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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום ד'
תורה -

במדבר פרק ח'

)טז( ִּכי נְ תֻ נִ ים נְ תֻ נִ ים הֵ ּ ָמה ִלי ִמ ּתוֹ ְך ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ּ ַתחַ ת ּ ִפ ְט ַרת ָּכל ֶרחֶ ם ְּבכוֹ ר
כּ ֹל ִמ ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל לָ קַ חְ ִּתי אֹ ָתם ִלי) :טז( ִּכי נְ תֻ נִ ים נְ תֻ נִ ים הֵ ּ ָמה ִלי ִמ ּתוֹ ְך ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
אֲרי אַ ְפ ָר ׁ ָשא ַמ ְפ ְר ִׁשין ִא ּנוּן ) ִלי(
ּ ַתחַ ת ּ ִפ ְט ַרת ָּכל ֶרחֶ ם ְ ּבכוֹ ר כּ ֹל ִמ ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל לָ קַ ְח ִּתי אֹ ָתם ִלי) :טז( ֵ
קֳד ַמי ִמ ּגוֹ ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל חֲלַ ף ּ ְפ ַתח ָּכל וַ ְל ָ ּדא בּ ו ְּכ ָרא כֹ ָּלא ִמ ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל קָ ֵר ִבית י ְָתהוֹ ן קֳ ָד ַמי:
ָ

)יז( ִּכי ִלי כָ ל ְּבכוֹ ר ִּב ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ָּבאָ ָדם ּובַ ְּבהֵ ָמה ְּביוֹ ם הַ כּ ִֹתי כָ ל ְּבכוֹ ר ְּבאֶ ֶרץ
ִמצְ ַריִ ם ִה ְק ַ ּד ְׁש ִּתי אֹ ָתם ִלי) :יז( ִּכי ִלי כָ ל ְ ּבכוֹ ר ִ ּב ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ָּבאָ ָדם ּובַ ְ ּבהֵ ָמה ְ ּביוֹ ם
ילי כָ ל בּ ו ְּכ ָרא ִּב ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ּ ֶב ֱאנ ׁ ָָשא
אֲרי ִד ִ
הַ כּ ִֹתי כָ ל ְ ּבכוֹ ר ְ ּבאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִה ְק ַ ּד ְׁש ִּתי אֹ ָתם ִלי) :יז( ֵ
קֳד ַמי:
ירא ְּביוֹ ָמא ִ ּד ְק ָט ִלית ָּכל בּ ו ְּכ ָרא ְּבאַ ְר ָעא ְד ִמ ְצ ַריִ ם אַ ְק ֵ ּד ִׁשית י ְָתהוֹ ן ָ
ו ִּב ְב ִע ָ

)יח( וְ קָ ֵר ִבית יָת לֵ וָ אֵ י חֲלַ ף ָּכל בּ ּ ְ
וכ ָרא ִ ּב ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :יח( וְ קָ ֵר ִבית יָת לֵ וָ אֵ י חֲלַ ף ָּכל
וכ ָרא ִ ּב ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :יח( וְ קָ ֵר ִבית יָת לֵ וָ אֵ י חֲלַ ף ָּכל בּ ו ְּכ ָרא ִּב ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:
בּ ּ ְ

ולבָ נָיו ִמ ּתוֹ ְך ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל לַ עֲ ֹבד אֶ ת
)יט( וָ אֶ ְּתנָה אֶ ת הַ ְלוִ יִ ּם נְ תֻ נִ ים ְלאַ הֲ רֹן ּ ְ
ולכַ ּ ֵפר ַעל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ לֹא יִ ְהיֶה ִּב ְבנֵי
עֲ ֹב ַדת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבאֹ הֶ ל מוֹ ֵעד ּ ְ
שת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ל הַ ּק ֶֹד ׁש) :יט( וָ אֶ ְּתנָה אֶ ת הַ ְלוִ יִ ּם נְ תֻ נִ ים ְלאַ הֲ רֹן
יִ שְׂ ָראֵ ל ֶנגֶף ְּב ֶג ׁ ֶ

ולכַ ּפֵ ר ַעל ְ ּבנֵי
ולבָ נָיו ִמ ּתוֹ ְך ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל לַ עֲ ֹבד אֶ ת עֲ ב ַֹדת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּבאֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד ּ ְ
ְּ
ֶשת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ל הַ ּק ֶֹד ׁש) :יט( וִ יהָ ִבית יָת לֵ וָ אֵ י ְמ ִס ִירין
יִ שְׂ ָראֵ ל וְ לֹא יִ ְהיֶה ִ ּב ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ֶנגֶף ְ ּבג ׁ ֶ
ְלאַ הֲ רֹן וְ ִל ְבנוֹ ִהי ִמ ּגוֹ ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ִמ ְפלַ ח יָת ּפו ְּלחַ ן ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְּב ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא ו ְּלכַ ּ ָפ ָרא ַעל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ לָ א
יְ הֵ י ִּב ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל מוֹ ָתא ְּב ִמ ְק ַרב ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְלקו ְּד ׁ ָשא:

אֲשר צִ וָ ּ ה יְ הֹוָ ה אֶ ת
משה וְ אַ ֲהרֹן וְ כָ ל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל לַ ְלוִ יִ ּם ְּככֹל ׁ ֶ
ֶׁ
)כ( וַ יּ ַַעשׂ
משה וְ אַ הֲ רֹן וְ כָ ל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
ֶׁ
משה לַ ְלוִ יִ ּם ּ ֵכן ָעשׂ ּו לָ הֶ ם ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :כ( וַ ּי ַַעשׂ
ֶׁ
לַ ְלוִ יִ ּם ְּכ ֹכ ל אֲ ׁ ֶשר ִצוָ ּ ה יְ הֹוָ ה אֶ ת ׁ ֶ
ֹשה וְ אַ הֲ רֹן
משה לַ ְלוִ יִ ּם ּ ֵכן ָעשׂ ּו לָ הֶ ם ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :כ( וַ עֲ בַ ד מ ׁ ֶ
ֹשה ְללֵ וָ אֵ י ּ ֵכן עֲ בָ ד ּו ְלהוֹ ן ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:
נִש ּ ָתא ִד ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְללֵ וָ אֵ י ְּכ ֹכל ִ ּדי פַ ִ ּקיד יְ ָי יָת מ ׁ ֶ
וְ כָ ל ְּכ ְׁ

