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חק לישראל – פרשת חוקת יום ד'
תורה -

במדבר פרק יט'

ש ֶדה ַּבחֲלַ ל חֶ ֶרב אוֹ ְב ֵמת אוֹ ְב ֶעצֶ ם אָ ָדם אוֹ
)טז( וְ ֹכל ֲא ׁ ֶשר יִ ּגַ ע ַעל ּ ְפנֵי הַ ּ ָ ׂ
ש ֶדה ַּב ֲחלַ ל חֶ ֶרב אוֹ ְב ֵמת אוֹ
ָמים) :טז( וְ כֹל ֲא ׁ ֶשר יִ ּגַ ע ַעל ּ ְפנֵי הַ ּ ָ ׂ
ְבקָ בֶ ר יִ ְט ָמא ִׁש ְב ַעת י ִ
ְב ֶעצֶ ם אָ ָדם אוֹ ְבקָ בֶ ר יִ ְט ָמא ִׁש ְב ַעת ָי ִמים) :טז( וְ ֹכל ִ ּדי יִ ְק ַרב ַעל אַ ּ ֵפי חַ ְקלָ א ִּב ְקטֵ ל חַ ְר ָּבא אוֹ ְב ֵמ ָתא
ָשא אוֹ ְב ִק ְב ָרא יְ הֵ י ְמסָ אָ ב ׁ ַש ְב ָעא יוֹ ִמין:
אוֹ ְבגַ ְר ָמא ֶדאֱ נ ׁ ָ
)יז(

חו לַ ּ ָט ֵמא ֵמעֲ פַ ר שְׂ ֵרפַ ת הַ חַ ּ ָטאת וְ נ ַָתן ָעלָ יו ַמיִ ם חַ יִ ּים אֶ ל ּ ֶכ ִלי:
וְ לָ ְק ּ

חו לַ ּ ָט ֵמא ֵמעֲ פַ ר שְׂ ֵרפַ ת הַ חַ ּ ָטאת וְ נ ַָתן ָעלָ יו ַמיִ ם חַ יִ ּים אֶ ל ּ ֶכ ִלי:
וְ לָ ְק ּ

)יז(

)יז( וְ יִ ְּסבוּן ְל ִד ְמסָ אָ ב ֵמעֲ פַ ר

אתא וְ יִ ְּתנוּן )נ"א ,וְ יִ ּ ֵתן( עֲ לוֹ ִהי ֵמי ַמבּ ו ַּע ְל ָמן:
יְ קֵ ַדת חַ ּ ָט ָ

יש ָטהוֹ ר וְ ִהזָּה ַעל הָ אֹ הֶ ל וְ ַעל ָּכל הַ ּ ֵכ ִלים וְ ַעל
)יח( וְ לָ קַ ח אֵ זוֹ ב וְ ָטבַ ל ַּב ּ ַמיִ ם ִא ׁ
מת אוֹ בַ ּקָ בֶ ר) :יח(
ֹגֵע ַּבעֶ צֶ ם אוֹ בֶ חָ לָ ל אוֹ בַ ּ ֵ
יו ׁ ָשם וְ ַעל הַ ּנ ַ
הַ נְּ פָ ׁשוֹ ת אֲ ׁ ֶשר הָ ּ
יש ָטהוֹ ר וְ ִה ָזּה ַעל הָ אֹ הֶ ל וְ ַעל ָּכל הַ ּ ֵכ ִלים וְ ַעל ַהנְּ פָ ׁשוֹ ת ֲא ׁ ֶשר
וְ לָ קַ ח אֵ זוֹ ב וְ ָטבַ ל ַּב ּ ַמיִ ם ִא ׁ
יו ׁ ָשם וְ ַעל הַ ּנֹג ֵַע ַּב ֶעצֶ ם אוֹ בֶ חָ לָ ל אוֹ בַ ּ ֵ
מת אוֹ בַ ּקָ בֶ ר) :יח( וְ יִ ּ ַסב אֵ זוֹ בָ א וְ יִ ְטבּ וֹ ל ְּב ַמיָּא גְּ בַ ר ְ ּדכֵ י
הָ ּ
ּ
יתא אוֹ
וְ י ֵ ַּדי ַעל ַמ ְׁש ְּכנָא וְ ַעל ָּכל ָמ ַניָא וְ ַעל נ ְַפ ׁ ָש ָתא ִ ּדי הֲ ווֹ ַת ּ ָמן וְ ַעל ְ ּדיִ ְק ַרב ְּבגַ ְר ָמא אוֹ ְבקָ ִטילָ א אוֹ ְב ֵמ ָ
ְב ִק ְב ָרא:

יעי
יעי וְ ִח ְּטאוֹ ַּב ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
ישי ּובַ ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
)יט( וְ ִהזָּה הַ ּ ָטהֹר ַעל הַ ּ ָט ֵמא ַּב ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
ישי
וְ ִכ ּ ֶבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָרחַ ץ ַּב ּ ַמיִ ם וְ ָטהֵ ר ָּב ָע ֶרב) :יט( וְ ִהזָּה הַ ּ ָטהֹר ַעל הַ ּ ָט ֵמא ַּב ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
יעי וְ ִכ ּ ֶבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָרחַ ץ ַּב ּ ַמיִ ם וְ ָטהֵ ר ָּב ָע ֶרב) :יט( וְ י ֵ ַּדי ַד ְכיָא ַעל
יעי וְ ִח ְּטאוֹ ַּב ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
ּובַ ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
יעאָ ה וִ יצַ ַּבע ְלבו ּׁשוֹ ִהי וְ י ְַסחֵ י ְב ַמ ּיָא וְ יִ ְד ּ ֵכי
ֵיה ְּביוֹ ָמא ְׁש ִב ָ
יד ִּכ ּנ ּ
יעאָ ה וִ ַ
יתאָ ה ו ְּביוֹ ָמא ְׁש ִב ָ
ְמסָ אֲ בָ א ְּביוֹ ָמא ְת ִל ָ
ְב ַר ְמ ׁ ָשא:

יש אֲ ׁ ֶשר יִ ְט ָמא וְ לֹא יִ ְתחַ ּ ָטא וְ נִ ְכ ְר ָתה הַ ּנֶפֶ ׁש הַ ִהוא ִמ ּתוֹ ְך הַ ּקָ הָ ל ִּכי אֶ ת
)כ( וְ ִא ׁ
יש אֲ ׁ ֶשר יִ ְט ָמא וְ לֹא
הוא) :כ( וְ ִא ׁ
ִמ ְק ַ ּד ׁש יְ הֹוָ ה ִט ּ ֵמא ֵמי נִ ָ ּדה לֹא ז ַֹרק ָעלָ יו ָט ֵמא ּ

