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חק לישראל – פרשת בהר יום ה'
תורה -

ויקרא פרק כה'

ָשן ַעד הַ ּ ׁ ָשנָה
בואָ ה י ׁ ָ
)כב( ּוזְ ַר ְע ּ ֶתם אֵ ת הַ ּ ׁ ָשנָה הַ ּ ְׁש ִמינִ ת וַ אֲכַ ְל ּ ֶתם ִמן הַ ְּת ּ
ָשן) :כב( ּוזְ ַר ְע ּתֶ ם אֵ ת הַ ּ ׁ ָשנָה הַ ּ ְׁש ִמינִ ת וַ אֲ כַ ְל ּתֶ ם
לו י ׁ ָ
בואָ ָת ּה ּת ְ
הַ ְּת ִׁש ִ
ֹאכ ּ
יעת ַעד בּ וֹ א ְּת ּ
ָשן) :כב( וְ ִתזְ ְרעוּן יָת ׁ ַש ּ ָתא
לו י ׁ ָ
בואָ ָת ּה ּת ְ
בואָ ה יָ ׁ ָשן ַעד הַ ּ ׁ ָשנָה הַ ְּת ִׁש ִ
ֹאכ ּ
יעת ַעד בּ וֹ א ְּת ּ
ִמן הַ ְּת ּ
יכלוּן ַע ִּתיקָ א:
יכלוּן ִמן עֲ לַ ְל ּ ָתא ַע ִּתיקָ א ַעד ׁ ַש ּ ָתא ְת ִׁשיעֵ ָתא ַעד ֵמ ַעל עֲ לַ ְל ּ ַת ּה ּ ֵת ְ
ְת ִמינ ֵָתא וְ ֵת ְ
)כג(

וְ הָ אָ ֶרץ לֹא ִת ּ ָמכֵ ר ִלצְ ִמתֻ ת ִּכי ִלי הָ אָ ֶרץ ִּכי ג ִֵרים וְ תוֹ ׁ ָש ִבים אַ ּ ֶתם ִע ּ ָמ ִדי:

)כג( וְ הָ אָ ֶרץ לֹא ִת ּ ָמכֵ ר ִלצְ ִמתֻ ת ִּכי ִלי הָ אָ ֶרץ ִּכי ג ִֵרים וְ תוֹ ׁ ָש ִבים אַ ּתֶ ם ִע ּ ָמ ִדי:

)כג( וְ אַ ְר ָעא לָ א

אֲרי ַד ּ ִיָרין וְ תוֹ ָת ִבין אַ ּתוּן קֳ ָד ַמי:
ילי אַ ְר ָעא ֵ
אֲרי ִד ִ
ִתזְ ַ ּד ַּבן לַ חֲלו ִּטין ֵ

נו
נו לָ אָ ֶרץ) :כד( ּ ְ
)כד( ּובְ כֹל אֶ ֶרץ אֲחֻ זּ ְַתכֶ ם גְּ אֻ ָּלה ִּת ְּת ּ
ובכֹל אֶ ֶרץ אֲ חֻ זַ ּ ְתכֶ ם גְּ אֻ לָּ ה ִּת ְּת ּ
נְתכוֹ ן ּפ ְֻרקָ נָא ִּת ְּתנוּן ְלאַ ְר ָעא:
לָ אָ ֶרץ) :כד( ו ְּב ֹכל אַ ְר ָעא אַ חֲסַ ְּ

ָמוך אָ ִח ָ
)כה( ִּכי י ּ ְ
ומכַ ר ֵמאֲ חֻ זָּתוֹ ּובָ א ֹגאֲלוֹ הַ ּקָ רֹב אֵ לָ יו וְ גָ אַ ל אֵ ת ִמ ְמ ַּכר
יך ּ ָ
מוך אָ ִח ָ
אָ ִחיו) :כה( ִּכי יָ ּ ְ
ומכַ ר ֵמאֲ חֻ ָזּתוֹ ּובָ א ֹג אֲ לוֹ הַ ּקָ רֹב אֵ לָ יו וְ גָ אַ ל אֵ ת ִמ ְמ ַּכר אָ ִחיו:
יך ּ ָ
יה וְ יִ ְפרוֹ ק יָת זְ ִבינֵי אֲחו ִּהי:
יה ְ ּדקָ ִריב לֵ ּ
ֵיתי פָ ִריקֵ ּ
אֲרי יִ ְת ַמ ְס ַּכן אָ חו ְּך וִ יז ּ ֵַבן מֵ אַ חֲסַ נְ ּ ֵת ּה וְ י ֵ
ֵ
)כה(

יש ִּכי לֹא יִ ְהיֶה לּ וֹ ּגֹאֵ ל וְ ִה ּ ִׂשיגָ ה יָדוֹ ּ ָ
)כו( וְ ִא ׁ
יש ִּכי לֹא
ומצָ א ְּכ ֵדי גְ אֻ ָּלתוֹ ) :כו( וְ ִא ׁ
ומצָ א ְּכ ֵדי גְ אֻ ּלָ תוֹ ) :כו( וּגְ בַ ר אֲ ֵרי לָ א יְ הֵ י לֵ ּה ּ ָפ ִריק וְ ַת ְד ּ ֵבק יְ ֵד ּה וְ י ְַׁש ַּכח
יִ ְהיֶה ּלוֹ ּגֹאֵ ל וְ ִה ּ ִׂשיגָ ה יָדוֹ ּ ָ
ְּכ ִמ ּ ַסת ּ ֻפ ְרקָ נ ֵּה:

רש"י
)כב( עד השנה התשיעית  -עד חג הסכות
של תשיעית שהיא עת בוא תבואתה של
שמינית לתוך הבית שכל ימות הקיץ היו
בשדה בגרנות ובתשרי הוא עת האסיף לבית
ופעמים שהיתה צריכה לעשות לארבע שנים
בששית שלפני השמטה השביעית שהן בטלין
מעבודת קרקע שתי שנים רצופות השביעית
והיובל ומקרא זה נאמר בשאר השמטות כולן:
)כג( והארץ לא תמכר ) -ת"כ( ליתן לאו על
חזרת שדות לבעלים ביובל שלא יהא הלוקח
כובשה :לצמתת  -לפסיקה למכירה פסוקה
עולמית :כי לי הארץ ) -ת"כ( אל תרע עיניך
בה שאינה שלך:

נביא

)כד( ובכל ארץ אחזתכם ) -ת"כ( לרבות
בתים ועבד עברי ודבר זה מפורש בקידושין
בפרק א' )דף כא( .ולפי פשוטו סמוך לפרשה
שלאחריו שהמוכר אחוזתו רשאי לגאלה לאחר
שתי שנים או הוא או קרובו ואין הלוקח יכול
לעכב:
)כה( כי ימוך אחיך ומכר ) -ת"כ( מלמד
שאין אדם רשאי למכור שדהו אלא מחמת
דוחק עוני :מאחזתו  -ולא כולה למד דרך
ארץ שישייר שדה לעצמו :וגאל את ממכר
אחיו ) -ת"כ( ואין הלוקח יכול לעכב:
)כו( ואיש כי לא יהיה לו גואל ) -קידושין שם
ת"כ( וכי יש לך אדם בישראל שאין לו גואלים
אלא גואל שיוכל לגאול ממכרו:

– ירמיה פרק לב' כז'-לא'

מנִּ י יִ ּ ָפלֵ א ּ ָכל ָ ּדבָ ר) :כז( הא אנא יי אלהא
הֲמ ּ ֶ
)כז( ִה ּנֵה אֲנִ י יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י ָּכל ָּב ָ ׂשר ִ
כל בשרא המן קדמי יתכסי כל פתגם:
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חק לישראל – פרשת בהר יום ה'
וביַד
ֹתן אֶ ת הָ ִעיר הַ זֹּאת ְּביַד הַ ַּכשְׂ ִ ּדים ּ ְ
)כח( לָ כֵ ן כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה ִהנְ נִ י נ ֵ
ולכָ ָדהּ ) :כח( בכן כדנן אמר יי האנא מסר ית קרתא הדא בידא
צר ֶמלֶ ְך ָּבבֶ ל ּ ְ
בוכַ ְד ֶרא ַ ּ
נְ ּ
דכסדאי וביד בידא דכסדאי וביד נבוכדראצר מלכא דבבל ויכבשנה:

יתו אֶ ת הָ ִעיר הַ זֹּאת ָּבאֵ ׁש
או הַ ַּכשְׂ ִ ּדים הַ ּ ְ
נִלחָ ִמים ַעל הָ ִעיר הַ זֹּאת וְ ִה ִּצ ּ
)כט( ּובָ ּ
כו נְ סָ כִ ים לֵ אל ִֹהים
רו ַעל ּגַ ּגוֹ ֵתיהֶ ם לַ ַּב ַעל וְ ִה ִּס ּ
פוהָ וְ אֵ ת הַ ָּב ִּתים אֲ ׁ ֶשר ִק ְּט ּ
ּושְׂ ָר ּ
אֲ חֵ ִרים ְל ַמ ַען הַ ְכ ִעסֵ נִ י) :כט( ויעלון כסדאי דמגיחין קרבא על קרתא הדא וידלקון ית
קרתא הדא בנורא ויפקדונה וית בתיא דאסיקו בוסמין על אגוריהון לבעלא ונסיכו
נסכין לטעות פלחי כוכביא בדין לארגזא קדמי:

ֹתיהֶ ם ִּכי ְבנֵי
הודה אַ ְך עֹשִׂ ים הָ ַרע ְּב ֵעינַי ִמנְּ עֻ ר ֵ
יו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ּובְ נֵי יְ ּ ָ
)ל( ִּכי הָ ּ
ְ
שה יְ ֵדיהֶ ם נְאֻ ם יְ הֹוָ ה) :ל( ארי הוו בני ישראל ובני
יִ שְׂ ָראֵ ל אַ ך ַמכְ ִע ִסים אֹ ִתי ְּב ַמעֲ ֵ ׂ
יהודה ברם עבדין דביש קדמי מזעוריהון ארי בני ישראל ברם מרגזין קדמי בעובדי
ידיהון אמר יי:

נו אוֹ ָת ּה
)לא( ִּכי ַעל אַ ּ ִפי וְ ַעל ח ֲָמ ִתי הָ יְ ָתה ִ ּלי הָ ִעיר הַ זֹּאת ְל ִמן הַ ּיוֹ ם א ׁ ֶ
ֲשר ָּב ּ
יר ּה ֵ
וְ ַעד הַ ּיוֹ ם הַ זֶּה לַ הֲ ִס ָ
מ ַעל ּ ָפנָי) :לא( ארי רוגזי וחימתי חל בקרתא הדא למן
יומא דבנו יתה ועד יומא הדין לאגליותה מקביל מימרי:

רש"י
)כז( הממני יפלא  -וכי העתידות עלומות
ממני:

כתובים

)לא( למן היום אשר בנו אותה  -ביום
שהוסד הבית נשא שלמה את בת פרעה:

 -משלי פרק כט' ד'-ח'

רומוֹ ת יֶהֶ ְרסֶ ּנָה:
יש ְּת ּ
ֶמלֶ ְך ְּב ִמ ְׁש ּ ָפט יַעֲ ִמיד אָ ֶרץ וְ ִא ׁ

)ד(
וגברא עולא עקר לה:

הו ֶר ׁ ֶשת ּפוֹ ֵרשׂ ַעל ּ ְפ ָע ָמיו:
)ה( ּגֶבֶ ר ַמח ֲִליק ַעל ֵר ֵע ּ

)ד( מלכא בדינא נוקים ארעא

)ה( גברא דמתפלג על חבריה מצודתא

פרס על הלכתיה:

ש ֵמחַ :
ָרון וְ ָ ׂ
ְּבפֶ ׁ ַשע ִא ׁ
יש ָרע מוֹ קֵ ׁש וְ צַ ִ ּדיק י ּ

)ו( גברא בישא בחוביה מתציד וצדיקא דיץ

י ֵֹד ַע צַ ִ ּדיק ִ ּדין ַ ּד ִ ּלים ָר ׁ ָשע לֹא י ִָבין ָ ּד ַעת:

)ז( ידע צדיקא דנהון דמסכני ורשיעי לא

)ו(
וחדי:

)ז(
מתבינין ידיעתא:

יבו אָ ף:
יחו ִק ְריָה וַ חֲכָ ִמים י ִָׁש ּ
אַ נְ ׁ ֵשי לָ צוֹ ן י ִָפ ּ

)ח(
מהפכין רוגזא:

)ח( גברא ממקני ממללין כדבא וחכימי

רש"י
)ד( יעמיד ארץ  -אם שופט אמת הוא יעמיד
ארץ .ואיש תרומות  -איש גאות שאינו חש
להיות מתון בדין ורבותינו אמרו אם הדיין
דומה למי שאינו צריך לקנות אוהבים וליקח

שוחד הוא יעמיד ארץ ואם דומה לכהן
השואל תרומות על הגרנות הוא יהרסנה:
)ה( מחליק  -מדבר חלקות:
)ו( בפשע איש רע  -יבא מוקש .וצדיק -
שלא הלך בדרכיו ירון ושמח:
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חק לישראל – פרשת בהר יום ה'
)ז( דין דלים  -ייסורי דלים ומה הם צריכים
ונותן להם לב:

משנה

)ח( יפיחו  -ילהיבו כלהבת אש הנפוח ברוח.:

– חולין פרק ה'

חוצָ ה לָ אָ ֶרץִּ ,בפְ נֵי הַ ַּביִ ת וְ ּ ׁ ֶשלּ ֹא בִ ְפנֵי
)א( אוֹ תוֹ וְ אֶ ת ְּבנוֹ נוֹ הֵ ג ּ ֵבין ָּבאָ ֶרץ ּ ֵבין ְּב ּ
חוץְׁ ,שנֵיהֶ ם
הַ ַּביִ תַּ ,בחֻ ִ ּלין ּובַ ּמֻ ְק ָ ּד ִׁשיןֵ ּ .כיצַ ד ,הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט אוֹ תוֹ וְ אֶ ת ְּבנוֹ חֻ ִ ּלין ַּב ּ
אשוֹ ן חַ יָּב ָּכ ֵרת,
חוץ ,הָ ִר ׁ
ְּכ ׁ ֵש ִרים ,וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י סוֹ פֵ ג אֶ ת הָ אַ ְר ָּב ִעים .קָ ָד ִׁשים ַּב ּ
סולים,
ושנֵיהֶ ם סוֹ ְפגִ ים אֶ ת הָ אַ ְר ָּב ִעים .חֻ ִ ּלין ִּבפְ נִ יםְׁ ,שנֵיהֶ ם ּ ְפ ּ ִ
סוליןְׁ ּ ,
ושנֵיהֶ ם ּ ְפ ּ ִ
ּ ְׁ
טור ,וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י סוֹ פֵ ג
אשוֹ ן ָּכ ׁ ֵשר ּופָ ּ
וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י סוֹ פֵ ג אֶ ת הָ אַ ְר ָּב ִעים .קָ ָד ִׁשים ִּב ְפנִ ים .הָ ִר ׁ
סול:
אֶ ת הָ אַ ְר ָּב ִעים ּופָ ּ
רע"ב ) -א( אותו ואת בנו  -האם והבן ,או
האם והבת .אבל האב עם הבן או עם הבת
אינו אסור .דאותו ואת בנו משמע מי שבנו
כרוך אחריו ,יצא זכר שאין בנו כרוך אחריו:
בין בארץ בין בחוצה לארץ  -איידי בעי
למתני בין בחולין בין במוקדשים ,תנא נמי
בארץ ובחוצה לארץ ,אע"ג דלא אצטריך,
דחובת הגוף היא ,וחובת הגוף נוהג בין בארץ
בין בחוץ לארץ :בפני הבית  -בזמן שבית
המקדש קיים :שלא בפני הבית  -דסלקא
דעתך אמינא הואיל ובענינא דקדשים כתיב,
בפני הבית ננהוג ,שלא בפני הבית לא ננהוג.
קמשמע לן :בחולין ובמוקדשים  -בין
ששניהם חולין או שניהם מוקדשים ,בין שאחד
מהן חולין והשני מוקדשים .ומנלן דנוהג
במוקדשים ,דכתיב )ויקרא כב( שור או כשב
או עז כי יולד וגו' ירצה לקרבן אשה ,וכתיב
בתריה ושור או שה אותו ואת בנו וגו' :בחוץ
 חוץ לעזרה :שניהם כשרים  -משום דבעילמתני סיפא שניהם פסולים ,תנא רישא
שניהם כשרים :והשני סופג את הארבעים -
משום לאו דאותו ואת בנו .ולא שנא שחט את

האם תחלה ,ולא שנא שחט את הבן תחלה.
לא שנא שחטינהו חד גברא ,ולא שנא תרי
גברי :הראשון חייב כרת  -משום שחוטי
חוץ .אבל השני פטור מן הכרת דכיון
דנשחטה אמו שוב אין ראוי הבן לישחט היום
בפנים ,דפסול משום מחוסר זמן שאינו ראוי
לשחטו ולהקריבו היום ,ואין חיוב משום
שוחט בחוץ אלא אם כן ראוי לפנים ,דכתיב
)שם יז( ואל פתח אהל מועד לא הביאו,
הראוי לפתח אהל מועד חייבין עליו בחוץ.
ואי לא ,לא :ושניהם סופגים את הארבעים
 הראשון משום שוחט בחוץ ,דכל חייביכריתות לוקין .והשני משום לאו דאותו ואת
בנו :חולין בפנים שניהם פסולין  -משום
חולין שנשחטו בעזרה :והשני סופג  -משום
אותו ואת בנו .אבל משום חולין בעזרה,
אזהרת עשה היא )דברים יב( כי ירחק ממך
המקום וזבחת ,בריחוק מקום אתה זובח ואי
אתה זובח בקירוב מקום :קדשים בפנים השני
סופג  -משום אותו ואת בנו :ופסול  -שמום
מחוסר זמן:

טור ,וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י סוֹ פֵ ג אֶ ת הָ אַ ְר ָּב ִעים
)ב( חֻ ִ ּלין וְ קָ ָד ִׁשים ַּבחּוץ ,הָ ִר ׁ
אשוֹ ן ָּכ ׁ ֵשר ּופָ ּ
ושנֵיהֶ ם
סול ,וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י כָ ׁ ֵשרְׁ ּ ,
חוץ ,הָ ִר ׁ
אשוֹ ן חַ ּיָב ָּכ ֵרת ּופָ ּ
סול .קָ ָד ִׁשים וְ חֻ ִ ּלין ַּב ּ
ּופָ ּ
סולים ,וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י סוֹ פֵ ג אֶ ת
סוֹ ְפגִ ין אֶ ת הָ אַ ְר ָּב ִעים .חֻ ִ ּלין וְ קָ ָד ִׁשים ִּב ְפנִ יםְׁ ,שנֵיהֶ ם ּ ְפ ּ ִ
טור ,וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י סוֹ פֵ ג אֶ ת
אשוֹ ן ָּכ ׁ ֵשר ּופָ ּ
הָ אַ ְר ָּב ִעים .קָ ָד ִׁשים וְ חֻ ִ ּלין ִּב ְפנִ ים ,הָ ְר ׁ
טור ,וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י סוֹ פֵ ג אֶ ת
וב ְפנִ ים ,הָ ִר ׁ
חוץ ּ ִ
אשוֹ ן ָּכ ׁ ֵשר ּופָ ּ
סול .חֻ ִ ּלין ַּב ּ
הָ אַ ְר ָּב ִעים ּופָ ּ
סולין,
ושנֵיהֶ ם ּ ְפ ּ ִ
אשוֹ ן חַ יָּב ָּכ ֵרתְׁ ּ ,
וב ְפנִ ים ,הָ ִר ׁ
חוץ ּ ִ
סול .קָ ָד ִׁשים ַּב ּ
הָ אַ ְר ָּב ִעים ּופָ ּ
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טור,
חוץ ,הָ ִר ׁ
ּ ְׁ
סול ּופָ ּ
אשוֹ ן ּ ָפ ּ
ושנֵיהֶ ם סוֹ ְפגִ ים אֶ ת הָ אַ ְר ָּב ִעים .חֻ ִ ּלין ִּב ְפנִ ים ּובַ ּ
חוץ ,הָ ִרא ׁשוֹ ן ָּכ ׁ ֵשר
וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י סוֹ פֵ ג אֶ ת הָ אַ ְר ָּב ִעים וְ כָ ׁ ֵשר .קָ ָד ִׁשים ִּב ְפנִ ים ּובַ ּ
סול:
טור ,וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י סוֹ פֵ ג אֶ ת הָ אַ ְר ָּב ִעים ּופָ ּ
ּופָ ּ
רע"ב ) -ב( חולין וקדשים בחוץ  -דוקא
נקט הראשון חולין והשני קדשים .וכן כל
השנויין במשנה דוקא נקט להו :והשני סופג
 משום אותו ואת בנו :קדשים  -בתחילה,ואחר כך חולין בחוץ :השני כשר  -באכילה.
ואיידי דתנא פסול תנא כשר :ושניהם סופגים
 ראשון משום שוחט חוץ .ושני משום אותוואת בנו :חולין וקדשים בפנים שניהם
פסולים  -ראשון משום חולין שנשחטו
בעזרה .ושני משום מחוסר זמן :והשני סופג

 משום אותו ואת בנו :חולין בחוץ ובפנים -הראשון בחוץ והשני בפנים :קדשים בחוץ
ובפנים הראשון בכרת  -משום שוחט בחוץ:
ושניהם פסולים  -ראשון משום שנשחט
בחוץ .ושני משום מחוסר זמן :ושניהם
סופגים  -ראשון משום שוחט חוץ .ושני
משום אותו ואת בנו :קדשים בפנים ובחוץ -
השני סופג משום אותו ואת בנו .ומשום שוחט
חוץ לא לקי ,דמחוסר זמן הוא ואינו מתקבל
בפנים:

)ג( הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט וְ נִ ְמצָ א ְט ֵרפָ ה ,הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט לַ עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ,וְ הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט ּ ָפ ַרת חַ ּ ָטאת ,וְ ׁשוֹ ר
רופָ הַ ,ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ּפוֹ טֵ ר ,וַ חֲכָ ִמים ְמחַ יְ ּ ִבין .הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט וְ נִ ְתנ ְַּבלָ ה
הַ נִּ ְסקָ ל ,וְ ֶעגְ לָ ה עֲ ּ
חו פָ ָרה
טור ִמ ּ ׁש ּום אוֹ תוֹ וְ אֶ ת ְּבנוֹ ְׁ .שנַיִ ם ׁ ֶש ָּל ְק ּ
ְביָדוֹ  ,וְ הַ ּנוֹ חֵ ר ,וְ הַ ּ ְמ ַע ּקֵ רָ ּ ,פ ּ
אשוֹ ן .וְ ִאם קָ ַדם הַ ּ ׁ ֵשנִ י ,זָכָ הָ ׁ .שחַ ט ּ ָפ ָרה
אשוֹ ן ,יִ ְׁשחַ ט ִר ׁ
ובנ ָּה ,אֵ יזֶה ׁ ֶש ָּלקַ ח ִר ׁ
ְּ
ְ
ְ
וְ אַ חַ ר ָּכך ְׁשנֵי בָ נֶיהָ  ,סוֹ פֵ ג ְׁשמוֹ נִ יםָ ׁ .שחַ ט ְׁשנֵי בָ נֶיהָ וְ אַ חַ ר ָּכך ְׁשחָ ָטהּ  ,סוֹ פֵ ג
אֶ ת הָ אַ ְר ָּב ִעיםָ ׁ .שחָ טָ הּ וְ אֶ ת ִּב ּ ָת ּה וְ אֶ ת ַּבת ִּב ּ ָת ּה ,סוֹ פֵ ג ְׁשמוֹ נִ יםְׁ .שחָ ָט ּה וְ אֶ ת
סומכוֹ ס אוֹ ֵמר ִמ ּ ׁש ּום
ַּבת ִּב ּ ָת ּה וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ׁ ָשחַ ט ִּב ּ ָת ּה ,סוֹ פֵ ג אֶ ת הָ אַ ְר ָּב ִעיםְ ּ .
ַר ִּבי ֵמ ִאיר ,סוֹ פֵ ג ְׁשמוֹ נִ יםְּ .באַ ְר ָּב ָעה ְפ ָר ִקים ַּב ּ ׁ ָשנָה הַ ּמוֹ כֵ ר ְּבהֵ ָמה לַ חֲבֵ רוֹ צָ ִר ְ
יך
ְלהוֹ ִדיעוֹ ִ ,א ּ ָמ ּה ָמכַ ְר ִּתי ִל ְׁשחוֹ טִּ ,ב ּ ָת ּה ָמכַ ְר ִּתי ִל ְׁשחוֹ ט .וְ אֵ לּ ּו הֵ ן ,עֶ ֶרב יוֹ ם טוֹ ב
ֹאש
אשוֹ ן ׁ ֶשל ּ ֶפסַ ח ,וְ ֶע ֶרב עֲ צֶ ֶרת ,וְ ֶע ֶרב ר ׁ
הָ אַ חֲרוֹ ן ׁ ֶשל חָ ג ,וְ ֶע ֶרב יוֹ ם טוֹ ב הָ ִר ׁ
ורים ַּב ּגָ ִליל .אָ ַמר ַר ִּבי
ילי אַ ף ֶע ֶרב יוֹ ם הַ ִּכ ּפ ּ ִ
הַ ּ ׁ ָשנָהּ ,וכְ ִד ְב ֵרי ַר ִּבי יוֹ סֵ י הַ גְּ ִל ִ
ְ
ימ ַתיִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶשאֵ ין לוֹ ֶרוַ ח .אֲבָ ל י ֶׁש לוֹ ֶרוַ ח ,אֵ ין צָ ִריך ְלהוֹ ִדיעוֹ .
הודה ,אֵ ָ
יְ ּ ָ
ְ
יע,
הודה ְּבמוֹ כֵ ר אֶ ת הָ אֵ ם לֶ חָ ָתן וְ אֶ ת הַ ַּבת לַ ַּכ ָּלה ׁ ֶש ָ ּצ ִריך ְלהוֹ ִד ַ
ּומוֹ ֶדה ַר ִּבי יְ ּ ָ
ָדוע ׁ ֶש ּ ְׁשנֵיהֶ ם ׁשוֹ ח ֲִטין ְּביוֹ ם אֶ חָ ד:
ְּבי ּ ַ
רע"ב ) -ג( פרת חטאת  -פרה אדומה.
דלאו לאכילה היא :ושור הנסקל  -לאחר
שנגמר דינו דקיימא לן דאסור בהנאה אפילו
שחטו :ועגלה ערופה  -דסבירא ליה
דנאסרת מחיים ואפילו שחטה אסורה.
ובגמרא מסיק דפרת חטאת ועגלה ערופה
אינה משנה .דשניהן הויא שחיטתן שחיטה
ראויה .וצריך להסירן מן המשנה .דלא פטר
בהו ר' שמעון :וחכמים מחייבים  -האי
דמחייבי חכמים בשוחט לעבודה זרה ,לא שנו
אלא ששחט ראשון לעבודה זרה ובא שני
ושחט לשלחנו לאכול .אבל ראשון לשלחנו