נופָ ה ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה
סו ִּבגְ ֵדיהֶ ם וַ ָיּנֶף אַ הֲ רֹן אֹ ָתם ְּת ּ
או הַ ְלוִ יִ ּם וַ יְ כַ ְּב ּ
)כא( וַ יִ ּ ְתחַ ְּט ּ
סו ִּבגְ ֵדיהֶ ם וַ ָיּנֶף אַ הֲ רֹן אֹ ָתם
וַ יְ כַ ּ ֵפר עֲ לֵ יהֶ ם אַ הֲ רֹן ְל ַט ָ
או הַ ְלוִ יִ ּם וַ יְ כַ ְ ּב ּ
הֲרם) :כא( וַ יִ ּ ְתחַ ְּט ּ
נופָ ה ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה וַ יְ כַ ּפֵ ר עֲ לֵ יהֶ ם אַ הֲ רֹן ְל ַטהֲ ָרם:
ְּת ּ

אֲרם אַ הֲ רֹן
)כא( וְ ִא ַ ּד ִּכ ּי ּו לֵ וָ אֵ י וְ חַ ָ ּור ּו ְלבו ׁ ֵּשיהוֹ ן וַ ֵ

קֳדם יְ ָי וְ כַ ּ ַפר עֲ לֵ יהוֹ ן אַ הֲ רֹן ְל ַדכּ וֹ אֵ יהוֹ ן:
י ְָתהוֹ ן אֲ ָר ָמא ָ

רש"י
)טז( נתנים נתנים  -נתונים למשא נתונים
לשיר :פטרת  -פתיחת:
)יז( כי לי כל בכור  -שלי היו הבכורות בקו
הדין שהגנתי עליהם בין בכורי מצרים
ולקחתי אותם לי עד שטעו בעגל ועכשיו
ואקח את הלוים:
)יט( ואתנה וגו'  -ה' פעמים נאמר בני
ישראל במקרא זה להודיע חבתן שנכפלו

אזכרותיהן במקרא אחד כמנין ה' חומשי
תורה וכך ראיתי בב"ר :ולא יהיה בבני
ישראל נגף  -שלא יצטרכו לגשת אל הקדש
שאם יגשו יהיה נגף:
)כ( ויעש משה ואהרן וכל עדת וגו'  -משה
העמידן ואהרן הניפם וישראל סמכו את
ידיהם:
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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום ד'
נביא

– זכריה פרק ד' ב'-ז'

יתי וְ ִה ּנֵה ְמנוֹ ַרת זָהָ ב ּ ֻכ ָּל ּה
)ב( וַ יֹּאמֶ ר אֵ לַ י ָמה אַ ּ ָתה רֹאֶ ה וָ יאֹ ַמר }וָ אֹ ַמר{ ָר ִא ִ
מוצָ קוֹ ת לַ ּנֵרוֹ ת ֲא ׁ ֶשר
וְ ג ָֻּל ּה ַעל ר ׁ ָ
ֹאשהּ וְ ִׁש ְב ָעה ֵנר ֶֹתיהָ ָעלֶ יהָ ִׁש ְב ָעה וְ ִׁשבְ ָעה ּ
ה) :ב( ואמר לי מה את חזי ואמרית חזיתי והא מנרתא דדהרא כלה וגולתה על רישא
ֹאש ּ
ַעל ר ׁ ָ
ושבעא בוצינהא דעלה שבעא ושבעא דמריקין מנהון משחא לבוציניא דעל רישה:

ימין הַ ּג ָֻּלה וְ אֶ חָ ד ַעל שְׂ מֹאלָ ּה:
ֵיתים ָעלֶ יהָ אֶ חָ ד ִמ ִ
ושנַיִ ם ז ִ
ּ ְׁ

)ג (
חד מימין גולתא וחד על סמלתה:

וָ אַ ַען וָ אֹ ַמר אֶ ל הַ ּ ַמ ְלאָ ְך הַ ּדֹבֵ ר ִּבי לֵ אמֹר ָמה אֵ ֶּלה ֲאדֹנִ י:

)ד(
למלאכא דמליל עמי למימר מה אלין רבוני:

)ג( ותרתין זיתין דעלה
)ד( ואתיבית ואמרית

ֹאמר אֵ לַ י הֲלוֹ א י ַָד ְע ּ ָת ָמה הֵ ּ ָמה אֵ ֶּלה וָ אֹ ַמר לֹא
)ה( וַ יּ ַַען הַ ּ ַמ ְלאָ ְך הַ ּדֹבֵ ר ִּבי וַ יּ ֶ
אֲ דֹנִ י) :ה( ואתיב מלאכא דמליל עמי ואמר לי הלא ידעתא מן אינון אלין ואמרית לי רבוני:
מ ר לֹא ְבחַ יִ ל וְ לֹא
ֹאמר אֵ לַ י לֵ אמֹר זֶה ְ ּדבַ ר יְ הֹוָ ה אֶ ל זְ ֻר ָּבבֶ ל לֵ א ֹ
)ו( וַ יּ ַַען וַ יּ ֶ
מר יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת) :ו( ואתיב ואמר לי למימר דין פתגמא דיי עם
רוחי אָ ַ
ְב ֹכחַ ִּכי ִאם ְּב ּ ִ
זרבבל למימר לא בחילא ולא בגבורא אלהין במימרי אמר יי צבאות:

ֹאשה
ישֹר וְ הוֹ צִ יא אֶ ת הָ אֶ בֶ ן הָ ר ׁ ָ
)ז( ִמי אַ ּ ָתה הַ ר הַ ּגָ דוֹ ל ִל ְפנֵי זְ ֻר ָּבבֶ ל ְל ִמ ׁ
ְּת ׁ ֻ
שאוֹ ת חֵ ן חֵ ן לָ הּ ) :ז( מה את חשיבא מלכותא טפשתא קדם זרבבל הלא כמשרא ויגלי ית משיחיה
דאמיר שמיה מלקדמין וישלוט בכל מלכותא:

רש"י
)ב( וגולה על ראשה  -כמו )יהושע טז( גולות
עלית לשון מעיין כמין ספל גדול עגול.
ושבעה נרותיה  -כמין בזיכין שנותנין השמן
והפתילה לתוכה .שבעה ושבעה מוצקות -
לכל נר ונר באין שבעה צנורות קטנים שהשמן
זב מן הגולה דרך אותן מוצקות לכל נר ונר:
)ג( ושנים זתים עליה  -אצלה שני אילנות
שהזיתים גדילים בהם .אחד מימין הגולה
ואחד משמאלה וגו'  -וכאן לא פירש על שני
צנתרות זהב האמורות למטה בפרשה והם
כמין עריבות ועדשים של בית הבד שהם
עומדים אצל הזיתים והזיתים נחבטי'
מאיליה' לתוך הצנתרות ומתחממות שם
כבמעטן ונעצרים שם בבית הבד והשמן נופל
לתוך הצנתרות ומהצנתרו' לתוך הגולה
ומהגולה אל המוצקות ומהמוצקות אל הנרות
והמוצקות והנרות ארבעי' ותשע היו רמז
לאור שלעתיד לבא אור החמה יהיה שבעתים
כאור של שבעת ימים ארבעים ותשע על אור
של יום בראשית:

)ד( מה אלה אדוני  -מה זה שהזיתים
נמסקים מאליהם והשמן בא אל הנרות
מאליו:
)ו( זה דבר ה' אל זרובבל  -זה סימן לך
להבטיח את זרובבל כשם שהזתים והשמן הזה
נגמר מאליו לכל דבריו כך לא בחיל ולא בכח
שבכם תעשו את בנין ביתי .כי אם ברוחי -
אני אתן רוחי על דריוש ויניח לכם )ס"א
ויצוה לכם( לבנות ולעשות כל צרכי יציאת
הבנין משלו ולעזור אתכם בחטין ויין ושמן
ועצים כמו שמפורש בעזרא ולא תצטרכו
לעזרת אדם:
)ז( מי אתה הר הגדול  -שרי עבר הנהר
תתני פחת עבר נהרא ושתר בוזני וכנותהון
שבטלתם המלאכה עד כה מעתה תהיה לפני
זרובבל מישור אין לכם שררה וגדולה עוד
עליו .והוציא את האבן הראשה  -האדריכל
יקח את אבן הבדיל בידו להיות אדריכל
בראש הבונים והם יבנו הכל כפי דבריו אשר
יצוה בבנין נאה ומפואר .תשואות חן חן -
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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום ד'
יהיה לה לאותה האבן שהכל יאמרו מה נאה
בנין זה העשוי על ידי אבן המשקולת הזאת,
תשואות חן כמו תשואות נוי כמו תשואו'

כתובים

מליאה עיר הומיה )ישעיה כב( קול שאון
)ישעיהו סו( כולם לשון השמעת קול הם:

 -תהילים פרק צ' א'-ו'

בדֹר וָ דֹר) :א( צלותא
נו ְּ
יש הָ אֱ ל ִֹהים אַ ֹדנָי ָמעוֹ ן אַ ּ ָתה הָ יִ ָ
ֹשה ִא ׁ
)א( ְּת ִפ ָּלה ְלמ ׁ ֶ
ית ָּל ּ
דצלי משה נביא דיי כד חבו עמא בית ישראל במדברא עני וכן אמר יי דמדור בית שכנתך בשמיא את
הויתא לנא סעיד בכל דר ודר:
תה אֵ ל) :ב( כד
ומעוֹ לָ ם ַעד עוֹ לָ ם אַ ּ ָ
דו וַ ְּתחוֹ לֵ ל אֶ ֶרץ וְ ֵתבֵ ל ּ ֵ
)ב( ְּבטֶ ֶרם הָ ִרים י ָֻּל ּ
אתגלי קדמך דעמך עתידין למחוב אתקנתא תתובא עד דלא טוריא אתנטלו ואתבריאת ארעא ויתבי תבל
מן עלמא הדין עד עלמא דאתי את הוא אלהא:

ובו ְבנֵי אָ ָדם:
ּ ָת ׁ ֵשב אֱנוֹ ׁש ַעד ַ ּד ָּכא וַ ּת ֶ
ֹאמר ׁש ּ ּ

)ג (
ואמרת תובו בני נשא:

)ג( תתיב בר נש על חוביה עד מותא

ִּכי אֶ לֶ ף ׁ ָשנִ ים ְּב ֵעינ ָ
מורה בַ ָּליְ לָ ה:
ֶיך ְּכיוֹ ם אֶ ְתמוֹ ל ִּכי יַעֲ ֹבר וְ אַ ְׁש ּ ָ

)ד(
שנין בעינך מתחשבין קדמך היך יומא דאתמלי ארום יעבר והיך מטרת ליליא:

יו ַּבבּ ֹקֶ ר ּ ֶכחָ צִ יר ַי ֲחלֹף:
)ה( זְ ַר ְמ ּ ָתם ׁ ֵשנָה יִ ְה ּ

)ד( ארום אלף

)ה( ואין לא תיבין תיתי עליהון מותא היך דמכין

יהון ולעלמא דאתי היך עסבא דמתפרכא יתחלפון:

)ו( ַּבבּ ֹקֶ ר יָצִ יץ וְ חָ לָ ף לָ עֶ ֶרב יְ מוֹ לֵ ל וְ יָבֵ ׁש:

)ו( דמין עובדיהון היך עסבא די בצפרא יניץ ויסגי

לרמשא מתמולל ומתיבש מן חורבא:

רש"י
)א( תפלה למשה  -אחד עשר מזמורים מכאן
עד לדוד מזמור כלם משה אמרם כנגדם ברך
אחד עשר ברכות לאחד עשר שבטים בזאת
הברכה .מעון אתה היית לנו  -מעון מדור
ומנוס לבא שם .היית לנו בדר ודר  -מעולם
כי אתה מקדם הכל היית:
)ב( בטרם הרים יולדו  -נבראו ובטרם
חוללת ארץ ותבל ומעולם ראשון ועד עולם
אחרון אתה אל:
)ג( תשב אנוש עד דכא  -מביא אתה יסורין
על האדם עד שאתה מחזירו להיות תשוש כח
וקרוב למות ,ותאמר לו ביסורין שובו בני
אדם מדרככם הרעים:
)ד( כי אלף שנים בעיניך  -אלף שנים של בני
אדם הם כיום אחד של הקב"ה ועוד מן
הלילה עמו כי יום א' של הקב"ה ומעט מן
הלילה של הקב"ה הם אלף שנים שהרי לא
אמר הכתו' שיהא יומו של הקב"ה אחד כאלף

