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חק לישראל – פרשת מטות יום ד'
תורה -

במדבר פרק ל'

יש ְל ִא ְׁש ּתוֹ ּ ֵבין אָ ב ְל ִב ּתוֹ
משה ּ ֵבין ִא ׁ
ֶׁ
ֲשר צִ וָ ּה יְ הֹוָ ה אֶ ת
)יז( אֵ ֶּלה הַ חֻ ִּקים א ׁ ֶ
יש ְל ִא ְׁש ּתוֹ ּ ֵבין
משה ּ ֵבין ִא ׁ
ֶׁ
ֲשר ִצוָ ּ ה יְ הֹוָ ה אֶ ת
ִ ּבנְ עֻ ֶריהָ ּ ֵבית אָ ִביהָ ) :יז( אֵ ּלֶ ה הַ חֻ ִ ּקים א ׁ ֶ
אָ ב ְל ִב ּתוֹ ִּבנְ עֻ ֶריהָ ּ ֵבית אָ ִביהָ :

)יז(

יה ּ ֵבין אַ ָּבא
משה ּ ֵבין גְּ בַ ר ְל ִא ְּת ֵת ּ
ֶׁ
ִא ּ ֵלין ְקי ַָמ ּיָא ִ ּדי פַ ִ ּקיד יְ ָי יָת

יה ְּב ַר ְביו ָּתהָ א ּ ֵבית אָ בוּהָ א:
ִל ְב ַר ּ ֵת ּ

לא )א( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
משה ּלֵ אמֹר:
משה ֵּלאמֹר) :א( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ

)א( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם

נְ קֹם נִ ְק ַמת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ֵמאֵ ת הַ ּ ִמ ְדיָנִ ים אַ חַ ר ּ ֵתאָ סֵ ף אֶ ל ַע ּ ֶמ ָ
יך:

)ב( נְ קֹם נִ ְק ַמת

ימר:
משה ְל ֵמ ָ
ֶׁ
)ב(

ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ֵמאֵ ת הַ ּ ִמ ְדיָנִ ים אַ חַ ר ּ ֵתאָ סֵ ף אֶ ל ַע ּ ֶמ ָ
יך) :ב( ִא ְת ּ ְפ ַרע ּ ֻפ ְרעֲ נוּת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִמן ִמ ְד ָינָאֵ י ָּב ַתר
ּ ֵכן ִּת ְת ְּכנ ֵׁש ְל ַע ּ ָמ ְ
יך:

יו ַעל ִמ ְדיָן
צבָ א וְ יִ ְה ּ
צו ֵמ ִא ְּתכֶ ם ֲאנ ִָׁשים לַ ָ ּ
משה אֶ ל הָ ָעם לֵ אמֹר הֵ חָ ְל ּ
)ג( וַ יְ ַד ּ ֵבר ׁ ֶ
צו ֵמ ִא ְּתכֶ ם ֲאנ ִָׁשים
ֶׁ
תת נִ ְק ַמת יְ הֹוָ ה ְ ּב ִמ ְדיָן) :ג( וַ יְ ַד ּ ֵבר
לָ ֵ
משה אֶ ל הָ ָעם לֵ אמֹר הֵ חָ ְל ּ
ימר זְ ִריז ּו ִמנְּ כוֹ ן ּג ְֻב ִרין
משה ִעם ַע ּ ָמא ְל ֵמ ַ
תת נִ ְק ַמת יְ הֹוָ ה ְ ּב ִמ ְד ָין) :ג( ו ַּמ ִ ּליל ׁ ֶ
יו ַעל ִמ ְדיָן לָ ֵ
לַ ָ ּצבָ א וְ יִ ְה ּ
יתן( ּ ֻפ ְרעֲ נוּת ִ ּדין ַע ּ ָמא ַדיְ ָי ְּב ִמ ְדיָן:
ְלחֵ ילָ א וִ יהוֹ ן ַעל ִמ ְדיָן ְל ֵמיהַ ב )נ"אְ ,ל ִמ ּ ַ

צבָ א) :ד( אֶ לֶ ף לַ ּ ַמ ּטֶ ה
חו לַ ָ ּ
)ד( אֶ לֶ ף לַ ּ ַמ ּטֶ ה אֶ לֶ ף לַ ּ ַמ ּטֶ ה ְלכֹל ַמ ּטוֹ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ִּת ְׁש ְל ּ
צבָ א) :ד( אַ ְלפָ א ְל ִׁש ְב ָטא אַ ְלפָ א ְל ִׁש ְב ָטא ְל ֹכל ִׁש ְב ַט ּיָא
חו לַ ָ ּ
אֶ לֶ ף לַ ּ ַמ ּטֶ ה ְלכֹל ַמ ּטוֹ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ִּת ְׁש ְל ּ
ְדיִ שְׂ ָראֵ ל ְּת ׁ ַש ְ ּלחוּן ְלחֵ ילָ א:

רו
רו ֵמאַ ְלפֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ לֶ ף לַ ּ ַמ ּטֶ ה ְׁשנֵים ָע ָ ׂשר אֶ לֶ ף ח ּ
)ה( וַ יִ ּ ּ ָמ ְס ּ
ֲלוצֵ י צָ בָ א) :ה( וַ יִ ּ ּ ָמ ְס ּ
לוצֵ י צָ בָ א) :ה( וְ ִא ְת ְּבחָ ר ּו ֵמאַ ְלפַ ּיָא ְדיִ שְׂ ָראֵ ל אַ ְלפָ א
ֵמאַ ְלפֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ לֶ ף לַ ּ ַמ ּטֶ ה ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
שר אֶ לֶ ף ֲח ּ
ְל ִׁש ְב ָטא ְּת ֵרי עֲ ַ ׂשר אַ ְל ִפין ְמז ְָרזֵי חֵ ילָ א:

רש"י
)ב( מאת המדינים  -ולא מאת המואבים
שהמואבים נכנסו לדבר מחמת יראה שהיו
יראים מהם שיהיו שוללים אותם שלא נאמר
אלא )דברים ב( אל תתגר בם מלחמה .אבל
מדינים נתעברו על ריב לא להם .ד"א מפני
ב' פרידות טובות שיש לי להוציא מהם רות
המואביה ונעמה העמונית:
)ג( וידבר משה וגו' ) -ספרי( אף ע"פ ששמע
שמיתתו תלויה בדבר עשה בשמחה ולא
איחר :החלצו  -כתרגומו לשון חלוצי צבא
מזויינים :אנשים  -צדיקים וכן )שמות טז(

