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חק לישראל – פרשת בלק יום ד'
תורה -

במדבר פרק כב'

ולכָ ה ּנָא קָ בָ ה ִ ּלי אֵ ת
ֹאמר אֵ לַ י אֶ עֱ ֶ ׂשה ּ ְ
)יז( ִּכי כַ ֵּבד אֲ כַ ּ ֶב ְד ָך ְמאֹ ד וְ כֹל אֲ ׁ ֶשר ּת ַ
ולכָ ה ּנָא קָ בָ ה ִ ּלי אֵ ת
שה ּ ְ
ֹאמר אֵ לַ י אֶ עֱ ֶ ׂ
ֲשר ּת ַ
הָ ָעם הַ זֶּה) :יז( ִּכי כַ ּ ֵבד אֲ כַ ּ ֶב ְד ָך ְמאֹ ד וְ ֹכל א ׁ ֶ
הָ ָעם הַ זֶּה:

יתא ְכ ַען לוֹ ט ִלי יָת ַע ּ ָמא הָ ֵדין:
ימר ִלי אַ ְע ּ ֵבד וְ ִא ָ
אֲרי יְ קָ ָרא אֲ י ְ ַּק ִר ּנ ְָך לַ ח ֲָדא וְ ֹכל ִ ּדי ֵת ַ
ֵ
)יז(

ֹאמר אֶ ל ַע ְב ֵדי בָ לָ ק ִאם יִ ּ ֶתן ִלי בָ לָ ק ְמלֹא בֵ יתוֹ ּ ֶכסֶ ף וְ זָהָ ב
)יח( וַ יּ ַַען ִּב ְל ָעם וַ יּ ֶ
בר אֶ ת ּ ִפי יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהָ י לַ עֲ שׂ וֹ ת ְק ַט ּנָה אוֹ גְ דוֹ לָ ה) :יח( וַ יּ ַַען ִ ּב ְל ָעם
אוכַ ל לַ עֲ ֹ
לֹא ּ
אוכַ ל לַ עֲ בֹר אֶ ת ּ ִפי יְ הֹוָ ה
וַ ּי ֶ
ֹאמר אֶ ל ַע ְב ֵדי בָ לָ ק ִאם יִ ּתֶ ן ִלי בָ לָ ק ְמלֹא בֵ יתוֹ ּ ֶכסֶ ף וְ זָ ָהב לֹא ּ
ית ּה ְּכסַ ף
אֲמר ְל ַע ְב ֵדי בָ לָ ק ִאם יִ ּ ֶתן ִלי בָ לָ ק ְמלֵ י בֵ ֵ
אלֹהָ י לַ עֲ שׂ וֹ ת ְק ַט ּנָה אוֹ גְ דוֹ לָ ה) :יח( וְ אָ ֵתב ִּב ְל ָעם וַ ַ
ֱ
ימ ָרא ַדיְ ָי אֱלָ ִהי ְלמֶ ְע ַּבד זְ ֶע ְר ּ ָתא אוֹ ַר ְּב ָתא:
ו ְּדהָ ב לֵ ית ִלי ְר ׁש ּו ְל ֶמ ְע ַּבר ַעל גְּ ז ֵַרת ֵמ ְ
)יט(

בו נָא בָ זֶה ּגַ ם אַ ּ ֶתם הַ ָּליְ לָ ה וְ אֵ ְד ָעה ַמה יֹּסֵ ף יְ הֹוָ ה ַ ּד ֵּבר ִע ּ ִמי:
וְ ַע ּ ָתה ְׁש ּ

בו נָא בָ זֶה ּגַ ם אַ ּ ֶתם הַ לָּ יְ לָ ה וְ אֵ ְד ָעה ַמה יֹּסֵ ף יְ הֹוָ ה ַ ּד ּ ֵבר ִע ּ ִמי:
וְ ַע ּ ָתה ְׁש ּ

)יט(

)יט( ו ְּכ ַען אוֹ ִריכ ּו ְכ ַען

יליָא וְ ִא ַ ּדע ָמא יוֹ סֵ ף יְ ָי ְל ַמ ָּללָ א ִע ּ ִמי:
הָ כָ א אַ ף אַ ּתוּן ְּבלֵ ְ

קום
)כ( וַ ָיּבֹא ֱאל ִֹהים אֶ ל ִּב ְל ָעם לַ יְ לָ ה וַ ּי ֶ
או הָ ֲאנ ִָׁשים ּ
ֹאמר לוֹ ִאם ִל ְקרֹא ְל ָך ָּב ּ
לֵ ְך ִא ּ ָתם וְ אַ ְך אֶ ת הַ ָ ּדבָ ר אֲ ׁ ֶשר אֲ ַד ֵּבר אֵ לֶ ָ
שה) :כ( וַ יָ ּבֹא ֱאל ִֹהים אֶ ל
יך אֹ תוֹ ַתעֲ ֶ ׂ

ֲשר
קום לֵ ְך ִא ּ ָתם וְ אַ ְך אֶ ת הַ ָ ּדבָ ר א ׁ ֶ
ִּב ְל ָעם לַ יְ לָ ה וַ ּי ֶ
או הָ ֲאנ ִָׁשים ּ
ֹאמר לוֹ ִאם ִל ְקרֹא ְל ָך ָּב ּ
ְ
אֲמר לֵ ּה ִאם ְל ִמ ְק ֵרי לָ ך אֲ תוֹ
יליָא וַ ַ
קֳדם יְ ָי ְל ִב ְל ָעם ְּבלֵ ְ
ימר ִמן ָ
אֲתא ֵמ ַ
שה) :כ( וַ ָ
ֲא ַד ּ ֵבר אֵ לֶ יָך אֹ תוֹ ַתעֲ ֶ ׂ
ָת ּה ּ ַת ְע ּ ֵבד:
אֲמ ּ ֵלל ִע ּ ָמ ְך י ֵ
ג ְֻב ַר ּיָא קוּם ִאזֵּל ִע ּ ְמהוֹ ן ו ְּב ַרם יָת ּ ִפ ְת ּגָ ָמא ִ ּדי ַ

ש ֵרי מוֹ אָ ב) :כא( וַ יָ ּקָ ם ִ ּב ְל ָעם
ֲבש אֶ ת אֲתֹ נוֹ וַ יֵּלֶ ְך ִעם ָ ׂ
)כא( וַ יָּקָ ם ִּב ְל ָעם ַּבבּ ֹקֶ ר וַ ַיּח ׁ
ש ֵרי מוֹ אָ ב) :כא( וְ קָ ם ִּב ְל ָעם ְּבצַ ְפ ָרא וְ ז ֵָרז יָת אַ ּ ָתנ ֵּה וַ אֲ זַל ִעם
חֲבש אֶ ת אֲ תֹ נוֹ וַ יֵּלֶ ְך ִעם ָ ׂ
ַּבבּ ֹקֶ ר וַ ַיּ ׁ
ַר ְב ְרבֵ י מוֹ אָ ב:

הוא
הוא וַ יִ ּ ְת ַי ֵ ּצב ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה ַּב ֶ ּד ֶר ְך ְל ָ ׂש ָטן לוֹ וְ ּ
)כב( וַ יִ ּחַ ר אַ ף ֱאל ִֹהים ִּכי הוֹ לֵ ְך ּ
הוא וַ יִ ּ ְתיַ ֵ ּצב ַמ ְלאַ ְך
רֹכֵ ב ַעל אֲתֹ נוֹ ּ ְׁ
ושנֵי נ ְָע ָריו ִע ּמוֹ ) :כב( וַ יִ ּחַ ר אַ ף ֱאל ִֹהים ִּכי הוֹ לֵ ְך ּ

אֲרי אָ זֵל הוּא
ושנֵי נְ ָע ָריו ִע ּמוֹ ) :כב( ו ְּתקֵ ף ָרגְ זָא ַדיְ ָי ֵ
הוא רֹכֵ ב ַעל ֲאתֹ נוֹ ּ ְׁ
יְ הֹוָ ה ַּב ֶ ּד ֶר ְך ְל ָ ׂ
ש ָטן לוֹ וְ ּ
ש ָטן לֵ ּה וְ הוּא ָר ִכיב ַעל אַ ּ ָתנ ֵּה ו ְּת ֵרין עוּלֵ מוֹ ִהי ִע ּ ֵמ ּה:
וְ ִא ְת ַע ּ ַתד ַמ ְלאָ כָ א ַדיְ ָי ְּבאָ ְרחָ א ְל ָ ׂ

רש"י
)יז( כי כבד אכבדך מאד ) -במדבר רבה(
יותר ממה שהיית נוטל לשעבר )ר"ל
במלחמת סיחון( אני נותן לך:
)יח( מלא ביתו כסף וזהב  -למדנו שנפשו
רחבה ומחמד ממון אחרים אמר ראוי לו ליתן
לי כל כסף וזהב שלו שהרי צריך לשכור
חיילות רבות ספק נוצח ספק אינו נוצח ואני
ודאי נוצח :לא אוכל לעבור  -על כרחו גלה
שהוא ברשות אחרים ונתנבא כאן שאינו יכול
לבטל הברכות שנתברכו האבות מפי השכינה:
)יט( גם אתם  -פיו הכשילו גם אתם סופכם
לילך בפחי נפש כראשונים :מה יסף  -לא
ישנה דבריו מברכה לקללה הלואי שלא יוסיף

לברך כאן נתנבא שעתיד להוסיף להם ברכות
על ידו:
)כ( אם לקרא לך  -אם הקריאה שלך וסבור
אתה ליטול עליה שכר קום לך אתם :ואך -
על כרחך את הדבר אשר אדבר אליך אותו
תעשה ואעפ"כ וילך בלעם אמר שמא אפתנו
ויתרצה:
)כא( ויחבש את אתנו  -מכאן שהשנאה
מקלקלת את השורה שחבש הוא בעצמו .אמר
הקב"ה רשע כבר קדמך אברהם אביהם
שנאמר )בראשית כב( וישכם אברהם בבקר
ויחבוש את חמורו :עם שרי מואב ) -במדבר
רבה( לבו כלבם שוה:
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חק לישראל – פרשת בלק יום ד'
)כב( כי הולך הוא  -ראה שהדבר רע בעיני
המקום ונתאוה לילך :לשטן לו ) -שם( מלאך
של רחמים היה והיה רוצה למנעו מלחטוא

נביא

שלא יחטא ויאבד :ושני נעריו עמו  -מכאן
לאדם חשוב היוצא לדרך יוליך עמו שני
אנשים לשמשו וחוזרים ומשמשים זה את זה:

– מיכה פרק ו' ז'-יב'

ילים ְּב ִר ְבבוֹ ת ַנחֲלֵ י ׁ ָש ֶמן הַ אֶ ּ ֵתן ְּבכוֹ ִרי ּ ִפ ְׁש ִעי ּ ְפ ִרי
)ז( הֲיִ ְרצֶ ה יְ הֹוָ ה ְּבאַ ְלפֵ י אֵ ִ
שי) :ז( היתרעי יי באלפי דכרין ברבבת נחלין דמשח האתן בוכרי חלף חובי חבוב
ִב ְטנִ י חַ ּ ַטאת נ ְַפ ִׁ
מעי חלף חטאי נפשי:

ומה יְ הֹוָ ה ּדוֹ ֵר ׁש ִמ ּ ְמ ָך ִּכי ִאם עֲ שׂ וֹ ת ִמ ְׁש ּ ָפט וְ אַ הֲבַ ת
)ח( ִהגִּ יד ְל ָך אָ ָדם ַמה ּטוֹ ב ּ ָ
ָ
אלֹהֶ יך) :ח( היחוה לך אנשא מה טב ומה יי תבע מנך אלהין למעבד דין
חֶ סֶ ד וְ הַ צְ נ ֵַע לֶ כֶ ת ִעם ֱ
דקשוט ולמרחם גמילות חסדא בדחלתא דאלהך:

ומי יְ ָע ָד ּה:
עו ַמ ּטֶ ה ּ ִ
תושיָּה יִ ְראֶ ה ְׁש ֶמ ָך ִׁש ְמ ּ
קוֹ ל יְ הֹוָ ה לָ ִעיר יִ ְק ָרא וְ ּ ִׁ

)ט (
נבייא דיי על קרתא מכלן ומלפיא דחלין לשמא שמע מלכא ושלטונא ושאר עמא דארעא:

עומה:
עוֹ ד הַ ִא ׁש ֵּבית ָר ׁ ָשע אֹ צְ רוֹ ת ֶר ׁ ַשע וְ אֵ יפַ ת ָרזוֹ ן זְ ּ ָ

) י(
אוצרין דרשע ומכילן דשקר מיתין לוט:

וב ִכיס אַ ְבנֵי ִמ ְר ָמה:
הַ אֶ זְ ּ ֶכה ְּבמֹאזְ נֵי ֶר ׁ ַשע ּ ְ

)יא(
מתקלין רברבין ודעדקין:

)ט( קל

)י( עוד האית בית רשיעא

)יא( היזכון במזנון דרשע ובכיס דביה

ול ׁשוֹ נָם ְר ִמיָּה ְּב ִפיהֶ ם:
רו ׁ ָשקֶ ר ּ ְ
ֲשר עֲ ִׁש ֶ
א ֶׁ
או חָ ָמס וְ י ְֹׁשבֶ יהָ ִ ּד ְּב ּ
יריהָ ָמ ְל ּ

)יב(
דעתיראה מלן אוצריהון חטוף ויתבהא ממללין שר ולישנהון נכלין בפומהון:

)יב(

רש"י
)ז( נחלי שמן  -למנחות .האתן בכורי  -קרבן
לפשעי:
)ח( הגיד  -הקב"ה לך אדם מה טוב לך
לעשות .והצנע לכת  -ת"י הוי צנוע למיהך
בדחלא דאלהך ,ד"א והצנע לכת לא כמדת
הקב"ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם אדם
מבייש את חבירו ובא לפייסו ואומר לו איני
מתרצה לך עד שיבא פלוני ופלוני שבזיתני
לפניהם אבל הקב"ה אין חפץ אלא שישוב
אליו בינו לבין עצמו:
)ט( קול ה' לעיר יקרא  -קל נבייא דה' על
קרתא מכריזין להם תשובה .ותושיה יראה
שמך  -ותושיה קורא להם הנביא אשר רואה
את שמך אשר נותן לב להתבונן ולראות דרכיך
ותושיה מוסב על מקרא שלמעלה הימנו.
שמעו מטה ומי יעדה  -הטו אזן ושמעו
מטה הפורענות אשר תרדה אתכם שהנביאים

