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חק לישראל – פרשת שלח יום ד'
תורה -

במדבר פרק יג'

משה
ֶׁ
תור אֶ ת הָ אָ ֶרץ וַ יִ ּ ְק ָרא
ֶׁ
אֲשר ׁ ָשלַ ח
ֶׁ
)טז( אֵ ֶּלה ְׁשמוֹ ת הָ אֲ נ ִָׁשים
משה לָ ּ
תור אֶ ת הָ אָ ֶרץ
ֶׁ
ֲשר ׁ ָשלַ ח
ש ַע) :טז( אֵ ּלֶ ה ְׁשמוֹ ת הָ ֲאנ ִָׁשים א ׁ ֶ
נון יְ הוֹ ׁ ֻ
משה לָ ּ
ְלהוֹ ׁ ֵש ַע ִּבן ּ
נון יְ הוֹ ׁ ֻש ַע:
וַ יִ ּ ְק ָרא ׁ ֶ
משה ְלהוֹ ׁ ֵש ַע ִ ּבן ּ

ֹשה ְלאַ ָּללָ א יָת אַ ְר ָעא ו ְּק ָרא
)טז( ִא ּ ֵלין ְׁש ָמהַ ת ּג ְֻב ַר ּיָא ִ ּדי ְׁשלַ ח מ ׁ ֶ

ֹשה ְלהוֹ ׁ ֵש ַע ַּבר נוּן יְ הוֹ ׁ ֻש ַע:
מ ֶׁ

לו זֶה ַּב ּנֶגֶב
ֶׁ
)יז( וַ יִ ּ ְׁשלַ ח אֹ ָתם
תור אֶ ת אֶ ֶרץ ְּכנ ַָען וַ יֹּאמֶ ר אֲלֵ הֶ ם עֲ ּ
משה לָ ּ
לו זֶה
תור אֶ ת אֶ ֶרץ ְּכנ ַָען וַ יּ ֶ
ֶׁ
יתם אֶ ת הָ הָ ר) :יז( וַ יִ ּ ְׁשלַ ח אֹ ָתם
וַ עֲ ִל ֶ
ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם עֲ ּ
משה לָ ּ
יתם אֶ ת הָ הָ ר:
ַּב ּ ֶנגֶב וַ עֲ ִל ֶ

אֲמר ְלהוֹ ן סָ ק ּו ָדא ִּב ְדרוֹ ָמא
ֹשה ְלאַ ָּללָ א יָת אַ ְר ָעא ִד ְכנ ַָען וַ ַ
)יז( ו ְּׁשלַ ח י ְָתהוֹ ן מ ׁ ֶ

וְ ִת ְסקוּן ְלטו ָּרא:

הוא ה ֲָרפֶ ה
יתם אֶ ת הָ אָ ֶרץ ַמה ִהוא וְ אֶ ת הָ ָעם הַ ּ ׁ ֵ
ור ִא ֶ
)יח( ּ ְ
ישב ָעלֶ יהָ הֶ חָ זָק ּ
הוא
יתם אֶ ת הָ אָ ֶרץ ַמה ִהוא וְ אֶ ת הָ ָעם הַ ּ ׁ ֵ
הוא ִאם ָרב) :יח( ּ ְור ִא ֶ
הַ ְמ ַעט ּ
ישב ָעלֶ יהָ הֶ חָ זָק ּ
הוא ִאם ָרב:
הֲ ָרפֶ ה הַ ְמ ַעט ּ

ָתב עֲ לַ ּה הֲ ַת ִ ּקיף הוּא ִאם חַ ָּל ׁש
)יח( וְ ֶתחֱזוּן יָת אַ ְר ָעא ָמא ִהיא וְ יָת ַע ּ ָמא ְ ּדי ֵ

הַ זְ ֵער הוּא ִאם סַ גִּ י:

ומה הֶ ָע ִרים אֲ ׁ ֶשר
ישב ָּבהּ הֲ טוֹ בָ ה ִהוא ִאם ָר ָעה ּ ָ
הוא ׁ ֵ
ומה הָ אָ ֶרץ א ׁ ֶ
)יט( ּ ָ
ֲשר ּ
ישב ָּב ּה
הוא ׁ ֵ
שב ָּבהֵ ּנָה הַ ְ ּב ַמחֲנִ ים ִאם ְ ּב ִמ ְבצָ ִרים) :יט( ּ ָ
הוא יוֹ ׁ ֵ
ומה הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר ּ
ּ
הוא יוֹ ׁ ֵשב ָּבהֵ ּנָה הַ ְ ּב ַמחֲנִ ים ִאם ְ ּב ִמ ְבצָ ִרים:
הֲ טוֹ בָ ה ִהוא ִאם ָר ָעה ּ ָ
ומה הֶ ָע ִרים ֲא ׁ ֶשר ּ

)יט( ו ָּמא

ָתב ְּבהוֹ ן הַ ְּבפַ צְ ִחין ִאם ִּב ְכ ַר ִּכין:
ישא ו ָּמא ִק ְרוַ ּיָא ִ ּדי הוּא י ֵ
ָתב ַּב ּה הֲ ָטבָ א ִהיא ִאם ִּב ׁ ָ
אַ ְר ָעא ִ ּדי הוּא י ֵ

ולקַ ְח ּ ֶתם
ומה הָ אָ ֶרץ הַ ּ ְׁש ֵמנָה ִהוא ִאם ָרזָה הֲ י ֶׁש ָּב ּה עֵ ץ ִאם אַ יִ ן וְ ִה ְתחַ זּ ְַק ּ ֶתם ּ ְ
)כ( ּ ָ
ומה הָ אָ ֶרץ הַ ּ ְׁש ֵמנָה ִהוא ִאם ָרזָ ה הֲ י ֶׁש
ורי עֲ נ ִָבים) :כ( ּ ָ
ִמ ּ ְפ ִרי הָ אָ ֶרץ וְ הַ יּ ִָמים יְ ֵמי ִּבכּ ּ ֵ
ורי עֲ נ ִָבים) :כ( ו ָּמא אַ ְר ָעא
ולקַ ְח ּ ֶתם ִמ ּ ְפ ִרי הָ אָ ֶרץ וְ הַ ָיּ ִמים יְ ֵמי ִּבכּ ּ ֵ
זַק ּ ֶתם ּ ְ
ָּב ּה ֵעץ ִאם אַ יִ ן וְ ִה ְתחַ ּ ְ
ירא ִהיא ִאם ִמ ְס ּ ֵכינָא הַ ִאית ַּב ּה ִאילָ נִ ין ִאם לָ א וְ ִת ְת ְקפוּן וְ ִת ְּסבוּן ֵמ ִא ָּבא ְדאַ ְר ָעא וְ יוֹ ַמ ּיָא יוֹ ֵמי ִּבכּ ו ֵּרי
הֲ ַע ִּת ָ
ִענְּ ִבין:

רו אֶ ת
רו אֶ ת הָ אָ ֶרץ ִמ ּ ִמ ְד ַּבר צִ ן ַעד ְרחֹב ְלבֹא ח ָ
לו וַ יָ ּתֻ ּ
ֲמת) :כא( וַ ּיַעֲ ּ
לו וַ יָּתֻ ּ
)כא( וַ יַּעֲ ּ
הָ אָ ֶרץ ִמ ּ ִמ ְד ַּבר צִ ן ַעד ְרחֹב ְלבֹא ח ָ
דב ָרא ְדצִ ין ַעד ְרחוֹ ב ִל ְמטֵ י
ֲמת) :כא( ו ְּס ִליק ּו וְ אַ ִּליל ּו יָת אַ ְר ָעא ִמ ּ ַמ ְּ
ח ֲָמת:

רש"י
)טז( ויקרא משה להושע וגו'  -התפלל עליו
יה יושיעך מעצת מרגלים )במ"ר(:
)יז( עלו זה בנגב הוא היה הפסולת של ארץ
ישראל שכן דרך התגרים מראין את הפסולת
תחלה ואח"כ מראין את השבח:
)יח( את הארץ מה היא ) -במ"ר( יש ארץ
מגדלת גבורים ויש ארץ מגדלת חלשים יש
מגדלת אוכלוסין ויש ממעטת אוכלוסין:
החזק הוא הרפה ) -במ"ר( סימן מסר להם

