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חק לישראל – פרשת פנחס יום ד'
תורה -

במדבר פרק כו'

ושבַ ע ֵמאוֹ ת
לשה וְ אַ ְר ָּב ִעים אֶ לֶ ף ּ ְׁ
יו פְ קֻ ֵדיהֶ ם ְׁש ׁ ָ
)ז( אֵ ֶּלה ִמ ְׁש ּ ְפחֹת הָ
ראובֵ נִ י וַ יִ ּ ְה ּ
ּ
ושבַ ע ֵמאוֹ ת
לשה וְ אַ ְר ָּב ִעים אֶ לֶ ף ּ ְׁ
יו ְפקֻ ֵדיהֶ ם ְׁש ׁ ָ
לשים) :ז( אֵ ּלֶ ה ִמ ְׁש ּ ְפחֹת הָ
וש ִׁ
ּ ְׁ
ראובֵ נִ י וַ יִ ּ ְה ּ
ּ
לשים:
וש ִׁ
ּ ְׁ

)ז( ִא ֵּלין ז ְַרעֲ יַת ְראוּבֵ ן וַ הֲ ווֹ ִמנְ ָינֵיהוֹ ן אַ ְר ְּב ִעין ו ְּתלָ ָתא אַ ְל ִפין ו ְּׁשבַ ע ְמאָ ה ו ְּתלָ ִתין:

לוא א ֱִליאָ ב:
ובנֵי פַ ּ ּ
אֱליאָ ב) :ח( ּ ְ
)ח( ּובְ נֵי פַ לּ ּוא ִ

)ח( ו ְּבנֵי פַ לּ וּא א ֱִליאָ ב:

ירם ְק ִרואֵ י } ְק ִריאֵ י{ הָ ֵע ָדה
הוא ָד ָתן וַ אֲ ִב ָ
נְמואֵ ל וְ ָד ָתן וַ אֲ ִב ָ
אֱליאָ ב
)ט( ּובְ נֵי ִ
ירם ּ
ּ
משה וְ ַעל אַ הֲ רֹן ַּבעֲ ַדת ק ַֹרח ְּבהַ ּ
אֲ ׁ ֶשר ִהצ ּּו ַעל ׁ ֶ
ובנֵי אֱ ִליאָ ב
צ ָֹתם ַעל יְ הֹוָ ה) :ט( ּ ְ
משה וְ ַעל אַ הֲ רֹן
ֲשר ִהצ ּּו ַעל ׁ ֶ
ירם ְק ִרואֵ י } ְק ִריאֵ י{ הָ ֵע ָדה א ׁ ֶ
הוא ָד ָתן וַ א ֲִב ָ
מואֵ ל וְ ָד ָתן וַ אֲ ִב ָ
ירם ּ
נְ ּ
ַּבעֲ ַדת ק ַֹרח ְּב ַה ּ
ירם ְמ ַע ְר ֵעי ְּכנִ ְׁש ּ ָתא
ירם הוּא ָד ָתן וַ אֲ ִב ָ
צ ָֹתם ַעל יְ הֹוָ ה) :ט( ו ְּבנֵי א ֱִליאָ ב נְ מוּאֵ ל וְ ָד ָתן וַ אֲ ִב ָ
ֹשה וְ ַעל אַ הֲ רֹן ִּב ְכנִ ְׁש ּ ָתא ְדק ַֹרח ְּב ִא ְת ַּכ ּנוֹ ׁ ֵשיהוֹ ן ַעל יְ ָי:
ְ ּד ִא ְת ְּכנ ָׁש ּו ַעל מ ׁ ֶ

)י( וַ ִּת ְפ ּ ַתח הָ אָ ֶרץ אֶ ת ּ ִפיהָ וַ ִּת ְבלַ ע אֹ ָתם וְ אֶ ת ק ַֹרח ְּבמוֹ ת הָ ֵע ָדה ַּב ֲאכֹל הָ אֵ ׁש
יה וַ ִּת ְבלַ ע אֹ ָתם וְ אֶ ת
יו ְלנֵס) :י( וַ ִּת ְפ ּ ַתח ָהאָ ֶרץ אֶ ת ּ ִפ ָ
אתיִ ם ִא ׁ
ומ ַ
אֵ ת ח ֲִמ ּ ִׁשים ּ ָ
יש וַ יִ ּ ְה ּ
יו ְלנֵס) :י( ו ְּפ ָתחַ ת אַ ְר ָעא יָת
אתיִ ם ִא ׁ
ומ ַ
ק ַֹרח ְ ּבמוֹ ת הָ ֵע ָדה ַּבאֲ ֹכל הָ אֵ ׁש אֵ ת ח ֲִמ ּ ִׁשים ּ ָ
יש וַ יִ ּ ְה ּ
אתן וְ חַ ְמ ִׁשין ּגַ ְב ָרא וַ הֲווֹ ְלאָ ת:
ּפו ָּמ ּה ו ְּבלָ ַעת י ְָתהוֹ ן וְ יָת ק ַֹרח ְּבמוֹ ָתא ִד ְכנִ ְׁש ּ ָתא ַּכד אֲכָ לַ ת אֶ ּ ׁ ָש ָתא יָת ָמ ָ

תו:
תו) :יא( ּ ְ
)יא( ּ ְ
ובנֵי ק ַֹרח לֹא ֵמ ּ
ובנֵי ק ַֹרח לֹא ֵמ ּ

)יא( ו ְּבנֵי ק ַֹרח לָ א ִמית ּו:

