי שהתנה עמהם יהושע בעברם את הירדן

עודם בירדן ,ציוה אותם יהושע לקחת שנים עשר אבנים מהירדן ,מתחת מצב
רגלי הכהנים ,ובהם יבנו מזבח במקום שילונו בו הלילה ,כלומר בהר עיבל,

עודם בירדן ,דיבר עימהם יהושע דברים ,כמבואר בכתוב" ,וְ הַ כֹהֲ נִים נ ְֹש ֵׂאי
הָ ָארֹון ע ְֹמ ִדים בְ תֹוְך הַ י ְַרדֵׂ ן עַ ד תֹם כָל הַ דָ בָ ר אֲ שֶ ר ִצּוָה ה' ֶאת ְיהֹושֻ עַ לְדַ בֵׂ ר ֶאל
הָ עָ ם כְ כֹל אֲ שֶ ר צִ ּוָה מֹשֶ ה ֶאת ְיהֹושֻ עַ וַיְ מַ הֲ רּו הָ עָ ם וַ ַי ֲעבֹרּו" (יהושע ד' י') ,וכך אמר להם
יהושע ,דעו על דעת מה אתם עוברים את הירדן ,על מנת שתורישו את יושבי
הֹור ְׁש ֶתם ֶאת כָּל י ְֹּׁשבֵּ י ָּה ָּא ֶרץ ִּמפְ נֵּי ֶכם
הארץ מפניכםג ,כמו שציוה משה" ,וְ ַ

אֹותם לֵׂאמֹר ְשאּו ָל ֶכם ִמזֶה ִמתֹוְך ַהי ְַרדֵׂ ן ִמ ַמצַ ב ַרגְ לֵׂי הַ כֹהֲ נִים הָ כִ ין
ָ
שנאמר "וְ צַ ּוּו
אֹותם בַ מָ לֹון אֲ שֶ ר ָת ִלינּו
ָ
אֹותם עִ מָ ֶכ ם וְ ִהּנ ְַח ֶתם
ָ
ְש ֵׂתים עֶ ְש ֵׂרה אֲ בָ נִים וְ הַ עֲבַ ְר ֶתם
בֹו הַ ָל ְילָה" (יהושע ד' ג').

נ"ב) ,אם אתם עושים כן ,מוטב ,ואם לאו ,באים מים ושוטפים אותיכם ,כלומר
אותי ואתכם.

משקל האבנים

[ולאחר מכן קפלום וקבעום בגלגל].

וְ ִאבַ ְד ֶתם ֵׂאת כָל מַ ְשכִ י ָֹתם וְ ֵׂאת כָ ל צַ לְמֵׂ י מַ סֵׂ כ ָֹתם ְת ַאבֵׂ דּו וְ ֵׂאת כָ ל בָ מ ָֹתם ַת ְש ִמידּו" (במדבר ל"ג

אמר רבי יהודה ,אבא חלפתא ורבי אליעזר בן מתיא וחנניא בן חכינאי עמדו
על אותן אבנים ,ושיערום ,כל אחת ואחת שקולה כארבעים סאה.

א תימה לר"י ,והא ליכא מעיבא לארעא אלא תלתא פרסי .ויש לומר שהיו נגדשין והולכין למעלה
מן העננים .ירושלמי ,רבי לוי אומר עד לבו של רקיע ,תמן אמרינן עד בבל ,נאמר כאן "הרחק",
ונאמר להלן" ,מארץ רחוקה מבבל"[ .תוס'].
ב "עברנו" כתיב.
ג ובירושלמי :אמר ריש לקיש ,בירדן קיבלו עליהן את הנסתרות ,אמר להן יהושע ,אם אין אתם
מקבלין את הנסתרות ,המים באין ושוטפין אתכם .אמר רבי סימון ב"ר זביד ,ויאות ,תדע לך
שהוא כן ,שהרי עכן חטא ,ורובם של סנהדרין נפלה בעי .אמר רבי לוי ,ביבנה הותרה הרצועה,
יצתה בת קול ואמרה ,אין לכם עסק בנסתרות[ .תוס'].

כח בני ישראל לשאל משאות
נתבאר שהאבני ם שטענו על עצמם אותם אנשים בירדן היו כל אחת משקל
ארבעים סאה .וקבלה בידינו ,שמשא שאדם טוען על עצמו בלא סיוע ,הוא
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שליש ממה שנושא כשאחר מסייעו לתת על כתפוא .ומאחר שכל אחד מהם טען
עצמו אבן במשקל ארבעים סאה ,אם היה אחר מגביה עליהם ,היו יכולים
לשאת משא של מאה ועשרים סאה.
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העמודים המסורגים בחבלים ,והאשכול נתון בחבלים ,ועל כל מוט מאלו המוטות שתי
מוטות פחותים מהן ,מוט בראש זה ומוט בראש זה ,נמצאו ארבע מוטות בראשי שני
מוטות הנתונים בראשי העמודים ,וכל מוט ומוט מאלו ארבעה מוטות היו טוענים אותן
שני אנשים ,נמצאו שמנה סובלים את האשכול.

אשכול ענבים שנשאו המרגלים
נתבאר שאדם שהיו טוענים אותו משא ,יכול לשאת משקל מאה ועשרים סאה.
ומכאן את למד ,כמה היה באשכול שנשאו המרגלים ,שהרי נשאו אותו שמונה
בני אדם ,כפי שיתבאר בסמוך ,והיו מסייעים זה את זה להרימו ,ואם כן
משקלו היה  8פעמים  021סאה ,כלומר  061סאה [= 22כור] .ולפי דעת רבי עקיבא
בירושלמי ,שנשאו אותו ששה עשר בני אדם ,היה משקלו  0021סאה.

ואמנם מן המקרא לבדו אין ללמוד אלא זאת ,שנשאוהו בכפל מוטות ,אבל
ענין זה שנשאוהו שמונה באופן הנ"ל ,למד רבי יצחק מסברא ,שכן רימון
ותאינה די להם אחד שישא כל אחד מהם ,ויהושע וכלב לא נשאו כלום מטעם
שיתבאר בעזה"י בסמוך ,ואם שמונה נותרו לשאת האשכול ,ונשאוהו באופן
הנ"לב.

כיצד נשאו המרגלים את פירות הארץ שהביאו
מרגלים ששלח משה לרגל את הארץ ,הביאו עימהם אשכול ענבים ,ורימון,
מֹורה וְ ֶא ְשכֹול ֲענָבִ ים ֶאחָ ד
ותאנה ,שנאמר" ,וַ ָיבֹאּו עַ ד נַחַ ל ֶא ְשכֹל ַויִכְ ְרתּו ִמשָ ם זְ ָ
ּומן הַ ְת ֵׂאנִים" (במדבר י"ג כ"ג).
מנִים ִ
ּומן הָ ִר ֹ
ַו ִישָ אֻ הּו בַ מֹוט בִ ְש ָנ ִים ִ
והנה בענין נשיאת האשכול נאמרַ " ,ויִּשָּ אֻ הּו בַ מֹוט ִּב ְׁש ָּנ ִּים" ,ואין הכוונה לכך
שנשאוהו רק שנים במוט ,שאם כן די היה לכתוב " ַו ִישָ אֻ הּו בַ מֹוט" ,והיינו
יודעים שנשאוהו שנים ,כדרך שנושאים במוט ,ולמה נאמר "וַ ִישָ אֻ הּו בַ מֹוט
בִ ְש ָנ ִים"? אמר רבי יצחק מלמד שנשאוהו בשני מוטות ,טורטני וטורטני
דטורטני ,ופירש רש"י ,משא ומשא תחת משא ,שהתחתונים מסייעים את
העליונים ,ובכל אחד ,כלומר הן בעליונים והן בתחתונים היו שני מוטות.
כיצד? שני מוטות הולכים זה אצל זה ,וארבעה נושאים אותם .ושני מוטות
אחרים ,וארבעה בני אדם נושאים אותם ,והם באלכסון מתחת שנים
העליונים ,מוט אחד לראש האחד ,ומוט אחד לראש השני ,והולכים באלכסון.

יהושע וכלב לא נשאו כלום
נתבאר ,שיהושע וכלב לא נשאו מפירות הארץ כשאר מרגלים ,ונאמרו שני
טעמים לדבר זה( .א) מפני חשיבותם( .ב) משום שלא היו באותה עצה רעה של
מרגלים ,שהמרגלים לרעה נתכוונו ,להביא אשכול משונה כזה ,לומר ,כשם
שפירותיה משונים ,כך יושביה משונים וגבורים וגבוהים.

צורת מחנה ישראל בעברם את הירדן
כשישראל היו חונים סביב המשכן ,היה מחנה ישראל שנים עשר מיל על שנים
עשר מיל .ולהלן יתבאר בעזה"י היאך היו ישראל ,כשעברו את הירדן.
לדברי אחד האמוראים[ ,רבי אמי או רבי יצחק נפחא] ,נחלקו רבי יהודה ורבי
אלעזר ברבי שמעון בדבר זה.
לדעת רבי יהודה ,שאמר ,לא גבהו המים אלא שנים עשר מיל כאורך מחניהם,
כסדר חנייתם עברו בירדןג ,שכל רוחב שנים עשר מיל של המחנה עברו יחד,
ונמצא שלא שהו בהליכתם אלא שיעור מהלך שנים עשר מיל של אורך

ב ירושלמי ,כתיב "איש אחד איש אחד למטה" ,על דעתיה דרבי ישמעאל דו אומר לשונות ריבוי
הן ,שנים עשר היו ,שמנה באשכול ,ארבעה בתאנים ורימונים ובנושאי כלים .על דעתיה דרבי
עקיבא דו אומר לשונות כפולים ,עשרים וארבעה היו ,ששה עשר באשכול ,שמנה בתאנים ורימונים
ונושאי כלים .על דעתיה דרבי ישמעאל טורטרין ,על דעתיה דרבי עקיבא טורטרין וטורטרי
טורטרין[ .תוס'].
ג באורך ורוחב חנייתן נכנסו בירדן ,אבל לאחר שנכנסו בירדן ,נמשכו זה אצל זה ,וצמצמו עצמן,
שאם לא תאמר כן ,אלא כדרך חנייתן עמדו בירדן ,אם כן לא עמדו כולם בירדן בשעה שהתנה
יהושע עמהן  ...אלא על כרחך בירדן לא היו עומדים כדרך חנייתן אלא מצומצמין[ .תוס'].

ור"ח פירש שטורטני בלשון יון הוא קנה של מאזנים וכך נשאוהו ,הביאו שני עמודים,
וסירגום בחבלים[ ,כלומר קשרו חבלים מזה לזה עד שנעשה כעין מטה] ,ונתנו האשכול
על גבי חבלים ,ונתנו מוטות בחבלים בקצה העמודים המסורגים והאשכול ,נתן מוט
אחד מן הקצה מזה הראש וכיוצא בה בראש מקצה האחר נמצאו שתי מוטות בראש
א ירושלמי :לא דמי ההוא דטעין מן ארעא אל ארכבותיה ,ומן ארכבותיה לכתיפיה ,לההוא דתלי
ליה מן ארעא על כתיפיה .ולא דמי ההוא דתלי ליה ,לההוא דאוחרן טעין ליה[ .תוס'].
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כוונת המרגלים
ֹאמרּו
בענין בקשת ישראל לשלוח את המרגלים נאמר " ַו ִת ְק ְרבּון ֵׂאלַי ֻכ ְלכֶ ם וַת ְ
ָשים ְל ָפנֵׂינּו וְ י ְַחפְ רּו ָלנּו ֶאת הָ ָא ֶרץ וְ י ִָשבּו א ָֹתנּו דָ בָ ר ֶאת הַ דֶ ֶרְך אֲ שֶ ר ַנעֲלֶ ה בָּה
ִנ ְשלְחָ ה אֲ נ ִ
וְ ֵׂאת הֶ עָ ִרים אֲ שֶ ר נָב ֹא אֲ לֵׂיהֶ ן" (דברים א' כ"ב) ,ואמר רבי חייא בר אבא ,כששאלו כן ,לא
נתכוונו אלא לבושתה של ארץ ישראל ,שנאמר כאן" ,וְ י ְַחפְ רּו לָ נּו ֶאת הָ ָא ֶרץ",
והוא לשון בושה ,ככתוב " ,וְ חָ פְ ָרה הַ לְבָ נָה ּובֹושָ ה הַ חַ מָ ה כִ י מָ לְַך ה' צְ בָ אֹות בְ הַ ר צִ יֹון

ולדעת רבי אלעזר ברבי שמעון ,שאמר ,גבהו המים יותר משלוש מאות מיל,
לא עברו בירדן כסדר חנייתם ,אלא בזה אחר זה ,ולכן נמשך הדבר זמן רב
יותר ממהלך שנים עשר מיל ,עד שגבהו המים יותר משלוש מאות אמהב.
ולדברי אחד האמוראים[ ,רבי אמי או רבי יצחק נפחא] ,לא נחלקו רבי יהודה ורבי
אלעזר ברבי שמעון בדבר זה ,ולדברי הכל עברו בירדן כסדר חנייתם.

ּובִ ירּושָ ַל ִם וְ ֶנגֶד זְ ֵׂקנָיו כָ בֹוד" (ישעיהו כ"ד כ"ג)

ולדעת רבי יהודה ,היו עוברים בירדן במהירות ,כמהירות שהמים יורדים
בירדן [=מר סבר אדם קלג] ,ולכן גבהו המים רק שנים עשר מיל כשיעור זמן
הליכתם.

מרגלים על שם מעשיהם נקראו
אמר רבי יצחק ,דבר זה מסורת בידינו מאבותינו ,מרגלים ,על שם מעשיהם
נקראו .ואנו לא עלתה בידינו ,כלומר אין אנו יודעין לדרוש אלא אחד" .לְ מַ טֵׂ ה
ָאשֵׂ ר ְסתּור בֶ ן ִּמיכ ֵָּּאל" (במדבר י"ג י"ג)ְ " ,סתּור" ,שסתר מעשיו של הקב"ה.
" ִּמיכ ֵָּּאל" ,שעשה עצמו [=מילה זו אמורה כלפי מעלה] מך [=חלש] ,כמבואר
בהמשך ,שאמרו ,אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם.

ולדעת רבי אלעזר ברבי שמעון ,המים במרוצתם מהירים הרבה ממהירות
מהלך בני ישראל בירדן [=מר סבר מים קלים] ,ועל ידי זה גבהו המים יותר
משלוש מאות מיל.

שילוח המרגלים

אמר רבי יוחנן ,אף אנו נאמר" ,לְ מַ טֵׂ ה נַפְ ָתלִי נ ְַחבִּ י בֶ ן וָּפְ ִּסי" (במדבר י"ג י"ד)" ,נ ְַחבִּ י"
שהחביא דבריו של הקב"הָּ " .ופְ ִּסי" ,שפיסע על מדותיו של הקב"ה ,כלומר
דילג ולא אמר האמת כמו שהיא.

שילוח המרגלים לא היה על ידי ציווי הקב"ה ,שאין אדם בורר חלק רע
לעצמו ,כלומר הקב"ה לא היה מצווה לו לעשות דבר שסופו בא לידי תקלה.

ובדף י"א נתבארָ " ,כ ֵׂלב בֶ ן ְי ֻפּנֶה" ,שהיה בן שנפנה מעצת מרגלים.

ֹאמרּו
אבל העם ,הם שבקשו לשלוח המרגלים ,ככתוב " ַו ִת ְק ְרבּון ֵׂאלַי ֻכ ְלכֶ ם וַת ְ
ִנ ְשלְחָ ה אֲ נ ִָשים ְל ָפנֵׂינּו וְ י ְַחפְ רּו ָלנּו ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ י ִָשבּו א ָֹתנּו דָ בָ ר ֶאת ַהדֶ ֶרְך אֲ שֶ ר
ַנ ֲעלֶה בָ ּה וְ ֵׂאת הֶ עָ ִרים אֲ שֶ ר נָב ֹא אֲ לֵׂ יהֶ ן" (דברים א' כ"ב).
וזהו שנאמר בפרשת מרגליםְ " ,שלַח לְָך אֲ נ ִָשים

תפילת כלב בחברון
וְ יָתֻ רּו ֶאת ֶא ֶרץ כְ נַעַ ן אֲ שֶ ר אֲ נִי נ ֵֹׂתן לִ בְ נֵׂי

בענין ביאת המרגלים לארץ נאמר " ַו ַיעֲלּו בַ ֶּנגֶב ַויָב ֹא עַ ד חֶ בְ רֹון

יִ ְש ָר ֵׂאל ִאיש ֶאחָ ד ִאיש ֶאחָ ד לְמַ טֵׂ ה אֲ ב ָֹתיו ִת ְשלָ חּו כֹל נ ִָשיא בָ הֶ ם" (במדבר י"ג ב')ְ " ,שלַח לְָך"
מדעתך אני איני מצוה אותך ,אך אם הם מבקשים ,איני מעכב ותוכל לשלוח
מדעתך.

וְ שָ ם אֲ ִחימַ ן שֵׂ שַ י

נְתה לִ פְ נֵׂי ֹצעַ ן ִמצְ ָריִ ם" (במדבר י"ג כ"ב) ,פתח בלשון
וְ ַתלְ מַ י יְ לִידֵׂ י הָ ֲענָק וְ חֶ בְ רֹון שֶ בַ ע שָ נִ ים נִ בְ ָ
רבים "וַ ַיעֲלּו" וסיים בלשון יחיד " ַויָב ֹא" ,וביאר רבא ,מלמד ,שפירש כלב
מעצת מרגלים ,והלך ונשתטח על קברי אבות בחברוןד ,ואמר להם ,אבותי,
בקשו עלי רחמים ,שאנצל מעצת מרגלים.

וזהו שנאמרַ " ,ויִ יטַ ב בְ עֵׂ ינַי הַ דָ בָ ר
א' כ"ג)" ,בְ עֵׂ ינַי" ,ולא בעיניו של מקום.

וָ ֶא ַקח ִמכֶ ם ְשנֵׂים עָ שָ ר אֲ נ ִָשים ִאיש ֶאחָ ד לַשָ בֶ ט" (דברים

וזהו שנאמר" ,וְ עַ בְ ִדי ָכלֵׂב עֵׂ ֶקב ָהיְ ָתה רּוחַ ַאחֶ ֶרת עִ מֹו וַיְ מַ לֵׂ א ַאחֲ ָרי וַהֲ בִ יא ִֹתיו ֶאל
יֹורשֶ ּנָה" (במדבר י"ד כ"ד) ,והיא חברון ,כמו שנאמר,
הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר בָ א שָ מָ ה וְ זַ ְרעֹו ִ
" ַוי ִֵׂתן ֶאת חֶ בְ רֹון ְל ָכ ֵׂלב בֶ ן ְי ֻפּנֶה ְלנַחֲ לָה" (יהושע י"ד י"ג) ,הרי שכלב הוא זה שהלך
מתחילה לחברון.
א ותימה לר"י ,נהי דדרך חנייתן עברו מכל מקום ,הלא עמדו בירדן עד שגמר יהושע התנאים ונטלו
האבנים ,ולא חזר לאיתנו עד שעברו כולן ,אם כן ,אותם חמישים אמה של ירדן ,ושהות זה שעברו
היו המים נגדשין ועולין יותר על שנים עשר מיל .ויש לומר ,אותו גודש שהיה מיותר על שנים עשר
מיל לא הגיע לכלל גובה מיל ,ולהכי לא חשיב ליה[ .תוס'].
ב דאי כחנייתן עברו ,משום קולא דמים מאדם ,לא נגבהין כל כך[ .רש"י] .תימה אם כן אמאי תלי
ליה רבי אלעזר בקלות המים ,והלא אינו תלויה אלא בעיכוב העברתם .ויש לומר דבתרתי פליגי,
על מה שמשוה קלות האדם לקלות המים ,אמר זה אינו ,שאפילו אם היו עוברין דרך חנייתן ,היו
המים נגדשין יותר משלוש עשרה מיל ,והוא לא אמר אלא שנים עשר ,ועוד שבזה אחר זה עברו.
ועל זה תמיה רבי ,אם בזה אחר זה עברו ,מה קצבה שייך דקאמר שלש מאות  ...ונראה דלרבי
אלעזר בר שמעון לא עברו כלל דרך חנייתן ,שהרי בשעת חנייתן היו מפוזרים ,מפני שהיו נוטים
אהליהם זה רחוק מזה כדרך חניית שיירות ,אבל כשעברו נמשכין כולן זה אצל זה ,ושמא לא היה
כל ישראל כי אם ברוחב חצי מיל על חצי מיל ,וכשעברו זה אחר זה כדרך בני אדם העוברין דרך
שביל אחד בעשרה בני אדם זה אצל זה ,יכול להיות כשיעור ששים ריבוא ששוהין בהעברתן כל כך.
[תוס'].
ג נראה דהכי פירושו ,אף על פי שהדבר ידוע שמים קלים ,היינו דוקא כשהן יורדין כדי דרך
מרוצתן ,אבל כאן שהיו נגדשין ועולין ,שיעור קלות מים ושיעור קלות אדם שוה[ .תוס'].

תפילת משה על יהושע
נתבאר שכלב התפלל על קברי אבות להינצל מעצת מרגלים אבל יהושע לא
הוצרך לכך ,שכבר בקש עליו משה רחמים ,שנאמרֵׂ " ,אלֶ ה ְשמֹות הָ אֲ נ ִָשים אֲ שֶ ר שָ לַח
מֹשֶ ה לָ תּור ֶאת הָ ָא ֶרץ ַוי ְִק ָרא מֹשֶ ה לְהֹושֵׂ עַ בִ ן נּון ְיהֹושֻ עַ " (במדבר י"ג ט"ז) ,כלומר ,יה
יושיעך מעצת מרגלים.

ד ואם תאמר והאמר בפרק מי שמתו ,דמיתי לא ידעין מידי ,ומשמע במסקנא ואפילו אבות העולם.
יש לומר דעל ידי תפלה שזה מתפלל ,מודיעין להן שכך נתפלל .והכי אמר בפרק שני דתענית ,למה
יוצאין לבית הקברות ,כדי שיבקשו עליהם מתים רחמים .וכן בפרקי דחסידים ,בעובדא דרבי מנא
דאשתטח אמערתא דאבוה[ .תוס'].
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גיבורים שהיו בחברון

גיליון ח65
מסכת סוטה ל"ב – מ"ב

האדמה מצמחת ומעלה עשבים ,ואוכלים הצאן ,ומשביחים הרבה ,כדרך
הצאן ,להשביח בארץ יבשה וטרשים יותר מארץ לחה.

כשהלך כלב לחברון ,היו בה גיבורים מפורסמים ילידי הענק ,שנאמר" ,וְ שָ ם
אֲ ִּחימַ ן ֵּׁשׁשַ י וְ ַתלְמַ י ְילִידֵׂ י הָ ֲענָק".

ֹאמר
וכן מבואר ממעשה אבשלום ,שנאמרַ " ,וי ְִהי ִמ ֵׂקץ ַא ְרבָ עִ ים ָשנָה וַ י ֶ
ל ָכה ּנָא וַ אֲ שַ לֵׂ ם ֶאת ִנ ְד ִרי אֲ שֶ ר נָדַ ְר ִתי לַה' בְ ֶחבְ רֹון" (שמואל
ַאבְ שָ לֹום ֶאל ַהמֶ לְֶך ֵׂא ֲ
ב' ט"ו ז') ,כלומר ,אלכה נא לחברון ,ואשלם הנדר שנדרתי בגשור" ,כִ י נ ֵֶׂדר נָדַ ר
עַ בְ ְדָך בְ ִש ְב ִתי בִ גְ שּור בַ אֲ ָרם לֵׂ אמֹר ִאם ישיב יָשֹוב יְ ִשיבֵׂ נִי ה' יְ רּושָ ַל ִם וְ עָ בַ ְד ִתי ֶאת ה'" (שמואל
ב' ט"ו ח') ולאיזה צורך הלך לחברון ,הלא המזבח הגדול היה בגבעון ולא
בחברון ,ואם כאן מה תועלת יש בהליכתו לחברון לקיום נדרו? ואמר רב אויא
או רבה בר בר חנן ,שהלך להביא כבשים לעולה ,מחברון ,הרי ששם היו צאן
מעולותב.

"אֲ ִּחימַ ן" מיומן שבאחיו ,כלומר גבור שבהם[ ,והגבור נקרא מיומן שדומה הוא

ימן" בנה ענת.
ליד הימין החשובה מן השמאל] .וי"א "אֲ ִח ַ
"ׁשֵּ ׁשַ י" שמשים את הארץ כשחתות ,כלומר ,מקום רגליו מעמיק בארץ מרוב
כובדו ,וניכר שם כגומא וכשחתא .וי"א "שֵׂ שַ י" בנה אלש.
"וְ ַתלְמַ י" ,שמשים את הארץ תלמים תלמים כתלמי המחרישה ,שמעלה העפר
ומעמיק בארץ .וי"א " ַת ְל ַמי" בנה תלבוש.

וכן שנינו במסכת מנחות ,אילים ממואב ,כבשים מחברון.

ונקראו גיבורים אלו " ְי ִּלידֵּ י הָּ ֲענָּק" ,על שם שהיו מעניקים את החמה
בקומתם ,כלומר ,מרוב גובה קומתם ,דומים הם כאילו צוארם נוקב ועונק
בנקב שהחמה יוצאה בו.

דף ל"ה

מעלת חברון על צוען מצרים
הליכת המרגלים

הכתוב אומר" ,וְ חֶ בְ רֹון שֶ בַ ע שָ נִים נִבְ נ ְָתה ִלפְ נֵׂי צֹעַ ן ִמצְ ָר ִים" ,ואי אפשר לומר,
שהכוונה לכך שחברון נבנתה ממש שבע שנים לפני צען מצרים ,שהרי מצרים
היה בנו השני של חם ,וכנען ,שחברון בארצו ,בנו הרביעי של חם ,שנאמר,
ּומצְ ַר ִים ּופּוט (ד) ּוכְ נָעַ ן" (בראשית י' ו') ,ואין דרך שיבנה אדם
"ּובְ נֵׂי חָ ם כּוש (ב) ִ
תחילה בית לבנו קטן ,ואחר כך לבנו גדול .אלא כוונת הכתוב היא ,שחברון
היתה מבונה ,כלומר טובה בגידוליה ,פי שבעה מצוען ,שמה שגדל בצוען בשבע
שנים ,גדל בחברון בשנה אחת.

בענין שיבת המרגלים מתור את הארץ נאמרַ " ,ויָּׁשֻ בּו ִּמתּור הָּ ָּא ֶרץ
ארן ָקדֵׂ שָ ה וַ י ִָשיבּו
יֹוםַ .ו ֵּילְכּו ַו ָּיבֹּאּו ֶאל מֹשֶ ה וְ ֶאל ַאהֲ רֹן וְ ֶאל כָל עֲדַ ת בְ נֵׂי יִ ְש ָר ֵׂאל ֶאל ִמ ְדבַ ר פָ ָ
אֹותם דָ בָ ר וְ ֶאת כָל הָ עֵׂ דָ ה וַ י ְַראּום ֶאת פְ ִרי הָ ָא ֶרץ" (במדבר י"ג כ"ה-כ"ו) ,למה הזכיר כאן
ָ
הכתוב את ההליכה? אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי ,להקיש הליכה
לביאה ,מה ביאה בעצה רעה ,אף הליכה בעצה רעה ,שמתחילה להוציא דבה
נתכוונו.

מעלת ארץ ישראל על שאר ארצות

לשון הרע של מרגלים

חברון היתה מקום גרוע לגידולים מכל ארץ כנען ,שהיא כולה סלעים ,שאין
מגדלים בהם ,ולכן הקצוה לקבורת מתים.

וכשחזרו המרגלים ובאו אל משה ואל אהרן ואל כל העדה ,פתחו בדבריהם,
ּודבַ ׁש ִּהוא וְ ֶזה
ֹאמרּו בָ אנּו ֶאל ָה ָא ֶרץ אֲ שֶ ר ְש ַל ְח ָתנּו וְ גַם זָּבַ ת חָּ ָּלב ְ
" ַויְסַ פְ רּו לֹו וַ י ְ
פִ ְריָּהֶ .א ֶפס כִּ י עַ ז הָּ עָּ ם הַ יֹשֵׂ ב בָ ָא ֶרץ וְ הֶ עָ ִרים בְ צֻרֹות גְ דֹֹלת ְמאֹד וְ גַם יְ לִדֵׂ י הָ ֲענָק
ָר ִאינּו שָ ם" (במדבר י"ג כ"ז-כ"ח).

ִמ ֵׂקץ ַא ְרבָ עִ ים

ומצרים היא המעולה מכל שאר ארצות ,שכשרצה הכתוב לשבח את סדום
בבנינה ,נאמר בה " ,וַיִ שָ א לֹוט ֶאת עֵׂ ינָיו וַ י ְַרא ֶאת כָל כִ כַר הַ י ְַרדֵׂ ן כִ י כֻלָּה מַ ְש ֶקה לִפְ נֵׂי שַ חֵׂ ת ה'
ֶאת ְסדֹם וְ ֶאת ֲעמ ָֹרה כְ גַן ה' כְ ֶא ֶרץ ִמצְ ַר ִים בֹאֲ כָ ה צֹעַ ר" (בראשית י"ג י') .וצען היא המקום
המעולה בכל ארץ מצרים ,שנאמר" ,כִ י הָ יּו ְבצֹעַ ן שָ ָריו ּומַ לְ ָאכָיו חָ נֵׂס יַגִ יעּו" (ישעיהו
ל' ד') ,כלומר שריו של מלך ישראל נשלחו לפרעה לצוען לבקש ממנו עזרה ואם
כן מבואר ששם היה מקום מושבו של פרעה.

ואמר רבי יוחנן משום רבי מאיר ,שהסיבה לכך שפתחו בשבח הארץ "זָבַ ת חָ לָב
ּודבַ ש ִהוא" ,כי כל לשון הרע שאין בו דבר אמת בתחילתו ,אין מתקיים בסופו,
ְ
כי כשכל הדבר הוא שקר ,אין השומעים מאמינים לכלום ,אבל כשמתחילים
בדבר אמת ,מתחילים להאמין ,ומאמינים גם לשקר.

ואף שצוען מצרים היא המקום המעולה שבכל שאר ארצות ,וחברון המקום
הגרוע שבכל ארץ ישראל ,חברון מעולה מצוען שבעה חלקים.

כלב משתיק את העם
כשהחלו המרגלים להוציא דיבת הארץ רעה ,ביקש יהושע לדבר כנגדם ,לומר
שאין האמת כמו שאמרו ,אולם הם שיתקו אותו ,ואמרו לו ,וכי זה שראשו
קטוע ימלל ,כלומר מי שאין לו בנים ליטול חלק בארץ ,הוא ידבר בפנינו?

כבשי חברון מעולות
נתבאר שחברון היתה מקום טרשים [=סלעים] ,ומבואר ,שמאחר שהיתה מקום
טרשים ,שהעפר שם דק וקלוש ומועט ,לא היו חורשים וזורעים שם ,והיתה

וכיון שראה זאת כלב ,אמר לעצמו ,אם אדבר כמו יהושע ,יאמרו גם עלי איזה

א ולשון ששי לא פורש לנו מאי דמי לשחיתות ונראה לשון עמודי שש שהם כבדים ומקום מעמדם
ניכר[ .רש"י].

