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חק לישראל – פרשת במדבר יום ג'
תורה -

במדבר פרק א'

ידן ּ ֶבן גִּ ְדעֹנִ י:
ידן ּ ֶבן גִּ ְדעֹנִ י) :יא( ְל ִבנְ י ִָמן אֲ ִב ָ
אֲב ָ
)יא( ְלבִ נְ י ִָמן ִ

ידן ַּבר גִּ ְדעוֹ נִ י:
)יא( ְל ִבנְ י ִָמן אֲ ִב ָ

יש ָ ּדי:
יעזֶר ּ ֶבן ַע ּ ִמ ׁ ַ
יש ָ ּדי) :יב( ְל ָדן א ֲִח ֶ
יעזֶר ּ ֶבן ַע ּ ִמ ׁ ַ
)יב( ְל ָדן א ֲִח ֶ

יש ָ ּדי:
יעזֶר ַּבר ַע ּ ִמ ׁ ַ
)יב( ְל ָדן אֲ ִח ֶ

שר ּ ַפגְ ִעיאֵ ל ּ ֶבן ָע ְכ ָרן) :יג( ְלאָ ׁ ֵשר ּפַ גְ ִעיאֵ ל ּ ֶבן ָע ְכ ָרן:
)יג( ְלאָ ׁ ֵ

)יג( ְלאָ ׁ ֵשר ּ ַפגְ ִעיאֵ ל ַּבר ָע ְכ ָרן:

עואֵ ל:
)יד( ְלגָ ד אֶ ְליָסָ ף ּ ֶבן ְ ּד ּ
עואֵ ל) :יד( ְלגָ ד אֶ ְליָסָ ף ּ ֶבן ְ ּד ּ

)יד( ְלגָ ד אֶ ְליָסָ ף ַּבר ְ ּדעוּאֵ ל:

ירע ּ ֶבן ֵעינָן:
ירע ּ ֶבן ֵעינָן) :טו( ְלנ ְַפ ּ ָת ִלי א ֲִח ַ
)טו( ְלנ ְַפ ּ ָת ִלי ֲא ִח ַ

נביא

ירע ַּבר ֵעינָן:
)טו( ְלנ ְַפ ּ ָת ִלי אֲ ִח ַ

– הושע פרק לב' יא'-טו'

)יא( לָ כֵ ן אָ ׁש ּוב וְ לָ קַ ְח ִּתי ְדגָ נִ י ְּב ִע ּתוֹ וְ ִתירוֹ ִׁשי ְּבמוֹ עֲ דוֹ וְ ִה ַ ּצ ְל ִּתי צַ ְמ ִרי ּופִ ְׁש ִּתי
ְלכַ ּסוֹ ת אֶ ת ֶע ְרוָ ָת ּ
ה) :יא( בכן יתוב מימרי למטל עבורא בעדן אודריה וחמרא בעדן מעצרתיה
ואציל כסות מילא ובוץ דיהבית לה לכסאה ית קלנה:

יש לֹא ַי ִּצילֶ ּנָה ִמ ָיּ ִדי:
וְ ַע ּ ָתה אֲגַ ֶּלה אֶ ת נ ְַבלֻ ָת ּה ְל ֵעינֵי ְמאַ הֲבֶ יהָ וְ ִא ׁ

)יב(
אגלי ית קלנה לעיני עממיא רחמהא ואנש לא ישיזבינה מן ידי:

ש ּה חַ ּגָ הּ חָ ְד ׁ ָש ּה וְ ׁ ַש ַּב ּ ָתהּ וְ ֹכל מוֹ עֲ ָדהּ :
וְ ִה ְׁש ַּב ִּתי ָּכל ְמשׂ וֹ ָ ׂ

)יג(
חגהא ירחהא ושבתהא וכל מועדהא:

)יב( וכען

)יג( ואבטל כל חדותהא

נו ִלי ְמאַ הֲבָ י
ותאֵ נ ָָת ּה ׁ ֶ
)יד( וַ ה ֲִׁש ּמ ִֹתי ּגַ ְפנ ָּה ּ ְ
אֲשר אָ ְמ ָרה אֶ ְתנָה הֵ ּ ָמה ִלי אֲ ׁ ֶשר נ ְָת ּ
ש ֶדה) :יד( ואצדי פרי גופנה ותינה דהות אמרה יקר אינון לי
וְ ַ ׂש ְמ ִּתים ְלי ַַער וַ אֲכָ לָ ַתם חַ יַּת הַ ּ ָ ׂ
דיהבו לי עממיא רחמי ואשוינון לחורשא ותכלינון חית ברא:

)טו( ּופָ קַ ְד ִּתי ָעלֶ יהָ אֶ ת יְ ֵמי הַ ְּב ָע ִלים אֲ ׁ ֶשר ּ ַת ְק ִטיר לָ הֶ ם וַ ּ ַת ַעד נִ זְ ָמ ּה וְ חֶ ְלי ָָת ּה
ש ְכחָ ה נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה) :טו( ואסער עלה ית יומיא דהות פלחא
וַ ּ ֵתלֶ ְך אַ ח ֲֵרי ְמאַ הֲבֶ יהָ וְ אֹ ִתי ׁ ָ
לטעותא דמסקא להון בוסמין והות דמיא לאתתא דשבקת ית בעלה ואתקינת בקדשהא ובחליטת
מרגליתהא וטעית בתר רחמהא כן כנישת ישראל רחימת למפלח לטעותא ופולחני שבקת אמר יי:

רש"י
)יא( בעתו  -בעת גמר בישול הפירות.
והצלתי  -ממנה .צמרי ופשתי  -אשר היה
לכסות את ערותה ,כל הצלה שבמקרא לשון
תרומה והפרשה הוא ומוכיח עליו ויצל
אלהים את מקנה אביכם )בראשית לא( כי כל
העושר אשר הציל )בראשית לא(:
)יב( ואיש לא יצילנה מידי  -אף זכות אבותם
תמה:

)יד( והשמותי  -לשון שממה .אתנה  -כמו
אתנן .ושמתים ליער  -שהחיות מהלכות שם
ואוכלות הפירות:
)טו( ופקדתי עליה  -שכר פורענות .ימי
הבעלים אשר תקטיר  -תמיד להם ול' הווה
הוא .ותעד נזמה וחליתה  -לשון עדי כזונה
המתקשטת לקראת נואפים .וחליתה  -בל'
ערבי הוא קישוט:
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חק לישראל – פרשת במדבר יום ג'
כתובים
או ִמ ּ ֶמנִּ י
ְׁש ׁ ָ
לשה הֵ ּ ָמה נִ ְפ ְל ּ

)יח(
וארבע דלא ידעית אינון:

 -משלי פרק ל' יח'-כב'

וְ אַ ְר ָּב ָע

}וְ אַ ְר ָּב ָעה{ לֹא יְ ַד ְע ִּתים:

)יח( תלת אינון דגניזן מני

צור ֶ ּד ֶר ְך אֳ נִ יָּה ְבלֶ ב יָם וְ ֶד ֶר ְך ּגֶבֶ ר
)יט( ֶ ּד ֶר ְך הַ ּנ ׁ ֶ
ֶשר ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ֶ ּד ֶר ְך נָחָ ׁש עֲ לֵ י ּ
מה) :יט( ארחא דנשרא בשמיא ואורחיה דחויא על שועא ואורחא דאלפא בלבי דימא וארחא
ְּב ַע ְל ָ

דגברא בעולמתא:

ומח ֲָתה ִפיהָ וְ אָ ְמ ָרה לֹא פָ ַע ְל ִּתי אָ וֶ ן:
ּ ֵכן ֶ ּד ֶר ְך ִא ּ ׁ ָשה ְמנָאָ פֶ ת אָ ְכלָ ה ּ ָ

)כ(
ארחא דאתתא גירתא אכלא ומכפרה פומה ואמרה לא עבדית מדעם דעתא:

תוכַ ל שְׂ אֵ ת:
ּ ַתחַ ת ׁ ָשלוֹ ׁש ָרגְ זָה אֶ ֶרץ וְ ַתחַ ת אַ ְר ַּבע לֹא ּ

)כא(
ארעא ותחות ארבע לא יכלא למסברא:

)כב( ּ ַתחַ ת ֶעבֶ ד ִּכי יִ ְמלוֹ ְך וְ נָבָ ל ִּכי יִ שְׂ ַּבע לָ חֶ ם:

)כ( היכנא

)כא( תחות תלת רוגזא

)כב( תחות עבדא כד נמלוך וטפשא דישבע

לחמא:

רש"י
)יח( נפלאו ממני  -נכסו משחלפו מעיני
ואיני יודע להיכן הלכו שממהרין להסתר מן
העין:

משנה

)כ( ומחתה  -כופה פיה למטה כדכתיב
כאשר ימחה הצלחת מחה והפך על פניה,
אכלה ,לשון נקיה דבר הכתוב:

 -גיטין פרק א'