מואֵ ִלי ְלי ִָמין ִמ ְׁש ּ ַפחַ ת הַ יּ ִָמינִ י
נְמואֵ ל ִמ ְׁש ּ ַפחַ ת הַ נְּ ּ
)יב( ְּבנֵי ִׁש ְמעוֹ ן ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ִל ּ
מואֵ ִלי ְל ָי ִמין
מואֵ ל ִמ ְׁש ּפַ חַ ת הַ נְּ ּ
ְלי ִָכין ִמ ְׁש ּ ַפחַ ת הַ יּ ִָכינִ י) :יב( ְּבנֵי ִׁש ְמעוֹ ן ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ִלנְ ּ
ִמ ְׁש ּפַ חַ ת הַ יּ ִָמינִ י ְלי ִָכין ִמ ְׁש ּפַ חַ ת הַ ּי ִָכינִ י:

)יב( ְּבנֵי ִׁש ְמעוֹ ן ְלז ְַרעֲ י ְַתהוֹ ן ִלנְ מוּאֵ ל ז ְַר ִעית נְ מוּאֵ ל ְלי ִָמין

ז ְַר ִעית י ִָמין ְלי ִָכין ז ְַר ִעית י ִָכין:

רש"י
)ט( אשר הצו  -את ישראל על משה :בהצתם
 את העם על ה' :הצו  -השיאו את ישראללריב על משה לשון הפעילו:
)י( ויהיו לנס  -לאות ולזכרון )במדבר יז(
למען אשר לא יקרב איש זר לחלוק עוד על

נביא

הכהונה:
)יא( ובני קרח לא מתו ) -במ"ר סנהדרין קי(
הם היו בעצה תחלה .ובשעת המחלוקת
הרהרו תשובה בלבם לפיכך נתבצר להם
מקום גבוה בגיהנם וישבו שם:

– מלכים א' ז'-יב'

קום ֱאכֹל ִּכי ַרב ִמ ּ ְמ ָך הַ ָ ּד ֶר ְך:
ָשב ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה ׁ ֵשנִ ית וַ יִ ּ ּגַ ע בּ וֹ וַ יּ ֶ
)ז( וַ יּ ׁ ָ
ֹאמר ּ

)ז( ותב

מלאכא דיי תנינות וקריב ביה ואמר ליה קום אכול ארי סגי מנך אורחא:

)ח( וַ יָּקָ ם וַ ּיֹאכַ ל וַ יִ ּ ְׁש ּ ֶתה וַ יֵּלֶ ְך ְּב ֹכחַ הָ אֲ ִכילָ ה הַ ִהיא אַ ְר ָּב ִעים יוֹ ם וְ אַ ְר ָּב ִעים לַ יְ לָ ה
אל ִֹהים ח ֵֹרב) :ח( וקם ואכל ושתי ואזל בחילא דאכילתא ההיא ארבעין יממין וארבעין
ַעד הַ ר הָ ֱ
לילון עד דאתא לטורא דאתגלי עלוהי יקרבא דיי לחורב:

ֹאמר לוֹ ַמה ְ ּל ָך פֹ ה
)ט( וַ ָיּבֹא ׁ ָשם אֶ ל הַ ּ ְמ ָע ָרה וַ ּיָלֶ ן ׁ ָשם וְ ִה ּנֵה ְדבַ ר יְ הֹוָ ה אֵ לָ יו וַ יּ ֶ
ָהו) :ט( ועל תמן למערתא ובת תמן והא פתגמא דיי עמיה ואמר ליה מה לך כא אליהו:
אֵ ִל ּי ּ
ָ
יתך ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת
בו ְב ִר ְ
ֹאמר קַ ּנֹא ִק ּנ ִ
)י( וַ יּ ֶ
ֵאתי לַ יהֹוָ ה ֱאלֹהֵ י צְ בָ אוֹ ת ִּכי ָעזְ ּ
ָ
ָ
גו בֶ חָ ֶרב וָ ִאוָ ּ ֵתר אֲנִ י ְלבַ ִ ּדי וַ יְ בַ ְק ׁש ּו אֶ ת נ ְַפ ִׁשי
סו וְ אֶ ת ִ
נְביאֶ יך הָ ְר ּ
ִמזְ ְּבח ֶֹתיך הָ ָר ּ
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ה) :י( ואמר קנאה קניתי קדם יי אלהא צבאות ארי שבקו קימך בני ישראל ית מדבחך פגרו וית
ְלקַ ְח ּ ָת ּ
נבייך קטלו בחרבא ואשתארית אנא בלחודי ובעו ית נפשי למקטלה:

רוחַ גְּ דוֹ לָ ה וְ חָ ָזק
)יא( וַ יֹּאמֶ ר צֵ א וְ ָע ַמ ְד ּ ָת בָ הָ ר ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה וְ ִה ּנֵה יְ הֹוָ ה עֹבֵ ר וְ ּ
רוחַ ַר ַע ׁש לֹא
ְמפָ ֵרק הָ ִרים ּ ְ
רוחַ יְ הֹוָ ה וְ אַ חַ ר הָ ּ
ומ ׁ ַש ֵּבר ְסלָ ִעים ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה לֹא בָ ּ
ש יְ הֹוָ ה) :יא( ואמר פוק ותקום בטורא קדם יי והא יי מתגלי וקדמוהי משרית מלאכי רוחא
בָ ַר ַע ׁ
מפרקין טוריא ומתברין כיפיא קדם יי ולא במשרית מלאכי רוחא שכנתא דיי ובתר משרית מלאכי רוחא
משרית מלאכי זיעא ולא במשרית מלאכי זיעא שכנתא דיי:

)יב( וְ אַ חַ ר הָ ַר ַע ׁש אֵ ׁש לֹא בָ אֵ ׁש יְ הֹוָ ה וְ אַ חַ ר הָ אֵ ׁש קוֹ ל ְ ּד ָמ ָמה ַד ּ
קָ ה) :יב( ובתר
משרית מלאכי זיעא אשתא ולא במשרית מלאכי אשתא שכנתא דיי ובתר משרית מלאכי אשתא קל
דמשבחין בחשאי:
רש"י
)ט( אל המערה  -היא נקרת צור )שמות לג
כב( שעמד בה משה )ראה מגילה יט ב(:
)י( את מזבחותיך הרסו  -במות יחיד
הנעשות לשם שמים ,שהרי מזבח בית
הבחירה בירושלים היה:
)יא( ורוח גדולה  -תי' יונתן משרית מלאכי
רוחא .ברעש  -תי' יונתן משרית מלאכי
זיעא:

כתובים

)יב( אש  -תי' יונתן משרית מלאכי אשתא.
קול דממה דקה  -תי' יונתן קל דמשבחין
בחשאי ,אבל בנביאי אומות העולם אומר
)איוב ד טז( :דממה וקול אשמע ,דממה היתה
לשבח .ואני שמעתי קול הבא מתוך הדממה,
דטינטישמנ"ט בלע"ז ,ואין שומעין הקול
ממש:

 -תהילים פרק צא' יד'-טז' פרק צב' א'-ג'

הו ִּכי י ַָדע ְׁש ִמי:
ֲשגְּ בֵ ּ
הו א ַ ׂ
ִּכי ִבי חָ ׁ ַשק וַ אֲ פַ ְ ּלטֵ ּ

)יד(
אשגבניה מטול דידע שמי:

)יד( מטול די במימרי אתרעי ואשזבניה

הו:
הו וַ אֲכַ ְּב ֵד ּ
ֵהו ִע ּמוֹ אָ ֹנ ִכי ְבצָ ָרה אֲ חַ ְ ּלצֵ ּ
יִ ְק ָראֵ נִ י וְ אֶ עֱ נ ּ

)ט ו (
יתיה עמיה אנא בעקתא אפצניה ואיקרניה:

)ט( יצלי קדמי ואנא עני

וע ִתי:
יש ּ ָ
הו ִּב ׁ
)טז( אֹ ֶר ְך י ִָמים אַ שְׂ ִּב ֵ
הו וְ אַ ְראֵ ּ
יע ּ
בת) :א( שבחא ושירא די אמר אדם קדמאה על יומא דשבתא:
)א( ִמזְ מוֹ ר ִׁשיר ְליוֹ ם הַ ּ ׁ ַש ָּ
ָ
ע ְליוֹ ן) :ב( טב לאודאה קדם יי ולשבחא שמך עלאה:
ַמר ְל ִׁש ְמך ֶ
ולז ּ ֵ
)ב( טוֹ ב ְלהֹדוֹ ת לַ יהֹוָ ה ּ ְ
ָ
לילוֹ ת) :ג( לתנאה בצפרא טובך וקושטך בלילון:
ֱמונ ְָתך ַּב ֵּ
)ג( ְלהַ גִּ יד ַּבבּ ֹקֶ ר חַ ְס ֶ ּד ָך וֶ א ּ

)טז( אוריכות יומין אסבעניה ואחמניה בפורקני:

רש"י
)א( מזמור שיר  -של לוים )נביאים( .ליום
השבת  -שאומרי' אותו בשבתות והוא מדבר
בענין העולם הבא שכולו שבת:

)ג( להגיד בבקר חסדך  -בעת הגאולה.
ואמונתך בלילות  -ובעוד צרת הגלות
להאמין בך שתשמור הבטחתך כל זה נאה
וטוב:
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משנה

– סנהדרין פרק יא'

)א( אֵ לּ ּו הֵ ן הַ ּ ֶנ ֱחנ ִָקין ,הַ ּ ַמ ּ ֶכה אָ ִביו וְ ִא ּמוֹ  ,וְ גוֹ נֵב נֶפֶ ׁש ִמיִ ּשְׂ ָראֵ ל ,וְ זָקֵ ן ַמ ְמ ֵרה ַעל
יש,
ּ ִפי בֵ ית ִ ּדיןּ ,ונְ ִביא הַ ּ ׁ ֶשקֶ ר ,וְ הַ ּ ִמ ְתנ ֵַּבא ְּב ׁ ֵשם עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ,וְ הַ ָּבא ַעל אֵ ׁ ֶשת ִא ׁ
וְ זוֹ ְמ ֵמי בַ ת כּ ֹהֵ ן ּובוֹ עֲ לָ ּה .הַ ּ ַמ ּ ֶכה אָ ִביו וְ ִא ּמוֹ אֵ ינוֹ חַ יָּב ַעד ׁ ֶשיַּעֲ ֶ ׂשה בָ הֶ ן
יתה חַ יָּב ,וְ הַ ּ ַמ ּ ֶכה ְלאַ חַ ר
ורה .זֶה ח ֶֹמר ַּב ְמקַ ֵּלל ִמ ַּב ּ ַמ ּ ֶכהֶ ׁ ,שהַ ְמקַ ֵּלל ְלאַ חַ ר ִמ ָ
חַ בּ ּ ָ
נו ִל ְר ׁש ּותוֹ ַ .ר ִּבי
ִמ ָ
טור .הַ ּגוֹ נֵב נֶפֶ ׁש ִמיִ ּשְׂ ָראֵ ל אֵ ינוֹ חַ יָּב ַעד ׁ ֶשיּ ְַכנִ יסֶ ּ ּ
יתה ּ ָפ ּ
ֶאֱמר )דברים כד(
נו ִל ְר ׁש ּותוֹ וְ יִ ְׁש ּ ַת ּ ֶמ ׁש בּ וֹ ֶ ׁ ,ש ּנ ַ
יְ ּ ָ
הודה אוֹ ֵמרַ ,עד ׁ ֶשיּ ְַכנִ יסֶ ּ ּ
ומכָ רוֹ  .הַ ּגוֹ נֵב אֶ ת ְּבנוֹ ַ ) ,ר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל ְּבנוֹ ׁ ֶשל( ַר ִּבי יוֹ חָ נָן ּ ֶבן
וְ ִה ְת ַע ּ ֶמר בּ וֹ ּ ְ
ְּברוֹ קָ ה ְמחַ יֵּב ,וַ חֲכָ ִמים ּפוֹ ְט ִריןּ .גָ נַב ִמי ׁ ֶשחֶ צְ יוֹ ֶעבֶ ד וְ חֶ צְ יוֹ בֶ ן חוֹ ִריןַ ,ר ִּבי
הו ָדה ְמחַ יֵּב ,וַ חֲכָ ִמים פוֹ ְט ִרין:
יְ ּ
רע"ב ) -א( אלו הן הנחנקין .ממרא ע"פ
בית דין  -שמסרב על דברי בית דין הגדול
שבלשכת הגזית :וזוממי בת כהן  -אף על פי
שהם באים לחייבה שרפה אין נדונים אלא
במיתה שהיו מחייבים את בועלה שהוא
בחנק .כשאר הבא על א"א דכתיב )ויקרא
כא( היא באש תשרף היא ולא בועלה וזוממיה
ילפינן מכאשר זמם לעשות לאחיו ולא
לאחותו :ובועלה  -לבת כהן כשהיא נשואה
אבל ארוסה היא ובועלה בסקילה :שהמקלל
לאחר מיתה חייב  -דכתיב )שם כ( אביו
ואמו קלל וקרא יתירא הוא לרבות לאחר
מיתה :והמכה לאחר מיתה פטור  -דהא לא
מחייב עד שיעשה בו חבורה ואין חבורה
לאחר מיתה :עד שיכניסנו לרשותו  -דכתיב
)שמות כא( ונמצא בידו ואין ידו אלא רשותו.
וכן הוא אומר )במדבר כא( ויקח את כל ארצו