מתרים בכם ושמעו מי הוא אשר ייעד אותו
הפורענות אם יכולת בידו לקיים מה שגוזר
ויונתן לא כן תירגם) .ותושיה יראה שמך -
מכאן שכל מי שאומר בכל יום מקרא
המתחיל ומסיים כמו שמתחיל ומסיים שמו
התורה מצילו מגיהנם(:
)י( עוד האש בית רשע אוצרות רשע  -ה"א
האש נקודה פתח לפי שהיא תמוה וכן פירושו
עוד לשון אורך ימים הוא ,האש כמו היש
)ובדברי הימים א ב( מצינו אישי אבי דוד
במקום ישי אף כאן אש במקום יש וכן
)בשמואל ב יד( אם אש להמין ולהשמאיל אם
יש להאמין ולהשמאיל ,וי"ת כן האית שיעלה
בלבבכם שיתקיים בית רשע לאורך ימי'
ואוצרות רשע .ואיפת רזון זעומה  -מדה
קטנה שעשיריכם מרמים בה העניים ומביאין
אותן לידי רזון והוא זעומה באפו של הקב"ה:
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חק לישראל – פרשת בלק יום ד'
כתובים

 -תהילים פרק צא' ח'-יג'

ַרק ְּב ֵעינ ָ
ֶיך ַת ִּביט וְ ִׁש ּ ֻל ַמת ְר ׁ ָש ִעים ִּת ְראֶ ה:

)ח( לחוד בעינך תהי מסתכל והיך מתגמרין

ש ְמ ּ ָת ְמעוֹ נ ֶָך:
ִּכי אַ ּ ָתה יְ הֹוָ ה ַמ ְח ִסי ֶע ְליוֹ ן ַ ׂ

)ט( עני שלמה וכן אמר ארום אנת הוא יי

)ח(
רשיעי תחמי:

)ט (
רוחצני במדור עלאה שויתא בית שכנתך:

)י( לֹא ְתאֻ ּנֶה אֵ לֶ ָ
יך ָר ָעה וְ נֶגַ ע לֹא יִ ְק ַרב ְּבאָ הֳלֶ ָך:

)י( אתיב מרי עלמא וכן אמר לא תארע

לך בישתא ומכתשא ומזיקיא לא יקרבון במשכניך:

)יא( ִּכי ַמ ְלאָ כָ יו יְ צַ ּוֶה ָּל ְך ִל ְׁש ָמ ְר ָך ְּבכָ ל ְ ּד ָרכֶ ָ
יך:

)יא( ארום מלאכוי יפקד עלך למטרינך בכל

אורחתך:

אונְ ָך ּ ֶפן ִּת ּגֹף ָּבאֶ בֶ ן ַרגְ לֶ ָך:
ַעל ַּכ ּ ַפיִ ם יִ ּ ָשֹ ּ

)יב(
בישא דמתיל לאבני רגלך:

)יב( על תוקפיהון יטלונך דלמא תתקל ביצרא

ַעל ׁ ַשחַ ל וָ פֶ ֶתן ִּת ְדר ְֹך ִּת ְרמֹס ְּכ ִפיר וְ ַתנִּ ין:

)יג(
אריא וחורמנא:

)יג( על גור בר ארוין ופתנא תבעוט תרמוס

רש"י
)ח( ושלמת  -כליון ,ולמה:
)ט( כי אתה  -אמרת .ה' מחסי  -והרי זה
מקרא קצר .עליון שמת מעונך  -את הקב"ה
שמת מעון מבטחך:

משנה

)י( לא תאנה  -לא תקרה וכן והאלהי' אנה
לידו )שמות כא(:
)יב( פן תגוף  -פן תכשל וכן כל לשון נגיפה
אצופי"ר בלע"ז:

– סנהדרין פרק י'

)א( ָּכל יִ שְׂ ָראֵ ל י ֵׁש לָ הֶ ם חֵ לֶ ק לָ עוֹ לָ ם הַ ָּבאֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )ישעיה ס( וְ ַע ּ ֵמ ְך ּ ֻכ ָּלם
שה י ַָדי ְל ִה ְת ּ ָפאֵ ר .וְ אֵ לּ ּו ׁ ֶשאֵ ין לָ הֶ ם
יר ׁש ּו אָ ֶרץ נֵצֶ ר ַמ ּ ָט ַעי ַמעֲ ֵ ׂ
יקים ְלעוֹ לָ ם יִ ְ
צַ ִ ּד ִ
חֵ לֶ ק לָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא ,הָ אוֹ ֵמר אֵ ין ְּת ִחיַּת הַ ּ ֵמ ִתים ִמן הַ ּתוֹ ָרה ,וְ אֵ ין ּתוֹ ָרה ִמן
הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ,וְ אַ ּ ִפיקוֹ רוֹ סַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,אַ ף הַ ּקוֹ ֵרא ִב ְספָ ִרים הַ ִחיצוֹ נִ ים,
ש ְמ ִּתי ְב ִמצְ ַריִ ם לֹא
ֲשר ַ ׂ
וְ הַ לּ וֹ חֵ ׁש ַעל הַ ּ ַמ ָּכה וְ אוֹ ֵמר )שמות טו( ָּכל הַ ּ ַמחֲלָ ה א ׁ ֶ
אָ שִׂ ים ָעלֶ ָ
אול אוֹ ֵמר ,אַ ף הַ הוֹ גֶה אֶ ת הַ ּ ׁ ֵשם
יך ִּכי אֲנִ י ה' ר ְֹפאֶ ָך .אַ ָּבא ׁ ָש ּ
ְּבאוֹ ִת ּיוֹ ָתיו:
רע"ב ) -א( כל ישראל יש להם חלק
לעולם הבא  -ואפילו אלו שנתחייבו מיתה
בבית דין מפני רשעתן .יש להם חלק לעולם
הבא .ועולם הבא )האמור( כאן הוא העולם
הבא אחר תחיית המתים .שעתידים לחיות
ולעמוד בגופם ובנפשם חיים נצחיים .כחמה
וכל בנ' וכככבים .כדמייתי בגמרא בהאי
פרקא .מתים שעתידים לחיות אין חוזרין
לעפרן והעולם הבא אין בו לא אכילה ולא
שתיה .ואף על פי שיש בו גוף וגויה .אלא