)א( הַ ּ ֵמ ִביא גֵט ִמ ּ ְמ ִדינַת הַ ּיָם ,צָ ִר ְ
ובפָ נַי נ ְֶח ּ ָתםַ .ר ָּבן
ֹאמר ְּבפָ נַי נִ ְכ ּ ַתב ּ ְ
יך ׁ ֶשיּ ַ
יעזֶר אוֹ ֵמר ,אֲ ִפלּ ּו
אֱל ֶ
ומן הַ חֶ גֶ רַ .ר ִּבי ִ
ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר ,אַ ף הַ ּ ֵמ ִביא ִמן הָ ֶרקֶ ם ּ ִ
ְ
ובפָ נַי
ֹאמר ְּבפָ נַי נִ ְכ ּ ַתב ּ ְ
לוד .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ינוֹ צָ ִריך ׁ ֶש ּי ַ
לודים ְל ּ
ִמ ְּכפַ ר ּ ִ
ְ
נ ְֶח ּ ַתם אֶ ָּלא הַ ּ ֵמ ִביא ִמ ּ ְמ ִדינַת הַ יָּם וְ הַ ּמוֹ ִליך .וְ הַ ּ ֵמ ִביא ִמ ּ ְמ ִדינָה ִל ְמ ִדינָה
ִּב ְמ ִדינַת הַ יָּם ,צָ ִר ְ
ובפָ נַי נ ְֶח ּ ָתםַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל
ֹאמר ְּבפָ נַי נִ ְכ ּ ַתב ּ ְ
יך ׁ ֶשיּ ַ
אוֹ ֵמר ,אֲ ִפלּ ּו ֵמהֶ גְ מוֹ נְ יָא ְלהֶ גְ מוֹ נְ יָא:
רע"ב ) -א( המביא גט ממדינת הים  -כל
חוצה לארץ קרי מדינת הים :צריך לומר בפני
נכתב ובפני נחתם  -אית דאמרי טעמא ,לפי
שאין בני מדינת הים בני תורה ,ואין יודעין
שצריך לכתוב הגט לשם האשה .הלכך אומר
השליח בפני נכתב ובפני נחתם ,וממילא
שיילינן ליה אם נכתב לשמה ,והוא אומר אין.
ואית דאמרי טעמא ,לפי שאין שיירות מצויות
משם לכאן ,שאם יבא הבעל ויערער לומר

לא כתבתיו שיהיו עדים מצויין להכיר חתימת
העדים .והאמינוהו רבנן לשליח כבתרי ,ושוב
לא יועיל ערעור הבעל :מן הרקם ומן החגר
 בין קדש ובין ברד ,מתרגמינן בין רקם וביןחגרא :אפילו מכפר לודים  -שהיא מחוצה
לארץ :ללוד  -שהיא סמוכה לה והיא מארץ
ישראל :מהגמוניא להגמוניא  -שני הגמונים
בעיר אחת ומקפידים זה על זה:

הודה אוֹ ֵמרֵ ,מ ֶרקֶ ם לַ ּ ִמזְ ָרח וְ ֶרקֶ ם ַּכ ּ ִמזְ ָרחֵ ,מאַ ְׁש ְקלוֹ ן לַ ָ ּדרוֹ ם וְ אַ ְׁש ְקלוֹ ן
)ב( ַר ִּבי יְ ּ ָ
ַּכ ָ ּדרוֹ םֵ ,מ ַעכּ וֹ לַ ָ ּצפוֹ ן וְ ַעכּ וֹ ַּכ ָ ּצפוֹ ןַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרַ ,עכּ וֹ ְּכאֶ ֶרץ יִ שְׂ ָראֵ ל
לַ גִּ ִּטין:
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חק לישראל – פרשת במדבר יום ג'
רע"ב ) -ב( מרקם למזרח  -מרקם עד
סוף העולם למזרחו קרוי חו"ל ,ורקם עצמה

נדונה כמזרח העולם ולא כארץ ישראל:

)ג( הַ ּ ֵמ ִביא גֵט ְּבאֶ ֶרץ יִ שְׂ ָראֵ ל ,אֵ ינוֹ צָ ִר ְ
ובפָ נַי נ ְֶח ּ ָתםִ .אם
ֹאמר ְּבפָ נַי נִ ְכ ּ ַתב ּ ְ
יך ׁ ֶשיּ ַ
י ֵׁש ָעלָ יו עוֹ ְר ִרים ,יִ ְתקַ ּיֵם ְבחוֹ ְת ָמיו .הַ ּ ֵמ ִביא גֵט ִמ ּ ְמ ִדינַת הַ ּיָם וְ אֵ ינוֹ יָכוֹ ל
לוֹ ַמר ְּבפָ נַי נִ ְכ ּ ַתב ּ ְ
ובפָ נַי נ ְֶח ּ ַתםִ ,אם י ֵׁש ָעלָ יו ֵע ִדים ,יִ ְתקַ יֵּם ְּבחוֹ ְת ָמיו:

רע"ב ) -ג( ואם יש עליו עוררים -
שהבעל מערער שהוא מזויף :יתקיים
בחותמיו  -אם יעידו העדים על חתימת
ידיהם ,או עדים אחרים יכירו חתימתם,
כשר .ובזמן הזה ,המביא גט בין בא"י בין
בחו"ל צריך ליתנו לה בפני שנים וצריך לומר

בפני נכתב ובפני נחתם .ואם חתימת העדים
ניכרת במקום נתינת הגט ונתקיים הגט
בחותמיו ,אין צריך לומר בפ"נ ובפ"נ :ואינו
יכול לומר  -כגון שנתנו לה כשהוא פקח ולא
הספיק לומר בפני נכתב ובפני נחתם עד
שנתחרש:

וו לַ ּמוֹ ִל ְ
יך וְ לַ ּ ֵמ ִביא .וְ זוֹ אֶ חָ ד ִמן
רורי עֲ בָ ִדיםָ ׁ ,ש ּ
)ד( אֶ חָ ד גִּ ּטֵ י נ ִָׁשים וְ אֶ חָ ד ִׁשחְ ּ ֵ
רורי עֲ בָ ִדים:
וו גִ ּטֵ י נ ִָׁשים ְל ִׁשחְ ּ ֵ
הַ ְ ּד ָר ִכים ׁ ֶש ּ ׁ ָש ּ

רע"ב ) -ד( שוין למוליך ולמביא  -לומר
בפ"נ ובפ"נ:

רורי עֲ בָ ִדים.
חוץ ִמגִּ ּטֵ י נ ִָׁשים וְ ִׁש ְח ּ ֵ
)ה( ָּכל ּגֵט ׁ ֶשיּ ֵׁש ָעלָ יו עֵ ד כּ ּ ִ
סולּ ,
ותיָ ּ ,פ ּ
יו עֵ ָדיו ֵע ֵדי
יאו ִל ְפנֵי ַר ָּבן ּגַ ְמ ִלאֵ ל ִל ְכפַ ר עוֹ ְתנַאי ּגֵ ט ִא ּ ׁ ָשה וְ הָ ּ
ַמעֲ ֶ ׂשה ׁ ֶשהֵ ִב ּ
כותים ,וְ ִהכְ ִׁשירָּ .כל הַ ּ ְׁש ָטרוֹ ת הָ עוֹ ִלים ְּב ַע ְר ָּכאוֹ ת ׁ ֶשל ּגוֹ יִ ם ,אַ ף ַעל ּ ִפי
ִּ
רורי עֲ בָ ִדיםַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן
חוץ ִמגִּ ּטֵ י נ ִָׁשים וְ ִׁש ְח ּ ֵ
ׁ ֶשחוֹ ְת ֵמיהֶ ם ּגוֹ יִ םְּ ,כ ׁ ֵש ִריםּ ,
רו אֶ ָּלא ִבזְ ַמן ׁ ֶש ּנַעֲ שׂ ּו בַ הֶ ְדיוֹ ט:
אוֹ ֵמר ,אַ ף אֵ לּ ּו ְּכ ׁ ֵש ִרין ,לֹא הֻ זְ ְּכ ּ
רע"ב ) -ה( חוץ מגיטי נשים  -שאם יש
עליו עד כותי אחד ,כשר .אבל שניהם כותים,
פוסל ת"ק אפילו בגיטי נשים .ורבן )שמעון
בן( גמליאל עשה מעשה והכשיר אפילו
כששניהם כותים .והאידנא דגזרו על הכותים
שיהיו כגוים לכל דבריהם ,לא שנא שאר
שטרות ול"ש גיטי נשים אפילו עד אחד כותי
פסול :בערכאות של גוים  -שהעידו העדים
עדותם לפני השופט במקום מושב משפטיהם.

והוא שידענו באותו שופט ובאותם עדים דלא
מקבלי שוחדא .ודוקא בשטרי הלואות ושטרי
מקח וממכר שהעדים ראו בנתינת הממון.
אבל שטרי הודאות וגיטי נשים ,וכל דבר
שהוא מעשה ב"ד בערכאות שלהם ,הכל
פסול :ר"ש אומר כשרים  -לא הוזכרו בבית
המדרש להפסל :אלא בזמן שנעשו בהדיוט -
ע"י גוים הדיוטות שאינם דיינים .ואין הלכה
כר"ש:

רור זֶה ְל ַע ְב ִ ּדיִ ,אם ָרצָ ה לַ חֲזוֹ ר
)ו( הָ אוֹ ֵמר ּ ֵתן ּגֵט זֶה ְל ִא ְׁש ִּתי ּ ְׁ
וש ָטר ִׁשחְ ּ
ִּב ְׁשנֵיהֶ ןַ ,יחֲזוֹ רִּ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםְּ ,בגִ ּטֵ י נ ִָׁשים אֲבָ ל לֹא
זָכין לָ אָ ָדם ׁ ֶשלּ ֹא ְבפָ נָיו וְ אֵ ין חָ ִבין לוֹ אֶ ָּלא ְבפָ נָיו.
רורי עֲ בָ ִדיםְ ,ל ִפי ׁ ֶש ּ ִ
ְב ִׁשחְ ּ ֵ
זון אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ  ,אֵ ינוֹ ַר ּ ׁ ַשאי.
זון אֶ ת ַע ְב ּדוֹ ַ ,ר ּ ׁ ַשאי .וְ ׁ ֶשלֹא לָ ּ
ׁ ֶש ִאם יִ ְרצֶ ה ׁ ֶשלֹא לָ ּ
הוא פוֹ סֵ ל אֶ ת
הוא פוֹ סֵ ל אֶ ת ַע ְב ּדוֹ ִמן הַ ְּת ּ ָ
רומה ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ּ
אָ ַמר לָ הֶ ם ,וַ ה ֲֵרי ּ
רור
נו גֵ ט זֶה ְל ִא ְׁש ִּתי ּ ְׁ
וש ָטר ִׁשחְ ּ
הוא ִקנְ יָנוֹ  .הָ אוֹ ֵמר ְּת ּ
רו לוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
ִא ְׁש ּתוֹ  .אָ ְמ ּ
נו
נו ָמנֶה ְל ִא ׁ
נו ְלאַ חַ ר ִמ ָ
יתהְּ .ת ּ
זֶה ְל ַע ְב ִ ּדי וָ ֵמת ,לֹא יִ ְּת ּ
יש ּ ְפלוֹ נִ י וָ ֵמת ,יִ ְּת ּ
יתה:
ְלאַ חַ ר ִמ ָ
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רע"ב ) -ו( רצה לחזור בשניהן  -קודם
שיגיע ליד האשה והעבד :יחזור  -ואין
השליח יכול לזכות בהם לצרכן ,דחוב הוא
להן ,שמאבדין מזונותיהן :וחכמים אומרים
בגטי נשים  -יכול לחזור :אבל לא בשחרורי
עבדים  -והלכה כחכמים :שאם ירצה שלא
לזון את עבדו רשאי  -הלכך כי משחרר ליה
לא מפסיד ליה מזוני .אבל שלא לזון את
אשתו אינו רשאי ,הלכך כי מגרש לה מפסיד
לה מזוני :מפני שהוא קנינו  -כלומר הא
דהוא אכיל בתרומה כשהוא עבד כהן אינו

גמרא

אלא מפני שהוא קנינו של כהן ,מידי דהוה
אבהמתו של כהן שאוכלת בכרשיני תרומה,
ולאו משום מעליותא היא ,הלכך כי משחרר
ליה אע"פ שמפסידו מלאכול בתרומה אין זו
חובה לעבד :לא יתנו לאחר מיתה  -דגיטא
לא הוי עד דמטי לידה וכי מטי לידה הא
מית ואין גט לאחר מיתה .ושטר שחרור נמי
כי מטא לידיה הא מית ופקע רשותיה מיניה:
יתנו לאחר מיתה  -ואע"ג דלא אמר מנה
זה ,דדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו:

 -גיטין דף ו' ע"ב

אמר רב חסדא לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו שהרי פילגש
בגבעה הטיל עליה בעלה אימה יתירה והפילה כמה רבבות מישראל אמר
רב יהודה אמר רב כל המטיל אימה יתירה בתוך ביתו סוף הוא בא לידי
שלש עבירות גילוי עריות ושפיכות דמים וחילול שבת אמר רבה בר בר
חנה הא דאמרי רבנן שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת
עם חשיכה עשרתם ערבתם הדליקו את הנר צריך למימרינהו בניחותא כי
היכי דליקבלו מיניה אמר רב אשי אנא לא שמיעא לי הא דרבה בר בר
חנה וקיימתיה מסברא אמר רבי אבהו לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה
בתוך ביתו שהרי אדם גדול הטיל אימה יתירה בתוך ביתו והאכילוהו דבר
גדול ומנו רבי חנינא בן גמליאל האכילוהו סלקא דעתך השתא בהמתן של
צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם צדיקים עצמן לא כל
שכן אלא בקשו להאכילו דבר גדול ומאי ניהו אבר מן החי שלח ליה מר
עוקבא לרבי אלעזר בני אדם העומדים עלי ובידי למסרם למלכות מהו
שרטט וכתב ליה אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום
בעוד רשע לנגדי אף על פי שרשע לנגדי אשמרה לפי מחסום שלח ליה קא
מצערי לי טובא ולא מצינא דאיקום בהו שלח ליה דום לה' והתחולל לו
דום לה' והוא יפילם לך חללים חללים השכם והערב עליהן לבית המדרש
והן כלין מאיליהן הדבר יצא מפי ר"א ונתנוהו לגניבא בקולר:
רש"י על הגמרא
גילוי עריות  -כשמגיע זמן טבילתה בעת
צינה והיא יראה לומר לא טבלתי ומשמשתו
נדה :שפיכות דמים  -כי הכא או פעמים