שנים אבל כשיצא מעט מן הלילה עמו אז
יומו שלם והוי אלף שנים ולכך מת אדם
הראשון תוך אלף שאם היה חי אלף היה יותר
מיומו של הקב"ה ושמא שיעור אותה
אשמורה הוא כמו שיש ממיתת אדם הראשון
עד אלף שנים ואנן לא ידעינן כמה הוי אותה
אשמורה כי אם מסברא) .מצאתי( כי אלף
שנים בעיניך וגו'  -וכשעלתה תשובה בדעתך
מתחלה יפה דנת ובראת אותה וראוין היו
השנים לכך לפי )שלא( היו ימי בני אדם רבים
שלא היו אלף שנים בעיניך אלא כיום הולך
שעבר וחלף ומעט מן הלילה עמו שהרי
אמרת לאדם הראשון )בראשית ב( כי ביום
אכלך ממנו מות תמות וחיה תשע מאות
ושלשים שנה נמצאו אלף שנים עולים ליום
שלם ומעט מן הלילה עמו .כיום אתמול כי
יעבור  -שכבר עבר:
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)ה( זרמתם שנה יהיו  -עכשיו חטפתם
לאותם השנים והבאתם לימים מועטים
שאינם אלא כשנת תנומה ששני הדורות
שבעים שנה הם ,כמו שמפורש בסוף הענין
ימי שנותינו בהם שבעים שנה ,והם חשובים
שינה אחת כענין )תהלים קכ"ז( בשוב ה' את
שיבת ציון היינו כחולמים ועל שבעים שנה

משנה

של גלות בבל נאמר שהיה שבעים שנה.
זרמתם  -לשון שטיפה כמו )חבקוק ג( זרם
מים .בבקר כחציר יחלוף  -הנולד בלילה מת
בבוקר לסוף השינה:
)ו( ואם בבקר יציץ  -מיד חלף ועד בא
הערב ימולל ויבש ,למה:

– סנהדרין פרק ו'

חוץ ְלבֵ ית ִ ּדין,
)א( נִגְ ַמר הַ ִ ּדין ,מוֹ צִ ִ
יאין אוֹ תוֹ ְלסָ ְקלוֹ ֵ ּ .בית הַ ְּס ִקילָ ה הָ יָה ּ
וד ִרין
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )ויקרא כד( הוֹ צֵ א אֶ ת הַ ְמקַ ֵּלל .אֶ חָ ד עוֹ ֵמד ַעל ּ ֶפ ַתח ּ ֵבית ִ ּדין וְ הַ ּס ּ ָ
הו .אוֹ ֵמר אֶ חָ ד י ֶׁש ִלי
נו ְּכ ֵדי ׁ ֶשיְ ּהֵ א רוֹ אֵ ּ
ְּביָדוֹ )וְ אָ ָדם אֶ חָ ד רוֹ כֵ ב( ,הַ ּס ּוס ָרחוֹ ק ִמ ּ ֶמ ּ ּ
הוא אוֹ ֵמר
וד ִרין וְ הַ ּס ּוס ָרץ ּ ַ
כות ,הַ ָּלה ֵמנִ יף ַּב ּס ּ ָ
ומעֲ ִמידוֹ  .וַ אֲ ִפלּ ּו ּ
ְללַ ֵמד ָעלָ יו זְ ּ
ירין אוֹ תוֹ אֲ ִפלּ ּו אַ ְר ָּב ָעה וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה פְ ָע ִמים,
כותַ ,מחֲזִ ִ
י ֶׁש ִלי ְללַ ּ ֵמד ַעל ַעצְ ִמי זְ ּ
רוהו ,וְ ִאם לָ או ,יוֹ צֵ א ִל ּ ָסקֵ ל.
ִּ
כותָ ּ ,פ ָט ּ ּ
או לוֹ זְ ּ
וב ְלבַ ד ׁ ֶשיּ ֵׁש ַמ ּ ָמ ׁש ִּב ְדבָ ָריוָ .מצְ ּ
יש ּ ְפלוֹ נִ י ּ ֶבן ּ ְפלוֹ נִ י יוֹ צֵ א ִל ּ ָסקֵ ל ַעל ׁ ֶש ָעבַ ר עֲ בֵ ָרה ְפלוֹ נִ ית
וְ כָ רוֹ ז יוֹ צֵ א ְלפָ נָיוִ ,א ׁ
כות יָבוֹ א וִ ילַ ּ ֵמד ָעלָ יו:
ופלוֹ נִ י ֵע ָדיוָּ ,כל ִמי ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע לוֹ זְ ּ
ופלוֹ נִ י ּ ְ
ְּ
רע"ב ) -א( חוץ לב"ד  -רחוק מב"ד .שמא
בעוד שמוליכין אותו לבית הסקילה ימצאו לו
זכות ויפטר :והסודרין בידו  -להניף והוא
סימן להחזירו :ובלבד שיהא ממש בדבריו -
ואם אין ממש בדבריו .פעם ראשונה ושניה
בלבד מחזירים אותו דלמא מחמת בעתותא
נסתתמו טענותיו ואולי תתישב דעתו עליו

ויזכור טענותיו .יותר ע"כ אין מחזירין אותו
ומוסרין לו שני ת"ח שיעיינו אם יש ממש
בדבריו שאז מחזירין אותו ד' וה' פעמים:
ופלוני ופלוני עדיו  -שעבר עבירה פלונית
ביום פלוני בשעה פלונית .במקום פלוני
דלמא איכא דמזים להו:

שר אַ ּמוֹ ת ,אוֹ ְמ ִרים לוֹ ִה ְתוַ ֵ ּדהֶ ׁ ,ש ּ ֵכן ֶ ּד ֶר ְך
)ב( הָ יָה ָרחוֹ ק ִמ ּ ֵבית הַ ְּס ִקילָ ה ְּכ ֶע ֶׂ
ינו ְב ָעכָ ן
הַ ּ ּ ָ
מומ ִתין ִמ ְתוַ ִ ּדיןֶ ׁ ,ש ָּכל הַ ּ ִמ ְתוַ ֶ ּדה י ֶׁש לוֹ חֵ לֶ ק לָ עוֹ לָ ם הַ ָּבאֶ ׁ .ש ּ ֵכן ָמצִ ּ
ש ַע )יהושע ז( ְּבנִ י שִׂ ים נָא כָ בוֹ ד לַ ה' אֱ לֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ֶתן לוֹ תוֹ ָדה
ׁ ֶשאָ ַמר לוֹ יְ הוֹ ׁ ֻ
אתי ]לַ ה' ֱאלֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל[
ֹאמר אָ ְמנָה אָ ֹנ ִכי חָ ָט ִ
וְ גוֹ ' ,וַ ַיּ ַען ָעכָ ן אֶ ת יְ הוֹ ׁ ֻש ַע וַ יּ ַ
נו
ֶאֱמר )שם( וַ יּ ֶ
דויוֹ ֶ ׁ ,ש ּנ ַ
וְ כָ זֹאת וְ גוֹ 'ִ ּ .
ֹאמר יְ הוֹ ׁ ֻש ַע מֶ ה עֲ כַ ְר ּ ָת ּ
ומ ּנַיִ ן ׁ ֶש ִּכ ּ ֶפר לוֹ וִ ּ ּ
כור לָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא .וְ ִאם
כור וְ ִאי אַ ּ ָתה ָע ּ
י ְַע ָּכ ְר ָך ה' ַּב ּיוֹ ם הַ זֶּה ,הַ ּיוֹ ם הַ זֶּה אַ ּ ָתה ָע ּ
ית ִתי ַּכ ּ ָפ ָרה ַעל ָּכל עֲ וֹ נוֹ ָתי.
אֵ ינוֹ יוֹ ֵד ַע ְל ִה ְתוַ ּדוֹ ת ,אוֹ ְמ ִרים לוֹ אֱמוֹ ר ְּתהֵ א ִמ ָ
ית ִתי ַּכ ּ ָפ ָרה ַעל
הוא ְמז ּ ָֻמם ,אוֹ ֵמר ְּתהֵ א ִמ ָ
ַר ִּבי יְ ּ ָ
הודה אוֹ מֵ רִ ,אם הָ יָה יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ּ
ְ
הו כָ ל אָ ָדם אוֹ ְמ ִרים ָּכך ְּכ ֵדי
רו לוֹ ִ ,אם ּ ֵכן ,יְ ּ
חוץ ֵמ ָעוֹ ן זֶה .אָ ְמ ּ
ָּכל עֲ וֹ נוֹ ַתי ּ
ְלנ ַּקוֹ ת אֶ ת ַעצְ ָמן:

רע"ב ) -ב( היה רחוק מבית הסקילה -
דקרוב לבית הסקילה שמא תטרוף דעתו ולא

יכול להתודות :ותן לו תודה  -ואע"ג דאין
אדם נהרג ע"פ עצמו הריגת עכן הוראת
שעה היתה :כזאת וכזאת עשיתי  -בגמרא
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מפרש שמעל בחרמי' בימי משה :שהוא
מזומם  -שעדיו הן זוממין :לנקות את עצמן

 מן הבריות ויוציאו לעז על הדיינים ועלהעדים .ואין הלכה כר"י:

יש,
יטין אוֹ תוֹ אֶ ת ְּבגָ ָדיו .הָ ִא ׁ
)ג( הָ יָה ָרחוֹ ק ִמ ּ ֵבית הַ ְּס ִקילָ ה אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ תַ ,מ ְפ ִׁש ִ
הודה .וַ חֲכָ ִמים
ומאַ ח ֲֶריהָ ּ ִ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי יְ ּ ָ
ְמכַ ִּסין אוֹ תוֹ ִמ ְ ּלפָ נָיו .וְ הָ ִא ּ ׁ ָשהִ ,מ ְ ּלפָ נֶיהָ ּ ֵ
יש נִ ְסקָ ל ָערוֹ ם וְ אֵ ין הָ ִא ּ ׁ ָשה נִ ְסקֶ לֶ ת עֲ ֻר ּ ָמה:
אוֹ ְמ ִרים ,הָ ִא ׁ
רע"ב ) -ג( מפשיטין את בגדיו  -דכתיב
)ויקרא כד( ורגמו אותו .ולא כסותו :מכסין

אותו מלפניו  -פרק א' כלומר מעט ממנו
מלפניו .ואין הלכה כרבי יהודה:

)ד( ּ ֵבית הַ ְּס ִקילָ ה הָ יָה גָ בוֹ ַּה ְׁש ּ ֵתי קוֹ מוֹ ת .אֶ חָ ד ִמן הָ ֵע ִדים ּדוֹ חֲפוֹ ַעל ָמ ְתנָיו.
נ ְֶה ּ ַפ ְך ַעל ִלבּ וֹ  ,הוֹ ְפכוֹ ַעל ָמ ְתנָיוִ .אם ֵמת ָּב ּה ,יָצָ א .וְ ִאם לָ או ,הַ ּ ׁ ֵשנִ י נוֹ טֵ ל
ימתוֹ בְ כָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל,
אֶ ת הָ אֶ בֶ ן וְ נוֹ ְתנ ָּה ַעל ִלבּ וֹ ִ .אם ֵמת ָּב ּה ,יָצָ א .וְ ִאם לָ אוְ ,רגִ ָ
הֲמיתוֹ וְ יַד ָּכל הָ ָעם ָּבאַ ֲח ֹרנָה.
אשֹנָה לַ ִ
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )דברים יז( יַד הָ ֵע ִדים ִּת ְהיֶה בּ וֹ בָ ִר ׁ
נִתלֶ ה אֶ ָּלא
ָּכל הַ נִּ ְסקָ ִלין נִ ְת ִליןִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֱא ִליעֶ זֶר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ינוֹ ְ
יש ּתוֹ ִלין אוֹ תוֹ ּ ָפנָיו ְּכלַ ּ ֵפי הָ ָעם וְ הָ ִא ּ ׁ ָשה
הַ ְמגַ ֵ ּדף וְ הָ עוֹ בֵ ד עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה .הָ ִא ׁ
נִתלֶ ה וְ אֵ ין
יש ְ
יעזֶר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,הָ ִא ׁ
ּ ָפנֶיהָ ְּכלַ ּ ֵפי הָ עֵ ץִּ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי א ֱִל ֶ
יעזֶר ,וַ ֲהלֹא ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ׁ ֶשטָ ח ּ ָתלָ ה נ ִָׁשים
הָ ִא ּ ׁ ָשה נִ ְתלֵ ית .אָ ַמר לָ הֶ ן ַר ִּבי א ֱִל ֶ
רו לוֹ ְׁ ,שמוֹ נִ ים נ ִָׁשים ּ ָתלָ ה וְ אֵ ין ָ ּדנִ ין ְׁשנַיִ ם ְּביוֹ ם אֶ חָ דֵ ּ .כיצַ ד
ְּבאַ ְׁש ְקלוֹ ן .אָ ְמ ּ
ומ ִ ּקיף ְׁש ּ ֵתי י ָָדיו
ּתוֹ ִלין אוֹ תוֹ ְ ,מ ׁ ַש ְ ּק ִעין אֶ ת הַ ּקוֹ ָרה בָ אָ ֶרץ וְ הֵ ֵעץ יוֹ צֵ א ִמ ּ ֶמ ּנָהַ ּ ,
זוֹ ַעל ּגַ ּ ֵבי זוֹ וְ תוֹ לֶ ה אוֹ תוֹ ַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,הַ ּקוֹ ָרה מֻ ּ ָטה ַעל הַ כּ ֶֹתל וְ תוֹ לֶ ה
ירין אוֹ תוֹ ִמיָּד .וְ ִאם לָ ן ,עוֹ בֵ ר ָעלָ יו ְּבלֹא
ומ ִּת ִ
אוֹ תוֹ ְּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶשהַ ּ ַט ָּב ִחין עוֹ שִׂ יןַ ּ .
נו ) ַּב ּיוֹ ם
ַתעֲ ֶ ׂשהֶ ׁ ,ש ּ ֶנ ַ
אֱמר )דברים כא( לֹא ָת ִלין נִ ְבלָ תוֹ ַעל הָ ֵעץ ִּכי קָ בוֹ ר ִּת ְק ְּב ֶר ּ ּ
לויִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ ֵב ַרךְ
לוי וְ גוֹ 'ְּ .כלוֹ ַמרִ ,מ ּ ְפנֵי ָמה זֶה ּ ָת ּ
הוא( ִּכי ִק ְללַ ת ֱאל ִֹהים ּ ָת ּ
הַ ּ
אֶ ת הַ ּ ׁ ֵשם ,וְ נִ ְמצָ א ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם ִמ ְתחַ ֵּלל:
רע"ב ) -ד( היה גבוה שתי קומות -
ומפילו משם לארץ :הופכו על מתניו -
שכשהוא מושכב פרקדן .מגונה יותר :המגדף
 מברך את ה' :והעובד כוכבים  -נמי מגדףהוא דכתיב )במדבר טו( והנפש אשר תעשה
ביד רמה וגו' את ה' הוא מגדף .ואותה פרשה
בעבודת כוכבים מדברת :ואין דנים שנים
ביום אחד  -בב"ד אחד משום דלא מצי
לאפוכי בזכותייהו דכל חד וחד אלא תלייתן
של נשים הללו הוראת שעה היתה ואין
למדים ממנה .ואין הלכה כר"א :משקעין -
נועצים .והעץ יוצא ממנה כמין יתד היה יוצא

