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חק לישראל – פרשת בחוקותי יום ד'
תורה -
)יח(

ויקרא פרק כו'

ֹאתיכֶ ם:
עו ִלי וְ יָסַ ְפ ִּתי ְלי ְַּס ָרה אֶ ְתכֶ ם ׁ ֶשבַ ע ַעל חַ ּט ֵ
וְ ִאם ַעד אֵ ֶּלה לֹא ִת ְׁש ְמ ּ

ֹאתיכֶ ם:
יַס ָרה אֶ ְתכֶ ם ׁ ֶשבַ ע ַעל חַ ּט ֵ
עו ִלי וְ יָסַ ְפ ִּתי ְל ְּ
)יח( וְ ִאם ַעד אֵ ּלֶ ה לֹא ִת ְׁש ְמ ּ

)יח( וְ ִאם ַעד

יָתכוֹ ן ְׁשבַ ע ַעל חוֹ בֵ יכוֹ ן:
ימ ִרי וְ אוֹ סֵ ף ְל ִמ ְר ֵ ּדי ְ
ִא ּ ֵלין לָ א ְתקַ ְּבלוּן ְל ֵמ ְ
)יט(

וְ ׁ ָשבַ ְר ִּתי אֶ ת גְּ אוֹ ן עֻ זְ ּכֶ ם וְ נ ַָת ִּתי אֶ ת ְׁש ֵמיכֶ ם ַּכ ַּב ְרזֶל וְ אֶ ת אַ ְרצְ כֶ ם ַּכנְּ חֻ ׁ ָשה:

שה) :יט( וְ אֶ ְת ַּבר יָת
)יט( וְ ׁ ָשבַ ְר ִּתי אֶ ת גְּ אוֹ ן עֻ זְ ּכֶ ם וְ נ ַָת ִּתי אֶ ת ְׁש ֵמיכֶ ם ַּכ ַּב ְרזֶל וְ אֶ ת אַ ְרצְ כֶ ם ַּכנְּ חֻ ׁ ָ
יפין ְּכפַ ְרזְ לָ א ִמ ַּל ֲאחָ ָתא ִמ ְט ָרא וְ אַ ְר ָעא ִד ְתחוֹ ֵתיכוֹ ן ח ֲִסינָא ִכנְ חָ ׁ ָשא
יְ קַ ר ּ ָת ְק ּ ְפכוֹ ן וְ אֶ ּ ֵתן יָת ְׁש ַמ ּיָא ִדי ִע ָּלוֵיכוֹ ן ּ ַת ִּק ִ
ִמ ְ ּל ֶמ ְע ַּבד ּ ֵפ ִירין:

בולָ הּ וְ עֵ ץ הָ אָ ֶרץ לֹא יִ ּ ֵתן ּ ִפ ְריוֹ :
)כ( וְ ַתם לָ ִריק כּ ֹחֲכֶ ם וְ לֹא ִת ּ ֵתן אַ ְרצְ כֶ ם אֶ ת יְ ּ

)כ(

יה:
נו חֵ ילֵ יכוֹ ן וְ לָ א ִת ּתֵ ן אַ ְרעֲ כוֹ ן ָית עֲ לַ ְל ּ ַת ּה וְ ִאילַ ן אַ ְר ָעא לָ א יִ ּ ֵתן ִא ּ ֵב ּ
יסופון ְל ֵריקָ ּ
וִ ּ ּ

)כ(

יה:
וִ יסוּפוּן ְל ֵריקָ נ ּו חֵ ילֵ יכוֹ ן וְ לָ א ִת ּ ֵתן אַ ְרעֲ כוֹ ן יָת עֲ לַ ְל ּ ַת ּה וְ ִאילַ ן אַ ְר ָעא לָ א יִ ּ ֵתן ִא ּ ֵב ּ

אבו ִל ְׁשמ ַֹע ִלי וְ יָסַ ְפ ִּתי עֲ לֵ יכֶ ם ַמ ָּכה ׁ ֶשבַ ע
כו ִע ּ ִמי קֶ ִרי וְ לֹא תֹ
ּ
)כא( וְ ִאם ּ ֵת ְל ּ
אבו ִל ְׁשמ ַֹע ִלי וְ יָ ַס ְפ ִּתי עֲ לֵ יכֶ ם ַמ ָּכה ׁ ֶשבַ ע
כו ִע ּ ִמי קֶ ִרי וְ לֹא תֹ
ְּכחַ ּט ֵ
ּ
ֹאתיכֶ ם) :כא( וְ ִאם ּתֵ ְל ּ
ֹאתיכֶ ם:
ְּכחַ ּט ֵ

ימ ִרי וְ אוֹ סֵ ף לֶ א ֱָתאָ ה עֲ לֵ יכוֹ ן ָמחָ א ְׁשבַ ע
קֳד ַמי ְּבקַ ְׁשי ּו וְ לָ א ֵתיבוּן ְלקַ ָּבלָ א ְל ֵמ ְ
)כא( וְ ִאם ְּתהָ כוּן ָ