ב אף על גב דמסיק בפרק שני דתמורה דלאקרובי אזל ,מיהו שמעינן מיהת ,דשמן קניינא,
מדסלקא דעתך למימר שהלך להביא כבשים[ .תוס'].
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דבר ,וישתקו אותי .ולפיכך עשה בחכמה ,ופתח דבריו באופן שהיה נראה
כמסכים עימהם ,שאמר ,וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם? ומאחר שהיו סבורים
שבא לדבר בגנותו שתקו ,ונתנו לו להמשיך לדבר ,וזהו שנאמר " ַוי ַַהס ָכ ֵׂלב ֶאת
הָ עָ ם ֶאל מֹשֶ ה" (במדבר י"ג ל') ,שהסיתם בדברים ,כלומר השתיקם על ידי שהיו
סבורים שבא לדבר בגנות משה .וכיון ששתקו ,המשיך ואמר ,והלא הוציאנו
ממצרים ,וקרע לנו את הים ,והאכילנו את המן ,אם יאמר עשו סולמות ועלו
לרקיע לא נשמע לו? "עָ ֹלה ַנ ֲע ֶלה [אף לשמים אם יצוה עלינו] וְ י ַָר ְשנּו א ָֹתּה כִ י יָכֹול
נּוכַל לָּה".
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הדומים לחגבים.

עונש בכיית העדה
מאחר שהוציאו המרגלים דיבת הארץ רעה נתקבלו דבריהם באזני העם,
"ו ִַתשָ א ָכל הָ עֵׂ דָ ה ַויִ ְתנּו ֶאת קֹו ָלם וַ יִבְ כּו הָ עָ ם בַ לַיְ לָ ה הַ הּוא" (במדבר י"ד א').
ואמר רבה אמר רבי יוחנן ,אותו היום[ ,ערב] תשעה באב היה ,ואמר הקב"ה,
הם בכו בכיה של חנם ,ואני אקבע להם בכיה לדורות.

דבר גדול שאמרו מרגלים

רגימת האבנים

" וְ הָ אֲ נ ִָשים אֲ שֶ ר עָ לּו עִ מֹו ָא ְמרּו ל ֹא נּו ַכל ַלעֲלֹות ֶאל הָ עָ ם כִ י חָ ָזק הּוא ִממֶ ּנּו"
(במדבר י"ג ל"א) .ואמר רבי חנינא בר פפא ,דבר גדול דברו מרגלים באותה שעה
שאמרו "כִּ י חָּ ָּזק הּוא ִּממֶ נּו" ,אל תקריא " ִמ ֶמּנּו" ,כלומר מאיתנו ,אלא " ִממֶ ּנּו",
כלומר מהקב"ה ,כביכול אפילו בעל הבית [=אדון העולם] ,אינו יכול להוציא
כליו משם [אם הפקידם שם].

כשאמרו יהושע וכלב לעם שלא יקבלו דברי המרגלים ,ולא ימרדו בה',
יִש ָר ֵׂאל"
ֹאמרּו כָל הָ עֵׂ דָ ה ל ְִרגֹום א ָֹתם בָ אֲ בָ נִים ּוכְ בֹוד ה' ְנִר ָאה בְ אֹהֶ ל מֹועֵׂ ד ֶאל כָל בְ נֵׂי ְ
"וַי ְ
(במדבר י"ד י') .ואמר רבי חייא בר אבא ,מלמד שנטלו אבנים ,וזרקום כלפי
מעלה ,שהכתוב "ּוכְ בֹוד ה'" נדרש גם לפניו" ,ל ְִרגֹום א ָֹתם בָ אֲ בָ נִים ּוכְ בֹוד ה'".

עונש המרגלים

ארץ אוכלת יושביה

מֹוצ ֵׂאי ִדבַ ת הָ ָא ֶרץ ָרעָ ה בַ מַ ֵׂג ָפה
בענין ענשם של מרגלים נאמרַ " ,ו יָמֻ תּו הָ אֲ נ ִָשים ִ

בין הדברים שאמרו המרגלים היה ,שהארץ אוכלת יושביה ככתוב" ,וַיֹוצִ יאּו
יִש ָר ֵׂאל לֵׂאמֹר הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר עָ בַ ְרנּו בָ ּה לָ תּור א ָֹתּה ֶא ֶרץ
ִדבַ ת ָה ָא ֶרץ אֲ שֶ ר ָתרּו א ָֹתּה ֶאל בְ נֵׂי ְ
יֹוׁשבֶ יהָּ ִּהוא וְ כָ ל הָ עָ ם אֲ שֶ ר ָר ִאינּו בְ תֹוכָּה ַאנְ שֵׂ י ִמדֹות" (במדבר י"ג ל"ב).
א ֶכלֶת ְ
ֹּ

לִ פְ נֵׂי ה'" (במדבר י"ד ל"ז).

ואמר רבי שמעון בן לקיש ,מתוך כך שלא נאמר "בְ מַ ֵׂגפָה" ,שמשמע סתם
מגפה ,אלא "בַ מַ ֵׂגפָה" ,שמשמע מגפה מיוחדת ,למדנו שמתו מיתה משונהב.

ודרש רבא ,אמר הקב"ה ,אני חשבתיה לטובה ,שהראיתיה להם כאוכלת
יושביה ,שמתים בה תדיר ,והם חשבו לרעה .אני חשבתיה לטובה ,שכל מקום
שבאו ,מת חשוב של אותו מקום ,כדי שיהיו הכל טרודים בקבורתו ,ולא יתנו
לבם לשאול מי אלו הבאים לכאן .ויש אומרים שאמרו כן על שמת איוב ,כדי
שלא תגן עליהם זכותו ,וזהו שאמר כלב" ,סָ ר צִ ָלם מֵׂ ֲעלֵׂיהֶ ם" (במדבר י"ד ט'),
יה
יֹוׁשבֶ ָּ
א ֶכלֶ ת ְ
והיו הכל טרודים בהספידו .והם חשבו לרעה ,ואמרו " ֶא ֶרץ ֹּ
ִּהוא".

ואמר רבי חנינא בר פפא ,דרש רבי שילא איש כפר תמרתא ,מלמד ,שנשתרבב
לשונם ,ונפל על טיבורם ,והיו תולעים יוצאות מלשונם ,ונכנסות בטיבורם,
ומטיבורם ,ונכנסות בלשונם.
ורב נחמן בר יצחק אמר ,באסכרה מתו ,שהיא באה על לשון הרע כמבואר
במסכת שבת.

מעבר הארון והכהנים את הירדן
" ַונ ְִּהי בְ עֵּ ינֵּינּו כַחֲ גָּבִּ ים וְ כֵּן הָּ ִּיינּו ְבעֵּ ינֵּיהֶ ם"

בתחילת דף ל"ד נתבאר שכשנטבלו רגלי הכהנים נושאי הארון במי הירדן בצד
המזרחי ,עמדו המים מכנגדם ,ועברו העם ביבשה.

דבר נוסף שאמרו המרגלים" ,וְ ָשם ָר ִאינּו ֶאת הַ ּנְפִ ילִים בְ נֵׂי ֲענָק ִמן הַ ּנְ פִ לִ ים ַוּנ ְִהי
בְ עֵׂ ינֵׂינּו כַ חֲ גָבִ ים וְ כֵׂן ָהיִינּו בְ עֵׂ ינֵׂיהֶ ם" (במדבר י"ג ל"ג).

ומבוארג ,שכשעלה האחרון שבישראל מהירדן בצדו המערבי ,חזרו הכהנים
לאחוריהם בצד המזרחי ,ומי הירדן שבו לזרום בו כבתחילה ,שנאמרַ " ,ו ְי ִהי
ַכעֲלֹותד הַ כֹהֲ נִ ים נ ְֹש ֵׂאי אֲ רֹון בְ ִרית ה' ִמתֹוְך ַהי ְַרדֵׂ ן נִ ְתקּו כַפֹות ַרגְ ֵׂלי הַ כֹהֲ נִים ֶאל
דֹותיו" (יהושע ד'
הֶ חָ ָרבָ ה ַויָשֻ בּו מֵׂ י ַהי ְַר ֵׂדן ל ְִמקֹומָ ם ַו ֵׂילְכּו כִ ְתמֹול ִשלְשֹום עַ ל כָל גְ ָ

ואמר רב משרשיא ,בדבר זה ניכר השקר של המרגלים ,שכן גם אם יכלו
לומרַ " ,וּנְ ִהי בְ עֵׂ ינֵׂינּו כַחֲ ג ִָבים" ,כי כך היו נראים בעיני עצמם ,היאך יכולים
לומר "וְ ֵׂכן הָ ִיינּו בְ עֵׂ ינֵׂיהֶ ם" ,וכי מנין ידעו היאך היו נראים בעיניהם.

י"ח).

אך מסקנת הגמרא ,שלא היו שקרנים בדבר זה ,שעל ידי מעשה נודע להם מה
היו סבורים אותם ענקים ,שכשחזרו אותם אמוריים מקבורת מתיהם ,היו
מברין את האבלים תחת הארזים לנחמם ,והמרגלים היו יראים מהם ,ועולים
ויושבים בארזים ,ושמעו אותם אומרים זה לזה ,רואים אנו באילנות ,אנשים

נמצא ארון ונושאיו וכהנים מצד אחד ,וישראל מצד אחד ,נשא ארון את

ב כן פירש רש"י .ותוס' כתבו  ,נראה ד"רעה במגפה" דרש[ .תוס'].
ג סיפא דברייתא דלעיל היא ,אלא איידי דתנא בה ומכאן אתה מחשב לאשכול ,נקט לה לפרשת
מרגלים הכא[ .רש"י].
ד "בעלות" כתיב.

א לא גרס "אל תקרי ממנו אלא ממנו" ,שאין הפרש קרייה בין "ממנו" הנאמר על יחיד שנדברים
עליו ,ל"ממנו" של רבים שאומרים על עצמן[ .רש"י].
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נושאיו ,ועבר ,ועל זה נאמראַ " ,ויְ ִהי כַ אֲ שֶ ר ַתם כָל הָ עָ ם ַלעֲבֹור ַו ַי ֲעבֹר אֲ רֹון ה'
וְ הַ כֹהֲ נִים לִפְ נֵׂי הָ עָ ם" (יהושע ד י"א).
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ְקהָ ת ל ֹא נ ָָתן [עגלות] כִ י ֲעבֹדַ ת ַהקֹדֶ ש ֲעלֵׂהֶ ם [משא הארון והשלחן והמנורה ומזבח

הזהב] בַ כ ֵָׂתף ִישָ אּו" (במדבר ז' ט') ,ודוד טעה בזה ,והביא הארון בעגלהג.

חטא עוזא ועונשו

חטא אנשי בית שמש ועונשם

כשהעלה דוד את הארון מקרית יערים ,הרכיבוהו על עגלה חדשהַ " ,ו ָיבֹאּו עַ ד
ִּׁש ַלח ֻע ָּזא ֶאת יָּדֹו לֶאֱ חֹּז ֶאת הָּ ָּארֹון כִ י שָ ְמטּו הַ בָ ָקר" (דה"י א' י"ג ט') ,אמר
ג ֶֹרן כִ ידֹן ַוי ְ
לו הקב"ה ,עוזא ,את נושאיו נשא ,את עצמו לא כל שכן.

כשהחזירו הפלשתים את הארון ,על ידי ששלחו אותו על עגלה ונתנו לפרות
להוליכה ,הגיע הארון לבית שמש ,וכתוב בעניןַ " ,ויְַך בְ ַאנְׁשֵּ י בֵּ ית ֶׁשמֶ ׁש כִּ י ָּראּו
בַ אֲ רֹון ה' וַ ַי ְך בָ עָ ם ִשבְ עִ ים ִאיש חֲ ִמ ִשים ֶאלֶף ִאיש וַיִ ְת ַאבְ לּו הָ עָ ם כִ י ִהכָה ה' בָ עָ ם מַ כָה גְ דֹולָה"
(שמואל א' ו' י"ט) .ונחלקו רבי אבהו ורבי אלעזר מה היה חטאם בראייתם בארון
שלקו על כך.

והמשך הכתובַ " ,ויִּחַ ר ַאף ה' בְ עֻזָּ ה ַו ַי ֵּכהּו ׁשָּ ם הָ אֱ ֹל ִקים עַ ל ַהשַ ל
הָ אֱ ֹל ִקים" (שמואל ב' ו' ז') .ונחלקו בדבר זה רבי יוחנן ורבי אלעזר .אחד מהם אמר,
שנענש על עסקי שָ ל ,כלומר על שגגתו ,שהיה סבור שצריך לאחוז בארון שלא
ֵׂיתָך" ,דבר
יפול .ואחד מהם אמר ,שנענש על עסקי הָ שָ ָלה[ ,מלשון "כִ י י ִַשל ז ֶ
המוטל מלמעלה למטה] ,שעשה צרכיו בפניו.

וַ יָמָ ת שָ ם עִ ם אֲ רֹון

אחד מהם אומר ,שחטאם היה שהיו קוצרים ומשתחוים ,ולא בטלו
ממלאכתם לכבודו ,ו" ָראּו" האמור בענין ,לשון בזיון הואד.
ואחד מהם אומר ,שגם היו אומרים דברים כנגדו ,מי הכעיסך כשכעסת ,ולא
הצלת עצמך מן השבייה ,ומי מפייסך עכשיו ,כשנתפייסת לבוא מאליך [=מאן

ואמר רבי יוחנן שאף שחטא עוזא מכל מקום הוא בא לעולם הבא שנאמר,
" ַויָּמָּ ת ׁשָּ ם עִּ ם אֲ רֹון הָּ אֱ ֹל ִּקים" ,ללמד ,שכשם שהארון קיים לעולם ,שהרי
נגנז[ ,כמבואר במסכת יומא ,שגנזו יאשיהו] ,אף עוזא בא לעולם הבא.

אמריך דאימריית ומאן אתא עלך דאיפייסת].

ונאמר " ַויְַך בָּ עָּ ם ִּׁשבְ עִּ ים ִּאיׁש חֲ ִּמ ִּשים ֶאלֶף ִּאיׁש" ,וגם בביאור דבר זה נחלקו
רבי אבהו ורבי אלעזר .אחד מהם אומר שהכה שבעים איש שכל אחד ואחד
מהם שקול כחמשים אלף .ואחד מהם אומר שהכה חמשים אלף איש שכל
אחד ואחד שקול כשבעים סנהדרין.

צער דוד
מאחר שמת עוזא כששלח ידו לאחוז בארוןַ " ,ו ִי ַחר לְדָ וִ ד עַ ל אֲ שֶ ר פָ ַרץ ה' פ ֶֶרץ
פֶרץ עֻזָ ה עַ ד הַ יֹום הַ זֶ ה" (שמואל ב' ו' ח') .כלומר נצטער הרבה,
בְ ֻעזָה וַיִ ְק ָרא לַ מָ קֹום הַ הּוא ֶ
ואמר רבי אלעזר ,שמתוך כך שנאמר כאן הצער בלשון "וַ יִחַ ר" ,למדנו ,שנשתנו
פניו כחררה ,כלומר ,כעוגה שאופים על פני הגחלים ,שהיא משחירה.

הזבחים שזבח דוד בעליית הארון לירושלים
לאחר שמת עוזא ,היה הארון שלושה חודשים בבית עובד אדום הגיתי ,וה'
ברך אותו ואת כל ביתו ,ומששמע דוד כן ,אמר להעלותו לירושלים ,ובעליה זו
זבח זבחים הרבה.

ודווקא כשנאמר " ַויִחַ ר" לבד ,כמו כאן ,כך הוא פירושו ,אבל בכל מקום
שנאמר " ַויִחַ ר ַאף" ,הכוונה לכעס ,ולא לצער כחררה.

בספר שמואל נאמר" ,וַ י ְִהי כִ י צָ עֲדּו נ ְֹש ֵׂאי אֲ רֹון ה' ִששָ ה צְ עָ ִדים ַויִזְ בַ ח שֹור
ֹלהים ֶאת הַ לְוִ יִ ם נ ְֹש ֵׂאי
ּומ ִריא" (שמואל ב' ו' י"ג) ,ובדברי הימים נאמר" ,וַיְ ִהי בֶ עְ זֹר הָ אֱ ִ
ְ
אֲ רֹון בְ ִרית ה' וַיִ זְ בְ חּו ִשבְ עָ ה פ ִָרים וְ ִשבְ עָ ה ֵׂאילִים" (דה"י א' ט"ו כ"ו) .ונחלקו חכמים
היאך ליישב שני כתובים אלו.

דבר שנכשל בו דוד
דרש רבא ,מפני מה נענש דוד שמת עוזא על ידו? מפני שקרא לדברי תורה
גּורי" (תהלים קי"ט נ"ד) כלומר,
זמירות ,שאמר" ,זְ ִמרֹות ָהיּו ִלי חֻ ֶקיָך בְ בֵׂ ית ְמ ָ
כשהייתי בורח מפני אויבי ,ואגור מפניהם ,הייתי משתעשע בחוקיך ,והיו לי
לזמירות לשעשעני.

רב פפא בר שמואל אמר ,על כל פסיעה ופסיעה זבח שור ומריא ,ועל כל שש
ושש פסיעות זבח שבעה פרים ושבעה אילים.
ורב חסדא הקשה ,אם כן ,מאחר שזבח על כל פסיעה מילאת את כל ארץ
ישראל במות ולא יתכן הדבר.

אמר לו הקב"ה ,דברי תורה שכתוב בהן "הֲ ָתעִ יףב [=תכפל ותסגור] עֵׂ ינֶיָך בֹו
וְ ֵׂאינֶּנּו" (משלי כ"ג ה') ,לומר שאם תכפיל עיניך לסתום עין בהסח הדעת מהסתכל
בהן ,מיד ואיננו ,אתה קורא אותן זמירות? הריני מכשילך ,בדבר שאפילו
תינוקות של בית רבן הלומדים מקרא ,יודעים אותו ,שנאמר בחומש" ,וְ לִבְ נֵׂי

ולפיכך אמר רב חסדא ,על כל שש ושש פסיעות שור ומריא ,על כל ששה
סדרים של שש פסיעות שבעה פרים ושבעה אילים.

א ואע"ג דההוא קרא ,ד"ויהי כאשר תם כל העם לעבור" קדים ,דמשמע דהאי נתקו רגלי הכהנים
בעבר השני כתיב .לא הוי הכי ,אלא אין מוקדם ומאוחר .דאי כסדרן 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" דקאמר להו ,הכי קאמר להו,
סלקו רגליכם לאחוריכם ,ועודם בעבר המזרחית ,וכתיב בתריה "נתקו כפות רגלי הכהנים אל
החרבה וישובו מי הירדן אל מקומם"[ .רש"י].
ב "התעוף" כתיב.

הגורן שבו מת עוזא
בענין הגורן שבו ארע מעשה עוזא ,יש שינוי בין האמור בספר שמואל לאמור
ג אפשר שטעה ,כי ראה שפלשתים שלחו הארון בעגלה ,וכך חזרה לישראל ,והיה סבור שגם עליו
לעשות כן.
ד כמו " ַאל ִת ְראּונִי שֶ אֲ נִי ְשחַ ְרח ֶֹרת" (שה"ש א' ו') ,שפירושו אל תסתכלו בי לבזיון[ .רש"י].
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מסכת סוטה ל"ב – מ"ב

כתיבת התורה על המזבח בהר עיבל

וַיִ ְשלַ ח עֻזָא ֶאת יָדֹו לֶאֱ חֹז

בענין המזבח שנצטוו ישראל לבנות בהר עיבל נאמר" ,וְ הָ יָה בְ עָ בְ ְרכֶם ֶאת הַ י ְַרדֵׂ ן
אֹותם בַ ִשיד.
ָ
ָת ִקימּו ֶאת ָהאֲ בָ נִ ים הָ ֵׂאלֶ ה אֲ שֶ ר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוֶ ה ֶא ְתכֶ ם הַ יֹום בְ הַ ר עֵׂ יבָ ל וְ שַ ְד ָת
תֹורה הַ ז ֹאת בַ ֵׂאר הֵׂ יטֵׂ ב",
ית שָ ם ִמזְ בֵׂ ַח  ...וְ כָ ַתבְ ָת עַ ל ָהאֲ בָ נִים ֶאת ָכל ִדבְ ֵׂרי הַ ָ
ּובָ ִנ ָ
כלומר ,נצטוו לסוד האבנים בסיד ,ולכתוב עליהם את כל דברי התורה באר
היטב ,בשבעים לשוןד .ונחלקו חכמים בדבר זה.

ֹלהים וַי ֹאחֶ ז בֹו כִ י שָ ְמטּו הַ בָ ָקר" (שמואל ב' ו' ו').
וַיִ ְשלַ ח עֻזָא ֶאל אֲ רֹון הָ אֱ ִ

ואמר רבי יוחנן ,בתחלה ,כשבא הארון שם ,נעשה להם ככידון ההורג ,שהרג
עוזא .ולבסוף ,לאחר שנשתהה שם ששה חדשים בבית עובד אדום ,נעשה
נכון ,שהכין את ביתו ככתוב" ,וַ ְיבָ ֶרְך ה' ֶאת עֹבֵׂ ד אֱ דֹם וְ ֶאת ָכל בֵׂ יתֹו" (שמואל ב' ו'
י"א) ,שאשתו של עובד אדום ושמנה כלותיה ילדו ששה ששה בכרס אחדא.

לדעת רבי יהודה ,כתבו את התורה על האבנים ,ככתוב "וְ כ ַָת ְב ָת עַ ל הָ אֲ בָ נִ ים
תֹורה הַ ז ֹאת" ,ואחר כך סדו את האבנים בסיד ,והסיד כיסה את
ֶאת כָל ִדבְ ֵׂרי ַה ָ
הכתב.

כן פירש רש"י בפירוש ראשון ,שהגורן האמור בענין הוא הגורן של עובד אדום .ובשם ר'
מנחם ברבי חלבו שמע ,שהכוונה לגורן ארוונה היבוסי ,ויש לגרוס בהיפוך ,מתחילה
נכון ולבסוף כידון ,ועל שם המזבח ,שתחילתו בנוי וסופו חרב ,וכידון לשון שבר וחורבן
הוא ,כמו "י ְִראּו עֵׂ ינָיוב כִ ידֹו" (איוב כ"א כ').

אמר לו רבי שמעון ,לדבריך ,היאך למדו אומות של אותו הזמן תורה ,והלא לא
נצטוו ישראל לכתוב התורה על האבנים בשבעים לשון ,אלא לבא וללמדה כל
הרוצה ,שלא יהא פתחון פה לאותם האומות לומר ,לא היה לנו מהיכן
ללומדה.

שלושה מיני אבנים
לעיל נתבאר ,שאמר יהושע להקים אבנים בירדן ,ולהוציא משם אבנים להקים
בגלגל .והברייתא בה נתבאר דבר זה מסיימת ,נמצאת אתה אומר ,שלשה מיני
אבנים היוג.

השיב לו רבי יהודה ,בינה יתירה נתן בהם הקב"ה ,ושיגרו נוטירין [=סופרים]

שלהם ,וקילפו את הסיד ,והעתיקוה .ועל דבר זה נתחתם גזר דינם לבאר
שחת ,שהיה להן ללמד ,ולא למדוה.

הֹואיל
מֹואב ִ
ָ
א .אחד שהקים משה בארץ מואב .שנאמר" ,בְ עֵׂ בֶ ר הַ י ְַרדֵׂ ן בְ ֶא ֶרץ
תֹורה הַ ז ֹאת לֵׂאמֹר" (דברים א' ה') .ויש ללמוד בגזרה שווה ,שענין זה
מֹשֶ ה בֵׂ ֵׂאר ֶאת הַ ָ
נתקיים על ידי כתיבת התורה על אבנים ,שכן במקום אחר מבואר ,שנצטוו
לכתוב התורה על אבנים אחר שיעברו את הירדן ,ככתוב" ,וְ הָ יָה בַ יֹום אֲ שֶ ר
ַתעַ בְ רּו ֶאת הַ י ְַר ֵׂדן ֶאל הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר ה' אֱ ֹל ֶקיָך נ ֵֹׂתן לָ ְך וַהֲ ֵׂקמ ָֹת לְ ָך אֲ בָ נִ ים גְ דֹלֹות וְ שַ ְד ָת א ָֹתם
תֹורה הַ ז ֹאת בְ עָ בְ ֶרָך לְ מַ עַ ן אֲ שֶ ר ָתב ֹא ֶאל הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר
ֵׂיהן ֶאת כָל ִדבְ ֵׂרי ַה ָ
בַ ִשיד .וְ כ ַָתבְ ָת ֲעל ֶ
ה' אֱ ֹל ֶקיָך נ ֵֹׂתן לְ ָך ֶא ֶרץ זָ בַ ת חָ לָב ְּודבַ ש כַ אֲ שֶ ר ִדבֶ ר ה' אֱ ֹל ֵׂקי אֲ ב ֶֹתיָך לְָך" (דברים כ"ז ב'-ג') ,ונאמר
תֹורה הַ ז ֹאת בַ ֵׂאר ֵׂהיטֵׂ ב"
בסוף אותו ענין" ,וְ כָ ַת ְב ָת עַ ל הָ אֲ בָ נִים ֶאת כָל ִד ְב ֵׂרי הַ ָ
(דברים כ"ז ח') ,ויש לך ללמוד בגזרה שווה ,שכשם שבמקום ההוא שנאמר בו
"בַ ֵׂאר" ,כתבו התורה על האבנים ,כך כשנאמר במשה "בֵׂ ֵׂאר" ,כתב התורה על
אבנים.

ולדעת רבי שמעון ,תחילה סדו את האבנים בסיד ,ועל גבי הסיד כתבו את
התורה .וכתבו להן למטה ,בסוף הדףַ " ,רק מֵׂ עָ ֵׂרי הָ עַ ִמים הָ ֵׂא ֶלה אֲ שֶ ר ה' אֱ ֹל ֶקיָך
נ ֵֹׂתן לְָך נַחֲ ָלה ל ֹא ְתחַ יֶה כָל ְנשָ מָ ה .כִ י הַ חֲ ֵׂרם ַתחֲ ִרימֵׂ ם הַ ִח ִתי וְ הָ אֱ מ ִֹרי הַ כְ ַנ ֲע ִני
ְבּוסי כַאֲ שֶ ר ִצּוְ ָך ה' אֱ ֹל ֶקיָך .לְ מַ עַ ן אֲ שֶ ר ל ֹא ְיל ְַמדּו ֶא ְתכֶ ם ַלעֲשֹות
וְ הַ פְ ִרזִ י הַ ִחּוִ י וְ ַהי ִ
אתם לַה' אֱ ֹל ֵׂקי ֶכם" (דברים כ' י"ח) ,להודיע
כְ כֹל תֹו ֲע ֹב ָתם אֲ שֶ ר עָ שּו לֵׂאֹל ֵׂקיהֶ ם וַחֲ טָ ֶ
לשבעה אומות היושבים חוץ מגבולי ישראל ,שלא נצטוו להחרימם אלא אותם
שבתוך גבולם ,כדי שלא ילמדו אותנו מעשיהם המקולקלים ,אבל אתם
היושבים חוצה לה ,אם אתם חוזרים בתשובה ,נקבל אתכם ,ושבתוכה אין
מקבלים ,שמחמת יראה עושים .הא למדת ,שאם היו חוזרים בתשובה ,היו
מקבלים אותם.
ואמר רבא בר שילא ,שרבי שמעון שאמר שהתורה היתה כתובה על גבי הסיד,
למד זאת מהכתוב" ,וְ הָ יּו עַ ִמים ִמ ְש ְרפֹות ִשידו" (ישעיהו ל"ג י"ב) ,כלומר יענשו על
עסקי הדברים שהיו כתובים על הסיד ,שהתורה היתה כתובה עליו ומגולה
לפניהם ולא למדוה.

ּוש ֵׂתים עֶ ְש ֵׂרה אֲ בָ נִים ֵׂה ִקים
ב .ואחד שהקים יהושע בתוך הירדן .שנאמרְ " ,
יְהֹושֻ עַ ְבתֹוְך ַהי ְַרדֵׂ ן ַתחַ ת מַ צַ ב ַרגְ לֵׂי הַ כֹהֲ נִ ים נ ְֹש ֵׂאי אֲ רֹון הַ בְ ִרית וַיִ ְהיּו שָ ם עַ ד הַ יֹום הַ זֶ ה"
(יהושע ד' ט').

ג .ואחד שהקים בגלגל .שאותן האבנים שהוציאו מהירדן ,בנו מהן המזבח
בהר עיבל ,ולאחר מכן קיפלום ,והביאום לגלגל ,וקבעום שם ,שנאמר "וְ ֵׂאת
ָקחּו ִמן ַהי ְַרדֵׂ ן הֵׂ ִקים יְהֹושֻ עַ בַ גִ ְלגָל" (יהושע ד'
ְש ֵׂתים עֶ ְש ֵׂרה הָ אֲ בָ נִים ָה ֵׂאלֶה אֲ שֶ ר ל ְ

ורבי יהודה ביאר את הכתוב הזה באופן אחר ,והוא ,שבא הכתוב ללמד על
עונשם של הגוים ,שכשם שהסיד אין לו תקנה אלא שריפה ,כך הגוים ,כל זמן

כ').
ד בתוספתא רבי יהודה אומר ,על גבי המזבח כתבוה [כמבואר להלן] .אבל בירושלמי תני ,על אבני
המלון נכתבו ,דברי רבי יהודה ,רבי יוסי ,אמר על אבני מזבח נכתבו .מאן דאמר על אבני המלון,
בכל יום ויום אומות העולם היו משלחין נוטירין ומשיאין את התורה שהיתה כתובה בשבעים
לשון .מאן דאמר על אבני המזבח ,לא לשעה היו ונגנזו .עוד הוא מעשה נסים .נתן הקב"ה בינה
בלב כל אומה ואומה ,והשיאו את התורה שהיתה כתובה בשבעים לשון .מאן דאמר על אבני
המלון נכתבו ,ניחא" ,ושדת אותם בסיד" ,אלא מאן דאמר על אבני המזבח נכתבו ,מאי "ושדת
בסיד" ,בין כל אבן ואבן[ .תוס'].
ה ואם תאמר ,תיפוק ליה דבשעת מתן תורה החזירה הקב"ה על כל אומה ולשון ולא קבלוה .ויש
לומר דעונש זה גדול הוא ,שלאחר שהיתה כתובה בידם ,ולא רצו ללמוד .ומיהו תימה והאמר
בפרק קמא דמסכת עבודה זרה דעדיין יש להן פתחון פה ,שיאמרו כלום כפית עלינו הר כגיגית
כישראל ,וכל זמן שיש להן פתחון פה איך נתחתם גזר דינם[ .תוס'].
ו גרסת הגמרא "סיד".

