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חק לישראל – פרשת דברים יום ד'
תורה -

דברים פרק א'

ושפַ ְט ּ ֶתם צֶ ֶדק
)טז( וָ אֲ צַ ּוֶה אֶ ת ׁש ְֹפטֵ יכֶ ם ָּב ֵעת הַ ִהוא לֵ אמֹר ׁ ָשמ ַֹע ֵּבין אֲ חֵ יכֶ ם ּ ְׁ
יש ּובֵ ין אָ ִחיו ּובֵ ין ּגֵ רוֹ ) :טז( וָ אֲצַ ּוֶה אֶ ת ׁש ְֹפטֵ יכֶ ם ָּב ֵעת הַ ִהוא לֵ אמֹר ׁ ָשמ ַֹע ּ ֵבין
ּ ֵבין ִא ׁ
ימר
יש ּובֵ ין אָ ִחיו ּובֵ ין ּגֵרוֹ ) :טז( וּפַ קֵ ִדית יָת ַ ּד ָינֵיכוֹ ן ְּב ִע ָ ּדנָא הַ ִהיא ְל ֵמ ָ
ושפַ ְט ּתֶ ם צֶ ֶדק ּ ֵבין ִא ׁ
אֲחֵ יכֶ ם ּ ְׁ
ְׁש ָמע ּו ּ ֵבין אֲ חֵ יכוֹ ן ו ְּתדוּנוּן קו ְּׁש ָטא ּ ֵבין ּגַ ְב ָרא וּבֵ ין אֲ חו ִּהי וּבֵ ין גִּ ּיוֹ ֵר ּה:

יש ִּכי
גורו ִמ ּ ְפנֵי ִא ׁ
עון לֹא ָת ּ ּ
ירו פָ נִ ים ַּב ּ ִמ ְׁש ּ ָפט ַּכ ּקָ טֹן ַּכ ּגָ דֹל ִּת ְׁש ָמ ּ
)יז( לֹא ַת ִּכ ּ
וש ַמ ְע ִּתיו) :יז( לֹא
בון אֵ לַ י ּ ְׁ
הוא וְ הַ ָ ּדבָ ר א ׁ ֶ
ֲשר יִ ְק ׁ ֶשה ִמ ּ ֶכם ּ ַת ְק ִר ּ
הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפט לֵ אל ִֹהים ּ
הוא
גורו ִמ ּ ְפנֵי ִא ׁ
יש ִּכי הַ ּ ִמ ְׁש ּפָ ט לֵ אל ִֹהים ּ
עון לֹא ָת ּ ּ
ירו פָ נִ ים ַּב ּ ִמ ְׁש ּפָ ט ַּכ ּקָ טֹן ַּכ ּגָ דֹל ִּת ְׁש ָמ ּ
ַת ִּכ ּ
וש ַמ ְע ִּתיו) :יז( לָ א ִת ְׁש ְּתמוֹ ְדעוּן אַ ּ ִפין ְּב ִדינָא ִמ ּ ֵלי זְ ֵע ָרא ְכ ַר ָּבא
בון אֵ לַ י ּ ְׁ
וְ הַ ָ ּדבָ ר ֲא ׁ ֶשר יִ ְק ׁ ֶשה ִמ ּ ֶכם ּ ַת ְק ִר ּ
אֲרי ִדינָא ַ ּדיְ ָי הוּא ו ִּפ ְת ּגָ ָמא ִ ּדי יִ ְק ׁ ֵשי ִמנְּ כוֹ ן ְּתקָ ְרבוּן ְלוָ ִתי וְ אֶ ְׁש ְמ ִע ּנ ֵּה:
קֳדם ּגַ ְב ָרא ֵ
ִּת ְׁש ְמעוּן לָ א ִת ְדחֲלוּן ִמן ָ

שר ּ ַתעֲ שׂ ּון) :יח( וָ אֲצַ ּוֶה אֶ ְתכֶ ם
)יח( וָ אֲצַ ּוֶה אֶ ְתכֶ ם ָּב ֵעת הַ ִהוא אֵ ת ָּכל הַ ְ ּדבָ ִרים אֲ ׁ ֶ
שר ּ ַתעֲ שׂ ּון) :יח( וּפַ ּקֵ ִדית י ְָתכוֹ ן ְּב ִע ָ ּדנָא הַ ִהיא יָת ָּכל ּ ִפ ְת ּגָ ַמ ּיָא ִ ּדי
ָּב ֵעת הַ ִהוא אֵ ת ָּכל הַ ְ ּדבָ ִרים אֲ ׁ ֶ
ַת ְע ְּבדוּן:

יתם ֶ ּד ֶר ְך
אֲשר ְר ִא ֶ
הוא ׁ ֶ
)יט( וַ נִּ ּ ַסע ֵמח ֵֹרב וַ ּנֵלֶ ְך אֵ ת ָּכל הַ ּ ִמ ְד ָּבר הַ ּגָ דוֹ ל וְ הַ ּנוֹ ָרא הַ ּ
ב א ַעד קָ ֵד ׁש ַּב ְרנ ֵַע) :יט( וַ נִּ ּסַ ע
נו וַ ּ ָנ ֹ
הַ ר הָ ֱאמ ִֹרי ַּכא ׁ ֶ
ינו אֹ ָת ּ
ֲשר צִ וָ ּה יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ ּ

ֲשר
יתם ֶ ּד ֶר ְך הַ ר ָה ֱאמ ִֹרי ַּכא ׁ ֶ
הוא אֲ ׁ ֶשר ְר ִא ֶ
ֵמח ֵֹרב וַ ּנֵלֶ ְך אֵ ת ָּכל הַ ּ ִמ ְד ָּבר הַ ּגָ דוֹ ל וְ הַ ּנוֹ ָרא הַ ּ
יכנָא יָת ָּכל ַמ ְד ְּב ָרא ַר ָּבא
נו וַ ּ ָנבֹא ַעד קָ ֵד ׁש ַּב ְרנ ֵַע) :יט( וּנְ ַט ְלנָא ֵמח ֵֹרב וְ הַ ִ ּל ְ
ינו אֹ ָת ּ
צִ וָ ּ ה יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ ּ
אֲתינָא ַעד ְרקַ ם ּ ֵגיאָ ה:
ו ְּד ִחילָ א הַ הוּא ִ ּדי ֲחזֵיתוּן אֹ ַרח טו ָּרא ֶד ֱאמ ָֹראָ ה ְּכ ָמא ִדי ּ ַפ ִ ּקיד יְ ָי אֱלָ הָ נָא י ָָתנָא וַ ֵ

נו) :כ( וָ אֹ ַמר
)כ( וָ אֹ ַמר אֲלֵ כֶ ם ָּבאתֶ ם ַעד הַ ר הָ ֱאמ ִֹרי ׁ ֶ
ינו ֹנ ֵתן לָ ּ
אֲשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ ּ
אֲמ ִרית ְלכוֹ ן אֲתֵ יתוּן ַעד טו ָּרא
נו) :כ( וַ ָ
ֲשר יְ ֹ
אתם ַעד הַ ר הָ ֱאמ ִֹרי א ׁ ֶ
ֲאלֵ כֶ ם ָּב ֶ
ינו ֹנ ֵתן לָ ּ
הוָ ה ֱאלֹהֵ ּ
ֶד ֱאמ ָֹראָ ה ַ ּדיְ ָי אֱלָ הָ נָא יָהֵ ב לָ נָא:

יך ְלפָ נ ָ
)כא( ְראֵ ה נ ַָתן יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֲשר ִ ּד ּ ֶבר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י
ֶיך אֶ ת הָ אָ ֶרץ עֲ לֵ ה ֵר ׁש ַּכא ׁ ֶ
ֹת ָ
יך ְלפָ נ ָ
ירא וְ אַ ל ּ ֵתחָ ת) :כא( ְראֵ ה נ ַָתן יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֶיך אֶ ת הָ אָ ֶרץ עֲ לֵ ה
יך לָ ְך אַ ל ִּת ָ
אֲ ב ֶ

ֲשר ִ ּד ּ ֶבר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י ֲא ֹב ֶת ָ
ירא וְ אַ ל ּ ֵ
יך לָ ְך אַ ל ִּת ָ
ֵר ׁש ַּכא ׁ ֶ
קֳד ָמ ְך יָת
תחָ ת) :כא( ֲחזֵי יְ הַ ב יְ ָי אֱלָ הָ ְך ָ
ְ
ְ
אַ ְר ָעא סַ ק אַ חֲסֵ ן ְּכ ָמא ִדי ַמ ִ ּליל יְ ָי אֱלָ הָ א ַדאֲ בָ הָ ָתך לָ ך לָ א ִת ְדחַ ל וְ לָ א ִת ְּתבָ ר:

רש"י
)טז( ואצוה את שפטיכם  -אמרתי להם הוו
מתונים בדין אם בא דין לפניך בפעם אחת
שתים ושלש אל תאמר כבר בא דין זה לפני
פעמים הרבה אלא היו נושאים ונותנים בו:
בעת ההוא  -משמניתים אמרתי להם אין
עכשיו כלשעבר לשעבר הייתם ברשות
עצמכם עכשיו הרי אתם משועבדים לצבור:
שמוע  -לשון הווה אודנ"ט בלע"ז )צו
העררען( כמו זכור ושמור :ובין גרו  -זה
בעל דינו שאוגר עליו דברים ד"א ובין גרו
אף על עסקי דירה בין חלוקת אחים אפילו
בין תנור לכיריים:

)יז( לא תכירו פנים במשפט  -זה הממונה
להושיב הדיינים שלא יאמר איש פלוני נאה
או גבור אושיבנו דיין איש פלוני קרובי
אושיבנו דיין בעיר והוא אינו בקי בדינין נמצא
מחייב את הזכאי ומזכה את החייב מעלה אני
על מי שמנהו כאילו הכיר פנים בדין :כקטן
כגדול תשמעון  -שיהא חביב עליך דין של
פרוטה כדין של מאה מנה שאם קדם ובא
לפניך לא תסלקנו לאחרונה .ד"א כקטן כגדול
תשמעון כתרגומו שלא תאמר זה עני הוא
וחבירו עשיר ומצוה לפרנסו אזכה את העני
ונמצא מתפרנס בנקיות .ד"א שלא תאמר
היאך אני פוגם בכבודו של עשיר זה בשביל
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דינר אזכנו עכשיו וכשיצא לחוץ אומר אני לו
תן לו שאתה חייב לו :לא תגורו מפני איש -
לא תיראו .דבר אחר לא תגורו .לא תכניס
דבריך מפני איש לשון אוגר בקיץ :כי המשפט
לאלהים הוא  -מה שאתה נוטל מזה שלא
כדין אתה מזקיקני להחזיר לו נמצא שהטית
עלי המשפט :תקרבון אלי  -על דבר זה
נסתלק ממנו משפט בנות צלפחד וכן שמואל
אמר לשאול אנכי הרואה אמר לו הקב"ה

נביא

חייך שאני מודיעך שאין אתה רואה ואימתי
הודיעו כשבא למשוח את דוד וירא את אליאב
ויאמר אך נגד ה' משיחו א"ל הקב"ה ולא
אמרת אנכי הרואה אל תבט אל מראהו:
)יח( את כל הדברים אשר תעשון  -אלו
עשרת הדברים שבין דיני ממונות לדיני
נפשות:
)יט( המדבר הגדול והנורא  -שהיו בו נחשים
כקורות .עקרבים כקשתות:

– ישעיה פרק א' טז'-כא'

לו הָ ֵר ַע:
ירו ר ַֹע ַמ ַע ְללֵ יכֶ ם ִמ ּנֶגֶ ד ֵעינָי ִח ְד ּ
ֲצו ִהזַּכּ ּו הָ ִס ּ
ַרח ּ

)טז(
ואדכו מחוביכון ואעדו בישות עובדיכון מקביל מימרי אתמניעו מלאבאשא:

)טז( תובו לאוריתא

יבו אַ ְל ָמנָה:
טו יָתוֹ ם ִר ּ
רו חָ מוֹ ץ ִׁש ְפ ּ
דו הֵ יטֵ ב ִ ּד ְר ׁש ּו ִמ ְׁש ּ ָפט אַ ּ ְׁש ּ
ִל ְמ ּ

)יז(
לאוטבא תבעו דינא זכו דאניס דונו דין יתמא עבידו קבילו קבילת ארמלתא:

)יז( אליפו

ינו ִאם
כו נָא וְ נִ וָ ּ ְכחָ ה י ַ
יו ח ֲָטאֵ יכֶ ם ַּכ ּ ׁ ָשנִים ַּכ ּ ׁ ֶשלֶ ג י ְַל ִּב ּ
ֹאמר יְ הֹוָ ה ִאם יִ ְה ּ
)יח( ְל ּ
יו) :יח( בכן כד תתובון לאוריתא תבעון מן קדמי ואעביד בעותכון אמר
מו כַ ּתוֹ לָ ע ַּכ ֶ ּצ ֶמר יִ ְה ּ
י ְַא ִ ּדי ּ
יי אם יהון חוביכון כתימין כצבעונין כתלגא יחורון אם יסמקון כזהריתא כעמר נקי יהון:

לו:
ֹאבו ּ ְׁ
טוב הָ אָ ֶרץ ּתֹאכֵ ּ
וש ַמ ְע ּ ֶתם ּ
)יט( ִאם ּת ּ

)יט( אם תיבון ותקבלו למימרי טובא דארעא

תיכלון:

לו ִּכי ּ ִפי יְ הֹוָ ה ִ ּד ּ ֵבר:
ומ ִר ֶ
נו ּ ְ
יתם חֶ ֶרב ְּתאֻ ְּכ ּ
וְ ִאם ְּת ָמאֲ ּ

)כ(
למימרי בחרב סגאה תתקטלון ארי מימרא דיי גזר כן:

)כ( ואם תסרבון ולא תקבלון

אֲתי ִמ ְׁש ּ ָפט צֶ ֶדק י ִָלין ָּב ּה וְ ַע ּ ָתה
)כא( אֵ יכָ ה הָ יְ ָתה ְלזוֹ נָה ִק ְריָה ֶנא ֱָמנָה ְמלֵ ִ
ְמ ַר ְּ
צ ִחים) :כא( איכדין תבו עובדהא למהוי כטעיתא קרתא מהימנתא דהות מליא עבדי דינא קושטא
הוה מתעביד בה וכען אינון קטולי נפשן:

רש"י
)טז( רחצו הזכו ) -פתח הוא( לשון צווי לפי
שהוא מגזרת רחץ ,אבל רחצו קמץ לשון עבר
שהוא מגזרת רחץ .רחצו הזכו הסירו חדלו
למדו דרשו אשרו שפטו ריבו לכו י' אזהרות
של לשון תשובה יש כאן כנגד עשרת ימי
תשובה וכנגד עשרה מלכיות זכרונות
ושופרות .חדלו הרע  -חדלו ממעשים
הרעים .הרע  -כמו להרע א"צ לכתוב
מלהרע שכן לשון המקרא נופל על לשון
חדלה וחדל לעשות הפסח )מדבר ט( עד כי
חדל לספור )ברא' מא מט( כלומר חדלה
הספירה חדלה העשיה אף כאן תחדלו הרעה:

)יז( למדו  -רפי נקוד והוא מגזרת למוד היו
למדין להטיב המלמד לעצמו הוא ממשקולת
לשון קל לפיכך צווי לשון רבים שלו נקוד
בחירק כמו אמרו שמעו אבל המלמ' לאחרי'
הוא ממשקולת לשון כבד המדגיש ואם בא
לצוות את הרבים הוא נקוד למדו וכן דרשו
מגזרת דרוש אבל אשרו שהשי"ן מודגש'
ממשקולת לשון כבד ומגזרת אשר לפיכך לשון
צווי לרבים נקוד פתח )כמו אשרו דברו ספרו
בשרו( .אשרו חמוץ  -החזיקו את הגזול והוא
לשון משנה אשרנוהי אי אישר חילי ישר כחך
ל"א הדריכוהו בנתיב אמת לזכות בשלו לשון
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כשלג וגו' .כתולע  -צבע שצובעים בו אדום
גרעינים הם ויש תולעים בכל אחד ואחד:
)כ( כי פי ה' דבר  -והיכן דבר והבאתי עליכ'
חרב )ויקר' כו כה(:
)כא( לזונה  -תועה מעל אלהיה .קריה -
שהיתה נאמנה ומליאה משפט וצדק היה לן
בה ועתה מרצחים .מלאתי משפט  -כגון
רבתי עם )איכה א( .צדק ילין בה  -תמיד של
שחר היה מכפר על עבירות של הלילה ושל
בין הערבים מכפר על של היום ,ד"א שהיו
מלינים בה דיני נפשות כשלא היו מוצאין לו
זכות ביום הא' לא היו גומרין את דינו עד
למחרת אולי ימצאו לו זכות ועתה נעשו
רוצחין ומצינו בפסיקתא ר' מנחם בר אושעיה
אמר תפ"א בתי כנסיות היו בירושלים כמנין
מלאתי בגי' ועתה מרצחים הרגו את אוריה
הרגו את זכריה:

באשורו אחזה רגלי )איוב כג יא( ואשר בדרך
לבך )משלי כג יט( .שפטו יתום  -פלוני זכאי
פלוני חייב .ריבו אלמנה  -השתדלו בריבה
להתווכח בעדה שאינה יוצאת לחזור אחרי
בעלי דינה )סא"א( .חמוץ  -גזול ודומה לו
מכף מעול וחומץ )תהלים עא(:
)יח( לכו נא ונוכחה  -יחד אני ואתם ונדע
מי סרח על מי ואם אתם סרחתם עלי עודני
נותן לכם תקוה לשוב .אם יהיו חטאיכם
כשנים  -כתומים לפני כאודם שנים אלבינם
כשלג .יאמר ה'  -תמיד הוא אומר לכם כן
כמו על פי ה' יחנו )במדבר ט כ( ,ד"א לכו
נא ונוכחה מה כתוב למעלה ממנו חדלו הרע
למדו היטב ואחר שתשובו אלי לכו ונוכחה
יחד להודיעני עשינו מה שעלינו עשה מה
שעליך ואני אומר אם יהיו חטאיכם כשנים

כתובים

 -תהילים פרק צב' טז' פרק צג' א'-ה'

צו ִרי וְ לֹא עלתה } ַעוְ לָ ָתה{ בּ וֹ :
)טז( ְלהַ גִּ יד ִּכי י ׁ ָ
ָשר יְ הֹוָ ה ּ

)טז( מטול דיחוון דירי ארעא ארום

תריץ יי תקפי ולית עולתה ביה:

אות לָ בֵ ׁש לָ בֵ ׁש יְ הֹוָ ה עֹז ִה ְתאַ זָּר אַ ף ִּתכּ וֹ ן ּ ֵתבֵ ל ַּבל ִּת ּמוֹ ט:
)א( יְ הֹוָ ה ָמלָ ְך ּגֵ ּ

)א( יי

מליך גיותנותא אלבש אלבש יי עושנא ואזדרז לחוד תקיף תבל דלא תזדעזע:

)ב( נָכוֹ ן ִּכ ְסאֲ ָך ֵמאָ ז ֵמעוֹ לָ ם אָ ּ ָתה:
או נְ הָ רוֹ ת ָ ּד ְכיָם:
או נְ הָ רוֹ ת קוֹ לָ ם יִ שְׂ ּ
או נְהָ רוֹ ת יְ הֹוָ ה נָשְׂ ּ
)ג( נָשְׂ ּ

)ב( מתקן כורסיך מן לקדמין מן עלמא את אלהא:
)ג( זקיפין נהרותא יי

זקיפין נהרותא קלהון בשירתא יקבלון נהרותא אגר שבחיהון:

ירים ִמ ְׁש ְּב ֵרי יָם אַ ִ ּדיר ַּב ּ ָמרוֹ ם יְ הֹוָ ה:
ִמ ּקֹלוֹ ת ַמיִ ם ַר ִּבים אַ ִ ּד ִ

)ד(
סגיעין ממשבחיא תבירי ימא רבא משבח בשמי מרומא דיי:

ֹת ָ
ית ָך ַנאֲוָ ה ק ֶֹד ׁש יְ הֹוָ ה ְלאֹ ֶר ְך י ִָמים:
נו ְמאֹ ד ְלבֵ ְ
ֵעד ֶ
יך נֶאֶ ְמ ּ

)ה (
לחדא לבית מקדשך יאין וקדישין יי לאוריכות יומין:

)ד( מן קלן דמיין

)ה( סהדותך קשיטין

רש"י
)א( ה' מלך  -יאמרו לעתיד .אף תכון תבל
 במלכו תשמח הארץ:)ג( נשאו נהרות ה'  -לשון צעקה וקובלן הוא
זה אהה ה' הנה האומו' השוטפים כנהרו'
נשאו קולם יהמיון ואת דוך עמקי נבכיהם
ישאו ויגביהו תמיד להתגאות נגדך ,כל לשון
דכא לשון עומק ושפלות:

)ד( מקלות מים רבים וגו'  -ידעתי אני כי
יותר מקולות המים הרבים אשר יהמיון עלינו
ומאדירי משברי הים הזה אתה אדיר במרום
ה' וידך תקיפה עליהם:
)ה( עדתיך  -שהעידו והבטיחו נביאך לביתך
שהוא נאוה קודש .נאמנו מאד לביתך -
ולאורך ימים הוא מצפה להם ואע"פ שארכו
הימים נאמנים הם לה' מאד .נאוה  -כמו
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)תהילים טו( נאות אלהים לשון נאוה ותדע
שכל נוה שבמקרא אינן מפקין אל"ף לפי שהם

משנה

לשון נוי וזה מפיק אל"ף:

– מכות פרק ג'

)א( וְ אֵ לּ ּו הֵ ן הַ לּ וֹ ִקין ,הַ ָּבא ַעל אֲחוֹ תוֹ  ,וְ ַעל אֲחוֹ ת אָ ִביו ,וְ ַעל אֲחוֹ ת ִא ּמוֹ  ,וְ ַעל
אֲ חוֹ ת ִא ְׁש ּתוֹ  ,וְ ַעל אֵ ׁ ֶשת אָ ִחיו ,וְ ַעל אֵ ׁ ֶשת אֲ ִחי אָ ִביו ,וְ ַעל הַ נִּ ָ ּדה ,אַ ְל ָמנָה ְלכֹהֵ ן
ֲלוצָ ה ְל ֹכהֵ ן הֶ ְדיוֹ טַ ,מ ְמז ֶֶרת ּונְ ִתינָה ְליִ שְׂ ָראֵ לַּ ,בת יִ שְׂ ָראֵ ל
ּגָ דוֹ ל ,גְּ ּ ׁ ָ
רושה וַ ח ּ
רושה
רושה ,חַ יּ ִָבין ָעלֶ יהָ ִמ ּ ׁש ּום ְׁשנֵי ׁ ֵשמוֹ ת .גְּ ּ ׁ ָ
ול ַמ ְמזֵר .אַ ְל ָמנָה ּוגְ ּ ׁ ָ
ְלנ ִָתין ּ ְ
ֲלוצָ ה ,אֵ ינוֹ חַ יָּב אֶ ָּלא ִמ ּ ׁ ֵשם אֶ חָ ד ִּב ְלבָ ד:
וַ ח ּ
רע"ב ) -א( אלו הן הלוקין  -אלו לאו
דוקא דתנא ושייר לוקין טובא .אלא תנא
חייבי כריתות לאשמועינן דיש מלקות בחייבי
כריתות ותנא אלמנה וגרושה לאשמועינן
אלמנה והיא גרושה חייבין עליה משום שני
שמות .ותנא טבל ומעשר ראשון שלא נטלה
תרומתו דלא מפורש אזהרה דידהו בהדיא.
וכן הקדש שלא נפדה .ואיידי דתנא הקדש.
תנא מעשר שני דתרווייהו מלקות דידהו
משום מחוסרי פדיה וכן ברובן איכא צד

חדוש :נתינה  -מן הגבעונים היא ומלקות
דידה מלא תתחתן בם :אלמנה  -שנתאלמנה
מאיש אחר .והיא גרושה .חייב עליה שני
מלקיות משום שני שמות .משום שני אזהרות
ששניהם מפורשות במקרא .ואזהרה אתרווייהו
קאמר .גרושה והיא חלוצה אינו חייב עליה
משום שני שמות שהחלוצה אינה כתובה .אלא
מרבויא מייתינן לה דתניא גרושה אין לי אלא
גרושה .חלוצה מנין .ת"ל ואשה:

)ב( הַ ּ ָט ֵמא ׁ ֶשאָ כַ ל אֶ ת הַ ּק ֶֹד ׁש ,וְ הַ ָּבא אֶ ל הַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש ָט ֵמא ,וְ הָ אוֹ כֵ ל חֵ לֶ ב ,וְ ָדם,
חוץ ,וְ הָ אוֹ כֵ ל חָ ֵמץ ַּב ּ ֶפסַ ח ,וְ הָ אוֹ כֵ ל
וְ נוֹ ָתרִ ּ ,
גול ,וְ ָט ֵמא ,הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט וְ הַ ּ ַמעֲ לֶ ה בַ ּ
ופ ּ ּ
ורים ,וְ הַ ּ ְמפַ ּטֵ ם אֶ ת הַ ּ ׁ ֶש ֶמן ,וְ הַ ְמפַ ּטֵ ם אֶ ת הַ ְּקט ֶֹרת,
שה ְמלָ אכָ ה ְּביוֹ ם הַ ִּכ ּפ ּ ִ
וְ הָ עוֹ ֶׂ
ור ָמשִׂ ים .אָ כַ ל טֶ בֶ ל
וט ֵרפוֹ תְׁ ,שקָ צִ ים ּ ְ
וְ הַ ּ ָס ְך ְּב ׁ ֶש ֶמן הַ ּ ִמ ְׁשחָ ה ,וְ הָ אוֹ כֵ ל נְ בֵ לוֹ ת ּ ְ
דוַּ .כ ּ ָמה
ומעֲ ֵ ׂ
רומתוֹ ַ ּ ,
אשוֹ ן ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְּטלָ ה ְת ּ ָ
שר ִר ׁ
ומעֲ ֵׂ
ּ ַ
שר ׁ ֵשנִ י וְ הֶ ְק ֵ ּד ׁש ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְפ ּ ּ
הוא ,וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים
יֹאכַ ל ִמן הַ ּטֶ בֶ ל וְ יהֵ א חַ יָּבַ ,ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ָּכל ׁ ֶש ּ
הוא,
ַּכ ּזָיִ ת .אָ ַמר לָ הֶ ם ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ,אֵ ין אַ ּ ֶתם מוֹ ִדים ִלי ָּבאוֹ כֵ ל נְ ָמלָ ה ) ָּכל( ׁ ֶש ּ
רו לוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ִהיא ְכ ִב ְרי ָָת ּה .אָ ַמר לָ הֶ ן ,אַ ף ִח ּ ָטה אַ חַ ת ְּכ ִב ְרי ָָת ּה:
חַ יָּב .אָ ְמ ּ
רע"ב ) -ב( המפטם את השמן  -העושה
שמן דוגמת שמן המשחה :והסך בשמן
המשחה  -שעשה משה רבינו ע"ה אכל טבל
 אזהרתיה מלא יחללו את קדשי בני ישראלאשר ירימו )ויקרא כב( בעתידין לתרום
הכתוב מדבר :ומעשר ראשון שלא נטלה
תרומתו  -שאף הוא במיתה כטבל דכתיב
)במדבר יח( ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן
הגורן וגומר :ומע"ש שלא נפדה  -מע"ש
שנטמא ואפילו הוא בירושלים אסור לאכלו

עד שיפדם והאוכלו בירושלים עד שלא נפדה
לוקה ואזהרתו מולא בערתי ממנו בטמא
)דברים כו( )יא( בין שאני טמא והוא טהור
בין שאני טהור והוא טמא ומנין למע"ש
שנטמא שפודין אותו בירושלים שנאמר )שם
יד( כי לא תוכל שאתו פי' לא תוכל לאכלו
כדכתיב )בראשית מג( וישא משאת מאת פניו:
והקדש שלא נפדה  -לא כתיב ביה לאו
בהדיא אלא אתיא אזהרה דידיה ג"ש דחט
חט מתרומה ואף על גב דמיעט רחמנא ומתו
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בו ולא במעילה .ממיתה מעטיה ולא
מאזהרה :באוכל נמלה שהוא חייב  -משום
שרץ השורץ על הארץ )ויקרא יא( ואף על גב

דלית בה כשעור :אף חטה אחת כברייתה -
ולית הלכתא כרבי שמעון דלא קרינן בריה
אלא לבריה שיש לה נשמה בלבד:

חוץ לַ ְ ּקלָ ִעים ,קָ ָד ִׁשים
)ג( הָ אוֹ כֵ ל ִּבכּ ּ ִ
ורים ַעד ׁ ֶשלּ ֹא קָ ָרא עֲ לֵ יהֶ ן ,קָ ְד ׁ ֵשי קָ ָד ִׁשים ּ
חוץ לַ חוֹ ָמה ,הַ ּ ׁשוֹ בֵ ר אֶ ת הָ ֶעצֶ ם ַּב ּ ֶפסַ ח הַ ּ ָטהוֹ ר ,הֲ ֵרי זֶה
ומעֲ ֵ ׂ
קַ ִ ּלים ּ ַ
שר ׁ ֵשנִ י ּ
לוֹ קֶ ה אַ ְר ָּב ִעים .אֲבָ ל הַ ּמוֹ ִתיר ַּב ּ ָטהוֹ ר וְ הַ ּ ׁשוֹ בֵ ר ַּב ּ ָט ֵמא ,אֵ ינוֹ לוֹ קֶ ה אַ ְר ָּב ִעים:
רע"ב ) -ג( עד שלא קרא עליהם  -ארמי
אובד אבי וגו' אבל לאחר שקרא עליהם אינו
לוקה אם אכלן לפי שהן ממונו של כהן .וזו
דברי ר"ע אבל חכמים אומרים בכורים הנחה
מעכבת בהן .קריאה אין מעכבת בהן והאוכל
אחר הנחה בעזרה .אף על פי שעדיין לא
קרא עליהן .אינו לוקה .והלכה כחכמים.
ואזהרתן מדכתיב )דברים יב( לא תוכל לאכול
בשעריך מעשר דגנך וגו' .ותרומת ידך .ואמר
מר ותרומת ידך אלו הבכורים דאילו תרומה
אינה טעונה הבאת מקום .ובכורים נמי אינו
לוקה עליהן אלא אם אכלן אחר שראו פני
ירושלים קודם הנחתן בעזרה .אבל אכלן
בגבולין קודם שיכנסו לירושלים אינו לוקה:
קדשי קדשים חוץ לקלעים  -קדשים קלים
חוץ לחומה כל הני אזהרתן מלא תוכל לאכול
בשעריך וגו' .וכל נדריך אשר תדור שכל

אכילה חוץ למקום הקבוע לה מקרי אכילת
שעריך :ומע"ש  -לעיל תנן מעש' שני טמא
שלא נפדה כדפרשינן .והכא תנן מע"ש טהור
שאכלו חוץ לחומה .ודוקא שאכלו חוץ לחומה
אחר שראה פני ירושלים הוא שלוקה אבל
האוכל מע"ש בגבולים .קודם שיכנס
לירושלים אינו לוקה דכתיב )שם( לפני ה'
אלהיך תאכלנו .ואחר כך לא תוכל לאכול
בשעריך :המותיר  -אינו לוקה דכתיב )שמות
יב( לא תותירו ממנו עד בוקר .והנותר ממנו
עד בוקר באש תשרופו .בא הכתוב ליתן עשה
אחר לא תעשה לומר אם עברת על לאו.
קיים עשה שבה ואינך לוקה .ועוד לא תותירו
הוי לאו שאין בו מעשה וכל לאו שאין בו
מעשה אין לוקין עליו :והשובר  -עצם בפסח
טמא אינו לוקה .דאמר רחמנא )שם( ועצם
לא תשברו בו בכשר ולא בפסול:

הודה אוֹ ֵמר ,לוֹ קֶ ה וְ אֵ ינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלחַ  .וַ חֲכָ ִמים
)ד( הַ ּנוֹ טֵ ל אֵ ם ַעל הַ ָּבנִ יםַ ,ר ִּבי יְ ּ ָ
קום
שה ׁ ֶשיּ ֶׁש ָּב ּה ּ
אוֹ ְמ ִריםְ ,מ ׁ ַש ֵּלחַ וְ אֵ ינוֹ לוֹ קֶ ה .זֶה הַ ְּכלָ לָּ ,כל ִמצְ וַ ת לֹא ַתעֲ ֶׂ
שה ,אֵ ין חַ יּ ִָבין ָעלֶ יהָ :
עֲ ֵ ׂ
רע"ב ) -ד( לוקה ואינו משלח  -דסבירא
ליה לר"י שלח תשלח מעיקרא משמע .ואף
על גב דכתיב שלח תשלח אחר לא תקח .לאו
למימרא דאם לקחת תשלח אלא לא תקח.
אבל שלחנה קודם לקיחה .ואין זה לאו הניתק
לעשה :וחכ"א משלח ואינו לוקה  -קסברי
שלח אחר לקיחה משמע .והוי לאו הניתק
לעשה .והל' כחכמים :כל מצות לא תעשה
שיש בה קום עשה  -שאמרה תורה עם

עברת על לאו קיים העשה כגון לא תקח
האם על הבנים .ואם לקחת שלח תשלח .לא
תבא אל ביתו לעבוט עבוטו .ואם באת
והעבטת עבוטו השב תשיב לו את העבוט.
כל אלו אם קיים העשה אינו לוקה .אבל לא
קיים העשה כגון שלקח האם על הבנים.
ושחטה או שמתה .לקח העבוט מביתו ונשרף
שאינו יכול לקיים העשה הרי זה לוקה:

שוֹ ֵרט
ֹאשוֹ  ,וְ הַ ּ ַמ ְׁשחִ ית ּ ְפאַ ת זְ קָ נוֹ  ,וְ הַ ּ ׂ
ֹאשוֹ  ,וְ הַ ּ ַמ ִ ּקיף ּ ְפאַ ת ר ׁ
)ה( הַ ּקוֹ ֵרחַ קָ ְרחָ ה ְבר ׁ
ש ַרט שְׂ ִריטָ ה אַ חַ ת ַעל ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ֵמ ִתים אוֹ חָ ֵמ ׁש
יטה אַ חַ ת ַעל הַ ּמֵ ת ,חַ יָּבׂ ָ .
שְׂ ִר ָ
ֹאשְׁ ,ש ּ ַתיִ ם ,אַ חַ ת
שְׂ ִריטוֹ ת ַעל ֵמת אֶ חָ ד ,חַ ּיָב ַעל ָּכל אַ חַ ת וְ אֶ חָ תַ .על הָ ר ׁ
וש ּ ַתיִ ם ִמ ָּכאן וְ אַ חַ ת ִמ ְ ּל ָמ ּ ָטהַ .ר ִּבי
ִמ ָּכאן וְ אַ חַ ת ִמ ָּכאןַ .על הַ ּזָקָ ןְׁ ,ש ּ ַתיִ ם ִמ ָּכאן ּ ְׁ
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יעזֶר אוֹ ֵמרִ ,אם נְ ָטלוֹ ּ ֻכלּ וֹ ְכאַ חַ ת ,אֵ ינוֹ חַ ּיָב אֶ ָּלא אֶ חָ ת .וְ אֵ ינוֹ חַ יָּב ַעד
אֱל ֶ
ִ
יטנִ י ,חַ יָּב:
יעזֶר אוֹ ֵמר ,אֲ ִפלּ ּו ִל ְ ּקטוֹ ַּב ּ ָמ ְלקֵ ט אם בָ ְר ִה ְ
נו בַ ּ ָת ַערַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
ׁ ֶשיִ ּ ְּטלֶ ּ ּ
רע"ב ) -ה( הקורח קרחה  -משום דמחייב
על כל קרחה וקרחה ועל כל שריטה ושריטה
ועל כל פאה ופאה .משא"כ באוכל חלב
וחלב .משום הכי תננהו במתני' .אבל שאר
לאוי גרידי שאין בהן חדוש לא תנא :קרחה -
על מת .כדכתיב )דברים יד( ולא תשימו
קרחה בין עיניכם למת ואף על גב דגבי
כהנים לא כתיב על מת .כבר למדו בגזירה
שוה מקרחה קרחה .מה בישראל על מת .אף
בכהנים על מת .ושיעור קרחה כגריס:
המקיף את ראשו  -משו הצדעיו לאחורי אזנו
ופדחתו .ואפילו על גלוח שבמספרים שאין בו
השחתה .חייב על פאת הראש .דדוקא בזקן
כתיב השחתה ואינה אלא בתער .אלא בפאת
הראש הקפה כתיב בכל ענין שהוא מקיף
חייב :שריטה אחת על חמש מתים .או חמש
שריטות על מת אחד  -דכתיב )ויקרא יט(
ושרט לנפש לא תתנו לחייב על כל שריטה
ושריטה .ועל כל נפש ונפש ואף על פי שלא

היתה שם אלא התראה א' .והיו כל ה'
שריטות בבת אחת חייב :על הראש ב' -
אחת על ימין ואחת על שמאל :ועל הזקן ב'
מכאן וב' מכאן  -מקום חבור הסנטר לעצם.
א' מימין הסנטר ואחת משמאל ושבולת הזקן
באמצע .הרי שלש .וחבור הצדעי' מכאן
ומכאן .הרי חמש .לחי העליון המחובר
לצדעים ולחי התחתון שבימין .ולחי העליון
והתחתון שבשמאל .הרי ב' מכאן .וב' מכאן.
וסוף הזקן שהשער יוצא ממנו כעין שבולת.
לפיכך נקראת שבולת הזקת .הרי זה חמש:
אינו חייב אלא א'  -דכיון דלאו א' הוא הרי
הוא כאוכל ב' זתים של חלב בהתראה אחת:
עד שיטלנו בתער  -אפאת זקן קאי דכתיב
ביה גלוח והשחתה :מלקט  -כלי העשוי כעין
מלקחי' ללקט את השער :רהיטני  -הוא
מעצד בלשון מקרא .כלי שבו מחליק חרש
עצים פני הלוח .ואין הלכה כר"א:

)ו( הַ כּ וֹ ֵתב ְּכתֹ בֶ ת קַ עֲ קַ עָּ ,כ ַתב וְ לֹא ִקעֲ קַ עִ ,קעֲ קַ ע וְ לֹא כָ ַתב ,אֵ ינוֹ חַ יָּבַ ,עד
הודה
הוא רוֹ ׁ ֵשםַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן יְ ּ ָ
ׁ ֶשיִ ּ ְכ ּתוֹ ב וִ יקַ עֲ קֵ ַע ַּב ְ ּדיוֹ ּובַ ְּכחוֹ ל ּובְ כָ ל ָ ּדבָ ר ׁ ֶש ּ
ֶאֱמר )ויקרא יט(
ִמ ּ ׁש ּום ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,אֵ ינוֹ חַ יָּב ַעד ׁ ֶשיִ ּ ְכ ּתוֹ ב ׁ ָשם הַ ּ ׁ ֵשםֶ ׁ ,ש ּנ ַ
נו ָּבכֶ ם אֲנִ י ה':
ְּ
וכתֹ בֶ ת קַ עֲ קַ ע לֹא ִת ְּת ּ
רע"ב ) -ו( כתובת קעקע  -מקרע בסכין
על בשרו כעין אותיות .ואחר כך ממלא את
הקרעי' דיו או כחול :כתב  -על בשרו בדיו
או בכחול .ולא קרע בסכין .או קרע בסכין
ולא מלא בדיו או בכחול .אינו חייב עד
שיכתוב ויקעקע .לישנא דקרא נקט דכתיב
כתובת קעקע .כתיבה ברישא .והדר קעקע.

אבל לעולם הקעקע תחלה .ואחר כך הכתב.
וקרא הכי משמע .וכתובת בתוך הקעקע .לא
תתנו בכם :שיכתוב שם השם  -בגמרא מפרש
דשם ע"ג קאמר .הכי מפרש לקרא לא תתנו
בכם שם ע"ג כי אני ה' .ולא תשתפו אחרי'
עמי ואין הלכה כר"ש:

רו לוֹ אַ ל ִּת ְׁש ּ ֶתה
)ז( נָזִ יר ׁ ֶשהָ יָה ׁשוֹ ֶתה בַ יַּיִ ן ָּכל הַ ּיוֹ ם ,אֵ ינוֹ חַ ּיָב אֶ ָּלא אֶ חָ ת .אָ ְמ ּ
הוא ׁשוֹ ֶתה ,חַ ּיָב ַעל ָּכל אַ חַ ת וְ אֶ חָ ת:
אַ ל ִּת ְׁש ּ ֶתה וְ ּ
רע"ב ) -ז( אינו חייב אלא אחת  -על מה
ששתה תוך כדי דבור של התראה .ואם היה
לפניו כלי שיש בו כמה רביעי' יין .ואמרו לו
אל תשתה כלי זה שיש בו כך וכך שעורים.

שתלקה כך וכך מלקיות .חייב על כל שעור
ושעור אף על פי שלא התרו בו אלא התראה
אחת:

רו לוֹ אַ ל ִּת ּ ַט ּ ֵמא,
)ח( הָ יָה ִמ ּ ַט ּ ֵמא לַ ּ ֵמ ִתים ָּכל הַ ּיוֹ ם ,אֵ ינוֹ חַ ּיָב אֶ ָּלא אֶ חָ ת .אָ ְמ ּ
אַ ל ִּת ּ ַט ּ ֵמא וְ הָ יָה ִמ ּ ַט ּמֵ א ,חַ ּיָב ַעל ָּכל אַ חַ ת וְ אֶ חָ ת .הָ יָה ְמגַ ֵּלחַ ָּכל הַ ּיוֹ ם ,אֵ ינוֹ
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הוא ְמגַ ֵּלחַ  ,חַ יָּב ַעל ָּכל אַ חַ ת
רו לוֹ אַ ל ְּתגַ ַּלח אַ ל ְּתגַ ַּלח וְ ּ
חַ ּיָב אֶ ָּלא אֶ חָ ת .אָ ְמ ּ
רו לוֹ אַ ל
וְ אֶ חָ ת .הָ יָה לָ ּ ׁ
בוש ְּב ִכ ְלאַ יִ ם ָּכל הַ ּיוֹ ם ,אֵ ינוֹ חַ ּיָב אֶ ָּלא אֶ חָ ת .אָ ְמ ּ
הוא ּפוֹ ׁ ֵשט וְ לוֹ בֵ ׁש ,חַ ּיָב ַעל ָּכל אַ חַ ת וְ אֶ חָ ת:
ִּת ְל ַּב ׁש אַ ל ִּת ְל ַּב ׁש וְ ּ
רע"ב ) -ח( והוא פושט ולובש  -ולא פושט
לגמרי אלא כיון שהוציא ראשו והחזירו חייב.
ובגמרא קאמר דאינו פושט ממש .אלא ששהה

בין התראה להתראה כדי לפשוט וללבוש .הוי
כפושט וחוזר ולובש .וחייב על כל התראה
והתראה:

)ט( י ֵׁש חוֹ ֵר ׁש ּ ֶתלֶ ם אֶ חָ ד וְ חַ יָּב ָעלָ יו ִמ ּ ׁש ּום ְׁשמוֹ נָה לָ אוִ ין ,הַ חוֹ ֵר ׁש ְּב ׁשוֹ ר וַ חֲמוֹ ר,
יעית ,וְ יוֹ ם טוֹ ב ,וְ ֹכהֵ ן וְ נָזִ יר ְּבבֵ ית
וְ הֵ ן מֻ ְק ָ ּד ִׁשיםְּ ,ב ִכ ְלאַ יִ ם ַּב ּ ֶכ ֶרםּ ,ובַ ּ ְׁש ִב ִ
רו לוֹ  ,אֵ ינוֹ הַ ּ ׁ ֵשם.
הַ ּטֻ ְמאָ הֲ .חנַנְ יָא ֶּבן ח ֲִכינַאי אוֹ ֵמר ,אַ ף הַ לּ וֹ בֵ ׁש ִּכ ְלאָ יִ ם .אָ ְמ ּ
הוא הַ ּ ׁ ֵשם:
אָ ַמר לָ הֶ ם ,אַ ף לֹא הַ ּנָזִ יר ּ
רע"ב ) -ט( תלם אחת  -שורה אחת של
שדה :וחיי' עליו משום שמנ' לאוין  -והוא
שהתרו בו על כלם :והן מוקדשים  -שור
קדשי מזבח .וחמור קדדשי בדק הבית ובשור
אית ביה לאו דלא תעבוד בבכור שורך.
ובחמור .אזהרה דמעילה ונפקא לן חט חט
מתרומה ולאו דלא תחרוש בשור ובחמור
יחדיו .הרי כאן ג' לאוין :וכלאים בכרם  -על
ידי שחורש מחפה חטה ושעורה וחרצן בעפר.
ועוב' משום לא תזרע כרמך כלאים .דקי"ל
המחפ' כלאים לוקה .אף על פי שלא זרען
אלא חפה עפר עליהן .הרי זה ד' לאוין.
והרמב"ם חשב כלאים בכרם .שני לאוין .א'
משום כלאי זרעים שהן שני מיני זרעים.

חטה .ושעורה .וחד משום כלאי הכרם בשביל
החרצן .ולא חשיב מוקדשים .של שור וחמור.
אלא ללאו אחד :שביעית  -שבת לה' שדך לא
תזרע :ויו"ט  -כל מלאכת עבודה לא תעשו:
כהן ונזיר  -והוא בבית הקברות וקעבר על
נפש לא יטמא בעמיו האמור בכהנים ועל
נפש מת לא יבא האמור בנזיר :אף הלובש
כלאים  -בשעה שהיה חורש :אינו מן השם -
לאו של לבישת כלאים אינו בשביל התלם :אף
כהן ונזיר .דחשביתו לאו .אינו בשביל חרישה
אלא בשביל הליכה למקום טומאה .ומיהו
ת"ק חשיב להו בכלל לאוין התלם לפי שאינו
יכול לחרוש בשוורים אלא אם כן הולך עמהם
ומנהיגם:

ֶאֱמר )דברים כה( ְּב ִמ ְס ּ ַפר
)י( ַּכ ּ ָמה ַמ ְל ִקין אוֹ תוֹ  ,אַ ְר ָּב ִעים חָ סֵ ר אֶ חָ תֶ ׁ .ש ּנ ַ
הוא סָ ּ ְ
הודה אוֹ ֵמר ,אַ ְר ָּב ִעים ְׁשלֵ מוֹ ת
מוך ְלאַ ְר ָּב ִעיםַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
אַ ְר ָּב ִעיםִ ,מנְ יָן ׁ ֶש ּ
הוא לוֹ קֶ ה אֶ ת הַ יְ ֵת ָרהֵּ ,בין ְּכ ֵתפָ יו:
הוא לוֹ קֶ ה .וְ הֵ יכָ ן ּ
ּ
רע"ב ) -י( מנין שהוא סמוך לארבעים -
שגורם לומר אחריו ארבעים דהיינו .תשעה
ושלשים .אי הוה כתיב ארבעים במספר .ה"א
ארבעים במנינא .השתא דכתיב במספר
ארבעים .במספר הגור' לומר אחריו
ארבעים .דהיינו תשעה ושלשים :והיכן הוא

לוקה את היתירה  -שאינה ראויה להשתלש
דתשעה ושלשים ראויות להשתלש שליש
מלפניו .ושתי ידות אחת על כתף זו וא' על
כתף זו .וזו של ארבעים היכן לוקה אותה :בין
כתיפיו  -ואין הלכה כר' יהודה:

דוהו ְלקַ ּ ֵבל
ָ
אויוֹ ת ְל ִה ְׁש ּ ַת ֵּל ׁש.
אֲמ ּ ּ
)יא( אֵ ין אוֹ ְמ ִדין אוֹ תוֹ אֶ ָּלא ְב ַמכּ וֹ ת הָ ְר ּ
דוהו
ָ
טור.
אֲמ ּ ּ
רו ׁ ֶשאֵ ינוֹ יָכוֹ ל ְלקַ ּ ֵבל אַ ְר ָּב ִעיםָ ּ ,פ ּ
אַ ְר ָּב ִעים ,לָ קָ ה ִמ ְקצָ ת וְ אָ ְמ ּ
טורָ .עבַ ר
הוא ְלקַ ּ ֵבל אַ ְר ָּב ִעיםָ ּ ,פ ּ
רו ׁ ֶשיָּכוֹ ל ּ
ְלקַ ּ ֵבל ְׁשמוֹ נֶה ֶעשְׂ ֵרהִ ,מ ּ ׁ ֶש ָּלקָ ה אָ ְמ ּ
טור .וְ ִאם לָ או ,לוֹ קֶ ה
עֲ בֵ ָרה ׁ ֶשיּ ֶׁש ָּבהּ ְׁשנֵי לָ אוִ יןָ ,
דוהו אֹ מֶ ד אֶ חָ ד ,לוֹ קֶ ה ּופָ ּ
אֲמ ּ ּ
ומ ְת ַר ּ ֵפא וְ חוֹ זֵר וְ לוֹ קֶ ה:
ִּ
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רע"ב ) -יא( אין אומרין אותו וכו'  -שכל
הלוקין בב"ד היו צריכין לאומדן בתחלה שלא
ימותו מחמת ההכאות .מדכתיב לא יוסיף
מכלל שאם צריך לגרוע גורעין :אלא במכות
הראויות להשתלש  -ואין מוסיפין לעולם על

האומד :אמדוהו לקבל ארבעים  -חסד אחד.
אלא לישנא דקרא נקט :אמדוהו אומד אחד
 לשני מלקיות .כגון אמדוהו ללקות ארבעיםושתים :ואם לאו  -שלא אמדוהו אלא
למלקות אחת:

רע"ב ) -יב( על העמוד  -שהוא נעוץ
בקרקע .וזקוף וגבוה כדי להשען עליו :וחזן -
שמש שליח ב"ד :נפרמו  -נקרעו חוטי
התפירה :מאחוריו  -של הלוקה :ורצועה של
עגל  -שנאמר ארבעים יכנו .וסמיך ליה לא
תחסום שור בדישו :כפולה לשנים ושנים
לארבעה  -ד' רצועות תפורות זו על גב זו:

וב' רצועות  -דקות של חמור :עולות ויורדות
בה  -כעין קלקלי של אוכף וטעמא משום
דכתיב )ישעיה א( ידע שור קונהו וחמור
אבוס בעליו אמר הקדוש ברוך הוא יבא מי
שמכיר באבוס בעליו ויפרע ממי שאינו מכיר
אבוס בעליו:

מוד הֵ ילָ ְך וְ הֵ ילָ ְך ,וְ חַ זַ ּן הַ ְּכנֶסֶ ת
)יב( ּ ֵכיצַ ד ַמ ְל ִקין אוֹ תוֹ  ,כּ וֹ פֵ ת ְׁש ּ ֵתי י ָָדיו ַעל הָ ַע ּ ּ
הוא ְמגַ ֶּלה אֶ ת
מוַ ,עד ׁ ֶש ּ
מו נִ פְ ְר ּ
עו ,וְ ִאם נִ ְפ ְר ּ
עו נִ ְק ְר ּ
אוֹ חֵ ז ִּב ְבגָ ָדיוִ ,אם נִ ְק ְר ּ
צועה ׁ ֶשל ֵעגֶ ל ְּביָדוֹ ,
ור ּ ָ
תונָה ֵמאַ ח ֲָריו ,חַ זַּן הַ ְּכנֶסֶ ת עוֹ ֵמד ָעלֶ יהָ ְ ּ .
ִלבּ וֹ  .וְ הָ אֶ בֶ ן נְ ּ
וש ּ ֵתי ְרצועוֹ ת עוֹ לוֹ ת וְ יוֹ ְרדוֹ ת ָּב ּה:
ושנַיִ ם ְלאַ ְר ָּב ָעהְׁ ּ ,
פולָ ה אֶ חָ ד ִל ְׁשנַיִ ם ּ ְׁ
ְּכ ּ

יש
ומ ּ ֶכה אוֹ תוֹ ְׁש ִל ׁ
ֹאש ּה ַמ ּגַ ַעת ַעל ּ ִפי כְ ֵרסוֹ ַ ּ .
)יג( י ָָד ּה טֶ פַ ח וְ ָרחָ ָּב ּה טֶ פַ ח ,וְ ר ׁ ָ
וש ּ ֵתי יָדוֹ ת ִמ ְ ּלאַ ח ֲָריו .וְ אֵ ינוֹ ַמ ּ ֶכה אוֹ תוֹ לֹא עוֹ ֵמד וְ לֹא יוֹ ׁ ֵשב אֶ ָּלא
ִמ ְ ּלפָ נָיו ּ ְׁ
מֻ ּטֶ הֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )דברים כה( וְ ִה ּ ִפילוֹ הַ ּ ׁשֹפֵ ט .וְ הַ ּ ַמ ּ ֶכה ַמ ּ ֶכה ְביָדוֹ אַ חַ ת ְּבכָ ל כּ ֹחוֹ :
רע"ב ) -יג( ידה טפח  -בית יד שהרצועה
תלויה בה ארכו טפח :ורחבה  -של רצועה
של עגל טפח :וראשה מגעת ע"פ כריסו -
לכך צריך שיהא בבית יד של רצועה נקב שחזן
המלקה יכול להאריך ולקצר הרצועה כרצונו.
שאין מלקין לאדם אלא ברצועה שראשה
מגעת ע"פ כרסו שהוא טבורו :שליש מלפניו

 דכתיב )דברים כה( והכהו לפניו כדירשעתו .לפניו כדי רשעתו אחת .ולאחריו כדי
שתים :מלפניו  -על לבו :מאחריו  -שליש
על כתף זו ושליש על כתף זו :מכה בידו אחת
 אבל כשמגביה הרצועה מגביה בשתי ידיו:בכל כחו  -דכתיב )שם( מכה רבה:

)יד( וְ הַ ּקוֹ ֵרא קוֹ ֵרא )שם כח( ִאם לֹא ִת ְׁשמֹר לַ עֲ שׂ וֹ ת וְ גוֹ ' וְ ִה ְפלָ א ה' אֶ ת ַמכּ ְֹת ָך
וש ַמ ְר ּ ֶתם אֶ ת ִ ּד ְב ֵרי הַ ְּב ִרית
וְ אֵ ת ַמכּ וֹ ת וְ גוֹ ' ,וְ חוֹ זֵר ִל ְת ִח ַּלת הַ ּ ִמ ְק ָרא ))שם כט( ּ ְׁ
חום יְ כַ ּ ֵפר ָעוֹ ן וְ גוֹ ' ,וְ חוֹ זֵר ִל ְת ִח ַּלת
הוא ַר ּ
הַ זֹּאת וְ גוֹ ' ,וְ חוֹ ֵתם )תהלים עח( וְ ּ
צועה אַ חַ ת וָ ֵמת ,ה ֲֵרי זֶה
טור .הוֹ ִסיף לוֹ עוֹ ד ְר ּ ָ
הַ ּ ִמ ְק ָרא( .וְ ִאם ֵמת ּ ַתחַ ת יָדוֹ ָ ּ ,פ ּ
יש
הודה אוֹ ֵמר ,הָ ִא ׁ
טורַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ּגוֹ לֶ ה ַעל יָדוֹ  .נִ ְתקַ ְלקַ ל ּ ֵבין ָּב ֵר ִעי ּ ֵבין ַּב ּ ַמיִ םָ ּ ,פ ּ
ָּב ֵר ִעי וְ הָ ִא ּ ׁ ָשה ַּב ּ ָמיִ ם:

רע"ב ) -יד( והקורא קורא  -דכתיב )ויקרא
יט( בקרת תהיה .בקריאה תהא שקורין עליו
אם לא תשמור לעשות וגו' .וגדול שבדיינים
קורא .והסמוך לו מונה .והשלישי אומר על
כל הכאה והכאה .ומצוה על הקורא לצמצם
להשלים המקראות בסוף המלקות .ואם לא
צמצם חוזר וקורא פעם שניה וממהר לקרא