מידו :וישתמש בו  -תשמיש שיש בו ש"פ.
ות"ק מחייב אפילו בתשמיש שהוא פחות
מש"פ והלכתא כת"ק :הגונ' את בנו -
טעמייהו דרבנן דפטרי דכתיב ונמצא בידו.
וקרא יתירה הוא דהא כתיב )דברים כד( כי
ימצא איש אלא למדרש מיניה פרט לזה שהוא
מצוי והלכה כחכמים :ר' יהודה מחייב -
דכתיב )שם( מאחיו מבני ישראל .מאחיו
למעוטי עבדים .מבני ישראל אי כתב בני
ישראל הוה ממעטינן מי שחציו עבד וחציו בן
חורין השתא דכתיב מבני ישראל מעוטא
אחרינא ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות.
ורבנן סברי מאחיו לאו למעוטי עבדים דהא
אחים הם במצות אלא בני ישראל למעוטי
עבדים .מבני ישראל למעוטי מי שחציו עבד
וחציו ב"ח והלכה כחכמים:

)ב( זָקֵ ן ַמ ְמ ֵרא ַעל ּ ִפי בֵ ית ִ ּדיןֶ ׁ ,ש ֶנ ֱא ַמר )שם יז( ִּכי יִ ּ ָפלֵ א ִמ ּ ְמ ָך ָדבָ ר לַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפט
יו ׁ ָשם ,אֶ חָ ד יוֹ ׁ ֵשב ַעל ּ ֶפ ַתח הַ ר הַ ַּביִ ת ,וְ אֶ חָ ד יוֹ ׁ ֵשב
וְ גוֹ 'ְׁ .ש ׁ ָ
לשה בָ ּ ֵתי ִדינִ ין הָ ּ
ַעל ּ ֶפ ַתח הָ עֲ ז ָָרה ,וְ אֶ חָ ד יוֹ ׁ ֵשב ְּב ִל ְׁש ַּכת הַ ּגָ זִ יתָּ .ב ִאים לָ זֶה ׁ ֶש ַעל ּ ֶפ ַתח הַ ר
דו חֲבֵ ָריִ .אם
הַ ַּביִ ת ,וְ אוֹ ֵמרָּ ,כ ְך ָ ּד ַר ְׁש ִּתי וְ כָ ְך ָ ּד ְר ׁש ּו חֲבֵ ַריָּ ,כ ְך ִל ּ ַמ ְד ִּתי וְ כָ ְך ִל ּ ְמ ּ
עו ,אוֹ ְמ ִרים לָ הֶ ם .וְ ִאם לָ אוָּ ,ב ִאין לָ הֶ ן ְלאוֹ ָתן ׁ ֶש ַעל ּ ֶפ ַתח הָ עֲ ז ָָרה ,וְ אוֹ ֵמר,
ׁ ָש ְמ ּ
ְ
ְ
ְ
עו ,אוֹ ְמ ִרים
ָּכ ְך ָ ּד ַר ְׁש ִּתי וְ כָ ך ָד ְר ׁש ּו חֲבֵ ַרי ָּכך ִל ַמ ְד ִּתי וְ כָ ך ִל ְמ ּ
דו חֲבֵ ָריִ .אם ׁ ָש ְמ ּ
נו
לָ הֶ ם .וְ ִאם לָ או ,אֵ לּ ּו וָ אֵ לּ ּו ָּב ִאים ְלבֵ ית ִ ּדין הַ ּגָ דוֹ ל ׁ ֶש ְּב ִל ְׁש ַּכת הַ ּגָ זִ יתֶ ׁ ,ש ּ ִמ ּ ֶמ ּ ּ
הוא אֲ ׁ ֶשר יִ ְבחַ ר ה'.
יוֹ צֵ את ּתוֹ ָרה ְלכָ ל יִ שְׂ ָראֵ לֶ ׁ ,ש ּנ ַ
ֶאֱמר )שם( ִמן הַ ּ ָמקוֹ ם הַ ּ
טור .וְ ִאם הוֹ ָרה לַ עֲ שׂ וֹ ת ,חַ יָּב,
חָ זַר ְל ִעירוֹ וְ ׁ ָשנָה וְ ִל ּ ֵמד ְּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶשהָ יָה לָ ֵמדָ ּ ,פ ּ
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שה ְבזָדוֹ ן ,אֵ ינוֹ חַ יָּב ַעד ׁ ֶש ּיוֹ ֶרה לַ עֲ שׂ וֹ תַ ּ .ת ְל ִמיד
ֲשר יַעֲ ֶ ׂ
יש א ׁ ֶ
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )שם( וְ הָ ִא ׁ
טור ,נִ ְמצָ א חֻ ְמרוֹ קֻ לּ וֹ :
ׁ ֶשהוֹ ָרה לַ עֲ שׂ וֹ תָ ּ ,פ ּ
רע"ב ) -ב( ג' בתי דינין היו שם -
בירושלים דמשתעי בה קרא וקמת ועלית:
אחד יושב על פתח הר הבית  -הוא שער
מזרחי שלפנים מן החיל לפני עזרת נשים:
למעלה הימני כשעברו ע"נ ובאים לפתח
עזרת ישראל :ואחד יושב בלשכת הגזית -
שהיא בנויה בתוך העזרה חציה בקדש וחציה
בחול :באים לזה שעל פתח הר הבית  -זקן
זה שהורה בעירו ונחלקו בית דין שבעירו
עליו והזקיקן הכתוב לעלות לירושלים .באים
הוא ובית דין שבעירו לזה ב"ד שעל פתח הר
הבית שהרי בו פוגעים תחלה :תלמיד שהורה