יֹואח הַ ְשל ִִשי וְ שָ כָר הָ ְרבִ יעִ י ּונְ ַתנְ ֵׂאל
א והיינו דכתיבּ " ,ו ְלעֹבֵׂ ד אֱ דֹם בָ נִ ים ְשמַ עְ יָה הַ בְ כֹור יְ הֹוזָבָ ד הַ שֵׂ נִי ָ
ֹלקים" (דה"י א' כ"ו ד'-ה') וכתיב
יאל הַ ִש ִשי יִ שָ שכָר הַ ְשבִ יעִ י פְ ֻעל ְַתי הַ ְש ִמינִי כִ י בֵׂ רֲ כֹו אֱ ִ
ישי .עַ ִמ ֵׂ
הַ חֲ ִמ ִ
ּושנַיִ ם לְ עֹבֵׂ ד
אחר כך " כָל ֵׂאלֶ ה ִמבְ נֵׂי עֹבֵׂ ד אֱ דֹם הֵׂ מָ ה ּובְ נֵׂיהֶ ם וַ אֲ חֵׂ יהֶ ם ִאיש חַ יִל בַ כֹחַ לַ ֲעבֹדָ ה ִש ִשים ְ
אֱ דֹם" (דה"י א' כ"ו ח')[ .רש"י].
ב "עינו" כתיב.
ג ירושלמי  ...אמר רבי יצחק פשוט לן ארבעה מיני אבנים הוה .אמר רבי סימן בר זבידא ,ויאות,
אין תימר אבני המלון לשעה היו ,ונגנזו ,אין תימר אבנים שהקים יהושע תחת כפות רגלי הכהנים,
משוקעות הן במים ,אין תימר איסטליות שנתן להן משה ,כבר נכנסו עמהן לארץ ,אלא אם כן במה
אנו קיימין ,באבנים שהקים יהושע להן על גב הירדן[ .תוס'].
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גיליון ח65
מסכת סוטה ל"ב – מ"ב

תֹורה הַ ז ֹאת בַ ֵׂאר הֵׂ יטֵׂ ב" (דברים כ"ז ח') .והעלו
שנאמר" ,וְ כָ ַתבְ ָת עַ ל הָ אֲ בָ נִ ים ֶאת כָ ל ִדבְ ֵׂרי הַ ָ
עולות ושלמים .ואכלו ושתו ושמחוג .וברכו וקללו .וקיפלו את האבנים .ובאו
אֹותם לֵׂ אמֹר ְשאּו לָ כֶם ִמזֶ ה ִמתֹוְך הַ י ְַרדֵׂ ן ִממַ צַ ב ַרגְ לֵׂי הַ כֹהֲ נִ ים הָ כִ ין
ָ
ולנו בגלגל .שנאמר " ,וְ צַ ּוּו
אֹותם בַ מָ לֹון אֲ ֶשר ָתלִינּו בֹו
ָ
אֹותם עִ מָ ֶכם וְ ִהּנ ְַח ֶתם
ָ
ְש ֵׂתים עֶ ְש ֵׂרה אֲ בָ נִים וְ הַ עֲבַ ְר ֶתם
הַ לָיְ לָ ה" (יהושע ד' ג') .יכול בכל מלון ומלון? תלמוד לומר" ,אֲ שֶ ר ָתלִינּו בֹו הַ ָל ְילָה",
ונאמר" ,וְ ֵׂאת ְש ֵׂתים עֶ ְש ֵׂרה ָהאֲ בָ נִ ים הָ ֵׂא ֶלה אֲ שֶ ר ל ְָקחּו ִמן הַ י ְַרדֵׂ ן ֵׂה ִקים יְהֹושֻ עַ
בַ גִ ְלגָל" (יהושע ד' כ').

קבלת כנענים שבחוצה לארץ
נתבאר שלדעת רבי שמעון ,לא אמרה תורה "ל ֹא ְתחַ יֶה ָכל ְנשָ ָמה" בשבעה
עמים ,אלא באותם שהיו בארץ ,אבל כל שהיו בחוצה לארץ אף על פי שהם
משבעה עמים ,מקבלים אותם.
וכן שנינו ברייתא נוספת כדעתו ,הדורשת את הכתוב" ,כִ י ֵׂתצֵׂ א לַ ִמלְחָ מָ ה עַ ל
ית ִש ְביֹו" ,לרבות
ית ִש ְביֹו" (דברים כ"א י')" ,וְ שָ בִ ָ
איְבֶ יָך ּו ְנ ָתנֹו ה' אֱ ֹל ֶקיָך בְ יָדֶ ָך וְ שָ בִ ָ
ֹ
א
כנענים שבחוצה לארץ ,שאם חוזרים בתשובה מקבלים אותם .

נס ביאה שניה נפסד משום שגרם החטא
כָאבֶ ן עַ ד ַי ֲעבֹר עַ ְמָך ה'
יִדמּו ָ
נאמר בשירת היםִ " ,תפֹל עֲלֵׂיהֶ ם ֵׂאימָ ָתה וָ פַ חַ ד בִ גְ דֹל זְ רֹועֲָך ְ
ִית" (שמות ט"ו ט"ז) ,ודרשו חכמים ,שהכתוב בא ללמד על שתי
עַ ד ַי ֲעבֹר עַ ם זּו ָקנ ָ
ביאות שיבואו ישראל לארץ" .עַ ד ַי ֲעבֹּר עַ ְמָך ה'" ,זו ביאה ראשונה שבאו לארץ
ִּית" ,זו ביאה שניה שעלו מגלות בבל בימי
בימי יהושע" .עַ ד ַי ֲעבֹּר עַ ם זּו ָּקנ ָּ
עזרא.

אבל לדעת רבי יהודה ,כל שהוא משבעה עמים ,בין בארץ ובין בחוצה לארץ,
הוא בכלל "ל ֹּא ְתחַ יֶה כָּל ְנ ָּׁשמָּ ה"ב.

דף ל"ו

ומתוך שהוקשו שתי ביאות אלו זו לזו ,למדו חכמים ,שמתחילה ראויים היו
ישראל לעשות להם נס בביאה שניה בימי עזרא ,לבוא לארץ בזרוע ולא יהיו
משתעבדים למלכות ,כדרך שנעשה להם בביאה ראשונה בימי יהושע בן נון.

ניסים שנעשו ביום שעברו ישראל את הירדן

אולם לבסוף גרם חטאם של ישראל בימי בית ראשון ,ונגזר עליהם שלא יעלו
אלא ברשות ,ככתובּ" ,ובִ ְשנַת ַא ַחת ְלכֹו ֶרש מֶ לְֶך ָפ ַרס לִכְ לֹות ְדבַ ר ה' ִמפִ י י ְִר ְמיָה
רּוח כ ֶֹרש מֶ ֶלְך פ ַָרס וַ ַיעֲבֶ ר קֹול בְ ָכל מַ ְלכּותֹו וְ גַם ְב ִמכְ ָתב לֵׂאמֹר .כֹה
הֵׂ עִ יר ה' ֶאת ַ
ָאמַ ר כ ֶֹרש מֶ ֶלְך ָפ ַרס כֹל מַ ְמלְ כֹות ָה ָא ֶרץ נ ַָתן לִ י ה' אֱ ֹל ֵׂקי הַ שָ ָמ ִים וְ הּוא ָפ ַקד עָ ַלי
לִבְ נֹות לֹו בַ יִת ִבירּושָ ַל ִם אֲ שֶ ר ִביהּודָ הִ .מי בָ ֶכם ִמכָל עַ מֹו י ְִהי אֱ ֹל ָקיו עִ מֹו וְ יַעַ ל
לִירּושָ ַל ִם אֲ שֶ ר בִ יהּודָ ה וְ יִבֶ ן ֶאת בֵׂ ית ה' אֱ ֹל ֵׂקי ִי ְש ָר ֵׂאל הּוא ָהאֱ ֹל ִקים אֲ שֶ ר
בִ ירּושָ ָל ִם" (עזרא א' א'-ג') ,וכן כל ימי מלכי פרס[ ,כורש ,ואחשורוש ,ודריוש
האחרון] ,היו משועבדים לפרסים.

בא וראה כמה נסים נעשו באותו היום( .א) עברו ישראל את הירדן( .ב) ובאו
להר גריזים ולהר עיבל ,יתר מששים מיל( .ג) ואין כל בריה יכולה לעמוד
בפניהם ,וכל העומד בפניהם מיד נתרז [=מתקלקל מרעי] ,שנאמרֶ " ,את ֵׂאימָ ִתי
אֲ שַ לַח ְל ָפנֶיָך וְ הַ מ ִֹתי [לשון מהומה ועירבוב הגוף ומה שבתוכו] ֶאת כָל הָ עָ ם אֲ שֶ ר
ימ ָתה
ֵׂיהם ֵׂא ָ
ָתב ֹא בָ הֶ ם וְ נ ַָת ִתי ֶאת כָל אֹיְ בֶ יָך ֵׂאלֶיָך ע ֶֹרף" (שמות כ"ג כ"ז) ,ואומרִ " ,תפֹל ֲעל ֶ
נִית" (שמות ט"ו ט"ז).
כָאבֶ ן עַ ד ַי ֲעבֹר עַ ְמָך ה' עַ ד ַי ֲעבֹר עַ ם זּו ָק ָ
ָופַחַ ד בִ גְ דֹל זְ רֹועֲָך יִ ְדמּו ָ

דברים נוספים שעשו באותו יום שעברו את הירדן
אחר כך שבאו להר גריזים והר עיבל ,והביאו את האבנים עימהם ,בנו את
המזבח ,וסדוהו בסיד ,וכתבו עליהם את כל דברי התורה בשבעים לשון,

צרעה שנשתלחה לעזור את ישראל
הכתוב אומר " ,וְ שָ ל ְַח ִתי ֶאת ַהצִ ְרעָ ה ְל ָפנֶיָך וְ ג ְֵׂרשָ ה ֶאת הַ ִחּוִ י ֶאת ַהכְ ַנ ֲע ִני וְ ֶאת
הַ ִח ִתי ִמ ְל ָפנֶיָך" (שמות כ"ג כ"ח) .ובברייתא שנינו ,שהצרעה לא עברה עימהם את
הירדן .ונחלקו חכמים ,היאך ליישב הברייתא עם הכתוב.

א 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 שבתוכה ,בא הכתוב להתיר כנענים שבחוצה לארץ ,ולקיים מהם יפת תואר,
שלא יהיו בכלל "לא תחיה כל נשמה" ,דהאי "ושבית" קרא יתירא הוא[ .רש"י] .ואם תאמר,
דלמא ביפת תואר אפילו רבי יהודה מודה ,דהא לא דברה תורה אלא כנגד היצר ,והואיל והותרו
שאר נכריות ,דהלכה למשה מסיני דקנאין פוגעין בו  ...הותרו אפילו כנענים שבחוצה לארץ  ...ויש
לומר כיון דלא התיר יפת תואר אלא במלחמות הרשות  ...שמע מינה דגבי כנענים לא אמרינן לא
דברה תורה אלא כנגד היצר הרע [ ...תוס'].
תימה היאך קבלוה לרחב ,שהרי היא היתה מכנענים ש תוכה ,כדאיתא ספרי פרשת
העלותך ,ומה אם מי שהיתה מעם שנאמר ו "לא תחיה כל נשמה" על שקיר ה עצמה כך קיר ה
המקום ,וארח קאי .ואמרינן נמי מסכת מגילה ,שנתגיירה ,ונס ה יהושע .והכא משמע דכנענים
ש תוכה לד רי הכל שאין מק לין אותן( .א) ושמא על פי הדיבור היה( .ב)  ...לא נאמר "לא תחיה
כל נשמה" אלא לאחר שהתחיל יהושע במלחמה ,שהרי יהושע שלח שלש פרוזטגמאות א] הרוצה
להשלים ישלים ] להלחם ילחם  ...אלמא אותן שהיו רוצין להשלים לא היה הורגן ,אותן שהיו
רוצין להשלים קודם שהתחיל מלחמה ראשונה ,ואף רח קי לה עליה קודם שהתחילו מלחמה.
ולא נחלקו ר י יהודה ור י שמעון אלא אותן כנענים שחוץ לג ולים אם מק לים אותם לאחר
מכאן [ ...תוס'].

לדברי רבי שמעון בן לקיש ,באמת לא עברה שום צרעה את הירדן ,ומה
שנאמר "וְ שָ ל ְַח ִתי ֶאת ַהצִ ְרעָ ה ְל ָפנֶיָך" ,על שפת ירדן עמדה ,וזרקה בהן מרה,
וסימתה עיניהם מלמעלה ,וסירסתם מלמטה ,שנאמר" ,וְ ָאנֹכִ י ִה ְשמַ ְד ִתי ֶאת
הָ אֱ מ ִֹרי ִמפְ נֵׂיהֶ ם אֲ שֶ ר כְ גֹבַ ּה אֲ ָרזִ ים גָבְ הֹו וְ חָ סֹן הּוא כָ ַאלֹונִ ים ו ַָא ְש ִמיד פִ ְריֹו
ִממַ עַ ל [עיניו] וְ שָ ָרשָ יו ִמ ָת ַחת [סירוס]" (עמוס ב' ט').
ולדברי רב פפא ,שתי צרעות היו ,אחת שנשתלחה בזמן משה ,והיא לא עברה
את הירדן ,ואחת שנשתלחה בזמן יהושע ,והיא עברה את הירדן.

ג ה"ג בתוספתא ,והביאו את האבנים שהעלו מן הירדן ,ובנו את המזבח ,והעלו עולות ושלמים,
ולא גרסינן וכתבו עליו את התורה[ .תוס'].
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חלוקת השבטים בהר גריזים והר עיבל

גיליון ח65
מסכת סוטה ל"ב – מ"ב

מהשבטים העומדים שם לא היה כולו שם ,שהרי חלק היו למטה ,בכל זאת
היה החצי הזה מרובה ,משום ששם היו בני יוסף ,שהיו מרובים ,כמבואר
גֹורל ֶאחָ ד
בכתובַ " ,ויְ דַ בְ רּו ְבנֵׂי יֹוסֵׂ ף ֶאת יְ הֹושֻ עַ לֵׂאמֹר ַמדּועַ נ ַָת ָתה לִי נַחֲ ָלה ָ
וְ חֶ בֶ ל ֶאחָ ד וַ אֲ נִ י עַ ם ָרב עַ ד אֲ שֶ ר עַ ד כֹה בֵׂ ְרכַנִ י ה'" (יהושע י"ז י"ד).

כשבאו ישראל לפני הר גריזים והר עיבל ,לומר הברכות והקללות ,ששה
שבטים עלו לראש הר גריזים ,וששה שבטים עלו לראש הר עיבל ,והכהנים
והלוים והארון עומדים למטה באמצע בין שני ההרים ,הכהנים מקיפים את
הארון ,והלוים את הכהנים ,וכל ישראל מכאן ומכאן על ההרים ,שנאמר" ,וְ כָל
ּומזֶה לָ ָארֹון ֶנגֶד הַ כֹהֲ נִ ים הַ לְוִ ִים
ִי ְש ָר ֵׂאל ּוזְ ֵׂקנָיו וְ ש ְֹט ִרים וְ שֹפְ טָ יו ע ְֹמ ִדים ִמזֶה ִ
נ ְֹש ֵׂאי אֲ רֹון ְב ִרית ה' ַכגֵׂר כ ֶָאזְ ָרח חֶ צְ יֹו ֶאל מּול ַהר גְ ִרזִ ים וְ הַ ֶחצְ יֹו ֶאל מּול הַ ר
שנָה" (יהושע ח' ל"ג).
עֵׂ יבָ ל כַ אֲ שֶ ר צִ ּוָ ה מֹשֶ ה עֶ בֶ ד ה' לְבָ ֵׂרְך ֶאת הָ עָ ם יִ ְש ָר ֵׂאל בָ ִרא ֹ

חלוקת השבטים על אבני האפד
שתי אבנים טובות [=אבני שוהם] ,היו לו לכהן גדול על כתפות האפוד ,אחת
מכאן ואחת מכאן ,והן נקראות אבני האפוד ,ושמות שנים עשר שבטים כתוב
עליהם ,ששה על אבן זו ,וששה על אבן זו ,שנאמרִ " ,ששָ ה ִמ ְשמ ָֹתם עַ ל הָ ֶאבֶ ן
ּנֹות ִרים עַ ל הָ ֶאבֶ ן הַ שֵׂ נִ ית כְ תֹו ְלד ָֹתם" (שמות כ"ח י').
הָ ֶאחָ ת וְ ֶאת ְשמֹות הַ ִששָ ה הַ ָ

וחלוקת השבטים מבוארת בספר דבריםֵּ " ,אלֶה יַעַ ְמדּו לְבָּ ֵּרְך ֶאת ָּהעָּ ם עַ ל הַ ר
גְ ִּרזִּ ים בְ עָ בְ ְר ֶכם ֶאת הַ י ְַר ֵׂדן ִּׁש ְמעֹון וְ לֵּוִּ י וִּ יהּודָּ ה וְ ִּי ָּשש ָּכר וְ יֹוסֵּ ף ּובִּ ְני ִָּּמן .וְ ֵּא ֶלה
יַעַ ְמדּו עַ ל ַה ְק ָּל ָּלה בְ ַהר עֵּ יבָּ ל ְראּובֵּ ן גָּד וְ ָּאׁשֵּ ר ּוזְ בּולֻן ָּדן וְ נַפְ ָּת ִּלי" (דברים כ"ז י"ב

וכבר נתבאר שלדעת רב כהנא היו חלוקים על האבנים ,כמו שנחלקו בהר
גריזים והר עיבל ,ואם כן על אבן אחת היו כתובים {שמעון לוי יהודה יששכר
יוסף בנימן} ועל אבן אחת היו כתובים {ראובן גד אשר זבולן דן ונפתלי}
אולם דבריו נדחו ,כי אין אחד מהתנאים בברייתא אומר כדבריוב.

י"ג).

אלה יעמדו לברך
על הר גרזים
שמעון
לוי
יהודה
יששכר
יוסף
בנימן

כלל גדול בלימוד שידע התלמיד
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל
מה ששנה ויסמוך על הכללים
שיצאו לו משם (מאירי סוף הוריות)

ואלה יעמדו על הקללה
בהר עיבל
ראובן
גד
אשר
זבולון
דן
נפתלי

שמעון
לוי
יהודה
יששכר
יוסף
בנ ימן

ואמר רב כהנא ,מתוך כך שנאמר בענין "חֶ צְ יֹו" כאן "וְ הַ ֶחצְ יֹו" כאן ,שמשמע
החצי הידוע ,שכבר נזכר במקום אחר ,למדנו ,שכדרך שחלוקים כאן ,כך
חלוקים באבני אפוד ,שנאמר גם בהם " ִששָ ה ִמ ְשמ ָֹתם עַ ל הָ ֶאבֶ ן ָה ֶאחָ ת וְ ֶאת
ֹתם" (שמות כ"ח י').
ּנֹות ִרים עַ ל הָ ֶאבֶ ן ַהשֵׂ נִית כְ תֹו ְלד ָ
ְשמֹות הַ ִששָ ה הַ ָ

ראובן
גד
אשר
זבולן
דן
נפתלי

ּנֹות ִרים עַ ל
לדעת תנא קמא בברייתא ,מתוך כך שנאמר" ,וְ ֶאת ְשמֹות הַ ִששָ ה הַ ָ
הָ ֶאבֶ ן הַ שֵׂ נִית כְ תֹו ְלד ָֹתם" ,ולא נאמר כן בראשונה ,למדנו ,שעל שניה כתובים
כולם "כְ תֹו ְלד ָֹתם" ,כלומר על השניה כתובים ששה שנולדו אחרונים ,כסדר
תולדותם{ ,גד אשר יששכר זבולן יוסף בנימין} אבל ששה ראשונים ,אינם על
הראשונה כתולדותם ממש ,מפני שיהודה מוקדם ,וכך כתובים בה {יהודה
ראובן שמעון לוי דן נפתלי} וחמישים אותיות היו ,עשרים וחמישה על אבן זו,
ועשרים וחמישה על אבן זו.

אולם דבריו נדחו ,כי אין אחד מהתנאים בברייתא להלן אומר כמותו.
ולפיכך אמרו ,שהכתוב" ,וְ הַ חֶ צְ יֹו ֶאל מּול הַ ר עֵּ יבָּ ל" ,בא ללמד ,שאותו חצי
הוא המועט ,וחציו של מול הר גריזים מרובהא ,ואף על פי ששבט לוי שהיה
א לשון הירושלמי מיושב יותר ,דגרסינן התם ,מה תלמוד לומר והחציו ,מלמד שמעוטין בהר
גריזים ומרובין בהר עיבל ,למה? שאין שבטו של לוי כולו שם ,שאם היה כל שבט לוי שם ,היו
שוין .רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן אמר ,אילו היה כל שבטו של לוי שם ,לא היו שוין,
למה? שכבר נפלו משבטו של שמעון עשרים וארבעה אלף בשטים .אמר רבי יוסי בר בון ,אילו היה
שם כל שבטו של לוי ,היו שוין ,למה? שלא בא משבט ראובן וגד אלא ארבעים אלף חלוצי צבא.
והשתא אתי שפיר "והחציו אל מול הר עיבל" חציו המבורר ,שהוא הרוב ,דהוי חציו בשבטים
ורובא בגברי ][ .ומיהו כשתדקדק במנין אחרון ,שנאמר בו "לאלה תחלק הארץ" ,לאחר שמתו
מרגלים ,כדכתיב "ובאלה לא היה איש וגו'" והיה בשנת הארבעים לאחר פטירת אהרן ,דכתיב ביה
"ויעל אהרן הכהן וגו' וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחדש החמישי"
והכי מוכח בסדר עולם ,תמצא במנין שבטים שעמדו על הר גריזים עודף על אותן שעמדו בהר
עיבל תשע אלף חסר ק"ל ,ואפילו אם עמדו לוים למטה שמנה אלף ,עדיין היו מרובין של הר
גריזים קרוב לאלף  ...וי"ל הא דאמרינן בירושלמי ,שאם היה שם כל שבט לוי היו שוין ,לאו דוקא
שוין ,שהרי מרובין היו ,אלא כלומר לא היו של הר גריזים פחותין ,והשתא שלא היו כל שבט לוי
שם ,צריך לומר שעמדו לוים למטה תשע אלף או יותר ][ .אבל הא דאמר רבי שמואל בר נחמני
בשם רבי יונתן ,אילו היה שם כל שבטו של לוי לא היו שוין ,למה? שכבר נפלו משבטו של שמעון
עשרים וארבעה אלף קשיא ,שהרי המנין היה אחרי כן ,כדכתיב "ויהי אחרי המגפה וגו'" .ומה
שחלק עליו רבי יוסי בר בון ,לפי שלא בא משבט ראובן וגד אלא ארבעים אלף חלוצי צבא ,אם כן
לא נשארו משבט ראובן אלא ג' אלף ותש"ל ,שהרי כל פקודי שבט ראובן לא היו כי אם מ"ג אלף
ותש"ל ,והיאך היו אותן ג' אלף ותש"ל של ראובן שנשארו מעבר לירדן ממלאין לכ"ד אלף שנפלו
משמעון שהיה בשנת הארבעים ][ .מיהו הא לא קשיא דאיכא למימר דהכי קאמר מחמת חסרון
משבט שמעון שנפלו במגפה אפילו היה שם שבטו של לוי לא היו שוין דמתוך כך היו של הר גריזים
מועטין ולא שיחסרו מהן עשרים וארבעה אלף משמעון אלא ג' אלפים או פחות ,ועלה קאי רבי

יהודה
ראובן
שמעון
לוי
דן
נפתלי

גד
אשר
יששכר
זבולן
יוסף
בנימין

ומתחילה היו סבורים ,שבנימן נכתב חסר ,ואם כן אין באבן השניה אלא
עשרים וארבע אותיות .ולפיכך אמר רבי יצחק ,שיוסף נכתב בה"א יהוסף,
שהרי הוסיפו לו אות ה"א כפי שיתבאר בעזה"י בהמשך ,וכמבואר בכתוב,
יהֹוסף שָ מֹו בְ צֵׂ אתֹו עַ ל ֶא ֶרץ ִמצְ ָר ִים ְשפַ ת ל ֹא יָדַ עְ ִתי ֶא ְשמָ ע" (תהלים פ"א ו').
ֵׂ
" עֵׂ דּות ִב
אולם רב נחמן בר יצחק הקשה ,כי נאמר "כְ תֹו ְלד ָֹתם" ,ומשמע כשמות
יוסי בר בון ,אפילו לדבריך כשאתה מחסר כנגדו ג' אלף ותש"ל משבט ראובן שנשארו מעבר לירדן,
והיו שוין שמחמת חסרון משבט שמעון אין חסר יותר מג' אלף ותש"ל ,אבל ההיא דרבי שמואל בר
נחמני תיקשי כדפרישית ,שהמגפה היתה קודם למנין[ .תוס'].
ב אך בירושלמי יש תנא האומר כן והקשו על דבריו ,והלא אינן אלא כ"ג מכאן וכ"ז מכאן  ...על
אותה אבן שהיו עליה של הר גריזים ,היו כ"ג ,ועל השניה כ"ז ,וזבולון מלא .ומשני אמר רבי יוחנן,
בנימין היה חצי מכן .וצריך לומר דעל השניה שכתובין עליה אותו של הר עיבל היה כתוב ב"נ ועל
הראשונה ימ"ן .אמר רבי זבידא ויאות ,מי כתיב "ששה שמותם" לא כתיב אלא "ששה משמותם"
משמותם ולא כל שמותם[ .תוס'].
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לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך
קצרה (פסחים ג) כל הלומד תורה
ואינו חוזר עליה דומה לאדם
שזורע ואינו קוצר (סנהדרין צט)

לקבלת העלון בדוא"ל בחינם:
bekitsur1@gmail.com

בקיצור
לע"נ מרת אלישבע שולביץ ע"ה בת הר"ר יעקב אליהו ושרה שיבלחט"א
לע"נ הר"ר אריה דוד הכהן פינק ז"ל בן הר"ר משה מאיר ז"ל

שנקראו בלידתם ,ובלידתם נקרא יוסף בלא ה"א .ולפיכך אמר ,שאף שבכל
התורה נכתב בנימן חסר ,כאן נכתב מלא ,כמו שנכתב בלידתו" ,וַיְ ִהי בְ צֵׂ את נַפְ שָ ּה
כִ י מֵׂ ָתה וַ ִת ְק ָרא ְשמֹו בֶ ן אֹונִ י וְ ָאבִ יו ָק ָרא לֹו בִ נְ י ִָמין" (בראשית ל"ה י"ח).

גיליון ח65
מסכת סוטה ל"ב – מ"ב

מעשה קידוש שם שמים של יוסף שהיה בסתר
אחר שנתמנה יוסף על בית פוטיפר" ,ו ִַּתשָּ א ֵּא ֶׁשת אֲ ֹּדנָּיו ֶאת עֵּ ינֶיהָּ ֶאל יֹוסֵּ ף
וַת ֹּאמֶ ר ִּׁשכְ בָּ ה עִּ ִּמיַ .ויְמָּ ֵּאן" (בראשית ל"ט ז'-ח') ,אולם היא לא הרפתה ממנו,
" ַוי ְִּהי כְ דַ בְ ָּרּה ֶאל יֹוסֵּ ף יֹום יֹום וְ ל ֹּא ׁשָּ מַ ע ֵּאלֶיהָּ ִל ְשכַב ֶאצְ לָּה ִל ְהיֹות עִ מָ ּה"
(בראשית ל"ט י').

ולדעת רבי חנינא בן גמליאל ,לא כדרך שחלוקים בתחילת חומש הפקודים היו
חלוקים באבני אפודא ,אלא כדרך שחלוקים בחומש שני ,בתחילת פרשת
שמות ,כיצד? על אבן אחת בני לאה כסדרן {ראובן שמעון לוי יהודה יששכר
זבולן} ועל האבן השניה ,בני רחל אחד מכאן ואחד מכאן ,ובני שפחות באמצע
{יוסף דן נפתלי גד אשר בנימין} ומה שנאמר באבן השנית "כְ תֹו ְלד ָֹתם" ,לא
ללמד שיהיו כתובים כסדר שנולדו ,אלא שיהיו נכתבים כשמות שקרא להם
אביהם בלידתם ,ולא כשמות שקרא להם משה ,כלומר "ראובן" ולא
"ראובני".
ראובן
שמעון
לוי
יהודה
יששכר
זבולן

כלל גדול בלימוד שידע התלמיד
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל
מה ששנה ויסמוך על הכללים
שיצאו לו משם (מאירי סוף הוריות)

וכשהגיע יום חגם ,והלכו כולם לבית עבודת כוכבים שלהם ,אמרה להם חולה
ְהי כְ הַ יֹום הַ זֶה וַ יָב ֹא הַ בַ יְ ָתה ַלעֲשֹות
אני ,ונשארה בבית לבדה ,כמו שנאמרַ " ,וי ִּ
ְמלַאכְ תֹו וְ ֵּאין ִּאיׁש מֵּ ַאנְׁשֵּ י הַ בַ ִּית ָּׁשם בַ בָּ יִּת" (בראשית ל"ט י"א) ,ואמרה ,אין לי יום
שניזקק לי יוסף כיום הזה.
ונאמר בכתובַ " ,ויָּב ֹּא הַ בַ ְי ָּתה לַ עֲשֹות ְמלַאכְ תֹו" ,ואמר רבי יוחנן ,מלמד
ששניהם לדבר עבירה נתכוונו ,שבביאה זו נתכוון לעשות צרכיו ,כלומר לשמש
עמה.

יוסף
דן
נפתלי
גד
אשר
בנימין

ורב ושמואל נחלקו בדבר זה .אחד מהם אומר ,שבא לעשות מלאכתו ממש.
ואחד מהם אומר ,לעשות צרכיו נכנסב.
ׁשכְ בָּ ה עִּ ִּמי וַ ַי ֲעזֹב
וממשיך הכתוב שאחר שנכנס לבית " ,וַ ִּת ְתפְ ֵּשהּו בְ בִּ גְ דֹו ֵּלאמֹּר ִּ
בִ גְ דֹו בְ יָדָ ּה וַ ָינָס וַ יֵׂצֵׂ א הַ חּוצָ ה" (בראשית ל"ט י"ב) .באותה שעה באתה דיוקנו של אביו,
ונראתה לו בחלוןג ,אמר לו ,יוסף ,עתידים אחיך שיכתבו על אבני אפוד ,ואתה
ביניהם ,רצונך שימחה שמך מביניהם ,ותקרא רועה זונות? ככתובִ " ,איש אֹהֵׂ ב
חָ כְ מָ ה יְ שַ מַ ח ָאבִ יו וְ רֹעֶ ה זֹונֹות ְי ַאבֶ ד הֹון" (משלי כ"ט ג') כלומר יאבד שם טוב שהוא
יקר מכל הון.

בזרע יוסף לא שולטת עין הרע
נתבאר שבני יוסף היו מרובים ככתובַ " ,ויְדַ ְברּו בְ נֵׂי יֹוסֵׂ ף ֶאת יְהֹושֻ עַ לֵׂאמֹר מַ דּועַ
גֹורל ֶא ָחד וְ חֶ בֶ ל ֶא ָחד וַ אֲ ִני עַ ם ָרב עַ ד אֲ שֶ ר עַ ד כֹה בֵׂ ְרכַנִי ה'" (יהושע י"ז
נ ַָת ָתה ִלי נַחֲ ָלה ָ
ֹאמר אֲ לֵׂיהֶ ם יְהֹושֻ עַ ִאם עַ ם ַרב ַא ָתה ֲעלֵׂה ְלָך
י"ד) .והמשך הכתוב הואַ " ,וי ֶ
פָאים כִ י ָאץ לְָך הַ ר ֶאפְ ָריִ ם" (יהושע י"ז ט"ו) ,כלומר כך
את לְָך שָ ם בְ ֶא ֶרץ הַ פְ ִרזִ י וְ הָ ְר ִ
הַ יַעְ ָרה ּובֵׂ ֵׂר ָ
אמר להם ,לכו והחביאו עצמכם ביערים ,שלא תשלוט בכם עין הרע .אמרו לו,
אנו זרעו של יוסף ,שלא שולטת בו עין הרע.

