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חק לישראל – פרשת במדבר יום ד'
תורה -
)טז(

אֵ ֶּלה

ְק ּ
ריאֵ י

במדבר פרק א'

אשי אַ ְלפֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל הֵ ם:
רואֵ י{ הָ ֵע ָדה נְ שִׂ יאֵ י ַמ ּטוֹ ת אֲ בוֹ ָתם ָר ׁ ֵ
} ְק ּ

)טז( אֵ ּלֶ ה ְק ּ
אשי אַ ְלפֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל הֵ ם:
רואֵ י{ הָ עֵ ָדה נְ שִׂ יאֵ י ַמ ּטוֹ ת אֲ בוֹ ָתם ָר ׁ ֵ
ריאֵ י } ְק ּ

)טז( ִא ֵּלין ְמ ַע ְר ֵעי

ישי אַ ְלפַ יָּא ְדיִ שְׂ ָראֵ ל ִא ּנוּן:
נִש ּ ָתא ַר ְב ְרבֵ י ִׁש ְבטֵ י אֲ בָ הַ ְתהוֹ ן ֵר ׁ ֵ
ְכ ְׁ

משה
ֶׁ
שמוֹ ת) :יז( וַ יִ ּ ּקַ ח
בו ְּב ׁ ֵ
משה וְ אַ הֲ רֹן אֵ ת הָ אֲ נ ִָׁשים הָ אֵ ֶּלה א ׁ ֶ
ֶׁ
)יז( וַ יִ ּ ּקַ ח
ֲשר נִ ְ ּק ּ
ֹשה וְ אַ הֲ רֹן יָת ּג ְֻב ַר ּיָא הָ ִא ּ ֵלין ִ ּדי ִא ְת ּ ְפ ָר ׁש ּו
שמוֹ ת) :יז( ו ְּדבַ ר מ ׁ ֶ
בו ְ ּב ׁ ֵ
וְ אַ הֲ רֹן אֵ ת הָ ֲאנ ִָׁשים הָ אֵ ּלֶ ה אֲ ׁ ֶשר נִ ְ ּק ּ
ִּב ְׁש ָמהָ ן:

דו ַעל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ְלבֵ ית
ילו ְּבאֶ חָ ד לַ ֹח ֶד ׁש הַ ּ ׁ ֵשנִ י וַ יִ ּ ְתי ְַל ּ
)יח( וְ אֵ ת ָּכל הָ ֵע ָדה ִה ְק ִה ּ
אֲ ב ָֹתם ְּב ִמ ְס ּ ַפר ׁ ֵשמוֹ ת ִמ ּ ֶבן ֶעשְׂ ִרים ׁ ָ
שנָה וָ ַמ ְעלָ ה ְלג ְֻלגְּ ל ָֹתם) :יח( וְ אֵ ת ָּכל הָ ֵע ָדה
דו ַעל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ְלבֵ ית אֲ ֹב ָתם ְ ּב ִמ ְס ּפַ ר ׁ ֵשמוֹ ת ִמ ּ ֶבן
ילו ְּבאֶ חָ ד לַ ח ֶֹד ׁש ַה ּ ׁ ֵשנִ י וַ יִ ּ ְתיַ ְל ּ
ִה ְק ִה ּ
שנָה וָ ַמ ְעלָ ה ְלג ְֻלגְּ ל ָֹתם) :יח( וְ יָת ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא אַ ְכנ ָׁש ּו ְּבחַ ד ְלי ְַרחָ א ִתנְ ָינָא וְ ִא ְת ַיחֲס ּו ַעל ז ְַרעֲ י ְַתהוֹ ן
ֶעשְׂ ִרים ׁ ָ
ְלבֵ ית אֲ בָ הַ ְתהוֹ ן ְּב ִמנְ יַן ְׁש ָמהָ ן ִמ ַּבר ַעשְׂ ִרין ְׁשנִ ין ו ְּל ֵע ָּלא ְלג ְֻלגְּ לַ ְתהוֹ ן:

ֲשר ִצוָ ּ ה יְ הֹוָ ה אֶ ת
משה וַ יִ ּ ְפ ְק ֵדם ְ ּב ִמ ְד ַּבר ִסינָי) :יט( ַּכא ׁ ֶ
ֶׁ
אֲשר צִ וָ ּה יְ הֹוָ ה אֶ ת
)יט( ַּכ ׁ ֶ
ֹשה ו ְּמנִ ּנוּן ְּב ַמ ְד ְּב ָרא ְד ִסינָי:
משה וַ יִ ּ ְפ ְק ֵדם ְ ּב ִמ ְד ַּבר ִסינָי) :יט( ְּכ ָמא ִדי ּ ַפ ִ ּקיד יְ ָי יָת מ ׁ ֶ
ֶׁ

אובֵ ן ְּב ֹכר יִ שְׂ ָראֵ ל ּתוֹ ְלד ָֹתם ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ְלבֵ ית אֲ ֹב ָתם ְּב ִמ ְס ּ ַפר
יו בְ נֵי ְר ּ
)כ( וַ יִ ּ ְה ּ
ׁ ֵשמוֹ ת ְלג ְֻלגְּ ל ָֹתם ָּכל זָכָ ר ִמ ּ ֶבן ֶעשְׂ ִרים ׁ ָ
יו ְבנֵי
שנָה וָ ַמ ְעלָ ה כּ ֹל יֹצֵ א צָ בָ א) :כ( וַ יִ ּ ְה ּ
אובֵ ן ְ ּב ֹכר יִ שְׂ ָראֵ ל ּתוֹ ְלד ָֹתם ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ְלבֵ ית ֲא ֹב ָתם ְ ּב ִמ ְס ּפַ ר ׁ ֵשמוֹ ת ְלג ְֻלגְּ ל ָֹתם ָּכל ָזכָ ר
ְר ּ
שנָה וָ ַמ ְעלָ ה כּ ֹל יֹצֵ א צָ בָ א) :כ( וַ הֲ ווֹ ְבנֵי ְראוּבֵ ן ּבו ְּכ ָרא ְדיִ שְׂ ָראֵ ל ּתו ְּל ַד ְתהוֹ ן ְלז ְַרעֲ י ְַתהוֹ ן
ִמ ּ ֶבן ֶעשְׂ ִרים ׁ ָ
ְלבֵ ית אֲ בָ הַ ְתהוֹ ן ְּב ִמנְ יַן ְׁש ָמהָ ן ְלג ְֻלגְּ לַ ְתהוֹ ן ָּכל ְ ּדכו ָּרא ִמ ַּבר ַעשְׂ ִרין ְׁשנִ ין ו ְּל ֵע ָּלא כּ ֹל נָפֵ ק חֵ ילָ א:

מאוֹ ת) :כא( ּ ְפקֻ ֵדיהֶ ם
ֲמ ׁש ֵ
אובֵ ן ִׁש ּ ׁ ָשה וְ אַ ְר ָּב ִעים אֶ לֶ ף וַ ח ֵ
)כא( ּ ְפקֻ ֵדיהֶ ם ְל ַמ ּטֵ ה ְר ּ
מאוֹ ת) :כא( ִמנְ ָינֵיהוֹ ן ְל ִׁש ְב ָטא ִד ְראוּבֵ ן אַ ְר ְּב ִעין וְ ִׁש ּ ָתא
ֲמ ׁש ֵ
אובֵ ן ִׁש ּ ׁ ָשה וְ אַ ְר ָּב ִעים אֶ לֶ ף וַ ח ֵ
ְל ַמ ּטֵ ה ְר ּ
ֲמ ׁש ְמאָ ה:
אַ ְל ִפין וַ ח ֵ

רש"י
)טז( אלה קרואי העדה  -הנקראים לכל דבר
חשיבות שבעדה:
)יז( האנשים האלה  -את שנים עשר נשיאים
הללו :אשר נקבו  -לו כאן בשמות:

נביא

)יח( ויתילדו על משפחותם  -הביאו ספרי
יחוסיהם ועידי חזקת לידתם כל אחד ואחד
להתייחס על השבט:

– הושע פרק ב' טז'-כא'

ה) :טז( בכן הא אנא
)טז( לָ כֵ ן ִה ּנֵה אָ נ ִֹכי ְמפַ ּ ֶתיהָ וְ הֹלַ ְכ ִּתיהָ הַ ּ ִמ ְד ָּבר וְ ִד ַּב ְר ִּתי ַעל ִל ָּב ּ
משעבד לה לאוריתא ואעבד לה נסין וגבורן כמא דעבדית לה במדברא וביד עבדי נבייא אמליל תנחומין
על לבהא:

)יז( וְ נ ַָת ִּתי לָ ּה אֶ ת ְּכ ָר ֶמיהָ ִמ ּ ׁ ָשם וְ אֶ ת ֵע ֶמק ָעכוֹ ר ְלפֶ ַתח ִּת ְקוָ ה וְ ָענְ ָתה ּ ׁ ָש ּ ָמה
מצְ ָריִ ם) :יז( ואמני לה ית פרנסהא מתמן וית מישר
וכיוֹ ם עֲ לוֹ ָת ּה ֵמאֶ ֶרץ ִ
עוריהָ ּ ְ
ימי נְ ּ ֶ
ִּכ ֵ
עכור לתחמודי נפש ויתנהון תמן למימרי כיומי קדם ואף אנא אעביד להון נסין וגבורן כיום מסקהון
מארעא דמצרים:
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חק לישראל – פרשת במדבר יום ד'
ישי וְ לֹא ִת ְק ְר ִאי ִלי עוֹ ד ַּב ְע ִלי:
הוָ ה ִּת ְק ְר ִאי ִא ִׁ
הוא נְאֻ ם יְ ֹ
וְ הָ יָה בַ ּיוֹ ם הַ ּ

)יח(
ויהי בעדנא ההיא אמר יי תתנהון לפולחני ולא תפלחון עוד לטעות עממיא:

רו עוֹ ד ִּב ְׁש ָמם:
הֲסר ִֹתי אֶ ת ְׁשמוֹ ת הַ ְּב ָע ִלים ִמ ּ ִפיהָ וְ לֹא יִ ּ ְ
וַ ִ
זָכ ּ

)יט(
טעות עממיא מפומהון ולא יהי דכרן שומהון עוד:

)יח(

)יט( ואעדי ית שום

ש ֶדה וְ ִעם עוֹ ף הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ֶר ֶמשׂ
הוא ִעם חַ יַּת הַ ּ ָ ׂ
)כ( וְ כָ ַר ִּתי לָ הֶ ם ְּב ִרית ַּב ּיוֹ ם הַ ּ
טח) :כ( ואגזר
ומ ְלחָ ָמה אֶ ְׁשבּ וֹ ר ִמן הָ אָ ֶרץ וְ ִה ְׁש ַּכ ְב ִּתים לָ בֶ ַ
הָ אֲ ָד ָמה וְ קֶ ׁ ֶשת וְ חֶ ֶרב ּ ִ
להון קים בעדנא ההיא דיהון שלם עם חית ברא ועם עופא דשמיא ורחשא דארעא וקשתא וחרבא ועבדי
קרבא אבטיל מן ארעא ואשרינון לרוחצן:

יך ִלי ְלעוֹ לָ ם וְ אֵ ַרשְׂ ִּת ְ
וְ אֵ ַרשְׂ ִּת ְ
וב ַרח ֲִמים:
וב ִמ ְׁש ּ ָפט ּובְ חֶ סֶ ד ּ ְ
יך ִלי ְּבצֶ ֶדק ּ ְ

)כא(
ואקימנכון קדמי לעלם ואקימנכון קדמי בקושטא ובדינא ובחסדא וברחמי:

)כא(

רש"י
מפתיה  -משדלה להמשך
בלע"ז ומהו הפיתוי
בגולה שהוא לה כמדבר
לבה כי טוב לה כשעשתה

)טז( לכן הנה אנכי
אחרי לוזאניי"ר
והולכתיה המדבר
וציה ושם תשיב אל
רצוני מכשמרדה בי:
)יז( את כרמיה  -ת"י לשון פרנסים ומנהיגים
וכן לא יפנה דרך כרמים )איוב כד( וכן כרמי
שלי לא נטרתי )שיר השירים א( ד"א
והולכתיה המדבר למדבר סיחון ועוג ובסגנון
זה נתנבא )יחזקאל כ( שנאמר והבאתי אתכם
אל מדבר העמים ונשפטתי אתכם שם כאשר
נשפטתי את אבותיכם והבאתי אתכם
במסורת הברית וברותי מכם המורדים וגו'
והכשרים אקיים וזהו את כרמיה .ואת עמק
עכור  -עומק הצרות שהן עכורים שם אתן
לה לפתח תקוה שמתוך אותן צרות תתן לב
לשוב אלי .וענתה שמה  -לשון דירה כמו
מעון אריות )נחום ב( .כימי נעוריה  -שישבה
במצרים ימים רבים .וכיום עלותה וגומר -
שצעקה אלי ממצרים מתוך שיעבוד וגאלתיה
כן גם עתה:
)יח( תקראי אישי וגו'  -תעבדוני מאהבה
ולא מיראה אישי לשון אישות וחיבת נעורים.
בעלי  -לשון אדנות ומורא ורבותינו פירשו
ככלה בבית חמיה ולא ככלה בבית אביה:

)יט( ולא יזכרו עוד  -ישראל בשמם של
בעלים או לא יזכרו הבעלים בשמם של
ישראל לומר שהם אלהות להם או לא יזכר
שם הבעלים עוד כד"א )ישעיה ב( והאלילים
כליל יחלוף:
)כ( עם חית השדה  -שאשבית מזיקין מן
העולם וכה"א )ישעיה יא( לא ירעו ולא
ישחיתו וגו':
)כא( בצדק ובמשפט  -שתתנהגו בהן .ובחסד
וברחמים  -שיבא לך מאתי על ידיהם
באברהם אבינו כתיב )בראשית יח( כי ידעתיו
למען אשר יצוה וגו' לעשות צדקה ומשפט
וכנגדן נתן לבניו חסד ורחמים מאת הקב"ה
שנאמר )דברים יג( ונתן לך רחמים ושמר ה'
אלהיך לך את הברית ואת החסד )דברים יז(
פסקו מן הצדקה והמשפט כמו שנאמר )עמוס
ה( ההופכים ללענה משפט וצדקה לארץ
הניחו אף הקב"ה אסף מהם החסד והרחמים
שנ' )ירמיה טו( כי אספתי את שלומי מאת
העם הזה את החסד ואת הרחמים וכשיחזרו
לעשות צדקה ומשפט שנאמר )ישעיה א( ציון
במשפט תפדה וגו' הקב"ה מוסיף עליהם
רחמים וחסד ועושה אותן עטרה לארבעתן
ומושיבן בראשן:
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כתובים

 -משלי פרק ל' כג'-כח'

יר ׁש גְּ ִב ְר ּ ָת ּה:
נואָ ה ִּכי ִת ָּב ֵעל וְ ִׁש ְפחָ ה ִּכי ִת ַ
)כג( ּ ַתחַ ת שְׂ ּ

)כג( תחות שנואתא דהויא לגברא

ואמתא די ירתא לרבונתה:

אַ ְר ָּב ָעה הֵ ם ְק ַט ּ ֵני אָ ֶרץ וְ הֵ ּ ָמה חֲכָ ִמים ְמחֻ ָּכ ִמים:

)כד(
והנון חכימין ומחכמין:

ינו בַ ּקַ יִ ץ לַ ְח ָמם:
)כה( הַ נְּ ָמ ִלים ַעם לֹא ָעז וַ ּי ִָכ ּ

)כד( ארבעא אנון דזעירין בארעא

)כה( שומשמני לא עשין עמהון ומתקנין בקיטא

מיכלהון:

יתם:
ימו בַ ּ ֶסלַ ע ּ ֵב ָ
ּ
צום וַ יָּשִׂ
ְׁשפַ נִּ ים ַעם לֹא ָע ּ

)כו(
ביתא בקתרין:

)כו( וחנסי דעמהון לא תקיף ועבדין להון

)כז( ֶמלֶ ְך אֵ ין לָ אַ ְר ּ ֶבה וַ יֵּצֵ א חֹצֵ ץ ּ ֻכלּ וֹ :
יכלֵ י ֶמלֶ ְך:
)כח( שְׂ ָמ ִמית ְּבי ַָדיִ ם ְּת ַת ּ ֵפשׂ וְ ִהיא ְּבהֵ ְ

)כז( וקמצי דמלכא לית להון ומתכנשין כלהון כחדא:
)כח( ואקמתא דמסככא בידהא ועמדא

בביתא דמלכי:

רש"י
)כח( שממית  -אריני"א בלע"ז .בידים תתפש
 -בידה היא אוחזת ומתדבקת בכותלים:

משנה

– סנהדרין פרק ד'

ירהֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר
ישה ּובַ ח ֲִק ָ
)א( אֶ חָ ד ִ ּדינֵי ָממוֹ נוֹ ת וְ אֶ חָ ד ִ ּדינֵי נְ פָ ׁשוֹ ת ִּב ְד ִר ׁ ָ
ִמ ְׁש ּ ַפט אֶ חָ ד יִ ְהיֶה לָ כֶ םַ .מה ּ ֵבין ִ ּדינֵי ָממוֹ נוֹ ת ְל ִדינֵי נְ פָ ׁשוֹ תִּ .דינֵי ָממוֹ נוֹ ת
כות ּ ֵבין
וש ׁ ָ
לשה ,וְ ִדינֵי נְ פָ ׁשוֹ ת ְּב ֶעשְׂ ִרים ּ ְׁ
ִּב ְׁש ׁ ָ
לשהּ ִ .דינֵי ָממוֹ נוֹ ת ּפוֹ ְת ִחין ֵּבין ִלזְ ּ
כות וְ אֵ ין ּפוֹ ְת ִחין ְלחוֹ בָ הּ ִ .דינֵי ָממוֹ נוֹ ת ַמ ִּטין
ְלחוֹ בָ ה ,וְ ִדינֵי נְ פָ ׁשוֹ ת ּפוֹ ְת ִחין ִלזְ ּ
כות
כות ּ ֵבין ְלחוֹ בָ ה ,וְ ִדינֵי נְ פָ ׁשוֹ ת ַמ ִּטין ַעל ּ ִפי אֶ חָ ד ִלזְ ּ
ַעל ּ ִפי אֶ חָ ד ּ ֵבין ִלזְ ּ
כות ֵּבין ְלחוֹ בָ הִּ ,דינֵי
וְ ַעל ּ ִפי ְׁשנַיִ ם ְלחוֹ בָ הּ ִ .דינֵי ָממוֹ נוֹ ת ַמחֲזִ ִירין ּ ֵבין ִלזְ ּ
כות
כות וְ אֵ ין ַמחֲזִ ִירין ְלחוֹ בָ הּ ִ .דינֵי ָממוֹ נוֹ ת הַ כּ ֹל ְמלַ ּ ְמ ִדין זְ ּ
נְ פָ ׁשוֹ ת ַמחֲזִ ִירין ִלזְ ּ
כות וְ אֵ ין הַ כּ ֹל ְמלַ ּ ְמ ִדין חוֹ בָ הִּ .דינֵי
וְ חוֹ בָ ה ,וְ ִדינֵי נְפָ ׁשוֹ ת הַ כּ ֹל ְמלַ ּ ְמ ִדין זְ ּ
כות ְמלַ ּ ֵמד חוֹ בָ הִּ ,די ֵני נְ פָ ׁשוֹ ת
כות וְ הַ ְמלַ ּ ֵמד זְ ּ
ָממוֹ נוֹ ת הַ ְמלַ ּ ֵמד חוֹ בָ ה ְמלַ ּ ֵמד זְ ּ
וללַ ּ ֵמד
כות אֵ ינוֹ יָכוֹ ל לַ חֲזוֹ ר ּ ְ
כות ,אֲבָ ל הַ ְמלַ ּ ֵמד זְ ּ
הַ ְמלַ ּ ֵמד חוֹ בָ ה ְמלַ ּ ֵמד זְ ּ
חוֹ בָ הּ ִ .דינֵי ָממוֹ נוֹ ת ָ ּדנִין ַּב ּיוֹ ם וְ גוֹ ְמ ִרין ַּב ַּליְ לָ הּ ִ ,דינֵי נְפָ ׁשוֹ ת ָ ּדנִ ין ַּב ּיוֹ ם
כות ֵּבין ְלחוֹ בָ הִּ ,דינֵי
וְ גוֹ ְמ ִרין ַּב ּיוֹ םִּ .דינֵי ָממוֹ נוֹ ת גוֹ ְמ ִרין בּ וֹ בַ ּיוֹ ם ּ ֵבין ִלזְ ּ
ְ
וביוֹ ם ׁ ֶש ְ ּלאַ ח ֲָריו ְלחוֹ בָ הְ ,ל ִפיכָ ך אֵ ין ָ ּדנִ ין לֹא
כות ּ ְ
נְ פָ ׁשוֹ ת ּגוֹ ְמ ִרין בּ וֹ בַ ּיוֹ ם ִלזְ ּ
ְב ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת וְ לֹא ְב ֶע ֶרב יוֹ ם טוֹ ב:

)ויקרא כד(

רע"ב ) -א( דיני ממונות כו' שנאמר משפט
אחד יהיה לכם  -ובדיני נפשות כתיב )דברים
יג( ודרשת וחקרת .וזהו דין תורה אבל אמרו

חכמים שאין מאריכין בדרישה וחקירה בדיני
ממונות שלא תנעול דלת בפני לוין אלא א"כ
ראו ב"ד שהדין מרומה .ודרישה וחקירה הוא
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השאלה בענין בעצמו כגון כמה הלוהו .ומתי
הלוהו .ובאיזה ענין הלוהו .ובאיזה מקום
הלוהו .ויש מין אחר מן השאלה שנקראת
בדיק' ואינו בענין בעצמו .כגון שישאלו לו מה
היה כבוש .כלי' שחורים .או כלים לבנים.
עומד היה או יושב בשעה שהלוהו :פותחים -
משאו ומתנו של דין .בין לזכות בין לחובה:
מחזירין  -סותרין את הדין אחר שגמרוהו
וידעו שטעו :ואין הכל מלמדין חובה  -שאם
אמר א' מן התלמידים יש לי ללמד עליו
חובה אין שומעין לו :דנים ביום וגומרים
בלילה  -דכתיב )שמות יח( ושפטו את העם
בכל עת וכתיב )דברים כא( והיה ביום הנחילו

את בניו הא כיצד יום לתחילת דין וליל' לגמר
דין :דנים ביום וגומרים ביום  -דכתיב
)במדבר כה( והוקע אותם לה' נגד השמש:
גומרים בו ביום בין לזכות בין לחובה) .וכו'(
דא"ק )ישעיה א( מלאתי משפט צדק ילין בה:
לפיכך אין דנים לא בערב שבת  -שנמצא
גמר דינו בשבת ולהשהותו אחר שבת א"א
מפני ענוי הדין .ולדונו בו ביום א"א .שאין
ארבע מיתות בית דין דוחין את השבת שנאמר
)שמות לה( לא תבערו אש בכל מושבותיכם
ביום השבת למד על מחוייבי שריפה שאין
שורפין אותן בשבת וה"ה לשאר חייבי מיתות:

ילין ִמן
ילין ִמן הַ ּגָ דוֹ לִּ ,דינֵי נְפָ ׁשוֹ ת ַמ ְת ִח ִ
)ב( ִ ּדינֵי הַ ּטֻ ְמאוֹ ת וְ הַ ְּטהָ רוֹ ת ַמ ְת ִח ִ
דון ִ ּדינֵי נְ פָ ׁשוֹ ת ,אֶ ָּלא
דון ִ ּדינֵי ָממוֹ נוֹ ת וְ אֵ ין הַ כּ ֹל ְּכ ׁ ֵש ִרין לָ ּ
הַ ַ ּצד .הַ כּ ֹל ְּכ ׁ ֵש ִרין לָ ּ
יאין לַ ְּכהֻ ּנָה:
ֹכהֲ נִ יםְ ,לוִ יִ ּם ,וְ יִ שְׂ ְראֵ ִלים הַ ּ ַמ ּ ִׂש ִ
רע"ב ) -ב( מן הצד  -מן הקטנים בחכמה
שהיו יושבים בצד .דא"ק )שם כג( לא תענה
על ריב .וכתיב רב כלומר לא תענה על
מופלא שבבית דין ולנטות מדבריו .לפיכך אין
שומעין דבריו אלא בסוף :הכל כשרים לדון -

ואפילו גר .והוא שתהא אמו מישראל .וממזר
נמי היה כשר לדון דיני ממונות :ואין הכל
כשרים וכו'  -דכתיב )שמות יח( והקל מעליך
ונשאו אתך בדומין לך .מה משה רבינו מיוחס
אף ב"ד מיוחסים:

ושנֵי סוֹ ְפ ֵרי
הו רוֹ ִאין זֶה אֶ ת זֶהְׁ ּ .
)ג( סַ נְ הֶ ְד ִרין הָ יְ ָתה ַּכחֲצִ י ֹג ֶרן עֲ ג ָֻּלהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשיְ ּ ּ
זַכין
הַ ַ ּדיָּנִ ין עוֹ ְמ ִדין ִלפְ נֵיהֶ ם ,אֶ חֶ ד ִמיּ ִָמין וְ אֶ חֶ ד ִמ ּ ְׂשמֹאל וְ כוֹ ְת ִבין ִ ּד ְב ֵרי הַ ְמ ִּ
לשה ,אֶ חָ ד כּ וֹ ֵתב ִ ּד ְב ֵרי הַ ְמז ִַּכין וְ אֶ חָ ד
הודה אוֹ ֵמרְׁ ,ש ׁ ָ
וְ ִד ְב ֵרי הַ ְמחַ יְ ּ ִביןַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ישי כוֹ ֵתב ִ ּד ְב ֵרי הַ ְמז ִַּכין וְ ִד ְב ֵרי הַ ְמחַ יְ ּ ִבין:
כּ וֹ ֵתב ִ ּדבְ ֵרי הַ ְמחַ יְ ּ ִבין וְ הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
רע"ב ) -ג( כחצי גורן עגולה כדי שיהו
רואים זה את זה  -דאמר קרא )שיר ז( שררך
אגן הסהר .שררך אגן זו סנהדרין שיושבת
בטבורו של עולם .ומגינה על כל העולם כולו
והיא דומה לסהר שיושבים בעגול כחצי ירח.
תרגום ירח סיהרא ובעגולה שלימה אין

