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חק לישראל – פרשת חיי שרה יום ב'
תורה -

בראשית פרק כג'

)ז( וַ יָּקָ ם אַ ְב ָרהָ ם וַ ִּי ְׁש ּ ַתח ּו ְל ַעם הָ אָ ֶרץ ִלבְ נֵי חֵ ת) :ז( וַ יָּקָ ם אַ ְב ָרהָ ם וַ ִּי ְׁש ּ ַתח ּו ְל ַעם
הָ אָ ֶרץ ִל ְבנֵי חֵ ת) :ז( וְ קָ ם אַ ְב ָרהָ ם ו ְּסגִ יד ְל ַע ּ ָמא ְדאַ ְר ָעא ִל ְבנֵי ִח ּ ָתאָ ה:

)ח( וַ יְ ַד ּ ֵבר ִא ּ ָתם לֵ אמֹר ִאם י ֵׁש אֶ ת נ ְַפ ְׁשכֶ ם ִל ְקבּ ֹר אֶ ת ֵמ ִתי ִמ ְ ּלפָ נַי ְׁש ָמעוּנִי
ו ִּפגְ ע ּו ִלי ְּב ֶעפְ רוֹ ן ּ ֶבן צֹחַ ר) :ח( וַ יְ ַד ּ ֵבר ִא ּ ָתם לֵ אמֹר ִאם י ֵׁש אֶ ת נ ְַפ ְׁשכֶ ם ִל ְקבּ ֹר אֶ ת ֵמ ִתי
ימר ִאם ִאית ַרעֲ וָ א ְבנ ְַפ ְׁשכוֹ ן ְל ִמ ְק ַּבר
ִמ ְ ּלפָ נַי ְׁש ָמעוּנִ י ו ִּפגְ ע ּו ִלי ְ ּב ֶע ְפרוֹ ן ּ ֶבן צֹחַ ר) :ח( ו ַּמ ֵּליל ִע ּ ְמהוֹ ן ְל ֵמ ָ
קֳד ַמי קַ ִּביל ּו ִמ ִּני ו ְּבע ּו ִלי ִמן ֶע ְפרוֹ ן ַּבר צוֹ חַ ר:
יתי ִמן ָ
יָת ִמ ִ

ש ֵדה ּו ְּבכֶ סֶ ף ָמלֵ א
אֲשר ִּב ְקצֵ ה ָ ׂ
ֶׁ
)ט( וְ יִ ּ ֶתן ִלי אֶ ת ְמ ָע ַרת הַ ּ ַמ ְכ ּ ֵפלָ ה אֲ ׁ ֶשר לוֹ
יִ ְּתנ ֶּנָה ִ ּלי ְ ּבתוֹ כֲכֶ ם לַ אֲ חֻ ַּזת קָ בֶ ר) :ט( וְ יִ ּ ֶתן ִלי אֶ ת ְמ ָע ַרת הַ ּ ַמ ְכ ּ ֵפלָ ה אֲ ׁ ֶשר לוֹ ֲא ׁ ֶשר
ש ֵדה ּו ְ ּבכֶ סֶ ף ָמלֵ א יִ ְּתנ ֶּנָה ִ ּלי ְּבתוֹ ֲככֶ ם לַ אֲ חֻ ַּזת קָ בֶ ר:
ִ ּב ְקצֵ ה ָ ׂ

יה
)ט( וְ יִ ּ ֶתן ִלי יָת ְמ ָע ַרת ָּכפֶ ְל ּ ָתא ִדּ י לֵ ּ

יה ְּבכַ ְס ּ ָפא ְׁש ִלים יִ ְּתנִ י ַנ ּה ִלי ּ ֵבינֵיכוֹ ן ְלאַ חֲסָ נַת ְקבו ָּרא:
דִּ י ִּב ְס ַטר חַ ְקלֵ ּ