ְּכחוֹ בֵ יכוֹ ן:

יתה אֶ ת ְּבהֶ ְמ ְּתכֶ ם
ש ֶדה וְ ִׁש ְּכלָ ה אֶ ְתכֶ ם וְ ִהכְ ִר ָ
)כב( וְ ִה ְׁשלַ ְח ִּתי בָ כֶ ם אֶ ת חַ יַּת הַ ּ ָ ׂ
ש ֶדה וְ ִׁש ְּכלָ ה אֶ ְתכֶ ם
מו ַ ּד ְרכֵ יכֶ ם) :כב( וְ ִה ְׁשלַ ְח ִּתי בָ כֶ ם אֶ ת חַ ַיּת הַ ּ ָ ׂ
יטה אֶ ְתכֶ ם וְ נ ׁ ַ
וְ ִה ְמ ִע ָ
ָש ּ ּ
מו ַ ּד ְרכֵ יכֶ ם:
יטה אֶ ְתכֶ ם וְ נ ׁ ַ
יתה אֶ ת ְ ּבהֶ ְמ ְּתכֶ ם וְ ִה ְמ ִע ָ
וְ ִה ְכ ִר ָ
ָש ּ ּ

)כב( ֶואֱגָ ֵרי ְבכוֹ ן יָת חֵ וַ ת ָּב ָרא ו ְּת ַת ּ ֵכל

י ְָתכוֹ ן ו ְּת ׁ ֵשיצֵ י יָת ְּב ִע ְרכוֹ ן וְ ַתזְ ֵער י ְָתכוֹ ן וִ יצַ ְדיָן אוֹ ְרחָ ְתכוֹ ן:

רו ִלי
רו ִלי וַ הֲלַ ְכ ּ ֶתם ִע ּ ִמי קֶ ִרי) :כג( וְ ִאם ְ ּבאֵ ּלֶ ה לֹא ִתוָ ּ ְס ּ
)כג( וְ ִאם ְּבאֵ ֶּלה לֹא ִתוָ ּ ְס ּ
קֳד ַמי ְּבקַ ְׁשי ּו:
ימ ִרי ו ְּתהָ כוּן ָ
תם ִע ּ ִמי קֶ ִרי) :כג( וְ ִאם ְּב ִא ּ ֵלין לָ א ִת ְת ְרדוּן ְל ֵמ ְ
וַ הֲ לַ ְכ ּ ֶ

רש"י
)יח( ואם עד אלה  -ואם בעוד אלה לא
תשמעו :ויספתי  -עוד יסורין אחרים :שבע
על חטאתיכם ) -ת"כ( שבע פורעניות על ז'
העבירות האמורות למעלה:
)יט( ושברתי את גאון עזכם  -זה בית
המקדש וכן הוא אומר )יחזקאל כד( הנני
מחלל את מקדשי את גאון עוזכם :ונתתי את
שמיכם כברזל ואת ארצכם כנחשה  -זו קשה
משל משה ששם הוא אומר )דברים כח( והיו
שמיך אשר על ראשך נחשת וגו' שיהיו השמים
מזיעין כדרך שהנחשת מזיעה והארץ אינה
מזיעה כדרך שאין הברזל מזיע והיא משמרת
פירותיה אבל כאן השמים לא יהיו מזיעין
כדרך שאין הברזל מזיע ויהא חורב בעולם
והארץ תהא מזיעה כדרך שהנחשת מזיעה
והיא מאבדת פירותיה:

)כ( ותם לריק כחכם ) -ת"כ( הרי אדם שלא
עמל שלא חרש שלא זרע שלא נכש שלא כסח
שלא עדר ובשעת הקציר בא שדפון ומלקה
אותו אין בכך כלום אבל אדם שעמל וחרש
וזרע ונכש וכסח ועדר ובא שדפון ומלקה
אותו הרי שניו של זה קהות ולא תתן ארצכם
את יבולה ) -ת"כ( אף מה שאתה מוביל לה
בשעת הזרע :ועץ הארץ ) -ת"כ( אפי' מן
הארץ יהא לקוי שלא יחניט פירותיו בשעת
החנטה :לא יתן  -משמש למעלה ולמטה
אעץ ואפרי :לא יתן פריו  -כשהוא מפרה
משיר פירותיו הרי שתי קללות ויש כאן שבע
פורעניות:
)כא( ואם תלכו עמי קרי  -רבותינו אמרו
עראי במקרה שאינו אלא לפרקים כן תלכו
עראי במצות ומנחם פירש לשון מניעה וכן
)משלי כה( הוקר רגלך וכן יקר רוח )משלי יז(
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חק לישראל – פרשת בחוקותי יום ד'
נושכין וממיתין כבר היו שנים בארץ ישראל
חמור נושך וממית ערוד נושך וממית :ושכלה
אתכם  -אלו הקטנים :והכריתה את
בהמתכם  -מבחוץ :והמעיטה אתכם -
מבפנים :ונשמו דרכיכם  -שבילים גדולים
ושבילים קטנים הרי שבע פורעניות .שן
בהמה .ושן חיה .חמת זוחלי עפר .ושכלה.
והכריתה .והמעיטה .ונשמו:
)כג( לא תוסרו לי  -לשוב אלי:

וקרוב לשון זה לתרגומו של אונקלוס לשון
קושי שמקשים לבם להמנע מהתקרב אלי:
שבע כחטאתיכם  -שבע פורעניות אחרים
במספר שבע כחטאתיכם:
)כב( והשלחתי -כה לשון גירוי :ושכלה אתכם
 אין לי אלא חיה משכלת שדרכה בכךבהמה שאין דרכה בכך מנין ת"ל )דברים לב(
ושן בהמות אשלח בם הרי שתים ומנין שתהא
ממיתה בנשיכתה ת"ל )שם( עם חמת זוחלי
עפר  -מה אלו נושכין וממיתין אף אלו

נביא

– ירמיה פרק יז' יג'-יח'

)יג( ִמ ְקוֵה יִ שְׂ ָראֵ ל יְ הֹוָ ה ָּכל עֹזְ בֶ ָ
ֵבש ּו
יך י ׁ
מיִ ם חַ יִ ּים אֶ ת יְ הֹוָ ה) :יג( סבור ישראל יי
ְמקוֹ ר ַ

יְ סו ַּרי

בו
}וְ ּ ַ
בו ִּכי ָעזְ ּ
סורי{ ָּבאָ ֶרץ יִ ָּכ ֵת ּ

כל דשבקו פולחנך יבהתון ורשיעיא דעברו על
מימרך בגיהנם אינון עתידין למפל ארי שבקו פולחנך יי דבדיליה את מיתי עליהון יקרא כמבוע דמיין
דלא פסקין מוהי:

יענִ י וְ ִאוָ ּ ׁ ֵש ָעה ִּכי ְת ִה ָּל ִתי אָ ּ ָתה:
ְרפָ אֵ נִ י יְ הֹוָ ה וְ אֵ ָרפֵ א הוֹ ִׁש ֵ

)יד(
פרוקני ואתפרק ארי תושבחתי את:

ִה ּנֵה הֵ ּ ָמה אֹ ְמ ִרים אֵ לָ י אַ יֵּה ְדבַ ר יְ הֹוָ ה יָבוֹ א נָא:

)טו(
דאתנביתא בשמא די יתקים כען:

)יד( אסיני יי ואתסי

)טו( הא אינון אמרין לי אן

)טז( וַ אֲנִ י לֹא אַ צְ ִּתי ֵמר ֶֹעה אַ ח ֲֶר ָ
יתי אַ ּ ָתה י ָָד ְע ּ ָת מוֹ צָ א
נוש לֹא ִה ְתאַ וֵ ּ ִ
יך וְ יוֹ ם אָ ּ ׁ
שְׂ פָ ַתי נֹכַ ח ּ ָ ָ
פנֶיך הָ יָה) :טז( ואנא לא עכבית על מימרך מלאתנבאה עליהון לאותבותהון לדחלתך
וליום ביש דאת מיתי עליהון לא חמידת את גלי קדמך אפקות שפותי גלי קדמך הוה:

)יז( אַ ל ִּת ְהיֵה ִלי ִל ְמ ִח ּ ָתה ַמח ֲִסי אַ ּ ָתה ְּביוֹ ם ָר ָעה:

)יז( לא יהי מימרך לי כדבין רחצני את

בעדן עקא:

תו הֵ ּ ָמה וְ אַ ל אֵ חַ ּ ָתה אָ נִ י הָ ִביא עֲ לֵ יהֶ ם יוֹ ם
בשה אָ נִ י יֵחַ ּ ּ
ֵבש ּו ר ְֹדפַ י וְ אַ ל אֵ ׁ ָ
)יח( י ׁ
ש ְב ֵרם) :יח( יבהתון רדפי ולא אבהית אנא יתכלמון אינון ולא אתכלם אנא
ומ ְׁשנֶה ִׁש ָּברוֹ ן ׁ ָ
ָר ָעה ּ ִ
איתי עליהון יום ביש ועל חד תרין תברא תברינון:

רש"י
)יג( מקוה ישראל  -ה' יושב עליו לפיכך כל
עוזביך יבושו .וסורי בארץ יכתבו  -אותם
שסרים מדברי שאינם שומעים שליחותי
בקברות תחתיות ארץ יכתבו:
)יד( כי תהלתי אתה  -בך אני מתהלל
ומתפאר לומר שאתה מושיעי .תהלתי
וונטנצ"א בלעז:
)טו( איה דבר ה'  -הפורעניות שאתה
מתנבא:

)טז( ואני לא אצתי  -לא מהרתי לזרזך
להביאם מהיות רועה טוב מחזר אחריך
לבקש עליהם רחמים .ויום אנוש  -חולי של
פורענות לא התאויתי וי"ת ואנא לא ענבית
על מימרך מלהתנבאה עליהון לאתבותהון
לדחלתך ולפי התרגום יהיה אצתי לשון עכוב
כלומר לא עכבתי מלומר להם שליחותיך
ולהשיבם אליך אם היו שומעים אלי .מוצא
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חק לישראל – פרשת בחוקותי יום ד'
שפתי נוכח פניך היה  -להשיב את חמתך
מהם:

כתובים

)יז( אל תהיה לי למחתה  -אל יהי שליחותיך
למחתה:
)יח( יבושו רודפי  -אנשי ענתות לבדם:

 -משלי פרק כט' כד'-כז' פרק ל א'-ב'

חוֹ לֵ ק ִעם ּגַ ּנָב שׂ וֹ נֵא נַפְ ׁשוֹ אָ לָ ה יִ ְׁש ַמע וְ לֹא יַגִּ יד:

)כד(
נפסק מומתא ולא מודה:

חֶ ְר ַ ּדת אָ ָדם יִ ּ ֵתן מוֹ קֵ ׁש ובוֹ טֵ חַ ַּביהֹוָ ה יְ ֻׂש ּגָ ב:

)כה(
תקולתא ודמסבר באלהא נעשן:

)כה( טלומיא דבר נשא עבדא ליה

יש:
ומיְ הֹוָ ה ִמ ְׁש ּ ַפט ִא ׁ
ַר ִּבים ְמבַ ְק ִׁשים ּ ְפנֵי מוֹ ׁ ֵשל ּ ֵ

)כו(
קדם אלהא דיניה דגברא:

)כד( דפלג עם גנבא סגי נפשיה

)כו( סגיעי דבעין אפי דשליטא ומן

יש ָעוֶל וְ תוֹ עֲ בַ ת ָר ׁ ָשע יְ ׁ ַשר ָ ּד ֶר ְך:
יקים ִא ׁ
ּתוֹ עֲ בַ ת צַ ִ ּד ִ

)כז(
עולא ומרחקתא דרשיעי גברא דתריצי ארחתיה:

)כז( מרחקתא דצדיקי גברא

יתיאֵ ל וְ אֻ כָ ל:
יתיאֵ ל ְל ִא ִ
גור ִּבן יָקֶ ה הַ ּ ַמ ּ ָ ׂשא נְ אֻ ם הַ ּגֶבֶ ר ְל ִא ִ
ִ ּדבְ ֵרי אָ ּ

)א (
דאגור בר יקה דקבל נביותא ואמר גברא לאיתיאל לאיתיאל ואוכל:

יש וְ לֹא ִבינַת אָ ָדם ִלי:
ִּכי בַ ַער אָ ֹנ ִכי ֵמ ִא ׁ

)ב(
ביונא דבני נשא:

)א( מלוי

)ב( מטול דבורא דבני נשא אנא דלא אית בי

רש"י
)כד( אלה ישמע  -שמשביעין אותו אם ראית
פלוני שגנב לי כך וכך ומתוך שהוא חולק עמו
אינו מגיד:
)כה( חרדת אדם יתן מוקש  -מסורס הוא
מוקש עבירה יתן חרדה לאדם ד"א כמשמעו
מתוך שאדם צר עין וחרד אם יעשה צדקה
יצטרך אל הבריות חרדה זו תתן לו מוקש,
והראשון נוח לי:
)כו( פני מושל  -לדון לפניו .ומה' משפט איש
 אם יזכה או אם יתחייב ובמושלים דברהכתוב:
)כז( ישר דרך  -אדם שהוא ישר בדרכיו:
)א( אגור בן יקה  -דברי שלמה שאגר את

משנה

הבינה והקיאה כך פירשוהו חכמי' .המשא -
נבואה זו אמר על כן .נאם הגבר לאיתיאל -
אמר הגבר זה שלמה המשא הזה על עצמו
בשביל איתיאל על שסמך על חכמתו להרבות
זהב וסוסים ונשים שהוזהר מלהרבות וכן
אמר איתיאל ואוכל ארבה נשים ולא יסורו
את לבבי ארבה זהב ולא אסור ארבה סוסים
ולא אשוב את העם מצרימה .לאיתיאל ואוכל
 בשביל שאמר אתי אל ואוכל לעשות ולאאכשל ,לאיתיאל ,על איתיאל כמו ואמר
פרעה לבני ישראל ,על בני ישראל:
)ב( כי בער אנכי  -על שסמכתי על חכמתי
בדבר שהקב"ה דאג שמא יבוא לידי עבירה:

– סנהדרין פרק ג'

ושנֵיהֶ ן
לשה .זֶה בּ וֹ ֵרר לוֹ אֶ חָ ד וְ זֶה בּ וֹ ֵרר לוֹ אֶ חָ דְׁ ּ ,
)א( ִּדינֵי ָממוֹ נוֹ תִּ ,ב ְׁש ׁ ָ
בּ וֹ ְר ִרין לָ הֶ ן עוֹ ד אֶ חָ דִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםְׁ ,שנֵי הַ ַ ּדיָּנִ ים בּ וֹ ְר ִרין
לָ הֶ ן עוֹ ד אֶ חָ ד .זֶה ּפוֹ סֵ ל ַ ּדיָּנוֹ ׁ ֶשל זֶה וְ זֶה ּפוֹ סֵ ל ַ ּדיָּנוֹ ׁ ֶשל זֶהִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר.
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סולין,
ימ ַתיִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ּ ֵמ ִביא עֲ לֵ יהֶ ן ְראָ יָה ׁ ֶשהֵ ן ְקרוֹ ִבין אוֹ ְפ ּ ִ
וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ָ
יו ְכ ׁ ֵש ִרים אוֹ מֻ ְמ ִחין ,אֵ ינוֹ יָכוֹ ל ְלפָ ְסלָ ן .זֶה ּפוֹ סֵ ל ֵע ָדיו ׁ ֶשל זֶה וְ זֶה
אֲ בָ ל ִאם הָ ּ
הוא
ּפוֹ סֵ ל ֵע ָדיו ׁ ֶשל זֶהִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ָ
ימ ַתיִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ּ
יו כְ ׁ ֵש ִרים ,אֵ ינוֹ
ֵמבִ יא עֲ לֵ יהֶ ם ְראָ יָה ׁ ֶשהֵ ן ְקרוֹ ִבים אוֹ ּ ְפ ּ ִ
סולים .אֲבָ ל ִאם הָ ּ
יָכוֹ ל ְלפָ ְסלָ ן:
רע"ב ) -א( זה בורר לו אחד  -אחד
מהבעלי דינין בורר לו דיין אחד לדונו ולהפך
בזכותו .וכן השני בורר לו דיין אחד .ושני
הבעלי דינים ביחד בוררים להם עוד דיין
שלישי ומתוך כך יצא דין אמת לאמתו דצייתי
בעלי דינים דינא ואמרי קושטא קא דייני לן
דסבר החייב הרי אני בעצמי בררתי האחד
ואם היה יכול להפך בזכותי היה מהפך.
והדיין הג' בעצמו נוח לו להפך בזכות שניהם.
מפני ששניהם ביררו אותו :וחכ"א שני
הדיינים בוררים להם אחד  -בלא דעת
הבעלי דינים כדי שלא יהיה לבו של זה
השלישי נוטה אצל אחד מהן .והלכה כחכמים:
זה פוסל דיינו של זה  -יכול הוא לומר לא
אדון לפני בית דין שבררת :בזמן שמביא
עליהן ראיה - .שזה מביא ראיה על דיין
שבירר זה .לפוסלו :אבל אם הם כשרים
ומומחים  -ה"ק אבל אם היו כשרים שאינן
לא קרובים ולא פסולים .אף על פי שהם
יושבי קרנות נעשו כמומחין .ואינו יכול
לפוסלן .ופסק ההלכה בזה כשקבלו בעלי
הדין מי שידין להם בין יחיד בין רבים .ופסק
עליהם את הדין דינו דין .ואין סותרין דינו.
ואף על פי שאינו מומחה לרבים .ואם נודע
שטעה .אם בדבר משנה טעה או בדבר
המפורש בגמרא .מחזירים הדבר כשהיה.
ודנין בו כהלכה .ואם אי אפשר להחזיר כגון
שהלך זה שנטל הממון שלא כדין למדינת
הים .פטור הדיין מלשלם מאחר שקבלוהו
עליהם .שאף על פי שגרם להזיק לא נתכוין
להזיק .ואם טעה בשקול הדעת והוא בדבר
שנחלקו בו תנאים או אמוראים או גאונים
וסוגיא דעלמא כחד מנייהו ודן זה הדיין
כדברי אותו הגאון שאין סוגיית העולם
כמותו .אםלא נשא ונתן ביד יחזור הדין .ואם
אי אפשר להחזיר ישלם מביתו ואם נשא ונתן