יִ ְתחַ ּ ָטא וְ נִ ְכ ְר ָתה הַ ּנֶפֶ ׁש הַ ִהוא ִמ ּתוֹ ְך הַ ּקָ הָ ל ִּכי אֶ ת ִמ ְק ַ ּד ׁש יְ הֹוָ ה ִט ּ ֵמא מֵ י נִ ָ ּדה לֹא ז ַֹרק ָעלָ יו
אֲרי יָת ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא ַדיְ ָי ְסאַ ב
הוא) :כ( וּגְ בַ ר ִ ּדי יִ ְס ּ ָתאַ ב וְ לָ א י ֵ ַּדי עֲ לוֹ ִהי וְ יִ ְׁש ּ ֵתצֵ י ֱאנ ׁ ָָשא הַ הוּא ִמ ּגוֹ ְקהָ לָ א ֵ
ָט ֵמא ּ
ֵמי אַ ָ ּדיו ָּתא לָ א ִאזְ ְ ּד ִריק ּו עֲ לוֹ ִהי ְמסָ אָ ב הוּא:

נִדה יְ כַ ּ ֵבס ְּבגָ ָדיו וְ הַ ּנֹג ֵַע ְּב ֵמי הַ נִּ ָ ּדה
)כא( וְ הָ יְ ָתה לָ הֶ ם ְלחֻ ּקַ ת עוֹ לָ ם ּ ַ
ומזֵּה ֵמי הַ ּ ָ ּ
ומזֵּה ֵמי הַ נִּ ָ ּדה יְ כַ ּ ֵבס ְ ּבגָ ָדיו וְ הַ ּנֹג ֵַע ְ ּב ֵמי
יִ ְט ָמא ַעד הָ ָע ֶרב) :כא( וְ הָ יְ ָתה לָ הֶ ם ְלחֻ ּקַ ת עוֹ לָ ם ּ ַ
הַ נִּ ָ ּדה יִ ְט ָמא ַעד הָ ָע ֶרב:

)כא( ו ְּתהֵ י ְלהוֹ ן ִל ְקיַם עֳ לָ ם ו ְּדי ֵ ַּדי ֵמי אַ ָ ּדיו ָּתא יְ צַ ַּבע ְלבו ּׁשוֹ ִהי ו ְּדיִ ְק ַרב ְּב ֵמי

אַ ָ ּדיו ָּתא יְ הֵ י ְמסָ אָ ב ַעד ַר ְמ ׁ ָשא:

רש"י
)טז( על פני השדה ) -חולין עב( רבותינו
דרשו לרבות גולל ודופק ופשוטו על פני
השדה שאין שם אהל מטמא המת שם
בנגיעה:
)יט( וחטאו ביום השביעי ) -ספרי( הוא גמר
טהרתו:
)כ( ואיש אשר יטמא וגו'  -אם נאמר מקדש
למה נאמר משכן וכו' כדאי' בשבועות )דף
טז(:

)כא( ומזה מי הנדה ) -נדה יומא יד( רבותינו
אמרו שהמזה טהור וזה בא ללמד שהנושא מי
חטאת טמא טומאה חמורה לטמא בגדים
שעליו משא"כ בנוגע וזה שהוציאו בלשון מזה
לומר לך שאינן מטמאין עד שיהא בהן שיעור
הזאה :והנגע וגו' יטמא  -ואין טעון כבוס
בגדים:
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חק לישראל – פרשת חוקת יום ד'
נביא

– שופטים פרק יא' טז'-כא'

סוף וַ ָיּבֹא קָ ֵד ׁ ָשה:
)טז( ִּכי ַּבעֲ לוֹ ָתם ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם וַ יֵּלֶ ְך יִ שְׂ ָראֵ ל ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ַעד יַם ּ

)טז( ארי

במסקהון ממצרים ואזל ישראל במדברא עד ימא דסוף ואתא לרקם:

)יז( וַ יִ ּ ְׁשלַ ח יִ שְׂ ָראֵ ל ַמ ְלאָ ִכים אֶ ל ֶמלֶ ְך אֱדוֹ ם לֵ אמֹר אֶ ְע ְּב ָרה ּנָא ְבאַ ְרצֶ ָך וְ לֹא
ש) :יז(
ֵשב יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבקָ ֵד ׁ
ׁ ָש ַמע ֶמלֶ ְך אֱדוֹ ם וְ גַ ם אֶ ל ֶמלֶ ְך מוֹ אָ ב ׁ ָשלַ ח וְ לֹא אָ בָ ה וַ יּ ׁ ֶ
ושלח ישראל אזגדין לות מלכא דאדום למימר אעבר כען בארעך ולא שמע מלכא דאדום ואף לות מלכא
דמואב שלח ולא קבל ויתיב ישראל ברקם:

)יח( וַ יֵּלֶ ְך ַּב ּ ִמ ְד ָּבר וַ יָּסָ ב אֶ ת אֶ ֶרץ אֱדוֹ ם וְ אֶ ת אֶ ֶרץ מוֹ אָ ב וַ ָיּבֹא ִמ ּ ִמזְ ַרח ׁ ֶש ֶמ ׁש
בול מוֹ אָ ב:
בול מוֹ אָ ב ִּכי אַ ְרנוֹ ן גְּ ּ
או ִּבגְ ּ
ֲנון ְּבעֵ בֶ ר אַ ְרנוֹ ן וְ לֹא בָ ּ
ְלאֶ ֶרץ מוֹ אָ ב וַ ַיּח ּ
)יח( ואזל במדברא ואקיף ית ארע אדום וית ארע מואב ואתו ממדנח שמשא לארעא דמואב ושרו בעיברא
דארנון ולא עלו בתחום מואב ארי ארנון תחום מואב:

)יט( וַ יִ ּ ְׁשלַ ח יִ שְׂ ָראֵ ל ַמ ְלאָ ִכים אֶ ל ִסיחוֹ ן ֶמלֶ ְך הָ ֱאמ ִֹרי ֶמלֶ ְך חֶ ְׁשבּ וֹ ן וַ יֹּאמֶ ר לוֹ
מקוֹ ִמי) :יט( ושלח ישראל אזגדין לות סיחון מלכא דאמוראה
יִ שְׂ ָראֵ ל נ ְַע ְּב ָרה ּנָא ְבאַ ְרצְ ָך ַעד ְ
מלכא דחשבון ואמר ליה ישראל נעבר כען בארעך עד אתרי:

ֲנו
)כ( וְ לֹא הֶ א ֱִמין ִסיחוֹ ן אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל עֲ ֹבר ִּבגְ בֻ לוֹ וַ ֶ ּי ֱא ֹסף ִסיחוֹ ן אֶ ת ָּכל ַע ּמוֹ וַ ַ ּיח ּ
לחֶ ם ִעם יִ שְׂ ָראֵ ל) :כ( ולא הימין סיחון ית ישראל למעבר בתחומיה וכנש סיחון ית כל
ְּבי ְָהצָ ה וַ יִ ּ ָּ
עמיה ושרו ביהצה ואגיח קרבא עם ישראל:

יר ׁש
)כא( וַ יִ ּ ּ ֵתן יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת ִסיחוֹ ן וְ אֶ ת ָּכל ַע ּמוֹ ְּביַד יִ שְׂ ָראֵ ל וַ ַ ּיכּ ּום וַ יִ ּ ַ
היא) :כא( ומסר יי אלהא דישראל ית סיחון
יִ שְׂ ָראֵ ל אֵ ת ָּכל אֶ ֶרץ הָ ֱאמ ִֹרי יוֹ ׁ ֵשב הָ אָ ֶרץ הַ ִ
וית כל עמיה בידא דישראל ומחונון וירית ישראל ית כל ארע אמוראה יתיב ארעא ההיא:

רש"י
)טז( עד ים סוף  -בדרומה של ארץ אדום,
וארץ אדום בדרומה של ארץ כנען:
)יז( אעברה נא בארצך  -מדרום לצפון,
ליכנס לארץ כנען .וגם אל מלך מואב -
שהיתה ארצו בסוף ארץ אדום ,במזרחה של
אדום ובדרומה של ארץ ישראל .ולא אבה -
משה רמזה בתורה )דברים ב כט( :כאשר עשו
לי בני עשו היושבים בשעיר והמואבים
היושבים בער ,כשם שאדום לא נתנום לעבור,
כך מואב לא נתנום לעבור:

כתובים

)יח( וילך במדבר  -מן המערב למזרח,
במיצר דרומי של אדום ומואב .ויסב את ארץ
אדום  -כל דרומה .ואת ארץ מואב  -כל
דרומה ,וכשהגיע למקצוע דרומית מזרחית,
פנה אל הצפון לסבוב את מיצר המזרחי .ויבא
ממזרח שמש לארץ מואב ויחנון בעבר ארנון
 לסוף מזרחה של ארץ מואב ,ושם התחילהארץ סיחון ועוג ,וכבשו עבר הירדן במזרח
ארץ כנען ועברו הירדן ,ונכנסו לה לארץ
כנען דרך המזרח:

 -תהילים פרק צא' ב'-ז'

צוד ִתי אֱ לֹהַ י אֶ ְב ַטח בּ וֹ :
אֹ ַמר לַ יהֹוָ ה ַמ ְח ִסי ּו ְמ ּ ָ

)ב(
תוקפי אלהי אכלי במימריה:

ָקוש ִמ ֶ ּדבֶ ר הַ ּווֹ ת:
יל ָך ִמ ּ ַפח י ּ ׁ
הוא ַי ִּצ ְ
ִּכי ּ

)ג (
ממותא ואתרגושתא:

)ב( אמר דוד אימר ליי רוחצני וכרך

)ג( ארום הוא יפצנך שלמה ברי מפחא ותקלא
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חק לישראל – פרשת חוקת יום ד'
אֲמ ּתוֹ :
)ד( ְּבאֶ ְב ָרתוֹ יָסֶ ְך לָ ְך וְ ַתחַ ת ְּכנָפָ יו ּ ֶת ְחסֶ ה צִ ּנָה וְ סֹחֵ ָרה ִ

)ד( בטלל שכנתיה יטלל

עלך ותחות טלל יקריה תתרחץ תריסא ועגילא הימנותיה:

ָעוף יוֹ ָמם:
)ה( לֹא ִת ָ
ירא ִמ ּ ַפחַ ד לָ יְ לָ ה מֵ חֵ ץ י ּ

)ה( לא תדחל מן דלוחא דמזיקי דאזלין בליליא

מן גררא דמלאך מותא דשדי ביממא:

הֳריִ ם:
ִמ ֶ ּדבֶ ר ָּבאֹ פֶ ל יַהֲ ל ְֹך ִמ ּקֶ טֶ ב י ָׁש ּוד צָ ָ

)ו(
דמחבלין בטיהרא:

)ו( מן מותא די בקבלא מהלך מסיעת שידין

ימינ ֶָך אֵ לֶ ָ
יך לֹא יִ ּגָ ׁש:
ורבָ בָ ה ִמ ִ
)ז( יִ ּפֹל ִמ ִּצ ְ ּד ָך אֶ לֶ ף ּ ְ

)ז( תדכר שמא דקודשא יפלון מן סטר

שמאלך אלפא ורבבותא מן ימינך לותך לא יקרבון למנזק:

רש"י
)ב( אומר לה' מחסי  -הוא ומצודתי והכל
ילמדו ממני ולמה אני אומר כן:
)ג( כי הוא יצילך מפח יקוש וגו'  -לכל אחד
ואחד הוא אומר יושב בסתר עליון:
)ד( באברתו  -כנף .יסך  -יסוכך .תחסה -
תתכסה .צנה וסחרה  -הוא צנה המקפת את

משנה

האדם קרוב לארבע רוחותיו ,סוחרה לשון
סחור סחור:
)ה( לא תירא  -אם תבטח בו .מחץ יעוף
יומם  -שד המעופף כחץ:
)ו( מדבר ,ומקטב  -שמות שדים הם ,זה
מזיק בלילה וזה מזיק בצהרים .ישוד  -ישודד:

– סנהדרין פרק ט'

וב ּ ָת ּהּ ,ובַ ת כּ ֹהֵ ן ׁ ֶשזִ ּנְּ ָתה .י ֵׁש ִּב ְכלָ ל ִא ּ ׁ ָשה
)א( וְ אֵ לּ ּו הֵ ן הַ נִּ שְׂ ָר ִפין ,הַ ָּבא ַעל ִא ּ ׁ ָשה ּ ִ
ִּ
וב ּ ָתהִּ ,ב ּתוֹ ּ ,ובַ ת ִּב ּתוֹ ּ ,ובַ ת ְּבנוֹ ּ ,ובַ ת ִא ְׁש ּתוֹ ּ ,ובַ ת ִּב ּ ָת ּהּ ,ובַ ת ְּבנ ָּה) ,חֲמוֹ תוֹ ,
נִדחַ ת .רוֹ צֵ חַ
וְ אֵ ם חֲמוֹ תוֹ  ,וְ אֵ ם חָ ִמיו( .וְ אֵ לּ ּו הֵ ן הַ ּ ֶנה ֱָרגִ ים ,הָ רוֹ צֵ חַ וְ אַ נְ ׁ ֵשי ִעיר הַ ּ ָ ּ
ְ
אור
הו בָ אֶ בֶ ן אוֹ בַ ַּב ְרזֶל ,וְ כָ בַ ׁש ָעלָ יו ְלתוֹ ְך הַ ּ ַמיִ ם אוֹ ְלתוֹ ך הָ ּ
ׁ ֶש ִה ָּכה אֶ ת ֵר ֵע ּ
ְ
ְ
אור וְ יָכוֹ ל
וְ אֵ ינוֹ יָכוֹ ל לַ עֲ לוֹ ת ִמ ּ ׁ ָשם ,וָ ֵמת ,חַ יָּבּ ְ .דחָ פוֹ ְלתוֹ ך הַ ּ ַמיִ ם אוֹ ְלתוֹ ך הָ ּ
טור.
טורֶ ׁ .ש ּ ָסה בוֹ אֶ ת הַ ּ ֶכלֶ בִׁ ,ש ּ ָסה בוֹ אֶ ת הַ ּנָחָ ׁשָ ּ ,פ ּ
לַ עֲ לוֹ ת ִמ ּ ׁ ָשם ,וָ ֵמתָ ּ ,פ ּ
ִה ּ ִׁש ְ
הודה ְמחַ יֵּב ,וַ חֲכָ ִמים ּפוֹ ְט ִרים .הַ ּ ַמ ּ ֶכה אֶ ת חֲבֵ רוֹ
יך בּ וֹ אֶ ת הַ ּנָחָ ׁשַ ,ר ִּבי יְ ּ ָ
ולאַ חַ ר ִמ ָּכאן
הוקַ ל ִמ ּ ַמה ּ ׁ ֶשהָ יָה ּ ְ
דוהו ְל ִמ ָ
ּ ֵבין ָּבאֶ בֶ ן ֵּבין ָּבאֶ גְ רוֹ ף וַ ָ
יתה ,וְ ּ
אֲמ ּ ּ
טורֶ ׁ ,ש ַרגְ לַ יִ ם לַ ָ ּדבָ ר:
ִה ְכ ִּביד וָ ֵמת ,חַ יָּבַ .ר ִּבי נְ חֶ ְמיָה אוֹ ֵמרָ ּ ,פ ּ
רע"ב ) -א( ואלו הן הנשרפין .הבא על
אשה ובתה  -על אשה שכבר נשא בתה.
דהיינו חמותו :ובת כהן  -וכן בת כהן שזנתה.
היא בשרפה :יש בכלל אשה ובתה  -כלומר
באשה ובתה כתיבה שריפה בהדיא )ויקרא כ(
ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה וגו' באש
ישרפו .ומינה ילפינן כולהו הנך נמי דאיתנהו
בשרפה :בתו  -מאנוסתו דלאו בת אשתו היא
דלחייב עליה משום בת אשתו .דהא לאו בת
אשתו היא :בת בתו ובת בנו  -שהיו לו
מאנוסתו :בת אשתו  -בין שהיא בתו .בין