אם בפרזים יושבין חזקים הם שסומכין על
גבורתם ואם בערים בצורות הם יושבין
חלשים הם:
)יט( הבמחנים  -תרגומו הבפצחין כרכין
פצוחין ופתוחין מאין חומה :הטובה היא -
במעינות ותהומות טובים ובריאים:
)כ( היש בה עץ  -אם יש בהם אדם כשר
שיגין עליהם בזכותו :בכורי ענבים  -ימים
שהענבים מתבשלין בבכור:
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חק לישראל – פרשת שלח יום ד'
נביא

– יהושע פרק ב' טז'-כא'

לשת
עו בָ כֶ ם הָ ר ְֹד ִפים וְ נ ְַח ּ ֵב ֶתם ׁ ָש ּ ָמה ְׁש ׁ ֶ
)טז( וַ ּת ֶ
כו ּ ֶפן יִ ְפגְּ ּ
ֹאמר לָ הֶ ם הָ הָ ָרה ֵּל ּ
כו ְל ַד ְר ְּככֶ ם) :טז( ואמרת להון לטורא אזילו דלמא
י ִָמים ַעד ׁשוֹ ב הָ ר ְֹד ִפים וְ אַ חַ ר ּ ֵת ְל ּ
יערעון בכון רדפיא ותטמרון תמן תלתא יומין עד דיתובון רדפיא ובתר כן תהכון לאורחתכון:

נו:
נו ִמ ּ ְׁשבֻ ָע ֵת ְך הַ זֶּה ׁ ֶ
)יז( וַ יּ ְ
אֲשר ִה ְׁש ַּב ְע ּ ָת ּ
רו אֵ לֶ יהָ הָ אֲ נ ִָׁשים נְ ִקיִ ּם ֲאנ ְַח ּ
ֹאמ ּ

)יז( ואמרו

לה גבריא זכאין אנחנא ממומתך הדא דקימת עלנא:

אֲשר
חוט הַ ּ ׁ ָשנִ י הַ זֶּה ִּת ְק ְׁש ִרי ַּבחַ לּ וֹ ן ׁ ֶ
נו בָ ִאים ָּבאָ ֶרץ אֶ ת ִּת ְקוַ ת ּ
)יח( ִה ּנֵה אֲ נ ְַח ּ
יך ּ ַתאַ ְס ִפי אֵ לַ יִ ךְ
יך וְ אֶ ת ִא ּ ֵמ ְך וְ אֶ ת אַ חַ יִ ְך וְ אֶ ת ָּכל ֵּבית אָ ִב ְ
נו בוֹ וְ אֶ ת אָ ִב ְ
הוֹ ַר ְד ּ ֵת ּ
תה) :יח( הא אנחנא עלין בארעא ית תורא דחוט זהוריתא הדין תקטרי בחרכא דשל'לתנא ביה וית
הַ ָּביְ ָ
אבוך וית אמך וית אחיכי וית כל בית אבוך תכנשין לותיך לביתא:

נו נְ ִקיִ ּם וְ כֹל
חוצָ ה ָ ּדמוֹ בְ ר ׁ
)יט( וְ הָ יָה כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר יֵצֵ א ִמ ַ ּד ְל ֵתי בֵ ֵ
ֹאשוֹ וַ אֲ נ ְַח ּ
ית ְך הַ ּ
היֶה בּ וֹ ) :יט( ויהי כל דיפוק בר מדשי
נו ִאם יָד ִּת ְ
אֲ ׁ ֶשר יִ ְהיֶה ִא ּ ָת ְך ַּב ַּביִ ת ָ ּדמוֹ ְבר ׁ ֵ
ֹאש ּ
ביתך לברא חובת קטוליה ברישיה ואנחנא זכאין וכל די יהי עמך בביתא חובת קטוליה ברישנא אם יד
אנש תהי ביה:

נו:
ינו נְ ִקיִ ּם ִמ ּ ְׁשבֻ ָע ֵת ְך אֲ ׁ ֶשר ִה ְׁש ַּב ְע ּ ָת ּ
נו זֶה וְ הָ יִ ּ
וְ ִאם ּ ַתגִּ ִידי אֶ ת ְ ּדבָ ֵר ּ

)כ(
תחוין ית פתגמנא דין ונהי זכאין ממומתין דקיימת אלנא:

)כ( ואם

כו וַ ִּת ְק ׁשֹר אֶ ת ִּת ְקוַ ת הַ ּ ׁ ָשנִ י ַּבחַ לּ וֹ ן:
וַ ּת ֶ
הוא וַ ְּת ׁ ַש ְ ּלחֵ ם וַ יֵּלֵ ּ
ֹאמר ְּכ ִדבְ ֵריכֶ ם ּ ֶכן ּ

)כא(
)כא( ואמרת כפתגמיכון כן הוא ושלחתנון ואזלו וקטרת ית תורא דזהוריתא בחרכא:

רש"י
)טז( עד שוב הרודפים  -ראתה ברוח הקדש
שישובו לסוף שלשת ימים )ספרי דברים כב(:
)יז( נקיים אנחנו  -הרי אנו תולין הדבר בך
לעשות האות הזה:

כתובים

)יח( את תקות  -לשון קו וחבל:
)יט( דמו בראשו  -עון הריגתו על ראשו
תהא ,כי הוא יגרום מיתתו .דמו בראשנו -
עון הריגתו תהא עלינו:

 -תהילים פרק צ' ז'-יב'

נו:
ינו ְבאַ ּ ֶפ ָך ּובַ ח ֲָמ ְת ָך נִ ְבהָ ְל ּ
)ז( ִּכי כָ ִל ּ
נו ִל ְמאוֹ ר ּ ָפנֶיךָ:
ָ
)ח( ׁ ַש ּ ָת עֲ וֹ נ ֵ
ינו ְלנֶגְ ֶ ּדך עֲ לֻ ֵמ ּ
ֹת ּ

)ז( ארום אשתיצנא מן תוקפך ומן רוגזך אתבהלנא:
)ח( שויתא חובנא לקבלך עוית טליותנא קבל

נהור אפך:

ֵינו ְכמוֹ הֶ גֶ ה:
ִּכי כָ ל י ֵ
ינו ׁ ָשנ ּ
נו ְב ֶעבְ ָר ֶת ָך ִּכ ִ ּל ּ
ינו ּ ָפ ּ
ָמ ּ

)ט (
קדמך ברוגזך שצינא יומי חינא היך הבל פומא דסתוא:

)ט( ארום כל יומנא אתפניאו

בורֹת ְׁשמוֹ נִ ים ׁ ָשנָה וְ ָר ְה ָּבם ָע ָמל
ינו בָ הֶ ם ִׁש ְב ִעים ׁ ָשנָה וְ ִאם ִּבגְ ּ
)י( יְ ֵמי ְׁשנוֹ ֵת ּ
יש וַ ּנָעֻ פָ ה) :י( יומי שנותנא בעלמא הדין שובעין שנין מתאלמין ואין בגבורתא תמנן
וָ אָ וֶ ן ִּכי גָ ז ִח ׁ
שנין וסוגעיהון ליאות ושקר לחיביא ארום עדו בסרהוביא וטיסין לצפרא:

וכיִ ְראָ ְת ָך ֶע ְב ָר ֶת ָך:
ִמי יוֹ ֵד ַע עֹז אַ ּ ֶפ ָך ּ ְ

)יא(
צדיקיא דדחלין מנך משדכין רוגזך:

)יא( מן הוא דידע לאתבא עושנא דתוקפך אלהין
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חק לישראל – פרשת שלח יום ד'
ינו ּ ֵכן הוֹ ַדע וְ נ ִָביא ְלבַ ב חָ ְכ ָמה:
ִל ְמנוֹ ת י ֵ
ָמ ּ

)יב(
נביא דלביה מבע חוכמתא:

)יב( לממני יומנא כן יתכון להודע ברם

רש"י
)ח( שתה עונותינו לנגדך  -ואת עלומינו את
חטאת נעורינו שמת למאור פניך .עלמינו -
נעורינו כמו )שמואל א יז( בן מי זה העלם.
למאור פניך  -למולך להביט בהם:
)ט( פנו בעברתך  -ופנו ונבערו והלכו להם
בעברתך .כמו הגה  -כדבור הממהר לכלות:
)י( ימי שנותינו בהם שבעים שנה  -שנותינו
אלה בעונותינו אלה ובעלומינו אלה שבעים
שנה הם .ואם בגבורות  -ואם הרבה גברו
ימיו שמונים שנה הם .ורהבם עמל ואון -
וכל הגדולה והשררה שיש לו לאדם בימים
האלה אינם אלא עמל ואון ולמה שהרי כי גז
חיש ונעופ' בתוך עברה מהר אנו עפים