שבורחת מפניו ונופלת באחת הפחתים או
בגשר :וחילול שבת  -פעמים שמדלקת נר או
מבשלת משחשיכה מפני אימתו והוא אינו
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יודע :עשרתם  -פירות שנאכל למחר:
ערבתם  -עירובי חצירות :בהמתן של צדיקים
 בהכל שוחטין )חולין דף ה( :אבר מן החי שנאבד מהם אבר מן השחוטה ומפניאימתו חתכו עבדיו אבר מן החי והביאו

זוהר

תחתיו שלא יבין :העומדים עלי  -לחרף
ולגדף :ובידי למוסרן  -כח בידי להלשין
עליהן :לנגדי  -מריבני ומקניטני :גניבא -
היה חולק עליו :קולר  -שלשלת של ברזל
שנותנין שם המוכתבים למלכות להריגה:

– במדבר דף קיט' ע"א

יתה אוֹ ִתי יְ ָי אֵ ל
רוחי ּ ָפ ִד ָ
אָ ַמר ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָרְּ ,כ ִתיב )תהלים לא( ְּבי ְָד ָך אַ ְפ ִקיד ּ ִ
ידא
יתון ַמאן ְ ּדאַ ְפ ִקיד ִּב ָ
אֱמת .הַ אי ְק ָרא ִאית לֵ י ּה ְל ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א ּ ֵב ּ
ֶ
יה ,ח ֲִמ ּ ּ
ישא,
הוא ַּבר נ ָׁשּ ְ ,דאָ זִ יל ְּבאוֹ ְרחוֹ י ְ ּד ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
ְּד ַמ ְל ָּכא ִמ ִידי .אֶ ָּלא ,וַ ַ ּדאי ז ַָּכאָ ה ּ
יליָאִ ,אילָ נָא ְ ּדמוֹ ָתא ׁ ַש ִ ּליט ְּב ָע ְל ָמא,
יה ּ ָתא ֲחזֵיֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּד ָעאל לֵ ְ
וְ לָ א חָ טֵ י קַ ּ ֵמ ּ
ילא .וְ כֵ יוָ ן ְ ּד ִאילָ נָא ְ ּדמוֹ ָתא ׁ ַש ִ ּליט ְּב ָע ְל ָמא
ילא ְל ֵע ָּ
וְ ִאילָ נָא ְ ּדחַ ּיֵי ִא ְס ּ ַת ָּלק ְל ֵע ָּ
הוא
ִּב ְלחוֹ דוֹ יָּ ,כל ְּבנֵי ָע ְל ָמא ַטעֲ ִמין ַטעֲ ָמא ְ ּדמוֹ ָתאַ .מאי ַט ְע ָמאְּ .בגִ ין ְ ּדהַ ּ
ִאילָ נָא ּגָ ִרים:
יה ְּב ִפ ְקדוֹ נָאְּ .כ ִפ ְקדוֹ נָא ְ ּדבַ ר נ ָׁש,
יה נ ְַפ ׁ ֵש ּ
יד ּ
ול ִמ ְפקַ ד ִּב ֵ
ּובַ ר נ ָׁש ָּב ֵעי ְלאַ ְק ְ ּד ָמא ּ ְ
הוא
יהו ִא ְתחַ יָּיב ְלגַ ּ ֵביהּ י ִַּתיר ֵמהַ ּ
ְּדי ִָהיב ּ ִפ ְקדוֹ נָא ְלאַ ח ֲָראּ ְ ,דאַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּד ִא ּ
יה ,וְ ִאי
ופ ְקדוֹ נָא ִא ְת ְמסַ ר ְלגַ ּ ֵב ּ
יה ,הוֹ ִאיל ּ ִ
ּ ִפ ְקדוֹ נָא ,לָ או ְּכ ַדאי ְל ִא ְתאַ ח ֲָדא ּ ֵב ּ
הוא ,וְ לָ או ִמ ְּבנֵי
יהּ ְ ,דלָ או ִמזּ ְַר ָעא קַ ִ ּד ׁ ָ
דוק אֲבַ ְת ֵר ּ
יה ,וַ ַ ּדאי ְ
יְ סָ ֵרב ּ ֵב ּ
ישא ּ