נביא

בחר לנו אנשים וכן )דברים א'( אנשים
חכמים וידועים :נקמת ה'  -שהעומד כנגד
ישראל כאלו עומד כנגד הקב"ה:
)ד( לכל מטות ישראל ) -ספרי( לרבות שבט
לוי:
)ה( וימסרו  -להודיעך שבחן של רועי ישראל
כמה הם חביבים על ישראל עד שלא שמעו
במיתתו מה הוא אומר )שמות טז( עוד מעט
וסקלוני ומששמעו שמיתת משה תלויה
בנקמת מדין לא רצו ללכת עד שנמסרו על
כרחן:

– יהושע פרק יג' ל'-לג' פרק יד' א'-ב'

כות עוֹ ג ֶמלֶ ְך הַ ָּב ׁ ָשן וְ כָ ל חַ ּוֹת
בולָ ם ִמ ּ ַמ ֲחנַיִ ם ָּכל הַ ָּב ׁ ָשן ָּכל ַמ ְמ ְל ּ
)ל( וַ יְ ִהי גְ ּ
שים ִעיר) :ל( והוה תחומיהון ממחנים כל מתנן כל מלכותיה דעוד מלכא
י ִָאיר אֲ ׁ ֶשר ַּב ָּב ׁ ָשן ִׁש ּ ִׁ
דמתנן וכל כפרני יאיר דבמתנן שתין קרוין:
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חק לישראל – פרשת מטות יום ד'
כות עוֹ ג ַּב ָּב ׁ ָשן ִל ְבנֵי ָמ ִכיר ּ ֶבן
)לא( וַ חֲצִ י הַ גִּ ְל ָעד וְ ַע ְׁש ּ ָתרוֹ ת וְ אֶ ְד ֶר ִעי ָע ֵרי ַמ ְמ ְל ּ
תם) :לא( ופלגות ארעא דגלעד ועשתרות ואדרעי קרויא
ַשה לַ חֲצִ י בְ נֵי ָמ ִכיר ְל ִמ ְׁש ּ ְפחוֹ ָ
ְמנ ּ ׁ ֶ
מלכותיה דעוג במתנן לבני מכיר בר מנשה לפלגות בני מכיר לזרעיתהון:

ֹשה ְּב ַע ְרבוֹ ת מוֹ אָ ב ֵמ ֵעבֶ ר ְלי ְַר ֵ ּדן יְ ִריחוֹ ִמזְ ָרחָ ה:
ֲשר נִ חַ ל מ ׁ ֶ
אֵ ֶּלה א ׁ ֶ

)לב(
די אחסין משה במישריא דמואב מעיברא לירדנא דיריחו מדינחא:

)לב( אלין

הוא ַנחֲלָ ָתם ַּכאֲ ׁ ֶשר
ול ׁ ֵשבֶ ט הַ ֵּלוִ י לֹא נ ַָתן מ ׁ ֶ
)לג( ּ ְ
ֹשה ַנחֲלָ ה יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל ּ
בר לָ הֶ ם) :לג( ולשבטא דלוי לא יהב משה אחסנא מתנן דיהב להון יי אלהא דישראל אינון
ִּד ּ ֶ
אחסנתהון כמא דמליל להון:

ֲלו אוֹ ָתם אֶ ְל ָעזָר הַ כּ ֹהֵ ן
ֲלו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבאֶ ֶרץ ְּכנ ַָען ׁ ֶ
אֲשר נִ ח ּ
)א( וְ אֵ ֶּלה אֲ ׁ ֶשר ָנח ּ
מ ּטוֹ ת ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :א( ואלין דאחסינו בני ישראל
אשי אֲבוֹ ת הַ ּ ַ
נון וְ ָר ׁ ֵ
וִ יהוֹ ׁ ֻש ַע ִּבן ּ
בארעא דכנען דאחסינו יתהון אלעזר כהנא ויהושע בר נון ורישי אבהת שבטיא לבני ישראל:

ֹשה ְל ִת ְׁש ַעת הַ ּ ַמ ּטוֹ ת וַ חֲצִ י הַ ּ ַמ ּטֶ ה:
ֲשר צִ וָ ּ ה יְ הֹוָ ה ְּביַד מ ׁ ֶ
ְּבגוֹ ַרל ַנחֲלָ ָתם ַּכא ׁ ֶ

)ב(
)ב( בעדבא אתפלגת להון אחסנתהון כמא דפקד יי בידא דמשה לתשעת שבטין ופלגות שבטא:

רש"י
)א( אשר נחלו אותם  -אשר הנחילו אותם,
כי היו בני יוסף שני מטות ,תחת שבט לוי:

כתובים

 -תהילים פרק צב' ד'-ט'

ַעלֵ י ָעשׂ וֹ ר וַ עֲ לֵ י נָבֶ ל עֲ לֵ י ִה ּגָ יוֹ ן ְּבכִ ּנוֹ ר:

)ד(
עלי רננת כנריא:

)ד( על פום כנרא דעשרתי נימין ועל פום נבלא

ִּכי שִׂ ּ ַמ ְח ּ ַתנִ י יְ הֹוָ ה ְּבפָ עֳ לֶ ָך ְּב ַמעֲ ֵ ׂשי י ֶָד ָ
יך ֲא ַר ּנֵן:

)ה (
אידך אבוע:

)ה( ארום אחדיתני יי בעובדך בעובדי

ֹת ָ
לו ַמעֲ ֶ ׂש ָ
יך:
קו ַמ ְח ְׁשב ֶ
יך יְ הֹוָ ה ְמאֹ ד ָע ְמ ּ
ַמה ּגָ ְד ּ

)ו(
עמיקין מחשבתיך:

וכ ִסיל לֹא י ִָבין אֶ ת זֹאת:
יש ַּב ַער לֹא י ֵָדע ּ ְ
)ז( ִא ׁ

)ו( כמה רברבין עובדך יי לחדא

)ז( בר נש שטיא לא ידע וכסילא לא יתבין

ית דא:

יצו ָּכל ּפֹעֲ לֵ י אָ ֶון ְל ִה ּ ׁ ָש ְמ ָדם עֲ ֵדי ַעד:
ִּב ְפרֹחַ ְר ׁ ָש ִעים ְּכמוֹ ֵע ֶ ׂ
שב וַ יָּצִ ּ