משנה

ומתים .גז  -לשון העברה כמו נגוזו ועבר
)נחום א( ויגז שלוים מן הים )במדבר יא(:
)יא( מי יודע עז אפך  -בימים מועטים
כאלה מי יקנה לו לב לדעת את עז אפך
ליראה אותך .ואתה כיראתך עברתך  -כשם
שאתה יראוי כן עברתך קשה ונפרע מן
החוטאים:
)יב( למנות ימינו כן הודע  -כאשר בתחלה
הודע בעולם את מנין ימינו ארוכים וכיון
שנאריך ימים נוכל לקנות לב ונביא בתוכם
לבב חכמה ,ונביא לשון הבאה) ,וי"א למנות
ימינו כן כמנין כ"ן שבעים שנה ונמות לפי
שיעור ימינו שהן מעט כן תייסר אותנו וכן
ויודע בהם אנשי סוכות( )שופטים ח( )סא"א(:

– סנהדרין פרק ז'

רו ְלבֵ ית ִ ּדיןְ ,ס ִקילָ ה ,שְׂ ֵרפָ ה ,הֶ ֶרג ,וָ חֶ נֶקַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן
)א( אַ ְר ַּבע ִמיתוֹ ת נִ ְמ ְס ּ
נִסקָ ִלין:
אוֹ ֵמר ,שְׂ ֵרפָ הְ ,ס ִקילָ ה ,חֶ נֶק ,וָ הֶ ֶרג .זוֹ ִמצְ וַ ת הַ ּ ְ
רע"ב ) -א( ארבע מיתות .סקילה .שרפה.
הרג .וחנק  -סקילה חמורה משרפה .ושתיהן
מהרג .ושלשתן מחנק ונפקא מיניה למי
שנתחייב שתי מיתות .דקיימא לן דנדון

בחמורה :ר"ש אומר וכו'  -ואין הלכה כר"ש:
זו מצות הנסקלין  -הא דפרשינא בפרקין
דלעיל:

סודר
יו ְמ ׁ ַש ְּק ִעין אוֹ תוֹ בַ זֶּבֶ ל ַעד אַ ְרכּ ּובוֹ ָתיו וְ נוֹ ְתנִ ין ּ ָ
)ב( ִמצְ וַ ת הַ נִּ שְׂ ָר ִפין ,הָ ּ
קָ ׁ ָשה ְלתוֹ ְך הָ ַר ָּכה וְ כוֹ ֵר ְך ַעל צָ וָ ּארוֹ  .זֶה מוֹ ׁ ֵש ְך אֶ צְ לוֹ וְ זֶה מוֹ ׁ ֵש ְך אֶ צְ לוֹ ַעד
ומ ְד ִליק אֶ ת הַ ּ ְפ ִתילָ ה וְ זוֹ ְרקָ ּה ְלתוֹ ְך ּ ִפיו וְ יוֹ ֶר ֶדת ְלתוֹ ְך ֵמ ָעיו
ׁ ֶש ּפוֹ ֵתחַ אֶ ת ּ ִפיוַ ּ ,
יו
וְ חוֹ ֶמ ֶרת אֶ ת ְּבנֵי ֵמ ָעיוַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
הוא ִאם ֵמת ְּבי ָָדם לֹא הָ ּ
הודה אוֹ ֵמר ,אַ ף ּ
ומ ְד ִליק
ְמקַ יְ ּ ִמין בּ וֹ ִמצְ וַ ת שְׂ ֵרפָ ה ,אֶ ָּלא ּפוֹ ְת ִחין אֶ ת ּ ִפיו ִּבצְ בַ ת ׁ ֶשלּ ֹא ְבטוֹ בָ תוֹ ּ ַ
אֶ ת הַ ּ ְפ ִתילָ ה וְ זוֹ ְרקָ הּ ְלתוֹ ְך ּ ִפיו וְ יוֹ ֶר ֶדת ְלתוֹ ְך ֵמ ָעיו וְ חוֹ ֶמ ֶרת אֶ ת ְּבנֵי ֵמ ָעיו.
יפוהָ ח ֲִבילֵ י
אֱל ֶ
אָ ַמר ַר ִּבי ִ
יעזֶר ּ ֶבן צָ דוֹ קַ ,מעֲ ֶ ׂשה ְּבבַ ת כּ ֹהֵ ן אַ חַ ת ׁ ֶשזִ ּנְּ ָתה ,וְ ִה ִּק ּ
רו לוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשלּ ֹא הָ יָה בֵ ית ִ ּדין ׁ ֶשל אוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה ָּב ִקי:
פוהָ  .אָ ְמ ּ
זְ מוֹ רוֹ ת ּושְׂ ָר ּ
רע"ב ) -ב( משקעין אותו  -שלא יתהפך
אנה ואנה ותפול הפתילה על בשרו :קשה
לתוך הרכה  -כורכים סודר קשה לתוך הרכה
קשה מבפנים לחנוק ורכה מבחוץ להגין :את

הפתילה  -פתילה של אבר מדליק .ומתוך
לתוך פיו :וחומרת  -כווצת ל' חמרמרו מעי
)איכה א( וילפינן מבני אהרן שנאמר בהם
)ויקרא י( וכל בית ישראל יבכו את השרפה
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ולא נשרפו גופתם דהא כתיב )שם( ויקרבו
וישאום בכתנותם ה"נ מתקיימת מצות שרפה
אף על פי שאין נשרפים אלא בני מעים בלבד
והכי עדיף טפי .דכתיב )שם יט( ואהבת
לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה :אף הוא אם
מת בידם  -כלומר אם היה מת בידם על ידי
חניקתם קודם זריקת הפתילה :לא היו

מקיימים מצות שרפה  -לפיכך לא היו
חונקים אותו אלא פותחים את פיו בצבת
טאנלויי"א בלע"ז ואין הלכה כרבי יהודה:
שלא היה בית דין של אותה שעה בקי -
צדוקין היו שאין להם ג"ש אלא קרא
כמשמעו:

כות עוֹ ָ ׂשהַ .ר ִּבי
יו ַמ ִּתיזִ ין אֶ ת ר ׁ
ֹאשוֹ ַּב ּ ַסיִ ף ְּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶשהַ ּ ַמ ְל ּ
)ג( ִמצְ וַ ת הַ ֶנה ֱָרגִ ים ,הָ ּ
ֹאשוֹ ַעל הַ ּ ַס ָ ּדן וְ קוֹ צֵ ץ ַּב ּקוֹ ִפיץ.
יחין אֶ ת ר ׁ
הוא זֶה ,אֶ ָּלא ַמנִּ ִ
יְ ּ ָ
וול ּ
הודה אוֹ ֵמר ,נִ ּ ּ
יו ְמ ׁ ַש ְ ּק ִעין אוֹ תוֹ ַּבזֶּבֶ ל ַעד
רו לוֹ  ,אֵ ין ִמ ָ
יתה ְמנ ֻּוֶלֶ ת ִמ ּזוֹ ִ .מצְ וַ ת הַ ּ ֶנ ֱחנ ִָקין ,הָ ּ
אָ ְמ ּ
ְ
ְ
ְ
סודר קָ ׁ ָשה ְלתוֹ ך הָ ַר ָּכה וְ כוֹ ֵרך ַעל צַ וָ ּארוֹ  ,זֶה מוֹ ׁ ֵשך אֶ צְ לוֹ
אַ ְרכּ ּובוֹ ָתיו וְ נוֹ ְתנִ ין ּ ָ
וְ זֶה מוֹ ׁ ֵש ְך אֶ צְ לוֹ ַעד ׁ ֶש ּנ ְַפ ׁשוֹ יוֹ צְ אָ ה:
רע"ב ) -ג( רבי יהודה אומר ניוול הוא זה
 שהרגו מעומד ונופל :סדן  -עץ שוהתקועה בארץ כמות של נפחים .ובברייתא
פירש טעמו דפליג רבי יהודה אדרבנן מפני

שאמר תורה )שם יח( ובחוקותיהם לא תלכו.
ואמרי ליה רבנן כיון דכתיב סייף באורייתא.
דאמר קרא נקום ינקם )שמות כא( לא מינייהו
גמרינן והלכה כחכמים:

כור,
)ד( אֵ לּ ּו הֵ ן הַ נִּ ְסקָ ִלין ,הַ ָּבא ַעל הָ אֵ ם ,וְ ַעל אֵ ׁ ֶשת הָ אָ ב ,וְ ַעל הַ ַּכ ָּלה ,וְ ַעל הַ זְ ּ ּ
וְ ַעל הַ ְּבהֵ ָמה ,וְ הָ ִא ּ ׁ ָשה הַ ְמ ִביאָ ה אֶ ת הַ ְּבהֵ ָמה ,וְ הַ ְמגַ ֵ ּדף ,וְ הָ עוֹ בֵ ד עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה,
ידעוֹ נִ י ,וְ הַ ְמחַ ֵּלל אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת ,וְ הַ ְמקַ ֵּלל אָ ִביו
וְ הַ ּנוֹ ֵתן ִמזּ ְַרעוֹ לַ ּמֹלֶ ְךּ ,ובַ ַעל אוֹ ב וְ ְ ּ
וְ ִא ּמוֹ  ,וְ הַ ָּבא ַעל נַעֲ ָרה הַ ְמאֹ ָרסָ ה ,וְ הַ ּ ֵמ ִסית ,וְ הַ ּ ַמ ִ ּדיחַ  ,וְ הַ ְמכַ ּ ׁ ֵשףּ ,ובֵ ן סוֹ ֵרר
הודה
ומ ּ ׁש ּום אֵ ׁ ֶשת אָ בַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ּומוֹ ֶרה .הַ ָּבא ַעל הָ אֵ ם ,חַ יָּב ָעלֶ יהָ ִמ ּ ׁש ּום אֵ ם ּ ִ
אוֹ ֵמר ,אֵ ינוֹ חַ ָיּב אֶ ָּלא ִמ ּ ׁש ּום הָ אֵ ם ִּב ְלבָ ד .הַ ָּבא ַעל אֵ ׁ ֶשת אָ ב ,חַ יָּב ָעלֶ יהָ
יתת אָ ִביוֵ ּ ,בין
ישֵ ּ ,בין ְּבחַ יֵּי אָ ִביו ּ ֵבין ְלאַ חַ ר ִמ ַ
ומ ּ ׁש ּום אֵ ׁ ֶשת ִא ׁ
ִמ ּ ׁש ּום אֵ ׁ ֶשת אָ ב ּ ִ
ומ ּ ׁש ּום
ואין .הַ ָּבא ַעל ַּכ ָּלתוֹ  ,חַ יָּב ָעלֶ יהָ ִמ ּ ׁש ּום ַּכ ָּלתוֹ ּ ִ
רוסין ּ ֵבין ִמן הַ נִּ ּ ׂש ּ ִ
ִמן הָ אֵ ּ ִ
רוסין ּ ֵבין ִמן
יתת ְּבנוֹ ֵ ּ ,בין ִמן הָ אֵ ּ ִ
ישֵ ּ ,בין ְּבחַ יֵּי ְּבנוֹ ּ ֵבין ְלאַ חַ ר ִמ ַ
אֵ ׁ ֶשת ִא ׁ
כור וְ ַעל הַ ְּבהֵ ָמה ,וְ הָ ִא ׁ ָשה הַ ְמ ִביאָ ה אֶ ת הַ ְּבהֵ ָמהִ .אם
ואין .הַ ָּבא ַעל הַ זְ ּ ּ
הַ נִּ ּ ׂש ּ ִ
אָ ָדם חָ ָטאְּ ,בהֵ ָמה ֶמה חָ ָטאת ,אֶ ָּלא ְל ִפי ׁ ֶש ָּבאת לָ אָ ָדם ּ ַת ּקָ לָ ה ַעל י ָָדהּ ְ ,ל ִפכָ ךְ
רו זוֹ
תוב ִּת ּ ָסקֵ לָּ .דבָ ר אַ חֵ רֶ ׁ ,שלּ ֹא ְתהֵ א הַ ְּבהֵ ָמה עוֹ בֶ ֶרת ַּב ּ ׁש ּוק וְ י ְ
ֹאמ ּ
אָ ַמר הַ ָּכ ּ
נִסקַ ל ּ ְפלוֹ נִ י ַעל י ָָד ּה:
ִהיא ׁ ֶש ּ ְ
רע"ב ) -ד( אלו הן הנסקלין  -אית מינייהו
דכתיב בהו סקילה בהדיא והנך דלא כתיבא
בהו סקילה כתיב בהו דמיו בו דמיהו בם וכל
מקום שנאמר דמיו בו דמיהם בם אינו אלא
סקילה דילפינן מאוב וידעוני דכתיב )ויקרא
כ( באבן ירגמו אותם דמיהם בם :והנותן
מזרעו למולך  -קסבר האי תנא מולך לאו
ע"ג הוא אלא חק ע"ג בעלמא הוא מדתנא
ע"ג .ותנא מולך :והמקלל אביו ואמו  -חמור

ממכה .דאיכא תרתי קלון אביו ואמו .ומוציא
שם שמים לבטלה .דהא תנן אינו חייב עד
שיקללם בשם :המסית  -את היחידים:
והמדיח  -עיר הנדחת :והמכשף  -דכתיב
)שמות כב( מכשפה לא תחיה וסמיך ליה כל
שוכב עם בהמה מות יומת מה שוכב עם
בהמה בסקילה אף מכשפה בסקילה :הבא על
האם חייב עליה  -שתי חטאות דבכולהו
עריות )כתיב בהו כרת וכתיב בהו חלוק
חטאות( ואתי' בגוף א' .וכן הלכה :בין מן
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האירוסין  -דכיון שקדשה אשתו היא .דכתיב
)ויקרא כ( ואיש כי יקח אשה משע' לקיחה

נקראת אשתו והך קיחה קדושין הן .דגמר
קיחה קיחה משדה עפרון:

)ה( הַ ְמגַ ֵ ּדף אֵ ינוֹ חַ יָּב ַעד ׁ ֶשיְ ּפָ ֵר ׁש אֶ ת הַ ּ ׁ ֵשם .אָ ַמר ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ּ ֶבן קָ ְרחָ הְּ ,בכָ ל
נוי,
נוי י ּ ֶַכה יוֹ סֵ י אֶ ת יוֹ סֵ י .נִ גְ ַמר הַ ִ ּדין ,לֹא הוֹ ְרגִ ין ְּב ִכ ּ ּ
יוֹ ם ָ ּדנִ ין אֶ ת הָ ֵע ִדים ְּב ְכ ּ ּ
אֲלים אֶ ת הַ ּגָ דוֹ ל ׁ ֶש ָּבהֶ ן וְ אוֹ ְמ ִרים לוֹ
חוץ וְ ׁשוֹ ִ
אֶ ָּלא מוֹ צִ ִ
יאים אֶ ת ָּכל הָ אָ ָדם לַ ּ
הוא אוֹ ֵמר ,וְ הַ ַ ּדיָּנִ ים עוֹ ְמ ִדין ַעל ַרגְ לֵ יהֶ ן וְ קוֹ ְר ִעין
אֱמוֹ ר ַמה ּ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמ ְע ּ ָת ְּבפֵ ּ ׁ
רוש ,וְ ּ
הו:
הו ,וְ הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
ישי אוֹ מֵ ר אַ ף אֲנִ י ָּכמוֹ ּ
וְ לֹא ְמאַ ִחין .וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י אוֹ ֵמר אַ ף ֲאנִ י ָּכמוֹ ּ
רע"ב ) -ה( עד שיפרש את השם  -ויברך
השם בשם שנאמר )שם כד( ונוקב שם ה'
בנקבו שם שינקוב השם בשם :בכל יום  -כ"ז
שהיו נושאים ונותנים בבדיקת העדים :היו
דנין אותן בכנוי  -כל אדם שמהפך דבר
ומדבר כמי שמקלל ותולה באחר קרוי כנוי
בלשון חכמים ובלשון מקרא כי לא ידעתי
אכנה )איוב לב( :יכה יוסי את יוסי .אני
שמעתי מפני שהוא בן ארבע אותיות ועולה
בגימטריא אלהי"ם לכך מכנה שם בן ד'
אותיות ליוסי :נגמר הדין  -ובאי' ב"ד לומר