יושבים מפני שצריכים בעלי דינים והעדים
ליכנס ולדבר בפני כלם :ר' יהודה אומר
שלשה היו  -כדי שיהיו שני עדים על המזכין
ושני עדים על המחייבין .ואין הלכה כרבי
יהודה:

ידי חֲכָ ִמים יוֹ ְׁש ִבין ִל ְפנֵיהֶ םָּ ,כל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ַמ ִּכיר
לש ׁש ּורוֹ ת ׁ ֶשל ּ ַת ְל ִמ ֵ
)ד( וְ ׁ ָש ׁ
ְ
אשוֹ נָה .אֶ חָ ד ִמן הַ ּ ְׁשנִ יָּה ָּבא לוֹ
יכין ִל ְסמוֹ ך ,סוֹ ְמ ִכין ִמן הָ ִר ׁ
אֶ ת ְמקוֹ מוֹ  .הָ יו צְ ִר ִ
ישית ָּבא לוֹ לַ ּ ְׁשנִ יָּהּ ,ובוֹ ְר ִרין לָ הֶ ן עוֹ ד אֶ חָ ד ִמן
אשוֹ נָה וְ אֶ חָ ד ִמן הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
לָ ִר ׁ
אשוֹ ן ,אֶ ָּלא
ישית .וְ לֹא הָ יָה יוֹ ׁ ֵשב ִּב ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל ִר ׁ
יבין אוֹ תוֹ בַ ּ ְׁש ִל ִׁ
הַ ּקָ הָ ל ּומוֹ ִׁש ִ
אוי לוֹ :
יוֹ ׁ ֵשב ְּב ָמקוֹ ם הָ ָר ּ
רע"ב ) -ד( ושלש שורות  -וכל שורה של
כ"ג ת"ח .שמא יחלקו הדיינים ויהיו רובן
מחייבין ומעוטן מזכין .והטיה לרעה אינה

ע"פ אחד .כדכתיב )שמות כג( לא תהיה אחרי
רבים לרעות .וצריך להוסיף שנים שנים עד
ע"א שלעולם אין מוסיפין על הדיינים יותר
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מע"א .הלכך צריך להושיב לפניהם מ"ח
להשלמת שבעים ואחד .ולאו אורח ארעא
לעשות שורות תלמידים מרובה משל דיינים.
הלכך עבדינן ג' שורות :וכל אחד מכיר את
מקומו  -שכסדר חכמתם היו מושיבים אותם
לפיכך היה כל אחד צריך להכיר את מקומו:

הוצרכו לסמוך  -כגון שמת א' מן הדיינים:
ולא היה יושב במקומו של ראשון  -ולא היה
אותו שנברר מן הקהל יושב במקומו שלראשון
אלא במקום הראוי לו בסוף שורה השלישית
לפי שהקטן מן התלמידים שבשורות גדול מן
הגדול שבקהל:

ומאַ יְ ּ ִמין
יסין אוֹ ָתן ּ ְ
יו ַמ ְכנִ ִ
)ה( ּ ֵכיצַ ד ְמאַ יְ ּ ִמין )אֶ ת הָ ֵע ִדים( ַעל עֵ ֵדי נְ פָ ׁשוֹ ת ,הָ ּ
ומ ּ ִפי אָ ָדם ֶנא ֱָמן
מועהֵ ,עד ִמ ּ ִפי עֵ ד ּ ִ
ומ ּ ְׁש ּ ָ
רו ֵמאֹ ֶמדִ ּ ,
עֲ לֵ יהֶ ןֶ ׁ .ש ּ ָמא תֹ ְ
אמ ּ
ירה.
ישה ּובַ ח ֲִק ָ
נו ִל ְב ּדוֹ ק אֶ ְתכֶ ם ִּב ְד ִר ׁ ָ
נו ,אוֹ ׁ ֶש ּ ָמא ִאי אַ ּ ֶתם יוֹ ְד ִעין ׁ ֶש ּסוֹ פֵ ּ
ׁ ָש ַמ ְע ּ
וו יוֹ ְד ִעין ׁ ֶשלּ ֹא ְכ ִדינֵי ָממוֹ נוֹ ת ִ ּדינֵי נְ פָ ׁשוֹ תִּ .דינֵי ָממוֹ נוֹ ת ,אָ ָדם נוֹ ֵתן ָממוֹ ן
הֶ ּ
לויִ ין בּ וֹ ַעד סוֹ ף הָ עוֹ לָ םֶ ׁ ,ש ּ ֵכן
ומ ְת ַּכ ּ ֵפר לוֹ ִּ .דינֵי נְ פָ ׁשוֹ תּ ָ ,דמוֹ וְ ַדם ז ְַר ִע ּיוֹ ָתיו ְּת ּ
ִּ
ָ
ֶאֱמר )בראשית ד( ְ ּד ֵמי אָ ִחיך צֹעֲ ִקים ,אֵ ינוֹ אוֹ ֵמר
ינו ְבקַ יִ ן ׁ ֶשהָ ַרג אֶ ת אָ ִחיוֶ ׁ ,ש ּנ ַ
ָמצִ ּ
ָ
ָ
ָ
ַ ּדם אָ ִחיך אֶ ָּלא ְ ּד ֵמי אָ ִחיךּ ָ ,דמוֹ וְ ַדם ז ְַר ִע ּיוֹ ָתיוָּ .דבָ ר אַ חֵ רּ ְ ,ד ֵמי אָ ִחיךֶ ׁ ,שהָ יָה
ָדמוֹ מֻ ְׁשלָ ְך ַעל הָ ֵעצִ ים וְ ַעל הָ אֲבָ נִ יםְ .ל ִפיכָ ְך נִ ְב ָרא אָ ָדם יְ ִח ִידיְ ,ללַ ּ ֶמ ְד ָךֶ ׁ ,ש ָּכל
תוב ְּכ ִאלּ ּו ִא ּ ֵבד עוֹ לָ ם ָמלֵ א .וְ כָ ל
הַ ְמאַ ֵּבד נֶפֶ ׁש אַ חַ ת ִמיִ ּשְׂ ָראֵ לַ ,מעֲ לֶ ה ָעלָ יו הַ ָּכ ּ
תוב ְּכ ִאלּ ּו ִק ּיֵם עוֹ לָ ם ָמלֵ א.
הַ ְמקַ יֵּם נֶפֶ ׁש אַ חַ ת ִמיִ ּשְׂ ָראֵ לַ ,מעֲ לֶ ה ָעלָ יו הַ ָּכ ּ
ֹאמר אָ ָדם לַ חֲבֵ רוֹ אַ ָּבא גָ דוֹ ל ֵמאָ ִב ָ
הו
ומ ּ ְפנֵי ְׁשלוֹ ם הַ ְּב ִר ּיוֹ תֶ ׁ ,שלּ ֹא י ַ
ִּ
יך .וְ ׁ ֶשלּ ֹא יְ ּ
ְ
הוא,
ִמינִ ין אוֹ ְמ ִרים ,הַ ְר ּ ֵבה ְר ׁש ּויוֹ ת ַּב ּ ׁ ָש ָמיִ םְ ּ .
רוך ּ
ולהַ גִּ יד גְּ ֻד ָּלתוֹ ׁ ֶשל הַ ּקָ דוֹ ׁש ָּב ּ
ְ
ומלֶ ך ַמ ְלכֵ י
ׁ ֶשאָ ָדם טוֹ בֵ ַע ַּכ ּ ָמה ַמ ְט ְּבעוֹ ת ְּבחוֹ ָתם אֶ חָ ד וְ כֻ ָּלן ּדוֹ ִמין זֶה לָ זֶהֶ ּ ,
הַ ּ ְמלָ ִכים הַ ּקָ דוֹ ׁש ָּב ּ ְ
אשוֹ ן וְ אֵ ין
הוא ָטבַ ע ָּכל אָ ָדם ְּבחוֹ ָתמוֹ ׁ ֶשל אָ ָדם הָ ִר ׁ
רוך ּ
ילי נִ ְב ָרא
אֶ חָ ד ֵמהֶ ן ּדוֹ ֶמה לַ חֲבֵ רוֹ ְ .ל ִפיכָ ְך ָּכל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד חַ יָּב לוֹ ַמרִּ ,ב ְׁש ִב ִ
נו וְ לַ ָ ּצ ָרה הַ זֹּאת ,וַ הֲ לֹא ְכבָ ר ֶנא ֱַמר )ויקרא ה(
הָ עוֹ לָ ם .וְ ׁ ֶש ּ ָמא תֹ ְ
רו ַמה ָּל ּ
אמ ּ
חוב
הוא ֵעד אוֹ ָראָ ה אוֹ י ָָדע ִאם לוֹ א יַגִּ יד וְ גוֹ ֵמר .וְ ׁ ֶש ּ ָמא תֹ ְ
נו לָ ּ
רו ַמה ָּל ּ
אמ ּ
וְ ּ
ְּב ָדמוֹ ׁ ֶשל זֶה ,וַ ֲהלֹא ְכבָ ר ֶנא ֱַמר )משלי יא( ּובַ אֲ ֹבד ְר ׁ ָש ִעים ִר ּנָה:
רע"ב ) -ה( מאיימין על העדים  -שלא
יעידו שקר :מאומד  -שהדעת נוטה שהוא
כן :דיני ממונות  -אם העיד לחייב לזה ממון
שלא כדין .מחזירו לו ומתכפר :לפיכך גברא
יחידי  -להראותך שמאדם אחד נתישב מלואו
של עולם :רשויות הרבה  -אלהות הרבה יש
וכל אחד ברא את שלו :מה לנו ולצרה הזאת

גמרא

 להכניס ראשנו בדאגה זו ואפילו עלהאמת :והלא כבר נאמר והוא עד  -וחייבין
אתם להגיד מה שראיתם :ושמא תאמרו מה
לנו לחוב  -להיות מחוייבים בדמו שלזה נוח
לנו לעמוד באם לא יגיד הרי הוא אומר
באבוד רשעים רנה .ואם רשע הוא אין כאן
עון כלל:

– סנהדרין דף לז' ע"א

משנה סנהדרין היתה כחצי גורן עגולה וכו' גמרא מנא הני מילי אמר רב אחא
בר חנינא דאמר קרא שררך אגן הסהר אל יחסר המזג וגו' שררך זו
סנהדרין למה נקרא שמה שררך שהיא יושבת בטיבורו של עולם אגן שהיא
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מגינה על כל העולם כולו הסהר שהיא דומה לסהר אל יחסר המזג שאם
הוצרך אחד מהם לצאת רואין אם יש עשרים ושלשה כנגד סנהדרי קטנה
יוצא ואם לאו אינו יוצא .בטנך ערימת חטים מה ערימת חטים הכל נהנין
ממנה אף סנהדרין הכל נהנין מטעמיהן .סוגה בשושנים שאפילו כסוגה של
שושנים לא יפרצו בהן פרצות והיינו דאמר ליה ההוא מינא לרב כהנא
אמריתו נדה שרי לייחודי בהדי גברא אפשר אש בנעורת ואינה מהבהבת
אמר ליה התורה העידה עלינו סוגה בשושנים שאפילו כסוגה בשושנים לא
יפרצו בהן פרצות ריש לקיש אמר מהכא כפלח הרמון רקתך אפילו ריקנין
שבך מלאין מצות כרמון רבי זירא אמר מהכא וירח את ריח בגדיו אל
תיקרי בגדיו אלא בוגדיו הנהו בריוני דהוה בשיבבותיה דרבי זירא דהוה
מקרב להו כי היכי דניהדרו להו בתיובתא והוו קפדי רבנן כי נח נפשיה
דרבי זירא אמרי עד האידנא הוה חריכא קטין שקיה דהוה בעי עלן רחמי
השתא מאן בעי עלן רחמי הרהרו בלבייהו ועבדו תשובה:
רש"י על הגמרא
מנא הני מילי  -דבעגולה היו יושבים :סהר
 עגול הוא :בטיבורו של עולם  -שביתהמקדש באמצע של עולם :דומה לסהר -
בעגולה :מזג  -שני חלקי מים ואחד יין :אל
יחסר המזג  -אל יחסרו מחלק השלישי
שהוא כדי הראוי למזג :עשרים ושלשה -
שליש של שבעים :לצאת לעסקיו  -חוץ
ללישכה :סייג  -הוא גדר :סוגה בשושנים -
גדורה בשושנים ,כלומר באזהרה קלה
ובהבדלה מועטת הם נפרשין מן העבירה