נִב ּ
נותא:
ימ ּ ָ
ְמהֵ ְ
יהו ,וְ כָ ל
ימו וְ יָהֲ ִבין לֵ ּ
הוא ִאילָ נָאְּ ,בנֵי נ ׁ ָ
יה ּ ִפ ְקדוֹ נָא ְ ּדנ ְַפ ׁ ַשיְ ּ
ָשא אַ ְק ִ ּד ּ
ַּכ ְך הַ ּ
הו טַ עֲ ִמין טַ עֲ ָמא ְ ּדמוֹ ָתאְּ ,בגִ ין ְ ּדהַ אי ִאילָ נָא
נִ ְׁש ָמ ִתין ִ ּד ְבנֵי ָע ְל ָמא נ ִָטיל .וְ כֻ ְ ּל ּ
יה,
יבו ְלגַ ּ ֵב ּ
הואְ ּ .
הו ִא ְתחָ יְ ּ
ינון נַפְ ׁ ָש ָתא ,אַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּדכֻ ְ ּל ּ
ובגִ ין ְ ּדכָ ל ִא ּ ּ
ְ ּדמוֹ ָתא ּ
הו ִא ְת ְמסָ ִרי
הוא ְלאָ ָתבָ א ּ ִפ ְקדוֹ נָא ְלגַ ּ ֵב ּ
יה ְ ּדבַ ר נ ָׁש ,אֶ ָּלא ּ ֵכיוָ ן ְ ּדכֻ ְ ּל ּ
וְ לָ או ְּכ ַדאי ּ
אריהוֹ ן:
יה ְּבפִ ְקדוֹ נָא ,אָ ִתיב ָּכל ּ ִפ ְקדוֹ נִ ין ְל ָמ ֵ
לֵ ּ
יה ְ ּדבַ ר נ ָׁש.
הוא הַ אי ִאילָ נָא ְ ּדמוֹ ָתא ְלאָ ָתבָ א ּ ִפ ְקדוֹ נָא ְלגַ ּ ֵב ּ
ּ ָתא ֲחזֵי ,לָ או ְּכ ַדאי ּ
הוא ִאילָ נָא
אֶ ָּלא ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִאילָ נָא ְ ּדחַ יֵּי ִא ְּת ַער ְּב ָע ְל ָמא .וְ אֵ ָ
ימ ַתי ִא ְּת ַער הַ ּ
ְ ּדחַ ּיֵיְּ .ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדסָ ִליק צַ ְפ ָראְ ּ .
וכ ֵדיןֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּדהַ אי ִא ְּת ַער ְּב ָע ְל ָמאָּ ,כל ְּבנֵי
דו
הוא ִאילָ נָא ְ ּדמוֹ ָתא ָּכל ּ ִפ ְקדוֹ נִ ין ְ ּד ִא ְת ּ ְפקָ ּ
ָע ְל ָמא חַ יִ ּין ,וְ ׁ ָש ִביק וְ אַ ְה ָ ּדר הַ ּ
הוא ִאילָ נָא ְ ּדחַ יֵּי ּגָ ִרים:
יה ,וְ אָ זִ יל לֵ ּ
ְלגַ ּ ֵב ּ
יהַ .מאי ַט ְע ָמא חַ יִ ּיןְּ .בגִ ין ְ ּדהַ ּ
יליָאְּ ,בעוֹ ד ְ ּד ִאילָ נָא
ינון ְ ּד ִמ ְתעֲ ִרין ְּבלֵ ְ
ָשא סַ גִּ ִ
ימא ,הָ א ְּבנֵי נ ׁ ָ
וְ ִאי ּ ֵת ָ
יאין ִא ּ ּ
הוא ִאילָ נָא ְ ּדחַ ּיֵי קָ א ָע ִבידַ .מאי ַט ְע ָמאְּ .בגִ ין
ְּדמוֹ ָתא ׁ ַש ִ ּליט .אֶ ָּלא ,וַ ַ ּדאי הַ ּ
יה
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,תהלים יד( ִל ְראוֹ ת הֲ י ֵׁש ַמשְׂ ִּכיל ּדוֹ ֵר ׁש אֶ ת ֱאל ִֹהים .וְ לָ א יְ הֵ א לֵ ּ
יליָא ִא ְׁש ּ ָת ַ ּד ְלנָא
יטנָא ְּבנ ְַפ ׁ ָשאי ְּבלֵ ְ
ֵימאִ ,א ְל ָמלֵ י ְׁש ִל ְ
ּ ִפ ְתחוֹ ן ּ ֶפה ְלבַ ר נ ָׁשּ ְ ,די ּ ָ
אומוֹ ת
יתא .אָ ַמר ִר ִּבי יְ ּ ָ
ְּבאוֹ ַריְ ָ
הוא .אֲבָ ל ְּב ּ