)ח(
מתלבלבין רשיעיא היך עסבא ונצצין כל עבדי שקר ועתיד דישצינון אלהא עד עלמא:

וְ אַ ּ ָתה ָמרוֹ ם ְלעֹלָ ם יְ הֹוָ ה:

)ט (
דאתי:

)ח( כד

)ט( ואת רמא ועלאה בעלמא הדין יי ואת רמא ועלאה לעלמא

רש"י
)ד( עלי עשור ועלי נבל  -כנור של עשרה
נימין:
)ז( איש בער לא ידע  -את האמור למטה:

)ח( בפרח רשעים כמו עשב  -אינם יודעי'
שהפרחת' אינה אלא להשמידם עדי עד
שמשלם לשונאיו על פניהם להאבידם:
)ט( ואתה מרום  -בכל משפטיך ידך על
העליונה שהכל מצדיקים עליהם את דינך:
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חק לישראל – פרשת מטות יום ד'
משנה

– עבודה זרה פרק א'

סור לָ ֵׂשאת וְ לָ ֵתת ִע ּ ָמהֶ ןְ ,להַ ְׁש ִאילָ ן
ידיהֶ ן ׁ ֶשל ּגוֹ יִ ם ְׁש ׁ ָ
)א( ִל ְפנֵי אֵ ֵ
לשה י ִָמים אָ ּ
הודה אוֹ ֵמר,
וְ ִל ְׁשאוֹ ל ֵמהֶ ןְ ,להַ ְלווֹ ָתן וְ ִל ְלווֹ ת ֵמהֶ ןְ ,לפָ ְר ָען וְ ִל ּ ָפ ַרע ֵמהֶ ןַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
הוא
רו לוֹ  ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּ ֵמצֵ ר ּ
רו לוֹ  .אָ ְמ ּ
הוא ֵמצֵ ר לוֹ  .אָ ְמ ּ
נִ פְ ָר ִעין ֵמהֶ ן ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
הוא ְלאַ חַ ר זְ ָמן:
ַע ְכ ׁ ָשיוׂ ָ ,
ש ֵמחַ ּ
רע"ב ) -א( לפני אידיהן של עו"ג  -שם
כנוי לחגיהם ולמועדיהם :לשאת ולתת -
למכור ולקנות משום דאזלי ומודו לע"ג ביום
אידם :להשאילן  -בהמה וכלים .מידי דהדרא
בעינא :להלוותם  -מעות .דלא הדרי בעין.
דמלוה להוצאה נתנה :לפורען  -כשהן
נפרעים אזלי ומודו לע"ג ביום אידם :מפני

שהוא מיצר  -על מעותיו שאינם חוזרים לו.
ולא אזיל ומודה :שמח הוא לאחר זמן -
למחר ביום אידו ואזיל ומודה .ואין הלכה
כר"י .ודוקא במלוה בשטר אסור להפרע
מהם .אבל במלוה על פה שרי .מפני שהוא
כמציל מידם:

סור.
וש ׁ ָ
לשה י ִָמים ִלפְ נֵיהֶ ם ּ ְׁ
)ב( ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמרְׁ ,ש ׁ ָ
לשה י ִָמים ְלאַ ח ֲֵריהֶ ם אָ ּ
ידיהֶ ן מֻ ּ ָתר:
סורְ ,לאַ חַ ר אֵ ֵ
וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםִ ,ל ְפנֵי אֵ ֵ
ידיהֶ ן אָ ּ
רע"ב ) -ב( לאחר אידיהן מותר  -וכן הל'.
ובגולה שאין אנו יכולים להעמיד עצמנו
מלישא וליתן עמהם שעיקר פרנסתנו מהם.
ועוד משום יראה .אינו אסור אלא יום אידם

בלבד .והאידנא נהוג עלמא היתר אפילו בכל
יום אידם משום דקים להו לרבנן בגווייהו
דלא אזלי ומודו דכל הני דאתסרי בזו המסכת
מיירי בעו"ג וע"ג ממש:

נוסיָא ׁ ֶשל
וק ָרטֵ ִסים ,וְ יוֹ ם גְּ ּ ְ
נוראְ ,
וס ַט ְר ּ ָ
ידיהֶ ן ׁ ֶשל ּגוֹ יִ ם ,קָ לֶ נְ ָ ּדאְ ּ ,
)ג( וְ אֵ לּ ּו אֵ ֵ
יתהִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,כָ ל
ְמלָ ִכים ,וְ יוֹ ם הַ ֵּל ָדה ,וְ יוֹ ם הַ ּ ִמ ָ
יתה ׁ ֶשיּ ֶׁש ָּבהּ שְׂ ֵרפָ ה ,י ֶׁש ָּב ּה עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה .וְ ׁ ֶשאֵ ין ָּב ּה שְׂ ֵרפָ ה ,אֵ ין ָּבה עֲ בוֹ ָדה
ִמ ָ
שיָּצָ א )בוֹ (
ובלוֹ ִריתוֹ  ,יוֹ ם ׁ ֶש ָעלָ ה בוֹ ִמן הַ ּיָם ,וְ יוֹ ם ׁ ֶ
ז ָָרה] .אֲ בָ ל[ יוֹ ם ּתגְ לַ חַ ת זְ קָ נוֹ ּ ְ
סור אֶ ָּלא אוֹ תוֹ הַ ּיוֹ ם וְ אוֹ תוֹ
ִמ ֵּבית הָ אֲ ּ ִ
סורים ,וְ גוֹ י ׁ ֶש ָע ָ ׂשה ִמ ְׁש ּ ֶתה ִל ְבנוֹ  ,אֵ ינוֹ אָ ּ
יש ) ִּב ְלבָ ד(:
הָ ִא ׁ
רע"ב ) -ג( קלנדא  -שמנה ימים אחר
תקופת טבת :סטרנורא  -ח' ימים קודם
התקופה .לפי שראה אדם הראשון יום שהי
המתמעט והולך .אמר אוי לי שמא בשביל
שסרחתי חוזר העולם לתהו ובהו עמד וישב
ח' ימים בתענית ]ובתפלה[ כיון שנפלה
התקופה .וראה יום שמאריך והולך אמר
מנהגו של עולם הוא ועמד ועשה ח' ימים
טובים .לשנה אחרת .עשאן אלו ואלו ימים
טובים .הוא קבעם לשמים .והם קבעום
לע"ג :קרטיסים  -יום תפיסת בו מלכות
וקבעום יום איד :גינוסיא  -יום שמעמידין
בו מלך :יום הלידה  -יום שנולד בו מלך:

שרפה  -ששרפו עליו כל תשמישו כדרך
ששורפין על המלכים :יש בה ע"ג  -כלומר
אותו היום יש להם איד לע"ג .וכן משנה
לשנה כל ימי בנו .וכל הנך דחשבינן עד
השתא חשיבי להו ואסורים ג' ימים לפניהם:
אבל יום תגלחת זקנו  -שאינו זמן הקבוע
לרבים .אלא כל אחד כשמגלח עושה יום איד:
ובלוריתו  -שהניח בלורית מאחריו כל השנה
כולה ואינו מגלחה אלא משנה לשנה ויום
שמגלחה עושה יום איד :ויום שעלה מן הים
 ומקריב זבחים לע"ג על שנצול בכל הנךאינו אסור אלא אותו היום ולא לפניו .דלא
חשיבי כולי האי:
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חוצָ ה לָ ּה עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה,
חוצָ ה לָ ּה מֻ ּ ָתר .הָ יָה ּ
)ד( ִעיר ׁ ֶשיּ ֶׁש ָּב ּה עֲ בוֹ ָדה ז ָָרהּ ,
סור .וְ ִאם
הו לֵ ילֵ ְך ְל ׁ ָשםִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶשהַ ֶ ּד ֶר ְך ְמיֻחֶ ֶדת ְלאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם ,אָ ּ
ּתוֹ כָ ּה מֻ ּ ָתרַ .מ ּ
יו בָ ּה
הָ יָה יָכוֹ ל ְלהַ ֵּל ְך ָּב ּה ְל ָמקוֹ ם אַ חֵ ר ,מֻ ּ ָתרִ .עיר ׁ ֶשיּ ֶׁש ָּב ּה עֲ בוֹ ָדה ז ָָרהוְ הָ ּ
רו חֲכָ ִמים,
ֲנויוֹ ת ְמעֻ ּ ָטרוֹ ת וְ ׁ ֶשאֵ ינָן ְמעֻ ּ ָטרוֹ ת ,זֶה הָ יָה ַמעֲ ֶ ׂ
שה ְּבבֵ ית ְׁשאָ ן ,וְ אָ ְמ ּ
ח ּ
סורוֹ ת וְ ׁ ֶשאֵ ינָן ְמעֻ ּטָ רוֹ ת מֻ ּ ָתרוֹ ת:
הַ ְמעֻ ּ ָטרוֹ ת אֲ ּ
רע"ב ) -ד( עיר שיש בה ע"ג  -וביום איד
שיש לבני העיר היום לע"ג שבעיר :חוצה לה
 ואפילו סמוך לעיר מאוד מותר לשאתולתת עם היושבים חוץ לעיר שאין נמשכים
אחר אותה ע"ג .שכן מנהגם יום איד של אלו
אינו כיום איד של אלו :מהו לילך לשם -
באותה העיר ביום ע"ג שלהם :בזמן שהדרך
מיוחדת לאותה העיר  -שהדרך הכבוש מכאן
לאותה העיר מיוחדת לאותה העיר לבדה.
אסור לילך שם מפני שנראה כמהלך שם

לעבוד ע"ג .ואם היה דרך מסלול הולך גם
לעיר אחרת מותר שהרואה אומר למקום
אחר הוא הולך :היו בה חנויות מעוטרות -
וסימן הוא להם שאותם חנויות של עבודת
כוכבים לטול הכומרים מהם מכס :ושאינן
מעוטרות מותרות  -דבאותם שאינם
מעוטרות .לא שקלי מיניה מכס לע"ג ולא
מטא לע"ג הנאה מנייהו .ולמזבן מנייהו דבר
המתקיים שרי ביום אידם .שסתמו המוכר
עצב ולא אזיל ומודה:

ופטוֹ ְטרוֹ ֵתיהֶ ן,
ובנוֹ ת ׁש ּוחַ ּ ְ
אֲסורים ִל ְמכוֹ ר לַ ּגוֹ יִ םִ ,אצְ ְטרוֹ ָּב ִליןְ ּ ,
ִּ
)ה( אֵ לּ ּו ְדבָ ִרים
הודה אוֹ מֵ ר ,מֻ ּ ָתר ִל ְמכּ וֹ ר לוֹ ּ ַת ְרנְ גוֹ ל לָ בָ ן ּ ֵבין
ולבוֹ נָה ,וְ ַת ְרנְ גוֹ ל הַ ָּלבָ ןַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ְּ
הוא ִב ְפנֵי ַעצְ מוֹ  ,קוֹ טֵ ַע אֶ ת אֶ צְ ָּבעוֹ ּומוֹ ְכרוֹ לוֹ ְ ,ל ִפי ׁ ֶשאֵ ין
הַ ּ ַת ְרנְ גוֹ ִליןִ ּ .
ובזְ ַמן ׁ ֶש ּ
סור.
רושן אָ ּ
ושאָ ר ָּכל הַ ְ ּדבָ ִריםְ ,ס ָת ָמן מֻ ּ ָתרּ ,ופֵ ּ ׁ ָ
יבין חָ סֵ ר לַ עֲ בוֹ ָדה ז ָָרהְׁ ּ .
ַמ ְק ִר ִ
סור ִל ְמכּ וֹ ר לַ ּגוֹ יִ ם:
ַר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ,אַ ף ֶ ּדקֶ ל ָטב וְ חָ צָ ב וְ נִ ְק ִליבָ ם אָ ּ
רע"ב ) -ה( אצטרובלין  -פירא דארזא:
בנות שוח  -מין ממיני התאנים הגדולים
הלבנים אסור לישראל למכור אלו לעובדי
כוכבים :פטוטרות  -בפטוטרותיהם קאמר
כלו' בעוקצין שהם נתלין בו .דמסתמא העו"ג
רוצה להקריבו תקרובת לע"ג :תרנגול לבן בין
התרנגולין  -לקח עו"ג מישראל תרנגולים
הרבה מותר למכור ביניהם תרנגול לבן דכיון
דשקים אחריני לאו לע"ג בעי להו :ופירושן