ושני לעבודה זרה ,דבהך שחיטה בתרייתא
דמיחייב עלה משום אותו ואת בנו אתי נמי
דין קטלא עלויה ,פטור ממלקות ,דקם ליה
בדרבה מניה ,דתרתי לא עבדינן ליה.
ופעמים שאפילו שחט ראשון לשלחנו ושני
לעבודה זרה חייב ,כגון דאתרו ביה משום
אותו ואת בנו ,ולא אתרו ביה משום עבודה
זרה ,דכיון דלא אתרו ביה משום עבודה זרה,
לא מיקטיל ,ולוקה משום אותו ואת בנו.
והלכה כחכמים :ונתנבלה בידו  -שלא
מדעת :והנוחר  -שתוחב הסכין בנחיריו
וחותך :והמעקר  -שעוקר הסימנים ממקום
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חיבורן ואינו שוחטן :פטור  -ואפילו לרבנן.
ולא דמיא לשחיטה דלעיל ,דהתם שחיטה
מעליא איכא ,ודבר אחר גורם לה ליפסל,
אבל הכא ליכא שחיטה כלל :איזה שלקח
ראשון ישחט ראשון  -אם באו לבית דין.
שבא האחד לשחוט וחברו מעכב עליו ואומר
אני צריך יותר ממך ,אנו אומרים להם הלוקח
ראשון ישחוט ,שעל מנת כן לקח ,שאילו לא
מכרה בעל הבית לשני ועכבה לעצמו היה
הלוקח שוחט ,שכך שנינו בתוספתא ,הלוקח
מבעל הבית הוא קודם לבעל הבית ,שעל
מנת כן לקח :ואם קדם השני זכה  -שהקדים
בעצמו כדי שלא יבוא לידי איסור .ויש לו
ריוח שאוכל היום בשר :סופג שמונים  -דעל
כל בן ששוחט עובר בלאו :סופג את
הארבעים  -דאין כאן שחיטת איסור אלא
אחת :שחטה ואת בתה ואחר כך את בת
בתה  -יש כאן שני אותו ואת בנו :שחטה
ואת בת בתה  -אין כאן עדיין איסור :ואחר
כך שחט את בתה  -ויש בשחיטה זו שני
איסורים ,אותו ואת בנו משום אמה ,ובנו
ואותו משום בתה של זו שכבר נשחטה :סופג
ארבעים  -דחד לאו הוא וחדא התראה וחד
מעשה :סומכוס אומר סופג שמונים -
דסבירא ליה לסומכוס דמיחייב בהתראה
אחת ובלאו אחד שתי מלקיות .והוא הדין
לרישא דקתני שחט שני בניה ואחר כך שחטה
סופג ארבעים ,לסומכוס סופג שמונים ,וכך
היא בתוספתא ,שחט חמשה בניה ואחר כך
שחטה ,סומכוס אומר משום רבי מאיר חייב
משום חמשה לאוין :בארבעה פרקים בשנה -

דרך ישראל לעשות סעודות בארבעה פרקים
הללו ,וסתם הלוקח בהמה אינו לוקח אלא
לשחוט מיד ,לפיכך המוכר בהמה לחברו
ומכר בחלה אמה או בתה בו ביום ,צריך
שיאמר לשני דע לך שהיום מכרתי אמה
לשחוט או בתה מכרתי לשחוט ,שמא כבר
נשחטה :ביו"ט האחרון של חג  -היו מרבים
בשמחה מפני שרגל בפני עצמו הוא וחביב
עליהן .והאי דלא חשיב ערב יום טוב ראשון
של חג ,משום דכולי עלמא טרידי בסוכה
ולולב ואין להם פנאי להרבות בשחיטה :אף
ערב יום הכפורים בגליל  -ולא ביהודה
ובשאר ארצות ,שלא היו אוכלים ערב יום
כפור אלא בשר עוף ודגים כדמוכח בבראשית
רבה גבי ההוא חייטא דזבן נונא :בזמן שאין
לו ריוח  -הפסק בנתים ,שמכר האם היום:
אבל יש לו ריוח  -שמכר את הראשונה
אתמול והשניה היום :אין צריך להודיעו -
שאני אומר ,אתמול שחטה הראשון .פירוש
אחר ,בזמן שאין לו ריוח ,שהוא נחפז ומהיר
לקנות שמראה שרוצה לשחוט היום .אבל יש
לו ריוח ,שאינו נחפז בקנייתו ,אינו חייב
להודיעו ,דשמא לצורך יום אחר הוא קונה.
ור' יהודה לפרושי מתיה דתנא קמא אתי ולא
לאפלוגי עליה :ומודה ר' יהודה  -אע"פ
שלקח זה היום וזה למחר .ולפירוש השני,
אע"פ שאינו נחפז ומהיר לקנות :את האם
לחתן ואת הבת לכלה  -אורחא דמלתא נקט,
דאורח ארעא לעשות סעודה טפי בבית החתן
מבבית הכלה ,הלכך האם לחתן שהיא גדולה,
והבת שהיא קטנה לכלה:

יטין אֶ ת הַ ּ ַט ָּבח ְּב ַעל ָּכ ְרחוֹ  .א ֲִפלּ ּו ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶה
)ד( ְּבאַ ְר ָּב ָעה פְ ָר ִקים אֵ לּ ּו ַמ ְׁש ִח ִ
ְ
אֶ לֶ ף ִ ּדינ ִָרים וְ אֵ ין לוֹ לַ לּ וֹ קֵ חַ אֶ ָּלא ִדינָר ,כּ וֹ ִפין אוֹ תוֹ ִל ְׁשחוֹ טְ ,ל ִפיכָ ך ִאם ֵמת,
ֵמת לַ לּ וֹ קֵ חַ  .אֲבָ ל ִּב ְׁשאָ ר יְ מוֹ ת הַ ּ ׁ ָשנָה ,אֵ ינוֹ כֵ ןְ ,ל ִפיכָ ְך ִאם ֵמתֵ ,מת לַ ּמוֹ כֵ ר:
רע"ב ) -ד( משחיטין את הטבח בעל כרחו
 שאם קיבל דינר מלוקח ליתן לו בדינרבשר :אפילו שור שוה אלף זוז שוחטו בעל
כרחו  -אע"פ שאין לו לוקחים לשאר הבשר.
לפי שדבר תורה מעות קונות ,ומעת שקיבל
המוכר הדינר קנה הלוקח הבשר .ולא תקנו
חכמים שמשיכה קונה ולא מעות אלא גזירה

שמא יאמר לו מוכר לקונה נשרפו חטיך
בעליה ,דאי מוקמת להו לפירי באחריות
הלוקח משנתן המעות ,אי מתרמי דליקה
בבית המוכר שהפירות שם לא טרח
לאצולינהו .אבל לאחר שמשך מסתמא ממטי
להו לביתיה .ובארבעה פרקים אלו העמידו
חכמים דבריהם על דין תורה שהמעות
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קונות :לפיכך אם מת מת ללוקח  -ומפסיד
לדינר שהרי ברשותו מת :אינו כן  -דבעינן

משיכה וכל זמן שלא משך חוזר בו הטבח:

מור ְּבאוֹ תוֹ וֶ אֶ ת ְּבנוֹ  ,הַ ּיוֹ ם הוֹ לֵ ְך אַ חַ ר הַ ָּליְ לָ ה .אֶ ת זוֹ ָד ַר ׁש
)ה( יוֹ ם אֶ חָ ד הָ אָ ּ
אשית )בראשית א( ,יוֹ ם אֶ חָ ד ,וְ ֶנא ֱַמר
ֶאֱמר ְּב ַמעֲ ֵ ׂשה ְב ֵר ִׁ
ִׁש ְמעוֹ ן ֶּבן זוֹ ָמא ,נ ַ
מור ְּב ַמעֲ ֵ ׂשה
ְּבאוֹ תוֹ וְ אֶ ת ְּבנוֹ )ויקרא כב( ,יוֹ ם אֶ חָ דַ .מה יּוֹ ם אֶ חָ ד הָ אָ ּ
מור ְּבאוֹ תוֹ וְ אֶ ת ְּבנוֹ ,
ְב ֵר ִׁ
אשית הַ ּיוֹ ם הוֹ לֵ ְך אַ חַ ר הַ ַּליְ לָ ה ,אַ ף יוֹ ם אֶ חָ ד הָ אָ ּ
ְ
הַ יוֹ ם הוֹ לֵ ך אַ חַ ר הַ ָּליְ לָ ה:
רע"ב ) -ה( יום אחד האמור באותו ואת
בנו  -כו' לפי שפרשת אותו אות בנו סמוכה
לקדשים ,דכתיב ירצה לקרבן אשה ,וסמיך
ליה אותו ואת בנו .ובקדשים לילה הולך אחר
היום ,דכתיב )ויקרא ז( ביום קרבנו יאכל לא

גמרא

יניח ממנו עד בוקר ,אלמא לילה שלאחריו
קרוי יום קרבנו עד הבוקר .יכול אף זה כן,
]נאמר כאן יום אחד[ ונאמר במעשה בראשית
יום אחד וכו':

– חולין דף ס' ע"ב

רבי שמעון בן פזי רמי כתיב ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים
וכתיב את המאור הגדול ואת המאור הקטן אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע
אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד אמר לה לכי ומעטי את עצמך
אמרה לפניו רבש"ע הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון אמעיט את עצמי אמר
לה לכי ומשול ביום ובלילה אמרה ליה מאי רבותיה דשרגא בטיהרא מאי
אהני אמר לה זיל לימנו בך ישראל ימים ושנים אמרה ליה יומא נמי אי
אפשר דלא מנו ביה תקופותא דכתיב והיו לאותות ולמועדים ולימים
ושנים זיל ליקרו צדיקי בשמיך יעקב הקטן שמואל הקטן דוד הקטן חזייה
דלא קא מיתבא דעתה אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירח
והיינו דאמר ר"ש בן לקיש מה נשתנה שעיר של ראש חדש שנאמר בו לה'
אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח רב אסי רמי
כתיב ותוצא הארץ דשא בתלת בשבתא וכתיב וכל שיח השדה טרם יהיה
בארץ במעלי שבתא מלמד שיצאו דשאים ועמדו על פתח קרקע עד שבא
אדם הראשון ובקש עליהם רחמים וירדו גשמים וצמחו ללמדך שהקב"ה
מתאוה לתפלתן של צדיקים רב נחמן בר פפא הויא ליה ההיא גינתא שדי
ביה ביזרני ולא צמח בעא רחמי אתא מיטרא וצמח אמר היינו דרב אסי:
רש"י על הגמרא
כתיב הגדולים  -דמשמע שניהם גדולים
וכתיב הקטן :לך ומשול ביום ובלילה -
נחמה היא :שרגא בטיהרא  -נר בצהרים
אינו מאיר :יומא  -חמה :תקופות  -נמנין