שהיא חורגתו :וחמותו  -אף על גב דתנא לה
רישא בהדיא הבא על אשה שנשא בתה .ולא
מדרשא אתיא .איידי דתני בהך כללא אם
חמותו ואם חמיו דאתיא מדרשא .תני נמי
אגב ריהטא חמותו בהדייהו :כבש עליו -
אחז ראשו של חברו ותקפו בתוך המי' שלא
יוכל להרים ראשו :שיסה  -גירה :השיך -
שאחז הנחש בידו והוליכו והגיע שיני הנחש
לגוף של חבירו :ר' יהודה מחייב  -דסבר
ארס נחש בשיניו עומד ומכיון שהגיע שיני
הנחש בבשרו של חברו הוי כאילו הרגו וחייב:
וחכמים פוטרים  -דקא סברי ארס נחש
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מעצמו הוא מקיא הלכך לאו איהו קטליה
אלא גרמא בעלמא הוא ופטור .והלכה
כחכמים :ואמדוהו למיתה  -אבל אמדוהו

תחלה לחיים אפילו לרבנן פטור :והוקל ממה
שהיה  -וחזרו ואמדוהו לחיים :שרגלים לדבר
 -שלא מת מחמת מכה זו:

)ב( נִ ְת ַּכ ּוֵן לַ הֲרוֹ ג אֶ ת הַ ְּבהֵ ָמה וְ הָ ַרג אֶ ת הָ אָ ָדם ,לַ ּנ ְָכ ִרי וְ הָ ַרג אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל,
טור .נִ ְת ַּכוֵ ּ ן ְלהַ כּ וֹ תוֹ ַעל ָמ ְתנָיו וְ לֹא הָ יָה בָ ּה ְּכ ֵדי
לַ נְּ פָ ִלים ,וְ הָ ַרג ּ ֶבן קַ ּי ָָמאָ ּ ,פ ּ
ְלהָ ִמית ַעל ָמ ְתנָיו וְ הָ ְלכָ ה לָ ּה ַעל ִלבּ וֹ וְ הָ יָה בָ הּ ְּכ ֵדי ְלהָ ִמית ַעל ִלבּ וֹ  ,וָ ֵמת,
טור .נִ ְת ַּכ ּוֵן ְלהַ כּ וֹ תוֹ ַעל ִלבּ וֹ וְ הָ יָה בָ הּ ְּכ ֵדי ְלהָ ִמית ַעל ִלבּ וֹ וְ הָ ְלכָ ה לָ ּה ַעל
ּ ָפ ּ
טור .נִ ְת ַּכ ּוֵן ְלהַ כּ וֹ ת אֶ ת
ָמ ְתנָיו וְ לֹא הָ יָה בָ ּה ְּכ ֵדי ְלהָ ִמית ַעל ָמ ְתנָיו ,וָ ֵמתָ ּ ,פ ּ
הַ ּגָ דוֹ ל וְ לֹא הָ יָה בָ הּ ְּכ ֵדי ְלהָ ִמית הַ ּגָ דוֹ ל וְ הָ ְלכָ ה לָ ּה ַעל הַ ּקָ ָטן וְ הָ יָה בָ הּ ְּכ ֵדי
טור .נִ ְת ַּכוֵ ּ ן ְלהַ כּ וֹ ת אֶ ת הַ ּקָ טָ ן וְ הָ יָה בָ ּה ְּכ ֵדי
ְלהָ ִמית אֶ ת הַ ּקָ ָטן ,וָ ֵמתָ ּ ,פ ּ
ְלהָ ִמית אֶ ת הַ ּקָ ָטן וְ הָ ְלכָ ה לָ ּה ַעל הַ ּגָ דוֹ ל וְ לֹא הָ יָה בָ הּ ְּכ ֵדי ְלהָ ִמית אֶ ת
טור .אֲבָ ל נִ ְת ַּכוֵ ּ ן ְלהַ כּ וֹ ת ַעל ָמ ְתנָיו וְ הָ יָה בָ ּה ְּכ ֵדי ְלהָ ִמית ַעל
הַ ּגָ דוֹ ל ,וָ ֵמתָ ּ ,פ ּ
ָמ ְתנָיו וְ הָ ְלכָ ה לָ ּה ַעל ִלבּ וֹ  ,וָ ֵמת ,חַ יָּב .נִ ְת ַּכוֵ ּ ן ְלהַ כּ וֹ ת אֶ ת הַ ּגָ דוֹ ל וְ הָ יָה בָ ּה
ְּכ ֵדי ְלהָ ִמית אֶ ת הַ ּגָ דוֹ ל וְ הָ ְלכָ ה לָ ּה ַעל הַ ּקָ ָטן ,וָ ֵמת ,חַ יָּבַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר,
טור:
אֲ ִפלּ ּו נִ ְת ַּכ ּוֵן לַ הֲרוֹ ג אֶ ת זֶה וְ הָ ַרג אֶ ת זֶהָ ּ ,פ ּ
רע"ב ) -ב( והיה בה כדי להמית על לבו
ומת פטור  -דתרתי בעינן שיהא מתכוון
למכת מית הוגם שיכנו מכה מיתה :ר"ש
אומר אפילו נתכוון להרוג את זה  -לאו
אסיפא דמלתא דת"ק קאי אהא דקאמר ת"ק
נתכוון להכות את הגדול והיה בה כדי להמית
את הגדול והלכה על הקטן ומת חייב דאי
אהא קאי ר"ש פוטר מבעי ליה ול"ל למיהדר