לעשות  -תלמיד שלא הגיע להוראה ונחלק
על בית דין שבעירו .ובאו לבית דין הגדול
ושאלו וחזר לעירו והורה כבתחלה פטור.
שאין להם לסמוך על ההוראתו והתורה לא
חייבה אלא מופלא ומומחה לב"ד כדילפינן
מכי יפלא ממך במופלא שבב"ד הכתוב
מדבר :נמצא חומרו קולו  -חומר העבירה
שעבר והורה אף על פי שלא הגיע להוראה
מוסף על ההמרא' שהמרה ע"פ בית דין .היא
נעשית לו קולא לפוטרו מן המיתה .שאם היה
זקן שהגיע להוראה והמרה על פי בית דין
היה חייב מיתה:

)ג( ח ֶֹמר ְּב ִד ְב ֵרי סוֹ פְ ִרים ִמ ִ ּד ְב ֵרי תוֹ ָרה ,הָ אוֹ ֵמר אֵ ין ְּת ִפ ִ ּליןְּ ,כ ֵדי לַ עֲ בוֹ ר ַעל
טור .חָ מֵ ׁש טוֹ ָטפוֹ תְ ,להוֹ ִסיף ַעל ִ ּדבְ ֵרי סוֹ ְפ ִרים ,חַ יָּב:
ִּדבְ ֵרי תוֹ ָרהָ ּ ,פ ּ
רע"ב ) -ג( האומר אין תפלין כו' פטור -
שאין זו הוראה .דזיל קרי בי רב הוא :חמשה
טוטפות  -יש הוראה ואף על פי שאין דבר

זה אלא להוסיף על ד"ס חייב שבמדרש
סופרים )לטטפת לטטפת( לטוטפת כתיב.
הרי כאן ד' פרשיות:

יתין אוֹ תוֹ לֹא ְּבבֵ ית ִ ּדין ׁ ֶש ְּב ִעירוֹ וְ לֹא ְּבבֵ ית ִ ּדין ׁ ֶש ְּבי ְַבנֶה ,אֶ ָּלא
)ד( אֵ ין ְמ ִמ ִ
יתין
ומ ִמ ִ
ומ ׁ ַש ּ ְמ ִרין אוֹ תוֹ ַעד הָ ֶרגֶל ּ ְ
ירושלַ יִ םְ ּ ,
ַמעֲ ִלין אוֹ תוֹ ְלבֵ ית ִ ּדין הַ ּגָ דוֹ ל ׁ ֶש ִּב ּ ׁ ָ
ידון עוֹ דִּ ,ד ְב ֵרי
או וְ לֹא יְ זִ ּ
עו וְ יִ ָר ּ
אוֹ תוֹ בָ ֶרגֶלֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )דברים יז( וְ כָ ל הָ ָעם יִ ְׁש ְמ ּ
יתין
הודה אוֹ ֵמר ,אֵ ין ְמ ַענִּ ין אֶ ת ִ ּדינוֹ ׁ ֶשל זֶה ,אֶ ָּלא ְמ ִמ ִ
ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
יש
יש ּ ְפלוֹ נִ י ּ ֶבן ִא ׁ
לוחים ְּבכָ ל הַ ּ ְמקוֹ מוֹ תִ ,א ׁ
אוֹ תוֹ ִמיָּד ,וְ כוֹ ְת ִבין וְ ׁשוֹ ְלחִ ין ְׁש ּ ִ
יתה ְּבבֵ ית ִ ּדין:
נִתחַ יֵּב ִמ ָ
ּ ְפלוֹ נִ י ְ
רע"ב ) -ד( ולא בבית דין שביבנה  -שאלו
לבית דין שבלשכת הגזית ואמרו לו וחזר
לעירו ושהה שם ימים רבים עד שגלתה
סנהדרי גדולה ליבנה .ואחר כך הורה

כבתחלה .אין ממיתין אותו ביבנה .אף על פי
שסנהדרי גדולה שם ואף על פי שעדיין הבית
קיים כיון שסנהדרי גדולה אינה יושבת
במקומה בלשכת הגזית:

יתתוֹ
ומה ׁ ֶשלּ ֹא ֶנא ֱַמר לוֹ ִ ,מ ָ
)ה( נְ ִביא הַ ּ ׁ ֶשקֶ ר הַ ּ ִמ ְתנ ּ ֵַבא ַעל ַמה ּ ׁ ֶשלּ ֹא ׁ ָש ַמע ּ ַ
נְבואָ תוֹ  ,וְ הַ ְמוַ ּ ֵתר ַעל ִ ּד ְב ֵרי הַ ּנ ִָביא ,וְ נ ִָביא ׁ ֶש ָעבַ ר
ידי אָ ָדם .אֲבָ ל הַ כּ וֹ בֵ ׁש אֶ ת
ִב ֵ
ּ
רש ֵמ ִע ּמוֹ :
ידי ׁ ָש ַמיִ םֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )שם יח( אָ ֹנ ִכי אֶ ְד ׁ
ית ָתן ִּב ֵ
ַעל ִ ּד ְב ֵרי ַעצְ מוֹ ִ ,מ ָ
רע"ב ) -ה( מה שלא שמע  -מה שלא
נאמר בנבואה לשום נביא בעולם .ומה.
שנאמר לחברו ולא לו .ושמעה מפי חברו.
ובא ואמר שנאמרה לו .שני אלו נביאי השקר
הם ומיתתן בחנק .דכתיב )דברים יח( אך
הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי .זה
המתנבא מה שלא שמע מעולם .אשר לא

צויתיו הא לחברו צויתיו .זה המתנבא מה
שלא נאמר לו .ונאמר לחברו .ומת הנביא
ההוא .וכל מיתה האמורה בתורה סתם אינה
אלא חנק :מיתתן בידי שמים  -דכתיב )שם(
והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי .קרי ביה
לא ישמע .וקרי ביה לא ישמיע .וקרי ביה לא
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ישמע הוא עצמו אל דברי .הרי שלשתן בכלל

וכתוב )שם( אנכי אדרוש מעמו .בידי שמים:

רע"ב ) -ו( לרשות הבעל  -כגון שמסר
האב לשלוחי הבעל .ועדיין היא בדרך .תו לא

קרינא בה בית אביה:

)ו( הַ ּ ִמ ְתנ ּ ֵַבא ְב ׁ ֵשם עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה וְ אוֹ ֵמר ָּכ ְך אָ ְמ ָרה עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ,אֲפִ לּ ּו ִּכוֵ ּ ן אֶ ת
ישֵ ּ ,כיוָ ן
ול ַטהֵ ר אֶ ת הַ ּ ָטהוֹ ר .הַ ָּבא ַעל אֵ ׁ ֶשת ִא ׁ
הַ הֲלָ כָ ה ְל ַט ֵמא אֶ ת הַ ּ ָט ֵמא ּ ְ
ואין אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא נִבְ ָעלָ ה ,הַ ָּבא ָעלֶ יהָ ה ֲֵרי זֶה
שִּ
ׁ ֶשנִּ ְכנְ סָ ה ִל ְר ׁש ּות הַ ַּב ַעל לַ נִּ ּ ׂ
חוץ
ימין ְלאוֹ ָת ּה ִמ ָ
ְּבחֶ נֶק .וְ זוֹ ְמ ֵמי בַ ת כּ ֹהֵ ן ובוֹ עֲ לָ ּהֶ ׁ ,ש ָּכל הַ ּזוֹ ְמ ִמין ַמ ְק ִ ּד ִ
יתהּ ,
ִמ ּזוֹ ְמ ֵמי בַ ת כּ ֹהֵ ן ובוֹ עֲ לָ ּה:

גמרא

– סנהדרין דף פט' ע"א

המוותר על דברי נביא מנא ידע דאיענש דיהב ליה אות והא מיכה דלא
יהיב ליה אות ואיענש היכא דמוחזק שאני דאי לא תימא הכי אברהם בהר
המוריה היכי שמע ליה יצחק אליהו בהר הכרמל היכי סמכי עליה ועבדי
שחוטי חוץ אלא היכא דמוחזק שאני ויהי אחר הדברים האלה והאלהים
נסה את אברהם )אחר מאי( ]מאי אחר[ אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן
זימרא אחר דבריו של שטן דכתיב ויגדל הילד ויגמל וגו' אמר שטן לפני
הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם זקן זה חננתו למאה שנה פרי בטן מכל
סעודה שעשה לא היה לו תור אחד או גוזל אחד להקריב לפניך אמר לו
כלום עשה אלא בשביל בנו אם אני אומר לו זבח את בנך לפני מיד זובחו
מיד והאלהים נסה את אברהם ויאמר קח נא את בנך אמר רבי שמעון בר
אבא אין נא אלא לשון בקשה משל למלך בשר ודם שעמדו עליו מלחמות
הרבה והיה לו גבור אחד ונצחן לימים עמדה עליו מלחמה חזקה אמר לו
בבקשה ממך עמוד לי במלחמה זו שלא יאמרו ראשונות אין בהם ממש אף
הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם ניסיתיך בכמה נסיונות ועמדת בכלן
עכשיו עמוד לי בנסיון זה שלא יאמרו אין ממש בראשונים את בנך שני
בנים יש לי את יחידך זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו אשר אהבת תרוייהו
רחימנא להו את יצחק וכל כך למה כדי שלא תטרף דעתו עליו קדמו שטן
לדרך אמר לו הנסה דבר אליך תלאה הנה יסרת רבים וידים רפות תחזק
כושל יקימון מליך כי עתה תבוא אליך ותלא אמר לו אני בתומי אלך אמר
לו הלא יראתך כסלתך אמר לו זכר נא מי הוא נקי אבד כיון דחזא דלא
קא שמיע ליה אמר ליה ואלי דבר יגונב כך שמעתי מאחורי הפרגוד השה
לעולה ואין יצחק לעולה אמר לו כך עונשו של בדאי שאפילו אמר אמת
אין שומעין לו רבי לוי אמר אחר דבריו של ישמעאל ליצחק אמר לו
ישמעאל ליצחק אני גדול ממך במצות שאתה מלת בן שמנת ימים ואני בן
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שלש עשרה שנה אמר לו ובאבר אחד אתה מגרה בי אם אומר לי הקדוש
ברוך הוא זבח עצמך לפני אני זובח מיד והאלהים נסה את אברהם:
רש"י על הגמרא
מנא ידע  -האי גברא שזה נביא אמת
שהקדוש ברוך הוא עונשו והלא שמא סבור
שזהו נביא שקר לפיכך מוותר על דבריו:
היכא דהוחזק  -שהוא צדיק ונביא אמת:
שאני  -ולא בעי אות :היכי שמע ליה יצחק
 שהוא דבר אמת מה שלא נאמר לשום אדםלהקריב את בנו :שחוטי חוץ  -שהרי בית

