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חק לישראל – פרשת קרח יום ג'
תורה -

במדבר פרק טז'

הוא ִּכי
)יא( לָ כֵ ן אַ ּ ָתה וְ כָ ל עֲ ָד ְת ָך הַ ּנ ָֹע ִדים ַעל יְ הֹוָ ה וְ אַ ֲהרֹן ַמה ּ
ינו{ ָעלָ יו:
הוא ִּכי ַת ִ ּלונ ּו } ַת ִ ּל ּ
ָעלָ יו) :יא( לָ כֵ ן אַ ּ ָתה וְ כָ ל עֲ ָד ְת ָך הַ ּנ ָֹע ִדים ַעל יְ הֹוָ ה וְ אַ הֲ רֹן ַמה ּ
ַת ִּלונ ּו

ינו{
} ַת ִ ּל ּ

אֲרי ִא ְת ַר ַע ְמ ּתוּן עֲ לוֹ ִהי:
)יא( ְּבכֵ ן אַ ְּת וְ כָ ל ְּכנִ ְׁש ּ ָת ְך ְ ּד ִאזְ ַ ּד ּ ִמנְ ּתוּן ַעל יְ ָי וְ אַ הֲ רֹן ָמה הוּא ֵ

)יב(

רו לֹא נַעֲ לֶ ה:
ירם ְּבנֵי א ֱִליאָ ב וַ יּ ְ
אֲב ָ
משה ִל ְקרֹא ְל ָד ָתן וְ לַ ִ
ֶׁ
וַ יִ ּ ְׁשלַ ח
ֹאמ ּ

רו לֹא נַעֲ לֶ ה:
ירם ְ ּב ֵני א ֱִליאָ ב וַ ּי ְ
משה ִל ְקרֹא ְל ָד ָתן וְ לַ אֲ ִב ָ
ֶׁ
וַ יִ ּ ְׁשלַ ח
ֹאמ ּ

)יב(

ֹשה ְל ִמ ְק ֵרי
)יב( ו ְּׁשלַ ח מ ׁ ֶ

אֲמר ּו לָ א נִ ּ ָסק:
ירם ְּבנֵי א ֱִליאָ ב וַ ָ
ְל ָד ָתן וְ לַ אֲ ִב ָ

נו ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ִּכי ִתשְׂ ּ ָת ֵרר
הֲמ ֵ
ודבַ ׁש לַ ִ
נו ֵמאֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ּ ְ
)יג( הַ ְמ ַעט ִּכי הֶ עֱ ִל ָ
ית ּ
ית ּ
נו ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ִּכי
נו ֵמאֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ּ ְודבַ ׁש לַ הֲ ִמ ֵ
ינו ּגַ ם ִהשְׂ ּ ָת ֵרר) :יג( הַ ְמ ַעט ִּכי הֶ עֱ ִל ָ
ָעלֵ ּ
ית ּ
ית ּ
אֲרי אַ ּ ֶס ְק ּ ָתנָא ֵמאַ ְר ָעא ָע ְב ָדא חֲלַ ב ו ְּדבָ ׁש ְלקַ ּ ָטלו ָּתנָא ְּב ַמ ְד ְּב ָרא
ינו ּגַ ם ִהשְׂ ּ ָת ֵרר) :יג( הַ זְ ּעֵ ר ֵ
ִתשְׂ ּ ָת ֵרר ָעלֵ ּ
אֲרי ִא ְת ַר ְב ַר ְב ְּת עֲ לָ ָנא אַ ף ִא ְת ַר ְב ָרבָ א:
ֵ

נו ַנחֲלַ ת ָ ׂש ֶדה וָ כָ ֶרם
)יד( אַ ף לֹא אֶ ל אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ּ ְודבַ ׁש ִ
נו וַ ִּת ּ ֶתן לָ ּ
הֲביאֹ ָת ּ
נו
הַ ֵעינֵי הָ ֲאנ ִׁ
ָשים הָ הֵ ם ְּתנ ַּקֵ ר לֹא נַעֲ לֶ ה) :יד( אַ ף לֹא אֶ ל אֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָ ב ּ ְודבַ ׁש הֲ ִביאֹ ָת ּ
ָשים הָ הֵ ם ְּתנ ַּקֵ ר לֹא נַעֲ לֶ ה) :יד( ְּב ַרם לָ א ְלאַ ְר ָעא ָע ְב ָדא
נו ַנחֲלַ ת ָ ׂש ֶדה וָ כָ ֶרם הַ ֵעינֵי הָ ֲאנ ִׁ
וַ ִּת ּ ֶתן לָ ּ
ּ
ּ
חֲלַ ב ו ְּדבָ ׁש אַ ַע ְל ּ ָתנָא וִ יהַ ְב ְּת לָ נָא אַ חֲסָ נַת חַ ְק ִלין וְ כַ ְר ִמין הַ ֵעינֵי ג ְֻב ַריָא הָ ִא ּנוּן ְּת ׁ ַש ַּלח ְל ַע ּו ָָרא לָ א נִ ּ ָסק:

ֹאמר אֶ ל יְ הֹוָ ה אַ ל ּ ֵתפֶ ן אֶ ל ִמנְ חָ ָתם לֹא חֲמוֹ ר אֶ חָ ד
משה ְמאֹ ד וַ ּי ֶ
)טו( וַ יִ ּחַ ר ְל ׁ ֶ
ֹאמר אֶ ל יְ הֹוָ ה
משה ְמאֹ ד וַ ּי ֶ
ֹתי אֶ ת אַ חַ ד ֵמהֶ ם) :טו( וַ יִ ּחַ ר ְל ׁ ֶ
אתי וְ לֹא ה ֲֵרע ִ
ָש ִ
ֵמהֶ ם נ ָ ׂ
מהֶ ם) :טו( ו ְּתקֵ ף
אתי וְ לֹא הֲ ֵרע ִֹתי אֶ ת אַ חַ ד ֵ
ָש ִ
אַ ל ּ ֵתפֶ ן אֶ ל ִמנְ חָ ָתם לֹא חֲמוֹ ר אֶ חָ ד מֵ הֶ ם נ ָ ׂ
קֳדם יְ ָי לָ א ְתקַ ּ ֵבל ְּב ַרעֲ וָ א קֻ ְר ַּבנְ הוֹ ן לָ א חַ ָמ ָרא ְדחַ ד ִמנְּ הוֹ ן ְׁשחָ ִרית וְ לָ א אַ ְבאֵ ִׁשית יָת חַ ד
ֹשה לַ ח ֲָדא וַ אֲ ַמר ָ
ְלמ ׁ ֶ
ִמנְּ הוֹ ן:

רש"י
)יא( לכן  -בשביל כך אתה וכל עדתך
הנועדים אתך על ה' כי בשליחותו עשיתי
לתת כהונה לאהרן ולא לנו הוא המחלוקת
הזה:
)יב( וישלח משה וגו' ) -סנהדרין קי( מכאן
שאין מחזיקין במחלוקת שהיה משה מחזר
אחריהם להשלימם בדברי שלום :לא נעלה -
פיהם הכשילם שאין להם אלא ירידה:
)יד( ותתן לנו  -הדבר מוסב על לא האמור
למעלה כלומר לא הביאותנו ולא נתת לנו
נחלת שדה וכרם אמרת לנו )שמות ג( אעלה
אתכם מעני מצרים אל ארץ וגו' משם
הוצאתנו ולא אל ארץ זבת חלב ודבש
הביאותנו אלא גזרת עלינו להמיתנו במדבר
שאמרת לנו )במדבר יד( במדבר הזה יפלו
פגריכם :העיני האנשים ההם תנקר וגו' -

אפי' אתה שולח לנקר את עינינו אם לא
נעלה אליך לא נעלה :האנשים ההם  -כאדם
התולה קללתו בחבירו:
)טו( ויחר למשה מאד  -נצטער עד למאוד:
אל תפן אל מנחתם  -לפי פשוטו הקטרת
שהם מקריבים לפניך מחר אל תפן אליהם
והמדרש אומר יודע אני שיש להם חלק
בתמידי צבור אף חלקם לא יקובל לפניך
לרצון תניחנו האש ולא תאכלנו :לא חמור
אחד מהם נשאתי  -לא חמורו של אחד מהם
נטלתי אפי' )תנחומא( כשהלכתי ממדין
למצרים והרכבתי את אשתי ואת בני על
החמור והיה לי ליטול אותו החמור משלהם
לא נטלתי אלא משלי .ות"א שחרית לשון
ארמי כך נקראת אנגריא של מלך שחוור:

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

טעון גניזה

2

חק לישראל – פרשת קרח יום ג'
נביא

– שמואל א' פרק יב' ט'-יג'

וביַד
שר צְ בָ א חָ צוֹ ר ּ ְ
יס ָרא ַ ׂ
חו אֶ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יהֶ ם וַ יִ ּ ְמכּ ֹר אֹ ָתם ְּביַד ִס ְ
)ט( וַ יִ ּ ְׁש ְּכ ּ
ְ
בם) :ט( ואתנשיאו ית פולחנא דיי אלההון ומסר יתהון
ֲמו ָּ
ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים ּ ְ
וביַד ֶמלֶ ך מוֹ אָ ב וַ יִ ּ ָּלח ּ
ביד סיסרא רב חילא דחצור ובידא דפלשתאי ובידא מלכא דמואב ואניחו קרבא בהון:

נו אֶ ת יְ הֹוָ ה וַ ּנַעֲ ֹבד אֶ ת
ֹאמ ֻר }וַ ּי ְ
קו אֶ ל יְ הֹוָ ה וַ יּ ְ
אנו ִּכי ָעז ְַב ּ
רו{ חָ ָט ּ
ֹאמ ּ
)י( וַ יִ ּזְ עֲ ּ
ינו וְ נ ַ
ַע ְב ֶד ָּך) :י( וזעיקו קדם יי
נו ִמיַּד אֹ יְ בֵ ּ
הַ ְּב ָע ִלים וְ אֶ ת הָ ַע ְׁש ּ ָתרוֹ ת וְ ַע ּ ָתה הַ ִּצילֵ ּ

ואמרו חבנא ארי שבקנא ית פולחנא דיי ופלחנא ית בעליא וית עשתרתא וכען שיזבנא מיד בעלי דבבנא
ונפלח קדמך:

מואֵ ל וַ ַיּ ֵ ּצל אֶ ְתכֶ ם
)יא( וַ יִ ּ ְׁשלַ ח יְ הֹוָ ה אֶ ת יְ ֻר ַּב ַעל וְ אֶ ת ְּב ָדן וְ אֶ ת יִ ְפ ּ ָתח וְ אֶ ת ְׁש ּ
טח) :יא( ושלח יי ית גדעון וית שמשון וית יפתח וית שמואל
בו ּ ֶב ַ
ִמיַּד אֹ יְ בֵ יכֶ ם ִמ ּ ָס ִביב וַ ּ ֵת ְׁש ּ
ושיזיב יתכון מיד בעלי דבביכון מסחור סחור ויתיבתון לרוחצן:

רו ִלי לֹא ִּכי ֶמלֶ ְך יִ ְמל ְֹך
או ִּכי נָחָ ׁש ֶמלֶ ְך ְּבנֵי ַע ּמוֹ ן ָּבא עֲ לֵ יכֶ ם וַ ּת ְ
ֹאמ ּ
)יב( וַ ִּת ְר ּ
מ ְל ְּככֶ ם) :יב( וחזיתון ארי נחש מלכא דבני עמון אתא עליכון ואמרתון
ינו וַ יהֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם ַ
ָעלֵ ּ
לי לא אלהין מלכא ימלוך עלנא ויי אלהכון מלככון:

אֲשר ְּבחַ ְר ּ ֶתם אֲ ׁ ֶשר ְׁשאֶ ְל ּ ֶתם וְ ִה ּנֵה נ ַָתן יְ הֹוָ ה עֲ לֵ יכֶ ם
ֶׁ
)יג( וְ ַע ּ ָתה ִה ּנֵה הַ ּ ֶמלֶ ְך
ֶ ְ
מלֶ ך) :יג( וכען הא מלכא דאתרעיתון די שאלתון והא מני יי עליכון מלכא:
רש"י
)יא( ירובעל  -זה גדעון .בדן  -זה שמשון,
שמשבט דן בא .ואת יפתח  -הרי שלשה קלי
עולם ,עם שלשה חמורי עולם ,משה ואהרן

כתובים

ושמואל ,לומר לך ,הקל בדורו ,כחמור בדורו,
כל בית דין המתמנה על הדור ,צריך לילך
אחריו כאלו הוא אביר שבאבירים:

– תהילים פרק עג' יא'-טו'

רו אֵ יכָ ה י ַָדע אֵ ל וְ י ֵׁש ֵ ּד ָעה ְב ֶע ְליוֹ ן:
וְ אָ ְמ ּ

)יא(
בעלאה:

)יא( ויימרון הכדין ידע אלהא ואית מנדעא

גו חָ יִ ל:
ִה ּנֵה אֵ ֶּלה ְר ׁ ָש ִעים וְ ׁ ַש ְלוֵ י עוֹ לָ ם ִהשְׂ ּ ּ

)יב(
בעלמא הדין אדביקו נכסין קנו חילא:

יתי ְלבָ ִבי וָ אֶ ְרחַ ץ ְּבנִ ּקָ יוֹ ן ַּכ ּ ָפי:
)יג( אַ ְך ִריק זִ ִּכ ִ

)יב( הא אלין רשיעיא דיתבין בשלותא

)יג( ברם לסריקותא זכות לבבי ושזגית בברירו

ידי:

ָגוע ָּכל הַ ּיוֹ ם וְ תוֹ כַ ְח ִּתי לַ ְּבקָ ִרים:
)יד( וָ א ֱִהי נ ּ ַ
ָ
תי) :טו( אין אמרית אשתעי דכמתהון הא
)טו( ִאם אָ ַמ ְר ִּתי אֲ סַ ּ ְפ ָרה ְכמוֹ ִה ּנֵה דוֹ ר ָּבנֶיך בָ גָ ְד ִּ
)יד( והויתי כתיש כל יומא ומכסנותי לצפרירי:

על דר בניך ארשעית:

רש"י
)יא( ואמרו איכה ידע אל  -איכה נוכל לומר
שיש דיעה בהקב"ה ותורתו אמת:
)יב( הנה אלה רשעים  -הם ועוברים על
תורתו והרי הם שלוים בעולם ומגדילים כח

ועושר .ושלוי עולם  -לשון שלוה .השגו -
הגדילו ,ומנחם פירש ישוב עמו הלום ,ישוב
הרשע להלום את עמו של הקדוש ברוך הוא
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חק לישראל – פרשת קרח יום ג'
והראשון למדתי מדבריו של ר"מ בר יצחק
שליח צבור זצ"ל:
)יג( אך ריק זכיתי לבבי  -כל זה מוסב על
ואמרו איכה ידע אל וגם אומר אך לריק ועל
חנם אנו שומרים מצותיו של הקב"ה והרי אנו
נגועים כל היום:

משנה

)יד( ותוכחתי  -נראית כל היום תמיד מבקר
לבקר מתחדשות צרות חדשות:
)טו( אם אמרתי אספרה כמו  -אמר אסף
אם אמרתי בלבי לספר את הכל כמו שהוא
כל מה שעמו אומר על זאת .הנה דור בניך
בגדתי  -כלומר אשים אותם בוגדים ורשעים:

 -גיטין פרק ה'

ורית.
וכתֻ ַּבת ִא ּ ׁ ָשה ַּבזִ ּבּ ּ ִ
)א( הַ נִּ זּ ִָקין ׁ ָש ִמין לָ הֶ ם ָּב ִע ִ ּדיתּ ,ובַ ַעל חוֹ ב ַּב ּ ֵבינוֹ נִ יתְ ּ ,
ַר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ,אַ ף ְּכתֻ ַּבת ִא ּ ׁ ָשה ַּב ּ ֵבינוֹ נִ ית:
רע"ב ) -א( הניזקין שמין להם בעידית -
אע"ג דמדאורייתא היא ,דכתיב )שמות כ"ב(
מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם ,האי תנא
סבר דמיטב שדהו דניזק קאמר קרא ,ומפני
תקון העולם אמרו חכמים שישלם המזיק
מעידית שבנכסיו ,אע"פ שהם טובים מעידית
של ניזק ,כדי שיהו נזהרים מלהזיק :ובעל
חוב בבינונית  -דמדאורייתא לא גבי אלא
מזיבורית ,דכתיב )דברים כד( והאיש אשר

אתה נושה בו יוציא אליך את העבוט החוצה,
ואין דרכו של אדם להוציא אלא הפחות
שבנכסיו ,ומפני תקון העולם אמרו בעל חוב
בבינונית ,כדי שלא תנעול דלת בפני לווין:
וכתובת אשה בזבורית  -דליכא למיחש בה
לנעילת דלת .דיותר ממה שהאיש רוצה לישא,
אשה רוצה להנשא :ר"מ אומר כו'  -ואין
הלכה כרבי מאיר:

)ב( אֵ ין נִ ְפ ָר ִעין ִמנְּ כָ ִסים ְמ ׁ ֻש ְע ָּב ִדים ִּב ְמקוֹ ם ׁ ֶשיּ ֵׁש נְ כָ ִסים ְּבנֵי חוֹ ִרין ,וַ אֲ ִפלּ ּו הֵ ן
ורית:
זִ בּ וֹ ִרית .אֵ ין נִ פְ ָר ִעין ִמנִּ כְ סֵ י יְ תוֹ ִמים ,אֶ ָּלא ִמן הַ זִ ּבּ ּ ִ
רע"ב ) -ב( אין נפרעים מנכסים
משועבדים  -כגון לוה שמכר בינונית שלו
שהיא משועבדת לבעל חוב ,אין הבעל חוב

יכול לטרוף אותה מן הלוקח אם נשאר אצל
הלוה נכסים בני חורין ,ואע"פ שאינן אלא
זבורית:

אֲכילַ ת ּ ֵפרוֹ ת וְ ִל ְׁשבַ ח קַ ְרקָ עוֹ ת וְ ִל ְמזוֹ ן הָ ִא ּ ׁ ָשה וְ הַ ָּבנוֹ ת
יאין לַ ִ
)ג( אֵ ין מוֹ צִ ִ
קון הָ עוֹ לָ ם .וְ הַ ּמוֹ צֵ א ְמצִ יאָ ה ,לֹא יִ ּ ׁ ָשבֵ ַעִ ,מ ּ ְפנֵי
ִמנְּ כָ ִסים ְמ ׁ ֻש ְע ָּב ִדיםִ ,מ ּ ְפנֵי ִת ּ ּ
קון הָ עוֹ לָ ם:
ִת ּ ּ
רע"ב ) -ג( אין מוציאין לאכילת פירות
ולשבח קרקעות  -הגוזל שדה ומכרה לאחר,
וזרעה וצמחה ועשאה פירות ובא נגזל וגבאה
עם פירותיה מן הלוקח ,אינו משלם ללוקח
כי אם היציאה ,וחוזר הלוקח על המוכר
וגובה דמי הקרקע מנכסים משועבדים ,שהרי
מכרה לו באחריות וכתב לו שטר מכירה והרי
היא מלוה בשטר ,ואת הפירות מנכסים בני
חורין ולא ממשועבדים :וכן לשבח קרקעות
 אם השביחה הלוקח בנטיעת האילנות אובזבל וכיוצא בזה :ולמזון האשה והבנות -