חייב הוא .לא היו יכולים להרגו על פי עדות
זו ששמעו .שהרי לא שמעו מפיהם אלא
קללת כטי :אלא מוציאים את כל האדם
לחוץ  -דגנאי הוא להשמיע ברכת השם
לרבים :וקורעין ולא מאחין  -עולמית
תפירה אלכסנדריס שאין הקריעה נכרת .אבל
שאר תפירות מותר :אף אני שמעתי כמוהו -
ואינו צריך להזכיר ברכת שם בשם :והשלישי
אומר  -אתיא כמאן דאמר מה שנים עדות
אחת .אף שלשה עדות אחת:

)ו( הָ עוֹ בֵ ד עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ,אֶ חָ ד הָ עוֹ בֵ ד ,וְ אֶ חָ ד הַ ּזוֹ בֵ חַ  ,וְ אֶ חָ ד הַ ְמקַ ּטֵ ר ,וְ אֶ חָ ד
הַ ְמנ ּ ֵַס ְך ,וְ אֶ חָ ד הַ ּ ִמ ְׁש ּ ַתחֲוֶה ,וְ )אֶ חָ ד( הַ ְמקַ ְּבלוֹ ָעלָ יו לֶ אֱלוֹ ַּה ,וְ הָ אוֹ ֵמר לוֹ אֵ ִלי
יש
ַשק וְ הַ ְמכַ ּ ֵבד וְ הַ ּ ַמ ְר ִּביץ וְ הַ ּ ַמ ְר ִחיץ וְ הַ ּ ָס ְך וְ הַ ּ ַמ ְל ִּב ׁ
אַ ּ ָתה .אֲבָ ל הַ ְמגַ ּ ֵפף וְ הַ ְמנ ּ ׁ ֵ
שה .הַ ּנוֹ ֵדר ִּב ְׁשמוֹ וְ הַ ְמקַ יֵּם ִּב ְׁשמוֹ  ,עוֹ בֵ ר ְּבלֹא
וְ הַ ּ ַמנְ ִעיל ,עוֹ בֵ ר ְּבלֹא ַתעֲ ֶ ׂ
קוליס,
ַתעֲ ֶ ׂשה .הַ ּפוֹ ֵער ַעצְ מוֹ ְלבַ ַעל ּ ְפעוֹ ר ,זוֹ ִהיא עֲ בוֹ ָדתוֹ  .הַ ּזוֹ ֵרק אֶ בֶ ן ְל ַמ ְר ּ ִ
זוֹ ִהיא עֲ בוֹ ָדתוֹ :
רע"ב ) -ו( אחד העובד  -בדבר שדרך
עבודתו בכך :ואחד הזובח וכו'  -ואף על פי
שאין דרך עבודתה באחת מד' עבודות הללו.
חייב .וכל שאר עבודות חוץ מאלו .אינו חייב
עד שיעבור כדרך עבודתה :והמקבלו עליו
לאלוה  -אפילו באמירה בעלמא .דאתקש
לזביחה .דכתיב )שמות לב( ויזבחו לו ויאמרו
אלה אלהיך :והאומר לו אלי אתה  -בפניו
ואתא סיפא לגלויי רישא דאי תנא רישא ה"א
ה"מ בפניו אבל שלא בפניו לא .תנא סיפא
בפניו .מכלל דרישא שלא בפניו .ואפילו הכי
חייב :המגפף  -מחבק :עובר בל"ת  -לא
תעבדם יתירה כתיב :הנודר בשמו  -קונם

עלי כל פירות שבעולם בשם ע"ג פלוני:
המקיים  -נשבע :עובר בל"ת  -ושם אלהים
אחרים לא תזכירו )שם כג( :הפוער עצמו -
מחריז רעי לפניו :זו היא עבודתו  -ואפילו
נתכוין לבזותו .הואיל וזו היא עבודתו חייב
חטאת :והזורק אבן למרקולים  -שעובדים
אותו בזריקת אבנים .והמסלק אבן מלפניו
נמי חייב .שעובדים אותו נמי בסלוק אבנים:
מרקולים  -חלוף השבח .מר לשון חלוף הוא.
כמו במר דכנתא .במר דשחוטה .קלוס שבח:
זו היא עבודתו  -ואפילו נתכוין לרוגמו חייב
חטא:

)ז( הַ ּנוֹ ֵתן ִמזּ ְַרעוֹ לַ ּמֹלֶ ְך ,אֵ ינוֹ חַ יָּבַ ,עד ׁ ֶשיִ ּ ְמסוֹ ר לַ ּמֹלֶ ְך וְ יַעֲ ִביר ָּבאֵ ׁשָ .מסַ ר
לַ ּמֹלֶ ְך וְ לֹא הֶ עֱ ִביר ָּבאֵ ׁש ,הֶ עֱ ִביר ָּבאֵ ׁש וְ לֹא ָמסַ ר לַ ּמֹלֶ ְך ,אֵ ינוֹ חַ יָּבַ ,עד
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ׁ ֶשיִ ּ ְמסוֹ ר לַ ּמֹלֶ ְך וְ יַעֲ ִביר ָּבאֵ ׁשַּ .ב ַעל אוֹ ב זֶה ִפיתוֹ ם הַ ְמ ַד ֵּבר ִמ ּ ׁ ֶש ְחיוֹ  ,וְ יִ ְ ּדעוֹ נִ י זֶה
הַ ְמ ַד ּ ֵבר ְּב ִפיו ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו ִב ְס ִקילָ ה ,וְ ִהנִּ ְׁשאָ ל ָּבהֶ ם ְּבאַ זְ הָ ָרה:
רע"ב ) -ז( שימסור למולך  -מוסרו ביד
הכומרים :ויעביר באש  -מעבירו מצד זה
לצד זה :עד שימסור ויעביר באש  -שנאמר
)ויקרא יח( לא תתן להעביר וכתיב התם
)דברים יח( לא ימצא בן מעביר בנו ובתו
באש .מה העברה האמורה שם באש .אף
העברה האמורה כאן באש :אוב זה פיתום -
לוקח גולגלת של מת לאחר שנתעכל הבשר
ומקטיר לה ושואל ממנה עתידות והיא
משיבה :והמדבר משחיו  -ויש שעושים

שישיב המת דרך בית השחי :וידעוני  -חיה
ששמה ידוע וצורתה כצורת אדם בפניה וידיה
ורגליה .והיא מחוברת בטבורה לחבל היוצא
מן השורש שנשרש בארץ שמשם חיותה.
וכשרוצים לצוד אותה מורי' בחצי' אל החבל
עד שהוא נפסק והיא מתה מיד והיא קרויה
בלשון חכמים בר נש דטור :והנשאל בהם -
שבא ושואל בהם להגיד לו דבר העתיד כגון
שאול :באזהרה  -דאל תפנו אל האובות:

)ח( ְמחַ ֵּלל אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבתְּ ,ב ָדבָ ר ׁ ֶשחַ יּ ִָבין ַעל זְ דוֹ נוֹ ָּכ ֵרת וְ ַעל ִׁשגְ גָ תוֹ חַ ּ ָטאת.
נויַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר
הַ ְמקַ ֵּלל אָ ִביו וְ ִא ּמוֹ  ,אֵ ינוֹ חַ יָּבַ ,עד ׁ ֶשיְ ּקַ ְ ּללֵ ם ַּב ּ ׁ ֵשםִ .ק ְ ּללָ ם ְּב ִכ ּ ּ
ְמחַ ּיֵב וַ חֲכָ ִמים ּפוֹ ְט ִרין:
רע"ב ) -ח( עד שיקלל' בשם  -באחד מן
השמות המיוחדים :קללם בכנוי  -רחום חנון

ארך אפים:

תולָ ה ְמאֹ ָרסָ ה וְ ִהיא
)ט( הַ ָּבא ַעל נַעֲ ָרה הַ ְמאֹ ָרסָ ה ,אֵ ינוֹ חַ יָּב ַעד ׁ ֶש ְּתהֵ א נַעֲ ָרה ְב ּ
אשוֹ ן ִּב ְס ִקילָ ה וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י ְּבחֶ נֶק:
או ָעלֶ יהָ ְׁשנַיִ ם ,הָ ִר ׁ
ְבבֵ ית אָ ִביהָ ָּ .ב ּ
רע"ב ) -ט( עד שתהא נערה  -ולא קטנה
פחותה מבת י"ב שנה ויום אחד ולא בוגרת
שעברו עליה י"ב שנה וששה חדשים ויום
אחד :בתולה  -ולא בעולה .ואם נבעלת שלא
כדרכה עדיין בתולה היא .ואפילו באו עליה

