1

חק לישראל – פרשת שלח יום א'
תורה -

במדבר פרק יג'

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

ֹשה
)א( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם מ ׁ ֶ

ימר:
ְל ֵמ ָ

יש אֶ חָ ד
ֹתן ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִא ׁ
אֲשר אֲנִ י נ ֵ
רו אֶ ת אֶ ֶרץ ְּכנ ַַען ׁ ֶ
)ב( ְׁשלַ ח ְל ָך אֲ נ ִָׁשים וְ יָתֻ ּ
רו אֶ ת
ִא ׁ
חו כּ ֹל נָשִׂ יא בָ הֶ ם) :ב( ְׁשלַ ח ְל ָך ֲאנ ִָׁשים וְ יָתֻ ּ
יש אֶ חָ ד ְל ַמ ּטֵ ה אֲ ב ָֹתיו ִּת ְׁשלָ ּ
חו ּכֹל נָשִׂ יא
יש אֶ חָ ד ִא ׁ
אֶ ֶרץ ְּכנ ַַען אֲ ׁ ֶשר אֲ נִ י נֹתֵ ן ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִא ׁ
יש אֶ חָ ד ְל ַמ ּטֵ ה ֲאב ָֹתיו ִּת ְׁשלָ ּ
בָ הֶ ם) :ב( ְׁשלַ ח לָ ְך ּג ְֻב ִרין וִ יאַ ְּללוּן יָת אַ ְר ָעא ִד ְכנ ַַען ִ ּדי אֲ נָא יָהֵ ב ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ּגַ ְב ָרא חַ ד ּגַ ְב ָרא חַ ד ְל ִׁש ְב ָטא
ַדאֲ בָ הָ תוֹ ִהי ְּת ׁ ַש ְ ּלחוּן כּ ֹל ַר ָּבא ִד ְבהוֹ ן:

אשי ְבנֵי
ארן ַעל ּ ִפי יְ הֹוָ ה ּ ֻכ ָּלם אֲ נ ִָׁשים ָר ׁ ֵ
משה ִמ ּ ִמ ְד ַּבר ּ ָפ ָ
ֶׁ
)ג( וַ יִ ּ ְׁשלַ ח אֹ ָתם
אשי ְבנֵי
ארן ַעל ּ ִפי יְ הֹוָ ה ּ ֻכלָּ ם אֲ נ ִָׁשים ָר ׁ ֵ
משה ִמ ּ ִמ ְד ַּבר ּפָ ָ
יִ שְׂ ָראֵ ל הֵ ּ ָמה) :ג( וַ יִ ּ ְׁשלַ ח אֹ ָתם ׁ ֶ
יִ שְׂ ָראֵ ל הֵ ּ ָמה:

ישי ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִא ּנוּן:
ימ ָרא ַדיְ ָי ּ ֻכ ְלהוֹ ן ּג ְֻב ִרין ֵר ׁ ֵ
ארן ַעל ֵמ ְ
ֹשה ִמ ּ ַמ ְד ְּב ָרא ְדפָ ָ
)ג( ו ְּׁשלַ ח י ְָתהוֹ ן מ ׁ ֶ

אובֵ ן
אובֵ ן ׁ ַש ּ ּ ַ
מוע ּ ֶבן זַכּ ּור) :ד( וְ אֵ ּלֶ ה ְׁשמוֹ ָתם ְל ַמ ּטֵ ה ְר ּ
)ד( וְ אֵ ֶּלה ְׁשמוֹ ָתם ְל ַמ ּטֵ ה ְר ּ
מוע ּ ֶבן זַכּ ּור) :ד( וְ ִא ּ ֵלין ְׁש ָמהַ ְתהוֹ ן ְל ִׁש ְב ָטא ִד ְראוּבֵ ן ׁ ַש ּמו ַּע ַּבר זַכּ וּר:
ׁ ַש ּ ּ ַ
)ה( ְל ַמ ּטֵ ה ִׁש ְמעוֹ ן ׁ ָ
שפָ ט ּ ֶבן חוֹ ִרי) :ה( ְל ִׁש ְב ָטא ְד ִׁש ְמעוֹ ן
שפָ ט ּ ֶבן חוֹ ִרי) :ה( ְל ַמ ּטֵ ה ִׁש ְמעוֹ ן ׁ ָ
ׁ ָשפָ ט ַּבר חוֹ ִרי:

הודה ָּכלֵ ב ֶּבן יְ פֻ ּנֶה:
ְל ַמ ּטֵ ה יְ ּ ָ

) ו(
ָּכלֵ ב ַּבר יְ פֻ ּנֶה:

)ו(

הודה ָּכלֵ ב ּ ֶבן יְ פֻ ּנֶה:
ְל ַמ ּטֵ ה יְ ּ ָ

)ו( ְל ִׁש ְב ָטא ִדיהו ָּדה

רש"י
)ב( שלח לך אנשים ) -במדבר רבה( למה
נסמכה פרשת מרגלים לפ' מרים לפי שלקתה
על עסקי דבה שדברה באחיה ורשעים הללו
ראו ולא לקחו מוסר :שלח לך ) -במדבר
רבה סוטה לו( לדעתך אני איני מצוה לך אם
תרצה שלח לפי שבאו ישראל ואמרו )דברים
א( נשלחה אנשים לפנינו כמה שנאמר )שם(
ותקרבון אלי כלכם וגו' ומשה נמלך בשכינה

נביא

אמר אני אמרתי להם שהיא טובה שנא'
)שמות ג( אעלה אתכם מעני מצרים וגו'
חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי
המרגלים למען לא יירשוה:
)ג( על פי ה'  -ברשותו שלא עכב על ידו:
כלם אנשים  -כל אנשים שבמקרא לשון
חשיבות ואותה שעה כשרים היו:

– יהושע פרק ב' א'-ו'