אסור  -אם פירש דלע"ג בעי להו אסור
ואצטריך למתני דס"ד אמינא האי גברא לאו
לע"ג בעי להו .והאי דקאמ' הכי סבר כי
היכי שהוא גברא אביק בה .כ"ע נמי אבוקי.
ואימא הכי .כי היכי דליתבו לי קמ"ל :דקל
טב  -פירות דקל משובח שפירותיו רגילין
להקריב מהן לעבודת כוכבים :וחצב  -קנים
שעושין מהן הצוקרא:

ֲגו ׁ ֶשלּ ֹא
ֲגו ִל ְמכּ וֹ ר ְּבהֵ ָמה ַד ּקָ ה לַ ּגוֹ יִ ם ,מוֹ כְ ִריןְ .מקוֹ ם ׁ ֶש ּ ָנה ּ
)ו( ְמקוֹ ם ׁ ֶש ּ ָנה ּ
ובכָ ל ָמקוֹ ם אֵ ין מוֹ ְכ ִרין לָ הֶ ם ְּבהֵ ָמה גַ ּ ָסה ,עֲ גָ ִלים
ִל ְמכּ וֹ ר ,אֵ ין מוֹ ְכ ִריןְ ּ .
ירא ַמ ִּתיר
בורהּ .ובֶ ן ְּב ֵת ָ
הודה ַמ ִּתיר ַּב ּ ְׁש ּ ָ
בוריןַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
וש ּ ִ
וסי ִָחיםְׁ ,שלֵ ִמים ּ ְׁ
ְּ
ַּב ּס ּוס:
רע"ב ) -ו( אין מוכרין בהמה גסה -
דגזרינן מכירה אטו שכירות והשאלה .שהוא
בהמתו של ישראל ויעשה בה העובד כוכבים
מלאכה בשבת .וע"י סרסור דליכא לאחלופי
בשכירות שאין הסרסור משכיר .שרי למוכרה:

שלמים ושבורים  -שאף השבורים חזו
למלאכה .שטוחנים בהם :ר' יהודה מתיר
בשבורה  -ואין הלכה כר' יהודה :בת בתירא
מתיר בסוס  -ואפילו הסוס שהציידים
מביאים עליו העופות שצדין בהם .קסבר החי
נושא את עצמו .ורבנן סברי דוקא אדם נושא

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

טעון גניזה

5

חק לישראל – פרשת מטות יום ד'
את עצמו .הלכך אם לא היה מיוחד אלא
לרכוב עליו מותר .אבל להביא בעל חי אחר

חוץ מאדם אסור .ואין הלכה כבן בתירא:

)ז( אֵ ין מוֹ כְ ִרין לָ הֶ ם ֻ ּד ִּבין וַ אֲ ָריוֹ ת וְ כָ ל ָ ּדבָ ר ּ ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ ֶנזֶק לָ ַר ִּבים .אֵ ין בּ וֹ נִ ין
ימה .אֲבָ ל בּ וֹ נִ ים ִע ּ ָמהֶ ם ִּבימוֹ ְסיָאוֹ ת
וב ָ
יל ִקיּ ,גַ ְר ּדוֹ ם ,וְ ִאיצְ ַט ְדיָאִ ּ ,
ִע ּ ָמהֶ ם ָּב ִס ְ
סור ִל ְבנוֹ ת:
יעו ְל ִכ ּ ָפה ׁ ֶש ּ ַמעֲ ִמ ִידין ָּבהּ עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ,אָ ּ
ּובֵ ית ֶמ ְרחֲצָ אוֹ תִ .הגִּ ּ
רע"ב ) -ז( כל דבר שיש בו נזק לרבים -
כגון כלי מלחמה חרבות ורמחים :בסילקי -
טירה גבוה ושם יושבים לדון בני אדם
ומפילין אותם משם ומתים :גרדום  -בנין
אחד והוא עשוי לדון דיני נפשות :איצטדיא -

מקום שחוק שמביאים שור נגח והורג את
האדם :בימה  -כעין מגדל קצר וגבוה .עשוי
כדי לדחוף ארקוולט"ו בלע"ז .דרך עובדי
כוכבים להעמיד עבודת כוכבים בבית
מרחצאותיהם:

יעזֶר
אֱל ֶ
זָמים וְ טַ ָּבעוֹ תַ .ר ִּבי ִ
יטין לַ עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ,קֻ ְטלָ אוֹ ת ּונְ ִ
)ח( )וְ אֵ ין עוֹ שִׂ ין ּ ַת ְכ ִׁש ִ
הוא
שכָ ר מֻ ּ ָתר( .אֵ ין מוֹ ְכ ִרין לָ הֶ ם ִּב ְמחֻ ָּבר לַ ּקַ ְרקַ ע ,אֲבָ ל מוֹ כֵ ר
אוֹ ֵמרְּ ,ב ָ ׂ
ּ
הוא לוֹ ַעל ְמנָת לָ קוֹ ץ ,אֵ ין ַמשְׂ ִּכ ִירין לָ הֶ ם
ִמ ּ ׁ ֶשיִ ּ ּקָ צֵ ץַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
הודה אוֹ ֵמר ,מוֹ כֵ ר ּ
ְ
ירין לָ הֶ ם ָּב ִּתים,
סוריָא ַמשְׂ ִּכ ִ
וב ְ
שדוֹ תְ .
ָּב ִּתים ְּבאֶ ֶרץ יִ שְׂ ָראֵ ל ,וְ אֵ ין צָ ִריך לוֹ ַמר ָ ׂ
שדוֹ תִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי
ירין ָ ׂ
ומשְׂ ִּכ ִ
חוץ לָ אָ ֶרץ מוֹ ְכ ִרין לָ הֶ ם ָּב ִּתים ּ ַ
אֲ בָ ל לֹא ָ ׂ
שדוֹ ת .ובְ ּ
שדוֹ ת.
ירין לָ הֶ ם ָּב ִּתים ,אֲבָ ל לֹא ָ ׂ
ֵמ ִאירַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרְּ ,באֶ ֶרץ יִ שְׂ ָראֵ ל ַמשְׂ ִּכ ִ
ירין ָ ׂ
ומשְׂ ִּכ ִ
סוריָא מוֹ ְכ ִרין ָּב ִּתים ּ ַ
וב ּ ְ
ְ
חוצָ ה לָ אָ ֶרץ מוֹ כְ ִרין אֵ לּ ּו וָ אֵ לּ ּו:
שדוֹ תְ .
וב ּ
רע"ב ) -ח( אבל מוכר הוא משיקצוץ -
שלא יהא מוכר לו המחובר אלא לאחר
שיקצץ .אבל כל זמן שהוא במחובר לא שנמצא
נותן לו חנייה בקרקע .והתורה אמרה )דברים
ז( לא תחנם .לא תתן לו חנייה בקרקע :אין
משכירין להם בתים  -גזירה משום מכירה
דאיסורא דאורייתא הוא :ואין צריך לומר
שדות  -דאיכא תרתי דאיסורא חנייה בקרקע
ומפקיען מן המעשרות :ובסוריא  -ארם
צובה שכבש דוד ואינה קדושה כקדושת הארץ:
משכירין להם בתים  -ולא גזרינן אטו