ישב ְּבתוֹ ְך ְּבנֵי חֵ ת וַ יּ ַַען עֶ פְ רוֹ ן הַ ִח ִּתי אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם ְּבאָ זְ נֵי בְ נֵי חֵ ת
)י( וְ ֶעפְ רוֹ ן ׁ ֵ
ְ
ישב ְ ּבתוֹ ך ְ ּבנֵי חֵ ת וַ י ַַּען ֶע ְפרוֹ ן הַ ִח ִּתי אֶ ת
ש ַער ִעירוֹ לֵ אמֹר) :י( וְ ֶע ְפרוֹ ן ׁ ֵ
ְלכֹל ָּבאֵ י ׁ ַ
ָתב ְּבגוֹ ְּבנֵי ִח ּ ָתאָ ה וְ אָ ֵתיב עֶ ְפרוֹ ן
ש ַער ִעירוֹ לֵ אמֹר) :י( וְ עֶ ְפרוֹ ן י ֵ
אַ ְב ָרהָ ם ְ ּבאָ זְ נֵי ְבנֵי חֵ ת ְלכֹל ָּבאֵ י ׁ ַ
ימר:
יה ְל ֵמ ָ
קֳדם ְּבנֵי ִח ּ ָתאָ ה ְלכָ ל ָעלֵ י ְּת ַרע קַ ְר ּ ֵת ּ
ִח ּ ָתאָ ה יָת אַ ְב ָרהָ ם ָ

רש"י
)ח( נפשכם  -רצונכם :ופגעו לי  -לשון
בקשה כמו )רות א( אל תפגעי בי:
)ט( המכפלה  -בית ועליה על גביו ד"א
שכפולה בזוגות )עירובין נג( :בכסף מלא -
אשלם כל שוויה וכן דוד אמר לארונה )דה"א
כא( בכסף מלא:

נביא

)י( ועפרון ישב  -כתיב חסר אותו היום
מנוהו שוטר עליהם מפני חשיבותו של
אברהם שהי' צריך לו עלה לגדולה :לכל באי
שער עירו  -שכולן בטלו ממלאכתן ובאו
לגמול חסד לשרה:

– מלכים א' פרק א' ז'-י'

וַ ִּי ְהי ּו ְדבָ ָריו ִעם יוֹ אָ ב ּ ֶבן צְ ר ּויָה וְ ִעם אֶ ְבי ָָתר הַ כּ ֹהֵ ן וַ יּ ְַעזְ ר ּו אַ ח ֲֵרי ֲאדֹנִ יָּה:

)ז(
והוו פתגמוהי בעצה עם יואב בר צרויה ועם אביתר כהנא וסעדין בתר אדוניה:

)ז(

ֲשר
)ח( וְ צָ דוֹ ק הַ כּ ֹהֵ ן ו ְּב ָניָה ּו בֶ ן יְ הוֹ י ָָדע וְ נ ָָתן הַ ּנ ִָביא וְ ִׁש ְמ ִעי וְ ֵר ִעי וְ הַ ִּגבּ וֹ ִרים א ׁ ֶ
ְל ָדוִ ד לֹא הָ י ּו ִעם אֲ דֹנִ יָּה ּו) :ח( וצדוק כהנא ובניהו בר יהוידע ונתן נביא ושמעי ורעי וגבריא די
לדוד לא הוו בעצת אדוניהו:

אֲשר אֵ צֶ ל ֵעין רֹגֵל וַ ִּי ְק ָרא
)ט( וַ ִּיזְ ַּבח ֲאדֹנִ יָּה ּו צֹאן וּבָ קָ ר ו ְּמ ִריא ִעם אֶ בֶ ן הַ זֹּחֶ לֶ ת ׁ ֶ
ְ
מלֶ ך) :ט( ונכיס אדוניהו עאן
אֶ ת ָּכל אֶ חָ יו ְּבנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך ו ְּלכָ ל אַ נְ ׁ ֵשי יְ הו ָּדה ַע ְב ֵדי הַ ּ ֶ
ותורין ופטימין עם אבן סכותא דין בסטר עין קצרא וזמין ית כל אחוהי בני מלכא ולכל גברי יהודה
עבדי מלכא:

וְ אֶ ת נ ָָתן הַ ּנ ִָביא וּבְ ָניָה ּו וְ אֶ ת הַ ִּגבּ וֹ ִרים וְ אֶ ת ְׁשלֹמֹה אָ ִחיו לֹא קָ ָרא:

)י(
נביא ובניהו וית גבריא וית שלמה אחוהי לא זמין:
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חק לישראל – פרשת חיי שרה יום ב'
רש"י
)ז( עם יואב בן צרויה  -לפי שהיה יודע
שבלבו של דוד עליו ,על שהרג את אבנר
ועמשא ואבשלום ,וסופו שיצוה את בנו
המולך תחתיו עליו ,לפיכך היה רוצה שימלוך
זה על ידו ,ויאהבנו .ועם אביתר הכהן -
שנסתלק מן הכהונה משברח דוד מירושלים
מפני אבשלום ,ששאל באורים ותומים ולא
עלתה לו ,שנאמר )שמואל ב טו כד( :ויעל
אביתר ,והיה מבני בניו של עלי ,וידע שלא
ישמש בימי שלמה ,שהרי נאמר לעלי )שמואל
א ב לה( :והקימותי לי כהן נאמן והתהלך
לפני משיחי ,והיה חפץ שיעמוד זה על ידו:

כתובים

)ח( ונתן הנביא  -שנבא לדוד ששלמה ימלוך,
כמו שנאמר בדברי הימים )א כב ט( :ושלמה
יהיה שמו:
)ט( ומריא  -שור של פטם .אבן הזוחלת -
אבן גדולה ,שהיו הבחורים מנסין בה את
כחם להזיזה ולגררה ,לשון מים זוחלין,
)דברים לב כד( :זוחלי עפר .ויונתן תרגם:
אבן סכותא ,שעומדין עליה וצופין למרחוק.
עין רוגל  -תירגם יונתן :עין קצרא ,הוא
כובס ,שמתקן בגדי צמר ברגליו ,על ידי
בעיטה:
)י( ואת שלמה אחיו לא קרא  -שיודע היה,
שהתנבא עליו הנביא למלוך:

 -משלי פרק ד' כא'-כד'

)כא( אַ ל י ִ ַּליז ּו ֵמ ֵעינ ָ
ֶיך ׁ ָש ְמ ֵרם ְּבתוֹ ְך ְלבָ בֶ ָך:
שרוֹ ַמ ְר ּ ֵפא:
)כב( ִּכי חַ ִּיים הֵ ם ְלמֹצְ אֵ יהֶ ם ו ְּלכָ ל ְּב ָ ׂ

)כא( לא נזלן מעינך נטרנון בגויה דלבך:
)כב( מטול דחיי אנון למן דמשכח להון

ולכולא בשריה מאסי:

ִמ ָּכל ִמ ְׁש ָמר נְ צֹר ִל ּ ֶב ָך ִּכי ִמ ּ ֶמנּ ּו ּתוֹ צְ אוֹ ת חַ ִּיים:

)כג(
דמניה הוא מפקנא דחיי:

)כג( מכל זהורא נטר לבך מטול

הָ סֵ ר ִמ ּ ְמ ָך ִע ְ ּק ׁשוּת ּ ֶפה ו ְּלזוּת שְׂ פָ ַתיִ ם הַ ְרחֵ ק ִמ ּ ֶמ ָּך:

)כד(
ועאתא דשפותא ארחק מנך:

)כד( אעבר מנך עקומא דפומא

רש"י
)כב( למוצאיהם  -לשון מציאה:
)כג( מכל משמר  -מכל מה שאמרה תורה
השמר נצור לבך )מעבור עליו( בין עבירה
קלה בין עבירה חמורה .כי ממנו תוצאות
חיים  -כי מאותו שהוא קל יהיו לך חיים
ושכר גדול אם תקיימנו ,כך דרש ר' תנחומא:

משנה

)כד( הסר ממך עקשות פה  -לא תעשה דבר
שילעיזו בו הבריות ויעקימו עליך פיהם.
עקשות פה  -לשון עקום כמו תם אני
ויעקשני )איוב ט( ובמשנה שיניה עקומות
ועקושות .ולזות שפתים  -עקמימות שפתים
שלא ירחיבו הבריות פה עליך:

 -שבת פרק ה'
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)א( ַּב ּ ֶמה ְּבהֵ ָמה יוֹ צְ אָ ה וּבַ ּ ָמה אֵ ינ ָּה יוֹ צְ אָ ה .יוֹ צֵ א הַ ָּג ָמל ְּבאַ ְפסָ ר ,וְ נָאקָ ה
בַ חֲטָ ם ,וְ לֻ ְבדְּ ִקיס ִּב ְפ ֻר ְמ ִּביָּא ,וְ סוּס ְּב ׁ ֵשיר ,וְ כָ ל ַּבעֲ לֵ י הַ ּ ׁ ֵשיר יוֹ צְ ִאים ַּב ּ ׁ ֵשיר
וְ נִ ְמ ׁ ָש ִכים ַּב ּ ׁ ֵשיר ,ו ַּמ ִּזין עֲ לֵ יהֶ ן וְ טוֹ ְב ִלין ִּב ְמקוֹ ָמן:
רע"ב ) -א( במה בהמה יוצאה  -לפי
שאדם מצווה על שביתת בהמתו בשבת ,ומידי
דמינטרא ביה הבהמה לא הוי כמשאוי ,ומידי
דלא מינטרא ביה הוי כמשאוי :אפסר  -חבל
שקושרים על פי הבהמה :והנאקה  -בגמרא
מוקי לה בנאקה לבנה דוקא ,שצריכה
נטירותא יתירתא :בחטם  -לוקחין כמין
טבעת של ברזל ונוקבין חוטם הנאקה
ומכניסין אותה בתוכו :לובדקס  -חמור הבא
ממדינת לוד ,והם קשים וחזקים וצריכין
שמירה יותר משאר חמורים הנמצאים בישוב:
בפרומביא  -רסן של ברזל :בשיר  -כמין
אצעדה סביב צוארו וטבעת קבועה בו

ומכניסין בטבעת חבל ומושכין הבהמה :וכל
בעלי השיר  -כגון כלבים של ציידים וחיות
קטנות :יוצאים בשיר  -כרוך על צוארן
החבל הקבוע בשיר :ונמשכין בשיר  -ואם
רצה מושך הבהמה בחבל שבשיר :ומזין
עליהן במקומן  -כמות שהן בצואר הבהמה
אם נטמאו במת :וטובלים במקומן -
מכניסים הבהמה במים להטביל השיר.
ואע"ג דקיימא לן שכל הכלים המיוחדים
לבהמה אין מקבלין טומאה ,השיר וכיוצא בו
מקבל טומאה וצריך טבילה ,הואיל ונעשו
לאדם שינהיג בו את הבהמה ככלי העשוי
לתשמיש אדם דמי:

)ב( חֲמוֹ ר יוֹ צֵ א ְב ַמ ְרדַּ ַעתִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ִהיא ְק ׁשו ָּרה לוֹ  .זְ כָ ִרים יוֹ צְ ִאין ְלבו ִּבין.
ְרחֵ לוֹ ת יוֹ צְ אוֹ ת ְׁשחוּזוֹ תְּ ,כבוּלוֹ ת ו ְּכבוּנוֹ ת .הָ ִע ִּזים יוֹ צְ אוֹ ת צְ רוּרוֹ תַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י
אוֹ סֵ ר ְּבכֻ ָּלן ,חוּץ ִמן הָ ְרחֵ ִלין הַ ְּכבוּנוֹ תַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרִ ,ע ִּזים יוֹ צְ אוֹ ת
צְ רוּרוֹ ת ְלי ּ ֵַב ׁש ,אֲבָ ל לֹא לֶ חָ לָ ב:
רע"ב ) -ב( במרדעת  -כמין אוכף קטן,
ומניחים אותו על החמור כל היום כולו כדי
שיתחמם :בזמן שהיא קשורה לו  -מערב
שבת ,דגלי דעתיה שהחמור צריך לו לחממו,
כדאמרי אינשי חמרא אפילו בתקופת תמוז
קריר ליה ,ולאו משאוי הוא .אבל לקשור
מרדעת על החמור בשבת אסור ,לפי שאי
אפשר לקשרה לו אלא אם כן סומך עצמו
בצדי הבהמה ונמצא משתמש בבעלי חיים,
ואם עבר וקשרו אסור לצאת בו :לבובין -
בעור שקושרים להם כנגד זכרות שלא יעלו
על הנקבות :שחוזות  -שאוחזים אליה שלהן
קשורה למעלה כדי שיעלו עליהם זכרים:
כבולות  -שכובלים אליה שלהן וקושרים