כו
)א( וַ יִ ּ ְׁשלַ ח יְ הוֹ ׁ ֻ
נון ִמן הַ ּ ִׁש ִּטים ְׁשנַיִ ם אֲ נ ִָׁשים ְמ ַרגְּ ִלים חֶ ֶר ׁש לֵ אמֹר ְל ּ
ש ַע ִּבן ּ
בו
ֹאו ּ ֵבית ִא ּ ׁ ָשה זוֹ נָה ּ ְׁ
וש ָמ ּה ָרחָ ב וַ יִ ּ ְׁש ְּכ ּ
כו וַ ָ ּיב ּ
או אֶ ת הָ אָ ֶרץ וְ אֶ ת יְ ִריחוֹ וַ ּי ְֵל ּ
ְר ּ
מה) :א( ושלח יהושע בר נון מן שטין תרין גוברין מאללין ברז למימר אזילו חזו ית ארעא וית יריחו
ׁ ָש ּ ָ
ואזלו ועלו לבית אתתא פונדקיתא ושמה רחב ושכיבו תמן:

או הֵ ּנָה הַ ַּליְ לָ ה ִמ ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
)ב( וַ יֵּאָ ַמר ְל ֶמלֶ ְך יְ ִריחוֹ לֵ אמֹר ִה ּנֵה אֲ נ ִָׁשים ָּב ּ
לַ ְח ּפֹר אֶ ת הָ אָ ֶרץ) :ב( ואתאמר למלכא דיריחו למימר הא גובריא אתו הכא בליליא מבני ישראל
לאללא ית ארעא:
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חק לישראל – פרשת שלח יום א'
או
)ג( וַ יִ ּ ְׁשלַ ח ֶמלֶ ְך יְ ִריחוֹ אֶ ל ָרחָ ב לֵ אמֹר הוֹ צִ ִ
יאי הָ ֲאנ ִָׁשים הַ ָּב ִאים אֵ לַ יִ ְך ֲא ׁ ֶשר ָּב ּ
או) :ג( ושלח מלכא דיריחו לות רחב למימר אפיקי גבריא
ְלבֵ ֵ
ית ְך ִּכי לַ ְח ּפֹר אֶ ת ָּכל הָ אָ ֶרץ ָּב ּ
דאתו לותיך דעלו לביתיך ארי לאללא ית כל ארעא אתו:

או אֵ לַ י הָ אֲ נ ִָׁשים וְ לֹא
)ד( וַ ִּת ּקַ ח הָ ִא ּ ׁ ָשה אֶ ת ְׁשנֵי הָ אֲ נ ִָׁשים וַ ִּתצְ ּ ְפנוֹ וַ ּת ֶ
ֹאמר ּ ֵכן ָּב ּ
מה) :ד( ודבירת אתתא ית תרין גבריא ואטמרתנון ואמרת בקושטא אתו לותי גבריא
י ַָד ְע ִּתי ֵמאַ יִ ן הֵ ּ ָ
ולא ידעית אי מנן אינון:

כו הָ ֲאנ ִָׁשים
)ה( וַ יְ ִהי הַ ּ ׁ ַש ַער ִל ְס ּגוֹ ר ַּב ׁ ֶ
או לֹא י ַָד ְע ִּתי אָ נָה הָ ְל ּ
חש ְך וְ הָ אֲ נ ִָׁשים יָצָ ּ
יגום) :ה( והוה עדן למיחד תרעא בקבלה וגבריא נפקו לא ידעית
פו ַמהֵ ר אַ ח ֲֵריהֶ ם ִּכי ַת ּ ִׂש ּ
ִר ְד ּ
לאן אזלו גבריא רדפו בפריע בתריהון ארי תדבקונון:

וְ ִהיא הֶ עֱ לָ ַתם הַ ּגָ גָ ה וַ ִּת ְט ְמנֵם ְּב ִפ ְׁש ּ ֵתי הָ עֵ ץ הָ עֲ ֻרכוֹ ת לָ ּה ַעל הַ ּגָ ג:

)ו(
אסקתנון לאגרא ואטמרתנון בטעוני כתנא דסדירין לה על אגרא:

)ו( והיא

רש"י
)א( וישלח יהושע וגו'  -על כרחי אני צריך
לומר שבתוך ימי אבל משה שלחם ,שהרי
לסוף ג' ימים שתמו ימי אבל משה עברו את
הירדן ,שמשם אנו למדים שמת משה בז' אדר
כשאתה מונה ל"ג למפרע מיום שעלו מן
הירדן בעשור לחדש הראשון ,ועל כרחך
משנשתלחו המרגלים לא עברו את הירדן עד
יום החמישי ,שנאמר :וישבו שם שלשת ימים
עד שבו הרודפים בו בלילה ,ויעברו ויבאו אל
יהושע בן נון וישכם יהושע בבוקר ויסעו
מהשטים ,הרי יום ד' ,וילינו שם טרם יעברו,
נמצא שלא עברו עד יום ה' .חרש  -ברז ,כך
תרגם יונתן ,אמר להם עשו עצמכם כחרשים,
כדי שלא יסתירו דבריהם מפניכם .דבר אחר:
חרש  -חרס ,הטעינו עצמיכם קדרות ,כדי
שתהיו נראין כקדרין .ראו את הארץ ואת
יריחו  -והלא יריחו בכלל היתה ולמה יצאת,
אלא שהיתה קשה כנגד כולם ,לפי שהיתה
יושבת על הספר .וכיוצא בו )שמואל ב ב ל(:
ויפקדו מעבדי דוד תשעה עשר איש ועשהאל,

כתובים

והלא עשהאל בכלל היה ,ולמה יצא ,אלא
שהיה קשה כנגד כולם ,כיוצא בו )מלכים א
יא א( :והמלך שלמה אהב נשים נכריות רבות
ואת בת פרעה ,והלא בת פרעה בכלל היתה,
ולמה יצאת ,אלא שהיה מחבבה כנגד כולם,
וכלפי חטא שהחטיאה אותו יותר מכולן ,כך
שנויה בספרי )עקב נב( .אשה זונה  -תרגם
יהונתן :פונדקיתא ,מוכרת מיני מזונות:
)ב( לחפור  -לרגל ,כמו )איוב לט כט( :משם
חפר אוכל:
)ד( ותצפנו  -יש מקראות מדברים על הרבים
כיחיד ,לפי שמיהרה בהטמנתם ,ובמקום צר,
כאילו היה יחידי ,ומדרש אגדת תנחומא )שלח
א( יש :פנחס וכלב היו ,ופנחס עמד לפניהם
ולא ראוהו לפי שהיה כמלאך .דבר אחר:
ותצפנו ,כל אחד ואחד בפני עצמו ,ודוגמתו
מצינו )משלי כז ט( :שמן וקטרת ישמח לב,
ולא אמר ישמחו לב:
)ו( בפשתי העץ  -פשתים בגבעוליהן:

 -תהילים פרק ב' א'-ו'

גו ִריק:
)א( לָ ּ ָמה ָרגְ ׁש ּו גוֹ יִ ם ּ ְ
ולאֻ ּ ִמים י ְֶה ּ ּ
דו יָחַ ד ַעל יְ הֹוָ ה וְ ַעל ְמ ִׁשיחוֹ :
בו ַמ ְלכֵ י אֶ ֶרץ וְ רוֹ זְ נִ ים נוֹ ְס ּ
)ב( יִ ְת ַי ְּצ ּ

)א( למה מתרגשין עממיא ואומיא מרננין סריקותא:
)ב( קימין מלכי

ארעא ושלטוניא יתחברון כחדא למרדא קדם יי ולמנצי על משיחיה:
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נו עֲ ֹב ֵתימוֹ :
נְ נ ְַּתקָ ה אֶ ת מוֹ ְסרוֹ ֵתימוֹ וְ נ ְַׁש ִליכָ ה ִמ ּ ֶמ ּ ּ

)ג (
מננא שלשלותהון:

)ד( יוֹ ׁ ֵשב ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם יִ שְׂ חָ ק אֲ ֹדנָי יִ ְל ַעג לָ מוֹ :
)ה( אָ ז יְ ַד ּ ֵבר אֵ לֵ ימוֹ ְבאַ ּפוֹ ּובַ חֲרוֹ נוֹ יְ בַ הֲלֵ מוֹ :

)ג( נתרע ית אסרתיהון ונטלוק

)ד( דיתיב בשמיא יגחך מימרא דיי ידהך להון:
)ה( הידין ימלל להון בתוקפיה וברוגזיה

יבהלאנון:

)ו( וַ אֲ נִ י נָסַ ְכ ִּתי ַמ ְל ִּכי ַעל צִ ּיוֹ ן הַ ר קָ ְד ִׁשי:

)ו( ואנא רביתי מלכי ומניתיה על טור מקדשי:

רש"י
)א( למה רגשו גוים  -רבותינו דרשו את
הענין על מלך המשיח ולפי משמעו יהיה נכון
לפותרו על דוד עצמו כעין שנאמר )שמואל ב'
א( וישמעו פלשתים כי משחו ישראל את דוד
למלך עליהם ויקבצו פלשתים את מחניהם
ונפלו בידו ועליהם אמר למה רגשו גוים
ונתקבצו כולם .ולאומים יהגו  -בלבם ריק,
ולאומים מנחם פתר לאומים ואומים וגוים
כלם קרובי ענין:
)ב( יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד וגו'
 -ורוזנים שיניור"ש בלעז .נוסדו  -לשון סוד

משנה

פורקונשילרונ "בלעז ומה היא העצה:
)ג( ננתקה את מוסרותימו  -דישרונפרוימ"ש
לויקוראנגל"ש בלעז ,אלו רצועות שקושרין
העול בהם .עבותימו  -לויקורדו"ש בלעז:
)ד( ישחק ילעג ידבר  -לשון הוה הם
משמשין:
)ה( אז ידבר אלימו  -כמו עליהם ומה הוא
הדבור:
)ו( ואני נסכתי מלכי  -למה רגשתם ואנכי
מניתי לי את זה לנסוך ולמלוך על ציון הר
קדשי:

 -שביעית פרק ד'

ש ִבים ִמ ּתוֹ ְך ׁ ֶשלּ וֹ ,
יו אוֹ ְמ ִריםְ ,מלַ ּקֵ ט אָ ָדם ֵעצִ ים וַ אֲבָ נִ ים וַ עֲ ָ ׂ
)א( ָּב ִר ׁ
אשוֹ נָה הָ ּ
הוא ְמלַ ּקֵ ט ִמ ּתוֹ ְך ׁ ֶשל חֲבֵ רוֹ  ,אֶ ת הַ ּגַ ס הַ ּגַ סִ .מ ּ ׁ ֶש ַרבּ ּו עוֹ ְב ֵרי עֲ בֵ ָרה,
ְּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ּ
ינו ׁ ֶשיְ ּהֵ א זֶה ְמלַ ּקֵ ט ִמ ּתוֹ ְך ׁ ֶשל זֶה ,וְ זֶה ְמלַ ּקֵ ט ִמ ּתוֹ ְך ׁ ֶשל זֶהֶ ׁ ,שלּ ֹא
ִה ְת ִק ּ
ְ
צץ לָ הֶ ם ְמזוֹ נוֹ ת:
ְבטוֹ בָ ה ,וְ אֵ ין צָ ִריך לוֹ ַמר ׁ ֶשיְ ּקַ ֵ ּ
רע"ב ) -א( כדרך שהוא מלקט מחבירו את
הגס הגס  -הכי מפרשא מתניתין בירושלמי,
בראשונה היו אומרים מלקט אדם בתוך שלו
את הגס הגס כדרך שמלקט בשל חבירו בין
גסין בין דקין ,ואע"ג דעצים ועשבים
כשמלקטים אותן מתוך השדה מתקן השדה
לזריעה ,כשמלקט הגס כלומר העצים
ועשבים הגסים ומניח את הדקים ,תלינן
דצריך לעצים הוא ,ולאו לתקן את הקרקע
קעביד כדרך דתלינן במלקט בשדה חבירו בין