לחמה ועל התקופה מעברין את השנה
בסנהדרין )דף יא( :יעקב הקטן  -מי יקום
יעקב כי קטן הוא )עמוס ז( :דוד הקטן -
מקרא הוא בשמואל )א יז( :בכולהו רגלים -
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כתיב )במדבר כח( ושעיר חטאת אחד ולא
כתיב בהו לה' :טרם יהיה בארץ  -עדיין לא
היה בארץ :ועמדו על פתח קרקע -
מתאוים למי גשמים כדכתיב )בראשית ב( כי

זוהר

לא המטיר עד שנברא אדם בששי :ביזרני -
זרעים :היינו דרב אסי  -שהקדוש ב"ה
מתאוה לתפלתן של צדיקים:

– בהר דף קי' ע"ב

חו ְּת ֵרי ּגַ ְב ֵרי
טורא ,אַ ְׁש ָּכ ּ
הוא ּ ָ
עו ְּבהַ ּ
ִר ִּבי ִחּיָיא וְ ִר ִּבי יוֹ סֵ י הֲווֹ אָ זְ לֵ י ְּבאָ ְרחָ אָ ּ ,פגְ ּ
בו
יכו ,הָ ּ
טו ִמ ּנַיְ ּ
מו חַ ד ַּבר נ ָׁש ְ ּדהֲ וָ ה אָ ֵתי ,וְ אָ ַמר לוֹ ןְּ ,ב ָמ ּ
ַּדהֲווֹ אָ זְ לֵ י ,אַ ְ ּדהָ ִכי חָ ּ
ַהֲמאְ ,דהַ נֵי ְּת ֵרין יוֹ ִמין ְ ּד ַת ִעינָא ְּב ַמ ְד ְּב ָרא ,וְ לָ א אֲכַ ְלנָא ִמ ִדי.
ִלי ְמזוֹ נָא ּ ִפ ּ ָתא ְ ּדנ ָ
יתי ְלאוֹ ְרחָ א ,וְ י ִָהיב
יהו אַ יְ ֵ
ינון ְּת ֵרי ּגַ ְב ֵרי ,וְ אַ ּ ִפיק ְמזוֹ נ ּ
ֵיה ְ ּד ִא ּ
ִא ְׁש ְּת ִמיט חַ ד ֵמ ִא ּ ּ
יהַ ,מה ּ ַתעֲ ִביד ִמן ְמזוֹ נָאְּ ,דהָ א אֲ נָא
יה חַ בְ ֵר ּ
יה .אָ ַמר לֵ ּ
יה ,וְ אָ ִכיל וְ אַ ְׁשקֵ י לֵ ּ
לֵ ּ
ְ
הוא
יה הַ ּ
ידך ,אֲ נָא אָ זִ יל ,י ִָתיב ּגַ ּ ֵב ּ
ומה עֲ לֵ י ִ ּד ָ
יהֶ ּ ,
ִּד ִידי ֲאכַ ְלנָא .אָ ַמר לֵ ּ
ָהֲמא ְ ּד ִא ְׁש ְּתאַ ר ,יָהַ ב לֵ יהּ
הוא נ ָ
ִמ ְס ְּכנָאַ ,עד ְ ּדאָ כַ ל ָּכל ַמה ְ ּדהֲוָ ה ּגַ ּ ֵב ּ
יה ,וְ הַ ּ
ְלאוֹ ְרחָ א ,וְ אָ זַל לֵ יהּ :
ְ
הוא ְ ּד ִמ ָּלה ָ ּדא יִ ְתעֲ ִביד ַעל יְ ָדן .אָ ַמר
אָ ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיא ,לָ א ָּב ָעא ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ְ
הוא
הוא ַּבר נ ָׁשּ ,ובָ ָעא ּ ְ
ִר ִּבי יוֹ סֵ י ִ ּד ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יל ָמא ִ ּדינָא ִא ְתגְּ ַזר ַעל הַ ּ
הוא ּגַ ְב ָרא
יה הַ איְּ ,בגִ ין ְל ׁ ֵשזָבָ א לֵ ּ
ְלז ּ ְַמנָא קַ ּ ֵמ ּ
יהַ .עד ַ ּדהֲ ווֹ אַ זְ לֵ י ,לָ אָ ה הַ ּ
ְ
ָהֲמא
אֲמינָא לָ ך ְ ּדלָ א ִּת ּ ֵתן נ ָ
יה ,וְ לָ א )דף קי"א ע"א( ֵ
יה חַ בְ ֵר ּ
ְּבאוֹ ְרחָ א ,אָ ַמר לֵ ּ
יה ְל ֵמיכַ ל .אָ ַמר
ְלאָ ח ֳָרא .אָ ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיא ְל ִר ִּבי יוֹ סֵ י ,הָ א ְמזוֹ נָא ּגַ ָּבן נִ יהַ ב לֵ ּ
ֵיה זְ ּ ָ
יפק ִמ ּנ ּ
ִר ִּבי יוֹ סֵ י ִּת ְב ֵעי ְל ֵמ ּ ַ
טורי ְ ּד ָדא
ֶחמיּ ְ ,דהָ א וַ ַדאי ְּבקַ ְפ ּ ֵ
כותאֵ ,נזִ יל וְ נ ֵ
ְ
כות ּ
זַמנָא זְ ּ ֵ
הוא ְל ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך
ְּ
ִט ְפסָ א ְ ּדמוֹ ָתא ִא ְתאֲ ִחידּ ,ובָ ָעא
יהְּ ,בגִ ין
ּ
יה:
ְל ׁ ֵשזְ בֵ ּ
ֵיה,
יה ִא ְת ְר ִחיק ִמ ּנ ּ
הוא ַּבר נ ָׁש ,וְ נ ִָאים ְּתחוֹ ת חַ ד ִאילָ נָא ,וְ חַ ְב ֵר ּ
אַ ְ ּדהָ ִכי ,י ִָתיב הַ ּ
ֶחמיּ ְ ,דוַ ַ ּדאי
ֵיתיב וְ נ ֵ
וְ י ִָתיב ְּב ֶ ּד ֶר ְך אָ ח ֳָרא .אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ סֵ י ְל ִר ִּבי ִח ּיָיא ,הַ ְׁש ּ ָתא נ ִ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
מו חַ ד
הוא ָּב ֵעי ְל ִמ ְרחָ ׁש לֵ ּ
ְּ
יכו .אַ ְ ּדהָ ִכי חָ ּ
מו וְ אוֹ ִר ּ
יה נִ יסָ א ,קָ ּ
יך ּ
הוא ַּבר נ ָׁשּ ְ ,דהַ ְׁש ּ ָתא
יפסָ א ְּב ׁ ַש ְלהוֹ בֵ י קָ ִאים ּגַ ּ ֵב ּ
ִט ְ