ולפרושי אפילו נתכוין להרוג את זה והרג את
זה הא בפירוש אמרו ת"ק ומאי אפילו אלא
ר"ש ארישא קאי נתכוון להרוג את הבהמה
והרג את האדם פטור הא נתכוון להרוג את
האדם והרג אדם אחר חייב .ועלה קאמר
ר"ש אפילו נתכוון להרג את זה והרג את זה
פטור .והלכה כר"ש:

הודה אוֹ ֵמר ,כּ וֹ נְ ִסין אוֹ ָתן
טוריןַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
)ג( רוֹ צֵ חַ ׁ ֶשנִּ ְת ָע ֵרב ַּבאֲחֵ ִריםֻ ּ ,כ ָּלן ּ ְפ ּ ִ
בו זֶה בָ זֶה ,נִ ּדוֹ נִ ין ַּב ּקַ ָּלה .הַ נִּ ְסקָ ִלין בַ נִּ שְׂ ָר ִפין,
לַ ִּכ ּ ָפהָּ .כל חַ יָּבֵ י ִמיתוֹ ת ׁ ֶשנִּ ְת ָע ְר ּ
ֲמו ָרה .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים,
ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,נִ ּדוֹ נִ ין ִּב ְס ִקילָ הֶ ׁ ,שהַ ּ ְׂש ֵרפָ ה ח ּ
ֲמורה .אָ ַמר לָ הֶ ן ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ןִ ,אלּ ּו לֹא הָ יְ ָתה
נִ ּדוֹ נִ ין ִּבשְׂ ֵרפָ הֶ ׁ ,שהַ ְּס ִקילָ ה ח ּ ָ
רו לוֹ ִ ,אלּ ּו לֹא הָ יְ ָתה ְס ִקילָ ה
שְׂ ֵרפָ ה ח ּ ָ
ֲמורה ,לֹא נִ ְּתנָה ְלבַ ת כּ ֹהֵ ן ׁ ֶשזִ ּנְּ ָתה .אָ ְמ ּ
נִתנָה לַ ְמגַ ֵ ּדף וְ לָ עוֹ בֵ ד עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה .הַ ּ ֶנה ֱָרגִ ין ַּב ּ ֶנ ֱחנ ִָקיןַ ,ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן
ֲמורה ,לֹא ְּ
ח ָּ
אוֹ ֵמרַּ ,ב ּ ַסיִ ף .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםַּ ,בחֶ נֶק:
רע"ב ) -ג( רוצח שנתערב באחרים  -כגון
שנים שהיו עומדים ויצא חץ מביניהם והרג.
שניהם פטורים ואפילו אחד משניהם מוחזק
בחסידות .ובידוע שהוא לא זרק החץ .אפ"ה
לא מחייבין ליה לאידך בחזקה זו :רבי יהודה
אומר כונסין אותן לכיפה  -מתניתין חסורי
מחסרא והכי קתני ושור שנגמר דינו שנתערב
בשוורים אחרים .סוקלים אותם דהא על

כרחך כלהו אסורים בהנאה ואפילו הן אלף
מפני זה המעורב בהן .הלכך סוקלין את
כולם כדי שתתקיים מצות סקילה במוחייב
בה] .רי"א[ כונסין אותן לכיפה .ואין צריך
לסקלן אלא כונסין אותם לחדר .והן מתים
ברעב .ואין הלכה כר" י :ר"ש אומר בסייף -
שהחנק חמור :והכ"א בחנק  -שהסייף חמור:
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ֲמורהָ .עבַ ר עֲ בֵ ָרה ׁ ֶשיּ ֶׁש ָּב ּה
)ד( ִמי ׁ ֶשנִּ ְתחַ יֵּב ִּב ְׁש ּ ֵתי ִמיתוֹ ת ֵּבית ִ ּדין ,נִ ּדוֹ ן ַּבח ּ ָ
אשוֹ נָה ׁ ֶש ָּבאָ ה
ֲמורהַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,נִ ּדוֹ ן ְּבזִ ּקָ ה הָ ִר ׁ
ְׁש ּ ֵתי ִמיתוֹ ת ,נִ ּדוֹ ן ַּבח ּ ָ
ָעלָ יו:
רע"ב ) -ד( מי שנתחייב שתי מיתות  -כגון
שעבר עבירה קלה .ונגמר דינו לעבירה קלה
וחזר ועבר עבירה חמורה .סלקא דעתך
אמינא כיון דנגמר דינו לעבירה קלה .האי
גברא קטילא הוא קמ"ל :עבר עבירה שיש
בה שתי מיתות  -כגון חמותה .והיא אשת
איש :נידון בחמורה  -בשריפה .מפני שהיא
חמותו ולא באשת איש שהיא בחנק :נדון
בזיקה הראשונה  -באותו איסור שהוזקק

תחלה להזהר ולפרוש ממנו הוא נדון אבל לא
באסור הבא עליו אחרון ואף על פי שהוא
חמור דקסבר ר' יוסי אין איסור חל על
איסור ואפילו חמור על הקל ואם נשא בת
אלמנה שהיתה תחלה חמותו כשהיתה פנויה
ואחר כך נשאת נדון בשריפה ואם היתה אשת
איש ואחר כך נעשית חמותו נדון בחנק
כמיתה של א"א שהיתה תחלה ואין הלכה כר'
יוסי:

ילין אוֹ תוֹ שְׂ עוֹ ִרין
ומאֲ ִכ ִ
יסים אוֹ תוֹ לַ ִּכ ּ ָפה ּ ַ
)ה( ִמי ׁ ֶש ָּלקָ ה וְ ׁ ָשנָהֵּ ,בית ִ ּדין ַמ ְכנִ ִ
יסין אוֹ תוֹ לַ ִּכ ּ ָפה
ַעד ׁ ֶש ְּכ ֵרסוֹ ִמ ְת ַּב ּקַ ַעת .הַ הוֹ ֵרג נֶפֶ ׁש ׁ ֶשלּ ֹא בְ עֵ ִדיםַ ,מכְ נִ ִ
ומיִ ם לַ חַ ץ:
ילין אוֹ תוֹ לֶ חֶ ם צַ ר ּ ַ
ומאֲ ִכ ִ
ּ ַ
רע"ב ) -ה( מי שלקה ושנה  -שלקה שני
פעמים על עבירה שחייבים עליה כרת שכל
חייבי כריתות לוקים כשיחזור ויעשה אותה
עבירה עצמה פעם שלישית :מכניסין אותו
לכיפה  -מקום כשיעור קומת אדם ולא
יותר .ומאכילין אותו תחלה לחם צר ומים
לחץ עד שיוקטנו בני מעיו .והדר מאכילין
אותו שעורים שנופחות במעיו עד שכריסו