דקין בין גסין ,דלא עביד אינש לתקן שדה
חבירו ומידע ידיע דלעצים הוא צריך :משרבו
עוברי עבירה  -שהיו מלקטין בשדותיהן בין
דקים בין גסים והן אומרים בגסים לקטנו:
שלא בטובה  -שאין חבירו מחזיק לו טובה,
דהשתא ודאי לא אתא למלקט הדקין ,כיון
שאין חבירו מחזיק לו טובה על זה :ואין צריך
לומר שיקצץ להם מזונות  -שיאמר לו לקוט
משדי היום ואתן לך מזונותיך ,דפשיטא
דאסור:

יעיתֶ ׁ .שנִּ ּ ַטיְ ּבָ ה אוֹ ׁ ֶשנִּ ַ ּדיְ ּ ָרה ,לֹא ִתזּ ַָרע
זָרע ְּבמוֹ צָ אֵ י ְׁש ִב ִ
נִתקַ וְ ּ צָ הִּ ,ת ּ ַ
ש ֶדה ׁ ֶש ּ ְ
)ב( ָ ׂ
ש ֶדה ׁ ֶשנִּ ּ ַטיָּבָ הֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין אוֹ ְכ ִלין ּ ֵפרוֹ ֶתיהָ
יעיתׂ ָ .
ְּבמוֹ צָ אֵ י ְׁש ִב ִ
יעיתּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,אוֹ ְכ ִליןֵ ּ .בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין אוֹ ְכ ִלין
ַּב ְׁש ִב ִ
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חק לישראל – פרשת שלח יום א'
יעית ְּבטוֹ בָ הּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,אוֹ ְכ ִלין ְּבטוֹ בָ ה וְ ׁ ֶשלּ ֹא ְבטוֹ בָ ה.
ּ ֵפרוֹ ת ְׁש ִב ִ
ומחֻ ְמ ֵרי בֵ ית ִה ֵּלל:
הודה אוֹ ֵמרִ ,חלּ ּוף הַ ְ ּדבָ ִרים ,זוֹ ִמ ּקֻ ֵּלי בֵ ית ׁ ַש ּ ַמאי ּ ֵ
ַר ִּבי יְ ּ ָ
רע"ב ) -ב( שנתקוצה  -שניטלו קוציה
בשביעית :שנטייבה  -שנחרשה היטב ,שכל
העולם חורשים פעם אחת והוא חרש שתי
פעמים ,ומתניתין איירי בשעת הסכנה
שהיתה המלכות אונסים על המס המוטל על
הקרקעות והתירו לחרוש בשביעית כדי ליתן
המס הקצוב מתבואתה למלך ,ואם חרש שתי
פעמים קנסוהו רבנן דחרישה אחת התירו
ולא שתי חרישות :או שנדיירה  -שעשו ממנה

דיר לבהמות שעשה בה סהר ,כדאמרינן
בפרקין דלעיל ,ולא עשה ממנו אשפות אלא
הניחו כדי לזבל בו השדה :לא תזרע במוצאי
שביעית  -דקנסינן ליה בהני יותר
מבנתקוצה :בטובה ,אסור ,דאין מחזיקין
טובה לבעלים דרחמנא אפקרינהו :חלוף
הדברים  -דבית שמאי לקולא .ואין הלכה
כר' יהודה:

יקין יְ ֵדי נ ְָכ ִרים
ומחֲזִ ִ
יעית ,אֲבָ ל לֹא ִמיִ ּשְׂ ָראֵ לַ ּ .
ירין ִמן הַ ּנָכְ ִרים ַּב ּ ְׁש ִב ִ
)ג( חוֹ כְ ִרין נִ ִ
יעית ,אֲבָ ל לֹא יְ ֵדי יִ שְׂ ָראֵ ל .וְ ׁשוֹ אֲ ִלין ִּב ְׁשלוֹ ָמןִ ,מ ּ ְפנֵי ַד ְרכֵ י ׁ ָשלוֹ ם:
ַּב ּ ְׁש ִב ִ
רע"ב ) -ג( חוכרין נירין  -יכול ישראל
לקבל עליו בכך וכך כורים לשנה שדה הנכרי
שחרשה בשביעית לזרעה למוצאי שביעית ואף
על פי שגורם לנכרי לחרוש בשביעית .נירין

לשון נירו לכם ניר )ירמיה ד( :ומחזיקים ידי
נכרי  -אם מצאו חורש יכול לומר לו יישר
כחך וכיוצא בזה :ושואלים בשלומן  -ואפילו
ביום חגם:

ֵיתיםֵּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,יָגוֹ םּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,יְ ׁ ָש ֵר ׁש.
)ד( הַ ּ ֵמ ֵדל ַּבזּ ִ
הוא הַ ּ ֵמ ֵדל ,אֶ חָ ד אוֹ ְׁשנַיִ ם .הַ ּ ַמח ֲִליק,
ּומוֹ ִדים ַּב ּ ַמח ֲִליק ַעד ׁ ֶש ּיָגוֹ ם .אֵ יזֶה
ּ
ְ
ְ
ִּ
ְׁשל ׁ ָֹשה ,זֶה בְ צַ ד זֶהַּ .ב ּ ֶמה ְדבָ ִרים
אֲמוריםִ ,מ ּתוֹ ך ׁ ֶשלּ וֹ  .אֲבָ ל ִמ ּתוֹ ך ׁ ֶשל חֲבֵ רוֹ ,
אַ ף הַ ּ ַמח ֲִליק ,יְ ׁ ָש ֵר ׁש:
רע"ב ) -ד( המדל בזיתים  -כשהזיתים
מקורבים זה לזה יותר מדאי נוטל אחד ומניח
שנים ,או נוטל שנים ומניח אחד ,כדי שיגדל
ויתעבה .מדל לשון שליפה והסרה ,ויש
מפרשים לשון דלדול ודלות שמדלדל שדהו מן
הזיתים :יגום  -גומם ומקצץ האילן ומשאיר
השורש בארץ ולא ישרש לגמרי שלא יראה

כעובד את האדמה :ומודים במחליק  -כגון
אם נוטל שלשה זיתים זה בצד זה שמחליק
פני הקרקע יותר מדאי ,יאמרו לעבודת
קרקע הוא מתכוין ואסור :מתוך של חבירו
אף המחליק ישרש  -דלא עביד איניש שיתקן
קרקע חבירו וידוע דלעצים הוא מכוין:

הוא ָּבאֲ בָ נִ ים אוֹ בַ ּקַ ׁש.
)ה( הַ ּ ַמבְ ִק ַ
הו בֶ ָעפָ ר ,אֲבָ ל ְמכַ ּ ֶסה ּ
יע ַּבזַּיִ ת ,לֹא יְ חַ ּ ֵפ ּ
הוא ָּבאֲבָ נִ ים אוֹ בַ ּקַ ׁש.
הו בֶ ָעפָ ר ,אֲבָ ל ְמכַ ּ ֶסה ּ
הַ ּקוֹ צֵ ץ קוֹ רוֹ ת ִׁש ְק ָמה ,לֹא יְ חַ ּ ֵפ ּ
הודה אוֹ ֵמר,
יעיתִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ִהיא עֲ בוֹ ָדהַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
תולַ ת ִׁש ְק ָמה ַּב ּ ְׁש ִב ִ
אֵ ין קוֹ צְ צִ ין ְּב ּ
ש ָרה ְטפָ ִחים ,אוֹ גוֹ ֵמם ֵמ ַעל הָ אָ ֶרץ:
סור ,אֶ ָּלא אוֹ ַמגְ ִּביהַ עֲ ָ ׂ
ְּכ ַד ְר ָּכ ּה ,אָ ּ
רע"ב ) -ה( לא יחפה  -הביקוע בעפר
שהרי הוא מתקן בכך ,שהעפר נעשה טיט
ומשביח האילן :באבנים ובקש  -דהוי
כמושיב שומר שלא ייבש :בתולת שקמה -
שלא נקצצה מעולם :מפני שהיא עבודה -
שהיא משובחת בכך :כדרכה אסור  -שהיא

מתגדלת ומתעבה בכך והוי כעין זמיר
לגפנים :אלא מגביה עשרה  -שאין דרך
לעולם לכרתה אלא למטה מעשרה :או גומם
מעל הארץ .שאין דרך לכרות אותה כך.
והלכה כר' יהודה:
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חק לישראל – פרשת שלח יום א'
ילי אוֹ ֵמר ,י ְַר ִחיק טֶ פַ חַ .ר ִּבי
)ו( הַ ְמזַ ּנֵב ַּבגְּ פָ נִ ים וְ הַ ּקוֹ צֵ ץ קָ נִ יםַ ,ר ִּבי יוֹ סֵ י הַ גְּ ִל ִ
ובכָ ל ַמה ׁ ֶשיִ ּ ְרצֶ ה.
עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,קוֹ צֵ ץ ְּכ ַד ְרכּ וֹ ַּ ,ב ּקַ ְר ּדֹם אוֹ בַ ּ ַמ ּגָ ל ּובַ ּ ְמגֵ ָרה ּ ְ
יעית ,לֹא ׁ ֶש ּיַעֲ לֶ ה אֶ ָּלא ׁ ֶשלּ ֹא יוֹ ִסיף:
ִאילָ ן ׁ ֶשנִּ ְפ ׁ ַשח ,קוֹ ְׁש ִרין אוֹ תוֹ בַ ּ ְׁש ִב ִ
רע"ב ) -ו( המזנב בגפנים  -מקטע
הגפנים כדי שיעבה הגזע ויגדל ויגבר
וכן הקוצץ קנים כדי שיתעבו ויוסיף
ירחיק טפח  -מן הקרקע ושוב לא

זנבות
כוחו,
כוחן:
מיחזי

כעבודה :שנפשח  -נסדק כמו )איכה ג(
ויפשחני :לא שיעלה  -שיתחברו סדקיו :אלא
שלא יוסיף  -ליסדק:

יחו ,אוֹ כֵ ל ָּבהֶ ם
ימ ַתי אוֹ ְכ ִלין ּ ֵפרוֹ ת הָ ִאילָ ן ַּב ּ ְׁש ִב ִ
)ז( ֵמאֵ ָ
יעית ,הַ ּ ַפגִּ יםִ ,מ ּ ׁ ֶש ּיַזְ ִר ּ
ְ
בוע חַ יָּב
לו ,כּ וֹ נֵס ְלתוֹ ך ּ ֵביתוֹ  .וְ כֵ ן ַּכ ּיוֹ צֵ א בָ הֶ ם ִּב ְׁשאָ ר ְׁשנֵי ׁ ָש ּ ַ
ּ ִפ ּתוֹ ַּב ּ ָ ׂ
ש ֶדהִּ .בחֵ ּ
ַּב ּ ַמ ְעשְׂ רוֹ ת:
רע"ב ) -ז( מאימתי אוכלים פירות האילן
בשביעית  -משום דדרשינן לאכלה ולא
להפסד ,ואם אוכלן קודם בישולן היינו הפסד:
הפגים  -פגי תאנה כדכתיב )שיר השירים ב(
התאנה חנטה פגיה :משהזריחו  -האדימו
וזהו התחלת בישולן :אוכל בהם פתו בשדה -
אבל ללקט ולהכניס לבית אינו רשאי עד

שיגמרו :ביחלו  -שגדלו הרבה ,ודומה לו וגם
נפשם בחלה בי )זכריה יא( ובירושלמי יליף
לה מדכתיב )ויקרא כה( תהיה כל תבואתה
לאכול ,וכתיב )שם( מן השדה תאכלו את
תבואתה ,בשתי תבואות הכתוב מדבר ,אחת
מן הבית ואחת מן השדה:

יש ,כּ וֹ נֵס ְלתוֹ ְך ּ ֵביתוֹ .
ש ֶדהִ .ה ְב ִא ׁ
)ח( הַ בּ ֹסֶ רִ ,מ ּ ׁ ֶשהֵ ִביא ַמיִ ם ,אוֹ כֵ ל בּ וֹ ּ ִפ ּתוֹ ַּב ּ ָ ׂ
בוע ,חַ יָּב ַּב ּ ַמ ְעשְׂ רוֹ ת:
וְ כֵ ן ַּכ ּיוֹ צֵ א בוֹ ִּב ְׁשאָ ר ְׁשנֵי ׁ ָש ּ ַ