יה .אָ ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיא ,וַ וי ַעל הַ ּ
ְ
יה
יש לֵ ּ
הוא י ְַר ִח ׁ
הוא ַּבר נ ָׁשּ ְ ,ד ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ָימות .אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ סֵ י ,ז ַָּכאָ ה הַ ּ
י ּ
הוא ִט ְפסָ א
נִ יסָ א .אַ ְ ּדהָ ִכי נָחַ ת ֵמ ִאילָ נָא חַ ד ִחוְ יָאּ ,ובָ ָעא ְל ִמ ְק ְטלֵ ּ
יה .קָ ם הַ ּ
יה:
יה ִט ְפסָ א ,וְ אָ זַל לֵ ּ
יש ּ
יהִ .ק ְס ּטֵ ר ְּב ֵר ׁ ֵ
יה וְ קַ ְטלֵ ּ
ָעלֵ ּ
ְ
ָ
יה נִ יסָ א,
הוא ָּב ָעא ְל ִמ ְרחָ ׁש לֵ ּ
ֲמינָא ְלך ְ ּד ּ ְ
אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ סֵ י ,וְ לָ א א ֵ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יה.
הוא ַּבר נ ָׁש ,וְ קָ ם וְ אָ זִ יל לֵ ּ
יה ִמ ּנ ּ
כות ּ
יפ ּוק זְ ּ ֵ
וְ לָ א ִּת ּ
ֵיה .אַ ְ ּדהָ ִכי ִא ְּת ַער הַ ּ
יה
יאו לֵ ּ
דו ּ ֵב ּ
ָהֲבו לֵ יהּ ְל ֵמיכַ לָּ .ב ַתר ְ ּדאָ כַ ל ,אַ ְחוִ ּ
יה ִר ִּבי ִח ּיָיא וְ ִר ִּבי יוֹ סֵ י ,וְ י ּ
אֲ ִחי ּ
ְ
יה ּ ְ
יש לֵ ּ
נִ יסָ א ְ ּד ָר ִח ׁ
הוא:
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ֱמונָה,
ּ ָפ ַתח ִר ִּבי יוֹ סֵ י וְ אָ ַמר) ,תהלים לז( ְּב ַטח ַּביְ ָי וַ עֲ ֵ ׂשה טוֹ ב ְׁשכָ ן אֶ ֶרץ ּ ְ
ור ֵעה א ּ
יהּ ְ ,דהָ א ִא ְּת ַער טוֹ ב ִּב ְכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל.
יד ּ
יה ְ ּדבַ ר נ ָׁש ְ ּד ָע ִביד טוֹ ב ִמ ִ ּד ֵ
חולָ קֵ ּ
ַז ָּכאָ ה ּ
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הוא טוֹ ב ְּכ ֵדין ִא ְּת ַער ְלגַ ּ ֵבי ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל.
ְּ
וב ּ ָמהִּ .בצְ ָדקָ הּ ְ .דכַ ד ִא ְּת ַער צְ ָדקָ הּ ,
וְ ַעל ָ ּדא ְּכ ִתיב )משלי י( ּוצְ ָדקָ ה ּ ַת ִּציל ִמ ּ ָמוְ תַ .מאי ַט ְע ָמאְּ .בגִ ין ִ ּדצְ ָדקָ ה ִאילָ נָא
יה ,וְ ׁ ֵשזִ יב
ידן ֵּב ּ
ינון ַ ּדאֲ ִח ָ
הוא ִאילָ נָא ְ ּדמוֹ ָתא ,וְ נ ִָטיל ִא ּ ּ
הוא ,וְ ִא ְּת ַער ַעל הַ ּ
ְ ּדחַ ּיֵי ּ
ימא הַ ִהיא
הוא ִאילָ נָא ְ ּדחַ יֵּי ְ ּד ִא ְּת ַער ְלהַ אי ,הֲ וִ י אֵ ָ
לוֹ ן ִמן מוֹ ָתאַ .מאן ּגָ ִרים ְלהַ ּ
ילאְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )תהלים
הוא עֲ ִביד לֵ יהּ ְל ֵע ָּ
יהו עֲ ִבידִּ ,כ ְביָכוֹ ל ּ
צְ ָדקָ ה ְ ּד ִא ּ
שה צְ ָדקָ ה ְבכָ ל ֵעת .וְ הָ א ִא ְּת ַמר:
קי( עוֹ ֵ ׂ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ד'
)יח( וכן אין עומדין להתפלל לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה
ולא מתוך מריבה ולא מתוך כעס אלא מתוך דברי תורה ולא מתוך דין והלכה אף על
פי שהם דברי תורה כדי שלא יהא לבו טרוד בהלכה אלא מתוך דברי תורה שאין בה
עיון כגון הלכות פסוקות:
)יט( תפלות הפרקים כגון תפלת מוסף ראש חדש ותפלת מועדות צריך להסדיר תפלתו
ואחר כך עומד ומתפלל כדי שלא יכשל בה היה מהלך במקום סכנה כגון מקום גדודי
חיות ולסטים והגיע זמן תפלה מתפלל ברכה אחת וזו היא צרכי עמך ישראל מרובים
ודעתם קצרה יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתתן לכל אחד ואחד כדי פרנסתו ולכל גויה
וגויה די מחסורה והטוב בעיניך עשה ברוך אתה יי' שומע תפלה ומתפלל אותה בדרך
כשהוא מהלך ואם יכול לעמוד עומד וכשהוא מגיע לישוב ותתקרר דעתו חוזר
ומתפלל תפלה כתקנתה תשעה עשר ברכות:

ð"òì
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