נבקעת :שלא בעדים  -שלא בעדות שיהיה
מחויב עליה מיתה ומכל מקום ידוע לבית דין
שהדבר אמת שבודאי הרג אלא שהוכחשו
העדים בבדיקות או שלא היתה שם התראה
מספקת :ומאכילין אותו לחם צר ומים לחץ
 תחלה ואחר כך מאכילין אותו שעורים עדשכריסו נבקעת והיינו רישא ומה שחסר זה
גלה זה:

)ו( הַ ּגוֹ נֵב אֶ ת הַ ּקַ ְסוָ ה וְ הַ ְמקַ ֵּלל ַּב ּקוֹ סֵ ם וְ הַ בּ וֹ עֵ ל ֲא ַר ּ ִמית ,קַ ּנ ִָאין ּפוֹ גְ ִעין בּ וֹ  .כּ ֹהֵ ן
יאין אוֹ תוֹ ְלבֵ ית ִ ּדין ,אֶ ָּלא ִפ ְרחֵ י ְכהֻ ּנָה
ׁ ֶש ּ ִׁש ּ ֵמ ׁש ְּבטֻ ְמאָ ה ,אֵ ין אֶ חָ יו הַ כּ ֹהֲ נִ ים ְמ ִב ִ
ירין .זָר ׁ ֶש ּ ִׁש ּ ֵמ ׁש ַּב ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש,
יעין אֶ ת מוֹ חוֹ ִּבגְ זִ ִ
ומ ְפצִ ִ
חוץ לָ עֲ ז ָָרה ּ ַ
מוֹ צִ ִ
יאין אוֹ תוֹ ּ
ידי ׁ ָש ָמיִ ם:
ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ מֵ רְּ ,בחֶ נֶק .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםִּ ,ב ֵ
רע"ב ) -ו( הגונב את הקסוה  -אחד מכלי
שרת מלשון קשות הנסך )במדבר ד( )כב(:
והמקלל בקוסם  -המברך את השם בשם
עבודת כוכבים :והבועל ארמית  -עובדת
כוכבים :קנאים פוגעים בו  -המקנאים
קנאתו של מקום הורגים אותו .והוא שתהיה
העובדת כוכבים בת עו"ג .ובשעת מעשה.
ובפני עשרה מישראל ואם חסר אחד מן
התנאים האלו .אסור להרגו אבל ענשו
מפורש על פי נביא יכרת ה' לאיש אשר
יעשנה .ומלקין אותו ד' מלקיות מדברי
סופרים משום נדה .משום שפחה משום
עובדת כוכבים משום זונה :פרחי כהונה -

בחורים שמתחיל שער זקנם לפרוח בהם:
בנזירין  -בקעיות של עצים :ר"ע אומר
בחנק  -נאמר כאן )במדבר א( והזר הקרב
יומת .ונאמר להלן )דברים יג( והנביא ההוא
או חולם החלום ההוא יומת .מה להלן בחנק
אף כאן בחנק :וחכ"א בידי שמים  -נאמר
כאן יומת .ונאמר להלן )במדבר יז( כל הקרב
הקרב אל משכן ה' יומת .מה להלן בידי
שמים אף כאן בידי שמים והלכה כחכמים.
ומיתה בידי שמים הוא פחות מן הכרת.
שהכרח יש עליו עונש לאחר מיתה אם לא
עשה תשובה כראוי .ומיתה בידי שמים אין
לאחר מיתה עליו כלום .ורש"יח כתב בפ'

כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

6

חק לישראל – פרשת חוקת יום ד'
במה מדליקין )דף כה( דמיתה בידי שמים
ימיו נקצרים .ואינו הולך ערירי .כרת אית
ביה תרתי ימיו נכרתים .והולך ערירי.
ומחוייבי מיתה בידי שמים שעל עסקי מקדש
וקדשים הם אחד עשר .ואלו הן האוכל טבל.
וכהן טמא שאכל תרומה טהורה .וזה שאכל

גמרא

תרומה .וזר .וטמא .וטבול יום ששמשו.
ומחוסר כפורים ומחוסר בגדים ושלא קדש
ידים ורגלים .ושתויי יין ופרועי ראש .קצת
מהם נאמר מיתה בהם בפירוש וקצתם למדום
רבותינו מפי הקבלה בג"ש ובהיקש:

– סנהדרין דף פא' ע"א

נידון :גמרא פשיטא אלא איתגורי איתגור אמר רבא הכא במאי עסקינן כגון
שעבר עבירה קלה ונגמר דינו על עבירה קלה וחזר ועבר עבירה חמורה
סלקא דעתך אמינא כיון דנגמר דינו לעבירה קלה האי גברא קטילא הוא
קא משמע לן בעא מניה )אבוה( ]אחוה[ דרב יוסף בר חמא מרבה בר נתן
מנא הא מילתא דאמור רבנן מי שנתחייב שתי מיתות בית דין נידון
בחמורה דכתיב והוליד בן פריץ שופך דם ]וגו'[ אל ההרים אכל ואת אשת
רעהו טמא ואל הגלולים נשא עיניו והוליד בן פריץ שופך דם בסייף את
אשת רעהו טימא זו אשת איש בחנק ואל הגלולים נשא עיניו זו עבודת
כוכבים בסקילה וכתיב מות יומת דמיו בו יהיה בסקילה מתקיף לה רב
נחמן בר יצחק אימא כולהו בסקילה והוליד בן פריץ שופך דם זה בן סורר
ומורה דבסקילה אשת רעהו טמא זו נערה המאורסה דבסקילה ואל
הגלולים נשא עיניו זו עבודת כוכבים דבסקילה אם כן מאי קא משמע לן
יחזקאל דילמא תורה קא מהדר אם כן איבעי ליה לאהדורה כי היכי
דאהדרה משה רבינו דרש רב אחא ברבי חנינא מאי דכתיב אל ההרים לא
אכל שלא אכל בזכות אבותיו ועיניו לא נשא אל גלולי בית ישראל שלא
הלך בקומה זקופה ואת אשת רעהו לא טימא שלא ירד לאומנות חבירו
ואל אשה נדה לא קירב שלא נהנה מקופה של צדקה וכתיב צדיק הוא חיה
יחיה כשהיה רבן גמליאל מגיע למקרא הזה היה בוכה ואמר מאן דעביד
לכולהו הוא דחיי בחדא מינייהו לא אמר ליה רבי עקיבא אלא מעתה אל
תטמאו בכל אלה הכי נמי בכולהו אין בחדא מינייהו לא אלא באחת מכל
אלה הכי נמי באחת מכל אלה:
רש"י על הגמרא
פשיטא  -דבחמורה נדון ,שהרי אף בה
נתחייב דהיכי סליק אדעתן לידון בקלה וכי
אתגורי אתגר במה שעבר שתי עבירות אילו
לא עבר אלא על החמורה היה נדון בה,
ועכשיו שהוסיף לעבור עמה עבירה אחרת