צדיקים יושבים ועטרותיהן בראשיהן ונהנין
מזיו השכינה .ומפני שאין כל ישראל שוין בו.
אלא הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו .משום
הכי קתני יש להם חלק :האומר אין תחיית
המתים מן התורה  -בגמרא קאמר וכל כך
למה תנא הוא כפר בתחיית המתים .לפיכך
לא יהיה לו חלק בתחיית המתים .ומכאן אני
מוכיח שהעולם הבא האמור במשנה זו אינו
העולם שהנשמות מונחות בו בזמן הזה .אלא
העולם של תחיית המתים כדפרישית:
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חק לישראל – פרשת בלק יום ד'
אפיקורוס  -שמבזה תלמידי חכמים וכל שכן
המבזה התורה עצמה :בספרים החיצונים -
ספרי מינים .כגון ספרי ארס"טו היוני
וחבריו .ובכלל זה הקורא בשירים של עגבים.
ודברי חשק שאין בהם חכמה ולא תועלת

אלא אבוד זמן בלבד :והלוחש על המכה -
וברוקק בלבד הוא דאין לו חלק לעולם הבא
לפי שאין מזכירין שם שמים על הרקיקה:
וההוגה את השם  -של ד' אותיות כמו שהוא
נכתב:

לשה
לשה ְמלָ ִכים וְ אַ ְר ָּב ָעה הֶ ְדיוֹ טוֹ ת אֵ ין לָ הֶ ם חֵ לֶ ק לָ עוֹ לָ ם הַ ָּבאְׁ .ש ׁ ָ
)ב( ְׁש ׁ ָ
הודה אוֹ ֵמרְ ,מ ַנ ּ ׁ ֶשה י ֶׁש לוֹ חֵ לֶ ק לָ עוֹ לָ ם
ַשהַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ומנ ּ ׁ ֶ
ְמלָ ִכים ,י ָָר ְב ָעם ,אַ ְחאָ בְ ּ ,
הו
הַ ָּבאֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )דברי הַ ימים ב לג( וַ יִ ּ ְת ּ ַפ ֵּלל אֵ לָ יו וַ יּ ֵָע ֶתר לוֹ וַ יִ ּ ְׁש ַמע ְּת ִח ּנָתוֹ וַ יְ ִׁשיבֵ ּ
כותוֹ הֱ ִׁשיבוֹ וְ לֹא ְלחַ ּיֵי הָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא
יְ ּ ׁ ָ
רו לוֹ ְ ,ל ַמ ְל ּ
כותוֹ  .אָ ְמ ּ
רושלַ יִ ם ְל ַמ ְל ּ
ֱה ִׁשיבוֹ  .אַ ְר ָּב ָעה הֶ ְדיוֹ טוֹ תִּ ,ב ְל ָעם ,וְ דוֹ אֵ ג ,וַ אֲחִ יתֹ פֶ ל ,וְ ֵגחֲזִ י:
רע"ב ) -ב( ד' מלכי' וד' הדיוטות  -אף
על פי שגדולים וחכמים היו :אין להם חלק
לעולם הבא  -שלא היתה אמונתם שלימה
אף על גב דבלע' מעו"ג הוה .ואנן כל ישראל

יש להם חלק לעולם הבא תנן משום דקי"ל
חסידי עו"ג יש להם חלק לעולם הבא
אשמועינן דבלע' לאו מחסידי עו"ג הוה:

)ג( ּדוֹ ר הַ ּ ַמבּ ּול אֵ ין לָ הֶ ם חֵ לֶ ק לָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא וְ אֵ ין עוֹ ְמ ִדין ַּב ִ ּדיןֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר
רוחַ (ּ .דוֹ ר הַ ְפלָ גָ ה אֵ ין לָ הֶ ם חֵ לֶ ק
לֹא יָדוֹ ן ּ ִ
רוחי בָ אָ ָדם ְלעֹלָ ם) ,לֹא ִדין וְ לֹא ּ
ֶאֱמר )בראשית יא( וַ יָּפֶ ץ ה' אֹ ָתם ִמ ּ ׁ ָשם ַעל ּ ְפנֵי כָ ל הָ אָ ֶרץ .וַ יָּפֶ ץ
לָ עוֹ לָ ם הַ ָּבאֶ ׁ ,ש ּנ ַ
ומ ּ ׁ ָשם ה ֱִפיצָ ם ה' ,לָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא .אַ נְ ׁ ֵשי ְסדוֹ ם אֵ ין לָ הֶ ם
ה' אֹ ָתםָּ ,בעוֹ לָ ם הַ זֶּהִ ּ .
חֵ לֶ ק לָ עוֹ לָ ם הַ ָּבאֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )שם יג( וְ אַ נְ ׁ ֵשי ְסדֹם ָר ִעים וְ חַ ּטָ ִאים לַ ה' ְמאֹ דָ .ר ִעים
ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה .וְ חַ ּ ָט ִאים ,לָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא .אֲבָ ל עוֹ ְמ ִדין ַּב ִ ּדיןַ .ר ִּבי נְ חֶ ְמיָה אוֹ ֵמר,
מו ְר ׁ ָש ִעים ַּב ּ ִמ ְׁש ּ ָפט
אֵ לּ ּו וָ אֵ לּ ּו אֵ ין עוֹ ְמ ִדין ַּב ִ ּדיןֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )תהלים א( ַעל ּ ֵכן לֹא יָקֻ ּ
מו ְר ׁ ָש ִעים ַּב ּ ִמ ְׁש ּ ָפט ,זֶה ּדוֹ ר הַ ּ ַמבּ ּול.
וְ חַ ּ ָט ִאים ַּבעֲ ַדת צַ ִ ּד ִ
יקיםַ .על ּ ֵכן לֹא יָקֻ ּ
רו לוֹ  ,אֵ ינָם עוֹ ְמ ִדים ַּבעֲ ַדת
וְ חַ ּ ָט ִאים ַּבעֲ ַדת צַ ִ ּד ִ
יקים ,אֵ לּ ּו אַ נְ ׁ ֵשי ְסדוֹ ם .אָ ְמ ּ
יקים אֲבָ ל עוֹ ְמ ִדין ַּבעֲ ַדת ְר ׁ ָש ִעיםְ ) .מ ַרגְּ ִלים אֵ ין לָ הֶ ם חֵ לֶ ק לָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא,
צַ ִ ּד ִ
תו הָ ֲאנ ִָׁשים מוֹ צִ יאֵ י ִד ַּבת הָ אָ ֶרץ ָר ָעה ַּב ּ ַמ ּגֵ פָ ה ִל ְפנֵי ה'.
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )במדבר יד( וַ יָּמֻ ּ
תוָּ ,בעוֹ לָ ם הַ זֶּהַּ .ב ּ ַמ ּגֵ פָ הָּ ,בעוֹ לָ ם הַ ָּבא(ּ .דוֹ ר הַ ּ ִמ ְד ָּבר אֵ ין לָ הֶ ם חֵ לֶ ק
וַ יָּמֻ ּ
תו,
לָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא וְ אֵ ין עוֹ ְמ ִדין ַּב ִ ּדיןֶ ׁ ,ש ּנ ַ
מו וְ ׁ ָשם יָמֻ ּ
ֶאֱמר )שם( ַּב ּ ִמ ְד ָּברהַ זֶּה יִ ּ ַת ּ ּ
פו ִלי
הוא אוֹ מֵ ר )תהלים נ( ִא ְס ּ
יעזֶר אוֹ ֵמר ,עֲ לֵ יהֶ ם ּ
ִּדבְ ֵרי ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
מר )במדבר
ידה לַ עֲ לוֹ תֶ ׁ ,ש ּנֶאֱ ַ
יתי עֲ לֵ י זָבַ ח .עֲ ַדת ק ַֹרח אֵ ינ ָּה עֲ ִת ָ
ידי כּ ְֹר ֵתי ְב ִר ִ
ח ֲִס ָ
ְ
דו ִמ ּתוֹ ך הַ ּקָ הָ ל ,לָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא,
טז( וְ ְּתכַ ס עֲ לֵ יהֶ ם הָ אָ ֶרץָּ ,בעוֹ לָ ם הַ זֶּה .וַ יּ ְ
ֹאב ּ
הוא אוֹ מֵ ר )שמואל א ב( יְ ָי ֵמ ִמית
ִּדבְ ֵרי ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
יעזֶר אוֹ ֵמר ,עֲ לֵ יהֶ ם ּ
ֱמר )דברים
ש ֶרת הַ ּ ְׁשבָ ִטים אֵ ינָן עֲ ִת ִידין לַ חֲזוֹ רֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ַ
ומחַ יֶּה מוֹ ִריד ְׁשאוֹ ל וַ יּ ַָעל .עֲ ֶׂ
ְּ
ְ
כט( וַ יּ ְַׁש ִלכֵ ם אֶ ל אֶ ֶרץ אַ חֶ ֶרת ַּכ ּיוֹ ם הַ זֶּהָ ,מה הַ ּיוֹ ם הַ זֶּה הוֹ לֵ ך וְ אֵ ינוֹ חוֹ זֵר ,אַ ף
יעזֶר אוֹ ֵמרַּ ,כ ּיוֹ ם הַ זֶּה,
הֵ ם הוֹ ְל ִכים וְ אֵ ינָם חוֹ זְ ִריםִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
ְ
ש ֶרת הַ ּ ְׁשבָ ִטים ׁ ֶשאָ פַ ל לָ הֶ ןָּ ,כך ָע ִתיד ְלהָ ִאיר
ומ ִאיר ,אַ ף עֲ ֶ ׂ
ָמה הַ ּיוֹ ם ַמאֲ ִפיל ּ ֵ
לָ הֶ ן:

)בראשית ו(
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חק לישראל – פרשת בלק יום ד'
רע"ב ) -ג( שנאמר לא ידון רוחי באדם לא
דין ולא רוח  -שאין עומדין בדין .ואין להם
רוח לחיות עם הצדיקים שיש להם חלק:
כורתי בריתי עלי זבח  -שכרתו ברית עם
המקום עלי זבחים .ושלמי' .דכתיב )שמות

כד( ויזבחו זבחים שלמים וכתי' )שם( ויזרוק
עלה עם ויאמר .הנה דם הברית :אין עתידין
לחזור  -ממקום שגלו והא דאמרינן שירמיה
החזירן ויאשיהו בן אמון מלך עליהם .לא כלן
חזרו אלא מקצתן:

או אֲ נ ִָׁשים
)ד( אַ נְ ׁ ֵשי ִעיר הַ נִּ ַ ּדחַ ת אֵ ין לָ הֶ ן חֵ לֶ ק לָ עוֹ לָ ם הַ ָּבאֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )שם יג( יָצְ ּ
יו ַמ ִ ּדיחֶ יהָ
ישבֵ י ִע ָ
יחו אֶ ת ְׁ
ירם .וְ אֵ נָן ֶנה ֱָרגִ ים ַעד ׁ ֶשיִ ּ ְה ּ
ְּבנֵי ְב ִליּ ַַעל ִמ ִ ּק ְר ֶּב ָך וַ יּ ִ ַּד ּ
יחוהָ
ֵמאוֹ ָת ּה הָ ִעיר ּ ֵ
יחום אֲ ָנ ִׁשיםִ .ה ִ ּד ּ
ומאוֹ תוֹ הַ ּ ׁ ֵשבֶ ט וְ ַעד ׁ ֶשיּ ַ ֻּדח ֻר ָּב ּה וְ ַעד ׁ ֶשיּ ִ ַּד ּ
חוצָ ה לָ ּהֲ ,ה ֵרי אֵ לּ ּו
יו ַמ ִ ּדיחֶ יהָ
וק ַטנִּ ים אוֹ ׁ ֶשהֻ ַ ּדח ִמ ּ ָ
נ ִָׁשים ּ ְ
ּ
עוט ּה אוֹ ׁ ֶשהָ ּ
ֹמר בַ יְ ִח ִידים
יכין ְׁשנֵי ֵע ִדים וְ הַ ְת ָראָ ה ְלכָ ל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד .זֶה ח ֶ
כַ יְ ּ ִח ִידיםּ .וצְ ִר ִ
ִמ ַּב ְמ ֻר ִּביםֶ ׁ ,שהַ יְ ִח ִידים ִּב ְס ִקילָ הְ ,ל ִפיכָ ְך ָממוֹ נָם ּ ָפלֵ ט .וְ הַ ְמ ֻר ִּבים ְּבסַ יִ ףְ ,ל ִפיכָ ְך
ָממוֹ נָם אָ בֵ ד:
רע"ב ) -ד( יצאו אנשים בני בליעל  -בנים
שאינם עולים בתחיית המתים .ונדחין
כמדיחין :עד שיהיו מדיחיה מאותה העיר -
דכתיב וידיחו את יושבי עיר' ולא יושבי עיר
אחרת :ומאותו השבט  -דכתיב מקרב' מקרב
השבט עצמו :ועד שיודח רוב' של עיר -
דכתיב יושבי עיר' .דמשמע ישוב' של עיר
דהיינו רובה :הרי אלו כיחידים  -שעבדו
כוכבים וידונו בסקילה וממונן פלט :וצריכים

 אנשי עיר הנדחת :שני עדים והתראה לכלאחד וכחד  -שהיו מרבים להם בתי דינין וכל
מי שנמצא שעבד כוכבים בעדים והתראה
מפרישים אותן עד שיראו אם הם רובה של
עיר מביאין אותן לבית דין הגדול וגומרין דינן
שם והורגים אותם בסייף .וממונן אבד ואם
לא נמצאו רובה של עיר דנין אותן בסקילה
וממונן פלט:

)ה( )שם( הַ ּ ֵכה ַת ּ ֶכה אֶ ת וְ גוֹ ' .הַ חַ ּ ֶמ ֶרת וְ הַ ּגַ ּ ֶמלֶ ת הָ עוֹ בֶ ֶרת ִמ ּ ָמקוֹ ם ְל ָמקוֹ ם ,הֲ ֵרי
אֲשר ָּב ּה וְ אֶ ת ְּבהֶ ְמ ּ ָת ּה ְל ִפי
ילין אוֹ ָת ּה) .שם( הַ ח ֲֵרם אֹ ָת ּה וְ אֶ ת ָּכל ׁ ֶ
אֵ לּ ּו ַמ ִּצ ִ
חוצָ ה לָ הּ ּ ְפלֵ ִטין .וְ ׁ ֶשל
רו נִכְ סֵ י צַ ִ ּד ִ
יקים ׁ ֶש ְּבתוֹ כָ הּ אוֹ ְב ִדיןֶ ׁ ,ש ְּב ּ
חָ ֶרבִ ,מ ָּכאן אָ ְמ ּ
חוצָ ה לָ ּה ,ה ֲֵרי אֵ לּ ּו אוֹ ְב ִדין:
ְר ׁ ָש ִעיםֵ ּ ,בין ׁ ֶש ְּבתוֹ כָ ּה ּ ֵבין ׁ ֶש ְּב ּ
רע"ב ) -ה( החמרת והגמל'  -שיירא של
חמרים ושל גמלים שנשתהו בעיר שלשים יום
הוי להו בכלל יושבי עירם :הרי אלו מצילין
 אם רוב אנשי העיר הודחו .ומיעוט לאהודחו וחמרים וגמלים שלא הודחו .משלימין
את המועט לעשותן רוב הרי אלו מצילין.