ביד מה שעשה עשוי וישלם מביתו .ודיין שלא
קבלו אותו בעלי הדין אלא שעמד מאליו או
מנה אותו המלך או קצת זקני הקהל
העמידוהו .אם אינו מומחה לרבים אף על פי
שנט לרשות מראש הגולה אין דיניו דין .בין
טעה בין לא טעה .ואינו בכלל הדיינין אלא
בכלל בעלי זרוע וכל אחד מבעלי דינין אם
רצה סותר דינו וחוזר ודן בפני בית דין .ואם
טעה ולא נשא ונתן ביד יחזיר הדין .ואם אי
אפשר להחזיר ישלם מביתו כדין כל גורם
להזיק .ואם נשא ונתן ביד ישלם מביתו וחוזר
ונוטל מבעל דין זה שנתן לו שלא כהלכה.
ומומחה לרבים שקבלו אותו בעלי דינים .או
שנטל רשות מראש גולה אף על פי שלא קבלו
אותו בעלי דינים .הואיל והוא מומחה אם
טעה בין בדבר משנה בין בשקול הדעת .ואי
אפשר להחזיר הדין פטור מלשלם .ומומחה
שנטל רשות מראש גולה יש לו לכוף לבעלי
הדין שידונו לפניו .בין רצו בין לא רצו .בין
בארץ בין בח"ל .ומי שנטל רשות מן הנשיא
שבארץ ישראל אינו יכול לכוף לבעלי הדין
אלא בארץ ישראל בלבד .ומומחה הוא .מי
שלמד בתורה שבכתב ושבעל פה ויודע לסבור
להקיש ולהבין דבר מתוך דבר )הוא הנקרא
מומחה( וכשהוא ניכר וידוע .ויצא טבעו אל
אנשי דורו .נקרא מומחה לרבים והוא יכול
לדון יחידי ואפילו לאנקט רשות מראש
הגולה :זה פוסל עדיו של זה  -פלוגתייהו
דר"מ ורבנן מוקי לה בגמרא כשאמר בעל דין
יש לי שתי כתי עדים בדבר והביא כת
ראשונה ועמד בעל דין שכנגדו עם אחר
ואמר פסולין הן .ר' מאיר אומר יכול הוא
עם אחר לפוסלן ולאו נוגע בעדות הוא.
שהרי אמר יש לי כת אחרת ואם בקש ולא
מצא יפסיד ורבנן סברי אף על גב דאמר
תחלה יש לי שני כתי עדים יכול לחזור ולומר
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אין לי אלא אלו ונמצא זה שבא לפסלן נוגע
בעדות הוא ולא מפסלי אפומיה והלכה

כחכמים:

)ב( אָ ַמר לוֹ ֶנא ֱָמן ָעלַ י אַ ָּבאֶ ,נא ֱָמן ָעלַ י אָ ִב ָ
לשה רוֹ ֵעי בָ קָ ר,
ֶאֱמנִ ין ָעלַ י ְׁש ׁ ָ
יך ,נ ָ
ַר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ,יָכוֹ ל לַ חֲזוֹ ר בּ וֹ  .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ינוֹ יָכוֹ ל לַ חֲזוֹ ר בּ וֹ  .הָ יָה
ֹאש ָךַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ,יָכוֹ ל
בועה וְ אָ ַמר לוֹ ּדוֹ ר ִלי בְ חַ יֵּי ר ְׁ
חַ יָּב לַ חֲבֵ רוֹ ְׁש ּ ָ
לַ חֲזוֹ ר בּ וֹ  .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ינוֹ יָכוֹ ל לַ חֲזוֹ ר בּ וֹ :

רע"ב ) -ב( נאמן עלי אבא  -להיות דיין.
אף על פי שהוא פסול מן התורה לדונני לא
לזכות ולא לחובה .כדנפקא לן מלא יומתו
אבות על בנים :נאמנים עלי שלשה רועי
בקר  -לדון .דאילו לעדות רועי בקר כשרים
הן :ר' מאיר אומר יכול לחזור בו  -אפילו
לאחר גמר דין .לאחר שקבל הדיין העדות
ואמר איש פלוני אתה זכאי :אינו יכול לחזור
בו  -לאחר גמר דין בלבד הוא דפליגי רבנן
עליה דר"מ .דאילו קודם גמר דין מודים

חכמים לר' מאיר דיכול לחזור בו ואם קנו
מידו נמי שמקבל עליו עדות איש פלוני או
דינו של איש פלוני אפילו קודם גמר דין אינו
יכול לחזור בו שאין לאחר קנין כלום .וכן
הלכה :דור לי בחיי ראשך  -נדור לי בחיי
ראשך ואתן לך מה שאתה תובע .ואין צריך
לומר ומחול לך מה שיש לי אצלך ונדר לו או
קנו מידו אף על פי שעדיין לא נדר אינו יכול
לחזור בו .כדברי חכמים .וכן הלכה:

ומפְ ִריחֵ י יוֹ נִ ים,
שחֵ ק ַּב ּקֻ ְביָא ,וְ הַ ּ ַמ ְלוֶ ה בָ ִר ִּביתַ ּ ,
סולין ,הַ ְמ ַ ׂ
)ג( וְ אֵ לּ ּו הֵ ן הַ ּ ְפ ּ ִ
יעית.
יו קוֹ ִרין אוֹ ָתן אוֹ ְספֵ י ְׁש ִב ִ
וְ סוֹ ח ֲֵרי ְׁש ִב ִ
יעית .אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ,בַ ְּת ִח ָּלה הָ ּ
ימ ַתי,
הודה ,אֵ ָ
יעית .אָ ַמר ַר ִּבי יְ ּ ָ
רו ִל ְקרוֹ ָתן סוֹ ח ֲֵרי ְׁש ִב ִ
ִמ ּ ׁ ֶש ַרבּ ּו הָ אַ ּנ ִָסין ,חָ זְ ּ
נות ׁ ֶשלּ ֹא ִהיאְּ ,כ ׁ ֵש ִרין:
נות אֶ ָּלא ִהיא ,אֲבָ ל י ֵׁש לָ הֶ ן אֻ ּ ָמ ּ
ִּבזְ ַמן ׁ ֶשאֵ ין לָ הֶ ם אֻ ּ ָמ ּ
רע"ב ) -ג( ואלו הן הפסולים  -לדון
ולהעיד :המשחק בקוביא  -פסול לעדות לפי
שאינו מתעסק בישובו של עולם .ואסור
לאדם שיתעסקו בעולמו אלא או בתורה
וגמילות חסדים .או בסחורה .ואומנות.
ומלאכה שיש בהן ישובו של עולם :מלוה
בריבית  -אחד הלוה ואחד המלוה שניהם
פסולין דקי"ל המלוה והלוה שניהם עוברים
בלא תעשה :ומפריחי יונים  -אית דמפרשי
מין ממיני השחוק .אם תקדים יונתך ליונתי
אתן לך כך וכך .ואית דמפרשי שמגדל יונה
מלומדת להביא יונים לבית בעלה בעל כרחן.
ויש בהן גזל מפני דרכי שלום .ולא גזל גמור:
וסוחרי שביעית  -עושין סחורה בפירות
שביעית .והתורה אמרה )ויקרא כה( והיתה
שבת הארץ לכם לאכלה .ולא לסחורה :רש"א
וכו'  -בגמרא מפרש מלתי' דר"ש הכי.
בתחלה היו קוראים אותם אוספי שביעית
כלומר אוספי פירות שביעית לעצמן היו
פסולים לעדו .כמו סוחרי פירות שביעית:

משרבו האנסין .השואלין מנת המלך כך וכך
כורין תבואה בכל שנה והיו צריכין לאסוף
תבואה של שביעית לפרוע ממנה מנת המלך
חזרו לומר סוחרי פירות שביעית בלבד .הם
פסולים .אבל אוספי תבואת שביעית לתת
למלך כשרים לעדות .כיון שאין אוספים
לאצור לעצמן .ולענין פסק הלכה כל מי
שעבר עברה שחייב עליה מיתת בית דין .או
כרת .או מלקות .פסול לעדות .דמחוייב
מיתה נקרא רשע .דכתיב )במדבר לה( אשר
הוא רשע למות .ובחייבי מלקות כתיב )דברים
כה( והיה אם בן הכות הרשע .והתורה אמרה
)שמות כג( אל תשת ידך עם רשע להיות עד
חמס .ודרשינן אל תשת רשע עד .ואם לקה
חזר להכשרו דכתיב ונקלה אחיך לעיתך כיון
שלקה הרי הוא כאחיך .ואם לקח ממון שלא
כדין אף על פי שאינו חייב ביה לא מיתה ולא
מלקות .פסול לעדות .כגון גנב וגזלן ומלוה
בריבית .ואם לקח ממון שיש בו איסור דרבנן.
פסול לעדות מדרבנן .כגון מפריחי יונים.
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וחמסן דיהיב סמי ולוקח החפץ שאין הבעלים
רוצים למכרו .והגבאים והמוכסים שלוקחים
לעצמן ומקבלי צדקה מן העו"ג בפרהסיא
אלו וכיוצא בהן פסולין לעדות מדרבנן .ואין
עדותן בטלה עד שיכריזו עליהם ויפרסמו
אותן .אבל פסולי עדות של תורה אין צריכין
הכרזה .וכל הפסולין לעדות .בין של תורה בין
של דבריהם .אם נודע מענינם שעשו תשובה
גמורה והממון שלקחו שלא כדין החזירוהו