דתנאי כתובה הוא ,ואת תהא יתבא בביתי
ומתזנא מנכסי ,ובנן נוקבין דיהויין ליכי מנאי
יהויין יתבין בביתי ומתזנין מנכסאי וכו',
כשבאות לגבות מזונותיהן אין גובים אלא
מנכסים בני חורין ולא ממשועבדים :מפני
תקון העולם  -שהם דברים שאין להם קצבה
ולא ידע כמה הם ולא מצי מזדהר :והמוצא
מציאה  -והחזירה ,והבעלים אומרים שלא
החזיר כולה :לא ישבע מפני תקון העולם -
שאם אתה אומר ישבע אין לך אדם שמטפל
במציאה להחזירה:
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אֲביהֶ ן אַ ּפוֹ ְטרוֹ ּפוֹ ס ,חַ יָּב
כו אֵ צֶ ל ַּב ַעל הַ ַּביִ ת אוֹ ׁ ֶש ּ ִמ ּנָה לָ הֶ ן ִ
)ד( יְ תוֹ ִמים ׁ ֶש ּ ָס ְמ ּ
ָהו ּ ֵבית ִ ּדין ,לֹא
ְל ַע ּ ֵׂ
ָהו א ֲִבי יְ תוֹ ִמים ,יִ ּ ׁ ָשבֵ ַעִ .מ ּנ ּ
שר ּ ֵפרוֹ ֵתיהֶ ן .אַ ּפוֹ ְטרוֹ ּפוֹ ס ׁ ֶש ּ ִמ ּנ ּ
ְ
אול אוֹ ֵמרִ ,חלּ ּוף הַ ְ ּדבָ ִרים .הַ ְמ ַט ּ ֵמא וְ הַ ְמ ַד ּמֵ ַע וְ הַ ְמנ ּ ֵַסך ְּב ׁשוֹ גֵג,
יִ ּ ׁ ָשבֵ ַע .אַ ָּבא ׁ ָש ּ
לו בַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש ְמזִ ִידין ,חַ יּ ִָבין:
טורְּ .ב ֵמזִ יד ,חַ יָּב .הַ כּ ֹהֲנִ ים ׁ ֶש ּ ִפגְּ ּ
ּ ָפ ּ
רע"ב ) -ד( יתומים שסמכו אצל בעל הבית
 לעשות מעשיהם על פיו ולא שנתמנה להםאפטרופוס ,אפ"ה כאפטרופוס הוא.
אפטרופוס ,בלשון רומי קורין לאב פאט"ר
ולקטנים פוטו"ס .ופירוש אפטרופוס אביהן
של קטנים :שמינהו אבי יתומים ישבע  -דאי
לאו דאית ליה הנאה מיניה לא הוה ליה
אפטרופוס ,ומשום שבועה לא אתי לאמנועי:
מנוהו בית דין לא ישבע  -דטובת חנם היא
שזה עושה לב"ד לקבל דבריהם ולטרוח חנם
ואי רמית עליה שבועה אתי לאמנועי :אבא
שאול אומר חלוף הדברים  -מנוהו ב"ד
ישבע ,דבההיא הנאה דקא נפיק עליה קלא
דאינש מהימנא הוא דהא סמכי עליה בי
דינא ,משום שבועה לא אתי לאמנועי .מינהו
אבי יתומים לא ישבע ,דטובת חנם עושה לו
לטרוח עם בניו ,ואי רמית עליה שבועה אתי

לאמנועי .והלכה כאבא שאול :המטמא -
טהרותיו של חברו :והמדמע  -מערב תרומה
בחולין של חברו .ומפסידו ,שצריך למכרו
לכהנים בזול :והמנסך  -שמערב יין נסך ביין
כשר ואוסרו בהנאה :במזיד חייב  -ובדין הוא
שיהא פטור ,דהיזק שאינו ניכר לאו שמיה
היזק ,אלא מפני תקון העולם שלא יהא כל
אחד ואחד הולך ומטמא טהרותיו של חברו
ואומר פטור אני :הכהנים שפגלו  -קרבנות,
ששחטו וזרקו דמם במחשבת לאכול מהם חוץ
לזמנו .ולא הורצו לבעלים :מזידים  -שידעו
שפסולים בכך :חייבים  -לשלם דמיהן
לבעלים ,שהרי צריכין להביא אחרים ,ואי נמי
נדבה היא שאינו חייב בתשלומין ,מ"מ קשה
בעיניו שלא הקריב קרבנו שהרי להביא דורון
היה מבקש:

)ה( הֵ ִעיד ַר ִּבי יוֹ חָ נָן ּ ֶבן ּג ְֻדגְּ ָדה ַעל הַ חֵ ֶר ׁ ֶשת ׁ ֶש ִה ּ ִׂשיאָ ּה אָ ִביהָ ׁ ֶש ִהיא יוֹ צְ אָ ה בַ ּגֵט.
רומה .וְ ִאם ֵמ ָתהַּ ,ב ְעלָ ּה
וְ ַעל ְק ַט ּנָה בַ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ׁ ֶשנִּ ּ ֵ ׂשאת לַ כּ ֹהֵ ןֶ ׁ ,שאוֹ כֶ לֶ ת ַּב ְּת ּ ָ
ירהֶ ׁ ,שיִ ּ ּטוֹ ל אֶ ת ָ ּד ָמיוִ ,מ ּ ְפנֵי ַת ּקָ נַת
זול ׁ ֶש ְּבנָאוֹ בַ ִּב ָ
יוֹ ְר ׁ ָש ּה .וְ ַעל הַ ּ ָמ ִר ׁ
יש הַ ּגָ ּ
קון
זולָ ה ׁ ֶשלּ ֹא נוֹ ְד ָעה לָ ַר ִּביםֶ ׁ ,ש ִהיא ְמכַ ּ ֶפ ֶרתִ ,מ ּ ְפנֵי ִת ּ ּ
הַ ּ ׁ ָש ִבים .וְ ַעל הַ חַ ּ ָטאת הַ גְּ ּ
הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ :
רע"ב ) -ה( על החרשת שהשיאה אביה -
ואע"ג דהויא אשת איש גמורה שהרי קבל
אביה קדושיה כשהיא קטנה ,אפ"ה יוצאה
בגט ,ומקבלת את גטה כשהיא חרשת ,ואע"ג
דלית בה דעתא ,דאשה מתגרשת בעל כרחה,
הלכך לא בעינן דעתה :ועל קטנה בת ישראל
שנשאת לכהן  -והיא יתומה ,דלא הוי
נשואים אלא מדרבנן :שאוכלת בתרומה -
דרבנן .ולא גזרינן תרומה דרבנן אטו תרומה