שאין ממונן אבד אלא נדונין כיחידים .וה"ה
דגורמין נמי לעשות עיר הנדחת אם הודחו
עמם לעשותם רוב אלא דתנא אזכותא קא
מהדר ועוד דהא פסיקא ליה טפי דסתם
חמרת וגמלת אין דעתן מעורבת עם בני
העיר שיהיו נדחין עמהן:

)ו( ) ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר( )דברים יג( וְ אֶ ת ָּכל ְׁשלָ לָ הּ ִּת ְקבּ ֹץ אֶ ל ּתוֹ ְך ְרחֹבָ הּ וְ גוֹ 'ִ .אם אֵ ין לָ ּה
ֶאֱמר(
חוצָ ה לָ ּה ,כּ וֹ נְ ִסין אוֹ תוֹ ְלתוֹ כָ ּהֶ ׁ ) .ש ּנ ַ
ְרחוֹ ב ,עוֹ שִׂ ין לָ ּה ְרחוֹ ב .הָ יָה ְרחוֹ בָ ּה ּ
ָ
ש ַר ְפ ּ ָת בָ אֵ ׁש אֶ ת הָ ִעיר וְ אֶ ת ָּכל ְׁשלָ לָ ּה ָּכ ִליל לַ ה' אֱ לֹהֶ יךְׁ .שלָ לָ ּה ,וְ לֹא
)שם( וְ ָ ׂ
שר ׁ ֵשנִ י
בוַ ,מעֲ ֵ ׂ
דוְ ּ ,
רומוֹ ת יִ ְרקָ ּ
ות ּ
רו ,הַ הֶ ְק ֵ ּד ׁשוֹ ת ׁ ֶש ָּב ּה יִ ּ ָפ ּ
ְׁשלַ ל ׁ ָש ָמיִ םִ .מ ָּכאן אָ ְמ ּ
רוךְ
ָ
ֵזוָּ .כ ִליל לַ ה' ֱאלֹהֶ יך ,אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ,אָ ַמר הַ ּקָ דוֹ ׁש ָּב ּ
וְ ִכ ְתבֵ י הַ ּק ֶֹד ׁש יִ ּגָ נ ּ
הואִ ,אם אַ ּ ֶתם עוֹ שִׂ ים ִ ּדין ְּב ִעיר הַ נִּ ַ ּדחַ תַ ,מעֲ לֶ ה אֲ נִ י עֲ לֵ יכֶ ם ְּכ ִאלּ ּו אַ ּ ֶתם
ּ
שה
ַמעֲ ִלין עוֹ לָ ה כָ ִליל ְלפָ נָי) .שם( וְ הָ יְ ָתה ּ ֵתל עוֹ לָ ם )לֹא ִת ָּבנֶה עוֹ ד( ,לֹא ֵת ָע ֶ ׂ
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יליַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,לֹא ִת ָּב ֶנה
אֲפלּ ּו( גַ ּנוֹ ת ּופַ ְר ֵ ּד ִסיםּ ִ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי יוֹ סֵ י הַ גְּ ִל ִ
) ִ
עוֹ דִ ,ל ְכמוֹ ׁ ֶשהָ יְ ָתה אֵ ינ ָּה נִבְ נֵית אֲבָ ל נַעֲ ֵׂשית ִהיא ּגַ ּנוֹ ת ּופַ ְר ֵ ּד ִסים) .שם( וְ לֹא
אומה ִמן הַ חֵ ֶרםֶ ׁ ,ש ָּכל זְ ַמן ׁ ֶשהָ ְר ׁ ָש ִעים ָּבעוֹ לָ ם ,חֲרוֹ ן אַ ף ָּבעוֹ לָ ם.
יִ ְד ַּבק ְּבי ְָד ָך ְמ ּ ָ
דו ְר ׁ ָש ִעים ִמן הָ עוֹ לָ ם ,נִ ְס ּ ַת ֵּלק חֲרוֹ ן אַ ף ִמן הָ עוֹ לָ ם:
אָ ְב ּ
רע"ב ) -ו( היתה רחובה חוצה לה  -אם
מקום קבוץ בני העיר היה חוצה לה כונסים
אותה לתוך העיר .שצריך לעשות לה רחוב
בתוכה :כחוב  -פלטיא גדולה :הקדשות
שבתוכה יפדו  -כלומר אין נשרפים אלא
צריכים פדייה כשאר כל ההקדשות :ותרומות
ירקבו  -בגמרא מוקמינן לה בתרומה ביד
כהן .דממון כהן הוא .וחל עליה איסור דעיר
הנדחת ומיהו לא היו התרומות נשרפים
כשאר שללה דלא מזלזלינן בה כולי האי.

גמרא

לפיכך ירקבו .ואם תרומה ביד ישראל היא.
שלל גבוה הוא ותנתן לכהן שבעיר אחרת:
ומעשר שני  -אף על גב דממון ישראל הוא
שהרי הוא נאכל לישראל .הואיל וקדש אקרי.
לא ישרף אל איגנז :כליל לה' אלהיך  -אר"ש
וכו' גרסינן .ולא גרסינן שנאמר כליל לה'
אלהיך :לא תעשה גנות ופרדסים  -דעוד
לגמרי משמע :כמו שהיתה  -בישוב בתים:
אבל נעשית היא גנות ופרדסים  -והלכה
כר"ע:

– סנהדרין דף קיב' ע"א

החרם אותה ואת כל אשר בה כו' :תנו רבנן החרם אותה ואת כל אשר בה
פרט לנכסי צדיקים שבחוצה לה ואת כל אשר בה לרבות נכסי צדיקים
שבתוכה שללה ולא שלל שמים ואת כל שללה לרבות נכסי רשעים
שחוצה לה אמר רבי שמעון מפני מה אמרה תורה נכסי צדיקים שבתוכה
יאבדו מי גרם להם שידורו בתוכה ממונם לפיכך ממונם אבד אמר מר ואת
כל שללה תקבץ לרבות נכסי רשעים שבחוצה לה אמר רב חסדא
ובנקבצים לתוכה אמר רב חסדא פקדונות של אנשי עיר הנדחת מותרין
היכי דמי אי לימא דעיר אחרת ואיתנהו בגוה פשיטא דמותרין לאו שללה
הוא ואלא דידהו ואיתנהו בעיר אחרת אי דנקבצין לתוכה אמאי מותרין
ואי אין נקבצין לתוכה הא אמרה חדא זימנא לא לעולם דעיר אחרת
דמפקדי בתוכה והכא במאי עסקינן כגון דקביל עליה אחריות מהו דתימא
כיון דקביל עליה אחריות כדידיה דמי קא משמע לן אמר רב חסדא בהמה
חציה של עיר הנדחת וחציה של עיר אחרת אסורה עיסה חציה של עיר
הנדחת וחציה של עיר אחרת מותרת מאי טעמא בהמה כמאן דלא פליגא
דמיא עיסה כמאן דפליגא דמיא בעי רב חסדא בהמת עיר הנדחת מהו
דתיתהני בה שחיטה לטהרה מידי נבילה לפי חרב אמר רחמנא לא שנא
שחטה משחט לא שנא קטלא מקטל או דלמא כיון דשחטה מהניא לה
שחיטה מאי תיקו בעי רב יוסף שיער נשים צדקניות מהו אמר רבא הא
דרשעיות אסור תקבץ ושרפת כתיב מי שאינו מחוסר אלא קביצה ושריפה
יצא זה שמחוסר תלישה וקביצה ושריפה אלא אמר רבא בפיאה נכרית
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היכי דמי אי דמחובר בגופה כגופה דמיא לא צריכא דתלי בסיבטא כנכסי
צדיקים שבתוכה דמי ואבד או דלמא כיון דעיילא ונפקא כלבושה דמי
תיקו:
רש"י על הגמרא
אמר רב חסדא ובנקבצין לתוכה  -נכסי
רשעים הקרובין לעיר שיכולים לקבצם לתוך
העיר באותו יום עצמו שכונסין שלל העיר
לרחוב לשורפן הן אבודים עמה ,אבל רחוקים
דאין מגיעין לעיר אינן אבודים ,ודוקא שכבר
היו לתוכה אלא שמעכשיו היו מופקדים ביד
אחרים ,אבל לא היו מעולם בתוכה כגון
דנפלה להם בירושה לא קרינא ביה שללה
ואין הממון אבד :אלא דידהו  -דבני עיר
הנדחת ומופקדים הם בעיר אחרת :הא
אמרה  -רב חסדא ובנקבצין לתוכה ,והא אין
נקבצין :דקבל עליו אחריות  -בני עיר
הנדחת :כמאן דלא פליגא  -אי אפשר לכזית
בשר בלא שחיטה ,ואפילו שחטה משחט אין
בשחיטתו כלום דלא לשחיטה קיימא אלא
למיתה ,ושחיטתה זו היא מיתת הבהמה ,ואין
היתר אפילו החצי שאין של עיר הנדחת ,דכי
שחט לסימן דעיר הנדחת אינו שוחט אלא
ממית ,ולא מהניא ביה שחיטה :עיסה  -כל
אימת דבעי פליג לה ,ואין חלק של עיר
הנדחת מעורב בו :לא שנא שחטה משחט לא

זוהר

שנא קטלא מקטיל  -דבין בשחיטה ובין
בהריגה קרינא ביה לפי חרב דאפילו שחטה
מיתה בעלמא היא ולא מהני מידי ,או דילמא
לפי חרב היינו שלא כדרך שחיטה ,אבל דרך
שחיטה מהניא לה לטהרה מידי נבילה ,דנהי
דלאכילה איתסרה ואיסור הנאה הוא ,אבל
תיהני לטהרה מידי נבלה :שיער נשים
צדקניות  -שבעיר הנדחת מהו אי הוו בכלל
ואת כל שללה תשרף או לא :רשעניות -
פשיטא לן דישרף עם שלל העיר :תלישה -
שצריך לגלחה :פיאה נכרית  -גדיל של
שערות דעלמא שעושין לנוי ,קא מבעי ליה
לרב יוסף אם של צדקניות הוי :מחובר בגופה
 שנקשר בה :כגופה דמי  -וכשם שאיןשורפין מלבושין שעליהן שהרי צדקניות הן כך
אין שורפין אותו גדיל :דתלי בסבטא  -תלה
אותו גדיל ביתד ואין קשורין בה עכשיו :כיון
דעיילא ונפקא  -רגילה לקושרה תדיר אף
על פי שלא קשרתו עכשיו כל מקום שיהא
שם נדון כמלבוש שעליה ,דכל שעתא דעתה
עליה וכשאר מלבושין דמי:

– בלק דף ריא' ע"א

ָקום וְ גוֹ 'ַ ,מאן ַע ּ ָמא ּ ַת ִּקיפָ א ְּכיִ שְׂ ָראֵ לְּ .ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ְתנְ ִהיר
הֶ ן ָעם ְּכלָ ִביא י ּ
יריןְּ ,בכַ ּ ָמה
אריהוֹ ןְּ ,בכַ ּ ָמה ִׁש ִ
פולחָ נָא ְ ּד ָמ ֵ
ומ ְתגַ ָּבר ְּכאַ ְריָאְ ,ל ּ ְ
צַ ְפ ָרא ,קָ ם ּ ִ
יתא ָּכל יוֹ ָמאּ ,ובַ ַּליְ לָ ה לֹא יִ ְׁש ַּכב וְ גוֹ 'ַּ .כד ָּב ֵעי ַּבר
תוש ְּבחָ ןִ .מ ְׁש ּ ַת ְ ּדלֵ י ְּבאוֹ ַריְ ָ
ּ ּ ְׁ
ְ
ילא וְ ַת ּ ָתאַּ .כ ָמה
יה ְל ֵע ָּ
נ ָׁש ְל ִמ ְׁש ַּכב ַעל ַע ְרסֵ יהּ ְ ,מקַ ֵ ּד ׁש ְׁש ָמא ִע ָּלאָ ה ,אַ ְמ ִליך לֵ ּ
יהו,
ומהוֹ ן ַעל ַע ְרסַ יְ ּ
יהוְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדפַ ְת ִחין ּפ ּ ְ
מוסין ִמ ְתקַ ּ ְׁש ָרן קַ ּ ַמיְ ּ
ּגַ ְר ִ ּדינֵי נִ ּ ִ
ֲמי:
ישאְּ ,בכַ ּ ָמה ְק ָראֵ י ְ ּד ַרח ֵ
ֲמי קַ ּ ֵמי ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
ִּב ְׁש ַמע יִ שְׂ ָראֵ לּ .ובָ ָעאן ַרח ֵ
ָקום .זְ ִמינִ ין הַ אי ַע ּ ָמאְ ,ל ֵמיקָ ם ַעל ָּכל ַע ּ ִמין
ִר ִּבי אַ ָּבא אָ ַמר ,הֶ ן ָעם ְּכלָ ִביא י ּ
יהו ְ ּדכָ ל
ומ ּזָלוֹ תְּ ,כאַ ְריֵה גִּ ָּ
עוֹ ְב ֵדי כּ וֹ כָ ִבים ּ ַ
יהו .אָ ְרחַ יְ ּ
יבר וְ ַת ִ ּקיף ,וְ יִ ְת ְר ֵמי ָעלַ יְ ּ
יהו ,אֲ בָ ל ַע ּ ָמא ָ ּדא לָ א יִ ְׁש ַּכבַ ,עד יֹאכַ ל טֶ ֶרף:
אַ ְריָיוָ ָ
ותא ְל ִמ ְׁש ַּכב ַעל ַט ְר ּ ַפיְ ּ
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חק לישראל – פרשת בלק יום ד'
ָקוםְ ,לקָ ְרבָ א קָ ְר ְּבנִ ין וְ ִע ָּלוָ ון קַ ּ ֵמי ַמ ְל ְּכהוֹ ןַ ,על ּגַ ּ ֵבי
ָ ּדבָ ר אַ חֵ ר הֶ ן ָעם ְּכלָ ִביא י ּ
יוקנָא
קור ְּבנָא ִא ּתוֹ קַ ד ַעל ּגַ ֵּבי ַמ ְד ְּבחָ א ,הֲווֹ חָ ָמן ִ ּד ּ ּ ְ
ַמ ְד ְּבחָ א .וְ ָתאנָאְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ּ ְ
יה:
הוא קָ ְר ְּבנָא ,וְ אָ ִכיל לֵ ּ
ְ ּדחַ ד אַ ְריֵה ְר ִב ַ
יע ַעל הַ ּ
יוקנָא ְ ּדאֲ ְריָא
יה ְּב ִד ּ ּ ְ
אוריאֵ "ל ַמ ְלאָ כָ א ִע ָּלאָ ה הֲוָ ה ,וְ חָ ָמאן לֵ ּ
וְ אָ ַמר ִר ִּבי אַ ָּבאִ ּ ,
יע ַעל ַמ ְד ְּבחָ א ,וְ אָ ִכיל לוֹ ן ְלקָ ְר ְּבנִ ין .וְ כַ ד יִ שְׂ ָראֵ ל לָ א הֲ ווֹ ז ַָּכ ִאין
ּ ַת ִקיפָ אְ ,ר ִב ַ
יהְּ ,כ ֵדין הֲ ווֹ י ְַדעֵ י
יע ָעלֵ ּ
יוקנָא ְ ּדחָ ד ַּכ ְל ָּבא חֲצִ יפָ א ְר ִב ַ
ָּכל ַּכ ְך ,הֲ ווֹ חָ ָמאן ִ ּד ּ ּ ְ
יליָא
יִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּדבַ ְעיָין ְּת ׁש ּובָ הּ ,וכְ ֵדין ּ ַתיְ יבַ ן .לֹא יִ ְׁש ַּכב וְ גוֹ 'ִ ,א ֵּלין קָ ְר ְּבנִין ְ ּדלֵ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא אֲ גַ ח ְק ָרבָ א ִ ּד ְלהוֹ ן ַעל
ְּכגוֹ ן ַע ָּלוָ ון .וְ ַדם חֲלָ ִלים יִ ְׁש ּ ֶתהְ ,ד ּ ְ
יך ּ
ַ ׂשנְאֵ יהוֹ ן:
יליָאַּ ,כד
יליָא וְ לֵ ְ
הו לֹא יִ ְׁש ַּכב .אֶ ָּלא ְּבכָ ל לֵ ְ
ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר אָ ַמר ,לֹא יִ ְׁש ַּכבַ ,מ ּ
יהַ ,עד
אריהּ  ,לָ א )דף רי"א ע"ב( ׁ ָשכִ יב ַעל ַע ְרסֵ ּ
קודי ְ ּד ָמ ֵ
יהו אָ זִ יל ְּבפִ ּ ּ ֵ
ַּבר נ ָׁש ִא ּ
יהִ .ר ִּבי
ישיןְּ ,ד ׁ ַש ְריָין ִע ּ ֵמ ּ
ינון זַיְ ינִ ין ִּב ִׁ
ְ ּדקָ ִטיל אֶ לֶ ף ּ ְ
ומאָ ה וְ עֶ שְׂ ִרים וַ חֲמֵ ׁשֵ ,מ ִא ּ ּ
ָ
ינון ִ ּד ְסטָ ר שְׂ ָמאלָ אּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,תהלים צא( יִ ּפוֹ ל ִמ ִּצ ְ ּדך אֶ לֶ ף.
אַ ָּבא אָ ַמר ,אֶ לֶ ף ִא ּ ּ
זו ח ֲִס ִידים ְבכָ בוֹ ד וְ גוֹ ') ,תהלים קמט( רוֹ ְממוֹ ת
ְּכ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב) ,תהלים קמט( י ְַע ְל ּ
הוא ִד ְכ ִתיב לֹא יִ ְׁש ַּכב וְ גוֹ ' וְ ָדא
אֵ ל ִּבגְ רוֹ נָם וְ גוֹ ' ,לַ עֲ שׂ וֹ ת נְ קָ ָמה וְ גוֹ ' ,הֲ ָדא ּ
הוא לַ עֲ שׂ וֹ ת ָּבהֶ ם ִמ ְׁש ּ ָפט וְ גוֹ ':
ּ
ֵיה ,וְ אַ ְט ִעין לָ הּ
הוא ָמחָ א ְלאַ ְתנ ּ
קֳבלֵ י ְּתלַ ת זִ ְמנִ ין ְ ּד ּ
אָ ַמר ִר ִּבי ִחזְ ִקיָּה ,לָ ְ
כון
כון יִ שְׂ ָראֵ ל ְּתלַ ת זִ ְמנִ יןִ .ר ִּבי ִחּיָיא אָ ַמר ,לָ ְ
קֳבלֵ יה ִא ְת ָּב ְר ּ
ְּבחַ ְר ׁשוֹ יִ ,א ְת ָּב ְר ּ
ישא:
יִ שְׂ ָראֵ ל ְּתלַ ת זִ ְמנִ יןּ ְ ,דסַ ְ ּל ִקין יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ִא ְת ֲחזָאָ ה קַ ּ ֵמי ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק י' יא'
)טז( אסור לו למתפלל בציבור שיקדים תפלתו לתפלת הציבור הנכנס לבית הכנסת
ומצא ציבור שמתפללין בלחש אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע שליח ציבור
לקדושה יתפלל ואם לאו ימתין עד שיתחיל שליח ציבור להתפלל בקול רם ויתפלל
עמו בלחש מלה במלה עד שיגיע שליח ציבור לקדושה ועונה קדושה עם הציבור
ומתפלל שאר תפלה לעצמו ואם התחיל להתפלל קודם שליח ציבור והגיע שליח ציבור
לקדושה לא יפסיק ולא יענה קדושה עמהן וכן לא יענה אמן יהא שמיה רבא מברך
והוא באמצע התפלה ואין צריך לומר בשאר הברכות:
)א( כל מקום שיש בו עשרה מישראל צריך להכין לו בית שיכנסו בו לתפלה בכל עת
תפלה ומקום זה נקרא בה"כ וכופין בני העיר זה את זה לבנות להם בה"כ ולקנות להם
ספר תורה נביאים וכתובים:

ð"òì

äëìî ïæåñ äðèìåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî ïæåñ äðèìåñ ïá ãåã äùî ,äøù ïá íééç áàæ
.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,äçîù úá
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