יתן ַק ְשת ֹו וַ ָיפֹזּו זְ רֹעֵׂ י יָדָ יו ִמידֵׂ י אֲ בִ יר ַי ֲעקֹב ִמשָ ם רֹעֶ ה
ועל זה נאמר" ,ו ֵַׂתשֶ ב ְב ֵׂא ָ
ֶאבֶ ן ִי ְש ָר ֵׂאל" (בראשית מ"ט כ"ד) .וכפי שביאר רבי יוחנן משום רבי מאיר ,כשראה
יתן ַק ְׁשתֹו" ,ששבה קשתו
דמות דיוקנו של אביו ,ושמע דבריו ,מיד " ַו ֵּתׁשֶ ב בְ ֵּא ָּ
[=שכבת זרעו] לאיתנוַ " .ו ָּיפֹּזּו [=כמו נפוצו] זְ רֹּעֵּ י יָּדָּ יו" ,שנעץ ידיו [=אצבעותיו]
בקרקע ונסמך עליהן ,כדי שיתייסר ,ויטרד בצערו ,ויעבור תוקף יצרו ,ויצאה
שכבת זרעו מבין ציפורני ידיוִּ " .מידֵּ י אֲ בִּ יר ַי ֲעקֹּב" ,כלומר ,מי גרם לו שיחקק
על אבני אפוד ,אביר יעקבִּ " .מ ָּשם רֹּעֶ ה" ,כלומר ,משם זכה ,ונעשה רועה,
שנאמר "רֹעֵׂ ה ִי ְש ָר ֵׂאל הַ אֲ זִ ינָה נֹהֵׂ ג כַצ ֹאן יֹוסֵׂ ף" (תהלים פ' ב') [וכתוב זה כלפי שכינה

א .לדברי רבי אבהו ,ענין זה ,שאין עין הרע שולטת בזרעו של יוסף ,מבואר
מברכת יעקב ליוסף" ,בֵּ ן פ ָֹּּרת יֹוסֵּ ף בֵּ ן פ ָֹּּרת ֲע ֵּלי עָּ יִּן" (בראשית מ"ט כ"ב) ,שהוא
נדרש באופן הבא ,אל תהי קורא " ֲע ֵּלי עָּ יִּן" אלא "עולי עין" ,כלומר עולים על
העין ,ואין העין עולה עליהם.

נאמר ,שהקב"ה רועה צאנו של יוסף ,אלא מאחר שישראל קרוים צאן יוסף ,הרי שיוסף

ב .ולדברי רבי יוסי ברבי חנינא ענין זה מבואר מברכת יעקב לאפרים ומנשה
בני יוסף" ,וְ י ְִּדגּו ָּלרֹּב ְב ֶק ֶרב הָּ ָּא ֶרץ" (בראשית מ"ח ט"ז) ,שהכוונה לכך שיהיו
כדגים לעניין זה ,שכשם שדגים שבים מים מכסים עליהם ,ואין עין הרע
שולטת בהם ,כך זרעו של יוסף אין עין הרע שולטת בהם.

ִּש ָּר ֵּאל" ,כלומר משם זכה להיות רשום על אבני
גם כן נחשב רועה ישראל]ֶ " .אבֶ ן י ְ
האפד עם שאר בני ישראל.

שנים עשר שבטים מיוסף
היה ראוי יוסף לצאת ממנו שנים עשר שבטים ,כדרך שיצאו מיעקב אביו,
יֹוסף" (בראשית ל"ז ב') כלומר ,תולדות שיצאו
ת ְלדֹות ַי ֲעקֹב ֵׂ
שנאמרֵׂ " ,א ֶלה ֹ
מיעקב ,כנגדן ראוי לצאת מיוסף ,אלא שיצא שכבת זרעו מבין ציפורני ידיו,
והפסיד עשר טיפות.

מקדש שם שמים בסתר ומקדש שם שמים בגלוי
אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא ,יוסף שקידש שם שמים
בסתר[ ,שנתייחד עם הערוה ,והעמיד על עצמו וכבש את יצרו] ,הוסיפו עליו אות
אחת משמו של הקב"ה ,ונקרא יהוסף .יהודה ,שקידש שם שמים בפרהסיא
[על הים ,כפי שיתבאר בעזה"י בהמשך] ,נקרא כולו על שמו של הקב"ה שכל שם
בן ארבעה אותיות ,כלול בשמו של יהודה.

ב נראה משום דהוציאו בלשון ביאה "ויבא הביתה" ,קא דייק נמי דלעשות צרכיו נכנס[ .תוס'].
ג כתב רבינו משה הדרשן" ,ואין איש מאנשי הבית שם בבית" ,ומשמע ,דוקא מאנשי הבית לא היה
שם ,מכלל דאיש אחר שלא מאנשי הבית ,כלומר חלוק ומופלג מתורת אנשי הבית היה שם ,וזהו
דמות דיוקנו של אביו .ותימה קצת ,מנלן דנראית לו בחלון ,ושמא מדכתיב בבית ,דמשמע בבית
לא[ .תוס'].

א להיות החלוקה כך {ראובן שמעון יהודה יששכר זבולן אפרים} {מנשה בנימן דן אשר גד
נפתלי}.
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גיליון ח65
מסכת סוטה ל"ב – מ"ב

ואף על פי כן ,אותם עשרה שפיחתו מיוסף בעשר אצבעותיו ,יצאו מבנימין
אחיו ,וכולם נקראו על שמו ,שנאמרּ" ,ובְ נֵׂי ִב ְני ִָמן (א) בֶ לַע (ב) וָבֶ כֶר (ג) וְ ַא ְשבֵׂ ל (ד)
ג ֵָׂרא (ה) וְ ַנעֲמָ ן (ו) ֵׂא ִחי (ז) וָר ֹאש (ח) מֻ פִ ים (ט) וְ חֻ פִ ים (י) ָו ָא ְר ְד" (בראשית מ"ו כ"א)

שָ ֵׂרי

"בֶ לַע"  -שנבלע בין האומותָּ " .ובֶ כֶר"  -בכור לאמו היה" .וְ ַא ְׁשבֵּ ל"  -ששבאו
אל" .ג ֵָּּרא"  -שגר באכסניות בארץ נכריה" .וְ ַנעֲמָּ ן"  -שנעים ביותרֵּ " .א ִּחי"
"וָּר ֹּאׁש"  -אחי הוא ,וראשי הוא" .מֻ פִּ ים" "וְ חֻ פִּ ים"  -הוא לא ראה בחופתי,
ואני לא ראיתי בחופתוא" .ו ָָּּא ְר ְד"  -שירד לבין אומות העולם .וי"א "ו ָָא ְר ְד",
שפניו דומים לוורד.

ולפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה אושפיזכן לגבורה ,כלומר שבית קדשי
ח ֵׂפף
הקדשים בנוי בחלקו ,שנאמר" ,לְבִ ְני ִָמן ָא ַמר י ְִדיד ה' ִי ְשכֹן לָבֶ טַ ח עָ לָיו ֹ
עָ לָיו כָל הַ יֹום ּובֵׂ ין כְ ֵׂתפָיו שָ כֵׂן" (דברים ל"ג י"ב).

דף ל"ז
קפץ שבטו של בנימין ,וירד לים תחילה ,שנאמר" ,שָ ם ִב ְני ִָמן צָ עִ יר רֹדֵׂ ם
יְ הּודָ ה ִרגְ מָ ָתם שָ ֵׂרי זְ בֻלּון שָ ֵׂרי נַפְ ָתלִי" (תהלים ס"ח כ"ח) ,אל תקרי רודם ,אלא רד ים.
והיו שרי יהודה רוגמים אותםג ,שנאמר" ,שָ ֵׂרי ְיהּודָ ה ִרגְ מָ ָתם".

אמר רבי יהודה ,לא כך היה מעשה ,אלא זה אומר אין אני יורד תחילה לים,
וזה אומר אין אני יורד תחילה לים.

יוסף לומד שבעים לשון
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ,בשעה שאמר לו פרעה ליוסף,
" ּובִּ לְעָּ דֶ יָך ל ֹּא י ִָּּרים ִּאיׁש ֶאת יָּדֹו וְ ֶאת ַרגְ לֹו בְ כָּל ֶא ֶרץ ִּמצְ ָּר ִּים" (בראשית מ"א מ"ד),
אמרו איצטגניני פרעה [=חכמים וחוזים בכוכבים ויודעים בחכמת המזלות] ,עבד
שלקחו רבו בעשרים כסף תמשילהו עלינו? אמר להם ,גנוני [כמו גווני] מלכות
אני רואה בו ,בחכמה גבורה ויופי.

קפץ נחשון בן עמינדב ,וירד לים תחילה ,שנאמרְ " ,סבָ ֻב ִני בְ ַכ ַחש ֶאפְ ַר ִים
ּובְ ִמ ְרמָ ה בֵׂ ית ִי ְש ָר ֵׂאל [שיראו לסמוך עליו וכחשו באמונתם] וִ יהּודָ ה עֹד ָרד [ירד בים]
עִ ם ֵׂאל [על שבטח בהקב"ה] וְ עִ ם ְקדֹו ִשים נֶאֱ מָ ן" (הושע י"ב א') .ועליו מפרש בקבלה,
אתי
הֹושיעֵׂ ִני אֱ ֹל ִקים כִ י בָ אּו ַמ ִים עַ ד ָנ ֶפש .טָ בַ עְ ִתי בִ י ֵׂון ְמצּו ָלה וְ ֵׂאין ָמעֳמָ ד בָ ִ
" ִ
בְ מַ עֲמַ ֵׂקי מַ יִ ם וְ ִשבֹלֶ ת ְשטָ פָ ְתנִי" (תהלים ס"ט ב'-ג') " ַאל ִת ְש ְט ֵׂפ ִני ִש ֹב ֶלת מַ ִים וְ ַאל ִתבְ ָלעֵׂ ִני
ְמצּו ָלה וְ ַאל ֶת ְאטַ ר עָ לַ י בְ ֵׂאר פִ יהָ " (תהלים ס"ט ט"ז).

אמרו לו ,אם כן יהא יודע בשבעים לשון .בא גבריאל ולימדו שבעים לשון ,ולא
היה לומד .הוסיף לו אות אחת משמו של הקב"ה ,ולמד .שנאמר" ,עֵׂ דּות
יהֹוסף שָ מֹו ְבצֵׂ אתֹו עַ ל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ְשפַת ל ֹא יָדַ עְ ִתי ֶא ְשמָ ע" (תהלים פ"א ו').
ֵׂ
בִ

באותה שעה היה משה מאריך בתפלה .אמר לו הקב"ה ,ידידיי טובעים בים,
ֹאמר ה' ֶאל מֹשֶ ה מַ ה ִתצְ עַ ק ֵׂאלָי"] .אמר לפניו,
ואתה מאריך בתפלה לפני [="וַי ֶ
רבונו של עולם ,ומה בידי לעשות .אמר לו" ,דַ בֵׂ ר ֶאל בְ נֵׂי ִי ְש ָר ֵׂאל וְ ִי ָסעּו .וְ ַא ָתה
יִש ָר ֵׂאל בְ תֹוְך הַ יָם בַ יַבָ שָ ה" (שמות
הָ ֵׂרם ֶאת ַמ ְטָך ּונְטֵׂ ה ֶאת י ְָדָך עַ ל הַ יָם ּובְ ָקעֵׂ הּו וְ ָיבֹאּו בְ נֵׂי ְ

ולמחרת ,כל לשון שדיבר עמו פרעה החזיר לו .דיבר הוא עם פרעה בלשון
הקדש ,ולא היה פרעה יודע מה הוא אומר .ביקש ממנו פרעה למדני .לימד
אותו ,ולא למד .אמר לו פרעה ,השבע לי שלא תגלה ,ונשבע לו.

י"ד ט"ו-ט"ז)

ולפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל ,שנאמר " ָהי ְָתה יְהּודָ ה ְל ָק ְדשֹו
לֹותיו" (תהלים קי"ד ב') כלומר מפני מה נתקדש יהודה להיות
ִי ְש ָר ֵׂאל מַ ְמ ְש ָ
ממשלה של ישראל ,משום מה שהיה באותה שעה שנתקיים" ,הַ יָם ָר ָאה וַ ָינֹס
ְאחֹור" (תהלים קי"ד ג').
הַ י ְַרדֵׂ ן ִיסֹב ל ָ

יוסף עולה לקבור את אביו
כשמת יעקב וביקש יוסף לעלות לקברו בארץ כנען בא ואמר לפרעהָ " ,אבִ י
יתי ִלי
ִה ְשבִ יעַ נִי לֵׂ אמֹר ִהּנֵׂה ָאנֹכִ י מֵׂ ת בְ ִקבְ ִרי אֲ שֶ ר ָכ ִר ִ

בְ ֶא ֶרץ כְ נַעַ ן שָ מָ ה ִת ְקבְ ֵׂרנִ י וְ עַ ָתה

ֶאעֱלֶה ּנָא וְ ֶא ְקבְ ָרה ֶאת ָאבִ י וְ ָאשּובָ ה" (בראשית נ' ה').

היכן עמד שבט לוי

אמר לו פרעה ,לך והישאל על שבועתך לחכמים ,ויתירו לך .אמר לו יוסף,
ואשאל גם על שבועתי לךב ,שלא אגלה שאינך יודע לשון הקודש .ומאחר שלא
רצה בכך פרעה ,על כרחו הסכים שלא ישאל יוסף על שבועתו לאביו ,ואמר לו,
ּוקבֹר ֶאת ָאבִ יָך כַאֲ שֶ ר ִה ְשבִ יעֶ ָך" (בראשית נ' ו').
" ֲעלֵׂה ְ

בספר דברים מבואר ,ששבט לוי היה אחד מששה שבטים שעלו להר גריזים,
ככתובֵׂ " ,אלֶה יַעַ ְמדּו לְ בָ ֵׂרְך ֶאת ָהעָ ם עַ ל הַ ר גְ ִרזִ ים בְ עָ בְ ְר ֶכם ֶאת הַ י ְַרדֵׂ ן ִש ְמעֹון
יֹוסף ּובִ ְני ִָמן" (דברים כ"ז י"ב) .ובספר יהושע מבואר,
וְ לֵׂוִ י וִ יהּודָ ה וְ ִישָ ש ָכר וְ ֵׂ
ששבט לוי היו למטה ,בין שני ההרים ,ככתוב" ,וְ כָל ִי ְש ָר ֵׂאל ּוזְ ֵׂקנָיו וְ ש ְֹט ִרים
ֹש ֵׂאי אֲ רֹון בְ ִרית ה' כַ גֵׂר
ּומזֶ ה ל ָָארֹון ֶנגֶד הַ כֹהֲ נִ ים הַ ְלוִ ִים נ ְ
וְ שֹפְ טָ יו ע ְֹמ ִדים ִמ ֶזה ִ

מי ירד לים תחילה

כָ ֶאזְ ָרח חֶ צְ יֹו ֶאל מּול הַ ר גְ ִרזִ ים וְ הַ חֶ צְ יֹו ֶאל מּול הַ ר עֵׂיבָ ל כַ אֲ שֶ ר צִ ּוָ ה מֹשֶ ה עֶבֶ ד ה' לְבָ ֵׂרְך ֶאת הָ עָ ם

יִ ְש ָר ֵׂאל בָ ִרא ֹשנָה" (יהושע ח' ל"ג) ,כלומר כל ישראל מכאן ומכאן והכהנים והלוים

רבי מאיר אומר ,כשעמדו ישראל על הים ,היו שבטים מנצחים זה עם זה ,זה
אומר אני יורד תחלה לים ,וזה אומר אני יורד תחלה לים.

ג כך שנויה ברייתא במכילתין ,משל למה הדבר דומה ,למלך בשר ודם שהיו לו שני בנים ,אחד גדול
ואחד קטן ,אמר לקטן העמידני עם הנץ החמה ,אמר לגדול העמידני בשלוש שעות ,בא הקטן
להעמידו עם הנץ החמה ,ולא הניחו גדול ,אמר לו ,לא אמר לי אלא עד שלוש שעות ,והקטן אמר
לא אמר לי אלא עד הנץ החמה ,מתוך שהיו עומדים צהובין ,ננער אביהן ,אמר להן ,בניי ,מכל
מקום שניכם לא כיוונתם אלא לכבודי ,אף אני לא אקפח את שכרכם .מה שכר נטלו שבטו של
בנימין שירד תחילה לים ,ששרתה שכינה בחלקו ,שנאמר וכו' ,ומה שכר נטלו שבטו של יהודה,
זכה למלכות ,שנאמר שרי יהודה רגמתם ,אין רגמתם אלא מלכות ,שנאמר" ,באדין אמר בלשצר
והלבישו לדניאל ארגוונא"[ .תוס'].

א ובמדרש רבי תנחומא מפורש ,מופים ,שהיה פיו כפי יעקב אבינו בהלכות שקיבל משם ועבר.
[רש"י].
ב ותימה הלא לא היה יכול לישאל על נדרו כי אם מדעתו של פרעה ,כמו ההוא מעשה דצדקיהו
ונבוכדנצר דמייתי התם( .א) מיהו מהכא משמע דהאי בפניו ,דאמר בפרק רבי אליעזר בנדרים,
המודר הנאה מחברו אין מתירין לו אלא בפניו פירוש בפניו ,ואפילו בעל כרחו .ומיהו תימה לומר
דהנודר על דעת חבירו מתירים לו שלא מדעת חבירו( .ב) ושמא אוקמיה במלתא דגיזום בעלמא,
שגיזמו כך ,מיהו לא היה יכול לישאל עליו אי לא ניחא ליה לפרעה[ .תוס'].
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והביא רבי ראיה לדבריו ,שפעמים "על" היינו סמוך ,שנאמר בענין הפרוכת
הנתונה בין הקדש לבין קדש הקדשים" ,וְ שַ ְמ ָת שָ ם ֵׂאת אֲ רֹון הָ עֵׂ דּות וְ סַ כ ָֹת עַ ל ָה ָארֹן
ֶאת הַ ָפ ֹרכֶת" (שמות מ' ג') ,ולא היתה הפרוכת על הארון ,אלא סמוכה לו.

א .לדעת רבי אליעזר בן יעקב ,זקני כהונה ולויה היו למטה ,בין שני ההרים,
ושאר שבט לוי ,למעלה על הר גריזים.
ב .ולדעת רבי יאשיה ,כל הראוי לשרת ,כלומר לשאת את הארון ,דהיינו מן
שלושים עד בן חמישיםא ,למטה אצל הארון ,ושאר שבט לוי למעלה.

סדר אמירת הברכות והקללות
הפכו הלוים פניהם כלפי הר גריזים ,ופתחו בברכה ,כגון "ברוך האיש אשר
לא יעשה פסל ומסכה" ,ואלו שבהר גריזים ואלו שבהר עיבל עונים אמןד.

ג .ולדעת רבי ,לא עלו ישראל ,לא על הר גריזים ,ולא על הר עיבל ,אלא כולם
עמדו למטה בין שני ההריםב ,ומה שנאמר בספר דבריםֵׂ " ,אלֶה יַעַ ְמדּו לְבָ ֵׂרְך
ֶאת הָ עָ ם עַ ל הַ ר גְ ִרזִ ים בְ עָ בְ ְרכֶם ֶאת הַ י ְַרדֵׂ ן ִש ְמעֹון וְ לֵׂוִ י וִ יהּודָ ה וְ יִ שָ שכָר וְ יֹוסֵׂ ף ּובִ ְני ִָמן .וְ ֵׂאלֶה
יַעַ ְמדּו עַ ל ַה ְק ָללָה בְ הַ ר עֵׂ יבָ ל ְראּובֵׂן גָד וְ ָאשֵׂ ר ּוזְ בּולֻן דָ ן וְ נַפְ ָתלִי" (דברים כ"ז י"ב-י"ג),
הכוונה היא ששבטים אלו יהיו סמוכים להר גריזים ,ושבטים אלו יהיו
סמוכים להר עיבל ,שלדעת רבי ,כשנאמר "על" דבר מסוים ,פעמים הכוונה
סמוך לו ,ולא עליו ממש ,כפי שיתבאר בעזה"י בסמוך .וזהו שנאמר גם בספר
ּומ ֶזה ל ָָארֹון ֶנגֶד
יהושע" ,וְ ָכל ִי ְש ָר ֵׂאל ּוזְ ֵׂקנָיו וְ ש ְֹט ִרים וְ שֹפְ ָטיו ע ְֹמ ִדים ִמזֶה ִ
הַ כֹהֲ נִים הַ ְלוִ ִים נ ְֹש ֵׂאי אֲ רֹון בְ ִרית ה' כַ גֵׂר כָ ֶאזְ ָרח חֶ צְ יֹו ֶאל מּול הַ ר גְ ִרזִ ים וְ הַ חֶ ְציֹו
שנָה",
ֶאל מּול הַ ר עֵׂ יבָ ל כַ אֲ שֶ ר צִ ּוָ ה מ ֶֹשה עֶ בֶ ד ה' לְבָ ֵׂרְך ֶאת הָ עָ ם ִי ְש ָר ֵׂאל בָ ִרא ֹ
שכולם היו למטה ,אך החלוקה אלו סמוכים לכאן ואלו סמוכים לכאן ,היא
כמבואר בספר דברים.

הפכו פניהם כלפי הר עיבל ,ופתחו בקללה ,כגוןָ " ,ארּור ָה ִאיש אֲ שֶ ר ַיעֲשֶ ה
פֶסֶ ל ּומַ סֵׂ כָ ה תֹועֲבַ ת ה' מַ עֲשֵׂ ה יְ דֵׂ י חָ ָרש וְ שָ ם בַ סָ ֶתר וְ עָ נּו כָ ל הָ עָ ם וְ ָא ְמרּו ָאמֵׂ ן" (דברים כ"ז ט"ו),
ואלו ואלו עונים אמן .עד שגומרים כל הברכות והקללות.
ואחר כך הביאו את האבנים ,ובנו את המזבח ,וסדוהו בסיד ,וכתבו עליו את כל דברי
תֹורה הַ ז ֹאת בַ ֵׂאר
התורה בשבעים לשון ,שנאמר" ,וְ כ ַָת ְב ָת עַ ל ָהאֲ בָ נִים אֶ ת כָל ִדבְ ֵׂרי הַ ָ
יטב" (דברים כ"ז ח') וסתרו המזבח לאחר שהעלו עליו עולות ושלמים ,ונטלו את האבנים
ֵׂה ֵׂ
ובאו ולנו במקומם ושם הקימו את האבנים .ככל מה שכבר נתבאר בדפים הקודמים.

מספר הבריתות שיש בכל מצווה ומצווה

ד .ולדעת רבי שמעון בירושלמי ,כשם שבט שמעון כולו למעלה ,כך שבט לוי כולו
למעלה ,ומה שנאמר שהיו לויים למטה ,הכוונה לכהנים ולא ללווים ,שהכהנים לבדם
היו למטה ,וכמאמר רבי יהושע בן לוי ,בעשרים וארבעה מקומות הכהנים נקראו לוים.

כל הברכות והקללות נאמרו בהר גריזים בכלל ופרט .בכלל" ,ברוך אשר יקים
תֹורה הַ ז ֹאת ַלעֲשֹות
את דברי התורה הזאת"ָ " ,ארּור אֲ שֶ ר ל ֹא י ִָקים ֶאת ִדבְ ֵׂרי הַ ָ
אֹותםה" .ובפרט ,כגון "ברוך אשר לא יעשה פסל ומסכה"ָ " ,ארּור ָה ִאיש אֲ שֶ ר
ָ
ַיעֲשֶ ה פֶסֶ ל ּומַ ֵׂסכָה" ,וכל כולן .ונמצא ,שעל קיום כל מצווה ומצווה ,נכרתו
ארבע בריתות (א) ברוך בכלל (ב) וברוך בפרט (ג) ארור בכלל (ד) וארור בפרט.

נחלקו חכמים במסכת מנחות במקום נתינת שני בזיכי הלבונה של לחם
הפנים ,אם היו נתונים על הלחם ממש או סמוך ללחם.

וקיום כל מצווה ומצווה כולל ארבעה דברים (א) ללמוד (ב) וללמד (ג) לשמור
יִש ָר ֵׂאל וַי ֹאמֶ ר אֲ לֵׂ הֶ ם ְשמַ ע יִ ְש ָר ֵׂאל ֶאת הַ חֻ ִקים וְ ֶאת
(ד) ולעשות ,שנאמר " וַיִ ְק ָרא מֹשֶ ה ֶאל כָ ל ְ
ּושמַ ְר ֶתם [=לשמור]
הַ ִמ ְשפ ִָטים אֲ שֶ ר ָאנֹכִ י דֹבֵׂ ר בְ ָאזְ נֵׂיכֶם הַ יֹום ּולְמַ ְד ֶתם א ָֹתם [=ללמוד] ְ
ַל ֲעש ָֹתם [=לעשות]" (דברים ה' א') ונאמר" ,וְ לִמַ ְד ֶתם א ָֹתם ֶאת ְבנֵׂי ֶכם [=ללמד]"

מקום נתינת בזיכי לבונה של לחם הפנים

ולדעת רבי ,היו נתונים סמוך ללחם ,ולא עליו ,ומה שנאמר" ,וְ נ ַָת ָת עַ ל
הַ מַ ע ֲֶר ֶכת ְל ֹבנָה ַזכָה וְ ָהיְ ָתה לַ לֶחֶ ם ל ְַאזְ כ ָָרה ִאשֶ ה לַ ה'" (ויקרא כ"ד ז') ,הכוונה סמוך
למערכת ,שהיה מקום פנוי בין שני סדרים של לחם הפנים ,ושם נותן את
הבזיכיםג.

(דברים י"א י"ט).

נמצא ,שכל מצווה ומצווה יש עליה שש עשרה בריתות .ארבע בריתות ללמוד.
וארבע בריתות ללמד .וארבע בריתות לשמור .וארבע בריתות לעשות.
ושלוש פעמים נכרתו כל הבריתות הללו לישראל( .א) פעם אחת בהר סיני
ואוהל מועד [ וזה כדעת רבי ישמעאל לקמן שהר סיני ואוהל מועד נחשבים אחד,

א כן פירש רש"י .ויל"ע בדבר ,וכי כל אותם שהיו מבן שלושים עד בן חמישים היו ראוים לכך,
והלא משורר ששיער במיתה ,ואם כן בני גרשון ומררי לא היו ראוים לכך .ולמה לא פירש,
שהראוים לכך הם בני קהת ,והם היו למטה ,ובני גרשון ומררי היו למעלה.
ב לכאורה היה נראה שדעת רבי היא דעה אחת היאך ליישב את שני הכתובים .אולם מדברי התוס'
משמע שהכל מודים לדברי רבי שהכל היו למטה שכך כתבו התוס' ,ונראה אפילו רבי מאיר ורבי
יהודה דפליגי התם אאבא שאול ,ואמרי על ממש ,והכי משמע נמי בהקומץ רבה ,כל היכא דאיכא
למימר על ממש דאמרינן על ממש  ...הכא כולי עלמא מודו דעל בסמוך ,ולא אמרינן המברכין על
הר גריזים ממש והמקללים על הר עיבל ,כדאמרינן בירושלמי ,יכול אלו שבהר גריזים היו אומרים
ברכות ואלו שבהר עיבל היו אומרים קללות תלמוד לומר הברכות והקללות ,אלו ואלו היו
אומרים ברכות ואלו ואלו אומרים קללות ,יכול אלו שבהר גריזים היו עונין אחר הברכות אמן
ואלו שבהר עיבל היו עונין אחר הקללות אמן ,תלמוד לומר "וענו כל העם ואמרו אמן" ,אלו ואלו
היו עונין אחר הברכות והקללות אמן ,הא כיצד ,בשעה שהיו אומרים ברכות ,היו הופכין פניהם
וכו'[ .תוס'].
ג האי דלא מייתי מתניתין בפרק שתי הלחם ,אבא שאול אומר שם היו נותנין בזיכי לבונה של לחם
הפנים ,ואטפחיים ריוח באמצע קאי ,שהיו נותנין בזיכי לבונה של לחם הפנים ,אמרו לו ,והלא
כבר נאמר "ונתת על המערכת לבונה זכה" ,אמר להם ,והלא כבר נאמר "ועליו מטה מנשה" .יש
לומר ,משום דברייתא מפרש בהדיא על בסמוך  ...ונראה לר"י ,דרבי מודה נמי דכל על לכתחלה

ולמצוה על ממש ,ושאני הכא דגזירת הכתוב היא וכדפרישית ,ובדיעבד מכשר על בסמוך ...
[תוס'].
ד והא דכתיב "ואלה יעמדו לברך" ,לא שהיו השבטים מברכין ומקללין ,אלא הלוים העומדים בין
שני ההרים הופכין פניהם להר גריזים בברכה ולהר עיבל בקללה[ .רש"י].
ה ירושלמי " ...אשר לא יקים את דברי התורה" ,וכי יש תורה נופלת( .א) רבי שמעון בן אליקים
אומר ,זה החזן שהוא עומד[ ,ואינו מגביה ספר תורה כראוי להאותו לציבור]( .ב) רבי שמעון בן
חלפתא אמר ,זה הבי"ד שלמטה[ ,שאינם מעמידים הדת על תילה כראוי] ,דאמר רב הונא בר
יהודה בשם שמואל ,דעל הדבר הזה קרע יאשיהו ,ואמר עלי להקים( .ג) רבי אחא בשם רבי תנחום
ברבי חייא ,למד ולימד שמר ועשה והיתה סיפקו בידו להחזיק ולא החזיק ,הרי זה בכלל ארור][ .
רבי ירמיה בשם רבי חייא ברבי אבא ,לא למד ולא לימד לא שמר ולא עשה ולא היתה סיפקו בידו
להחזיק והחזיק ,הרי זה בכלל ברוך ,דאמר רבי חנא אמר רבי ירמיה ,עתיד הקב"ה לעשות צל
לבעלי מצות בצילן של בעלי תורה ,שנאמר "כי בצל החכמה בצל הכסף" ,ואומר "עץ חיים היא
למחזיקים בה"[ .תוס'].
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מה ששנה ויסמוך על הכללים
שיצאו לו משם (מאירי סוף הוריות)
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ַויְדַ בֵׂ ר ה' ֵׂא ָליו מֵׂ אֹהֶ ל מֹועֵׂ ד ֵׂלאמֹר" (ויקרא א' א').

ורבי עקיבא אומר ,כללות ופרטות ,נאמרו בסיני ,ונשנו באהל מועד ,ונשתלשו
בערבות מואב מפי משה לישראלג .ולפיכך אין לך כל דבר מצוה ומצוה
שכתובה בתורה ,שלא נכרתו עליה ארבעים ושמנה בריתות כפי שנתבאר לעיל.

ענין זה שנכרתו הבריתות הללו בהר גריזים והר עיבל ,מפורש בפרשהֵׂ " ,א ֶלה
יַעַ ְמדּו לְבָ ֵׂרְך ֶאת הָ עָ ם עַ ל הַ ר גְ ִרזִ ים בְ עָ בְ ְר ֶכם ֶאת הַ י ְַרדֵׂ ן  ...וְ ֵׂאלֶ ה יַעַ ְמדּו עַ ל
הַ ְק ָללָה בְ הַ ר עֵׂ יבָ ל ( "...דברים כ"ז).
וענין זה שנכרתו בריתות גם בסיני וערבות מואב מבואר ממה שנכתב אחר
פרשת ברכות וקללות " ֵׂא ֶלה ִדבְ ֵׂרי הַ בְ ִרית אֲ שֶ ר צִ ָּוה ה' ֶאת מֹשֶ ה ִלכְ רֹת ֶאת ְבנֵׂי
מֹואב ִמ ְלבַ ד הַ ְב ִרית אֲ שֶ ר ָכ ַרת ִא ָתם בְ ח ֵֹׂרב" (דברים כ"ח ס"ט) ,הרי
ָ
ִי ְש ָר ֵׂאל ְב ֶא ֶרץ
שכרת עימהם ברית גם בארץ מואב וגם בחורב.

כל הפרשה כולה לא נאמרה אלא בנואף ונואפת
דרש רבי יהודה בן נחמני מתורגמנו של רבי שמעון בן לקיש ,כל הפרשה כולה
של הר גריזים ,כלומר כל ארורים שבפרשה ,לא נאמרו אלא בנואף ונואפת.
א .כשאמרה תורהָּ " ,ארּור ָּה ִּאיׁש אֲ ׁשֶ ר ַיעֲשֶ ה ֶפסֶ ל ּומַ סֵּ ָּכה תֹו ֲעבַ ת ה' מַ עֲשֵׂ ה יְ דֵׂ י חָ ָרש

ורבי שמעון אומר ,שכריתת הברית שבהר גריזים והר עיבל אינה מן המנין,
שלא אמר להם יהושע באותו מעמד כל מצוות שבתורה ,אלא רק את
האמורות בעניןא .אבל גם הוא מודה ששלוש פעמים נכרתו בריתות אלו עם
ישראל( .א) בהר סיני( .ב) באהל מועד שבמדבר ,שלאחר שהוקם המשכן ,נדבר
הקב"ה עם משה במשכן ,ולמדו כל התורה[ .וזה כדעת רבי עקיבא לקמן ,שהר
סיני ואוהל מועד נחשבים כשנים ,שבכל אחד מהם נאמרו לו כללות ופרטות] (ג)
בערבות מואב.