זוהר

המקדש היה בירושלים :הנסה דבר אליך
תלאה  -וכי היה לאוהבך לנסותך בדבר
שהיא תלאה אותך ומכרית את זרעך :הנה
יסרת רבים  -רצית והחייתה לו כל באי
העולם בדברים ,ועתה הנה בא להלאותך
ולבהלך:

– בלק דף ריא' ע"א

ֵימא .אָ ַמר ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָרָ ּ ,תנֵינָןָּ ,כל ַמאן
אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ןַ ,מאן ְ ּדפָ ַתח ּ ִפ ְתחָ א י ּ ָ
יהו ַּבר ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי .וְ הָ א ִא ְּת ַמר
ְ ּדאָ ַמר ְּת ִה ָּלה ְל ָדוִ ד ְּבכָ ל יוֹ ם ְּתלַ ת זִ ְמנִ יןִ ,א ּ
ינון ְּבכָ ל יוֹ ָמא
ַטעֲ ָמאִ .אי ְּבגִ ין ּ ַפ ְרנָסָ ה ּ ְ
ומזוֹ נָא ְ ּדכָ ל ָע ְל ִמיןְּ ,ת ֵרין זִ ְמנִ ין ִא ּ ּ
אֲמאי ְּתלַ ת
שר וְ גוֹ 'ַ ,
ובפַ נְ יָיאִּ ,ד ְכ ִּתיב) ,שמות טו( ְּב ֵתת יְ ָי לָ כֶ ם ָּבעֶ ֶרב ָּב ָ ׂ
ְּבצַ פְ ָרא ּ ְ
ודכָ ל ָע ְל ָמא .וְ חַ ד ְל ֵמיהַ ב
זִ ְמנִ ין ְּבכָ ל יוֹ ָמא .אֶ ָּלא ְּת ֵרין ִל ְמזוֹ נָא ִ ּד ְבנֵי ִאינְ ׁ ֵשי ּ ְ
יחו יְ דוֹ י:
הוא ָ
ּ ְּ
אֲתר ִ ּד ְפ ִּת ּ
תוק ּ ָפא ְלהַ ּ
תיבֵ י הָ כָ א) ,תהלים
הו ְּתלַ ת ְמזוֹ נֵי ְּכ ִ
ְּ
ות ֵרין ְמזוֹ נִ ין ִא ֵּלין ְמ ׁ ַשנְ יָין ָ ּדא ִמן ָ ּדא ,וְ כֻ ְ ּל ּ
יכלָ א סַ גִּ י
יריּ ְ ,די ִָהיב ֵמ ְ
קמה( וְ אַ ּ ָתה נוֹ ֵתן לָ הֶ ם אֶ ת אָ ְכלָ ם ְב ִע ּתוֹ ּ ָ ,דא ְמזוֹ נָא ַ ּדעֲ ִת ֵ
יע ְלכָ ל חַ י ָרצוֹ ןָּ ,דא ְמזוֹ נָא ְ ּד ִמ ְס ְּכנֵי,
ומשְׂ ִּב ַ
ְּב ִע ּתוֹ  ,הָ א חַ דְּ .ת ֵריןּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ּ ַ
ָ
ינון שְׂ בֵ ִעין ֵמ ָרצוֹ ן ,וְ לָ א ִמ ּגוֹ ֵמיכְ לָ א סַ גִּ יְּ .תלַ ת ִ ּד ְכ ִּתיב ּפוֹ ֵתחַ אֶ ת י ֶָדךָּ ,דא
ְ ּד ִא ּ ּ
יחו ְ ּדיָדוֹ י ,נ ְַפקָ א ָרצוֹ ן וְ ַ ׂש ְב ָעא ְלכ ָֹּלא:
הוא ָ
ּ ְּ
אֲתר ,וְ ִב ְפ ִּת ּ
תוק ּ ָפא ְלהַ ּ
יהו אֶ ָּלא ְּת ֵרי זִ ְמנֵיְּ ,בגִ ין ְמזוֹ נָא ּופַ ְרנָסָ ה ְּבכָ ל יוֹ ָמא.
תו הָ ִכי אוֹ ִל ְ
יפנָאּ ְ ,דלָ א ִא ּ
ּ ּ
יהו ,אֶ ָּלא ְּבגִ ין
יובָ א ַעל ַּבר נ ָׁש .וְ ִאי אָ ַמר י ִַּתיר ,לָ או ְּבגִ ין חוֹ בָ ה ִא ּ
ְ ּד ִא ֵּלין ִח ּ ּ
תוש ְּבחָ ן ִ ּדזְ ִמירוֹ ת ְ ּד ָדוִ ד ַמ ְל ָּ
ְׁשבָ חָ א ּגוֹ ּ ּ ְׁ
כא) .ס"א דנפיק ידוי דקודשא בריך הוא ובריך
לשבעה מרצון ועל דא לאו חיובא הוא אלא תרי זמני ביומא ושבחא איהו לקודשא בריך הוא לתת לו