דאורייתא :מריש  -קורה :בירה  -בית גדול:
מפני תקנת השבים  -שאם אתה מצריכו
לקעקע בירתו ולהחזיר המריש עצמו ,ימנע
מלעשות תשובה :שלא נודעה לרבים  -שהיא
גזולה :שהיא מכפרת  -ואין צריך להביא
אחרת :מפני תקון מזבח  -שלא יהיו כהנים
עצבים שאכלו חולין שנשחטו בעזרה ,ונמצא
מזבח בטל ,שנמנעים מלעבוד עבודה:

רוגֵ י הַ ּ ִמ ְלחָ ָמה וְ אֵ ילָ ְך ,י ֶׁש
ֲרוגֵ י הַ ּ ִמ ְלחָ ָמהֵ .מ ֲה ּ
יהודה ַּבה ּ
יק ִריקוֹ ן ִּב ּ ָ
)ו( לֹא הָ יָה ִס ְ
יק ִריקוֹ ן וְ חָ זַר וְ לָ קַ ח ִמ ַּב ַעל הַ ַּביִ תִ ,מ ְקחוֹ בָ טֵ ל.
יק ִריקוֹ ןֵ ּ .כיצַ ד ,לָ קַ ח ִמ ִּס ְ
ָּב ּה ִס ְ
יש וְ חָ זַר וְ לָ קַ ח
יק ִריקוֹ ןִ ,מ ְקחוֹ קַ יָּם .לָ קַ ח ִמן הָ ִא ׁ
ִמ ַּב ַעל הַ ַּביִ ת וְ חָ זַר וְ לָ קַ ח ִמ ִּס ְ
ישִ ,מ ְקחוֹ קַ יָּם .זוֹ ִמ ְׁשנָה
ִמן הָ ִא ּ ׁ ָשהִ ,מ ְקחוֹ בָ טֵ לִ .מן הָ ִא ּ ׁ ָשה וְ חָ זַר וְ לָ קַ ח ִמן הָ ִא ׁ
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יק ִריקוֹ ן נוֹ ֵתן לַ ְּב ָע ִלים
רו ,הַ לּ וֹ קֵ חַ ִמ ִּס ְ
ִר ׁ
אשוֹ נָהֵ ּ .בית ִ ּדין ׁ ֶשל אַ ח ֲֵריהֶ ם אָ ְמ ּ
ימ ַתיִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶשאֵ ין ְּבי ָָדן ִל ּקַ ח .אֲבָ ל י ֵׁש ְּבי ָָדן ִל ּקַ ח ,הֵ ן קוֹ ְד ִמין ְלכָ ל
יע .אֵ ָ
ְר ִב ַ
שר
יק ִריקוֹ ן ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
הֲתה ִּבפְ נֵי ִס ְ
נוֶ ׁ ,ש ִאם ׁ ָש ָ
אָ ָדםַ .ר ִּבי הוֹ ִׁשיב ּ ֵבית ִ ּדין וְ ְ
נִמ ּ
יע:
ֹח ֶד ׁשָּ ,כל הַ ּקוֹ ֵדם ִל ּקַ ח ,זוֹ כֶ ה ,אֲבָ ל נוֹ ֵתן לַ ְּב ָע ִלים ְר ִב ַ
רע"ב ) -ו( לא היה סקריקון  -נכרי רוצח.
כלומר לא דנו דין סקריקון ,לומר שהקונה
קרקע של ישראל מיד הנכרי רוצח ,יהיה חייב
לדון עם הבעלים :בשעת הרוגי המלחמה -
בשעה שהיתה הגזירה קשה על ישראל ליהרג
במלחמה .שהלוקח ממנו באותה שעה היה
מקחו קיים ולא היה צריך לדון עם הישראל
בעל הקרקע ,משום דאגב אונסיה דישראל
הוה גמר ומקנה לסיקריקון .וקיי"ל ]ב"ב מז[:

תלוהו וזבין זביניה זביני :אבל מהרוגי
המלחמה ואילך  -שלא היתה הגזירה ליהרג,
דנו דין סקריקון ,לומר שהקונה ממנו יעשה
דין עם הבעלים .כמו שמפורש במשנה :מקחו
בטל  -דאמרינן מיראה עבד :לקח מן האיש
 קרקע המיוחד לכתובת אשתו :מקחו בטל דאמרה נחת רוח עשיתי לבעלי :נותןלבעלים רביע  -ששיערו ,דסיקריקון מתוך
שבחנם בא לידו מוזיל גביה רבעא:

נִק ּ ָפץַּ ,ב ּ ִמ ּ ַט ְל ְט ִלין .הַ ּ ָפעוֹ טוֹ ת,
ירא אוֹ ֵמר ,קוֹ פֵ ץ וְ ְ
)ז( חֵ ֵר ׁש רוֹ ֵמז וְ נִ ְר ָמזֶ ּ .בן ְּב ֵת ָ
ומ ְמ ָּכ ָרן ִמ ְמ ָּכר ַּב ּ ִמ ּ ַט ְל ְט ִלין:
ִמ ְקחָ ן ֶמקַ ח ּ ִ
רע"ב ) -ז( רומז ונרמז  -מה שהוא רומז
או שאחרים רומזים לו ונתרצה ,הכל קיים.
רמיזה ,בידיו ובראשו .קפיצה ,עקימת
שפתים ,שנאמר )איוב ה'( קפצה פיה .ואינו
סימן ניכר כמו רמיזה :במטלטלין  -אם מכר
מטלטלין .ואין הלכה כבן בתירה :הפעוטות

 הקטנים כבן ז' כבן ח' אם הוא חריף ויודעבטיב משא ומתן .או כבן ט' ובן י' אם אינו
חריף כל כך :מקחן מקח וממכרן ממכר
במטלטלין  -ומתנתן מתנה .אחד מתנת
בריא ,ואחד מתנת שכיב מרע .אחד מתנה
מרובה ,ואחד מתנה מועטת:

אשוֹ ן וְ אַ ח ֲָריו לֵ וִ י וְ אַ ח ֲָריו
רו ִמ ּ ְפנֵי ַד ְרכֵ י ׁ ָשלוֹ ם .כּ ֹהֵ ן קוֹ ֵרא ִר ׁ
)ח( וְ אֵ לּ ּו ְדבָ ִרים אָ ְמ ּ
הוא
יִ שְׂ ָראֵ לִ ,מ ּ ְפנֵי ַד ְרכֵ י ׁ ָשלוֹ םְ .מ ָע ְר ִבין ְּבבַ יִ ת י ׁ ָ
ָשןִ ,מ ּ ְפנֵי ַד ְרכֵ י ׁ ָשלוֹ ם .בּ וֹ ר ׁ ֶש ּ
אשוֹ ןִ ,מ ּ ְפנֵי ַד ְרכֵ י ׁ ָשלוֹ םְ .מצוֹ דוֹ ת חַ ּיָה וְ עוֹ פוֹ ת וְ ָדגִ ים
קָ רוֹ ב לָ אַ ּ ָמה ִמ ְת ַמ ֵּלא ִר ׁ
מורְ .מצִ יאַ ת
י ֵׁש ָּבהֶ ם ִמ ּ ׁש ּום ּגָ זלִ ,מ ּ ְפנֵי ַד ְרכֵ י ׁ ָשלוֹ םַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרּ ,גָ זֵל ּגָ ּ
חֵ ֵר ׁש ׁשוֹ טֶ ה וְ קָ ָטן ,י ֵׁש ָּבהֶ ן ִמ ּ ׁש ּום ּגָ זֵלִ ,מ ּ ְפנֵי ַד ְרכֵ י ׁ ָשלוֹ םַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרּ ,גָ זֵל
ֹאש הַ ּזַיִ תַ ,מה ּ ׁ ֶש ּ ַת ְח ּ ָתיו ּגָ זֵלִ ,מ ּ ְפנֵי ַד ְרכֵ י ׁ ָשלוֹ םַ .ר ִּבי
מורָ .ענִ י הַ ְמנ ַּקֵ ף ְּבר ׁ
ּגָ ּ
מור .אֵ ין ְמ ַמ ִחין ְּביַד עֲ נִ יֵּי גוֹ יִ ם ַּב ֶּלקֶ ט ּובַ ּ ִׁש ְכחָ ה ּובַ ּ ֵפאָ ה,
יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרּ ,גָ זֵל ּגָ ּ
ִמ ּ ְפנֵי ַד ְרכֵ י ׁ ָשלוֹ ם:
רע"ב ) -ח( כהן קורא ראשון וכו'  -כשהן
שוין בחכמה .אבל אם הישראל גדול בחכמה,
קודם לכהן וללוי ,דממזר תלמיד חכם קודם
לכהן גדול עם הארץ .הדין הוא דינא דגמרא.
והאידנא נהוג שכהן אפילו עם הארץ קודם
לחכם גדול שבישראל :מפני דרכי שלום -
דמדאורייתא יכול הכהן לתת רשות למי
שירצה שיקרא בתורה לפניו ,ומפני דרכי
שלום אמרו שיקרא הוא ראשון ולא יתן רשות
לאחר שיקרא ,דלא ליתי לאנצויי ולומר מפני

מה הרשה לזה ולא לאחר .ולא שנא בשבתות
וימים טובים דשכיחי רבים ,ולא שנא בשני
ובחמישי בזמן הזה ,לעולם כהן קורא ראשון
ואינו יכול לתת רשות לישראל שיקרא לפניו,
כי היכי דלא ליתו לאנצויי .ואם אין שם כהן,
נתפרדה החבילה ,ולא יקרא לוי שני אלא כפי
חשיבותו ,ואית דאמרי לא יקרא לוי בתורה
כלל ,וכן המנהג :מערבין בבית ישן  -בני
חצר שרגילים ליתן עירובן בכל שבת בבית
אחד ,אין משנין את מקומן ליתנו בבית אחר:
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מפני דרכי שלום  -שבני אדם שהיו רגילים
לראות העירוב באותו בית ,עכשיו שאין
רואים אותו יאמרו שמטלטלין בלא עירוב,
ואיכא חשדא :בור שהוא קרוב  -למוצא אמת
המים הבא מן הנהר :מתמלא ראשון -
ואחריו יתמלאו התחתונים :מצודות חיה -
שאין להם תוך דליקני ליה כליו :יש בהן גזל

מפני דרכי שלום  -ולא נפיק בדיינים :רבי
יוסי אומר גזל גמור  -מדבריהם .ונפיק
בדיינים .ומיהו מודה רבי יוסי דלא הוי גזל
דאורייתא לעבור עליו בלאו .ואין הלכה כרבי
יוסי :המנקף  -חותך .כמו ונקף סבכי היער
)ישעיה י'(:

נור,
יעית ,נָפָ ה ְ
ודה ַעל הַ ּ ְׁש ִב ִ
)ט( ַמ ְׁשאֶ לֶ ת ִא ּ ׁ ָשה לַ חֲבֶ ְר ּ ָת ּה הַ ח ֲׁש ּ ָ
וכבָ ָרה וְ ֵרחַ יִ ם וְ ַת ּ ּ
אֲ בָ ל לֹא ָתבוֹ ר וְ לֹא ִת ְטחַ ן ִע ּ ָמ ּה .אֵ ׁ ֶשת חָ בֵ ר ַמ ְׁשאֶ לֶ ת ְלאֵ ׁ ֶשת ַעם הָ אָ ֶרץ ,נָפָ ה
ומ ְרקֶ ֶדת ִע ּ ָמ ּה ,אֲבָ ל ִמ ּ ׁ ֶש ּ ַת ִּטיל הַ ּ ַמיִ ם ,לֹא ִת ּגַ ע ִע ּ ָמה,
וכבָ ָרהּ ,ובוֹ ֶר ֶרת וְ טוֹ חֶ נֶת ּ ַ
ְּ
רו אֶ ָּלא ִמ ּ ְפנֵי ַד ְרכֵ י ׁ ָשלוֹ ם.
ְל ִפי ׁ ֶשאֵ ין ַמחֲזִ ִ
יקין יְ ֵדי עוֹ ְב ֵרי עֲ בֵ ָרה .וְ כֻ ָּלן לֹא אָ ְמ ּ
יעים ,אֲ בָ ל לֹא יְ ֵדי יִ שְׂ ָראֵ ל ,וְ ׁשוֹ אֲ ִלין ִּב ְׁשלוֹ ָמןִ ,מ ּ ְפנֵי
יקין יְ ֵדי גוֹ יִ ם ַּב ּ ְׁש ִב ִ
ומחֲזִ ִ
ּ ַ
ַד ְרכֵ י ׁ ָשלוֹ ם:
רע"ב ) -ט( החשודה על השביעית -
לשמור פירות שביעית ולהצניעם מן הביעור
ואילך :לא תבור ולא תטחון עמה  -לסייעה,
מפני שאסור לסייע בידים ידי עוברי עבירה
בשעת העבירה :לאשת עם הארץ  -החשודה
על המעשרות :ובוררת וטוחנת  -לפי שרוב
עמי הארץ מעשרין הן :אבל משתטיל המים
 בעיסה :לא תגע עמה  -לפי שמשגלגלההוטבלה לחלה ,וקא מיטמאה מחמת כלים