מכירה דאי נמי אתי לידי מכירה לא עבר
אדאורייתא .דכי כתיב לא תתן להם חניה
בארץ ישראל כתיב .ומיהו מכירה לכתחלה לי
משום מכירה דא"י אבל לא שדות דאיכא
תרתי לאיסורא :בחוצה לארץ  -דמרחק
וליכא למגזר מכירה דהתם אטו מכירה דא"י:
מוכרין להם בתים ומשכירין שדות  -אבל
מכירה דשדות לא כיון דאיכא תרתי :ר' יוסי
אומר כו'  -והלכה כר' יוסי .ובלבד שלא
ישכיר בא"י לשלשה עו"ג ביחד שלא יעשה
שכונה של עו"ג:

הוא ַמ ְכנִיס
רו ְלהַ שְׂ ִּכיר ,לֹא ְלבֵ ית ִ ּד ָ
רוִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
ירה אָ ְמ ּ
)ט( אַ ף ִּב ְמקוֹ ם ׁ ֶשאָ ְמ ּ
ָ
ובכָ ל
יתךְ .
ֶאֱמר )דברים ז( וְ לֹא ָת ִביא תוֹ ֵעבָ ה אֶ ל ּ ֵב ֶ
ְלתוֹ כוֹ עֲ בוֹ ָדה ז ָָרהֶ ׁ ,ש ּנ ַ
ָמקוֹ ם לֹא יַשְׂ ִּכיר לוֹ אֶ ת הַ ּ ֶמ ְרחָ ץִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ִהיא נִ ְק ֵראת ַעל ְׁשמוֹ :
רע"ב ) -ט( אף במקום שאמרו להשכיר -
לר"מ בסוריא רוקא ולא בא"י ולר' יוסי
אפילו בא"י :לא לבית דירה אמרו  -אלא
להכניס שם תבן ועצים וכיוצא בזה :מפני
שהיא נקראת על שמו  -והעו"ג מחממה
בשבת ויאמרו מרחץ של פלוני יהודי רוחצים
בה בשבת ולא דמי לשדה של ישראל שאריס
עו"ג עושה בה מלאכה בשבת דשדה לאריסות

עבידא והעובד כוכבים אריסותא דנפשיה קא
עביד .אבל מרחץ לאו לאריסותא קא עבידא
ואין הכל יודעים שהישראל השכירה לעו"ג
ולכך אסור .ובזמן הזה שדרך להוריד אריס
למרחץ לשנה .למחצה לשליש ולרביע .כדרך
שמורידין לשדות .שרי להשכיר מרחץ לעו"ג
ואף על פי שהעו"ג עושה בה מלאכה בשבת
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חק לישראל – פרשת מטות יום ד'
מידע ידעי שהעו"ג אריס בה .ואריסותא

גמרא

דנפשיה קא עביד:

– עבודה זרה דף ב' ע"א

משנה לפני אידיהן של עובדי כוכבים :גמרא רב ושמואל חד תני אידיהן,
דכתיב כי קרוב יום אידם וחד תני עידיהן דכתיב יתנו עידיהם ויצדקו.
דף ד' ע"ב אמר רבי יהושע בן לוי כל מצות שישראל עושין בעולם הזה באות
וטורפות אותם לעובדי כוכבים לעולם הבא על פניהם שנאמר ושמרתם
ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים נגד העמים לא נאמר
אלא לעיני העמים מלמד שבאות וטורפות לעובדי כוכבים על פניהם
לעוה"ב ואמר רבי יהושע בן לוי לא עשו ישראל את העגל אלא ליתן
פתחון פה לבעלי תשובה שנאמר מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי
כל הימים וגו' והיינו דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי לא דוד
ראוי לאותו מעשה ולא ישראל ראוין לאותו מעשה לא דוד ראוי לאותו
מעשה דכתיב ולבי חלל בקרבי ולא ישראל ראוין לאותו מעשה דכתיב מי
יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים אלא למה עשו לומר לך
שאם חטא יחיד אומרים לו כלך אצל יחיד ואם חטאו צבור אומרים )לו
כלך( ]להו לכו[ אצל צבור וצריכא דאי אשמועינן יחיד משום דלא מפרסם
חטאיה אבל צבור דמפרסם חטאיהו אימא לא ואי אשמועינן צבור משום
דנפישי רחמייהו אבל יחיד דלא אלימא זכותיה אימא לא צריכא והיינו
דרבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מאי דכתיב נאם דוד בן ישי ונאם
הגבר הוקם על נאם דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה ואמר רב שמואל
בר נחמני אמר רבי יונתן כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו
והולכת לפניו לעולם הבא שנאמר והלך לפניך צדקך וכבוד ה' יאספך וכל
העובר עבירה אחת מלפפתו ומוליכתו ליום הדין שנאמר ילפתו ארחות
דרכם וגו' ר"א אומר קשורה בו ככלב שנאמר ולא שמע אליה לשכב
אצלה להיות עמה לשכב אצלה בעולם הזה להיות עמה בעוה"ב:
רש"י על הגמרא
לא עשו ישראל את העגל  -כלומר גבורים
ושליטים ביצרם היו ולא הי' ראוי להתגבר
יצרם עליהן אלא גזירת מלך היתה לשלוט בם
כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה שאם יאמר
החוטא לא אשוב שלא יקבלני אומרים לו צא
ולמד ממעשה העגל שכפרו ונתקבלו
בתשובה :מי יתן והיה לבבם זה וגו'  -בסיני