אותן ברגליהן כדי שלא יעלו עליהם זכרים:
כבונות  -שקושרים בגד סביב הכבשים ביום
שנולדים לשמור צמרן שלא יטנף :צרורות -
דדיהן צרורות ,פעמים ליבש החלב שמהדקים
אותן בחוזק ,ופעמים קושרין להם כיס
בדדיהן שלא יטפטף החלב לארץ ויפסד :רבי
יוסי אוסר בכולן  -דמשאוי הוא :חוץ מן
הכבונות  -שהוא שמירת צמרן שלא יטנף
והוי להו תכשיט :יוצאות צרורות ליבש  -רבי
יהודה סבירא ליה כתנא קמא דלאו משאוי
הוא ,מיהו ליבש דמהדק שפיר ליכא למגזר
דלמא נפיל ואתי לאתויי ,אבל לחלב דלא
מהדק שפיר אסור ,חיישינן דלמא נפיל ואתי
לאתויי .והלכה כתנא קמא:

)ג( וּבַ ּ ָמה אֵ ינ ָּה יוֹ צְ אָ ה .לֹא יֵצֵ א גָ ָמל ִּב ְמטוּטֶ לֶ ת ,לֹא ָעקוּד וְ לֹא ָרגוּל ,וְ כֵ ן
ְׁשאָ ר ָּכל הַ ְּבהֵ מוֹ ת .לֹא יִ ְק ׁשֹר ְּג ַמ ִ ּלים זֶה בָ זֶה וְ יִ ְמ ׁש ְֹך .אֲבָ ל ַמ ְכנִ יס חֲבָ ִלים
ְלתוֹ ְך יָדוֹ וְ יִ ְמ ׁש ְֹך ,ו ִּב ְלבַ ד ׁ ֶשלּ ֹא יִ כְ ר ְֹך:
רע"ב ) -ג( מטוטלת  -חתיכה של מטלית
קשורה בזנבו לסימן או לדבר אחר :עקוד -

שקושרים ידיהם עם הרגלים בכבלים שלא
יברחו :רגול  -שכופפין ידו על זרועו
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וקושרין :לא יקשור גמלים זה בזה וימשוך -
אחד וכולן הולכין ,שלא יראה כמוליכן בשוק
למכרן :אבל מכניס הוא חבלים לתוך ידו -
והוא שלא יהיו ראשי החבלים תלויין ויוצאין
מתחת ידו לארץ טפח או יותר ,כדי שלא
יראה כמי שנושא חבלים תלויין בידו :ובלבד

שלא יכרוך  -לאו לענין שבת קא מיירי
השתא אלא לענין כלאים ,והכי קאמר,
המכניס חבלים בידו קצתם של פשתן וקצתם
של צמר לא יכרוך זו בזו ,דכי כריך להו הוו
כלאים וידו מתחממת באחיזתן ואסור:

)ד( אֵ ין חֲמוֹ ר יוֹ צֵ א ְב ַמ ְרדַּ ַעת ִּבזְ ַמן ׁ ֶשאֵ י ָנהּ ְק ׁשו ָּרה לוֹ  ,וְ לֹא ְבזוּג ,אַ ף ַעל ּ ִפי
ׁ ֶשהוּא פָ קוּק ,וְ לֹא ְבסֻ ָּלם ׁ ֶש ְּבצַ ָ ּוארוֹ  ,וְ לֹא ִב ְרצו ָּעה ׁ ֶש ְּב ַרגְ לוֹ  .וְ אֵ ין הַ ּ ַת ְרנְ גוֹ ִלין
יוֹ צְ ִאין ְּבחו ִּטין וְ לֹא ִב ְרצוּעוֹ ת ׁ ֶש ְּב ַרגְ לֵ יהֶ ן .וְ אֵ ין הַ ְּזכָ ִרים יוֹ צְ ִאין ַּבעֲ גָ לָ ה ׁ ֶש ּ ַתחַ ת
הָ אַ ְליָה ׁ ֶש ָּלהֶ ן .וְ אֵ ין הָ ְרחֵ ִלים יוֹ צְ אוֹ ת חֲנוּנוֹ ת .וְ אֵ ין הָ ֵעגֶל יוֹ צֵ א בְ גִ ימוֹ ן .וְ לֹא
פָ ָרה ְּבעוֹ ר הַ ּ ֻק ּ ָפד ,וְ לֹא ִב ְרצו ָּעה ׁ ֶש ֵּבין קַ ְרנֶיהָ ָ ּ .פ ָרתוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן
עֲ ז ְַריָה הָ יְ ָתה יוֹ צְ אָ ה ִב ְרצו ָּעה ׁ ֶש ּ ֵבין קַ ְרנֶיהָ ֶ ׁ ,שלּ ֹא ִב ְרצוֹ ן חֲכָ ִמים:
רע"ב ) -ד( בזוג  -כמין פעמון שתולין
בצואר הבהמה שתשמיע קול בהליכתה:
אע"פ שהוא פקוק  -במוכין ,דהשתא אין
הענבל שלו מקשקש להשמיע קול ,מפני
שנראה כמוליכו למכור בשוק :בסולם
שבצוארו  -כשיש לו מכה נותנים בצוארו
עצים כמין שתי וערב כדי שלא יחזיר ראשו
לחכך חבורתו :ולא ברצועה שברגלו  -בהמה
שמכה רגליה זו בזו בהליכתה עושין לה כמין
טבעת של רצועה עבה וקושרין אותה במקום
שרגליה מנקשות זו בזו :בחוטין  -שעושים
להן לסימנא שלא יתחלפו בתרנגולות אחרים:
ולא ברצועות  -שקושרין שתי רגליהן יחד
ברצועה קצרה שלא ידלגו וישברו את הכלים:
בעגלה שתחת האליה  -כמין עגלה קטנה
קושרין תחת האליה של הכבשים שאלייתן

גמרא

גדולה כדי שלא תלקה באבנים ובסלעים:
חנונות  -עץ אחד יש ששמו יחנון ,מביאין
קיסם ממנו ומניחין לה בחטמה כדי
שתתעטש ויפלו התולעים שבראשה .ולזכרים
אין צריכין לעשות כן ,שמתוך שמנגחים זה
בזה נופלין התולעים מאליהם :בגימון -
כמין עול של גמי נותנים על צואר העגל
שיהא למוד לכוף ראשו כשיגדל :בעור הקופר
 שרץ שנימיו חדין כמחט ,וקושרין עורובדדי הפרה שלא יינקוה השרצים :ולא
ברצועה שבין קרניה  -בין לנוי בין לשמור
אסור ,דכל נטירותא יתירתא משאוי הוא:
פרתו של רבי אלעזר בן עזריה  -לא שלו
היתה אלא של שכנתו ,ועל שלא מיחה בה
נקראת על שמו:

 -שבת דף נד' ע"ב

פרתו של רבי אלעזר בן עזריה :וחדא פרה הויא ליה והא אמר רב ואמרי
לה אמר רב יהודה אמר רב תריסר אלפי עגלי הוה מעשר רבי אלעזר בן
עזריה מעדריה כל שתא ושתא תנא לא שלו היתה אלא של שכינתו היתה
ומתוך שלא מיחה בה נקראת על שמו רב ורבי חנינא ורבי יוחנן ורב
חביבא מתנו בכוליה דסדר מועד כל כי האי זוגא חלופי רבי יוחנן ומעייל
רבי יונתן כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי
ביתו באנשי עירו נתפס על אנשי עירו בכל העולם כולו נתפס על כל
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העולם כולו אמר רב פפא והני דבי ריש גלותא נתפסו על כולי עלמא כי
הא דאמר רבי חנינא מאי דכתיב ה' במשפט יבא עם זקני עמו ושריו אם
שרים חטאו זקנים מה חטאו אלא אימא על זקנים שלא מיחו בשרים רב
יהודה הוה יתיב קמיה דשמואל אתאי ההיא איתתא קא צווחה קמיה ולא
הוה משגח בה אמר ליה לא סבר ליה מר אוטם אזנו מזעקת דל גם הוא
יקרא ולא יענה אמר ליה שיננא רישך בקרירי רישא דרישיך בחמימי הא
יתיב מר עוקבא אב בית דין דכתיב בית דוד כה אמר ה' דינו לבקר משפט
והצילו גזול מיד עושק וגו':
רש"י על הגמרא
)מתנו( בכולי סדר מועד כל כי האי זוגא -
ארבעתן יחד :חלופי ר' יוחנן  -יש מחליפין
ר' יוחנן ומעיילי ר' יונתן :נתפש  -נענש על
עבירות שבידן :בכל העולם כולו  -בכל
ישראל ,כגון מלך ונשיא שאפשר לו למחות,