וְ שָ ם בַ סָ ֶתר וְ עָ נּו כָל הָ עָ ם וְ ָא ְמרּו ָאמֵׂ ן" (דברים כ"ז ט"ו) ,לא דברה בכופר ממש ,שזה לא די
לו בארור ,אלא כוונת התורה ,למי שבא על הערווה ,והוליד בן ממזר ,והבן
הזה מתוך בושתו ,שהוא ממזר ואסור לבוא בקהל ,אינו מוצא אשה ,והולך
לבין העובדי כוכבים ,ועובד עבודת כוכבים ,ואמרה תורה ,ארורים אלה
שעשאוהו לעבוד פסל ומסכה.
בָּ " .ארּור ַמ ְקלֶה ָּא ִּביו וְ ִּאמֹו וְ ָאמַ ר כָ ל הָ עָ ם ָאמֵׂ ן" (דברים כ"ז ט"ז) .הכוונה למי שבא על
אשת איש ,שבכך הוא מזלזל בכבוד אביו ואמו שגידלו גידולים רעים בביתם.

ואם כן ,כל מצווה ומצווה יש עליה שש עשרה בריתות שלוש פעמים ,סך הכל
ארבעים ושמונה בריתות לכל מצווה ומצווהב.

גָּ " .ארּור ַמ ִּסיג גְ בּול ֵּרעֵּ הּו וְ ָאמַ ר כָל הָ עָ ם ָאמֵׂ ן" (דברים כ"ז י"ז) .הכוונה למי שבא על אשת
איש ,שבכך הוא משיג את גבולו של רעהו.

ורבי שמעון בן יהודה איש כפר עכו אומר משום רבי שמעון ,שיש להכפיל את
המספר הזה במספר בני ישראל ,שהיו שש מאות אלף ושלושת אלפים וחמש
מאות וחמישים ,כי מלבד מה שכל אחד קיבל על עצמו שיקיים ,קיבל כל אחד
על עצמו ,שיהיה ערב על כל חיוב חבריו .נמצא שעל כל מצווה שבתורה יש
 07,,84,044בריתות.

דָּ " .ארּור ַמ ְׁשגֶה עִּ ּוֵּר בַ ָּד ֶרְך וְ ָאמַ ר כָ ל הָ עָ ם ָאמֵׂ ן" (דברים כ"ז י"ח) .הכוונה למי שמפתה אשת
איש ,שהיא סומא בדבר ,ואינה יודעת עונשו הגדול.
הָּ " .ארּור ַמ ֶטה ִּמ ְׁשפַט גֵּר יָּתֹום וְ ַאל ְָּמנָּה וְ ָאמַ ר כָ ל הָ עָ ם ָאמֵׂ ן" (דברים כ"ז י"ט) .כתב רש"י,
מטה "משפט גר יתום" איני יודע לדורשו.
ׁשת ָּא ִּביו כִ י גִ לָה כְ נַף ָא ִביו וְ ָאמַ ר כָל הָ עָ ם ָאמֵׂ ן" (דברים כ"ז כ').
ׁשכֵּב עִּ ם ֵּא ֶ
וָּ " .ארּור ֹּ

ואמר רבי אם כך ,יש לכפול מספר זה שוב ,שכשם שקיבל כל אחד על עצמו,
שיהא ערב על חיוב חברו ,כך קיבל כל אחד על עצמו ,שיהיה ערב על ערבות
חבירו ,ואם כן יש לכפול את המספר הזה שוב במספר בני ישראל .נמצא שעל
כל מצווה שבתורה  08,072,470,,04,444בריתות.

כפשוטו.
ׁשכֵּב עִּ ם כָּל ְב ֵּהמָּ ה וְ ָאמַ ר כָל הָ עָ ם ָאמֵׂ ן" (דברים כ"ז כ"א) .כוונת הכתוב לשוכב עם
זָּ " .ארּור ֹּ
אשת איש שעושה מעשה בהמה.
ׁשכֵּב עִּ ם אֲ חֹּתֹו בַ ת ָא ִביו אֹו בַ ת ִאמֹו וְ ָאמַ ר כָל הָ עָ ם ָאמֵׂ ן" (דברים כ"ז כ"ב).
חָּ " .ארּור ֹּ

כפשוטו.

כללות ופרטות של תורה היכן נאמרו

ׁשכֵּב עִּ ם ח ַֹּתנְתֹו וְ ָאמַ ר כָ ל הָ עָ ם ָאמֵׂ ן" (דברים כ"ז כ"ג) .כפשוטו.
טָּ " .ארּור ֹּ

רבי ישמעאל אומר ,כללות נאמרו בסיני ופרטות באוהל מועד ,כלומר בסיני
נתנה תורה בסתם ,ולא פירש ,כגון נאמר לו בסתם שיקריבו קרבנותִ " ,מזְ בַ ח
ֹֹלתיָך וְ ֶאת ְש ָל ֶמיָך ֶאת צ ֹאנְ ָך וְ ֶאת בְ ָק ֶרָך בְ כָ ל הַ מָ קֹום אֲ שֶ ר
אֲ דָ מָ ה ַתעֲשֶ ה לִי וְ זָבַ ְח ָת עָ לָיו ֶאת ע ֶ
ַאזְ כִ יר ֶאת ְש ִמי ָאבֹוא ֵׂאלֶיָך ּובֵׂ ַרכְ ִתיָך" (שמות כ' כ') ,ולא פירש הפרטים ,ובאוהל מועד
פירש מתן דמים ,והקטרת אימורים ,והפשט וניתוח וכליל של עולה ,ככל
המבואר בספר ויקרא ,שנאמר לו באוהל מועד ככתוב בתחילתו "וַיִ ְק ָרא ֶאל מֹשֶ ה

יָּ " .ארּור ַמכֵּה ֵּרעֵּ הּו בַ סָּ ֶתר וְ ָאמַ ר כָ ל הָ עָ ם ָאמֵׂ ן" (דברים כ"ז כ"ד) .זה הנסתר עם אשת איש,
ובא עליה ,שגורם לה שתמות על ידי סתירה זו בבדיקת מים המרים.
ֹלק ַח ׁש ַֹּחד ל ְַהכֹות ֶנפֶׁש ָּדם נ ִָּּקי וְ ָאמַ ר כָל הָ עָ ם ָאמֵׂ ן" (דברים כ"ז כ"ה) .שלוקח
יאָּ " .ארּור ֵּ
שוחד להיות עוקב אחר המנאף ,ולפתות לו אשת איש ,וגורם לו מיתה.
תֹורה ַהז ֹּאת ַלעֲשֹות אֹותָּ ם וְ ָאמַ ר כָל הָ עָ ם ָאמֵׂ ן"
יבָּ " .ארּור אֲ ֶׁשר ל ֹּא י ִָּּקים ֶאת ִּד ְב ֵּרי ַה ָּ
(דברים כ"ז כ"ו).

א ירושלמי ,עד כדון ,דברים שנכללו ונפרטו ,דברים שנכללו ולא נפרטו .אמר ליה ,כן אמר רבי
יוחנן משום רבי ישמעאל ,דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד ,לא ללמד על עצמו יצא ,אלא
ללמד על הכלל כולו יצא .אמר לו ,לא בדבר אחד ,דילמא בשני דברים ,בתמיה ,והכא בשני דברים
אנן קיימין .אמר רבי תנחומא ,מכיון דכתיב בסוף אמן ,כמו שכולו דבר אחד כתיב[ .תוס'].
ב ובירושלמי מסיים שלדעת רבי שמעון ,אין לך כל דבר ודבר מן התורה ,שאין כרות עליה תקע"ו
בריתות ,שתים עשרה בברוך בכלל ושתים עשרה בפרט ,וי"ב בארור בכלל ,וי"ב בפרט ,שמכפיל כל
ברוך וכל ארור כנגד כל שבט ושבט ,הרי מ"ח בריתות ,ללמוד וללמד לשמור ולעשות ,הרי קצ"ב
בריתות ,וכן בהר סיני ,וכן בערבות מואב ,הרי תקע"ו בריתות[ .תוס'].

סדר אמירת הברכות והקללות
כבר נתבאר ,שנצטוו ישראל ,שאחרי שיעברו את הירדן ,יתנו את הברכה על
ג ואם תאמר ,מאי איצטריך למימר שלישי דערבות מואב ,והא לא איירי רבי ישמעאל בערבות
מואב כלל .יש לומר משום סיפא נקט לה ,דבעי למימר ,אין לך כל דבר מצוה ומצוה[ .תוס'].
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בקיצור

לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך
קצרה (פסחים ג) כל הלומד תורה
ואינו חוזר עליה דומה לאדם
שזורע ואינו קוצר (סנהדרין צט)

לע"נ מרת אלישבע שולביץ ע"ה בת הר"ר יעקב אליהו ושרה שיבלחט"א
לע"נ הר"ר אריה דוד הכהן פינק ז"ל בן הר"ר משה מאיר ז"ל

לקבלת העלון בדוא"ל בחינם:
bekitsur1@gmail.com

הר גריזים ,ואת הקללה על הר עיבל ,כמבואר בכתוביםֵׂ " ,א ֶלה יַעַ ְמדּו לְבָ ֵׂרְך
ֶאת הָ עָ ם עַ ל הַ ר גְ ִרזִ ים בְ עָ בְ ְרכֶם ֶאת הַ י ְַרדֵׂ ן ִש ְמעֹון וְ לֵׂוִ י וִ יהּודָ ה וְ יִ שָ שכָר וְ יֹוסֵׂ ף ּובִ ְני ִָמן .וְ ֵׂאלֶה
יַעַ ְמדּו עַ ל הַ ְק ָל ָלה בְ הַ ר עֵׂ יבָ ל ְראּובֵׂ ן גָד וְ ָאשֵׂ ר ּוזְ בּולֻן דָ ן וְ נַפְ ָתלִי" (דברים כ"ז י"ב-י"ג).

כלל גדול בלימוד שידע התלמיד
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל
מה ששנה ויסמוך על הכללים
שיצאו לו משם (מאירי סוף הוריות)
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שווה ,שנאמר בברכת כהנים לשון ברכה" ,כֹּה ְתבָּ רֲ כּו" ,וכן נאמר בברכות הר
גריזיםֵּ " ,אלֶה יַעַ ְמדּו ְלבָּ ֵּרְך ֶא ת הָ עָ ם עַל הַ ר גְ ִרזִ ים בְ עָ בְ ְרכֶם ֶאת הַ י ְַרדֵׂ ן ִש ְמעֹון וְ לֵׂוִ י וִ יהּודָ ה
וְ יִ שָ שכָר וְ יֹוסֵׂ ף ּובִ נְ י ִָמן" (דברים כ"ז י"ב) ,ומעתה ,כשם שברכות הר גריזים בלשון
הקדש[ ,שכן למדו בגזרה שווה ממתן תורה או ממצוות חליצה ,כפי שנתבאר בדף ל"ג],
כך גם ברכת כהנים בלשון הקדשב.

ומלבד הכתוב הזה ,נאמר פעם נוספת,
ָת ָתה ֶאת ַהבְ ָר ָכה עַ ל הַ ר גְ ִרזִ ים וְ ֶאת ַה ְק ָללָה עַ ל הַ ר עֵׂ יבָ ל" (דברים
בָ א שָ מָ ה ל ְִר ְש ָתּה וְ נ ַ
י"א כ"ט) ,ללמד דבר נוסף והוא שהברכה תהא קודמת לקללה כלומר תחילה
יאמר הברכה ואחר כך הקללה.
"וְ הָ יָה כִ י יְ בִ יאֲ ָך ה' אֱ ֹל ֶקיָך ֶאל הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר ַא ָתה

ולדעת רבי יהודה ,אין צריך ללמוד זאת בגזרה שווה ,כי מהפרשה עצמה יש
ללמוד ,שברכת כהנים בלשון הקדש ,שנאמר בענין" ,כֹּה ְתבָּ רֲ כּו" ,ללמד ,שיש
לה לומר בלשון הזה האמור בכתוב ,ולא בלשון אחרג.

ולא שתחילה יאמרו כל הברכות ,ואחר כך כל הקללות ,שהרי נאמר" ,וְ נ ַָת ָתה
ֶאת הַ בְ ָרכָ ה עַ ל הַ ר גְ ִרזִ ים וְ ֶאת הַ ְק ָללָה עַ ל הַ ר עֵׂ יבָ ל" ,לומר ,ברכה אחת קודמת
לקללה אחת ,ולא כל הברכות קודמות לקללות.

ברכת כהנים בעמידה

ולפיכך כך היה הסדר ,ברכה אחת ואחרי קללה אחת ,ושוב ברכה וקללה ,עד
שגמרו כל הברכות והקללותא.

הכל מודים ,שכשהכהנים מברכים את העם ,צריכים לעמוד.
לדעת תנא קמא בברייתא ,ענין זה שברכת כהנים בעמידה ,למד בגזרה שווה,
שנאמר בברכת כהנים לשון ברכה" ,כֹּה ְתבָּ רֲ כּו" ,וכן נאמר בברכות הר גריזים,
" ֵּאלֶה יַעַ ְמדּו לְבָּ ֵּרְך ֶאת הָ עָ ם עַ ל הַ ר גְ ִרזִ ים בְ עָ בְ ְרכֶ ם ֶאת הַ י ְַרדֵׂ ן ִש ְמעֹון וְ לֵׂוִ י וִ יהּודָ ה וְ יִ שָ שכָר
וְ יֹוסֵׂ ף ּובִ נְ י ִָמן" (דברים כ"ז י"ב) ,ומעתה ,כשם שברכות הר גריזים בעמידה ככתוב
" ֵׂאלֶה יַעַ ְמדּו לְ בָ ֵׂרְך" ,כך גם ברכת כהנים בעמידה.

מי אמר ברכות וקללות וכיצד
בקללות נאמר בפירוש" ,וְ עָ נּו הַ ְלוִ יִ ם וְ ָא ְמרּו ֶאל כָל ִאיש ִי ְש ָר ֵׂאל קֹול ָרם"
כ"ז י"ד) ,לומר( ,א) שהלוים היו אומרים (ב) בקול רם (ג) ובלשון הקודש [כפי
(דברים

שנתבאר לעיל בדף ל"ג].

ולדעת רבי נתן ,אין צריך ללמוד זאת בגזרה שווה ,כי יש ללמוד זאת מהיקש
שהוקשה ברכת כהנים לעבודתם" ,בָ עֵׂ ת הַ ִהוא ִהבְ ִדיל ה' ֶאת שֵׂ בֶ ט הַ לֵׂוִ י לָשֵׂ את ֶאת אֲ רֹון
בְ ִרית ה' ַל ֲעמֹד לִפְ נֵׂי ה' לְׁשָּ ְרתֹו ּולְבָּ ֵּרְך בִּ ְׁשמֹו עַ ד הַ יֹום הַ זֶ ה" (דברים י' ח') ,ללמד שכשם
שמשרת בעמידה ,כך מברך בעמידהד .וענין זה ,שעבודה בעמידה ,מבואר
בכתוב" ,כִ י בֹו בָ חַ ר ה' אֱ ֹל ֶקיָך ִמכָל ְשבָ טֶ יָך ַל ֲעמֹד ְלשָ ֵׂרת בְ שֵׂ ם ה' הּוא ּובָ נָיו כָל הַ י ִָמים" (דברים

ומתוך כך שנאמר "וְ נ ַָת ָתה ֶאת הַ ְב ָרכָה עַ ל הַ ר גְ ִרזִ ים וְ ֶאת הַ ְק ָללָה עַ ל הַ ר עֵׂ יבָ ל"
הוקשו ברכות לקללות ללמד שגם הברכות (א) על ידי הלוים (ב) בקול רם (ג)
ובלשון הקודש.

י"ח ה').

דברים נוספים ששוו הברכות והקללות
שני דברים נוספים שלמדו מההקש שהוקשו ברכות וקללות( .א) כשם
שהקללה בכלל ופרט ,אף ברכה בכלל ופרט( .ב) וכשם שעל הקללה אלו ואלו
עונים ואומרים אמן ,אף על הברכה אלו ואלו עונים ואומרים אמן.

ברכת כהנים בנשיאות כפים
כשהכהנים מברכים את העם ,הם נושאים את כפיהם ,כלומר ,מגביהים את
ידיהם.
כשבירך אהרן את העם ביום חנוכת המשכן ,מפורש בכתוב שבירך בנשיאות
ה
ידים ,שנאמרַ " ,ויִּ שָּ א ַאהֲ רֹּן ֶאת יָּדָּ יו ֶאל הָ עָ ם ַו ְיבָ ְר ֵׂכם וַ י ֵֶׂרד מֵׂ ֲעשֹת הַ חַ טָ את וְ הָ ֹעלָה

דף ל"ח

וְ הַ ְשלָ ִמים" (ויקרא ט' כ"ב).

ולדעת תנא קמא בברייתא ,יש ללמוד בגזרה שווה ,שכן הוא בכל ברכת
כהנים ,שנאמר בברכתו של אהרן לשון ברכהַ " ,ויְבָּ ְר ֵּכם" ,וכן נאמר בכל ברכת
כהנים לשון ברכה" ,כֹּה ְתבָּ רֲ כּו" ,ומעתה ,כשם שברכת אהרן היתה בנשיאות
כפים ,כך כל ברכת כהנים בנשיאות כפים.

[במדבר ו' כ"ב-כ"ז] ַוי ְַדבֵׂ ר ה' ֶאל מ ֶֹשה לֵׂאמֹרַ .דבֵׂ ר ֶאל ַאהֲ רֹן וְ ֶאל בָ נָיו לֵׂאמֹר כֹה ְתבָ רֲ כּו
ֶאת בְ נֵׂי י ְִש ָר ֵׂאל אָ מֹור ל ֶָהם .יְבָ ֶרכְ ָך ה' וְ י ְִש ְמ ֶרָך .י ֵָׂאר ה' ָפנָיו ֵׂאלֶיָך וִ יחֻ ֶּנ ָך .י ִָשא ה' ָפנָיו
ֵׂאלֶיָך וְ יָשֵׂ ם לְָך שָ לֹום .וְ ָשמּו ֶאת ְש ִמי עַ ל ְבנֵׂי י ְִש ָר ֵׂאל וַאֲ נִי אֲ בָ רֲ כֵׂם.

ב תימה אדרבה אימא נילף בגזרה שווה מברכת המזון ,שנאמר בה "ואכלת ושבעת וברכת" ,מה
להלן בכל לשון אף כאן .ויש לומר דמסתברא ליה טפי למילף ברכת כהנים מברכת הר גריזים,
דשתיהן מפורש בתורה ,דהברכות עצמן נמי מפורשות ,שהיה היפך הקללות המפורשות ,ארור
האיש ,לברכה ,אבל לשון ברכת המזון אינה מפורשת בתורה[ .תוס'].
ג אבל לרבנן לא משמע להו עיכובא "כה" אלא "ככה"[ .תוס'].
ד ונראה לר"י ,כהן שבירך ברכת כהנים בישיבה ,לא עשה ולא כלום ,הואיל ואיתקוש ברכה
לשירות ,וגבי שירות אמר בפרק שני דזבחים ,דיושב מחלל עבודה ,הילכך אף כאן צריך לחזור
ולברך מעומד[ .תוס'].
ה "ידו" כתיב.

ברכת כהנים בלשון הקדש
כבר נתבאר בדף ל"ב ,שברכת כהנים נאמרת בלשון הקדש דווקא ,ונחלקו
חכמים מנין למדו זאת.
לדעת תנא קמא בברייתא ,ענין זה שברכת כהנים בלשון הקדש ,למד בגזרה
א ירושלמי :יכול משהיו אומרים ברכות היו אומרים קללות ,תלמוד לומר "הברכה והקללה",
קללה באחת וברכה באחת[ .תוס'].
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גיליון ח65
מסכת סוטה ל"ב – מ"ב

לדעת תנא קמא ,למדו זאת בגזרה שווה ,שכן ענין זה שמברכים בשם המיוחד
למד מהכתוב" ,וְ שָּ מּו ֶאת ְׁש ִּמי" ,שמי המיוחד לי ,ויש ללמוד בגזרה שווה
שענין זה נאמר רק במקדש ,שנאמר כאן לשון "שם" ,וכן נאמר בכתוב" ,כִ י ִאם
את
ׁשמֹו ׁשָּ ם לְ ִשכְ נֹו ִת ְד ְרשּו ּובָ ָ
ֶאל הַ מָ קֹום אֲ שֶ ר יִ בְ חַ ר ה' אֱ ֹל ֵׂקיכֶם ִמכָל ִשבְ טֵׂ יכֶם לָּשּום ֶאת ְ
שָ מָ ה" (דברים י"ב ה') ,ומעתה כשם שהכתוב ההוא מדבר במקדש ,כך הכתוב
"וְ שָ מּו ֶאת ְש ִמי" ,מדבר במקדש ולא למדינה.

ולדעת רבי נתן ,אין צריך ללמוד זאת בגזרה שווה ,כי יש ללמוד זאת מהיקש
שנאמר" ,כִ י בֹו בָ חַ ר ה' אֱ ֹל ֶקיָך ִמכָל ְשבָ טֶ יָך ַל ֲעמֹד לְשָ ֵׂרת בְ שֵׂ ם ה' הּוא ּובָּ נָּיו כָּ ל הַ י ִָּּמים"
(דברים י"ח ה') ,הוקשו בניו לו ,ומכאן כשם שברכת אהרן בנשיאות כפים כך
ברכת בניו בנשיאות כפיםג .וכמו כן נאמר "כָל ַהי ִָמים" ,להקיש כל הימים זה
לזה ,ללמד שכשם שבראש חודש בנשיאות כפים ,כך בשאר ימיםד .ואף
שהכתוב הזה אינו מדבר בברכה ,אלא בעבודה ,שהרי נאמר בו " ַל ֲעמֹד ְלשָ ֵׂרת",
כבר נתבאר ,שברכה הוקשה לעבודה ,שנאמר " ְלשָ ְרתֹו ּולְבָ ֵׂרְך בִ ְשמֹו" ,ואם כן
גם לברכה הוקשו בניו לו כל הימים.

כרחך מקרא מסורס [=מהופך] הוא ,וכך משמעותו" ,בְ כָּל הַ מָּ קֹום אֲ ׁשֶ ר ָּאבֹוא

-

ֵּא ֶליָך ּובֵּ ַרכְ ִּתיָך ַאזְ כִּ יר ֶאת ְׁש ִּמי ָּאבֹוא ֵּא ֶליָך ּובֵּ ַרכְ ִּתיָך " ,כלומר בכל מקום

ולדעת רבי יאשיה ,אין צריך ללמוד זאת בגזרה שווה ,כי ענין זה מבואר
ֹֹלתיָך וְ ֶאת ְשלָ מֶ יָך ֶאת צ ֹאנְָך וְ ֶאת בְ ָק ֶרָך בְ כָל
מהכתובִ " ,מזְ בַ ח אֲ דָ מָ ה ַתעֲשֶ ה לִי וְ זָ בַ ְח ָת עָ לָיו ֶאת ע ֶ
הַ מָ קֹום אֲ שֶ ר ַאזְ כִ יר ֶאת ְש ִמי ָאבֹוא ֵׂאלֶ יָך ּובֵׂ ַרכְ ִתיָך" (שמות כ' כ') ,שכן אי אפשר
להעמיד את הכתוב כמו שהוא ,שבכל מקום יזכירו את שמו המיוחדז ,ועל

שאשרה שכינתי ,כגון אוהל מועד שבמדבר ובשילה ובבית עולמים ,שם יזכר
שמי המיוחד בברכהח ,ולא בשאר מקומות.

והנה אף שמהכתובים הללו יש ללמוד ,שכהנים נושאים כפיהם אחר עבודה
דווקא ,מבואר במשנתנו ,שהכהנים נושאים ידיהם גם במדינה ,אלא שיש
חילוק ,במדינה נושאים ידיהם כנגד כתפיהם ,ולא מגביהים יותר ,ובמקדש
נושאים ידיהם למעלה מראשיהם.

מי ראוי להתברך בברכת כהנים

והטעם לכך שבמקדש היו נושאים ידיהם למעלה מראשיהם ,מפני שמברכים
בשם המפורש[ ,כפי שיתבאר בעזה"י להלן] ,ושכינה למעלה מקשרי אצבעותיהם.

אף על פי שנאמר בברכת כהנים" ,כֹה ְתבָ רֲ כּו ֶאת ְבנֵׂי ִי ְש ָר ֵׂאל" ,לא רק בני
ישראל מתברכים ,אלא גם גרים ,ונשים ,ועבדים משוחררים ,שנאמרָ " ,אמֹור
לָהֶ ם" ,לומר שהברכה לכולם.

ולדעת תנא קמא במשנתנו ,דווקא כהנים הדיוטות נושאים ידיהם במקדש
למעלה מראשיהם ,אבל כהן גדול ,לא ,שאינו רשאי להגביה ידיו למעלה מן
הציץ ,שהשם כתוב עליו .ולדעת רבי יהודה ,גם כהן גדול מגביה ידיו למעלה
מן הציץ כדרך נשיאות ידים ,שכן מצינו באהרן ,שנאמר בוַ " ,ו ִישָ א ַאהֲ רֹן ֶאת
ה
יָדָ יו ֶאל הָ עָ ם ַויְ בָ ְר ֵׂכם וַ י ֵֶׂרד מֵׂ ֲעשֹת הַ חַ טָ את וְ הָ עֹלָ ה וְ הַ ְשלָ ִמים" (ויקרא ט' כ"ב).

העמידה בברכת כהנים פנים כנגד פנים
כשהכהנים מברכים את העם ,הכהנים עומדים ופניהם כלפי העם ,והעם
עומדים ופניהם כלפי הכהנים ,ולא יפנו להם עורף ,שנאמר " ָּאמֹור לָּהֶ ם",
כאדם האומר לחבירו ,וכשבני אדם מדברים זה עם זה ,הם עומדים פנים כנגד
פנים.

ברכת כהנים בשם המיוחד
חילוק נוסף יש בברכת כהנים בין מקדש לבין מדינה .במקדש מברכים בשם
המפורש ,כלומר בשם המיוחד ככתבו" ,י—ה—ו—ה" ,ובמדינה מברכים

ברכת כהנים בקול רם

בכינוי "א—ד—נ—י"ו.

כשהכהנים מברכים את העם לא יברכו בלחש אלא בקול רם שנאמר " ָּאמֹור
לָּהֶ ם" ,כאדם האומר לחבירו ,שחבירו שומע דברים שאומר לוט.

א כדכתיב "ביום החדש הראשון באחד לחדש תקים וגו'" והוא היה יום שמיני למלואים ,כדתניא
בסדר עולם ,אותו היום נטל עשר עטרות[ .רש"י].
ב כדכתיב "וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים" ,וכולן של ציבור ,כדכתיב "קחו שעיר עזים
וגו'"[ .רש"י].
ג ולא תיקשי תו שכן כהן גדול ,דאין משיבין על ההיקש[ .רש"י].
ד תימה אכתי עבודת יחיד מהיכא לן דאיתרבי דאיכא נשיאות כפים ,והא בכל הימים איכא נמי
עבודת צבור ,כגון תמיד .ונראה דודאי לדברי הכל אימעיט עבודת יחיד מנשיאות כפים ,ורבי
יונתן נמי אגב שיטפיה נקט ליה ,ולא הוה נשיאות כפים בכל יום אלא בעבודת תמיד .כדתנן בפרק
ה' דסדר תמיד ,דלאחר שנתנו איברים על גבי כבש ומלחום ,ירדו ובאו להן ללשכת הגזית ,אמר
להן הממונה ברכו ברכה אחת ,והם ברכו ,קראו עשרת הדברות ,שמע ,והיה אם שמוע ,ויאמר,
וברכו את העם שלוש ברכות ,אמת ויציב ,ועבודה ,וברכת כהנים ,והוא הדין במוספין ובתמיד של
בין הערבים[ .תוס'].
ה "ידו" כתיב.
ו רבינו הלל פירש בספרי ,בכינוי ,כגון "א—ל" "אלקים" "צבאות" ,ולא מסתבר ,דהיכי תיסק
אדעתא לשבושי קרא למימר "יברכך אלקים" במקום שם בן ארבע אותיות ,אלא בכינוי יש לומר
כקריאתו באל"ף דל"ת[ .תוס'].

הקריאה לכהנים
אמר אביי ,נקטינן ,כלומר קבלה בידינו ,שבזמן שיש שם שני כהנים לברך,
כששליח ציבור גומר ברכת הודאה ,הוא קורא להם "כהנים" ,ואז הופכים
ז שהרי נאמר "זה שמי וזה זכרי" ,ללמד ,לא כשאני נכתב אני נקרא .ועוד ,וכי בכל מקום שכינה
באה ושורה ,דכתיב אבא אליך ,והוא לא יחד מקום להזכרת השם[ .רש"י].
ח ונראה דמזה הטעם נמנעו כהנים לברך בשם המיוחד משמת שמעון הצדיק ,כדאמרינן בפרק טרף
בקלפי ,לפי שלא זכו שוב לגילוי שכינה[ .תוס'].
ט תימה לר"י ,אמאי לא נפקא לן מיניה מגזרה שווה דברכה ברכה מהר גריזים ,מה להלן בקול רם,
אף כאן בקול רם .ומצינו למימר ,דלא איצטריך אלא לרבי יהודה ,דלא יליף ליה מגזירה שוה,
אלא מ"כה"[ .תוס'] .ואפשר שלדעת הלומדים בגזרה שווה צריך לומר בקול רם ממש ולדעת רבי
יהודה די שיאמר בקול שישמעו העם.
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" ַו ִישָ א ַאהֲ רֹן ֶאת י ָָדיוד ֶאל הָ עָ ם וַ יְבָ ְר ֵׂכם" ,ואחר כךַ " ,וי ֵֶׂרד מֵׂ ֲעשֹת הַ חַ טָ את
וְ הָ ֹעלָה וְ הַ ְש ָל ִמים" ,הרי שבירך בעוד העבודה בידו ,ולפיכך יש לכהנים לעלות
לכל הפחות בעבודה.

פניהם כלפי ציבור לברך את העם ,אבל בזמן שיש שם כהן אחד ,אינו קורא לו
"כהן" ,והוא הופך פניו ומברך בלא קריאה ,שנאמר " ָאמֹור ָל ֶהם" ,לומר,
כשהם שנים אומר להם ,ולא כשהוא אחד .ולדברי רב נחמן בר יצחק בירושלמי,
אם היה כהן אחד ,קורא לו "כהן" .ולדברי רב חסדא בירושלמי ,אפילו אם היה כהן

ומסקנת הגמרא ,שכל שעקר רגליו ממקומו קודם שסיים שליח ציבור עבודה,
אף על פי שלא הגיע לדוכן ,רשאי לעלות לדוכן ולברך.

אחד ,קורא "כהנים" שאין קורא "כהנים" ,אלא לאותו השבט .ומסקנת הסוגיה,
שבדין הזה הלכה כדברי אביי.

וכן היו עושים רבי אמי ורבי אסי ,שהיו כהנים ,ומקומם רחוק מהדוכן ,מאחר
שהיו עוקרים רגליהם בעבודה ,היו עולים לדוכן ,אף על פי שכבר סיים שליח
ציבור עבודה קודם שעלו.