רע"ב ) -ח( משהביא מים  -שסוחטו ויוצא
ממנו משקה :משהבאישו  -משיקראו באשה,
והיינו כשיתחילו להתבשל ונתבשלו עד

שהחרצנים שבפנים נראים מבחוץ מתוך
הקליפה:

יסו חֲצִ י לֹג,
יעית לַ ְּסאָ הּ ,פוֹ צֵ ַע וְ אוֹ כֵ ל ַּב ּ ָ ׂ
יסו ְר ִב ִ
)ט ( ז ִ
ש ֶדהִ .ה ְכנִ ּ
ֵיתיםִ ,מ ּ ׁ ֶשיּ ְַכנִ ּ
ְ
ְ
ש ֶדה וְ כוֹ נֵס ְלתוֹ ך ֵּביתוֹ  .וְ כֵ ן ַּכ ּיוֹ צֵ א
יש ,כּ וֹ ֵת ׁש ַּב ּ ָ ׂ
יסו ְׁש ִל ׁ
כּ וֹ ֵת ׁש וְ סָ ך ַּב ּ ָ ׂ
ש ֶדהִ .ה ְכנִ ּ
בָ הֶ ם ִּב ְׁשאָ ר ְׁשנֵי ׁ ָש ּ ַ
ושאָ ר ָּכל ּ ֵפרוֹ ת הָ ִאילָ ןְּ ,כעוֹ נ ָָתן
בוע ,חַ יּ ִָבים ַּב ּ ַמ ְעשְׂ רוֹ תְׁ ּ .
יעית:
לַ ּ ַמ ְעשְׂ רוֹ תָּ ,כ ְך עוֹ נ ָָתן לַ ּ ְׁש ִב ִ
רע"ב ) -ט( רביעית לסאה  -שמסאה
זיתים יכול להוציא רביעית הלוג שמן :פוצע
 דרך הזיתים לפצען כדי למתק מרירותן:ואוכל בשדה  -דדבר שדרכו לאכול הוא ,אבל
לסוך לא חזו ואין סכין אלא בדבר שדרכו
לסוך :הכניסו חצי לוג  -שנתבשלו עד שהוא
יכול להוציא חצי לוג מסאה :הכניסו שליש -
שנתגדלו שליש ממה שעתידים להתגדל ,אי

נמי שמוציא מהם עכשיו שליש ממה שמוציא
לסאה כשנתבשלו יפה :כך עונתן לשביעית -
ואין אוכלין מהן בשביעית עד שיגיעו לעונת
מעשרות המפורש בפרק קמא דמעשות.
דדוקא תאנים וענבים וזיתים רגילים לאכול
קודם בישולן ,לפיכך התירו לאכול מהם
בשדה בשביעית קודם שיגיעו לעונת
המעשרות ,אבל לא בשאר פירות:

יעיתֵ ּ .בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםָּ ,כל הָ ִאילָ ן
ימ ַתי אֵ ין קוֹ צְ צִ ין אֶ ת הָ ִאילָ ן ַּב ּ ְׁש ִב ִ
)י( ֵמאֵ ָ
עו,
ִמ ּ ׁ ֶש ּיוֹ צִ יאּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,הֶ חָ ּ ִ
לו ,וְ הַ גְּ פָ נִ ים ִמ ּ ׁ ֶשיְ ּגָ ֵר ּ
רובין ִמ ּ ׁ ֶשיְ ּ ׁ ַש ְל ׁ ֵש ּ
ושאָ ר ָּכל הָ ִאילָ ן ִמ ּ ׁ ֶש ּיוֹ צִ יא .וְ כָ ל הָ ִאילָ ןֵ ּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ָּבא ְלעוֹ נַת
ֵצוְׁ ּ ,
וְ הַ ז ִ
ֵיתים ִמ ּ ׁ ֶש ָיּנ ּ
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נו .רֹבַ עַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן
הַ ּ ַמ ְעשְׂ רוֹ ת ,מֻ ּ ָתר ְלקָ ְּצצוֹ ַּ .כ ּ ָמה יְ הֵ א בַ זַּיִ ת וְ לֹא יְ קֻ ֶ ּצ ּ ּ
ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר ,הַ כּ ֹל ְל ִפי הַ ּזַיִ ת:
רע"ב ) -י( אין קוצצין את האילן בשביעית
 משום דלאכלה אמר רחמנא ולא להפסד.ואני שמעתי כיון דאפקרינהו רחמנא לפירות
אם יקצצם הוי גוזל את הרבים :משיוציא -
תחילת העלין בימי ניסן :משישלשלו -
משיתחילו להכביד ולתלות כעין שלשלת:
משיגרעו  -משיעשו גרעינים .פירוש אחר,
הבוסר כשיגדילו הענבים ונעשו כפול הלבן
נקרא גרוע :משינצו  -משיגדל עליהן הנץ
כמו הנצנים נראו בארץ )שיר השירים ב(
כשיגיעו לשיעורים הללו אסור לקצצן

גמרא

בשיביעית :מותר לקוצצו  -ואין כאן משום
הפסד הפרי ,או משום גזל לאידך לישנא,
שכבר הפרי ראוי לאכילה .ומשום קוצץ
אילנות טובים ליכא אם הוא מעולה בדמים
שדמיו יקרים לעצים יותר מלאילן :וכמה יהא
בזית  -לאו אשביעית קאי אלא שיהא אסור
לקוצצו משום קוצץ אילנות טובים כדכתיב
)דברים כ( כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות:
רובע  -הקב ,משום דחשיב יותר משאר
אילנות ,דאלו בדקל מותר לקוצצו עד דטעין
קבא:

 -ברכות דף לד' ע"א

תנו רבנן אלו ברכות שאדם שוחה בהן באבות תחלה וסוף בהודאה תחלה
וסוף ואם בא לשוח בסוף כל ברכה וברכה ובתחלת כל ברכה וברכה
מלמדין אותו שלא ישחה אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי
משום בר קפרא הדיוט כמו שאמרנו כהן גדול בסוף כל ברכה וברכה
והמלך תחלת כל ברכה וברכה וסוף כל ברכה וברכה אמר רבי יצחק בר
נחמני לדידי מפרשא לי מיניה דרבי יהושע בן לוי הדיוט כמו שאמרנו כהן
גדול תחלת כל ברכה וברכה המלך כיון שכרע שוב אינו זוקף שנאמר ויהי
ככלות שלמה להתפלל וגו' קם מלפני מזבח ה' מכרע על ברכיו :תנו רבנן
קידה על אפים שנאמר ותקד בת שבע אפים ארץ כריעה על ברכים שנאמר
מכרע על ברכיו השתחואה זו פשוט ידים ורגלים שנאמר הבוא נבוא אני
ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה אמר רב חייא בריה דרב הונא חזינא להו
לאביי ורבא דמצלו אצלויי תני חדא הכורע בהודאה הרי זה משובח ותניא
אידך הרי זה מגונה לא קשיא הא בתחלה הא לבסוף רבא כרע בהודאה
תחלה וסוף אמרי ליה רבנן אמאי קא עביד מר הכי אמר להו חזינא לרב
נחמן דכרע וחזינא ליה לרב ששת דקא עבד הכי והתניא הכורע בהודאה
הרי זה מגונה ההיא בהודאה שבהלל והתניא הכורע בהודאה ובהודאה של
הלל הרי זה מגונה כי תניא ההיא בהודאה דברכת המזון:
רש"י על הגמרא
תחלה וסוף  -במודים ,ולך נאה להודות :כהן
גדול בסוף כל ברכה  -כל מה שהוא גדול

ביותר צריך להכניע ולהשפיל עצמו :אינו
זוקף  -עד שיגמור :קם מלפני מזבח ה'
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מכרוע  -רישיה דקרא ויהי ככלות שלמה
להתפלל והדר קם מכרוע :ארצה  -לשון
משתטח משמע :דמצלו אצלויי  -כשנופלין
על פניהם אין פושטין ידיהם ורגליהם ,אלא

זוהר

מטין על צדיהן :בתחלה  -כורע :חזינא לרב
נחמן דכרע  -תחלה וסוף :בהודאה דהלל -
הודו לה' כי טוב:

– שלח דף קנט' ע"א

הודה ּ ָפ ַתח) ,ישעיה מב( כּ ֹה אָ ַמר הָ אֵ ל יְ ָי בּ וֹ ֵרא
ֹאו ַעד נַחַ ל אֶ ְׁשכּ וֹ ל וְ גוֹ 'ִ ,ר ִּבי יְ ּ ָ
וַ ָיב ּ
פולחָ נָא
ָשא ְל ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א ְּב ּ ְ
הו ִל ְבנֵי נ ׁ ָ
הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ נוֹ טֵ יהֶ ם וְ גוֹ 'ַּ .כ ּ ָמה ִאית ְל ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יתאְּ ,דכָ ל ַמאן
הו ְל ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א ְּב ִמ ֵּלי ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
ְד ּ ְ
הואַּ ,כ ּ ָמה ִאית ְל ּ
יך ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
יתאְּ ,כ ִאילּ ּו ְמקָ ֵרב ָּכל קוֹ ְר ְּבנִ ין ְ ּד ָע ְל ָמא ְלקַ ּ ֵמי ּ ְ
ְּד ִא ְׁש ְּת ַ ּדל ְּבאוֹ ַריְ ָ
ְ
ומ ּ ָת ְקנִ ין
יה ַעל ָּכל חוֹ בוֹ יְ ּ ,
הוא ְמכַ ּ ֵפר לֵ ּ
הוא .וְ לָ א עוֹ ד אֶ ָּלא ְד ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ּ
ור ְסיָין ְל ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי:
יה ַּכ ָמה כּ ּ ְ
לֵ ּ
יה ,אָ ַמר ִמ ָּלה חַ ד
הודה הֲ וָ ה אָ זִ יל ְּבאָ ְרחָ א ַּבהֲ ֵדי ִר ִּבי אַ ָּבאָ ׁ ,שאַ ל לֵ ּ
ִר ִּבי יְ ּ ָ
ְ
יה,
הוא ְ ּדז ּ ִַמין ַּבר נ ָׁש ְל ֶמחֱטֵ י קַ ּ ֵמ ּ
ָּב ֵעינָא ְל ׁ ָשאֲלָ אֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּדי ַָדע ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יתא הֲ וָ ה ְּת ֵרי אַ ְל ִפין ְׁשנִ ין
יהְּ .דהָ א אוֹ ַריְ ָ
אֲמאי ָּב ָרא לֵ ּ
יתהַ ,
יה ִמ ָ
ול ִמגְ זַר ָעלֵ ּ
ְּ
ָמות ְּבאֹ הֶ ל.
וכ ִתיב ָּב ּה ְּבאוֹ ַריְ ָ
יב ֵרי ָע ְל ָמאְ ּ .
ַעד לָ א ִא ְ
יתא) ,במדבר יט( אָ ָדם ִּכי י ּ
ְ
הוא
ָמות .וַ יּ ָָמת .וַ יְ ִחי ּ ְפלוֹ נִ י וַ יּ ָָמתַ .מאי קָ בָ ֵעי ּ ְ
)במדבר כז( ִא ׁ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יש ִּכי י ּ
מות,
יתא יְ ָמ ָמא וְ לֵ ְ
ְל ַּבר נ ָׁש ְּבהַ אי ָע ְל ָמאּ ְ ,דאֲ ִפילּ ּו ִאי ִא ְׁש ּ ָת ַ ּדל ְּבאוֹ ַריְ ָ
יליָא יְ ּ
הוא
יש ּ ָ
מות ,כּ ָֹּלא ְּבחַ ד אָ ְרחָ אַּ ,בר ּ ְפ ִר ׁ
וְ ִאי לָ א ִא ְׁש ּ ָת ַ ּדל ְּבאוֹ ַריְ ָ
ותא ְ ּדהַ ּ
יתא יְ ּ
ָע ְל ָמאְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )קהלת ט( ַּכ ּטוֹ ב ַּכחוֹ טֶ א:
הוַ .מה ְ ּד ִאית לָ ךְ
ְ
אר ְך ,וְ גַ זְ ֵרי ְ ּד ָמ ָ
יה ,אוֹ ְרחוֹ י ְ ּד ָמ ָ
אָ ַמר לֵ ּ
אר ְךַ ,מה לָ ך ְל ִמ ְט ַרח ְּב ּ
ְ
נְדעְּ ,כ ִתיב )קהלת ה( אַ ל
ול ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א ׁ ָש ִאילְ ּ ,
ְר ׁש ּו ְל ִמנְ ַ ּדע ּ ְ
ודלֵ ית לָ ך ְר ׁש ּו ְל ִמ ַ ּ
ְ
ָ
ִּת ּ ֵתן אֶ ת ּ ִפ ָ
הוא וְ ִס ְת ִרין ,גְּ נִ יזִ ין
ש ֶרךּ ְ ,דאוֹ ְרחוֹ י ְד ּ ְ
יך לַ ח ֲִטיא אֶ ת ְּב ָ ׂ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יתא
יהִ ,אי הָ ִכי ,הָ א אוֹ ַריְ ָ
הוא סָ ִתים וְ גָ נִ יז לֵ ית לָ ן ְל ׁ ָשאֲ לָ א .אָ ַמר לֵ ּ
ִע ָּל ִאיןּ ְ ,ד ּ
ומאן ְ ּד ִמ ְתעֲ סָ ק
ישא ִע ָּלאָ ה הֲ וִ יַ ּ ,
כּ ָֹּלא סָ ִתים וְ גָ נִ יזּ ְ ,דהָ א ִהיא ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
ישא ,וְ ִאי הָ ִכי ,לֵ ית לָ ן ְל ׁ ָשאֲלָ א
יתא ְּכ ִאלּ ּו ִא ְתעֲ סָ ק ִּב ְׁש ֵמיהּ קַ ִ ּד ׁ ָ
ְּבאוֹ ַריְ ָ
ול ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א:
ְּ
וכ ִתיב
ישא סָ ִתים וְ גַ ְליָיאְ ּ ,
יה קַ ִ ּד ׁ ָ
וש ֵמ ּ
יתא כּ ָֹּלא סָ ִתים וְ גַ ְליָיאְׁ ּ ,
אָ ַמר לֵ יהּ אוֹ ַריְ ָ
נוְּ ,ד ִאית
נו ּ ְ
ֵינו ,הַ נִּ גְ לוֹ ת לָ ּ
ולבָ נ ּ
ינו וְ הַ ּנִגְ לוֹ ת לָ ּ
)דברים כט( הַ נִּ ְס ּ ָתרוֹ ת לַ ה' אֱ לֹהֵ ּ
הו .אֲבָ ל הַ נִּ ְס ּ ָתרוֹ ת לַ יְ ָי
הו ּ ְ
ול ַעיְ ּינָא ּ ְ
ְר ׁש ּו ְל ׁ ָשאֲלָ אְ ּ ,
ול ִמנְ ַ ּדע ְּב ּ
ול ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א ְּב ּ
ול ִא ְת ַ ּד ְּבקָ א ַ ּד ְע ּתוֹ י
יה ִא ְתחַ זְ יָיןּ ְ ,ד ַמאן י ִָכיל ְל ִמנְ ַ ּדע ּ ְ
ינון ,וְ לֵ ּ
ינוּ ִ ,דילֵ יהּ ִא ּ ּ
אֱ לֹהֵ ּ
ימא ,וְ ָּכל ׁ ֶש ּ ֵכן ְל ִמ ְׁשאַ ל:
ְס ִת ָ
ולפָ ְר ׁ ָשא לוֹ ןַּ ,בר
ימין ּ ְ
ימר ִמ ִ ּלין ְס ִת ִ
ּ ָתא ֲחזֵי ,לֵ ית ְר ׁש ּו ִל ְבנֵי ָע ְל ָמא ְל ֵמ ַ
ְ
ובגִ ין
הוא ִא ְס ּ ָת ַּכם ַעל יְ דוֹ יְ ּ .
ישא ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ןּ ְ ,דהָ א ּ ְ
בּ ּוצִ ינָא קַ ִ ּד ׁ ָ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
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רו ְּב ִא ְת ּגַ ְליָיא ַעל
הוא ְל ֵע ָּ
יה ְר ִׁש ָ
ְ ּד ָד ָרא ִ ּדילֵ ּ
ילא וְ ַת ּ ָתא ,וְ ַעל ָ ּדא ִמ ִ ּלין ִא ְּת ָמ ּ
ימא ּ
ֵיתי ַמ ְל ָּכא ְמ ִׁשיחָ א:
יהַ ,עד ְ ּדי ֵ
ארי ְּבגַ וִ ּ
יהו ׁ ָש ֵ
יְ דוֹ י ,וְ לָ א יְ הֵ א ָ ּד ָרא ְּכ ָד ָרא ָ ּדא ְ ּד ִא ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ח'
)יא( אין ממנין שליח ציבור אלא גדול שבציבור בחכמתו ובמעשיו ואם היה זקן הרי זה
משובח ביותר ומשתדלין להיות שליח ציבור אדם שקולו ערב ורגיל לקרות ומי שלא
נתמלא זקנו אע"פ שהוא חכם גדול לא יהא ש"ץ מפני כבוד ציבור אבל פורס הוא על
שמע משיביא שתי שערות אחר שלש עשרה שנים:
)יב( וכן העלג כגון מי שקורא לאל"ף עי"ן או לעי"ן אל"ף וכל מי שאינו יכול להוציא
את האותיות כתיקונן אין ממנין אותו שליח ציבור והרב ממנה אחד מתלמידיו
להתפלל לפניו בציבור הסומא פורס על שמע ונעשה שליח ציבור אבל מי שכתפיו
מגולות אע"פ שהוא פורס על שמע אינו נעשה שליח ציבור לתפלה עד שיהיה עטוף:

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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