זוהר

שיראין מפניו ומקיימין דבריו :זקנים -
סנהדרין :רישך בקרירי  -אני שאני רבך איני
נכוה ,אבל מר עוקבא שהוא ראש לי ולך,
ואב בית דין יכווה בחמין :דכתיב בית דוד
וגו'  -לא ענש אלא מי שבידו לשפוט:

– חיי שרה דף קל' ע"א

ּ ָתא ֲחזֵי ,ז ַָּכ ִאין ִאינוּן צַ דִּ יקַ יָא דְּ ִא ְת ְּגנִ יז ְלה ּו ַּכ ּ ָמה ָט ִבין ְלהַ הוּא ַע ְל ָמא ,וְ לֵ ית
אריהוֹ ן וְ י ְָד ֵעי ְל ִא ְתדַּ ְּבקָ א ְּבה ּו
ימאָ ה ְּבכָ ל ִאינוּן ְּכ ִאינוּן דְּ י ְָד ֵעי ָרזָא ְד ָמ ֵ
אֲתר ּ ְפנִ ָ
ַ
ָ
ֱלהים זוּלָ ֶתך ,יַעֲ ֶ ׂשה
ְּבכָ ל יוֹ ָמאַ ,על ִא ֵּלין ְּכ ִתיב) ,ישעיה סד( ַעיִ ן לא ָראָ ָתה א ִ
ִל ְמחַ ּ ֵכה לוֹ :
ַמאי ִל ְמחַ ּ ֵכה לוֹ ְּ ,כ ָמא ְדאַ ְּת אָ ֵמר )איוב לב( ִח ָּכה אֶ ת ִאיּוֹ ב ִּב ְדבָ ִרים .וְ ִא ֵּלין
ירא
יקין לָ ּה ,ו ְּמחַ ָּכאן לָ ּה ְל ִמנְ ַדע ְּב ִר ָ
ִאינוּן דְּ ָדח ֲִקין ְל ִמ ָּלה ְדחָ ְכ ְמ ָתא ,וְ ָדיְ ִ
אריהוֹ ן ִמ ְׁש ּ ַת ַּבח ְּבהוֹ ן ְּבכָ ל
אריהוֹ ןִ ,א ֵּלין ִאינוּן דְּ ָמ ֵ
ְד ִמ ָּלה ,וְ ִא ְׁש ְּתמוֹ ְד ָעא ְל ָמ ֵ
אלין ָּכל ּ ַת ְרעֵ י ִד ְל ֵעילָ א
ישין ,וְ ִא ֵּלין ָע ִ
אלין ּ ֵבין ִע ָּל ִאין קַ דִּ ִׁ
יוֹ ָמאִ ,א ֵּלין ִאינוּן דְּ ָע ִ
ידהוֹ ן ,ז ַָּכאָ ה חוּלָ קֵ יהוֹ ן ְּב ַע ְל ָמא ֵדין ו ְּב ַע ְל ָמא ְדאָ ֵתי:
וְ לֵ ית ַמאן דְּ יִ ְמחֵ י ִּב ֵ
יה ְּכ ְדקָ א יָאוֹ ת ְלבָ ַתר
אר ּ
נְדע ו ְּל ִא ְתדַּ ְּבקָ א ְּב ָמ ֵ
ּ ָתא ֲחזֵי ,אַ ְב ָרהָ ם ָעאל ְל ִמ ַ
ְ
אֲתר דְּ כָ ל
יתא ,וְ זָכָ ה ְּב ִאינוּן יוֹ ִמין ִע ָּל ִאין ,וְ ִא ְת ָּב ַרך ֵמ ַ
דְּ אַ ְקדִּ ים עוֹ בָ דוֹ י ְּבקַ ְד ִמ ָ
ְ
אֲתר
ַ
ִּב ְרכָ אן נָפְ קֵ י ִמ ּ ַת ּ ָמן ,דִּ ְכ ִתיב וַ יְ ָי ֵּב ַרך אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם ַּבכּ ֹלַ .מאי ַּבכּ ֹל.
דְּ נַהֲ ָרא דְּ לָ א ּ ַפ ְסקֵ י ֵמימוֹ י ְל ָע ְל ִמין:
אָ ַמר ִר ִּבי ִחיָּיא ּ ָתא ֲחזֵי ,דְּ אַ ְב ָרהָ ם לָ א ָּב ָעא ְל ִא ְת ָע ְרבָ א ִּבנְ ׁ ֵשי ַע ְל ָמא
ו ְּל ִא ְתדַּ ְּבקָ א ִּב ְׁשאָ ר ַע ִמין עוֹ ְב ֵדי כּ וֹ כָ ִבים ו ַּמ ָּזלוֹ תְּ ,בגִ ין דִּ נְ ׁ ַשיָּיא דִּ ְׁשאָ ר ַע ּ ִמין