ואמר רב חסדא ,נקטינן ,כלומר קבלה בידינו ,שדווקא כששליח ציבור כהן,
הוא קורא לכהנים "כהנים" ,שיחזירו פניהם לברך את ישראל ,אבל כששליח
ציבור הוא ישראל ,אינו קורא להם "כהנים" ,שנאמרָ " ,אמֹור ָל ֶהם" ,לומר
האמירה תהא משלהם .ובירושלמי אמרו ,שלדברי רב חסדא ,דווקא כשהחזן ישראל
הוא אומר לכהנים "כהנים" .אך מסקנת הגמרא ,שאין הלכה כרב חסדא ,ובכל
אופן ,בין כששליח ציבור ישראל ,ובין כשהוא כהן ,הוא אומר לכהנים
"כהנים".

וכן שנה רבי אושעיא ,לא שנו שאם לא עלה בעבודה אינו עולה ,אלא שלא עקר
את רגליו ,אבל עקר את רגליו ,עולה.
וכן יש ללמוד מהמשנה במסכת ברכות ,בה מבואר ,שאם שליח ציבור היה
כהן ,ואין שם כהן אחר ,לא ישא את כפיו ,שמא כשיסיים הברכה ,יטעה ,ולא
ידע היאך להמשיך התפילה ,אך אם הוא סמוך ובטוח שלא יטעה ,רשאי,
ומברך את העם ,ועושה זאת אף על פי שאינו עולה לדוכן בעבודה ,שהרי הוא
שליח ציבור ,ועומד במקומו ,ולא היה יכול אלא לעקור רגליו מעט ,ובזה דיו,
שיוכל אחרי כן לברך ברכת כהנים.

הקב"ה מתאוה לברכת כהנים
אמר רבי יהושע בן לוי ,מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהנים ,שנאמר" ,וְ שָּ מּו
ִּש ָּר ֵּאל וַאֲ ִּני אֲ בָּ רֲ כֵּ ם" ,ופירש רש"י ,תלה הכתוב הדבר בהן ,להיות
ֶאת ְׁש ִּמי עַ ל בְ נֵּי י ְ
ברכה זו שימת שמו על עמו ,ולא עשאה צורך ישראל ,אלא צורך מקום.

למי נותנים כוס של ברכת המזון
ואמר רבי יהושע בן לוי ,אין נותנים כוס של ברכה לברך ברכת המזון ,אלא
לטוב עין[ ,שונא בצע וגומל חסד בממונו] ,שנאמר" ,טֹוב עַ יִ ן הּוא יְ ב ָֹרְך כִ י נ ַָתן
ִמל ְַחמֹו לַדָ ל" (משלי כ"ב ט') ,אל תיקרי " ְיב ָֹרְך" אלא "יְבָ ֶרְך".

כל כהן שמברך מתברך
ואמר רבי יהושע בן לוי ,כל כהן שמברך מתברך ,ושאינו מברך אין מתברך,
א
שנאמרַ " ,ואֲ בָּ רֲ ָּכה ְמבָּ ְר ֶכיָך " (בראשית י"ב ג').

אפילו עופות מכירים בצרי העין

כל כהן שאינו עולה לדוכן עובר בשלשה עשה

ואמר רבי יהושע בן לוי ,מנין שאפילו עופות מכירים בצרי העין ,ואין אוכלים
משלהם ,שנאמר בהם " ,כִּ י ִּחנָּם ְמז ָֹּּרה הָּ ָּרׁשֶ ת בְ עֵּ ינֵּי כָּל בַ עַ ל ָּכנָּף" (משלי א' י"ז),
כלומר לחנם פורסים הם רשתות ,ונותנים בהם מזון ,למשוך לשם עופות ,כי
העופות אינם פונים למזונותיהם.

ואמר רבי יהושע בן לוי ,כל כהן שאינו עולה לדוכן תדיר ,בכל פעם שאינו
עולה ,עובר בשלשה עשהב( .א) "כֹּה ְתבָּ רֲ כּו ֶאת ְבנֵׂי ִי ְש ָר ֵׂאל" (ב) " ָּאמֹור לָּהֶ ם" (ג)
"וְ שָּ מּו ֶאת ְׁש ִּמי עַ ל ְבנֵׂי ִי ְש ָר ֵׂאל".
ומי שאינו עולה כלל ,אף לא בחגים ומועדיםג ,לדברי רב ,חוששים שמא בן
גרושה או בן חלוצה הוא ,שאינו עולה כי נתחלל מהכהונה.

הנהנה מצרי העין
ואמר רבי יהושע בן לוי ,כל הנהנה מצרי העין ,עובר בלאו ,שנאמרַ " ,אל ִּתלְחַ ם
ֶאת לֶחֶ ם ַרע עָּ יִּן וְ ַאל ִת ְת ָאיוה לְמַ ְטעַ מ ָֹתיו .כִ י כְ מֹו שָ עַ ר ְבנַפְ שֹו [=כלומר כי האוכל
ֹאמר ָלְך וְ ִלבֹו בַ ל עִ מָ ְך" (משלי כ"ג
ּוש ֵׂתה י ַ
בלחמו ממרר ומשער נפשוו] כֶן הּוא אֱ כֹל ְ

כל כהן שאינו עולה בעבודה
קודם שיסיים שליח ציבור ברכת עבודה [=רצה] ,הכהנים צריכים לעלות לדוכן.

ו'-ז').

ואמר רבי יהושע בן לוי ,כל כהן שאינו עולה בעבודה ,שוב אינו עולה ,שנאמר,

רב נחמן בר יצחק אמר ,עובר בשני לאוין( ,א) " ַאל ִּתלְחַ ם ֶאת לֶחֶ ם ַרע עָ יִן" (ב)
"וְ ַאל ִּת ְת ָּאיו לְמַ ְטעַ מ ָֹתיו".

א אבל "ואני אברכם" לא קאי אכהנים לומר שמאחר שבירכו את ישראל הקב"ה יברכם ,אלא
אישראל קאי ,כרבי עקיבא ,דאמר באלו טריפות ,למדנו ברכה לישראל מפי כהנים ,מפי הגבורה
לא למדנו ,כשהוא אומר "ואני אברכם" ,הוי אומר הכהנים מברכים את ישראל ,והקב"ה מסכים
על ידם[ .רש"י].
ב ומכל מקום אין מצוות עשה אלו דוחות איסור לא תעשה של טומאת כהנים ,כי יש בו גם עשה
"קדושים יהיו" ,ולכן אסור לכהן לעלות לברך במקום שיש טומאה[ .עי' תוס'].
ג ולא מחזיק נפשיה על ידי מתנות כהונה [ ...תוס'].

ד "ידו" כתיב.
ה "תתאו" כתיב.
ו י"מ "שער" מלשון סערה שסוערת עליו נפשו על כל מה שאוכל .וי"מ "שער" לשון הׁשערה
שמרוב צרות עינו משער כל מה שאוכל.
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עגלה ערופה באה אלא בשביל צרי העין

גיליון ח65
מסכת סוטה ל"ב – מ"ב

והעומדים בצדדים שלפני הכהנים ,הרי הם כעומדים בפני הכהנים ,והם גם
כן בכלל ברכה ,שכן יש ללמוד מדין הזאה בסמוך .אבל העומדים בצדדים
שאחר הכהנים ,אינם בכלל ברכה.

ואמר רבי יהושע בן לוי ,אין עגלה ערופה באה ,אלא בשביל צרי העין ,כלומר
על ידי שהיו צרי עין בזה ,ולא נתנו לו לאכול ,נפח נפשו[ ,שעל ידי שלא היו נתנו
לו מזונות ,בא לחטוף מאחרים לאונס רעבונו ,ועמדו עליו והרגוהו] ,ועל כך הוצרכו
א
בני העיר הקרובה להביא עגלה ערופה ,שנאמר" ,וְ עָ נּו וְ ָא ְמרּו י ֵָׂדינּו ל ֹא שָ פְ כּו
ֶאת הַ דָ ם הַ זֶה וְ עֵׂ ינֵׂינּו ל ֹא ָראּו" (דברים כ"א ז') ,וכי על לבנו עלתה שזקני בי"ד שופכי
דמים הם ,אלא כך הם אומרים ,לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות ,ולא
ראינוהו והנחנוהו בלא לוייה.

דף ל"ט
הזאת מי חטאת צריכה כוונה
הבא לטהר טמא מת על ידי הזאת מי חטאת ,צריך להתכוון להזות על מי שבא
לטהר ,שנאמר "וְ ִהזָה ַהטָ הֹר עַ ל ַהטָ מֵׂ א" (במדבר י"ט י"ט) ,שיהא מתכוון לו.

ברכת כהנים בבית כנסת שכולה כהנים
בית כנסת שכולם כהנים ,אם היו אחד עשר או יותר ,יעלו היתרים על עשרה
לברך ,וישארו עשרה להתברך ולענות אמן[ .דין זה אמר רב שימי מבירתא

ולפיכך אם היו לפניו כלים טמאים ,ונתכוון להזות עליהם ,והזה על כלים
טמאים שאחוריו ,הזאתו פסולה ,וכן הדין כשהיו כלים טמאים אחריו,
ונתכוון להזות עליהם ,והזה על כלים טמאים שלפניו ,הזאתו פסולה.

ואם היו עשרה ,שכשיעלה אחד לברך ,לא ישארו שם עשרה להתברך ולענות
אמן ,אין חשיבות שיעלו מקצת לברך לפחות מעשרה ,ולכן כל הכהנים עולים
לדוכן ,ומברכים לעם שבשדות[ .דין זה אמר אדא אמר רבי שמלאי].

אמנם כשנתכוון להזות על כלים שלפניו ,והזה על כלים שבצדדים שלפניו,
הזאתו כשרה ,שצדדים שלפניו נחשבים כלפניוד.

דשיחורי].

ואף שלהלן יתבאר בעזה"י ,שעם שאחורי הכהנים אינו בכלל ברכה ,אין זה
אלא אותם שיכולים לבוא לעמוד לפני הכהנים ,ולהתברך ,ואינם באים ,אבל
עם שבשדות ,שהם אנוסים במלאכתםב ,ואינם יכולים לבוא ,אף על פי שאינם
בפני הכהנים ,הם בכלל ברכה.

כיון שנפתח ס"ת אסור לספר אפילו בדבר הלכה
אמר רבא בר רב הונא ,כיון שנפתח ספר תורה [לקראו בציבור] ,אסור לספר
ה
[=לדבר] אפילו בדבר הלכה  ,שנאמר " ַויִּפְ ַתח עֶ זְ ָּרא הַ סֵּ פֶר לְ עֵׂ ינֵׂי כָ ל הָ עָ ם כִ י מֵׂ עַ ל כָל
הָ עָ ם הָ יָה ּוכְ פִּ ְתחֹו עָּ ְמדּו [=שתקו] כָּל הָּ עָּ ם" (נחמיה ח' ה') ,ואין עמידה אלא שתיקה,
שנאמר" ,וְ הֹוחַ ְל ִתי כִ י ל ֹא יְ דַ בֵׂ רּו כִ י עָ ְמדּו ל ֹא עָ נּו עֹוד" (איוב ל"ב ט"ז).

עם שאחורי הכהנים
ולדברי רבי זירא אמר רב חסדא דין זה למד מהכתוב
שנה אבא בנו של רב מנימין בר חייא ,עם שאחורי כהנים אינן בכלל ברכה,
כלומר ,העומדים בבית הכנסת אחורי הכהנים ,מאחר שאין הברכה חשובה
עליהם ,לעקור רגליהם ,ולבא לפני הכהנים להיות מתברכים פנים כנגד פנים
כדת ,אינם בכלל ברכה.

"וַיִ ְק ָרא בֹו לִ פְ נֵׂי הָ ְרחֹוב אֲ שֶ ר

לִ פְ נֵׂי שַ עַ ר הַ מַ יִם ִמן הָ אֹור עַ ד מַ חֲ צִ ית הַ יֹום ֶנגֶד הָ אֲ נ ִָשים וְ הַ ּנ ִָשים וְ הַ ְמבִ ינִ ים וְ ָּאזְ נֵּי כָּל הָּ עָּ ם ֶאל
תֹורה" (נחמיה ח' ג') ,הרי ששומעים ואינם מדברים זה עם זה.
סֵּ פֶר ַה ָּ

אמנם העומדים בפני הכהנים ,הם בכל ברכה ,גם כשאינם קרובים להם
ביותר ,ויש אחרים העומדים ביניהם ,ואפילו איש ארוך אינו מפסיק בפני גוץ
מהיות בכלל ברכה ,שאם כן אין לדבר סוף .וכמו כן תיבה אינה מפסיקה.
ואפילו מחיצה אינה מפסיקה ,שכך אמר רבי יהושע בן לוי ,אפילו מחיצה של
ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיםג.

דצריך לצרופינהו ,ודאי לא מצטרפי [] .וההיא דפרק אין עומדין ,דאמר רבי אלעזר ,מיום שחרב
בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהן שבשמים ,לא שייכא להכא ,דההיא אמר לגבי
הא שאין תפלתן מקובלת כמו בזמן שבית המקדש קיים ,מיהו לענין זה אין מפסקת אם יתברכו
הצבור על ידי ברכת כהנים שעמהן בבית הכנסת ,או יוציא ש"צ ידי חובתן ,גם זה יתברך ויוצא ידי
חובתו עמהן ,דכלפי אבינו שבשמים לא תלי בהפסק מחיצה[ .תוס'].
ד בירושלמי בפרק אין עומדין אמרינן ,הדא אמרה העומדין מן הצדדין בכלל ברכה[ .תוס'] .וכן
הוא בסוגיתנו .ולא זכיתי להבין הראיה ,שכן לענין הזאה הכל תלוי בכוונתו ,שהרי אם מתכוון
להזות לאחריו ,מועיל ,ובזה אפשר שהמתכוון לפניו מתכוון גם לצדדים ,ומה ענין זה לברכת
כהנים ,שצריך דווקא פנים כנגד פנים.
ה מקשינן מפרק קמא דברכות ,דאמר ,רב ששת הוה מהדר אפיה וגריס ,אמר ,אינהו בדידהו ואנן
בדידן( .א) ומצינו למימר ,דמהדר אפיה שאני( .ב) אי נמי רב ששת שאני ,משום דהוה מאור עינים,
והוה פטור מקריאה ,משום דהוה דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה ,וכיון דפטור
מקריאה ,אפילו בשעת שמיעה היה יכול לעסוק בדבר הלכה ,והיינו דקאמר אנן בדידן כגון דברי
הלכה דברים דעל פה ,ואינהו בדידהו דברים שבכתב( .ג) מיהו מסתברא כפירוש ר"ח ,דפירש
התם ,דוקא רב ששת וכיוצא בו ,דתורתו אומנתו ,אבל האידנא כרבא סבירא לן ,דאמר רבא ,כיון
שנפתח ספר תורה וכו' .והאי דהוה מהדר אפיה .יש לומר דלא הויא אורחא דמילתא לאיעסוקי
בדבר הלכה באנפי ציבורא ,בעוד שהן עסוקין בשמיעת התורה[ .תוס'].

א "שפכה" כתיב.
ב בסוף מסכת ראש השנה ,אמרינן ,דדוקא הני שבשדות אניסי ,אבל הני דקיימי במתא לא אניסי.
[תוס'].
ג יש לומר דדוקא בדלא אניסי קמבעיא ליה ,אבל בדאניסי פשיטא ,דמי גרע מאחיהם שבשדות.
ואם תאמר ,אי לא אניסי ,אמאי עדיפי מעם שאחורי הכהנים בלא הפסק מחיצה .יש לומר עם
שאחורי הכהנים ,מראין בעצמן כאילו אין הברכה חשובה בעיניהם ,דכתיב אמור להם פנים כנגד
פנים ,והן עומדים אחורי עורף ,אבל בהפסק מחיצה ,כיון דלא קיימי אחורי עורף ,לאו מילתא
היא ,דלא חזינן דקפיד קרא בהכי ][ .מההיא דסוף מסכת ראש השנה משמע דהוא הדין לתפלה ...
[]  ...בפרק כיצד צולין  ...מדקא פשיט סתמא דגמרא ממילתיה דרבי יהושע בן לוי שמע מינה
דקיימא לן כוותיה .וכמדומה דהכי פסק רבינו חננאל  ][ ...ונראה  ...דהיכא דאיכא עשרה בגדולה,
ושליח צבור עמהן ,ואחד בגדולה כיוצא בה ,מתוך שמוציא בני הגדולה ,יוצא גם זה שבאחרת ,כי
האי גוונא אמרינן דוקא אפילו מחיצה וכו' ,שהרי מוציא אפילו אחיו שבשדות  ...אבל היכא
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ברכת כהנים טעונה נטילת ידים

בשעת הברכה יהיו ידיהם פשוטות ולא כפופות

ואמר רבי יהושע בן לוי ,כל כהן שלא נטל ידיו לפני עלותו לדוכןא ,לא ישא את
כפיו ,שנאמרְ " ,שאּו ְי ֵׂד ֶכם קֹדֶ ש ּובָ רֲ כּו ֶאת ה'" (תהלים קל"ד ב').

בשעת הברכה הכהנים פושטים את ידיהם .ואמר רב חסדא ,שאין הכהנים
רשאים לכפוף קשרי אצבעותיהם אחר הברכה ,עד שיחזירו פניהם מן הציבור.

זכויות שבעבורן האריך רבי אלעזר ימים

הכל צריכים להמתין זה לזה בסדר ברכת כהנים

שאלו תלמידיו את רבי אלעזר בן שמוע ,במה הארכת ימים ,כלומר איזה זכות
בידך ,שבעבורה הארכת ימיםב.

כבר נתבאר ששליח ציבור קורא "כהנים" שיחזירו פניהם לציבור לברך .ואמר
רבי זירא אמר רבי חסדא ,אין הקורא רשאי לקרות "כהנים" ,עד שיכלה
"אמן" של ברכת הודאה מפי הצבור.

אמר להם( :א) מימי לא עשיתי בית הכנסת קפנדריא [=דרך קיצורג] ,להיכנס
בפתח זה ולצאת כנגדו כדי לקצר דרכי( .ב) ולא פסעתי על ראשי עם קודש.
שהיו התלמידים יושבים בבית המדרש על גבי קרקע ,והמהלך ביניהם כשהם
יושבים ונכנס לישב במקומו ,מרחיב פסיעותיו בעל כרחו ,ונראה כמפסע על
ראשיהם ,לפיכך צריך להקדים ,או ישב לו מבחוץ( .ג) ולא נשאתי כפי בלא
ברכה [שכהן היה].

ואין הכהנים רשאים להתחיל בברכה ,עד שיכלה דיבור "כהנים" מפי הקורא.
ואין הצבור רשאים לענות "אמן" על ברכת הכהן ,עד שתכלה ברכה מפי
הכהנים.
ואין הכהנים רשאים להתחיל בברכה אחרת ,עד שיכלה "אמן" מפי הצבורד.

דברים שאומרים הכהנים קודם הברכה ואחריה

עד מתי פני הכהנים אל הציבור

א .כשהכהנים עוקרים רגליהם בעבודה ,לעלות לדוכן ,ופניהם כלפי התיבה,
הם אומרים :יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ,שתהא ברכה זו שצויתנו לברך את
עמך ישראל לא יהא בה מכשול ועון.

ואמר רבי זירא אמר רב חסדא ,אין הכהנים רשאים להחזיר פניהם מן הצבור,
עד שיתחיל שליח צבור בשים שלום.

ב .וקודם שהם מברכים את ברכת הכהנים ,הם מברכים את הברכה הבאה:
ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לברך
את עמו ישראל באהבה.

עד מתי הכהנים עומדים על הדוכן
ואמר רבי זירא אמר רב חסדא  ...אינם רשאים לעקור רגליהם ולילך מן
הדוכן[ ,אלא עומדים כפופים לפני התיבה] ,עד שיגמור שליח צבור שים שלום.

ג .וכשהם גומרים את הברכה ומחזירים פניהם לצד התיבה עד שיגמור שליח
ציבור ברכת שים שלום ,הם אומרים :רבונו של עולם ,עשינו מה שגזרת
עלינו ,עשה עמנו מה שהבטחתנו[ ,שתסכים על ידינו ,ככתוב "ואני אברכם"]
"הַ ְׁש ִּקיפָּה ִּמ ְמעֹון ָּק ְד ְׁשָך ִּמן הַ ָּש ַמ ִּים ּובָּ ֵּרְך ֶאת עַ ְמָך ֶאת יִּ ְש ָּר ֵּאל וְ ֵּאת הָּ אֲ ָּדמָּ ה
ּודבָּ ׁש" (דברים כ"ו ט"ו).
אֲ ׁשֶ ר נ ַָּת ָּתה ָּלנּו ַכאֲ ׁשֶ ר נִּ ְׁשבַ עְ ָּת לַאֲ ב ֵֹּּתינּו ֶא ֶרץ זָּבַ ת חָּ ָּלב ְ

סדר נשיאת כפים מפירוש רש"י
כתב רש"י ,יש ללמוד מכאן סדר נשיאות כפים כך הוא( :א) עוקר רגליו בעבודה
ממקומו( .ב) ובא לפני התיבה( .ג) ומתפלל "יהי רצון שתהא ברכה כו'" ומאריך בה עד
שתכלה אמן של הודאה מפי צבור( .ד) ושליח צבור קורא "כהנים" ,אם שנים הם ,ואם
יחיד הוא אינו קורא ,והוא מחזיר פניו מאיליו כדאביי ( .ה) וכשכלה דיבור מפי קורא,
מברכים "אשר קדשנו כו'"( .ו) ואחר כך מתחילים בברכה( .ז) וכשכלה אמן אחרון מפי
צבור ,הם מחזירים פניהםה( .ח) וכופפים קשרי אצבעותיהם אם רוצים( .ט) ושליח
צבור מתחיל שים שלום( .י) והכהנים מתפללים "רבונו של עולם עשינו מה שגזרת

א פירש רש"י ,אמר לי רבי ,אם נטל ידיו שחרית ,ונטהר ,אינו צריך ליטול ידיו כשעולה לדוכן.
וכמדומה שהועתק מהגהת תלמיד ,שהרי אין לשונו משמע כך ,דפירש ,שלא נטל ידיו לפני עלותו
לדוכן ,משמע ממש סמוך .ועוד דמייתי גמרא קרא ,שאו ידיכם קדש וברכו ,משמע תיכף לנטילת
ידים ברכת כהנים ,דמשמע ליה השתא דבברכת כהנים משתעי קרא ,דהיא בנשיאות ידים  ...ועוד
אי מיירי הכא בשלא נטל ידיו בשחרית ,אמאי נקט כהן לנשיאות כפים ,תיפוק ליה משום דברי
תורה שצריך ליטול ידיו  ...להכי מסתבר דהכא בנטילת ידים תיכף לברכה מיירי ][ .ושיעור תכיפה
איכא למישמע מתכיפת סמיכה לשחיטה דאמרינן בפרק כל הפסולין ,כל הסמיכות שהיו שם,
קורא אני בהם תיכף לסמיכה שחיטה ,חוץ מזו ,שהיתה בשער נקנור ,שאין מצורע יכול ליכנס שם,
אלמא כדי מהלך משער נקנור עד בית המטבחים לא חשיבה תכיפה .ובמסכת מדות משמע ,דלא
הוי טפי מעשרים ושתים אמה מקום דריסת רגלי ישראל ומקום דריסת רגלי הכהנים ,שכל אחד
היו אחת עשרה אמה[ .תוס'].
ב סוגיה זו שלא כדעת רבא ,שאמר במסכת מועד קטן דף כ"ח ע"א ,חיי בני ומזוני לא בזכותא
תליא מילתא ,אלא במזלא תליא מילתא .שכאן מבואר שתלו אריכות ימיו בזכויותיו ,ולדעת רבא
שם ,ימיו קצובים לפי מזלו ,ואין הזכות מעלה או מורידה.
ג ולשון קפנדריא מפרש בברכות ,אדמקיפנא אדרי איעול בהא ,עד שאני מקיף סביב השורות הללו,
אכנס בזה ואקצר דרכי .ודרי שורות בתים[ .רש"י].

ד פירש ר"י ,אף על גב דאמרינן בפרק שלשה שאכלו ,אין הבוצע רשאי לבצוע עד שיכלה אמן מפי
העונין ,ואמר רב חסדא מפי רוב העונין ,דכל העונה אמן יותר מדאי אינו אלא טועה( .א) מיהו
לענין ברכת כהנים ,כיון דמשום לשמוע הוא ,לא משתמע כל זמן שעונין ,דהוו להו תרי קלי ,קולות
העונין וקול כהנים המברכים ,ולא משתמעי[ .ואי תקשי לדברי הרב ,אם כן לא ישאו שנים כפיהם,
דהא אמרינן  ...בתורה אחד קורא ואחד מתרגם ,וקתני סיפא דאפילו שנים בנביא אין קורין,
וטעמא מפרש בירושלמי דפרק אין עומדין ,משום שאין שני קולות נכנסין באוזן אחד ,ואנן
אומרים לעיל לשנים קורא כהנים ,אלא מאי אית לך למימר ,ברכות איידי דחביבי להו יהבו
דעתייהו ומשתמעי תרי קלי  ...גבי אמן נמי יהבי דעתייהו ולישתמע תרי קלי .תריץ ,דלא דמו תרי
קלי וקורין דבר אחד ,לתרי קלי שקורין שני דברים ,כגון אמן והני ברכות] ( ...ב) אי נמי בעי
דלישמעי נמי הברכה הני דמאריכין באמן ,אף על פי שטועין ,וכל שעה שהן בעצמן עונין אין
שומעין קול חבריהם .ותפוס לשון אחרון [ ...תוס'].
ה לעיל נתבאר שלא יחזירו עד שיתחיל ש"ץ שים שלום.
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כלומר ,כשיוצאים משם ,ונוטלים ספר תורה להוליכו לבית המשתמר בו ,לא
יפשיטו הבגדים מן התיבה בפני הצבור ,שטורח צבור להתעכב שם עם ספר
תורה ,אלא מוליך ספר תורה לביתו ,ומניחו ,והעם יוצאים אחריו ,ואחר כך
הוא בא ומפשיט את התיבה.

כהן שעבד עבודה זרה
כתוב בשאלתות פרשת ויקח קרח ,כהן שעבד עבודת כוכבים ,לא ישא את כפיו ,שהוא
גרוע מהורג את הנפש ,שאמרו בו בפרק אין עומדין ,כהן שהרג את הנפש לא ישא את
כפיו.

יציאת הציבור אחר קריאת התורה
נתבאר ,שאחר קריאת התורה ,היו מוציאים את ספר התורה מבית הכנסת,
ומוליכים אותו לבית אחר שהיה משתמר בו.

ורבינו גרשום מאור הגולה השיב בתשובותיו ,שנושא כפיו ,וקורא ראשון בתורה,
שכיון שחזר בתשובה ,חוזר לקדושתו ,שהרי שנינו בסוף מסכת מנחות" ,אך לא יעלו
כהני הבמות אל מזבח ה' בירושלים כי אם אכלו מצות בתוך אחיהם" והרי הן כבעלי
מומים שחולקים ואוכלים ,וכשם שבעלי מומים נושאים את כפיהם וקורא ראשון
בתורה ,ואף זה .שאם לא תאמר כן נמצאת מרפה ידיהם של בעלי תשובה ,שיאמרו ,אוי
לאותה בושה אוי לאותה כלימה ,וימנעו מעשות תשובה.

וכשיש לבית הכנסת פתח אחד בלבד ,אין הציבור רשאים לצאת בו ,עד
שינטל ספר תורה ,ויניח במקומו ,כי מאחר שהכל יוצאים באותו פתח ,אין
יראּו וְ ֶאת
ראוי לצאת לפני ספר תורה ,שנאמרַ " ,אחֲ ֵׂרי ה' אֱ ֹל ֵׂקי ֶכם ֵׂתלֵׂכּו וְ אֹתֹו ִת ָ
ֹותיו ִת ְשמֹרּו ּובְ קֹלֹו ִת ְשמָ עּו וְ אֹתֹו ַת ֲעבֹדּו ּובֹו ִת ְדבָ קּון" (דברים י"ג ה') ,אחריו ולא לפניו.
ִמצְ ָ
[דין זה אמר רבי תנחום אמר רבי יהושע בן לוי].

אבל כשיש לבית הכנסת פתח נוסף ,משניטל ספר תורה לצאת דרך פתחו,
הרוצה לצאת בפתח אחר ,יוצא ,ואפילו עוד לא יצא ספר תורה בפתחו ,שהרי
אינו מקדימו בפתח יציאתו[ .דין זה אמר שמואל].

הכל צריכים להמתין זה לזה בסדר קריאת התורה
אמר רבי זירא אמר רב חסדא ,אין הצבור רשאים לענות אמן ,עד שתכלה
ברכה מפי הקורא.
ואין הקורא רשאי לקרות בתורה ,עד שיכלה אמן של ברכת התורה מפי
הצבור.

פסוקים שאומרים בשעת ברכת כהנים
בזמן שהכהנים מברכים את העם ,העם אומרים כנגדם פסוקים ,שיראו על
ידם כמסבירי פנים ,ומודים לפניו על ברכותיו ,להראות שהן נוחות להם.
ואומרים שלושה פסוקים כנגד שלושת פסוקי ברכת כהנים.

ואין המתרגם רשאי להתחיל בתרגום הפסוק ,עד שיכלה פסוק מפי הקורא.
ואין הקורא רשאי להתחיל בפסוק אחר ,עד שיכלה תרגום מפי המתרגם.
והטעם שהכל צריכים להמתין זה לזה ,ולא יכנס זה בדברי חבירו ,משום ששני
קולות אינם נשמעים [=תרי קלי לא משתמעי] ,ואם יאמרו יחד לא ישמעו כלל.

 לדברי רבי זירא אמר רב חסדא ,בברכת כהנים של שחרית בכל יום ,אומריםהבאים:
הפסוקים
את
(א) "בָּ רֲ כּו ה' מַ ל ְָּא ָּכיו גִּ ב ֵֹּּרי כ ַֹּח עֹשֵׂ י ְדבָ רֹו ל ְִשמֹעַ בְ קֹול ְדבָ רֹו" (תהלים ק"ג כ')( .ב) "בָּ רֲ כּו
ה' ָּכל צְ בָּ ָּאיו ְמׁשָּ ְר ָּתיו עֹּשֵּ י ְרצֹונֹו" (תהלים ק"ג כ"א)( .ג) "בָּ רֲ כּו ה' כָּל ַמעֲשָּ יו ְב ָּכל
ׁשי ֶאת ה'" (תהלים ק"ג כ"ב).
ְמקֹּמֹות מֶ ְמׁשַ לְתֹו בָּ רֲ כִּ י נַפְ ִּ

מדיני הפטרה
חכמים תקנו שאחר קריאת התורה בשבתות וימים טובים ,יהיו מפטירין
בנביא.

 לדברי רבי אסי ,בברכת כהנים של מוספי שבתא אומרים את הפסוקיםׁשיר הַ מַ עֲלֹות ִּהנֵּה בָּ רֲ כּו ֶאת ה' כָּל עַ בְ דֵּ י ה' הָ ע ְֹמ ִדים בְ בֵׂ ית ה' בַ לֵׂילֹות"
הבאים( :א) " ִּ
(תהילים קל"ד א')( .ב) " ְשאּו יְדֵּ ֶכם קֹּדֶ ׁש ּובָּ רֲ כּו ֶאת ה'" (תהילים קל"ד ב')( .ג) "בָּ רּוְך
ׁש ֵּכן יְרּוׁשָּ ָּל ִּם הַ לְלּויָּּה" (תהילים קל"ה כ"א) .וביאר יהודה בנו של רבי
ה' ִּמצִּ יֹון ֹּ
שמעון בן פזי שהסיבה לכך שאומרים פסוק שלישי ממזמור אחר ולא את
וָא ֶרץ" (תהילים קל"ד ג') ,שהוא באותו מזמור
הפסוק" ,יְ בָ ֶרכְ ָך ה' ִמצִ יֹון עֹשֵׂ ה שָ מַ יִם ָ
של השנים הראשונים ,כי מתוך שהתחילו בברכותיו של הקב"ה ,ראוי לסיים
בברכותיו של הקב"ה ,וענין זה מתקיים באמירת הפסוק "בָ רּוְך ה' ִמצִ יֹון שֹכֵׂ ן
יְרּושָ ָל ִם הַ לְלּויָּה".