גמרא

טמאים שהרי הוכשרה לקבל טומאה ,וזו
מסייעתה לגלגל ואסור לגרום טומאה לחלה:
וכולן לא אמרו כו'  -לא התירו להשאילם
כלים ולסייעם בלא שעת עבירה עצמה ,אלא
משום דרכי שלום :ומחזיקין ידי גוים  -לומר
להם תחזקנה ידיכם :ושואלים בשלומם  -כל
הימים ואפילו ביום חגם .ואע"פ שמטיל שם
שמים על הנכרי ,ששלום אחד משמותיו של
הקב"ה:

 -גיטין דף לה' ע"א

כהן קורא ראשון וכו' :מנהני מילי אמר רב מתנה דאמר קרא ויכתוב משה
את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לוי אטו אנא לא ידענא דכהנים
בני לוי נינהו אלא כהן ברישא והדר לוי רבי יצחק נפחא אמר מהכא ונגשו
הכהנים בני לוי אטו אנן לא ידעינן דכהנים בני לוי נינהו אלא כהן ברישא
והדר לוי רב אשי אמר מהכא בני עמרם אהרן ומשה ויבדל אהרן להקדישו
קדש קדשים רבי חייא בר אבא אמר מהכא וקדשתו לכל דבר שבקדושה
תנא דבי רבי ישמעאל וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך
ראשון וליטול מנה יפה ראשון אמר ליה אביי לרב יוסף מפני דרכי שלום
דאורייתא היא אמר ליה דאורייתא ומפני דרכי שלום כל התורה כולה נמי
מפני דרכי שלום היא דכתי' דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום אלא
אמר אביי לכדמר דתניא שנים ממתינין זה לזה בקערה שלשה אין
ממתינין הבוצע הוא פושט ידו תחלה ואם בא לחלוק כבוד לרבו או למי
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שגדול ממנו הרשות בידו ואמר מר עלה לא שנו אלא בסעודה אבל
בבהכ"נ לא דאתו לאינצויי אמר רב מתנה הא דאמרת בבהכ"נ לא לא
אמרן אלא בשבתות וימים טובים דשכיחי רבים אבל בשני ובחמישי לא
איני והא רב הונא קרי בכהני בשבתות ויום טוב שאני רב הונא דאפילו
רבי אמי ורבי אסי כהני חשיבי דארץ ישראל מיכף הוו כייפי ליה אמר
אביי נקטינן אין שם כהן נתפרדה חבילה ואמר אביי נקטינן אין שם לוי
קורא כהן איני והאמר רבי יוחנן כהן אחר כהן לא יקרא משום פגמו של
ראשון לוי אחר לוי לא יקרא משום פגם שניהם כי קאמרינן באותו כהן:
רש"י על הגמרא
ויתנה  -שיקראו בה כהנים והדר בני לוי:
וקדשתו  -כי את וגו' :לפתוח ראשון  -בכל
דבר כבוד בין בתורה בין בישיבה הוא ידבר
בראש :ולברך ראשון  -בסעודה :וליטול מנה
יפה ראשון  -אם בא לחלוק עם ישראל בכל
דבר לאחר שיחלקו בשוה אומר לו ברור וטול
איזה שתרצה :א"ל דאורייתא היא  -ותורה
אמרה כן מפני דרכי שלום :אלא אמר אביי
 דרכי שלום דקתני מתני' :לכדמר  -אתארבה בר נחמני שהיה רבו :אין ממתינין  -אין
צריכין להמתין :הבוצע  -כגון בעה"ב שהוא
מברך המוציא ואפי' הוא קטן :הוא פושט ידו
 בקערה תחלה ללפת בו את פרוסתהמוציא :לא שנו  -דחולק כבוד לרבו :אלא
בסעודה  -כדאמרן :אבל  -לענין לקרות
בתורה בבית הכנסת אין כהן חולק כבוד ללוי
ולוי לישראל דלא ליתו שארא לאנצויי ולמימר
אנא נמי קרינא ברישא והיינו דקתני מתניתין
כהן קורא ראשון כו' כמה שכתוב בתורה

זוהר

ואינו רשאי לחלוק כבוד בדבר ולשנותו מפני
דרכי שלום :רב הונא  -ישראל הוה :נקטינן
 מסורת מאבותינו :נתפרדה חבילה  -נפסקהקשר איבד הלוי את כבודו בשביל חבילתו
הנפרדת ואינו קורא כלל כך אמר מורי הזקן
ומורי ר' יצחק בן יהודה וכן סידר רב עמרם
אבל מתלמידי מורי רבי יצחק הלוי שמעתי
משמו שאין סדר לדבר להקדים לוי לישראל
ומי שירצה יקדים :קורא כהן  -במקום לוי:
מפני פגמו של ראשון  -שלא יאמרו הראשון
אינו כהן ולקמיה פריך והא קא חזו דסליק
ממנינא :משום פגם שניהם  -לא ידעי אינשי
פגמא בהי מינייהו ויאמרו ראשון אינו לוי
לפיכך חזר וקרא לוי אי נמי שני אינו לוי אלא
ישראל ולקמיה פריך גבי כהן נמי אמאי ליכא
נמי פגם שניהם דאתו למימר שני לאו כהן
הוא אלא לוי :באותו כהן  -עצמו יחזור
ויקרא במקום לוי:

– קרח דף קעו' ע"ב

ינו ִלי .הַ אי ְק ָרא
ִר ִּבי יְ ּ ָ
עו חֲכָ ִמים ִמ ָּלי וְ יוֹ ְד ִעים הַ אֲזִ ּ
הודה ּ ָפ ַתח) ,איוב לד( ִׁש ְמ ּ
וב ְׁשל ׁ ֶֹשת ֵר ָעיו חָ ָרה אַ ּפוֹ ַעל ֲא ׁ ֶשר
יהוא אַ ָמרוֹ ָ ּ .תא ֲחזֵיַ ,מה ְּכ ִתיב )איוב לב( ּ ִ
ִ
אֱל ּ
ינון הֲוִ ו אַ ְמ ִרין ִמ ִ ּלין ,וְ ִא ּיוֹ ב לָ א הֲוָ ה ִא ְתנְ ִחים
או ַמעֲ נֶה וְ גוֹ 'ּ ְ .דהָ א ִא ּ ּ
לֹא ָמצְ ּ
יפנָאַ ,מאן ְ ּד ָעאל ְל ַנח ֲָמא ְלאָ בֵ לָּ ,ב ֵעי ְלי ְַּס ָדא ִמ ִ ּלין
יהוֵ .מהָ כָ א אוֹ ִל ְ
ָעלַ יְ ּ
יתא) ,דף קע"ז ע"א( ְ ּדהָ א חַ ְב ַר ּיָיא ְ ּד ִא ּיוֹ ב הֲווֹ אַ ְמ ֵרי ִמ ֵּלי ְק ׁשוֹ ט ,אֲבָ ל
ְּבקַ ְד ִמ ָ
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וכ ֵדין
יהו) ,באורח קשוט( ּ ְ
ְל ַנח ֲָמא לֵ ּ
יהו יוֹ ֵדי ָעלַ יְ ּ
יה לָ אוְּ ,בגִ ין ְ ּדבָ ֵעי ִמ ִ ּלין ְ ּד ִא ּ
ָהו
יה ִ ּדינָא ,וְ יוֹ ֵדי ְל ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּדי ׁ ָשא ָעלֵ ּ
יְ קַ ּ ֵבל ָעלֵ ּ
יהַ .מה ְּכ ִתיב) ,איוב לב( וְ אֵ ִל ּי ּ
ְ
יה
הוא ,וְ קַ ִּביל ָעלֵ ּ
ִח ָּכה אֶ ת ִא ּיוֹ ב ִּב ְדבָ ִרים וְ גוֹ 'ּ ְ .דאוֹ ֵדי ְלבָ ַתר ְ ּל ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ִ ּדינָא ִ ּד ְׁש ַמ ּיָא:
עו ִלי חָ ִלילָ ה לָ אֵ ל ֵמ ֶר ׁ ַשע וְ ׁ ַש ַ ּדי
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,כ ִתיב )איוב לד( לָ כֵ ן אַ נְ ׁ ֵשי לֵ בָ ב ִׁש ְמ ּ
ימין ְּב ֹכ ָּלאְ ,לאַ בְ ֲחנָא ִמ ִ ּלין .ח ֲִלילָ ה לָ אֵ ל
עו ִליְׁ ,שלֵ ִ
ֵמ ָעוְ ל .לָ כֵ ן אַ נְ ׁ ֵשי לֵ בָ ב ִׁש ְמ ּ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,תהלים ז( וְ אֵ ל זוֹ ֵעם ְּבכָ ל יוֹ ם .וְ ׁ ַש ָ ּדי ֵמ ָעוְ לּ ָ ,דא סָ ִמיךְ
ֵמ ֶר ׁ ַשעֲ ,ה ָדא ּ
קֳבלָ א ָ ּדא) ,והא אוקמוה( אֵ ל ׁ ַש ָ ּדי) .איוב לד( ִּכי פוֹ ַעל אָ ָדם יְ ׁ ַש ֶּלם לוֹ  ,הָ א ַּבר
לָ ְ
הוא עוֹ בָ ָדא
אר ּ
נ ָׁש אָ זִ יל ְּבהַ אי ָע ְל ָמא ,וְ ָע ִביד עֲ ִב ְיד ּתוֹ י וְ חָ טֵ י קַ ּ ֵמי ָמ ֵ
יה ,הַ ּ
הוא ִד ְכ ִתיב ִּכי פוֹ ַעל אָ ָדם יְ ׁ ַש ֶּלם לוֹ ,
יהְ ,ל ׁ ַש ָּל ָמא לֵ ּ
ּ ַת ְליָא ָעלֵ ּ
יה ִ ּדינָא ,ה ֲָדא ּ
הוא עוֹ בָ ָדא יְ ׁ ַש ֶּלם לוֹ :
הַ ּ
יה ְלאָ ָתבָ א
עות ּ
וְ ִעם ָּכל ָ ּדאִ ,אם י ִָׁשים אֵ לָ יו ִלבּ וֹ ֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּדבַ ר נ ָׁש ׁ ַשוִ ּי ִל ֵּביהּ ּ ְור ּ ֵ
רוחוֹ וְ נִ ְׁש ָמתוֹ אֵ לָ יו יְ אֱסוֹ ף ְל ִא ְתצַ ְר ָרא
קַ ּ ֵמי ָמ ֵ
רוחוֹ ת ּ
אריהּ ְּ ,כ ֵדין אֵ ל אֱ לֹהֵ י הָ ּ
יה ְלבַ רְ ,ל ִא ְּת ְ ּדנָא ְּב ִדינָא אַ ח ֲָרא:
ִּבצְ רוֹ ָרא ְ ּדחַ ּיֵי ,וְ לָ א ׁ ָשבִ יק ְלנ ְַפ ׁ ֵש ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק י
)א( מי שהתפלל ולא כיון את לבו יחזור ויתפלל בכוונה ואם כיון את לבו בברכה
ראשונה שוב אינו צריך מי שטעה באחת משלש ברכות הראשונות חוזר לראש ואם
טעה באחת משלש ברכות אחרונות יחזור לעבודה ואם טעה באחת מן האמצעיות חוזר
לתחלת ברכה שטעה בה ומשלים תפלתו על הסדר וכן ש"צ שטעה כשהוא מתפלל
בקול רם על דרך זו הוא חוזר:
)ב( אבל אם טעה ש"ץ כשהוא מתפלל בלחש אני אומר שאינו חוזר ומתפלל פעם שנייה
מפני טורח ציבור אלא סומך על התפלה שמתפלל בקול רם והוא שלא טעה בשלש
ראשונות שאם טעה בהם לעולם חוזר כמו שהיחיד חוזר:

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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