זמירות דדוד מלכא( ַמאי ַט ְע ָמאְּ .בגִ ין ְ ּדפַ ְרנָסָ ה לָ א ֲחזֵי ְל ִמ ְׁשאַ ל אֶ ָּלא ָּב ַתר צְ לוֹ ָתא
לון ַע ְבדוֹ י:
ולבָ ַתר ֵי ְ
יתא ּ ְ
ֵיכול ְּבקַ ְד ִמ ָ
אר ּ
ּופַ ְרנָסָ ה ְ ּד ָמ ֵ
יכ ּ
יהַ .מ ְל ָּכא י ּ
אתי ְלגַ נִּ י אֲ חוֹ ִתי כַ ָּלה אָ כַ ְל ִּתי י ְַע ִרי ִעם
הוא ִד ְכ ִתיב) ,שיר השירים ה( ָּב ִ
הֲ ָדא ּ
לו ֵר ִעים .אָ כַ ְל ִּתי י ְַע ִריָּ ,דא צְ לוֹ ָתא
ִּדבְ ִׁשי ׁ ָש ִת ִ
יתי יֵינִ י ִעם חֲלָ ִביְ ,לבָ ַתר ִא ְכ ּ
יושב,
יושבִ .עם ִ ּד ְב ִׁשי ָ ּדא ְק ִריאַ ת ְׁש ַמע .אָ כַ ְל ִּתי י ְַע ִרי ָ ּדא צְ לוֹ ָתא ִ ּד ְמ ּ ׁ ָ
ִ ּד ְמ ּ ׁ ָ
הוא י ַַער )דף רכ"ו ע"ב( ְלבָ נוֹ ן ,יוֹ צֵ ר אוֹ ר )ס"א משרתים( וְ הָ אוֹ פַ נִּ ים וְ חַ ּיוֹ ת הַ ּק ֶֹד ׁש,
הַ ּ
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יהִ .עם ִ ּדבְ ִׁשי ָ ּדא ְק ִריאַ ת
יבין ְ ּדבֵ ּ
רון י ַַער ִאילָ נִ ין ּונְ צִ ִ
)כולם קדושים( ָּכל הָ נֵי ִא ְק ּ
יקין:
ומ ִת ִ
צופין ּ ְ
יקו ְ ּדכ ָֹּלאְּ ,בכַ ּ ָמה ּ ִ
יהו ְמ ִת ּ
ְׁש ַמעּ ְ ,ד ִא ּ
יבו )ס"א משיכו( ְ ּדיֵינָא ִע ָּלאָ ה ְ ּד ִא ְתנְ ַטר.
יתי יֵינִ יָּ ,דא צְ לוֹ ָתאּ ִ ,ד ְמ ּ ָ
ׁ ָש ִת ִ
עומדְ ,מ ִט ּ
ינון ׁ ָשל ֹׁש ְּב ָרכוֹ ת אַ חֲרוֹ נוֹ ת,
וְ ָדא ְּב ׁ ָשל ֹׁש ְּב ָרכוֹ ת ִר ׁ
אשוֹ נוֹ תִ .עם חֲלָ ִביִ ,א ֵּלין ִא ּ ּ
לו
וְ ִא ְת ְּכ ִלילָ ן ִא ֵּלין ְּב ִא ֵּליןַ .עד ָּכען ֵמ ְ
יכלָ א ְ ּד ַמ ְל ָּכאְ .לבָ ַתר ְ ּדאָ כַ ל ַמ ְל ָּכאִ ,א ְכ ּ
רו דוֹ ִדים ְל ַת ּ ָתא:
ֵר ִעים ְל ֵע ָּ
תו וְ ִׁשכְ ּ
ילאְׁ ,ש ּ
יובָ א ִ ּד ְמזוֹ נָא אֶ ָּלא ְלבָ ַתר צְ לוֹ ָתאִּ .בצְ לוֹ ָתא ְ ּד ִמנְ חָ ה )בערב(
וְ ַעל ָ ּדא לֵ ית ִח ּ ּ
קוֹ ֶדם צְ לוֹ ָתא ַמאי טַ ְע ָמאְּ .בגִ ין ְ ּד ַעד לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ִ ּדינָא קַ ְׁשיָאְּ ,בעוֹ ד ְ ּדאַ נְ ּ ִפין
דורא ִ ּד ְמזוֹ נָאּ ִ .ד ְלבָ ַתר ְ ּד ִדינָא
ֵימא ְּת ִה ָּלה ְל ָדוִ דְּ ,בהַ אי ִס ּ ּ ָ
ירין ,י ּ ָ
ְּד ַמ ְל ָּכא נְ ִה ִ
יה:
יהו .אָ ָתא ִר ִּבי ּ ִפנְ חָ ס ּונְ ׁ ָשקֵ ּ
ׁ ַש ְריָא וְ ָתלֵ י ַעל ָע ְל ָמא ,לָ או ׁ ַשעֲ ָתא ִא ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק יא'
)יא( בתי כנסיות ובתי מדרשות שחרבו בקדושתן הן עומדות שנאמר והשימותי את
מקדשיכם אף על פי שהן שוממין בקדושתן הן עומדין וכשם שנוהגין בהן כבוד ביישובן
כך נוהגין בהן בחורבנם חוץ מכיבוד וריבוץ שאין מכבדין אותן ואין מרביצין אותן עלו
בהן עשבים תולשין אותם ומניחין אותן במקומן כדי שיראו אותן העם ותעור רוחם
ויבנום:
)יב( אין סותרין בית הכנסת כדי לבנות אחר במקומו או במקום אחר אבל בונין אחר
ואח"כ סותרין זה שמא יארע להם אונס ולא יבנו אפילו כותל אחד ממנו בונה החדש
בצד הישן ואחר כך סותר הישן:
)יג( במה דברים אמורים שלא חרבו יסודותיו או שלא נטו כתליו ליפול אבל אם חרבו
יסודותיו או שנטו כתליו ליפול סותרין אותו מיד ומתחילין לבנות במהרה ביום
ובלילה שמא תדחק השעה וישאר חרב:

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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