נאמר אלמא גבורים ואמיצי לבב ביראתם
היו] :לאותו מעשה  -דבת שבע[ :לבי חלל -
יצר הרע חלל בקרבי ואין לו כח לשלוט
בקרבי :דמפרסם חטאיהן  -ואיכא חילול
אימא לא ליתקבלו :מלפפתו  -מעטפתו לשון
מלבוש כמו מלפפין את התינוק בשבת )שבת
דף קכט(:
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זוהר

– נח דף סא' ע"ב

יה ְ ּד ַר ִּבי יוֹ סֵ י ְּב ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ֶּבן לָ קוֹ נְ יָא חָ מוֹ יֵ ּ .כיוָ ן ְ ּדחָ ָמא
ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר אֲ זַל ְלגַ ּ ֵב ּ
יבו .אָ ַמר
קולפָ א וִ ִ
טון ְ ּד ּ ְ
יתא )ס"א טופסיסא( ְ ּד ּ ְ
תופ ִס ָ
יה ּ ּ ְ
יה אַ ְת ִקין לֵ ּ
לֵ ּ
ית ּ
קומ ָרא ְּב ָמ ּ
ְ
ֲשר ז ַָמם
שה יְ ָי א ׁ ֶ
בוך הַ אי ִדכְ ִתיב )איכה ב( ָע ָ ׂ
לֵ ּ
יה חָ מוֹ י אֶ ְפ ׁ ָשר ְ ּד ׁ ָש ַמ ְע ְּת ֵמאָ ּ
ימי קֶ ֶדם:
אֲשר צִ וָ ה ִמ ֵ
ִּב ַ ּצע אֶ ְמ ָרתוֹ ׁ ֶ
ֲשר
יה .א ׁ ֶ
ירא ִ ּדילֵ ּ
צע אֶ ְמ ָרתוֹ ּ ְ ,דבָ זַע ּפוֹ ְר ּ ִפ ָ
מוהָ חַ ְב ַריָאִּ .ב ַ ּ
יה הָ א ּ ְ
אָ ַמר לֵ ּ
אוק ּ
וביוֹ ָמא
נון יוֹ ֵמי קַ ְד ָמאֵ י ִע ָּלאֵ יְ ּ ,
ימי קֶ ֶדםְּ ,דהָ א ּפוֹ ְר ּ ִפ ָ
צִ וָ ּה ִמ ֵ
ירא ּ ָפ ִקיד לָ הּ ֵמ ִא ּ ּ
יה
יהי יְ קָ ָרא ִדילֵ ּ
ירא ִא ִ
ְ ּד ִא ְתחָ ִריב ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא ָּבזַע לָ ּהְּ .בגִ ין ְ ּדהַ אי ּפוֹ ְר ּ ִפ ָ
יה:
יה ּובָ זַע לֵ ּ
יקונָא ִדילֵ ּ
וְ ִת ּ
זָמם .וְ ִכי ַמ ְל ָּכא חָ ִׁשיב )קודם( ְלאַ ְבאָ ׁ ָשא ִל ְבנוֹ י ַעד
אֲשר ַ
יה ָע ָ ׂשה יְ ָי ׁ ֶ
אָ ַמר לֵ ּ
ובכָ ל יוֹ ָמא הֲוָ ה
יה ְל ַמ ְל ָּכא ְ ּדהֲוָ ה לֵ יהּ ָמאן יְ קָ רְ ּ ,
ֵיתון ְל ֶמ ְחטֵ י .אָ ַמר לֵ ּ
לָ א י ּ
יה וְ ַת ִ ּקין ְּב ֵעינוֹ יְ .ליוֹ ִמין אֲ ָתא ְּב ֵריהּ
יה ְ ּדלָ א יִ ְת ַּבר וְ הֲוָ ה ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכל ּ ֵב ּ
ָ ּד ִחיל עֲ לֵ ּ
הוא
יהֲ .ה ָדא
ותבַ ר לֵ ּ
הוא ָמאן יְ קָ ר ּ ְ
וְ אַ ְרגִּ יז לֵ ּ
ּ
יה ְל ַמ ְל ָּכא ,נְ ַטל ַמ ְל ָּכא הַ ּ
אֲשר ז ָָמם:
שה יְ ָי ׁ ֶ
ִד ְכ ִתיב ָע ָ ׂ
ְ
יה
הוא ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכל ּ ֵב ּ
ּ ָתא ֲחזֵיִ ,מן יוֹ ָמא ְ ּד ִא ְת ְּבנֵי ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא הֲוָ ה ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ֶחטון וִ יחָ ֵרב ֵּבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא .וְ כֵ ן
וְ ח ֲִביב עֲ לֵ ּ
יהו ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּדי ּ
יה סַ ּגֵ י וְ הֲ וָ ה ָ ּד ִחיל עֲ לַ יְ ּ
יראְ .לבָ ַתר
הוא ּפוֹ ְר ּ ִפ ָ
ְּבכָ ל זִ ְמנָא ְ ּדהֲ וָ ה אָ ֵתי ְלגַ ּ ֵבי ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא הֲוָ ה לָ ִב ׁ
יש הַ ּ
ירא
הוא ּפוֹ ְר ּ ִפ ָ
יזו קַ ּ ֵמי ַמ ְל ָּכא ִא ְתחָ ַרב ֵּבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא ּובָ זַע הַ ּ
מו חוֹ ִבין וְ אַ ְרגִּ ּ
ְ ּדגָ ְר ּ
ֲשר ז ַָמם:
שה יְ ָי א ׁ ֶ
נו ִד ְכ ִתיב ָע ָ ׂ
)ד"א גריס הס ההוא פורפירא ואתחרב בי מקדשא( הַ יְ ּ
מ ָרתוֹ וְ גו' )האי אמרתו בקדמיתא יתבא בראש אמיר .והא אתעטרו עטרא לרישא ואילן נאה
ִּב ַ ּצע ִא ְ
לפניו .ואיהי מימי קדם ודאי .וכדין עציבו קמיה בבתי בראי ודאי והן )ישעיה לג( אראלם צעקו חוצה.