מן הקורה סמוך לראשה :ומקיף  -סומך זו
אצל זו כמו לתרום שלא מן המוקף :תולין
אותו  -בידיו :הקורה מוטה על הכותל -
לא היתה נעוצה בארץ אלא ראשה אחד על
הארץ וראשה אחד מוטה ונסמך על הכותל
וטעמא דר' יוסי לפי שהעץ שנתלה עליו
נקבר עמו ואמרה תורה כי קבור תקברנו .מי
שאינו מחוסר אלא קבורה .יצא זה שמחוסר
חפירה תלישה וקבורה .ורבנן חפירה לאו
כלום היא .ולא מיעטה תורה אלא שלא יהיה
העץ מחובר מעיקרו והלכה כחכמים:

)ה( אָ ַמר ַר ִּבי ֵמ ִאירִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶשאָ ָדם ִמצְ ַטעֵ רְׁ ) ,ש ִכינָה( ָמה הַ ָּל ׁשוֹ ן אוֹ ֶמ ֶרת
ֹאשי ,קַ ַּלנִ י ִמזְ ּרוֹ ִעיִ .אם ּ ֵכן הַ ּ ָמקוֹ ם ִמצְ ַט ֵער ַעל ָ ּד ָמם ׁ ֶשל
) ַּכ ְביָכוֹ ל( קַ ַּלנִ י ֵמר ִׁ
רו( ,אֶ ָּלא
ְר ׁ ָש ִעים ׁ ֶשנִּ ְׁש ּ ַפ ְך ,קַ ל וָ חֹמֶ ר ַעל ָ ּד ָמם ׁ ֶשל צַ ִ ּד ִ
יקים .וְ לֹא זוֹ ִב ְלבַ ד )אָ ְמ ּ
ינו ִל ְכבוֹ דוֹ ְלהָ ִביא לוֹ אָ רוֹ ן
ָּכל הַ ּ ֵמ ִלין אֶ ת ֵמתוֹ  ,עוֹ בֵ ר ְּבלֹא ַתעֲ ֶ ׂשה .ה ֱִל ּ
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יו קוֹ ְב ִרין אוֹ תוֹ ְּב ִקבְ רוֹ ת אֲ בוֹ ָתיו ,אֶ ָּלא
וְ ַת ְכ ִר ִ
יכים ,אֵ ינוֹ עוֹ בֵ ר ָעלָ יו .וְ לֹא הָ ּ
יו ְמתֻ ּקָ נִ ין ְלבֵ ית ִ ּדין ,אֶ חָ ד לַ ּ ֶנה ֱָרגִ ין וְ לַ ּ ֶנ ֱחנ ִָקין וְ אֶ חָ ד
ְׁשנֵי בָ ּ ֵתי ְקבָ רוֹ ת הָ ּ
לַ נִּ ְסקָ ִלין וְ לַ נִּ שְׂ ָר ִפין:
רע"ב ) -ה( בזמן שאדם מצטער -
שפורענות באה עליו בעונו :מה לשון אומרת
 באיזה לשון שכינה קובלת ומנודדת עליו:קלני מראשי  -ראשי כבד עלי .וזרועי כבד
עלי .כאדם שהוא עיף :קלני  -איני קל
מראשי :ולא זה בלבד  -עובר בל"ת אם

הלינו :לא היו קוברין אותן בקברות אבותיהן
 לפי שאין קוברין רשע אצל צדיק :שניקברות היו מתוקנין לב"ד  -לפי שאין
קוברים מי שנתחייב מיתה חמורה אצל מי
שנתחייב מית הקלה והלכתא גמירא לה שנים
ולא ארבע:

שרְ ,מלַ ְ ּק ִטין אֶ ת הָ עֲ צָ מוֹ ת וְ קוֹ ְב ִרין אוֹ ָתן ִּב ְמקוֹ ָמן .וְ הַ ְ ּקרוֹ ִבים
נִת ַע ַּכל הַ ָּב ָ ׂ
)ו( ְ
נו עֲ לֵ יכֶ ם
אֲלין ִּב ְׁשלוֹ ם הַ ַ ּדיָּנִ ין ּ ִ
ָּב ִאים וְ ׁשוֹ ִ
וב ְׁשלוֹ ם הָ ֵע ִדיםְּ ,כלוֹ ַמר ׁ ֶשאֵ ין ְּב ִל ּ ֵב ּ
ינות אֶ ָּלא
לוםֶ ׁ ,ש ִ ּדין א ֶ
יו ִמ ְתאַ ְּב ִלין ,אֲ בָ ל אוֹ נְ נִ יןֶ ׁ ,שאֵ ין אֲנִ ּ
ֱמת ַ ּדנְ ּ ֶתם .וְ לֹא הָ ּ
ְּכ ּ
בַ ֵּלב:
רע"ב ) -ו( נתעכל הבשר  -כבר נתכפר לו
במיתתו ובבזיונו :מלקטין את העצמות -
וקוברים אותן בקברות אבותן :ולא היו
מתאבלים  -כדי שיהא בזיונן כפרה להם