ולהשלים כשישלים המלקה להלקות :ואם מת
ת"י פטור  -מפני שמכהו ברשות :הוסיף לו
 כגון דטעה במנינא :נתקלקל  -שהוציארעי מחמת ההכאה :פטור  -דכתיב )דברים
כה( ונקלה אחיך לעיניך .והרי נקלה
שנתלכלך :ואשה  -אף במים דבשתה מרובה.
ואין הלכה כר"י:
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ית ָתןֶ ׁ ,ש ֶנא ֱַמר )דברים כה( וְ נִ ְקלָ ה
רו יְ ֵדי ְכ ֵר ָ
קו ,נִ ְפ ְט ּ
)טו( ָּכל חַ ּיָבֵ י ְכ ֵריתוֹ ת ׁ ֶש ָּל ּ
הוא ְכאָ ִח ָ
יך ְל ֵעי ֶנ ָ
אָ ִח ָ
יךּ ִ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֲחנַנְ יָא ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל .אָ ַמר
יךְּ ,כ ׁ ֶש ָּלקָ ה ֲה ֵרי ּ
ַר ִּבי ֲחנַנְ יָא ֶּבן ּגַ ְמ ִליאֵ לָ ,מה ִאם הָ עוֹ בֵ ר עֲ בֵ ָרה אַ חַ ת ,נוֹ טֵ ל נ ְַפ ׁשוֹ ָעלֶ יהָ .
הָ עוֹ ֶ ׂשה ִמצְ וָ ה אַ חַ תַ ,על אַ חַ ת ַּכ ּ ָמה וְ כַ ּ ָמה ׁ ֶש ִּת ּנ ֶָתן לוֹ נַפְ ׁשוֹ ַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן
תו הַ נְּ פָ ׁשוֹ ת הָ עֹשׂ ת וְ גוֹ ',
אוֹ ֵמרִ ,מ ּ ְמקוֹ מוֹ
הוא לָ ֵמדֶ ׁ ,ש ֶנא ֱַמר )ויקרא יח(וְ נִכְ ְר ּ
ּ
ֲשר יַעֲ ֶ ׂשה אֹ ָתם הָ אָ ָדם וָ חַ י ָּבהֶ ם .הָ אָּ ,כל הַ ּיוֹ ׁ ֵשב וְ לֹא ָעבַ ר
וְ אוֹ ֵמר )שם( א ׁ ֶ
הוא
עֲ בֵ ָרה ,נוֹ ְתנִ ין לוֹ ָ ׂ
שכָ ר ְּכעוֹ ֶ ׂשה ִמצְ וָ הַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַּבר ַר ִּבי אוֹ ֵמרֲ ,ה ֵרי ּ
ומה
הוא הַ ּנָפֶ ׁש וְ גוֹ 'ָ ּ ,
אוֹ ֵמר )דברים יב( ַרק ֲחזַק ְל ִב ְל ִּתי אֲ כֹל הַ ָ ּדם ִּכי הַ ָ ּדם ּ
שכָ רּ .גָ זֵל וַ עֲ ָריוֹ ת
נו ,הַ ּפוֹ ֵר ׁש ִמ ּ ֶמ ּנו ְמקַ ּ ֵבל ָ ׂ
ִאם הַ ָ ּדם ׁ ֶש ּנ ְַפ ׁשוֹ ׁ ֶשל אָ ָדם קָ צָ ה ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ומחַ ּ ְמ ָד ָתן ,הַ ּפוֹ ֵר ׁש ֵמהֶ ן ַעל אַ חַ ת ַּכ ּ ָמה וְ כַ ּ ָמה
ׁ ֶש ּנ ְַפ ׁשוֹ ׁ ֶשל אָ ָדם ִמ ְתאַ וָ ּה לָ הֶ ן ּ ְ
ולדוֹ רוֹ ת ּדוֹ רוֹ ָתיו ַעד סוֹ ף כָ ל הַ ּדוֹ רוֹ ת:
ולדוֹ רוֹ ָתיו ּ ְ
ׁ ֶשיִ ּזְ ּ ֶכה לוֹ ּ ְ
רע"ב ) -טו( נפטרו מידי כריתתן  -אם
עשו תשובה :העושה מצוה אחת על אחת
כמה וכמה  -אית דמפרשי דעל חייבי
כריתות שלקו קאמר מי שקיבל עליו הדין
ועשה מצוה כשלקה :על אחת כמה וכמה
שתינתן לו נפשו  -ויפטר מידי כרת .שמדה
טובה מרובה על מדת פורענות .ואית
דמפרשי .דמלתא באנפי נפשיה קאמר להודיע
מתן שכרן של מצות .קל וחומר מענשן של
עבירות :ממקומו הוא למד  -מחייבי

כריתות דאיירי בהו אנו למדין שהיושב ולא
עבר עבירה מעלין עליו שכר כעושה מצוה
דכתיב בעריות )ויקרא יח( ונכרתו הנפשות.
ואומר )שם( אשר יעשה אותם האדם וחי
בהם וסמוך ליה לא תקרבו לגלות ערוה .הרי
שמי שיושב ואינו מגלה ערוה .הכתוב קוראו
עושה מצוה .וכתיב ביה וחי בהם .כדרך
שהעניש כרת במי שעושה עבירה וזה דוקא
במי שבא עבירה לידו וכבש יצרו ולא עשאה.
כיוסף הצדיק וכיוצא בו:

רע"ב ) -טז( לפיכך הרבה להם תורה
ומצות  -כגון פרשת שקצים ורמשים כדי
להרבות שכר כשהן בדלים מהם אף על פי

שבלאו הכי לא היו אוכלין אותן שנפשו של
אדם קצה בהן :למען צדקו  -להצדיק את
ישראל .ולזכות אותן:

)טז( ַר ִּבי ֲחנַנְ יָא ֶּבן עֲ קַ ְׁשיָא אוֹ ֵמרָ ,רצָ ה הַ ּקָ דוֹ ׁש ָּב ּ ְ
הוא ְלזַכּ וֹ ת אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל,
רוך ּ
ֶאֱמר )ישעיה מב( יְ ָי חָ פֵ ץ ְל ַמ ַען צִ ְדקוֹ
ומצְ וֹ תֶ ׁ ,ש ּנ ַ
ְל ִפיכָ ְך ִה ְר ָּבה לָ הֶ ם ּתוֹ ָרה ּ ִ
יַגְ ִ ּדיל ּתוֹ ָרה וְ י ְַא ִ ּדיר:

גמרא

– מכות דף כג' ע"א

אוחז בבגדיו .גמרא מ"ט משום נקלה אמר רב ששת משום רבי אלעזר בן
עזריה מנין לרצועה שהיא של עגל דכתיב ארבעים יכנו וסמיך ליה לא
תחסום שור בדישו ואמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה מנין ליבמה
שנפלה לפני מוכה שחין שאין חוסמין אותה דכתיב לא תחסום שור בדישו
וסמיך ליה כי ישבו אחים יחדו וגו' ואמר רב ששת משום ר' אלעזר בן
עזריה כל המבזה את המועדים כאילו עובד עכו"ם דכתיב אלהי מסכה לא
תעשה לך וסמיך ליה את חג המצות תשמור ואמר רב ששת משום ר'
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אלעזר בן עזריה כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשון הרע וכל המעיד
עדות שקר ראוי להשליכו לכלבים דכתיב לכלב תשליכון אותו וסמיך ליה
לא תשא שמע שוא וגו' קרי ביה נמי לא תשיא :ושתי רצועות וכו' :תנא
של חמור כדדריש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא ידע שור קונהו וחמור
אבוס בעליו ישראל לא ידע וגו' אמר הקב"ה יבא מי שמכיר אבוס בעליו
ויפרע ממי שאינו מכיר אבוס בעליו :ידה טפח וכו' :אמר אביי שמע מינה
כל חד וחד לפום גביה עבדינן ליה אמר ליה רבא אם כן נפיש להו רצועות
טובא אלא אמר רבא אבקתא אית ליה כי בעי מיקטר ביה כי בעי מרפה
בה :מלקין אותו וכו' :מנא הני מילי אמר רב כהנא דאמר קרא והפילו
השופט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר רשעה אחת מלפניו שתי רשעיות
מאחריו :אין מלקין אותו וכו' :אמר רב חסדא אמר רבי יוחנן מנין לרצועה
שהיא מוכפלת שנאמר והפילו והא מיבעי ליה לגופיה אם כן לכתוב קרא
יטיהו מאי הפילו שמע מינה תרתי :המכה מכה בידו :תנו רבנן אין
מעמידין חזנין אלא חסירי כח ויתירי מדע רבי יהודה אומר אפילו חסירי
מדע ויתירי כח אמר רבא כוותיה דרבי יהודה מסתברא דכתיב לא יוסיף
פן יוסיף אי אמרת בשלמא חסירי מדע היינו דצריך לאזהורי אלא אי
אמרת יתירי מדע מי צריך לאזהורי ורבנן אין מזרזין אלא למזרז תנא
כשהוא מגביה מגביה בשתי ידיו וכשהוא מכה מכה בידו אחת כי היכי
דליתה מדידיה:
רש"י על הגמרא
אין חוסמין  -אין מגערין בה שלא תאמר אי
אפשי בו :את המועדות  -חולו של מועד :חג
המצות תשמור  -מפרש בחגיגה )דף יח( אם
בראשון ובשביעי הרי כבר אמור הא לא בא
להזהיר אלא על חולו של מועד שאסור
בעשיית מלאכה :אל תשת ידך עם רשע

זוהר חדש

להיות עד חמס  -היינו מעיד עדות שקר:
אבקתא  -כמו מיבק אביק :במספר  -שתי
רשעיות מאחריו :אפילו יתירי כח ואפילו
חסירי מדע  -דאין להקפיד בכך :אי אמרת
בשלמא דאפילו חסירי מדע  -יכולין
להעמיד בהן היינו דאיצטריך כו' למזרז:

– ד"א דף עא' ע"א

תון
חו ְלהוֹ ְּבנֵי אַ ְר ָעא קַ ִ ּד ׁ ָ
תון ּ ֵבינֵי ַע ְמ ַמיָא ,וְ אַ ּ ּ
תון ִא ְת ַּב ַ ּד ְר ּ ּ
ישא ,יָאוֹ ת ְ ּדאַ ּ ּ
ׁ ָש ְל ּ
תון
ְלבַ ר ֵמאַ ְר ָעא קַ ִ ּד ׁ ָ
יכוִּ ,דנְ פַ ְק ּ ּ
יכו וְ ַעל ּגַ ְר ַמיְ ּ
ישא ,וְ יָאוֹ ת ְלכוֹ ְל ִמ ְב ּ ֵכי עֲ לַ יְ ּ
יה .אֲבָ ל אֲ נַן ִאית לָ ן ְל ִמ ְב ּ ֵכי
אר ּ
ִמנְ הוֹ ָרא לַ ח ֲׁשוֹ כָ אְּ ,כ ַע ְב ָדא ְ ּדנָפֵ יק ִמ ּ ֵבי ָמ ֵ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ידאַּ ,ד ֲאנַן ְּבנָהָ א
הוא ִס ְפ ָרא ְדהֶ ְס ּ ֵפ ָ
ידא ,וְ לָ ן ׁ ַש ַ ּדר ּ ְ
ול ֶמ ְע ַּבד הֶ ְס ּ ֵפ ָ
ְּ
יך ּ
ארי ָע ְל ָמא .וְ לָ ן יָאוֹ ת ְל ִמ ְב ּ ֵכי,
ית ּה ,וְ י ְָד ִעין יְ קָ ָרא ְ ּד ָמ ֵ
יתא ,וַ אֲ נַן ִמ ְּבנֵי בֵ ָ
ְּד ַמ ְטרוֹ נִ ָ
יתי"ן:
ינון אַ ְלפָ "א ֵּב ִ
ְּ
ולפָ ְר ׁ ָשא ִא ּ
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ימנָא ,וְ הָ א
יתא ְ ּד ִא ּ ָ
ומ ְס ּ ַת ְּכ ִלין ַעיְ ינִ ין ְלכוֹ ְתלֵ י בֵ ָ
וַ אֲ נַן י ְַת ִמין ְּבלָ א אַ ָּבא וְ ִא ּ ָמאִ ּ ,
ִא ְתחָ ַרב ,וְ לָ א אַ ְׁש ַּכ ְחנָא לָ ּהַּ .דהֲ וַ ת יַנְ קָ א לָ ן ְּבכָ ל יוֹ ָמאְּ ,ביוֹ ִמין קַ ְ ּד ָמ ִאין,
ומ ַמ ֶּללֶ ת ַעל ִל ָּבנָאְּ ,כ ִא ּ ָמא ִל ְב ָר ּהְּ .כ ָ ּדבָ ר
ימת לָ ןְ ּ ,
ירו ִ ּדילָ ּה .וַ הֲוֵ ית נְ ִח ַ
ִמ ׁ ַש ּ ִפ ּ
נו וְ גו':
יש אֲ ׁ ֶשר ִא ּמוֹ ְּת ַנח ֶ
אַ חֵ ר )ישעיה סו( ְּכ ִא ׁ
ֲמ ּ ּ
ימנָא ִא ְת ַּב ְל ּ ֵבל,
אֲתר ּ ֵבית מוֹ ָתבָ א ְ ּד ִא ּ ָ
וְ הַ ְׁש ּ ָתא ִא ְס ּ ַת ְּכלָ ן ַעיְ ינִ ין ְלכָ ל ְסטַ ר ,וַ ַ
ומאן יְ ַמ ֵּלל
יתא ּומוֹ ָתבָ ּהַ .מאן יְ נַחֵ ם לָ ןַ ּ ,
ישא ְלכוֹ ְתלֵ י בֵ ָ
וְ הָ א ִא ְתחָ ַרב .נְ בַ ַט ׁש ֵר ׁ ָ
ַעל ִל ָּבנָא ,וְ יָגֵ ין עֲ לָ נָא קַ ּ ֵמי ַמ ְל ָּכא:
ימת ְלקַ ּ ָמן,
יהי קָ יְ ַ
צועא ְלאַ ְלקָ אָ ה לָ ןִ ,א ִ
ֲבונָא ,וְ סָ לֵ יק ְר ּ ָ
כַ ה הֲ וֵינָן חָ ָטאן קַ ּ ֵמי א ּ
הוא
ומקַ ֶּבלֶ ת ַמ ְל ִק ּ ּ ָ
ְּ
יותא ְד ַמ ְל ָּכאְּ ,בגִ ין לַ אֲגָ נָא עֲ לָ נָאְּ .כ ָ ּדבָ ר אַ חֵ ר )שם נג( וְ ּ
ימא
נו .וְ הַ ְׁש ּ ָתא ִא ּ ָ
ינו כו' ּובַ חֲבֻ ָרתוֹ ְ
נִר ּ ָפא לָ ּ
ינו ְמ ֻד ָּכא ֵמעֲ וֹ נוֹ ֵת ּ
ְמחֹלָ ל ִמ ּ ְפ ׁ ָש ֵע ּ
לֵ ית לָ ן ,וַ וי .וַ וי לָ ן ,וַ וי ְלכוֹ  .לָ ן יָאוֹ ת ְל ִמ ְב ּ ֵכי ,לָ ן יָאוֹ ת ְל ִמ ְס ּ ֵפד ,לָ ן יָאוֹ ת
ינון ְ ּדי ְָד ִעין ְל ִמ ְב ּ ֵכי ִמ ִ ּלין
ינון ִמ ִ ּ
ירוְ ,לאוֹ ָד ָעא ְלהוֹ ְ ,ל ִא ּ
ילין ִ ּד ְמ ִר ּ
ְלפָ ְת ָרא ִא ּ
ידא:
ְּדהֶ ְס ּ ֵפ ָ
ימנָא ,וְ לָ א נִ ְׁש ַּכח לָ ּה ּ ַת ּ ָמן .נִ ְׁשאַ ל עֲ לָ ּה ,לֵ ית
נִ ְק ַרב ְּבכָ ל יוֹ ָמא ְלגַ ּ ֵבי ַע ְרסָ א ְ ּד ִא ּ ָ
כור ְסיָיא ,נ ְָפלַ ת.
ַמאן ְ ּדי ְַׁש ּגַ ח עֲ לָ ן .נִ ְׁשאַ ל ְל ַע ְרסָ א ִדילָ ּהִ ,א ְת ַּב ְל ְּבלָ א .נִ ְׁשאַ ל ְל ּ ְ
ימו
ינון ְ ּדלָ א י ְָד ִעין ִמינ ָּה .נִ ְׁשאַ ל ְל ַע ְפ ָראְ ,ר ִׁש ּ
נִ ְׁשאַ ל ְלהֵ יכָ ִלין ִ ּדילָ ּה ,אוֹ ָמאָ ן ִא ּ
ְּד ִע ְק ְב ָתא לֵ ית ּ ַת ּ ָמן:
ַיללֶ ת עֲ לָ ן
ומי ֶּ
נִ ְׁשאַ ל ְל ִאיגְ ָרא ,הָ א ִאיגְ ָרא אָ ֵתיב לָ ןּ ְ ,ד ַת ּ ָמן י ְָתבָ ה ְמבַ ָּכה ּ ְ
ירו עֲ לָ ןֵ ,מ ִאיגְ ָרא ְל ִאיגְ ָראְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר,
ַֹ
וְ אָ זְ לַ ת ְמבַ ָּכה,
צווחַ ת ְּבקוֹ ל ְמ ִר ּ
ְ
ְ
הו
וש ִב ִ
)שם כב( ַמה ָּלך אֵ פוֹ א ִּכי ָע ִלית ּ ֻכ ָּלך לַ ּגַ ּגוֹ ת .נִ ְׁשאַ ל ְלאוֹ ְר ִחין ּ ְׁ
יליןֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
ירו ִ ּד ְב ִכיָּהִּ ,ד ְמבַ ָּכה ַעל ְּבנָהָ א ,וְ לָ א י ְָד ִעין ְלאָ ן
עו קָ ל ְמ ִר ּ
אָ ְמ ִרין ִ ּד ְׁש ָמ ּ
ִא ְס ּ ַת ָּלקַ ת:
אֲתר ּ ֵבי
ַ
ַשק
ַשק ַעפְ ָרא ְ ּד ַרגְ לָ הָ א ,נְ נ ּ ׁ ֵ
יס ּ ֵפד .נְ נ ּ ׁ ֵ
לָ ן יָאוֹ ת ְל ִמבְ ּ ֵכי ,לָ ן יָאוֹ ת ְל ִמ ְ
ידאְּ ,דחָ ֵמינָן
ירו .אֲ נַן נִ ְפ ּ ַתח ְּבהֶ ְס ּ ֵפ ָ
ַשק כּ וֹ ְתלֵ י הֵ יכָ לָ א ,וְ ְ
מוֹ ָתבָ ּה ,נְ נ ּ ׁ ֵ
נִב ּ ֵכי ִּב ְמ ִר ּ
ירו ִ ּד ְב ִכיָּה ִמינָן:
ְּבכָ ל יוֹ ָמא ָּכל הַ אי .נִבְ ּ ֵכי ּ ָת ִדיר וְ לָ א ִא ְ
יתנְ ׁ ֵשי ְמ ִר ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק יב'
)כג( אין קוראין בחומשין בבתי כנסיות משום כבוד ציבור ואין גוללין ספר תורה בציבור
מפני טורח הציבור שלא יטריח עליהם להיותן עומדין עד שיגלול ספר תורה לפיכך אם
יצטרכו לקרות שני ענינים מוציאין שני ספרי תורה ולא יקרא איש אחד ענין אחד בשתי
תורות שמא יאמרו ספר ראשון פגום היה ולפיכך קורא בשני:
)כד( כל הגולל ספר תורה גוללו מבחוץ וכשהוא מהדקו מהדקו מבפנים וצריך להעמידו
על התפר כדי שלא יקרע מקום שמוציאין ספר תורה אחר שקוראין בו ומוליכין אותו
לבית אחר להצניעו אין הצבור רשאין לצאת עד שיצא ספר תורה וילוו אותו והם
אחריו עד המקום שמצניעין אותו בו:
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