נדון בקלה :אמר רבא  -ודאי אי מקמי
דאתא לקמן עבדינהו לתרוייהו לא איצטריך
לאשמועינן ,כי איצטריך למתנייא כגון דנגמר
דינו תחלה לקלה סלקא דעתך אמינא וכו':
מנא הא מילתא וכו'  -ואף על גב דנגמר
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דינו לקלה :בסקילה  -דכל דמיהם בם
בסקילה דהיא חמורה ,ואי דלא נגמר דינו
קודם לכן לא איצטריך קרא לאשמועינן :בן
סורר ומורה  -וקרי ליה שופך דם על שם
שסופו לשפוך ,כדאמרינן )סנהדרין עב ,א(
שעומד בפרשת דרכים וכו' :דאהדריה משה
 -במשנה תורה :אל ההרים לא אכל -

זוהר

סיפיה דקרא צדיק הוא חיה יחיה ,לומר ,זה
צדיק גמור ועל כרחך משום דלא עביד הני
לאו צדיק הוא אם עבר עבירות אחרות ,אלא
לאו כמשמעותיה מדריש :אל ההרים לא אכל
 שלא נצטרך לזכות אבותיו מתוך שהואחסיד :שלא נהנה מקופה של צדקה  -שהוא
דבר גנאי לאדם הגון:

– חוקת דף קפג' ע"ב

ֹשה אֱסוֹ ף אֶ ת הָ ָעםְּ ,בגִ ין ְ ּדהַ אי ְּבאֵ ר לָ א אַ ְע ֵ ּדי )באר(
אֲ ׁ ֶשר אָ ַמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
ְ
יהו נ ִָפיק ִל ְתלֵ יסַ ר
ימא ,הֵ יך י ְַכ ִלין ְל ׁ ָשאֲבָ א ִמ ּנ ּ
יהו .וְ ִאי ּ ֵת ָ
ֵיה כּ ָֹּלא ,אֶ ָּלא ִא ּ
ִמ ּנַיְ ּ
ארן
יע ִא ְת ְמ ֵּלי וְ נ ִָפיק ְלכָ ל ִס ְט ִריןּ ,וכְ ֵדין הֲווֹ יִ שְׂ ָראֵ ל ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ׁ ָש ָ
ַנח ֲִליןּ ,ונְ ִב ַ
ומה אַ ְמ ֵרי ,עֲ ִלי ְבאֵ ר .סַ ְל ִקי
יר ָתאַ ּ .
יה ,וְ אַ ְמ ֵרי ִׁש ָ
ימין ָעלֵ ּ
ּובַ ְעיָין ַמ ּיָיא ,קַ יְ ִ
ְ
תוש ַּב ְח ּ ָתא ְ ּדהַ אי
ול ִא ְת ׁ ָשקָ אָ ה ִמנָך .וְ כֵ ן אַ ְמ ֵרי ּ ּ ְׁ
ימיִ ְךְ ,לאַ נְ ּ ָפקָ א ַמיִ ין ְלכ ָֹּלאְ ּ ,
ֵמ ַ
הוא:
רוהָ ָ ׂ
ש ִרים וְ גוֹ 'ִ .מ ָּלה ְק ׁשוֹ ט הֲווֹ אַ ְמ ֵרי ,וְ כַ ְך ּ
ְּבאֵ רְּ ,באֵ ר חֲפָ ּ
ילאֵ ּ ,בין
יפנָא )נ"א תא חזי(ָּ ,כל ַמאן ְ ּדבָ ֵעי ְלאַ ְּת ָע ָרא ִמ ִ ּלין ִ ּד ְל ֵע ָּ
ֵמהָ כָ א אוֹ ִל ְ
הוא ִמ ָּלה ,לָ א ִא ְת ָע ִביד ַּכ ְ ּדקָ א
הוא עוֹ בָ ָדא ,אוֹ הַ ּ
ְּבעוֹ בָ ָדא ּ ֵבין ְּב ִמ ָּלהִ .אי הַ ּ
יש ּ ָתא ְלאַ ְּת ָע ָרא ִמ ָּלה
ָאות ,לָ א ִא ְּת ַער ִמ ִדיָּ .כל ְּבנֵי ָע ְל ָמא אַ זְ ִלין ְלבֵ י ְּכנִ ְׁ
י ּ
ְ
ילא ,אֲבָ ל זְ ִע ִירין ִא ּ
הוא קָ ִריב ְלכ ָֹּלא
ינ ּון ְ ּדי ְַד ִעין ְלאַ ְּת ָע ָרא ,וְ ּ ְ
ִּד ְל ֵע ָּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ָאות ,אֲבָ ל ִאי לָ א י ְַד ֵעי ְל ִמ ְק ֵרי
יה ּ ְ
ְ ּדי ְַדעֵ י ְל ִמ ְק ֵרי לֵ ּ
ולאַ ְתעֲ ָרא ִמ ָּלה ַּכ ְ ּדקָ א י ּ
יהו קָ ִריבּ ִ ,ד ְכ ִּתיב )תהלים קמה( קָ רוֹ ב יְ ָי ְלכָ ל קוֹ ְראָ יו וְ גוֹ 'ַ .מאי
לֵ ּ
יה ,לָ או ִא ּ
ָאות ,וְ כֵ ן ְּבכ ָֹּלא:
בֶ ֶ
אֱמתּ ְ .די ְַד ֵעי ְלאַ ְּת ָע ָרא ִמ ָּלה ִ ּד ְק ׁשוֹ ט ַּכ ְ ּדקָ א י ּ
אוף הָ כָ א ,הֲווֹ אַ ְמ ֵרי יִ שְׂ ָראֵ ל הָ נֵי ִמ ִ ּליןִ ,מ ִ ּלין ִ ּד ְק ׁשוֹ טְּ ,בגִ ין ְלאַ ְּת ָע ָרא )דף
ּ
ולאַ ְׁשקָ אָ ה לוֹ ן ְליִ שְׂ ָראֵ ל ,וְ ַעד ְ ּדאַ ְמ ֵרי הָ נֵי ִמ ֵּלי לָ א
יראְ ּ ,
קפ"ד ע"א( ְלהַ אי ּ ֵב ָ
ינון ח ֲָר ׁ ֵשי ָע ְל ָמאּ ְ ,ד ִמ ְׁש ּ ַת ְמ ׁ ֵשי ְּבזִ ינִ ין ִּב ִׁ
ישיןַ ,עד ְ ּד ַע ְב ֵ ּדי
ִא ְּת ַער .וְ כֵ ן אֲ ִפילּ ּו ְּב ִא ּ ּ
רו ִמ ֵּלי ִ ּד ְק ׁשוֹ טְּ ,בגִ ין ְלאַ ְמ ׁ ָשכָ א לוֹ ן ְּבהָ נֵי
יהוִ ,אי לָ א אָ ְמ ּ
עוֹ בָ דוֹ י ִ ּד ְק ׁשוֹ ט ְלגַ ַּביְ ּ
יהו ,וַ אֲ ִפילּ ּו ְ ּדצַ וְ וחֵ י ָּכל יוֹ ָמא ְּב ִמ ִ ּלין אַ ח ֲָרנִ ין,
גְּ וָ ונָא ְ ּדבַ ְעיָין ,לָ א ִמ ְת ָע ִרין ְלגַ ַּביְ ּ
יהו:
יהו ְל ָע ְל ִמין ,וְ לָ א ִמ ְת ָע ִרין לָ ּקֳ ְבלַ יְ ּ
אוֹ ְּבעוֹ בָ ָדא אַ ח ֲָרא ,לָ א ַמ ְׁש ִכין לוֹ ן ְלגַ ַּביְ ּ
או ְב ׁ ֵשם הַ ַּב ַעל וְ גוֹ 'ַ .מאי טַ עֲ ָמא .חַ ד ְ ּדלָ או
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,כ ִתיב) ,מלכים א יח( וְ יִ ְק ְר ּ
קוד ׁ ָשא
יהו ,וְ אַ נְ ׁ ֵשי לוֹ ן ּ ְ
הוא ַּב ַעל ְּבהַ אי .וְ עוֹ ד ְ ּד ִמ ִ ּלין לָ א ִמ ְת ַּכ ּ ְׁש ָרן ֵּבינַיְ ּ
ְר ׁש ּו ְּבהַ ּ
ְּב ִר ְ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,מלכים א יח( וְ אַ ּ ָתה הַ ִסבּ וֹ ָת אֶ ת ִל ָּבם
הוא ִמנְּ הוֹ ן .ה ֲָדא
ּ
יך ּ
ָאות:
ינון צַ ִ ּדיקַ ּיָיאּ ְ ,די ְַדעֵ י ְל ִמ ְק ֵרי ְל ָמ ֵ
אריהוֹ ן ַּכ ְ ּדקָ א י ּ
אֲ חוֹ ַרנִּ ית .ז ַָּכ ִאין ִא ּ ּ
אָ ַמר ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ,הָ כָ א ָּב ֵעינָא ְלגַ ָּלאָ ה ִמ ָּלהָ ּ .תא ֲחזֵיָּ ,כל ַמאן ְ ּדי ַָדע ְלסַ ְ ּד ָרא
קוד ׁ ָשא
ודאי ַמ ְת ָע ֵרי ְ ּל ּ ְ
ָאותְ ּ ,
ָאות ,הָ א ַ ּ
ולסַ ְ ּד ָרא ִמ ִ ּלין ַּכ ְ ּדקָ א י ּ
עוֹ בָ ָדא ַּכ ְ ּדקָ א י ּ
ְּב ִר ְ
הואְ ,לאַ ְמ ׁ ָשכָ א ִמ ִ ּלין ִע ָּל ִאין ְ ּד ִמ ְת ַּכ ְׁש ָרן) .ס"א ואי לא ,לא אתכשר לגבייהו( .וְ לָ א
יך ּ
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חק לישראל – פרשת חוקת יום ד'
ולסַ ְ ּד ָרא ִמ ִ ּליןַ ,מאי
יהו ִאי הָ ִכי ָּכל ָע ְל ָמא י ְַד ֵעי ְלסַ ְ ּד ָרא עוֹ בָ ָדאְ ּ ,
ִא ְכ ׁ ַשר ְלגַ ַּביְ ּ
יבו ִ ּד ְלהוֹ ן ְ ּדצַ ִ ּדיקַ יָּיאּ ְ ,די ְַד ֵעי ִע ּקָ ָרא ְ ּד ִמ ָּלה וְ עוֹ בָ ָדא ,וְ י ְַד ֵעי ְלכַ וְ ּונָא ִל ָּבא
חָ ִׁש ּ
עותא ,י ִַּתיר ֵמ ִא ֵּלין אַ ח ֲָרנִ יןּ ְ ,דלָ א י ְַד ֵעי ָּכל ַּכךְ:
ור ּ ָ
ְּ
דורא ְּב ָע ְל ָמא וְ לָ א
אֶ ָּלא ִא ֵּלין ְ ּדלָ א י ְַד ֵעי ִע ּקָ ָרא ְ ּדעוֹ בָ ָדא כּ ּולֵ י הַ אי ,אֶ ָּלא ִס ּ ּ ָ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הואְּ ,דלָ א ָטס
יכו ְ ּדבָ ַתר ַּכ ְתפוֹ י ְד ּ ְ
יך ּ
יהו ְמ ִׁש ּ
י ִַּתירַ ,מ ְׁש ִכין ָעלַ יְ ּ
יחו ִא ְק ֵרי:
ַּבאֲ וִ ָ
ירא ִ ּד ְׁשגִּ ּ
ֲשבָ ה ,וְ נ ְָפקֵ י
עותאַ ,מ ּ ְפקֵ י ִּב ְרכָ אן ֵמאֲ ָתר ְ ּד ַמח ׁ ָ
ור ּ ָ
ומכַ וְ ּונֵי ִל ָּבא ּ ְ
וְ ִא ֵּלין ְ ּדי ְַד ֵעי ּ ְ
ָאותַ ,עד ְ ּד ִמ ְת ָּב ְר ִכן ִע ָּל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאין,
ְּבכָ ל גִּ זְ ִעין וְ ׁ ָש ָר ִׁשין ְּבאֹ ַרח ֵמ ׁ ָ
ישר ַּכ ְ ּדקָ א י ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
חולָ קֵ יהוֹ ןּ ְ .דהָ א ּ ְ
ישא ִע ָּלאָ ה ִמ ְת ָּב ַר ְך ַעל יְ ֵדיהוֹ ןָּ .
וש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
ּ ְׁ
זַכאָ ה ּ
הוא ז ּ ִַמין לוֹ ן.
ארון לֵ ּ
הוא קָ ִריב ְלגַ ּ ֵביהוֹ ן ,וְ ז ּ ִַמין לָ ק ְֳבלֵ יהוֹ ןְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדקָ
יהּ ,
ּ
ּ
הוא אוֹ ִקיר לוֹ ן ְּב ָע ְל ָמא ֵ ּדין ּובְ ָע ְל ָמא
יהוּ ,
הוא ְלגַ ַּביְ ּ
אקוּ ,
ינון ְּב ָע ּ
ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ּ ּ
הו ִּכי י ַָדע
הו אֲ ַ ׂשגְּ בֵ ּ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,תהלים צא( ִּכי ִבי חָ ׁ ַשק וַ אֲ פַ ְ ּלטֵ ּ
ְּדאָ ֵתי ,הֲ ָדא ּ
ְׁש ִמי:
הלכה – הרמב"ם הלכות פרה אדומה פרק א'
)ח( פרה שנולד בה פיסול תפדה וכן אם מתה תפדה מפני עורה אבל לא להאכיל בשרה
לכלבים:
)ט( נשחטה לשם חולין תפדה ואינה מכפרת נשחטה על גב מערכתה אין לה פדיון
עולמית:
)י( לקחו פרה ומצאו אחרת נאה ממנה ה"ז תפדה שלא במום:
)יא( אף כהן הדיוט כשר לשרפת הפרה שנאמר ונתתם אותה אל אלעזר הכהן ועדיין
אהרן היה קיים ומפי השמועה למדו זו נעשית באלעזר ושאר כל הפרות בין בכהן גדול
בין בכהן הדיוט:

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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