גמרא

ואית דאמרי לפי שהאבלות חלה משיסתם
הגולל .ובאותה שעה אין מתאבלים עליהם.
שלא נגמרה כפרתן עד שיתעכל הבשר.
והואיל ואדחי האבלות .אדחי:

– סנהדרין דף מג' ע"ב

אמר רבי יהושע בן לוי כל הזובח את יצרו ומתודה עליו מעלה עליו
הכתוב כאילו כיבדו להקדוש ברוך הוא בשני עולמים העולם הזה והעולם
הבא דכתיב זובח תודה יכבדנני ואמר רבי יהושע בן לוי בזמן שבית
המקדש קיים אדם מקריב עולה שכר עולה בידו מנחה שכר מנחה בידו
אבל מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולן
שנאמר זבחי אלהים רוח נשברה ולא עוד אלא שאין תפלתו נמאסת
שנאמר לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה:
)מד' ע"ב( היערוך שועך לא בצר אמר רבי אלעזר לעולם יקדים אדם תפלה
לצרה שאילמלא )לא( הקדים אברהם תפלה לצרה בין בית אל ובין העי
לא נשתייר מרשעי ישראל שריד ופליט ריש לקיש אמר כל המאמץ עצמו
בתפלה מלמטה אין לו צרים מלמעלה רבי יוחנן אמר לעולם יבקש אדם
רחמים שיהו הכל מאמצין את כחו ואל יהו לו צרים מלמעלה::
רש"י על הגמרא
זובח את יצרו  -לאחר שהסיתו לחטוא הוא
זובחו והורגו ושב בתשובה ומתוודה עליו ,שני
נוני"ן דריש לשני כבודים :זבחי אלהים -

לשון רבים משמע :לא תבזה  -אין דרכך
לבזותו :היערוך שועך לא בצר  -כך היו
אומרים חביריו לאיוב ,כלום הקדמת שועך
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לא בצר ,עד לא באה הצרה אם היית עושה
כן היו הכל מאמצים את כחך :כל המאמץ
עצמו בתפלה מלמטה אין צרים  -יכולים
להסטינו מלמעלה :לעולם יבקש אדם
רחמים שיהו הכל מאמצים את כחו -

זוהר

שיסייעוהו מלאכי השרת לבקש רחמים ,ושלא
יהו לו מסטינים מלמעלה ,והכי משמע
היערוך שועך אם באתה לערוך שועך כזאת
תערכהו לא בצר שלא יהו לך צרים ושהכל
יהו במאמצי כחך:

– בהעלותך דף קנב' ע"א

יתא אָ ָתא ְלאַ ֲחזָאָ ה
הוא ַּבר נ ָׁש ְ ּדאָ ַמרְּ ,דהָ א אוֹ ַריְ ָ
ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אָ ַמר ,וַ וי ְלהַ ּ
ומ ִ ּלין ְ ּדהֶ ְדיוֹ טֵ יְּ .ד ִאי הָ ִכי ,אֲ ִפילּ ּו ְּבזִ ְמנָא ָ ּדא ,אֲ נָן י ְַכ ִלין
ורין ְּב ָע ְל ָמאִ ּ ,
ִס ּפ ּ ִ
הוִ .אי ְלאַ ֲחזָאָ ה ִמ ָּלה
יתאְּ ,ב ִמ ִ ּלין ְ ּדהֶ ְדיוֹ טֵ יִ ּ ,
ְל ֶמ ְע ַּבד אוֹ ַריְ ָ
וב ְׁשבָ חָ א י ִַתיר ִמ ּ ֻכ ְ ּל ּ
ְּד ָע ְל ָמא ,א ֲִפילּ ּו ִא ּ
יהו ִמ ִ ּלין ִע ָּל ִאין י ִַתירִ .אי
ינ ּון קַ פְ ִס ֵ
ירי ְ ּד ָע ְל ָמאִ ,אית ּ ֵבינַיְ ּ
יתאְּ ,כהַ אי ּגַ וְ ונָא .אֶ ָּלא ָּכל ִמ ִ ּלין
יהו אוֹ ַריְ ָ
יהו ,וְ נ ְַע ּ ֵביד ִמ ּנַיְ ּ
הָ ִכי נֵזִ יל אֲ ַּב ְת ַריְ ּ
ינון ,וְ ָרזִ ין ִע ָּל ִאין:
ְּדאוֹ ַריְ ָ
יתאִ ,מ ִ ּלין ִע ָּל ִאין ִא ּ ּ
לו .יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ַת ּ ָתא,
ּ ָתא ֲחזֵיָ ,ע ְל ָמא ִע ָּלאָ ה וְ ָע ְל ָמא ּ ַת ּ ָתאָ ה ְּבחַ ד ַמ ְת ְקלָ א ִא ְתקָ ּ
הו) ,תהלים קד( עוֹ ֶ ׂשה ַמ ְלאָ כָ יו
ַמ ְלאֲ כֵ י ִע ָּלאֵ י ְל ֵע ָּ
ילאַ .מ ְלאֲ כֵ י ִע ָּלאֵ י ְּכ ִתיב ְּב ּ
רוחוֹ ת) .האי באתר עלאה( ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדנ ְַח ִּתין ְל ַת ּ ָתא )אף על גב דנחתין(ִ ,מ ְתלַ ְּב ׁ ֵשי
ּ
בושא ְּכגַ וְ ונָא ְ ּדהַ אי ָע ְל ָמא ,לָ א
בושא ְ ּדהַ אי ָע ְל ָמא .וְ ִאי לָ או ִמ ְתלַ ְּב ׁ ֵשי ִּב ְל ּ ׁ ָ
ִּב ְל ּ ׁ ָ
ְ
יתא
י ְַכ ִלין ְל ֵמיקָ ם ְּבהַ אי ָע ְל ָמא ,וְ לָ א סָ ִביל לוֹ ן ָע ְל ָמא .וְ ִאי ְּב ַמ ְלאָ כֵ י ַּכך ,אוֹ ַריְ ָ
ימין ְּבגִ ינ ָּהַ ,על אַ חַ ת ַּכ ּ ָמה וְ כַ ּ ָמה ּ ֵכיוָ ן
הו ,וְ קַ יְ ִ
הוּ ,ובָ ָרא ָע ְל ִמין ּ ֻכ ְ ּל ּ
ְ ּדבָ ָרא ְל ּ
בושין ְ ּדהַ אי ָע ְל ָמא ,לָ א
ְ ּדנ ְַח ּ ַתת ְלהַ אי ָע ְל ָמאִ ,אי לָ או ְ ּד ִמ ְתלַ ְּב ׁ ָשא ְּבהָ נֵי ְל ּ ִׁ
י ִָכיל ָע ְל ָמא ְל ִמ ְס ַּבל:
הוא
בושא ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
יתאְ ,ל ּ ׁ ָ
וְ ַעל ָ ּדא הַ אי ִס ּפ ּור ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
יהוַ .מאן ְ ּדחָ ִׁשיב ְ ּדהַ ּ
יתאִ .א ּ
יה
יה ,וְ לָ א יְ הֵ א לֵ ּ
רוחֵ ּ
יתא ַמ ּ ָמ ׁש ,וְ לָ א ִמ ָּלה אַ ח ֲָראִּ ,ת ּ ַ
יהו אוֹ ַריְ ָ
ְל ּ ׁ ָ
יפח ּ
בושא ִא ּ
ְ
יטה
חולָ קָ א ְּב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתיְּ .בגִ ין ַּכך אָ ַמר ָ ּדוִ ד) ,תהלים קיט( ּגַ ל ֵעינַי וְ אַ ִּב ָ
ּ
ָ
יתא:
בושא ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
נִ ְפלָ אוֹ ת ִמ ּתוֹ ָר ֶתךַ .מה ִ ּד ְתחוֹ ת ְל ּ ׁ ָ
ינון ִט ּ ְפ ִׁשין ַּכד חָ ָמאן ְלבַ ר נ ָׁש
ּ ָתא ֲחזֵיִ ,אית ְל ּ ׁ ָ
בושא ְ ּד ִא ְת ֲחזֵי ְלכ ָֹּלא ,וְ ִא ּ ּ
בושא,
הוא ְל ּ ׁ ָ
בושא ְ ּד ִא ְת ֲחזֵי לוֹ ן ׁ ַש ּ ִפ ָ
ִּב ְל ּ ׁ ָ
יבו ְ ּדהַ ּ
ירא ,לָ א ִמ ְס ּ ַת ְּכ ִלין י ִַּתיר .ח ֲִׁש ּ
גופָ א ,נִ ְׁש ְמ ָתא:
בו ְ ּד ּ
גופָ א ,וַ ח ֲִׁש ּ
ּ ּ
גופֵ י
קודי אוֹ ַריְ ָ
ינון ּ ִפ ּ ּ ֵ
ְּכהַ אי ּגַ וְ ונָא אוֹ ַריְ ָ
רון ּ ּ
יתאּ ְ ,ד ִא ְק ּ
גופָ א ,וְ ִא ּ ּ
יתאִ ,אית לָ ּה ּ ּ
ורין ְ ּדהַ אי ָע ְל ָמאִ .ט ּ ְפ ִׁשין
ינון ִס ּפ ּ ִ
גופָ א ִמ ְתלַ ְּב ׁ ָשא ִּב ְל ּ ִׁ
בושיןּ ְ ,ד ִא ּ ּ
ּתוֹ ָרה .הַ אי ּ ּ
יתא ,וְ לָ א
יהו ִס ּפ ּור ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
הוא ְל ּ ׁ ָ
בושאּ ְ ,ד ִא ּ
ְּד ָע ְל ָמא ,לָ א ִמ ְס ּ ַת ְּכלֵ י אֶ ָּלא ְּבהַ ּ
הוא ְל ּ ׁ ָ
ינון ְ ּדי ְַד ִעין
בושאִ .א ּ ּ
יהו ְּתחוֹ ת הַ ּ
י ְַד ֵעי י ִַּתיר ,וְ לָ א ִמ ְס ּ ַת ְּכלֵ י ְּב ָמה ְ ּד ִא ּ
בו ׁ ָשא.
י ִַּתיר ,לָ א ִמ ְס ּ ַת ְּכלָ ן ִּב ְל ּ ׁ ָ
הוא ְל ּ
יהו ְּתחוֹ ת הַ ּ
גופָ אּ ְ ,ד ִא ּ
בושא ,אֶ ָּלא ְּב ּ
טורא ְ ּד ִסינַי ,לָ א ִמ ְס ּ ַת ְּכלֵ י אֶ ָּלא
ימו ְּב ּ ָ
חַ ִּכ ִ
ינון ְ ּדקַ יְ ּ
ימין ַע ְב ֵדי ְ ּד ַמ ְל ָּכא ִע ָּלאָ הִ ,א ּ ּ
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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום ד'
ולזִ ְמנָא ְ ּדאָ ֵתי,
יתא ַמ ּ ָמ ׁש) .ולעלמא( ּ ְ
יהי ִע ּקָ ָרא ְ ּד ֹכ ָּלא אוֹ ַריְ ָ
ְּבנִ ְׁש ְמ ָתאּ ְ ,ד ִא ִ
יתא:
זְ ִמינִ ין ְל ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א ְּבנִ ְׁש ְמ ָתא ְ ּדנִ ְׁש ְמ ָתא ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ח'
)ו( וכל דבר קדושה לא יהא אלא בתוך העדה מישראל שנאמר ונקדשתי בתוך בני
ישראל וכל אלו הדברים אם התחילו בהם בעשרה והלכו מקצתם אע"פ שאין רשאין
יגמרו השאר:
)ז( וצריך להיות כולם במקום אחד ושליח ציבור עמהם במקום אחד חצר קטנה שנפרצה
במלואה לחצר גדולה והיו תשעה בגדולה ויחיד בקטנה מצטרפין תשעה בקטנה ויחיד
בגדולה אין מצטרפין ציבור בגדולה ושליח ציבור בקטנה יוצאין ידי חובתן ציבור
בקטנה ושליח ציבור בגדולה אין יוצאין ידי חובתן שהרי הוא מופלג מהם ואינו עמהם
במקום אחד מפני שיש בגדולה פסין מכאן ומכאן הרי היא כמו מופלגת מן הקטנה ואין
הקטנה מופלגת מן הגדולה אלא הרי היא כקרן זוית שלה:
)ח( וכן אם היתה צואה בגדולה אסור להתפלל ולקרות ק"ש בקטנה היתה צואה בקטנה
מותר להתפלל ולקרות ק"ש בגדולה אם לא היה שם ריח רע מפני שהיא מופלגת
ממנה:

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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