ינו ְּבזִ ְמנָא ְ ּד ִא ְתחָ ִריב ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא .אֲ בָ ל
)ישעיה כב( ויקרא יי צבאות ביום ההוא וגו( הַ יְ ּ
ְ
ידו חַ יָּיבֵ י
ְּבזִ ְמנָא אֳ חָ ָרא לֵ ית חֶ ְדוָ ה קַ ּ ֵמי ּ ְ
הוא ְּכזִ ְמנָא ְ ּד ִא ְתא ֲִב ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,משלי יא( ּובַ אֲבוֹ ד ְר ׁ ָש ִעים ִר ּנָה.
יזו קַ ּ ֵמ ּ
יה ֲה ָדא ּ
נון ְ ּדאַ ְרגִּ ּ
ָע ְל ָמא וְ ִא ּ ּ
תוש ַּב ְח ּ ָתא קַ ּ ֵמי
וְ כֵ ן ְּבכָ ל ָ ּד ָרא וְ ָד ָרא ְ ּד ָע ִביד ִ ּדינָא ְּבחַ יָּיבֵ י ָע ְל ָמא .חֶ ְדוָ ה וְ ּ ְׁ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא:
ְּ
יך ּ
ְ
יהו ָע ִביד ִ ּדינָא
ימא הָ א ּ ָתנִ ינָן ְ ּדלֵ ית חֶ ְדוָ ה קַ ּ ֵמי ּ ְ
וְ ִאי ֵת ָ
הוא ַּכד ִא ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
תוש ְּבחָ ן
ְּבחַ ּיָיבַ יָא .אֶ ָּלא ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ְתעֲ ִביד ִ ּדינָא ְּבחַ ּיָיבַ יָא ,חֶ ְדוָ ון וְ ּ ְׁ
הוא זִ ְמנָא ְ ּדאוֹ ִר ְ
יך לוֹ ן
יה ַעל ְ ּד ִא ְת ִ
קַ ּ ֵמ ּ
ידו ֵמ ָע ְל ָמא .וְ הָ ּנֵי ִמילֵ י ַּכד ָמ ָטא הַ ּ
אֲב ּ
הו ִ ּדינָא ַעד לָ א ָמ ָטא
וְ לָ א ָתאבָ ן ְלגַ ּ ֵב ּ
יהו .אֲ בָ ל ִאי ִא ְתעֲ ִביד ְּב ּ
יה ֵמחוֹ בַ יְ ּ
יהו) ,ועד דלא אשתלים חובייהו ,כמא דאת אמר) ,בראשית טו( ִּכי לא
זִ ְמנַיְ ּ
יה ַעל
יש קַ ּ ֵמ ּ
יה ּובָ ִא ׁ
ׁ ָשלֵ ם עֲ וֹ ן הָ אֱמוֹ ִרי ַעד הֵ ּנָהְּ ,כ ֵדין לֵ ית חֶ ְדוָ ה קַ ֵמ ּ
ידו:
ְ ּד ִא ְתאֲ ִב ּ
נון ּגָ ְר ִמין
וְ ִאי ֵת ָ
הו ִ ּדינָא .אֶ ָּלא ִא ּ ּ
יהו אַ ּ ַמאי ָע ִביד ְּב ּ
טו זִ ְמנַיְ ּ
יהו ַעד לָ א ָמ ּ
ימא ִא ּ
ְ
הו ִ ּדינָא ַעד לָ א ָמ ָטא
יהוּ ְ .דהָ א ּ ְ
ִּב ׁ ָ
הוא לָ א ָע ִביד ְּב ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ישא ְלגַ ְר ַמיְ ּ
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ובגִ ין ָּכ ְך
יהו ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל ְלאַ ְבאָ ׁ ָשא לוֹ ןְ ּ .
יהו .אֶ ָּלא ְּבגִ ין ְ ּד ִמ ְׁש ּ ַת ְּתפֵ י ַּב ֲה ַדיְ ּ
זִ ְמנַיְ ּ
יה.
יש קַ ּ ֵמ ּ
הוא ְ ּדאַ ְב ִא ׁ
הו ִ ּדינָא וְ אוֹ ִביד לוֹ ן מֵ ָע ְל ָמא ְּבלָ א זִ ְמנָא .וְ ָדא ּ
ָע ִביד ְּב ּ
ימי יְ הוֹ ׁ ָשפָ ט .וְ כֵ ן
שנְ אֵ יהוֹ ן ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל ִּב ֵ
ובגִ ין ָּכ ְך אַ ְט ַּבע ִמצְ ָראֵ י ְּבי ּ ַָמא .וְ אוֹ ִביד ַ ׂ
ְּ
ידו ְּבלָ א זִ ְמנָא:
הוְּ .דהָ א ְּבגִ ינֵיהוֹ ן ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל ִא ְת ִ
אֲב ּ
ּ ֻכ ְל ּ
ְ
יה
תוש ַּב ְח ּ ָתא קַ ּ ֵמ ּ
בוְּ .כ ֵדין חֶ ְדוָ ה וְ ּ ְׁ
אֲ בָ ל ַּכד ִא ְׁש ְּת ִלים זִ ְמנָא ְ ּדאוֹ ִריך לוֹ ן וְ לָ א ָת ּ
ידו ֵמ ָע ְל ָמאַּ .בר ְּבזִ ְמנָא ְ ּד ִא ְתחָ ִריב ֵּבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשאְּ .דאַ ף ַעל ּגַ ב
ַעל ְ ּד ִא ְתאֲ ִב ּ
הוא זִ ְמנָא
יהֵ ּ .
יה ,לָ א הֲ וָ ה חֶ ְדוָ ה קַ ּ ֵמ ּ
יזו קַ ּ ֵמ ּ
ומהַ ּ
ְ ּד ִא ְׁש ְּת ִלים זִ ְמנָא ִ ּד ְלהוֹ ן ְ ּדאַ ְרגִּ ּ
לָ א הֲוָ ה חֶ ְדוָ ה ְל ֵעילָ א וְ ַת ּ ָתא:

הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק יב'
)ג( אין קורין בתורה בציבור בפחות מעשרה אנשים גדולים בני חורין ואין קורין פחות
מעשרה פסוקים וידבר עולה מן המנין ולא יהיו הקורין פחות משלשה אנשים ואין
מתחילין בפרשה פחות משלשה פסוקים ואין משיירין בפרשה פחות משלשה פסוקים
ולא יקרא הקורא פחות משלשה פסוקים:
)ד( שלשה שקראו עשרה פסוקים שנים קוראין שלשה שלשה ואחד ארבעה ובין שהיה
הקורא ארבעה ראשון או אחרון או אמצעי הרי זה משובח:

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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