י' בני אדם כלם שלא כדרכם כלם בסקילה:
מאורסת  -ולא נשואה :והיא בבית אביה -
שאם מסר האב לשלוחי הבעל הבא עליה
אחר כך אינו בסקילה אלא בחנק:

)י( הַ ּמֵ ִסית ,זֶה הֶ ְדיוֹ ט ׁ ֶשהֵ ִסית ,וְ הַ ּ ֵמ ִסית אֶ ת הַ הֶ ְדיוֹ ט ,אָ ַמר לוֹ י ֵׁש יִ ְראָ ה
יעהָּ .כל חַ יָּבֵ י
ְּב ָמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ יָּ ,כ ְך אוֹ כֶ לֶ תָּ ,כ ְך ׁשוֹ ָתהָּ ,כ ְך ְמ ִטיבָ הָּ ,כ ְך ְמ ִר ָ
חוץ ִמ ּזוֹ  .אָ ַמר ִל ְׁשנַיִ ם וְ הֵ ן ֵע ָדיו,
ִמיתוֹ ת ׁ ֶש ַּב ּתוֹ ָרה אֵ ין ַמ ְכ ִמינִ ין עֲ לֵ יהֶ םּ ,
הוא אוֹ מֵ ר י ֶׁש ִלי חֲבֵ ִרים
ְמ ִב ִ
יאין אוֹ תוֹ ְלבֵ ית ִ ּדין וְ סוֹ ְק ִלין אוֹ תוֹ  .אָ ַמר ְלאֶ חָ דּ ,
ְ
רום וְ אֵ ינוֹ יָכוֹ ל ְל ַד ּ ֵבר ִּב ְפנֵיהֶ םַ ,מ ְכ ִמינִ ין לוֹ ֵע ִדים
רוֹ צִ ים ְּבכָ ךִ .אם הָ יָה ָע ּ
חוד ,וְ הַ ָּלה אוֹ ֵמר לוֹ ,
הוא אוֹ ֵמר לוֹ אֱמוֹ ר ַמה ּ ׁ ֶשאָ ַמ ְר ּ ָת ִלי ְביִ ּ
אֲ חוֹ ֵרי הַ ּגָ ֵדר ,וְ ּ
ְ
ינו ׁ ֶש ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ נֵלֵ ך וְ נַעֲ בוֹ ד ֵעצִ ים וַ אֲבָ נִ ים.
הוא אוֹ ֵמר לוֹ הֵ יאַ ך נַנִּ יחַ אֶ ת ֱאלֹהֵ ּ
וְ ּ
ְ
ְ
נו,
ִאם חוֹ זֵר בּ וֹ ֲ ,ה ֵרי זֶה
נו וְ כָ ך יָפֶ ה לָ ּ
מוטָ ב .וְ ִאם אָ ַמר ָּכך ִהיא חוֹ בָ ֵת ּ
ּ
יאין אוֹ תוֹ ְלבֵ ית ִ ּדין וְ סוֹ ְק ִלין אוֹ תוֹ  .הָ אוֹ ֵמר
הָ עוֹ ְמ ִדין ֵמאֲ חוֹ ֵרי הַ ּגָ ֵדר ְמ ִב ִ
ְ
ְ
זַבחַ  .אַ ְק ִטיר,
ֲזַבחַ  ,נֵלֵ ך ּונְ ּ ֵ
ֲזַבחַ  ,אֵ לֵ ך וַ א ּ ֵ
אֶ עֱ בוֹ ד ,אֵ לֵ ְך וְ אֶ עֱ בוֹ ד ,נֵלֵ ְך וְ נַעֲ בוֹ ד .א ּ ֵ
אֵ לֵ ְך וְ אַ ְק ִטיר ,נֵלֵ ְך וְ נ ְַק ִטירֲ .אנ ּ ֵַס ְך ,אֵ לֵ ְך וַ ֲאנ ּ ֵַס ְך ,נֵלֵ ְך ּונְ סַ ּ ֵס ְך .אֶ ְׁש ּ ַתחֲוֶ ה ,אֵ לֵ ְך
וְ אֶ ְׁש ּ ַתחֲוֶה ,נֵלֵ ְך וְ נִ ְׁש ּ ַתחֲוֶ ה .הַ ּ ַמ ִ ּדיחַ  ,זֶה הָ אוֹ ֵמר נֵלֵ ְך וְ נַעֲ בוֹ ד עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה:
רע"ב ) -י( זה הדיוט שהסית  -דוקא
הדיוט שהסית .שנביא המסית מיתתו בחנק:

והמסית את ההדיוט  -לאו דוקא שלא מצינו
חילוק בין מסית את ההדיוט למסית את
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הנביא אלא למעוטי מסית את הרבים .כגון
מדיחי עיר וישראל שמיתתו בחנק :מכמינין -
לשון מארב :אם היה המסית ערום ואינו
יכול לדבר בפניהם  -כלומר אומי לניסת
שאינו יכול לדבר בפניהם מפני יראת בית דין:
ביחוד  -כלומר אין איש עמנו ויכול אתה

לומר עתה מה שאמרת לי כבר :האומר
אעבוד  -באחד מכל הלשונות הללו הוי
מסית וחייב :המדיח  -ואם מדיח את הרבים
הוא אינו חייב עד שיאמר בלשון רבים נלך
ונעבוד:

)יא( הַ ְמכַ ּ ׁ ֵשף הָ עוֹ ֶ ׂשה ַמעֲ ֶ ׂשה ,חַ יָּב ,וְ לֹא הָ אוֹ חֵ ז אֶ ת הָ ֵעינַיִ םַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר
טור וְ אֶ חָ ד לוֹ קֵ ט חַ יָּב,
ש ַעְׁ ,שנַיִ ם לוֹ ְק ִטין ִק ּ ׁש ּ ִ
ִמ ּ ׁש ּום ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻ
ואין ,אֶ חָ ד לוֹ קֵ ט ּ ָפ ּ
טור:
הָ עוֹ ֶ ׂשה ַמעֲ ֶ ׂשה חַ יָּב ,הָ אוֹ חֵ ז אֶ ת הָ ֵעינַיִ ם ּ ָפ ּ
רע"ב ) -יא( העושה מעשה  -ממש
בסקילה :ולא האוחז את העינים  -מראה
לבריות כאילו עושה .ואינו עושה כלום :שנים
לוקטים קשואים  -במכשפות בפנינו אחד
מהן ליקט וחייב מיתה .וחברו ליקט ופטור

גמרא

מן המיתה .כיצד .העושה מעשה שלקט ממש
בכשפים חייב .והאוחז את העינים .הראה לנו
כאילו נתקבצו כלן למקום אחד והקשואים לא
זזו ממקומן .פטור מן המיתה:

– סנהדרין דף נח' ע"ב

אמר רבי חנינא עובד כוכבים שהכה את ישראל חייב מיתה שנאמר ויפן
כה וכה וירא כי אין איש ]ויך את המצרי[ וגו' ואמר רבי חנינא הסוטר
לועו של ישראל כאילו סוטר לועו של שכינה שנאמר מוקש אדם ילע
קודש :אמר ריש לקיש המגביה ידו על חבירו אף על פי שלא הכהו נקרא
רשע שנאמר ויאמר לרשע למה תכה רעך למה הכית לא נאמר אלא למה
תכה אף על פי שלא הכהו נקרא רשע )אמר( זעירי אמר רבי חנינא נקרא
חוטא שנאמר ואם לא לקחתי בחזקה וכתיב ותהי חטאת הנערים גדולה
מאד רב הונא אמר תיקצץ ידו שנאמר וזרוע רמה תשבר רב הונא קץ ידא
רבי אלעזר אומר אין לו תקנה אלא קבורה שנאמר ואיש זרוע לו הארץ
ואמר רבי אלעזר לא נתנה קרקע אלא לבעלי זרועות שנאמר ואיש זרוע
לו הארץ ואמר ריש לקיש מאי דכתיב עובד אדמתו ישבע לחם אם עושה
אדם עצמו כעבד לאדמה ישבע לחם ואם לאו לא ישבע לחם ואמר ריש
לקיש עובד כוכבים ששבת חייב מיתה שנאמר ויום ולילה לא ישבותו
ואמר מר אזהרה שלהן זו היא מיתתן אמר רבינא אפילו שני בשבת
וליחשבה גבי שבע מצות כי קא חשיב שב ואל תעשה קום עשה לא קא
חשיב והא דינין קום עשה הוא וקא חשיב קום עשה ושב אל תעשה נינהו
ואמר רבי יוחנן עובד כוכבים שעוסק בתורה חייב מיתה שנאמר תורה צוה
לנו משה מורשה לנו מורשה ולא להם וליחשבה גבי שבע מצות מאן
דאמר מורשה מיגזל קא גזיל לה מאן דאמר מאורסה דינו כנערה
המאורסה דבסקילה מיתיבי היה רבי מאיר אומר מניין שאפילו עובד
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כוכבים ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול שנאמר אשר יעשה אותם האדם
וחי בהם כהנים לוים וישראלים לא נאמר אלא האדם הא למדת שאפילו
עובד כוכבים ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול התם בשבע מצות דידהו:
רש"י על הגמרא
ויך את המצרי  -משום דהכה איש עברי:
מוקש אדם ילע קדש  -הנוקש את האדם
היינו ישראל שקרויין אדם ,דכתיב )יחזקאל
לד( ואתנה צאני צאן מרעיתי אדם אתם אתם
קרויין אדם וכו' :ילע קודש  -כאלו לועה את
הקדש ,כלומר כסוטר על לועו :סוטר -
מכה :אם לא לקחתי בחזקה  -בבני עלי
כתיב ,שהיו תוקפים בבשר הזבחים ,ואמר אם
לא תתן לי אקח בחזקה ,דהיינו כמרים ידו
שהיו מגזמין להכות :וזרוע רמה  -הרגיל
לרום ידו על חבירו :קץ ידא  -מאדם אחד
שהיה רגיל להכות את חבירו ,וקנסו בכך
כדאמר בפרקין דלעיל )מו ,א( בית דין היו
מכין ועונשין שלא מן התורה לעשות סייג
וגדר לדבר :איש זרוע  -איש שמניף זרוע לו
הארץ מתוקנת לקבורה ,כלומר ראוי להמיתו
ולקוברו :לא נתנה קרקע  -כלומר אין ראוי
לקנות קרקע אלא לבני זרוע ,מפני שהתגר
רבה על ידי קרקע שבאות בהמות ומפסידות,
וגנבים באין וגונבין ,ועוררין עליו וצריך שיהא
חזק לעמוד כנגדן :כעבד לאדמה  -לעסוק
בה תמיד לחרישה והשקאה וניכוש ועידור:
נכרי ששבת  -ממלאכתו יום שלם חייב מיתה
שנאמר יום ולילה לא ישבותו וקא דריש ליה
לא ישבותו ממלאכה דאבני אדם נמי קאי,
ולא תימא לא ישבותו אהך ששת עתים דקרא
קאי כלומר לא יבטלו ולא יפסקו מלהיות,
פשיטא לא גרסינן דהא טובא קא משמע לן,
דאבני אדם קאי :אמר רבינא אפילו שני

זוהר

בשבת  -לא תימא שביתה דקאמר ריש לקיש
לשום חובה קאמר ,דלא לכוון לשבות כגון
בשבת שהוא יום שביתה לישראל או אחד
בשבת ששובתין בו ,אלא מנוחה בעלמא קא
אסר להו ,שלא יבטלו ממלאכה ואפילו יום
שאינו בר שביתה ,שני בשבת יומא קמא דלאו
יום בר שביתה נקט ,והוא הדין דהוה מצי
למינקט שלישי ורביעי :קום עשה לא חשיב
 והאי לא ישבותו קום עשה מלאכה היא:והא דינין קום עשה  -משפט הוא ,וקא
חשיב :ומשני קום עשה ושב אל תעשה הוא
 קום עשה משפט ,ושב ואל תעשה עול,אפילו אינו מצוה לעשות משפט והוא יושב
ובטל ,מוזהר הוא שלא לעשות עול ,ואזהרת
לא תעשו עול )ויקרא יט( אינה קום עשה
משפט אלא לחודה קיימא ,שב והבטל מלא
תעשה עול ,אבל אזהרת לא תשבות על
כרחיך אינה אלא קום עשה :מורשה לנו -
ולא להם ,ואיכא משום גזל כדמפרש :מורשה
מאורסה  -אמוראי איכא דדרשי בהו גבי עם
הארץ בפרק אלו עוברין בפסחים )מט ,ב(:
מיגזל קא גזל לה  -והא קא חשיב גזל ,וכן
נערה המאורסה דהא בכלל גילוי עריות הוא:
האדם  -ר' מאיר דלית ליה אתם קרויין אדם
ולא נכרים קרוין אדם ,ור' שמעון היא דדרש
לה במסכת יבמות )סא ,א( :בשבע מצות
דידהו  -עוסקין בהלכות אותן שבע מצות
להיות בקיאין בהן:

– שלח דף קעה' ע"ב

קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הו ִּב ְבנֵי
הודהַּ ,כ ּ ָמה סַ הֲ ֵדי ָע ִביד ּ ְ
אָ ַמר ִר ִּבי יְ ּ ָ
הוא ְלאַ ְסהֲ ָדא ְּב ּ
יך ּ
יה .קָ ם ְּבצַ ְפ ָרא אוֹ ִׁשיט ַרגְ לוֹ י
ימין לָ ק ְֳבלֵ ּ
ֲדותא קַ יְ ִ
ובסַ ה ּ ָ
יטא ּ ְ
הו ְּב ֵע ָ
נ ָׁ
ָשא ,וְ כֻ ְ ּל ּ
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ידיו
יהַ ,מ ְכ ִריזִ ין וְ אָ ְמ ִרין) ,שמואל א ב( ַרגְ לֵ י ח ֲִס ָ
קֳבלֵ ּ
ימין לָ ְ
ְל ֵמהַ ְך ,סָ ה ֲַדיָּיא קַ יְ ִ
ֲשר ּ ֵתלֵ ְך) .משלי ד( ּ ַפ ֵּלס ַמ ְע ּגַ ל ַרגְ לֶ ָך.
יִ ְׁשמוֹ ר וְ גוֹ ') .קהלת ד( ְׁשמוֹ ר ַרגְ ְל ָך ַּכא ׁ ֶ
אַ ְפ ּ ַתח ֵעינוֹ י ְל ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א ְּב ָע ְל ָמא ,סָ הֲ ַד ּיָיא אָ ְמ ֵרי) ,משלי ד( ֵעינ ָ
יטו.
ֶיך ְל ֹנכַ ח י ִַּב ּ
קָ ם ְל ַמ ְ ּללָ א ,סָ הֲ ַד ּיָיא אָ ְמ ֵרי )תהלים לד( נְ צוֹ ר ְל ׁשוֹ נְ ָך מֵ ָרע וְ גוֹ ' .אוֹ ִׁשיט יְ דוֹ י
סור ֵמ ָרע וַ עֲ ֵ ׂשה טוֹ ב:
ְּב ִמ ֵּלי ָע ְל ָמא ,סָ ה ֲַד ּיָיא אָ ְמ ֵרי )תהלים לד( ּ
ש ָטן עוֹ ֵמד ַעל יְ ִמינוֹ ְלשִׂ ְטנוֹ .
ָאות .וְ ִאי לָ אְּ ,כ ִתיב )זכריה ג( וְ הַ ּ ָ ׂ
הו ,י ּ
ִאי צַ יִ ית ְל ּ
פולחָ נָא
ילאִ .אי ָּבעֵ י ַּבר נ ָׁש ְל ִא ְׁש ּ ַת ְ ּדלָ א ְּב ּ ְ
יה ְּבחוֹ בוֹ י ְל ֵע ָּ
הו סָ ֲה ִדין ָעלֵ ּ
ּ ֻכ ְ ּל ּ
ְ
ימין ְלאַ ְסהֲ ָדא ָעלֵ יהּ
יה ,וְ קַ יְ ִ
הו סָ ֲה ִדין סַ ּנֵיגוֹ ִרין קַ ּ ֵמ ּ
ְד ּ ְ
הואֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ְ
ָטבָ אןְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִאצְ ְט ִריך לֵ יהּ :
זַקפָ א
יה ּ ֵבין ֵעינוֹ יָּ .ב ֵעי ְל ְ
יש ּ
ילין ְּב ֵר ׁ ֵ
קָ ם ְּבצַ פְ ָראְ ,מבָ ֵר ְך ַּכ ָמה ִּב ְרכָ אן .אֲ נָח ְּת ִפ ִ
צועין ּ ַת ְליָין
ור ּ ִ
יהְ ּ .
יש ּ
ישא ִע ָּלאָ ה ,אָ ִחיד וְ ָר ִׁשים ַעל ֵר ׁ ֵ
יה ,חָ ֵמי ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
יש ּ
ֵר ׁ ֵ
יה .אוֹ ִׁשיט
אר ּ
ומהַ אי גִּ יסָ א ָעל ִל ּ ֵביהּ  .הָ א אֶ ְס ּ ָת ַּכל ִּביקָ ָרא ְ ּד ָמ ֵ
ֵמהַ אי גִּ יסָ א ּ ֵ
ישא .אַ ְה ָ ּדר יְ ֵדיהּ
ורא ִ ּד ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
יְ דוֹ י ,חָ ֵמי יְ ָדא אַ ח ֲָראִ ,מ ְתקַ ּ ְׁש ָרא ְּב ִק ּ ׁש ּ ָ
יה,
סות ּ
טופָ א ְ ּד ִמצְ וָ הְּ ,באַ ְר ַּבע זִ יוְ יָין ִ ּד ְכ ּ ֵ
אר ּ
יה ְ ּד ָמ ֵ
וְ ִא ְס ּ ָת ַּכל ִּביקָ ֵר ּ
יהִ .א ְתעֲ ּטָ ף ְּב ִע ּ ּ
מות אַ ְר ַּבע .אַ ְר ַּבע סַ ה ֲֵדי ְק ׁשוֹ ט ְ ּד ַמ ְל ָּכאַ ּ ,ת ְליָיא
אַ ְר ַּבע ַמ ְל ִכין נ ְָפ ִקין ְלקַ ְד ּ
הו ַּכעֲ נ ִָבים ְּב ִא ְת ְּכלָ א:
ֵמאַ ְר ַּבע זִ יוְ יָין ,וְ ַת ְליָין ְּב ּ
ומהַ אי ְס ָטר.
יה ַּכ ָמה עֲ נ ִָביםֵ ,מהַ אי ְס ָטר ּ ֵ
יהו חַ ד ,וְ ּ ַת ְליָין ּ ֵב ּ
ָמה אַ ְת ְּכלָ אּ ְ ,ד ִא ּ
הו,
ַּכ ְך הַ איִ ,מצְ וָ ה ח ֲָדא ,וְ ּ ַת ְליָין ּ ֵב ּ
יה ַּכ ָמה עֲ נ ִָבים ,וְ זָגִ ין ּוזְ מוֹ ִרין צְ ִר ִירין ְּב ּ
יה ְּבכָ ל
ינון ִׁש ְב ָעה צְ ִר ִירין ִ ּד ְתכֶ ְל ּ ָתאְּ ,דבָ ֵעי ְלכַ ְרכָ א ּ ֵב ּ
ִׁש ְב ָעה ְר ִה ִ
יטין ִא ֵּלין ִא ּ ּ
יהו ַעל ְּתלֵ יסַ ר.
חַ ד וְ חָ ד ,אוֹ ְלאַ ְס ּגָ אָ ה ַעד ְּתלֵ יסַ רַ ,מאן ְ ּדיוֹ ִסיף ,לָ א יוֹ ִסיף ָעלַ יְ ּ
ַמאן ְ ּדיִ ְמ ַעט ,לָ א יִ ְמ ַעט ִמ ּ ִׁש ְב ָעה:
יה
חוטא ְ ּדאַ ְב ָרהָ םְּ ,דזָכָ ה ּ ֵב ּ
הוא ָרזָא ְ ּד ָדוִ ד ַמ ְל ָּכא .וְ ָדא ּ ָ
וְ ָתאנָא ,הַ אי ְּתכֵ לֶ תּ ,
הודה אוֹ ֵמרִּ ,כ ּ ֵסא
ִל ְבנוֹ י ַּב ְתרוֹ יַ .מאי ְּתכֵ לֶ תַ ּ .ת ְכ ִלית ְ ּד ֹכ ָּלא) .ודאי( ִר ִּבי יְ ּ ָ
הַ ָּכבוֹ ד ִא ְק ֵרי:
יע ָתא ְ ּדכ ָֹּלא וַ ַ ּדאיְּ .דהָ א
ינְתא ְׁש ִב ָ
יהי ְׁש ִכ ּ ָ
ִר ִּבי יִ צְ חָ ק אָ ַמרִׁ ,ש ְב ָעה ְּכ ִריכָ ן ְ ּד ִא ִ
שר
שרְּ ,תלַ ת עֲ ַ ׂ
יתא אַ ח ֲָרנִ יןַ ,על יְ ָדא ְ ּדצַ ִ ּדיק .וְ ִאי ְּתלַ ת עֲ ַ ׂ
ִהיא ִמ ְת ָּב ְרכָ א ִמ ִׁש ּ ָ
הו:
מוהָ ִּב ְתלַ ת עֲ ַ ׂ
ינוןְּ ,כ ָמה ְ ּד ּ ְ
שר ְמ ִכילָ ן .וְ הַ אי ִהיא ּ ִפ ְתחָ א ְ ּדכֻ ְ ּל ּ
אוק ּ
ִא ּ ּ
נונָא ְ ּדאָ זִ יל ְּביַם
ור ִׁש ָ
חוטא חַ דְ ּ ,
וְ ִהיא ּ ָ
ימא ִּבגְ וָ ונָהָ אּ ,וגְ וָ ונָא ִ ּדילָ ּה נ ִָפיקֵ ,מחַ ד ּ
ילא ֵמ ַע ְרסָ א
לוי ְל ֵע ָּ
ִּכ ּנ ֶֶרת .וְ ִכ ּנ ֶֶרת ַעל ְׁש ָמ ּה ִא ְת ְק ֵרי .וְ ַעל ָ ּדאִּ ,כ ּנוֹ ר הֲוָ ה ּ ָת ּ
ישא
הו ִּכ ּנוֹ ר ְ ּד ָדוִ ד ְמנ ַּגֵ ן ֵמאֵ לָ יוְ ,ל ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
ְּד ָדוִ דְּ ,דהָ א )דדוד( וַ ַ ּדאי ִאי ּ
ור ְסיָיא:
יעא ַעד כּ ּ ְ
ומ ְר ִק ָ
יעאֵ ּ ,
ובגִ ין ָּכ ְך ,גְּ וָ ונוֹ י ָעיֵיל ַעד ְר ִק ָ
ִע ָּלאָ הְ ּ .
ְ
היא) .אסתר ג(
וְ הָ כָ א ְּכ ִתיב ִמצְ וָ הְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )מלכים ב יח( ִמצְ וַ ת הַ ּ ֶמלֶ ך ִ
דוע אַ ּ ָתה עוֹ בֵ ר אֵ ת ִמצְ וַ ת הַ ּ ֶמלֶ ְך) .נחמיה יא( ִּכי ִמצְ וַ ת הַ ּ ֶמלֶ ְך:
ַמ ּ ַ
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הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ט'
)ה( ואחר שישלים כל התפלה ישב ויפול על פניו ויטה מעט הוא וכל הציבור ויתחנן
והוא נופל וישב ויגביה ראשו הוא ושאר העם ומתחנן מעט בקול רם מיושב ואחר כך
יעמוד שליח ציבור לבדו ואומר קדיש פעם שנייה והם עונים כדרך שעונין בתחלה
ואומר והוא רחום וכו' תהלה וכו' הוא עומד והם יושבים והם קוראים עמו ואחר כך
אומר ובא לציון גואל וכו' ואני זאת וכו' ואתה קדוש וקרא זה אל זה ואמר קדוש
וגומר הקדושה והם עונין קדוש קדוש שלש פעמים וחוזר וקורא הקדושה תרגום ואומר
ותשאני רוח וכו' וקורא אותו תרגום ואומר יי' ימלוך לעולם ועד וקוראהו תרגום כדי
להבין העם:
)ו( ואלו הפסוקים שלפני הקדושה ושל אחריה עם תרגומן הם הנקראין סדר קדושה
ואחר כך מתחנן בדברי תחנונים ובפסוקי רחמים ואומר קדיש וכל העם עונין כדרכן
ונפטרין:

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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