ואמר רבי תנחום אמר רבי יהושע בן לוי ,המפטיר בנביא ,צריך שיקרא בתורה
תחילה.
ואמר רבי תנחום אמר רבי יהושע בן לוי ,אין המפטיר רשאי להפטיר בנביא,
עד שיגלל ספר תורה במטפחותיו ,כדי שלא יהיו הגוללים טרודים מלשמוע
הפטרה מפי המפטיר.

הפשטת התיבה אחר הוצאת ספר תורה

 -לדברי רב אחא בר יעקב ,בברכת כהנים של מנחה של תעניותב אומרים את

דרכם היה להביא ספר תורה מבית אחר ,שמשתמר בו ,לבית הכנסת ,ופורסים
בגדים נאים סביב התיבה ,ומניחים אותו בתוכה.

א

שהוא נשיאת כפים חדש ,שאינו בחול ,וצריך לחדש את דברי העם[ .רש"י].
ב שנושאין בו כפים ,מה שאין כן בשאר מנחות ,משום שכרות[ .רש"י] .אף על גב דפסקינן בפרק
בשלשה פרקים כרבי יוסי ,דאמר ,ליכא נשיאות כפים במנחתא דתעניתא ,משום דשכיח שכרות,
ואתי לאחלופי בשאר יומי( .א) יש לומר הכא אליבא סתמא דמתניתין דהתם בעי ,דקתני ארבע
פעמים ביום( .ב) אי נמי אפילו לרבי יוסי כדאמר התם מאחר דקיימא לן כרבי יוסי ,האידנא מאי

ואמר רבי תנחום אמר רבי יהושע בן לוי ,אין שליח צבור רשאי להפשיט את
התיבה בצבור ,מפני כבוד צבור.
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ֲשה לְמַ עַ ן ְׁשמֶ ָך
הפסוקים הבאיםא( :א) " ִּאם עֲֹונֵּינּו עָּ נּו בָּ נּו ה' ע ֵּ
מֹוׁשיעֹו בְ עֵּ ת צָּ ָּרה לָּמָּ ה ִּת ְהיֶה כְ גֵּר
ִּ
ִּש ָּר ֵּאל
לְ ָך חָ טָ אנּו" (ירמיהו י"ד ז')( .ב) " ִּמ ְקוֵּה י ְ
בָּ ָּא ֶרץ ּוכְ א ֵֹׂרחַ נָטָ ה לָלּון" (ירמיהו י"ד ח')( .ג) " ָּל ָּמה ִּת ְהיֶה כְ ִּאיׁש נ ְִּדהָּ ם כְ גִּ בֹור ל ֹּא יּו ַכל
ְהֹוׁשיעַ וְ ַא ָתה בְ ִק ְרבֵׂ נּו ה' וְ ִש ְמָך עָ לֵׂינּו נִ ְק ָרא ַאל ַתּנִ חֵׂ נּו" (ירמיהו י"ד ט').
ל ִּ

כלל גדול בלימוד שידע התלמיד
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל
מה ששנה ויסמוך על הכללים
שיצאו לו משם (מאירי סוף הוריות)
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ענותנותו של רבי אבא דמן עכו

כִ י ַרבּו ְמשּוב ֵֹׂתינּו

אמר רבי אבהו ,מתחילה הייתי אומר שאני ענותן ,כיון שראיתי לרבי אבא דמן
עכו ,שהיה אומר טעם אחד ,והמתורגמן שלוד אומר טעם אחר ,ואינו מקפיד
עליו ,אמרתי איני ענותן.

דף מ'
 לדברי מר זוטרא או מתניתא ,בברכת כהנים של תפילת נעילה של יוםהכפוריםב ,אומרים את הפסוקים הבאים( :א) " ִּהנֵּה כִּ י ֵּכן ְיב ַֹּרְך גָּבֶ ר י ְֵּרא ה'"
ּור ֵּאה בְ טּוב יְרּוׁשָּ ָּל ִּם כֹּל יְמֵּ י חַ יֶיָך" (תהילים
(תהילים קכ"ח ד')( .ב) "יְבָּ ֶרכְ ָך ה' ִּמצִּ יֹון ְ
ש ָּר ֵּאל" (תהילים קכ"ח ו').
קכ"ח ה')( .ג) " ְּור ֵּאה בָּ ִּנים לְבָּ נֶיָך ׁשָּ לֹום עַ ל ִּי ְ

ענותנותו של רבי אבהו
א .אינו מקפיד על מתורגמנו שזלזל בו .אשתו של מתורגמנו של רבי אבהו
אמרה לאשתו של רבי אבהו ,בעלי אינו צריך לבעליך כדי לדרוש ,שבעלי חכם
גדול הוא כמו בעליך ,ומה שהוא גוחן לשמוע דבריו ,וזוקף להשמיעם לרבים,
כבוד בעלמא הוא עושה לו .הלכה אשתו של רבי אבהו ,ואמרה דברים אלו
לרבי אבהו .אמר לה ,ומה אכפת לך [=מאי נפקא לך] ,ממני וממנו יתקלס
עילאה [=העליון] .ומעשה זה מלמד על ענותנותו של רבי אבהוה.

מתי אומרים את הפסוקים הללו
לדברי רב יוסף ,את הפסוקים הללו אומרים ,בין כל ברכה וברכה .ולדברי רב
ששת ,אומרים אותם בהזכרת השם ,כלומר כשהכהנים מזכירים את השם.

ב .מוותר לאחר שישב בראש .רבי אבהו ,נמנו עליו החכמים למנותו ראש
עליהם .וכיון שראה לרבי אבא דמן עכו ,שהיה צריך ללוות ממון ,ורבים בעלי
חובותיו ,אמר להם ,יש לנו רב וחכם גדול שראוי לישב בראש יותר ממני.
ואמר להם כן ,כי כשיושיבו את רבי אבא בראש ,יהיו נותנים לו מנות,
ומעשירים אותו ,כדי שיהא חשוב ,וישמעו דבריוו.

ורב מרי ורב זביד גם כן נחלקו בענין זה .אחד מהם אומר ,שכנגד כל אחד
מהפסוקים שהכהנים אומרים ,העם אומרים פסוק אחד .ואחד מהם אומר,
שכנגד כל פסוק ופסוק שהכהנים אומרים ,העם אומרים את כל שלושת
הפסוקים שלהם.

זה דרש באגדה וזה דרש בשמועות של איסור והיתר
באיזה מקום העם אומרים את הפסוקים הללו

רבי אבהו ורבי חייא ברבי אבא נזדמנו למקום אחד ,רבי אבהו דרש בדברי
אגדה ,ורבי חייא בר אבא דרש בשמועות של דינים ואיסור והיתר .הניחו הכל
את רבי חייא בר אבא ,והלכו אצל רבי אבהו .וחלשה דעתו של רבי חייא בר
אבא.

לדברי רבי חייא בר אבא ,לא תקנו לעם לומר פסוקים כנגד הכהנים אלא
במקדש ,לכבוד שם המיוחד הנזכר שם ,וכל האומר פסוקים אלו בגבולים,
אינו אלא טועהג.
ואמר רבי חנינא בר פפא ,תדע שכן הוא ,שאפילו במקדש אין ראוי לאומרם,
כלום יש לך עבד שמברכים אותו ואינו מאזין.

רבי אבהו מבקש להניח דעתו של רבי חייא בר אבא

אולם רבי אחא בר חנינא אמר שאפילו בגבולים ראוי לאומרו ,כלום יש עבד
שמברכים אותו ,ואין מסביר פנים ,להראות שברכת רבו חשובה לו ,ועריבה
עליו ,ותגמל לרבו עליו בכך.

ביקש רבי אבהו להפיס דעתו של רבי חייא בר אבא ,ואמר לו ,אמשל לך משל
למה הדבר דומה ,לשני בני אדם ,אחד מוכר אבנים טובות ,ואחד מוכר מיני
סידקית [=כלי מלאכות נשים ועניים ,כגון פלכים מחטים וצינורות] ,על מי קופצים?
כלומר אצל מי יש קונים מרובים? לא על זה שמוכר מיני סידקית? שמתוך
שדמיהם קלים ,יש להם קונים הרבה .כך אצלי באו הכל ,שאני מוכר להם
דברים פשוטים וזולים ,ואצלך באו מעט ,שאתה מוכר דברים יקרים.

ואמר רבי אבהו ,מתחילה הייתי אומר פסוקים אלו ,כיון שראיתי לרבי אבא
דמן עכו ,שלא אמרם גם אני לא הייתי אומר .ופירש ר"ח שכן ההלכה.

ועוד עשה רבי אבהו לפייסו ,שכל יום רבי חייא בר אבא היה מלוה את רבי
אבהו עד המקום שנתארח שם ,ועשה כן משום כבוד המלכות ,שהיה רבי אבהו
נשוא פנים בבית המלךז ,ובאותו יום רבי אבהו ליוה את רבי חייא בר אבא עד

טעמא פרסי כהני ידייהו במנחתא דתעניתא ,כיון דסמוך לשקיעת החמה קפרסי בתפלה כתפלת
נעילה דמי[ .תוס'].
א אם תאמר הני פסוקים דמנחתא מאי הסברת פנים איכא בהו .יש לומר משום דהיו מתענין על
הצרה שלא תבא על הצבור ,ואמר  ...דבריבעא בתרא דיומא בעי רחמי ,דהיינו ממנחה ואילך,
כדכתיב "ואני יושב משומם עד מנחת הערב ובמנחת הערב קמתי מתעניתי ובקרעי בגדי ומעילי
ואכרע על ברכי ואפרוש כפי אל ה' אלקים" ,הלכך התירו למבעי רחמי בעידנא דפרסי ידייהו ,דעת
רצון הוא ,וענו ציבורא אמן [ ...תוס'].
ב לא ידענא אמאי לא אמר בנעילה דתענית ,כי היכא דאמר במנחתא דתעניתא ,דהא משמע בגמרא
בפרק בשלשה פרקים ,דבתענית הוה נמי נעילה ,אבל מוסף לא הוה בהו[ .תוס'].
ג פירש ר"י ,אף על גב דאמרינן בפרק הרואה ,האי מאן דחזי חלמא וכו' ,דהתם משום סכנה
התירו ,שמא חלום מסוכן הוא שצריך רפואה ,דהא אפילו בשבת התירו להתענות תענית חלום.

ד החכם אומר דבריו בקולו ,והמתורגמן עומד ומשמיע לרבים מה שאמר החכם.
ה יל"ע בדבר זה .שכן אם המתורגמן עצמו היה אומר כן ,אפשר שהיה כאן מקום להקפיד עליו,
אבל כשאשתו אמרה זאת ,אפשר שמדעת עצמה אמרה ,כי כך סבורה ,ולמה שיקפיד על מתורגמנו
מחמת אשתו.
ו כדתניא" ,והכהן הגדול מאחיו" ,גדלוהו משל אחיו[ .רש"י].
ז כדאמרינן בחגיגה" ,נשוא פנים" ,כגון רבי אבהו בי קיסר .ובסנהדרין אמר ,דהוו נפקי אמהתא
דבי קיסר לאפיה ,ומשרין קמיה ,רבה דעמיה מדברנא לאומתיה[ .רש"י].
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כבוד צבור ,אלא שמא תיפסק לו רצועה בסנדלו ,וגנאי לו בכך ,וישב לקשור,
ועל ידי זה לא יעלה עם אחיו הכהנים לברך ,וכשיראו זאת ,יאמרו הכל ,שאינו
עולה כי נודע שהוא בן גרושה וחלוצה ונתחלל מהכהונהג.

ואמרו ,שאף על פי שעשה רבי אבהו כל הדברים הללו לפייס את רבי חייא בר
אבא ,לא נתיישבה דעתו בכך.

חילוק בין מדינה למקדש בחתימת הברכות

מודים דרבנן

כל ברכה שהיו מברכים במקדש ,היו אומרים בחתימתה "אלקי ישראל מן
העולם ועד העולם" ,כגון ,בברכת אבות ,שבמדינה חותמים" ,ברוך אתה ה'

בזמן ששליח ציבור אומר "מודים" ,גם העם אומרים דברי הודאה כנגדו.
ואמר רב ,שכך אומרים" ,מודים אנחנו לך ה' אלקינו על שאנו מודים לך",
כלומר מודים אנו על שנתת בלבנו להיות דבוקים בך ומודים לךא .ושמואל
מוסיף "אלקי כל בשר" .ורב סימאי מוסיף "יוצרנו יוצר בראשית" .ונהרדעי
משמו של רבי סימאי מוסיפים "ברכות והודאות לשמך הגדול על שהחייתנו
וקיימתנו" ורב אחא בר יעקב מסיים "כן תחיינו ותחננו ותקבצנו ותאסוף
גליותינו לחצרות קדשך לשמור חוקיך ולעשות רצונך בלבב שלם על שאנו
מודים לך" .ואמר רב פפא שיש לומר דברי כולםב.

מגן אברהם" ,במקדש היו חותמים" ,ברוך אתה ה' אלקי ישראל מן העולם
ועד העולם מגן אברהם" ,וענין זה מבואר הוא בספר עזרא שנאמר,

ֹאמרּו
"וַי ְ

הֹודיָה ְשבַ נְ יָה פְ ַת ְחיָה קּומּו בָ רֲ כּו ֶאת ה' אֱ ֹל ֵׂקי ֶכם
יאל בָ נִי חֲ שַ בְ נְ יָה שֵׂ ֵׂרבְ יָה ִ
הַ לְוִ יִ ם יֵׂשּועַ וְ ַק ְד ִמ ֵׂ
ּות ִהלָ ה" (נחמיה ט' ה').
ּומרֹומַ ם עַ ל כָל בְ ָרכָ ה ְ
ִמן הָ עֹולָם עַ ד הָ עֹו ָלם וִ יבָ ְרכּו שֵׂ ם כְ בֹודֶ ָך ְ

חילוק בין מדינה למקדש בעניה על הברכות
במדינה ,השומע ברכה מפי המברך ,עונה אחריו אמן .ובמקדש לא היו עונים
אמן אחר ברכה ,אלא "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" ,שנאמר" ,וִ יבָ ְרכּו
ּות ִהלָה".
ּומרֹומַ ם עַ ל כָל ְב ָרכָה ְ
שֵׂ ם כְ בֹודֶ ָך ְ

לעולם תהא אימת צבור עליך
אמר רבי יצחק ,לעולם תהא אימת צבור עליך ,שהרי כהנים פניהם כלפי העם
ואחוריהם כלפי שכינה.

וכתבו התוס' ,שאפשר שהיו עונים בשכמל"ו מיד כשהיו שומעים שם הנכבד והנורא,
ולא היו ממתינים עד סוף הברכה.

ורב נחמן אמר ,שיש ללמוד זאת מהכתובַ " ,וי ָָּּקם דָּ וִּ יד הַ מֶ ֶלְך עַ ל ַרגְ ָּליו ַוי ֹּאמֶ ר
ְׁשמָּ עּו ִּני ַאחַ י וְ עַ ִּמי
ינֹותי לִ בְ נֹות" (דה"י כ"ח ב') ,שלכאורה שני דברים אלו שאמר ,סותרים זה את
וַ הֲ כִ ִ
זהַ " ,אחַ י" היינו שוים לו" ,וְ עַ ִמי" היינו כפופים לו .וביאר רבי אלעזר ,שכך
אמר להם דוד לישראל ,אם אתם שומעים לי להיות שלימים למקום ,אחיי
וחבריי אתם .ואם לאו ,עמי אתם ,כלומר כבושים תחתי ,ואני רודה אתכם
במקל .ולמדנו מדבריו אלו ,שכל זמן שהם כשרים ,אימתם על המלך ,ואינו
רודה בהם.

אֲ נִ י עִ ם לְבָ בִ י לִבְ נֹות בֵׂ ית ְמנּוחָ ה לַאֲ רֹון בְ ִרית ה' וְ לַ הֲ דֹם ַרגְ לֵׂי אֱ ֹל ֵׂקינּו

חילוק בין מדינה למקדש באמירת ברכת כהנים
כשהכהנים מברכים את העם במדינה ,העם עונים אמן בסוף כל פסוק מפסוקי
ברכת כהנים ,ונמצא שברכתם חלוקה לשלוש ברכות ,שכל פסוק הוא ברכה
בפני עצמה.
וכשהכהנים מברכים את העם במקדש ,העם אינם עונים אחריהם אמן בסוף
כל פסוק ,כי אין עונים אמן במקדש כפי שנתבאר ,ונמצא שהכל ברכה אחתד.

וחכמים אמרו ,שיש ללמוד זאת ממה שתיקן רבן יוחנן בן זכאי [בין תשע
תקנותיו] ,שאין הכהנים רשאים לעלות בסנדליהם לדוכן .ולכאורה הטעם
לכך ,משום כבוד הצבור ,שכשהכהן מרים ידיו לברך ,מגביה בגדיו מעט עם
ידיו ,ואם יהיו סנדליו על רגליו ,יהיו נראים לציבור כשהם מלוכלכים בטיט,
ואין כבוד צבור בכך.

ברכת כהן גדול ביום הכפורים
ביום הכיפורים ,לאחר שעבד כהן גדול עבודת היום לפני ולפנים ,הוא יוצא
וקורא בתורה בשלושה מקומות ,ואחר הקריאה מברך שמונה ברכות.

אך רב אשי דחה ראיה זו ,כי אמר ,שטעם תקנת רבן יוחנן בן זכאי ,לא משום

ולהלן יתבאר בעזה"י סדר הבאת ספר תורה לקריאה זו ,וסדר הקריאה
והברכות .ובתחילת הפרק נתבאר ,שברכה זו של כהן גדול נאמרת בלשון

א כן פירש רש"י .ותוס' כתבו ,בערוך בערך הודאה פירש רב משה ראש ישיבה בן מרנא יעקב ,דקא
מודו צבור ,על שליח צבור אינון סומכין ,ומאי על שאנו מודים לך ,על ההודאה דקאמר שליח
צבור ,וקא ענו אינון אמן[ .תוס'].
ב בירושלמי פרק קמא דברכות איתא נמי( .א) רבי אבא ב"ר זבדא בשם רב ,מודים אנחנו לך שאנו
חייבין להודות לך ,שמך תרננה שפתי כי אזמרה לך וגו' בא"י האל ההודאות( .ב) רבי שמואל ב"ר
אוניא בשם רבי אחא ,הודייה ושבח לשמך הגדול לך גבורה לך תפארת יהי רצון מלפניך ה'
אלקינו ואלקי אבותינו ,שתסמכנו בתפלתנו ,ותזקפנו מכפיפתנו ,כי אתה הוא סומך נופלים וזוקף
כפופים מלא רחמים ,ואין עוד מלבדך ,בא"י האל ההודאות( .ג) בר קפרא אומר ,לך כריעה לך
ברכה לך כפופה לך השתחויה כי לך תכרע כל ברך וכל לשון לך תשבע לך ה' הגדולה והגבורה וגו'
והעושר והכבוד מלפניך וגו' ועתה ה' אלקינו בכל לב ובכל נפש לך משתחוים כל עצמותי תאמרנה
ה' מי כמוך בא"י האל ההודאות .אמר רבי יודן ,נהגין אמרי רבנן כולהון .ואית דאמר ,או אדה או
אדה או אדה[ .תוס'].

ג פירש ר"ח ,שמע מינה ,דמותר ליכנס בבית הכנסת בסנדל ובמנעל ,דלא אסרו אלא שלא לעלות
לדוכן בסנדל .ורבי הביא כמו כן מפרק שלישי דמגילה ,האומר איני עובר לפני התיבה בסנדל ,אף
יחף לא יעבור ,אלמא דאפילו לפני התיבה מותר לעבור בסנדל .והכי מסיק בהדיא בפרק הרואה,
אמר רבא ,מה ביתו אקפנדריא קפיד איניש ,ארקיקה ואמנעל לא קפיד איניש ,אף בית הכנסת
קפנדריא אסור ורקיקה ומנעל שרי[ .תוס'].
ד תימה ,והלא היו עונין בשכמל"ו כשהיו שומעים שם הקדוש  ...ושמא היו עונין בשכמל"ו לאלתר,
כשהיו שומעים שם הנכבד והנורא ,ולא היו ממתינין עד סוף הפסוק .ולפי שלא היו מפסיקין בין
פסוק לפסוק חשוב להו כמו ברכה אחת.
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משמשים בה אלא בעמידה ,שנאמרַ " ,ל ֲעמֹד ְלשָ ֵׂרת" (דברים י"ח ה') ,ואפילו
מלאכי השרת אין להם שם ישיבה ,שנאמר " ְש ָרפִ ים ע ְֹמ ִדים ִממַ עַ ל לֹו" (ישעיהו
ו' ב') "ע ְֹמ ִדים" ולא יושבים.
חזן הכנסת וראש הכנסת והסגן

ולא מצינו היתר ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד ,שחלק להם
המקום כבוד להראות שמלכותו שלמה ,שנאמרהַ " ,ויָב ֹא הַ מֶ ֶלְך דָ וִ ד ַויֵׂשֶ ב לִפְ נֵׂי
יתי כִ י הֲ בִ יא ַֹתנִ י עַ ד הֲ ֹלם" (שמואל ב' ז' י"ח).
ּומי בֵׂ ִ
ה' וַ י ֹאמֶ ר ִמי ָאנֹכִ י ה' ﭏקים ִ

 חזן הכנסת הוא השמש ,שעליו מוטלת טורח עסקי הכנסת ,להכניס ולהוציא,ולהפשיט את התיבה ,ולהכין הכל.
 וראש הכנסת ,הוא זה שעל פיו נחתכים דברי הכנסת ,מי יפטיר בנביא ,ומי יפרוס עלשמע ,ומי ירד לפני התיבה.

מקום קריאת פרשת יום הכפורים

 -והסגן הוא זה שמזומן לשמש בכהונה גדולה תחת כהן גדול אם יארע בו פסול.

כשכהן גדול היה מקבל את ספר התורה מהסגן ,היה נעמד ומקבלו ,אך קודם
לכן היה יושב ,ואם כן לא היה הדבר בעזרה ,שבה הישיבה אסורה ,אלא
במקום אחר ,שבו הישיבה מותרת.

הבאת ספר תורה לכהן גדול לקריאה של יוה"כ
כשכהן גדול היה צריך לקרוא את הקריאה שלו ביום הכפורים ,חזן הכנסת
היה נוטל ספר תורה[ ,מבית כנסת שהיה בהר הבית סמוך לעזרה] ,ונותן אותו
לראש הכנסת ,וראש הכנסת נותן לסגן הכהנים ,והסגן נותן לכהן גדול.

לדעת תנא קמא – הקריאה היתה בעזרה ,וביאר רב חסדא ,שכוונתו לעזרת
הנשים ,שבה הישיבה מותרת ,שהיא היתה חול כשאר הר הבית ,שלא נתקדש
בקדושת עזרה אלא מן החומה ולפנים ,ואפילו חלל שער ניקנור העולה מעזרת
נשים לעזרת ישראל לא נתקדש.

לחלוק כבוד לתלמיד במקום הרב

ולדעת רבי אליעזר בן יעקב – הקריאה היתה בהר הבית ,שנאמר בענין קריאת
פרשת הקהל בזמן עזראַ " ,ו ִי ְק ָרא בֹו לִפְ נֵׂי ָה ְרחֹוב אֲ שֶ ר לִפְ נֵׂי שַ עַ ר ַה ַמ ִים ִמן הָ אֹור

נתבאר שחזן הכנסת לא היה מביא את ספר התורה בעצמו לכהן גדול ,אלא
הוא מביא לראש הכנסת ,והוא לסגן ,והוא לכהן גדול.

תֹורה" (נחמיה ח' ג'),
עַ ד מַ חֲ צִ ית הַ יֹום ֶנגֶד הָ אֲ נ ִָש ים וְ הַ ּנ ִָשים וְ הַ ְמבִ ינִ ים וְ ָאזְ נֵׂי כָ ל הָ עָ ם ֶאל סֵׂ פֶר הַ ָ

והרחבה שחוץ לשער המים ,היא רחבת הר הבית.

ומתחילה רצו לומר ,שהסיבה שהעבירו את ספר התורה מזה לזה ,כי רצו
לכבד את כל אלו שקבלו את ספר התורה .ואמרו ,שאם כן ,יש ללמוד מכאן,
שחולקים כבוד לתלמיד במקום הרב ,שהרי אף שהכהן הגדול ,גדול מכולם,
כיבדו גם את הפחותים ממנוב.

דף מ"א

ודחה זאת אביי ואמר ,שבאמת הסיבה שהעבירו את ספר התורה מזה לזה,
אינה כדי לכבד את כולם ,אלא כדי לכבד את הכהן גדול בלבד ,להראות שיש
שררות הרבה למטה ממנוג.

האופן שבו מותר לדלג בתורה מפרשה לפרשה
הקורא בתורה ,לא ידלג מפרשה לפרשה ,אלא אם כן יתקיימו שלושה תנאים.
תנאי אחד הוא ,שיהיו שתי הפרשות מדברות באותו עניין .אבל אם כל פרשה
מדברת בעניין אחר ,אין מדלגים מזו לזו ,שהלב שהוא נמשך אחר ענין אחד,
אינו ממהר לצאת ממנו לשמוע ולהבין דברי ענין אחר ,ולפיכך ,תורה,
שהמצות תלויות בה ,ומשמיעים אותה לצבור ,ופסוק אחד שלא יבין בו ,הוא

ישיבה בעזרה
הכל אסורים לישב בעזרהד ,שאין כבוד שמים שישבו שם .ואפילו כהנים אין
א ולא נתבאר אם כל שמונה הברכות אומר בלשון הקדש ,או אחת מהן ,או הכוונה לקריאה
שקורא ,וגם לא נתבאר מה הטעם לכך שאומר בלשון הקדש דווקא.
ב פירש הרב רבי יצחק בר מרדכי בפרק בא לו ,נראה דאסגן קאי ,שמקבל ספר תורה מראש
הכנסת ,ואינה מקבלה מחזן בית הכנסת ,נמצא שזה חלק לו לסגן כבוד ,שראש הכנסת צריך לקבל
מיד חזן הכנסת ,וליתן לסגן .ומשני אביי כולה משום כבודו דכהן גדול דסופו לקבלה מיד הסגן אף
על פי שסגן חשוב ומכובד ,עדיין כהן גדול מעולה ממנו[ .תוס'].
ג ואם תאמר ,אמאי לא משני ,כגון דפליג ליה כהן גדול יקרא לסגן ,וסגן לראש הכנסת ,כדפסיק
התם ביש נוחלין  ...הא דפליג ליה רביה יקרא  ...יש לומר הכא בסתמא קתני ,דלעולם היה המנהג
כך ,בין פליג בין לא פליג .ופלוגתייהו התם נמי בין פליג בין לא פליג ,דאי פלוגתייהו בדפליג לפסוק
בהדיא כמאן דאמר חולקין ,ואי בדלא פליג ,לפסוק כמאן דאמר אין חולקין[ .תוס'].
ד לא ידעתי מקומו .ומייתי לה בפרק קמא דתמיד ,ובפרק עשרה יוחסין ,ובפרק שני דיומא.
ובתוספות רבי הראני ,דבחלק בגמרא דג' מלכים מקומו .ומורי הרב רבי מאיר בר קלונימוס
הראני מקומו בתוספתא דסנהדרין ,בפרק כהן גדול ][ .ונראה דבתוספתא דרבי חייא מקומה ,דהא
מקשה בירושלמי ,לא כן תני רבי חייא ,לא היתה ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד ,ואמר רבי
אמי בשם ריש לקיש ,אף למלכי בית דוד לא היתה ישיבה בעזרה ,תיפתר שסמך לו בכותל וישב לו,

והכתיב "ויבא המלך דוד וישב לפני ה'" ,אמר ר' אייבו ב"ר נגרי שישב עצמו בתפלה .תמן תנינן,
יצאת כת הראשונה וישבה לה בהר הבית ,השניה בחיל ,השלישית במקומה .רבי נחמיה בשם רבי
מנא ,מי תנינן ישבה לה במקומה ,עמדה לה במקומה .והא דרבי אמי דמייתי בירושלמי ,דאף
למלכי בית דוד לא היתה ישיבה במקומה ,בתחילת מדרש שוחר טוב ,והתם משמע דלבית דוד היה
מתוקן כסא ,ושם היתה ישיבה .ויש לומר שאותו כסא היה חוץ לעזרה  ][ ...וכן הוא אומר "וישב
לפני ה'" ,ולא כן אמר רבי הונא בשם רבי שמעון ,אין ישיבה למעלה ,שאין להם קפיצת רגל,
שנאמר "ורגליהם רגל ישרה" ,וכתיב "שרפים עומדים ממעל לו" ,וכתיב "וכל צבא השמים
עומדים מימינו ומשמאלו" ,למעלה אין ישיבה ,ודוד יושב? אמר רבי אמי ,אף למלכי בית דוד אין
להן ישיבה בעזרה ,מהו "וישב לפני ה'" שסמך עצמו לכותל .ולמי היתה ישיבה בעזרה ובהיכל ,הוי
אומר לכהן גדול ,שנאמר "ועלי הכהן יושב על הכסא" ,אם כן מהו "וישב" ,שישב עצמו בתפלה.
וקשה לר"י ,אם לכהן גדול היתה ישיבה ,אם כן מאי מקשה הכא ,והא אנן בכהן גדול קיימינן ...
[תוס'].
ה

יתי כִ י
ּומי בֵׂ ִ
ֹלקים ִ
וכעין זה בדברי הימים" ,וַ יָב ֹא הַ מֶ לְֶך דָ וִ יד וַ יֵׂשֶ ב לִ פְ נֵׂי ה' וַי ֹאמֶ ר ִמי אֲ נִי ה' אֱ ִ

הֲ בִ יא ַֹתנִ י עַ ד הֲ ֹלם" (דה"י א' י"ז ט"ז).
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שוכחו ,ועובר עליו ,ואינו מקיימו ,ובאה חורבה על כך ,לכן אין מדלגים מענין
לענין.

שקריתי לפניכם כתוב כאן ,כלומר לא רק שתי פרשות שקראתי ממנו כתובות
בו ,אלא גם פרשה שלישית ,שאקרא על פה.

תנאי נוסף הוא ,שיהיו שתי הפרשות קרובות זו לזו ,בשיעור כזה ,שיספיק
לגלול מזו לזו קודם שיגמור המתורגמן לתרגם מה שקרא הקוראא .אבל אם
רחוקות הן יותר משיעור זה אין מדלגים כי כשיהיו גוללים אחר שתרגם
המתרגם נמצאו ציבור יושבים וממתינים ואין זה כבוד הציבור.

ולהלן יתבאר בעזה"י ,למה אין מביאים ספר תורה שני ,שיהיה מוכן בפרשה
אחרונה ,ויוכל לקרוא בו בלא שיהיה צורך להמתין לגלילתו.

מדוע אין מביאים לכהן גדול שני ספרי תורה
ותנאי נוסף הוא שיהא הדילוג מפרשה מוקדמת לפרשה מאוחרת ,אבל
מפרשה מאוחרת לפרשה מוקדמת [=למפרע] לא ידלג.