עוֹ ְב ֵדי עֲ בוֹ ַדת כּ וֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת ִאינוּן סָ אֲ ִבין ְלגו ְּב ַריְ יה ּו ו ְּל ִאינוּן דְּ ִמ ְתדַּ ְּב ִקין
אֲתר נ ְָפקֵ י
ְּבהוֹ ןְּ ,בגִ ין דְּ כַ ד אַ ְב ָרהָ ם י ַָדע חָ ְכ ְמ ָתא ,י ַָדע ִע ְק ָרא וְ ׁ ָש ְר ׁ ָשא ו ֵּמאָ ן ַ
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יה דְּ לָ א יִ ּ ַסב ִא ְּת ָתא
אֲבין ְּב ַע ְל ָמא ,וְ ַעל דָּ א אוֹ ֵמי ְל ַע ְבדֵּ ּ
וְ ׁ ַש ְטיָין רוּחֵ י ְמסָ ִ
יה ִמ ּ ְׁשאָ ר ַע ּ ִמין:
ִל ְב ֵר ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה'
)ד( כל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו וכל מי
שנאמר בו יהרג ואל יעבור ונהרג ולא עבר הרי זה קידש את השם ואם היה בעשרה
מישראל הרי זה קידש את השם ברבים כדניאל חנניה מישאל ועזריה ורבי עקיבא
וחביריו ואלו הן הרוגי מלכות שאין מעלה על מעלתן ועליהן נאמר כי עליך הורגנו
כל היום נחשבנו כצאן טבחה ועליהם נאמר אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח וכל
מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור ועבר ולא נהרג הרי זה מחלל את השם ואם היה
בעשרה מישראל הרי זה חילל את השם ברבים ובטל מצות עשה שהיא קידוש השם
ועבר על מצות לא תעשה שהיא חלול השם ואעפ"כ מפני שעבר באונס אין מלקין
אותו ואין צריך לומר שאין ממיתין אותו בית דין אפילו הרג באונס שאין מלקין
וממיתין אלא לעובר ברצונו ובעדים והתראה שנאמר בנותן מזרעו למולך ונתתי אני
את פני באיש ההוא מפי השמועה למדו ההוא לא אנוס ולא שוגג ולא מוטעה ומה אם
עבודת כוכבים שהיא חמורה מן הכל העובד אותה באונס אינו חייב כרת ואין צריך
לומר מיתת בית דין קל וחומר לשאר מצות האמורות בתורה ובעריות הוא אומר
ולנערה לא תעשה דבר אבל אם יכול למלט נפשו ולברוח מתחת יד המלך הרשע
ואינו עושה הנה הוא ככלב שב על קיאו והוא נקרא עובד עבודת כוכבים במזיד והוא
נטרד מן העולם הבא ויורד למדרגה התחתונה של גיהנם:
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