זוהר

ואין צריך גדר אבנים להפסיקן ,שאפילו אין
רחוקין מן העבירה אלא גדר שושנים מפסיק
ביניהם לא יפרצו בה פרצות הגדר :מהבהבת
 אוחזת ודולקת ,כמו )שבת כח ,א( שקיפלהולא הבהבה ,ובלעז פלמי"ד :בריוני -
פריצים ,לשון בורים :ר' זירא  -גוצא הוה,
ונחרכו שוקיו על ידי מעשה דבדיק נפשיה
בתנורא שגירא ,בהשוכר את הפועלים )בבא
מציעא פה ,א( ,וקרו ליה חריכא קטן שקי:

– במדבר דף קכ' ע"ב

ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ּ ָפ ַתח )תהלים כה( ְל ָדוִ ד אֵ לֶ ָ
שא ֱאלֹהַ י ְּב ָך בָ ַט ְח ִּתי וְ גוֹ ',
יך יְ ָי נַפְ ִׁשי אֶ ּ ָ ׂ
ינון ְּבאַ ְלפָ א
הו ְׁשבָ חֵ י ְ ּד ִא ּ ּ
ַמאי קָ א חָ ָמא ָ ּדוִ ד ְלסַ ְ ּד ָרא הַ אי ְׁשבָ חָ א הָ ִכי .וְ כֻ ְ ּל ּ
דורא ָ ּדא ְל ִמנְ ּ ַפל
אֲמאי ִס ּ ּ ָ
יה ו' .וַ ַ
הו ְׁשלֵ ִמין ,וְ הַ אי חַ ְס ָרא ְ ּדלָ א ִאית ּ ֵב ּ
ּ ֵב ָ
יתא ּ ֻכ ְ ּל ּ
ַעל אַ נְ ּ ִפין:
יליָא ָעאל) ,ושלטא(
הואּ ,גָ נִ יז ֵּבין חַ ְב ַריָּיאְּ .ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדלֵ ְ
אֶ ָּלא )תא חזי( ָרזָא ִע ָּלאָ ה ּ
ומכַ ְּסיָא ְלכ ָֹּלא .וְ ַעל ָ ּדא
יש ַענְ ּפוֹ י ּ ְ
יה מוֹ ָתא ּ ָפ ִר ׁ
ִאילָ נָא ּ ַת ּ ָתאָ ה ְ ּד ַת ְליָיא ּ ֵב ּ
יה
ֲש ְך .וְ כָ ל ְּבנֵי ָע ְל ָמא ַטעֲ ִמין ַטעֲ ָמא ְ ּדמוֹ ָתא ,וְ אַ ְק ִ ּדים ַּבר נ ָׁש וְ י ִָהיב לֵ ּ
ִא ְתח ׁ ָ
ובגִ ין ְ ּדנ ִָטיל לוֹ ן ְּבפִ ְקדוֹ נָאָ ּ ,תב
יה ְּב ִפ ְקדוֹ נָאְ ּ .
יד ּ
יה ִּב ֵ
יה ,וְ אַ ְפ ְק ֵד ּ
ּ ִפ ְקדוֹ נָא ְ ּדנ ְַפ ׁ ֵש ּ
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ֵיה,
יה ּ ִפ ְקדוֹ נ ּ
יה ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדאָ ֵתי צַ ְפ ָראַּ .כד אָ ֵתי צַ ְפ ָרא וְ ָתב ְלגַ ּ ֵב ּ
אר ּ
ּ ִפ ְקדוֹ ָנא ְל ָמ ֵ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ימנָא ִע ָּלאָ ה:
יהו ְמהֵ ָ
יה ְ ּל ּ ְ
ָּב ֵעי ְלבָ ְרכָ א לֵ ּ
הואּ ְ ,ד ִא ּ
יך ּ
יסוי ְ ּדצִ יצִ ית.
ְלבָ ַתר ְ ּדקָ םָ ,עאל ְלבֵ י ְּכנִ ְׁ
יש ּ ָתאִ ,מ ְע ּ ַטר ְּבטוֹ ְטפֵ יִ .א ְת ְּכ ּ ֵסי ְּב ִכ ּ
כותא
יתאְ .לבָ ַתר קַ ִּביל ָעלֵ יהּ עוֹ ל ַמ ְל ּ ָ
קור ְּבנִ ין ְּבקַ ְד ִמ ָ
יה ְּב ּ ְ
ומ ְד ּ ֵכי ּגַ ְר ֵמ ּ
ָעאל ּ ַ
דורא ִ ּד ְׁשבָ חָ א ָ ּדא,
וב ִס ּ ּ ָ
כותאְ ּ .
דורא ְ ּדעוֹ ל ַמ ְל ּ ָ
ינון ִס ּ ּ ָ
ְּב ִס ּ ּ ָ
דורא ִ ּד ְׁשבָ חֵ י ְ ּד ָדוִ דּ ְ ,ד ִא ּ ּ
עומד,
יושבּ ,וצְ לוֹ ָתא ִ ּד ְמ ּ ָ
דורא ִ ּדצְ לוֹ ָתא ִ ּד ְמ ּ ׁ ָ
הוא עוֹ לְ .לבָ ַתר ִס ּ ּ ָ
אַ ְׁש ָרא ָעלֵ יהּ הַ ּ
ְלקַ ּ ְׁש ָרא לוֹ ן ַּכח ֲָדא:
פומא,
ורא ְ ּד ּ ָ
ּ ָתא ֲחזֵי ָרזָא ְ ּד ִמ ָּלה אַ ף ַעל ּגַ ב ִ ּדצְ לוֹ ָתא ּ ַת ְליָיא ְּב ִמלּ ּולָ א וְ ִדבּ ּ ָ
פומא.
וב ִמלּ ּולָ א ְ ּד ּ ָ
ורא ּ ְ
ולבָ ַתר ְּב ִדבּ ּ ָ
יתאְ ּ ,
כּ ָֹּלא ּ ַת ְליָיא ְּב ִעקָ ָרא ְ ּדעוֹ בָ ָדא ְּבקַ ְד ִמ ָ
יתאְּ ,כגַ וְ ונָא ִ ּדצְ לוֹ ָתא
הוא עוֹ בָ ָדא ְ ּד ָע ִביד ַּבר נ ָׁש ְּבקַ ְד ִמ ָ
ַמאן עוֹ בָ ָדא ,אֶ ָּלא הַ ּ
יתא ְּכגַ וְ ונָא
הוא ,וְ לָ א יִ צְ לֵ י ַּבר נ ָׁש צְ לוֹ ָתאַ ,עד ְ ּדיִ ְת ֲחזֵי עוֹ בָ ָדא ְּבקַ ְד ִמ ָ
ּ
ִּדצְ לוֹ ָתא:
יתא )ס"א בקדמיתא עובדא( ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדבַ ר נ ָׁש קָ ִאיםָּ ,ב ֵעי ְל ַד ְּכאָ ה