נתבאר שכהן גדול קורא פרשת בעשור שבחומש הפקודים על פה ואין מביאים
לו ספר תורה שני שיקרא בו פרשה זו ונאמרו שני טעמים לכך.
לדעת רב הונא בר יהודה – הסיבה שאין מביאים ספר תורה נוסף היא משום
פגמו של ראשון ,שלא יהיו אומרים ,הראשון חסר ,ולכן הביאו ספר תורה שני
במקומו .ודווקא בקריאת אדם אחד יש לחוש לפגמו של ראשון ,אם יקרא בשני ספרי

האופן שבו מותר לדלג בנביא מפרשה לפרשה
דברי הנבואות אינם ציוויים ואזהרות ,ולא הקפידו בהם אם הקורא ידלג
מענין לענין ,אולם גם בקריאת הנביא לא ידלג מפרשה לפרשה ,אלא אם
יתקיימו שלושה תנאים.

תורה ,אבל כשבכל ספר יקרא אדם אחר ,אין לחוש ,כמבואר להלן בקריאת ראש חודש
טבת שחל בשבת.

ולדעת רבי שמעון בן לקיש – הסיבה שאין מביאים ספר תורה נוסף היא,
משום ברכה שאינה צריכה ,שכן אם יהיה קורא בספר אחר ,יצטרך לברך פעם
נוספת על הקריאה ,וזו ברכה שאינה צריכה.

תנאי אחד הוא ,שיהיו שתי הפרשות באותו נביא[ ,ולענין זה כל תרי עשר

נחשבים כספר אחד] ,אבל לא ידלג מספר לספר.
ותנאי נוסף הוא ,שיהיו שתי הפרשות קרובות בשיעור שלא יפסיק המתורגמן
עד שידלג מזו לזו ,אבל אם רחוקות הן יותר משיעור זה ,לא ידלג אף על פי
ששתיהן בספר אחד.

קריאת התורה בראש חודש טבת שחל להיות בשבת

ותנאי נוסף הוא שיהא הדילוג מפרשה מוקדמת לפרשה מאוחרת ,אבל
מפרשה מאוחרת לפרשה מוקדמת [=למפרע] לא ידלג.

לדברי רבי יצחק נפחא ,ראש חודש טבת שחל להיות בשבת ,מביאין שלשה
ספרי תורה( .א) באחד קוראים בענינו של יום [כלומר פרשת השבוע כסדר
הפרשיות].

(ב) באחד קוראים של ראש חודש ["ובראשי חודשיכם"]( .ג) ובאחד קוראים של
חנוכה [בפרשת הנשיאים].

פרשות שכהן גדול קורא ביום הכפורים
כבר נתבאר ששלוש פרשות כהן גדול קורא ביום הכפורים ,שכולן מענין היום.

ומאחר שבכל ספר קורא אדם אחר ,אין בהוצאת ספר נוסף משום פגמו של
הספר הקודם.

א .פרשה ראשונה היא סדר עבודת יום הכפורים שבתחילת פרשת אחרי מות.
ב .פרשה שניה היא פרשת אך בעשור ,בסדר "אמור אל הכהנים" ,בה מבואר
מצוות עינוי ושביתה ממלאכה.

שמונה ברכות שכהן גדול מברך אחר הקריאה

ושתי הפרשות הנ"ל ,בספר ויקרא ,קרובות זו לזו

לאחר שכהן גדול קורא ביום הכפורים את פרשיות היום ,הוא מברך שמונה
ברכות.

ג .ופרשה שלישית היא פרשת בעשור שבסדר פינחס[ ,בחומש הפקודים הוא

חומש במדבר] ,בה מבוארים קרבנות המוספים.

א .על התורה .כלומר ברכה שמברכים אחר קריאת התורה כדרך שמברכים
בבית הכנסת" ,אשר נתן לנו תורת אמת וכו'".

שתי פרשות ראשונות קורא מתוך ספר תורה אחד ,כי קרובות הן זו לזו ,ויכול
לגלול מזו לזו ,עד שלא יפסוק המתורגמן.

ב .על העבודה .היא ברכת עבודה כעין ברכת עבודה שאנו אומרים בתפילה,
"רצה בעמך ישראל ותרצה העבודה בדביר ביתך כו' ברוך אתה ה' [אלוקי

אבל פרשה שלישית רחוקה מהן ,ואינו יכול להספיק לגלול אליה עד שלא
יפסוק המתורגמן ,ולכן אינו גולל אליה ספר תורה ,אלא סוגר הספר ומניחו
בחיקו ,וקורא פרשה זו על פה.

ישראל מן העולם ועד העולם] ,שאותך לבדך ביראה נעבוד" .וברכה זו מברך
בשביל העבודה שעבד.
ג .על ההודאה .היא ברכת הודאה כמו שאנו אומרים בתפילה" ,מודים אנחנו
לך כו' ברוך אתה ה' הטוב לך להודות" .וסומך ברכת הודאה לברכת עבודה,
שאין עבודה בלא הודאה ,שנאמר "זֹבֵׂ חַ תֹודָ ה ְיכַבְ ָד ְננִ י" (תהילים נ' כ"ג) ,תחילה
זובח ,ומיד אחר כך מודה.

וכדי שלא להוציא לעז על ספר תורה ,שיהיו סבורים שחסרה בו פרשה זו ,ולכן
קורא אותה על פה ,לכן קודם שקורא פרשה שלישית על פה אומר ,יותר ממה
א שכן היה מנהגם ,כל פסוק ,לאחר שקראו הקורא ,היה המתורגמן חוזר ומתרגמו לציבור
בארמית.
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[פרק י"ד פסוקים כ"ב-כ"ז] שבסדר ראה( .ד) ודולג וקורא פרשת "כי תכלה
לעשר" [פרק כ"ו פסוקים י"ב-ט"ו] שבסדר כי תבוא[ .וטעם קריאת שתי פרשיות
אלו ,מפני שהוא זמן אסיף ,ומתנות עניים ,והפרשת תרומות ומעשרות .ואף על פי
שפרשת המלך מפסקת בין עשר לכי תכלה ,קורא את אלה יחד ,שלא להפסיק

ה .על המקדש .כלומר מתפלל על המקדש ,וחותם" ,ברוך אתה ה' שבחר
במקדש".

במעשרות]( .ה) ודולג וקורא ברכות וקללות [פרק כ"ז]( .ו) וחוזר למפרע וקורא
ה
פרשת המלך [פרק י"ז פסוקים י"ד-כ'] .כן נראה מפירוש רש"י ,שקורא תחילה
ברכות וקללות ,ואחר כך פרשת המלך .אולם לפי גרסת המשנה לפנינו ,תחילה קורא

ו .על הכהנים .כלומר מתפלל על הכהנים ,וחותם "ברוך אתה ה' שבחר בזרעו
של אהרן".

פרשת המלך ,ואחר כך ברכות וקללות ,וגומר כל הפרשה .ובתחילת הפרק נתבאר,
שפרשת המלך נאמרת בלשון הקדש דווקא ,ולכאורה הכוונה לכל מה שהוא
קורא.

ז .על ישראל .כלומר מתפלל על ישראל ,וחותם "ברוך אתה ה' הבוחר בעמו
ישראל".

ואחר הקריאה המלך מברך שמונה ברכות ,כשמונה הברכות שכהן גדול מברך
ביום הכפורים אחר קריאתו ,אלא שתחת ברכת מחילת עון שכהן גדול מברך
ביום הכפורים ,המלך מברך בחג ברכת רגלים" ,מקדש ישראל והזמנים".

ח .על ירושלים .כלומר מתפלל על ירושלים ,וחותם "ברוך אתה ה' הבוחר
בירושלים".
ט .שאר התפילה .תפילה ,תחינה ,רנה ,ובקשה ,שעמך ישראל צריכים
להיוושע .וחותם "ברוך אתה ה' שומע תפילה"א.

זמן קריאת פרשת המלך

-

בענין הזמן של קריאת פרשת המלך בהקהל ,כתבה תורה חמישה פרטים( :א)
" ִמ ֵׂקץ שֶ בַ ע שָ נִ ים"( .ב) "בְ מֹעֵׂ ד"( .ג) " ְשנַת הַ ְש ִמטָ ה"( .ד) " ְבחַ ג הַ סֻ כֹות"( .ה)
"בְ בֹוא כָל ִי ְש ָר ֵׂאל" .ולהלן יתבאר בעזה"י ,למה היה צורך לפרט כל כך.

לאחר שכהן גדול סיים לקרוא הפרשיות ,ולברך הברכות ,היה כל אחד ואחד
מן הצבור מביא ספר תורה שלו מביתו לעזרהב ,וקורא בו ,כדי להראות חזותו
לרביםג ,כלומר ,שיראו הכל כמה נאה ספר תורה שלו ,ותפארת בעליה ,שטרח
להתנאות במצוהד.

אם היה נכתב רק " ִּמ ֵּקץ ֶׁשבַ ע ׁשָּ ִּנים" ,היה מקום לומר ,שמשעת הציווי,
כלומר משנת הארבעים שהיו ישראל בערבות מואב ,ונאמרה להם פרשה ,זו
ממנה ימנו שבע שנים ,ובסופם יקרא המלך הפרשה בהקהל ,אף על פי שלא
תהא אותה שנה מוצאי שמיטה ,שהרי לא החלו למנות שנות שמיטה ויובל
אלא אחר ארבע עשרה שנה של כיבוש וחלוקה ,ולכן נכתב " ְׁשנַת הַ ְש ִּמטָּ ה",
לומר שתהא קריאת הפרשה בסוף שנת השמיטה.

פרשת המלך
במוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות של מוצאי שמיטה ,עושים למלך
בימה של עץ בעזרת הנשים ,והוא יושב עליה ,וקורא פרשיות מספר דברים,
אֹותם לֵׂאמֹר ִמ ֵׂקץ שֶ בַ ע שָ נִים בְ מֹעֵׂ ד ְשנַת הַ ְש ִמ ָטה בְ ַחג הַ סֻ כֹות.
ָ
שנאמר" ,וַיְצַ ו מֹשֶ ה
תֹורה
בְ בֹוא כָל ִי ְש ָר ֵׂאל ל ֵָׂראֹות ֶאת פְ נֵׂי ה' אֱ ֹל ֶקיָך בַ מָ קֹום אֲ שֶ ר יִבְ חָ ר ִת ְק ָרא ֶאת הַ ָ
הַ ז ֹאת ֶנגֶד ָכל ִי ְש ָר ֵׂאל ְב ָאזְ נֵׂיהֶ םַ .ה ְקהֵׂ ל ֶאת הָ עָ ם הָ אֲ נ ִָשים וְ הַ ּנ ִָשים וְ הַ טַ ף וְ ג ְֵׂרָך
אֲ שֶ ר בִ ְשעָ ֶריָך לְמַ עַ ן ִי ְש ְמעּו ּולְמַ עַ ן ִיל ְְמדּו וְ י ְָראּו ֶאת ה' אֱ ֹל ֵׂקי ֶכם וְ שָ ְמרּו ַלעֲשֹות
תֹורה הַ ז ֹאתּ .ובְ נֵׂיהֶ ם אֲ שֶ ר ל ֹא י ְָדעּו יִ ְש ְמעּו וְ לָ ְמדּו לְיִ ְר ָאה ֶאת ה' אֱ ֹל ֵׂקיכֶם כָל
ֶאת כָל ִדבְ ֵׂרי הַ ָ

אך עדיין היה מקום לומר ,שתהא קריאת הפרשה בסוף שנת השמיטה עצמה,
קודם ראש השנה של שמינית ,ולכן נאמר "בְ מֹּעֵּ ד" ,ללמד שתהא הקריאה
במועד שאחר סוף השנה ,כלומר בתחילת שנה שמינית.
אמנם אם היה נכתב רק "בְ מֹעֵׂ ד" ,היה מקום לומר שהכוונה לראש השנה,
הקרוי מועד ,ככל המועדים ,ולכן נאמר "בְ חַ ג הַ סֻ כֹות" ,ללמד ,שהכוונה לחג
הסוכות.

הַ י ִָמים אֲ שֶ ר ַא ֶתם חַ יִ ים עַ ל הָ אֲ דָ מָ ה אֲ שֶ ר ַא ֶתם עֹבְ ִרים ֶאת הַ י ְַרדֵׂ ן שָ מָ ה ל ְִר ְש ָתּה" (דברים ל"א י'-
י"ג).

אך עדיין היה מקום לומר ,שתהא הקריאה בסוף החג ,כלומר ביום טוב
ִּש ָּר ֵּאל" ,ללמד שתהא הקריאה בתחילת
אחרון ,לפיכך נאמר "בְ בֹוא כָּל י ְ
המועד שעה שהכל באיםו.

ואלו הפרשיות שקורא( :א) מתחילת הספר עד פרשת "שמע" [עד פרק ו' פסוק

ט] שבסדר ואתחנן [וטעם קריאת פרשת זו ,כי יש בה קבלת מלכות שמים]( .ב) ודולג
וקורא פרשת "והיה אם שמוע" [פרק י"א פסוקים י"ג-כ"א] ,שבסדר עקב[ ,וטעם
קריאת פרשה זו ,כי יש בה קבלת עול מצוות]( .ג) ודולג וקורא פרשת "עשר תעשר"

ה ואף יש כאן דילוג בתורה בכדי שיפסיק התורגמן ,אין למלך תורגמן ,ואין מתרגמין אחריו.
[רש"י].
ו ומיהו ביום טוב לא ,שאין תיקון הבימה דוחה לא את השבת ולא יום טוב ,ומאתמול נמי לא
עבדינן לה ,דדחקא לה עזרה .והאי טעמא מפרש בגמרא ירושלמי במסכת מגילה ,דקתני הקהל
מאחרין כשחל להיות בשבת ,וקאמר מפני הבימה ,ונעבדה מאתמול ,דחקא לה עזרה[ .רש"י].
תימה ,השתא דכתיב "בחג הסוכות"" ,במועד" למה לי? ועוד ,לא ליכתוב אלא "מקץ שבע שנים
שנת השמיטה בבא כל ישראל ליראות" ואנא ידענא דלאו היינו מרראש השנה דאז אינם באים
ליראות .ויש לומר ,אם כן הוה אמינא בחג המצות ,להכי איצטריך בחג הסוכות .מיהו "במועד"
לא הוה צריך .ונראה דלהכי איצטריך ,משום ד"בבא כל ישראל ליראות" משמע מאתחלתא
דמועד ביום ראשון ,קא משמע לן "במועד" ,דמשמע בתוך המועד .ואהני "בבא כל ישראל"

א פתחה המשנה ,שהיה מברך שמונה ברכות ,ופרטה תשע ברכות .ולכן יש שאינם גורסים ברכת
"על ירושלים" .ומרש"י כאן משמע ,שלא היה גורס "על הכהנים" .ויש שגורסים את כולם ,אלא
שהברכה האחרונה אינה ממניין הברכות ,הנקראות ברכות כהן גדול.
ב דקסבר אין איסור הוצאה ביום הכפורים .אי נמי ירושלים דלתותיה נעולות בלילה ,ומערבין את
כולה[ .רש"י].
ג יל"ע אם "כדי להראות חזותו לרבים" הוא סיבת הקריאה בו .או שעניין זה שהיו קוראים בתורה
לא היה צריך סיבה ,שודאי בגמר העבודה ,יש לכל אחד ללמוד ,אבל זו סיבה למה הביאו ספרי
תורה שלהם לשם ,ולא למדו על פה ,או בביתם.
ד דאמר מר" ,זה אלי ואנוהו" ,התנאה לפניו במצות ,בספר תורה נאה בציצית נאה[ .רש"י]
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מסכת סוטה ל"ב – מ"ב

הבאת ספר תורה למלך לקריאה של הקהל

מלך שמחל על כבודו

כשהמלך בא לקרוא פרשת הקהל ,חזן הכנסת היה נוטל ספר תורה ,ונותן
אותו לראש הכנסת ,וראש הכנסת נותן לסגן הכהנים ,והסגן נותן לכהן גדול,
וכהן גדול נותן למלך.

במסכת קידושין מבואר שנחלקו חכמים ,אם נשיא יכול למחול על כבודו.
ואמר רב אשי ,שלא נחלקו אלא בנשיא ,אבל במלך הכל מודים שאינו יכול
למחול על כבודו [=מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול] ,שנאמר "שֹום ָת ִשים
עָ לֶיָך מֶ לְֶך" (דברים י"ז ט"ו) ,שתהא אימתו עליך.
וכל זה כשמוחל על כבודו לכבוד בשר ודם ,אבל לכבוד המצווה ,רשאי הוא
למחול על כבודו .ולכן הותר לאגריפס לעמוד בקריאת פרשת הקהל ,אף על פי
שבכך הוא מוחל על כבוד המלכות ,שעושה כן לכבוד המצוה.

לחלוק כבוד לתלמיד במקום הרב
נתבאר שחזן הכנסת לא היה מביא את ספר התורה בעצמו למלך ,אלא הוא
מביא לראש הכנסת ,והוא לסגן ,והוא לכהן גדול ,והוא למלך.
ומתחילה רצו לומר ,שהסיבה שהעבירו את ספר התורה מזה לזה ,כי רצו
לכבד את כל אלו שקבלו את ספר התורה .ואמרו ,שאם כן ,יש ללמוד מכאן,
שחולקים כבוד לתלמיד במקום הרב ,שהרי אף שהמלך ,גדול מכולם ,כיבדו
גם את הפחותים ממנו.

דברים שהחניפו לאגריפס
נתבאר ,שאגריפס היה מלך מזרע הורדוס האדומי ,ולא היה מזרע ישראל,
ולפיכך כשקרא פרשת המלך ,והגיע לכתוב" ,שֹום ָת ִשים עָ לֶיָך מֶ לְֶך אֲ שֶ ר יִ בְ חַ ר ה'
אֱ ֹל ֶקיָך בֹו ִמ ֶק ֶרב ַאחֶ יָך ָת ִשים עָ לֶיָך מֶ לְֶך ל ֹּא תּוכַל ָּל ֵּתת עָּ ֶליָך ִּאיׁש נָּכְ ִּרי אֲ שֶ ר ל ֹא ָא ִחיָך הּוא"
(דברים י"ז ט"ו) ,זלגו עיניו דמעות ,שהמקרא הזה מלמד שהוא פסול למלכות.

ודחה זאת אביי ואמר ,שבאמת הסיבה שהעבירו את ספר התורה מזה לזה,
אינה כדי לכבד את כולם ,אלא כדי לכבד את המלך בלבד ,להראות שיש
שררות הרבה למטה ממנו.

אמרו לו ,אל תתירא אגריפס ,אחינו אתה ,אחינו אתה ,ואמרו לו כן כי אמו
היתה מישראל.
אולם באמת ,אף על פי שאמו היתה מישראל ,לא היה ראוי למלכות ,כי היה
מזרע של עבד ,וגנאי הדבר ,ולפיכך דברים שאמרו לו להניח דעתו ,דברי
חנופה היו.

ישיבת המלך בשעת קריאת פרשת הקהל
כשמביאים למלך את ספר התורה לקרוא בו ,הוא נעמד כדי לקבלו ,ואחר
שקיבלו ,הוא חוזר ויושב ,וקורא בישיבה.

ועל זה שנינו בברייתא משמו של רבי נתן ,באותה שעה נתחייבו שונאי
ישראלב כלייה ,שהחניפו לו לאגריפס.

וכן היה לא רק במלכי בית דוד ,שלהם לבדם הותר לשבת בעזרה כפי שנתבאר,
אלא כן היה גם במלכי בית חשמונאי ,שהיה אסור להם לשבת בעזרה ,וזאת
משום שקריאה זו לא היתה בעזרה ,אלא בעזרת הנשים ,ששם מותר לכולם
לשבת.

ואמר רבי שמעון בן חלפתא ,מיום שגבר אגרופה של חנופה ,נתעוותו הדינים,
[שהחניפו הדיינים את בעלי הדין] ,ונתקלקלו המעשים[ ,שהגדולים ראו עוברי עבירה
ולא מיחו בידם מפני חנופה] ,ואין אדם יכול לומר לחבירו מעשי גדולים
ממעשיך[ ,שמתוך שלא מיחו בעוברי עבירה ,למדו הדורות את מעשיהם ,ונמצא כולם
עוברים].

עמידת אגריפס המלך בשעת קריאת פרשת הקהל
נתבאר ,שאחר שקיבל המלך את ספר התורה לקרוא בו פרשת הקהל ,הוא
יושב ,וקורא מיושב.

להחניף לרשעים בעולם הזה

ומבואר במשנתנו ,שאגריפס המלך ,שהיה מלך כשר מזרעו של הורדוסא,
מאחר שעמד לקבל ספר תורה ,נשאר עומד ,וקרא כל הפרשה מעומד,
ושבחוהו חכמים.

לדעת רבי יהודה בר מערבא או רבי שמעון בן פזי ,מותר להחניף לרשעים
בעולם הזה ,שנאמר ,שלעתיד לבוא" ,ל ֹּא י ִָּּק ֵּרא עֹוד ְלנָּבָּ ל נ ִָּּדיב ּולְ כִּ ילַיג ל ֹא
י ֵָׂאמֵׂ ר שֹועַ ד" (ישעיהו ל"ב ה') ,ויש ללמוד ,שדווקא לעתיד לבוא לא יהיה כן ,אבל
בעולם הזה ,מותר להחניף לנבל ,ולקרותו נדיב.
וכן דעת רבי שמעון בן לקיש ,שמותר להחניף לרשעים בעולם הזה ,ולמד זאת
אתי חֵׂ ן בְ עֵׂינֶיָך וְ לָ ַק ְח ָת
מיעקב שהחניף לעשיו ,ואמר לו" ,וַי ֹאמֶ ר ַי ֲעקֹב ַאל נָא ִאם נָא מָ צָ ִ
יתי ָּפנֶיָך כִּ ְראֹּת פְ נֵּי אֱ ֹל ִּקים ַו ִת ְרצֵׂ נִ י" (בראשית ל"ג י'),
ִמנְ חָ ִתי ִמי ִָדי כִּ י עַ ל כֵּן ָּר ִּא ִּ
כלומר חשובה לי ראיית פניך כמו שראיתי מלאך אלוקים.

דמשמע מאתחלתא דמועד ,לא ביום ב' או ביום ג' ,אלא במוצאי יום טוב הראשון .אבל פירוש
רש"י תמוה ,דפירש דמהאי טעמא ביום טוב ראשון לא ,דתיקון בימה אינה דוחה יום טוב ,כיון
דגזירת הכתוב לקרות מאתחלתא דמועד ,יקראו בלא בימה ,מנלן דבימה מעכבת? להכי מסתבר
כדפירשתי .ונראה דהיו בונין הבימה מערב יום טוב בנין של פרקים ,ובחולו של מועד לא היו עושין
שום בנין ,אלא מקימין אותה ,ומחברין הפרקים יחד ,ואם לא בנו אותה מערב יום טוב ,נראה
דבניינה לא היה דוחה אפילו חולו של מועד[ .תוס'].
א והוא שנחרב בית המקדש בימיו[ .רש"י]

ב כלומר ישראל עצמם .אלא שלא רצו להזכיר הקללה על שם ישראל ,וכינו אותם בשם שונאי
ישראל .וכן הוא במקומות רבים.
ג לשון "כלתה נפשי" ,שמתאוה לשתות יין תדיר[ .רש"י].
ד לשון אדון ,שהכל שועין ופונין אליו[ .רש"י].
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א .ואמר רבי אלעזר ,כל עדה שיש בה חנופה ,מאוסה כנדה ,שנאמר" ,כִ י עֲדַ ת
חָ נֵׂף ַגלְמּוד" (איוב ט"ו ל"ד) ,והוא לשון נידות ,שכן בכרכי הים קוראים לנידה
גלמודה ,לומר גמולה ומופרדת מבעלה.

ולוי חולק על כך ואומר ,שלא נתכוון להחניף לו ,אלא לאיים עליו ,ולהודיעו
שהוא רגיל לראות מלאכים ,שבכך ירא ממנו .משל למה הדבר דומה ,לאדם
שזימן את חבירו ,והכיר בו שמבקש להורגו ,אמר לו ,טעם תבשיל זה שאני
טועם אצלך ,כתבשיל שטעמתי בבית המלך ,ומאחר ששמע חבירו ,שהמלך
מכירו ,ירא ממנו ,ולא הרגו.

ב .ואמר רבי אלעזר ,כל עדה שיש בה חנופה ,לסוף גולה ,שנאמר בה "כִ י עֲדַ ת
חָ נֵׂף ַגלְמּוד" ,וענין זה נסמך לגלות ככתוב" ,וְ ָאמַ ְר ְת בִ לְבָ בְֵׂך ִמי ָילַד לִי ֶאת ֵׂאלֶה וַ אֲ נִי
סּורה וְ ֵׂאלֶ ה ִמי גִ דֵׂ ל הֵׂ ן אֲ נִי נִ ְש ַא ְר ִתי לְבַ ִדי ֵׂאלֶ ה ֵׂאיפֹה הֵׂ ם" (ישעיהו
ְשכּולָה וְ ַגלְמּודָ ה ֹגלָה וְ ָ
מ"ט כ"א).

אדם שיש בו חנופה
א-ב .אמר רבי אלעזר ,כל אדם שיש בו חנופה ,מביא אף לעולם ,שנאמר,
"וְ חַ ְנ ֵׂפי לֵׂב י ִָשימּו ָאף ל ֹא יְ שַ ּוְ עּו כִ י אֲ סָ ָרם" (איוב ל"ו י"ג) ,ולא עוד ,אלא שאין תפלתו
נשמעת ,שנאמר" ,ל ֹא ְישַ ּוְ עּו כִ י אֲ סָ ָרם" ,כלומר ,כשיבואו עליהם יסורים לא
יועילם שועה.

ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה
אמר רבי ירמיה בר אבא ,ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה ,ואלו הן:
א .כת לצים .שנאמר" ,מָ שַ ְך [הקב"ה] יָדֹו ֶאת ֹלצְ ִצים

ג .ואמר רבי אלעזר ,כל אדם שיש בו חנופה ,אפילו עוברים שבמעי אמם
מקללים אותו ,שנאמר " ,אֹמֵׂ ר לְ ָרשָ ע צַ ִדיק ָא ָתה יִ ְקבֻהּו [=יקללוהו] עַ ִמים
יִזְ עָ מּוהּו לְאֻ ִמים [=עוברים]" (משלי כ"ד כ"ד) .ואין קוב אלא קללה ,שנאמר "מָ ה
ֶאקֹב ל ֹא ַקבֹה ֵׂאל ּומָ ה ֶאזְ עֹם ל ֹא זָעַ ם ה'" (במדבר כ"ג ח') .ואין לאום אלא עוברים
ּושנֵׂי ְלאֻ ִמים ִממֵׂ עַ יִ ְך יִ פָ ֵׂרדּו ּולְ אֹם ִמ ְלאֹם יֶאֱ מָ ץ וְ ַרב
שנאמר "וַי ֹאמֶ ר ה' לָ ּה ְשנֵׂי גֹויִ םא בְ בִ ְטנְֵׂך ְ

[שלא להיות עימהם]" (הושע

ז' ה').
ב .כת חנפים ,שנאמר" ,כִ י ל ֹא ְל ָפנָיו חָ נֵׂף יָבֹוא" (איוב י"ג ט"ז).

ג .כת שקרים .שנאמר "ל ֹא יֵׂשֵׂ ב בְ ֶק ֶרב בֵׂ ִיתי עֹשֵׂ ה ְר ִמ ָיה דֹבֵׂ ר ְש ָק ִרים ל ֹא יִכֹון ְל ֶנגֶד
עֵׂ ינָי" (תהלים ק"א ז').

ַי ֲעבֹד צָ עִ יר" (בראשית כ"ה כ"ג).

ד .כת מספרי לשון הרע .שנאמר" ,כִ י ל ֹא ֵׂאל חָ פֵׂץ ֶרשַ ע ָא ָתה ל ֹא ְיג ְֻרָך ָרע"
(תהלים ה' ה') ,כלומר לא יגור עמך רעב ,וענין זה מדבר במספרי לשון הרע,
שנאמר באותו ענין "כִ י ֵׂאין בְ פִ יהּו נְכֹונָה ִק ְרבָ ם ַהּוֹות ֶקבֶ ר ָפתּוחַ גְ רֹונָם ְלשֹונָם
יַחֲ לִיקּון" (תהילים ה' י').

ד .ואמר רבי אלעזר ,כל אדם שיש בו חנופה ,נופל בגיהנם ,שנאמר" ,הֹוי
הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טֹוב וְ לַ טֹוב ָרע שָ ִמים חֹשֶ ְך לְ אֹור וְ אֹור לְ חֹשֶ ְך שָ ִמים מַ ר לְ מָ תֹוק ּומָ תֹוק לְמָ ר ...
ָלכֵׂן כֶאֱ כֹל ַקש ְלשֹון ֵׂאש וַחֲ שַ ש לֶ הָ בָ ה י ְִרפֶה שָ ְרשָ ם כַמָ ק יִ ְהיֶה ּופִ ְרחָ ם כ ָָאבָ ק ַיעֲלֶ ה כִ י
מָ אֲ סּו ֵׂאת תֹו ַרת ה' צְ בָ אֹות וְ ֵׂאת ִא ְמ ַרת ְקדֹוש יִ ְש ָר ֵׂאל נִ ֵׂאצּו" (ישעיהו ה' כ'-כ"ד).

סליק פרק אלו נאמרין

המחניף לחבירו
ואמר רבי אלעזר ,כל המחניף לחבירו ,סוף נופל בידו ,ואם אינו נופל בידו ,נופל
ביד בנו ,ואם אינו נופל ביד בנו ,נופל ביד בן בנו.
וכן מצינו בירמיה ,שכשהתנבא חנניה בן עזור נבואת שקר ,שתשוב גלות יכניה
וכלי המקדש ,היה לירמיה לומר לו בפירוש ,שקר אתה מנבא ,והוא לא אמר לו
את לְהָ ִשיב כְ לֵׂי בֵׂ ית ה' וְ כָל
ָקם ה' ֶאת ְדבָ ֶריָך אֲ שֶ ר נִבֵׂ ָ
כן ,אלא אמרָ " ,אמֵׂ ן ֵׂכן ַיעֲשֶ ה ה' י ֵׂ
הַ גֹולָ ה ִמבָ בֶ ל ֶאל הַ מָ קֹום הַ זֶה" (ירמיהו כ"ח ו') ,וחנופה היא שלא הכחישו בפירוש .וסופו
שנפל ביד בן בנו של חנניה ,כמבואר בכתוביםַ " ,ו ְי ִהי הּוא בְ שַ עַ ר בִ ְני ִָמן וְ שָ ם בַ עַ ל
ּושמֹו ִי ְר ִאיָיה בֶ ן שֶ ל ְֶמיָה בֶ ן חֲ נַנְ יָה ַוי ְִתפֹש ֶאת ִי ְר ְמיָהּו הַ ּנָבִ יא לֵׂאמֹר ֶאל
פְ ִקדֻת ְ
הַ ַכ ְש ִדים ַא ָתה ֹנפֵׂלַ .וי ֹאמֶ ר יִ ְר ְמיָהּו שֶ ֶקר ֵׂאינֶּנִ י ֹנפֵׂל עַ ל הַ ַכ ְש ִדים וְ ל ֹא שָ מַ ע ֵׂאלָ יו
ַוי ְִתפֹש י ְִר ִאיָיה בְ ִי ְר ְמיָהּו וַ יְבִ ֵׂאהּו ֶאל הַ שָ ִרים" (ירמיהו ל"ז י"ג-י"ד).

ב י"ג כאן" ,צדיק אתה ה' לא יגור במגורך רע" .וכתבו התוס' במסכת חגיגה ,אין זה מקרא ,אלא
לא יגורך.

א "גיים" כתיב.
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