הודה ,הַ אי ְּביִ שְׂ ָראֵ ל וַ ַ ּדאי וְ הָ ִכי ּ
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חק לישראל – פרשת בהר יום ג'
הוא ְ ּדקָ א
ֲמינָא ְּכהַ אי ּגַ וְ ונָאַ ,מאי ַט ְע ָמא .אָ ַמר לֵ ּ
הָ עוֹ לָ ם ַ ּדח ֵ
יה וַ ַ ּדאי ׁ ַש ּ ִפיר ּ
אַ ָמ ְרת:
זָעם יְ ָיָ ּ .תא ֲחזֵי,
ומה אֶ זְ עוֹ ם לֹא ַ
ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,במדבר כג( ָמה אֶ ּקוֹ ב לֹא קַ בּ ֹה אֵ ל ּ ָ
ילא ִאית יְ ִמינָא וְ ִאית שְׂ ָמאלָ אְ .ל ַת ּ ָתא
ילאִ ,אית ְל ַת ּ ָתאְ .ל ֵע ָּ
ְּכגַ וְ ונָא ְ ּד ִאית ְל ֵע ָּ
ישאַ .ע ּ ִמין
דושא ְ ּד ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
ימינָאִּ ,ב ְק ּ ּ ׁ ָ
יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ַע ּ ִמין .יִ שְׂ ָראֵ ל ִא ְתאַ ח ֲָדן ִל ִ
הו ְל ַת ּ ָתא
עוֹ ְב ֵדי כּ וֹ כָ ִבים ּ ַ
רוחַ ִמ ְסאֲבָ א .וְ כֻ ְ ּל ּ
ומ ּזָלוֹ ת ִלשְׂ ָמאלָ אְ ,ל ִס ְט ָרא ְ ּד ּ
ידן ָ ּדא ְּב ָדא) ,דף קי"ט ע"ב( ַעד ְ ּד ּ ַת ְליָין
הו ַ ּד ְרגִּ ין אֲ ִח ָ
הו ַ ּד ְרגִּ ין ִ ּדשְׂ ָמאלָ א .וְ כֻ ְ ּל ּ
ִמ ּ ֻכ ְ ּל ּ
יהי ּ ַת ּ ָתאָ ה.
הוא ּגַ וְ ונָא נ ִָטיל זַנְ בָ אּ ְ ,ד ִא ִ
וכגַ וְ ונָא ְ ּד ֵר ׁ ָ
ישאְ ּ .
ִמן ֵר ׁ ָ
ישא נ ִָטילְּ ,בהַ ּ
ְ
ומזָּלוֹ ת,
ובגִ ין ַּכךַ ,ע ּ ִמין עוֹ בְ ֵדי כּ וֹ כָ ִבים ּ ַ
יהְ ּ .
ַמאי ַט ְע ָמאְּ .בגִ ין ְ ּדאָ ִחיד ּ ֵב ּ
רו:
הוא ְס ָטר ִמ ְסאֲבָ א ִ ּד ְלהוֹ ן ,הָ ִכי ִא ְת ְ ּד ָּב ּ
ְּבהַ ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ו'
)ז( אע"פ שתפלת ערבית רשות לא יבא אדם ממלאכתו ויאמר אוכל מעט ואישן קמעא
ואחר כך אתפלל שמא תאנוס אותו שינה ונמצא ישן כל הלילה אלא מתפלל ערבית
ואח"כ אוכל ושותה או ישן ומותר להסתפר וליכנס למרחץ סמוך לשחרית מפני שלא
גזרו אלא סמוך למנחה שהוא דבר המצוי שרוב העם נכנסין שם ביום אבל בשחר דבר
שאינו מצוי לא גזרו בו:
)ח( מי שהיה עוסק בתלמוד תורה והגיע זמן התפלה פוסק ומתפלל ואם היתה תורתו
אומנותו ואינו עושה מלאכה כלל והיה עוסק בתורה בשעת תפלתו אינו פוסק שמצות
תלמוד תורה גדולה ממצות תפלה וכל העוסק בצרכי רבים כעוסק בדברי תורה:

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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