עוֹ בָ ָדא ְדקַ ְד ֵמ ָ
יה ּ ְפ ִרישׂ ּו
יש ּ
יה הַ אי עוֹ לְ ,לפָ ְר ָ ׂשא ַעל ֵר ׁ ֵ
ולבָ ַתר יְ קַ ֵּבל ָעלֵ ּ
יתאְ ּ .
יה ְּבקַ ְד ִמ ָ
ּגַ ְר ֵמ ּ
ינון ְּת ִפ ִ ּלין) ,מהו תפלין( ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשל
ורא ְ ּדיִ ּ ָ
ְּד ִמצְ וָ הְ .לבָ ַתר יִ ְת ְק ׁ ַשר ִק ּ ׁש ּ ָ
חודא ְ ּד ִא ּ ּ
ורא ח ֲָדא ִּבשְׂ ָמאלָ א ,וְ ַעל ִל ָּבאְּ ,כ ָמה
ולאַ ְת ְקנָא לוֹ ן ְּב ִק ּ ׁש ּ ָ
ֹאש ,וְ ׁ ֶשל יַדְ ּ .
ר ׁ
ימנִי
וכ ִתיב )שיר השירים ח( שִׂ ֵ
ֹאשי וְ גוֹ 'ְ ּ .
ימנָא )שיר השירים ב( שְׂ מֹאלוֹ ּ ַתחַ ת ְלר ִׁ
ְּדאוֹ ִק ְ
ָ
ָ
הוא עוֹ בָ ָדא
ימנָא .וְ ָדא
כַ חוֹ ָתם ַעל ִל ּ ֶבך ַּכחוֹ ָתם ַעל זְ רוֹ ֶעך .וְ הָ א אוֹ ִק ְ
ּ
יתא:
ְּבקַ ְד ִמ ָ
יתאְּ ,בקָ ְר ְּבנִ ין,
יה ְּבקַ ְד ִמ ָ
יש ּ ָתא ,יִ ְד ּ ֵכי ּגַ ְר ֵמ ּ
ְלבָ ַתר ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ַּבר נ ָׁש ָעאל ְלבֵ י ְּכנִ ְׁ
ישיהּ
כותְ ,לפָ ְר ָ ׂשא ַעל ֵר ׁ ֵ
פומאְ .לבָ ַתר יְ קַ ּ ֵבל ָעלֵ ּ
ְּב ִמלּ ּולָ א ְ ּד ּ ָ
יה הַ אי עוֹ ל ַמ ְל ּ
יה ּ ְפ ִרישׂ ּו
יש ּ
)פרישו דמצוה( ְּב ִׁש ְבחֵ י ְ ּד ָדוִ ד ַמ ְל ָּכאְּ .כגַ וְ ונָא ְ ּדעוֹ בָ ָדא ְ ּדפָ ִרישׂ ַעל ֵר ׁ ֵ
יושב ,לָ קֳבֵ ל ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשל יַדְ .לבָ ַתר צְ לוֹ ָתא
ולבָ ַתר צְ לוֹ ָתא ִ ּד ְמ ּ ׁ ָ
ְּד ִמצְ וָ הְ ּ .
ישא .וְ ָדא ְּכגַ וְ ונָא ְ ּד ָדא .עוֹ בָ ָדא ְּכגַ וְ ונָא
עומדּ ְ ,ד ִהיא לָ קֳבֵ ל ְּת ִפ ָּלה ְ ּד ֵר ׁ ָ
ִ ּד ְמ ּ ָ
ומלּ ּולָ א ּ ַת ְליָיא צְ לוֹ ָתא:
ורא .וַ ַ ּדאי ְּבעוֹ בָ ָדא ּ ִ
ְ ּד ִדבּ ּ ָ
יהו צְ לוֹ ָתא,
אֲתר ְ ּד ׁ ַש ְריָא ּ ֵב ּ
וְ ִאי ּ ָפגִ ים עוֹ בָ ָדאִ ,מלּ ּולָ א לָ א אַ ְׁש ַּכח ָ
יה ,וְ לָ או ִא ּ
ילא וְ ַת ּ ָתא) .ולא עוד אלא( ְ ּדבָ ֵעינָן ְלאַ ֲחזָאָ ה עוֹ בָ ָדא,
הוא ַּבר נ ָׁש ְל ֵע ָּ
וְ ִא ְת ּ ְפגִ ים הַ ּ
יה ְלבַ ר נ ָׁש ְ ּדפָ גִ ים
הוא צְ לוֹ ָתא ְׁש ִלים .וַ וי לֵ ּ
ול ַמ ְ ּללָ א ִמלּ ּולָ א ָעלֵ ּ
ְּ
יה ,וְ ָדא ּ
או לֵ ָראוֹ ת ּ ָפנָי וְ גוֹ '.
יהָ .עלֵ ּ
אר ּ
ולחָ נָא ְ ּד ָמ ֵ
יהּ ,פ ּ ְ
צְ לוֹ ֵת ּ
יה ְּכ ִתיב) ,ישעיה א( ִּכי ָתבוֹ ּ
וב ִמלּ ּולָ א ּ ַת ְליָא ִמ ְ ּל ָתא:
ּגַ ם ִּכי ַת ְרבּ ּו ְת ִפ ָּלה אֵ ינֶנִּ י ׁשוֹ ֵמ ַעּ ְ ,דהָ א ְּבעוֹ בָ ָדא ּ ְ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ו'
)ט( אין המתפלל מפסיק תפלתו אלא מפנ מפני סכנת נפשות בלבד ואפילו מלך ישראל
שואל בשלומו לא ישיבנו אבל פוסק הוא למלך עובד כוכבים שמא יהרגנו היה עומד
בתפלה וראה מלך עובדי כוכבים או אנס בא כנגדו יקצר ואם אינו יכול יפסיק וכן אם
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חק לישראל – פרשת במדבר יום ד'
ראה נחשים ועקרבים באים כנגדו אם הגיעו אליו והיה דרכן באותן המקומות שהן
ממיתין פוסק ובורח ואם לא היה דרכן להמית אינו פוסק:
)י( נשים ועבדים וקטנים חייבים בתפלה וכל איש שפטור מקריאת שמע פטור מן
התפלה וכל המלוין את המת אף על פי שאין למטה צורך בהן פטורין מן התפלה:

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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