ועשו סיג וגדר לעצמן באותו דבר שחטאו בו
שלא יוסיפו לעשותו עוד .הרי אלו חזרו
להכשירן .ומשחקי בקוביא אף על פי שאין
בזה גזל אפילו מדבריהם .הם פסולים לעדות
לפי שאין מתעסקין בישובו של עולם .ואין
בהם יראת שמים .ודוקא שאין להם מלאכה
ואומנות אלא הוא .כדברי ר' יהודה .וכן
הלכה .ואימתי חזרתן משישברו פספסיהן
ויקבלו עליהם דאפילו בחנם לא עבדי:

)ד( וְ אֵ לּ ּו הֵ ן הַ ְּקרוֹ ִבין) ,אָ ִביו וְ (אָ ִחיו וַ א ֲִחי אָ ִביו וַ א ֲִחי ִא ּמוֹ ּובַ ַעל אֲחוֹ תוֹ ּובַ ַעל
ובנֵיהֶ ן וְ חַ ְתנֵיהֶ ן,
אֲ חוֹ ת אָ ִביו ּובַ ַעל אֲחוֹ ת ִא ּמוֹ ּובַ ַעל ִא ּמוֹ וְ חָ ִמיו וְ גִ יסוֹ  ,הֵ ן ּ ְ
אשוֹ נָה,
וְ חוֹ ְרגוֹ ְלבַ ּדוֹ  .אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ סֵ י ,זוֹ ִמ ְׁשנַת ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א .אֲבָ ל ִמ ְׁשנָה ִר ׁ
אוי ְלי ְָר ׁשוֹ  ,וְ כָ ל הַ ּקָ רוֹ ב לוֹ ְָּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה .הָ יָה קָ רוֹ ב
ּדוֹ דוֹ ּובֶ ן דוֹ דוֹ  .וְ כָ ל הָ ָר ּ
הודה אוֹ ֵמרֲ ,א ִפלּ ּו ֵמ ָתה ִב ּתוֹ וְ י ֶׁש לוֹ בָ נִ ים
נִת ַרחֵ קֲ ,ה ֵרי זֶה ָּכ ׁ ֵשרַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
וְ ְ
ִמ ּ ֶמ ּנָהֲ ,ה ֵרי זֶה קָ רוֹ ב:
רע"ב ) -ד( ובעל אחותו וכו'  -משום
דבעל כאשתו :וגיסו  -בעל אחות אשתו :הם
ובניהן וחתניהן  -ודוקא בנים ובנות שיש לו
לגיסו מאחות אשתו .אבל אם יש לו בנים
ובנות מאשה אחרת .או חתנים נשואים לבנות
שי שלו מאשה אחרת אינן חשובין קרובין:
וחורגו  -בן אשתו מאיש אחר .הוא בלבד
חשוב קרוב אבל בן חורגו .וחתן חורגו לא.
ואשתו חורגו לא יעיד לה דאשה כבעלה.
והאחים זה עם זה בין מן האב בין מן האם
הרי הן ראשון בראשון .ובניהם זה עם זה שני
בשני ובני בניהם זה עם זה .שלישי בשלישי.
ולעולם שלישי בראשון כשר .וא"צ לומר
שלישי בשני .אבל שני בשני וא"צ לומר שני
בראשון .שניהם פסולים .וכדרך שאתה מונה

בזכרים .כך אתה מונה בנקבות וכל אשה
שאתה פסול לה כך אתה פסול לבעלה .וכל
איש שאתה פסול לו .כך אתה פסול לאשתו:
אבל משנה ראשונה דודו ובן דודו  -ואין
הלכה כמשנה ראשונה :וכל הראוי ליורשו -
תשלום משנתו שלר"ע היא ולא ממשנה
ראשונה .וכל הראוי ליורשו' דהיינו קרובי
האב .אבל קרובי האם כגון אחי אמו
שהזכרנו .כשר לו .שהרי אין אחי אמו ראוי
ליורשו .אבל הוא ראוי לירש אחי אמו לפיכך
הוא פסול להעיד לו :היה קרוב  -כגון חתנו
וראוי ליורשו מחמת אשתו :ונתרחק  -שמתה
אשתו קודם שראה עדות זו :ר"י אומר וכו' -
ואין הלכה כר"י:

לשה
וש ִבינוֹ  .שׂ וֹ נֵא ,כּ ֹל ׁ ֶשלּ ֹא ִד ּ ֶבר ִע ּמוֹ ְׁש ׁ ָ
)ה( הָ אוֹ הֵ ב וְ הַ ּ ׂשוֹ נֵא .אוֹ הֵ ב ,זֶה ׁש ּ ְׁ
רו לוֹ  ,לֹא נֶחְ ְׁשד ּו יִ שְׂ ָראֵ ל ַעל ָּכךְ:
י ִָמים ְּבאֵ יבָ ה .אָ ְמ ּ
רע"ב ) -ה( שושבינו  -רעהו בימי חופתו.
פסול לו כל ימי החופה :לא נחשדו ישראל
על כך  -להעיד שקר משום איבה ואהבה.
וכן הל' .ודוקא בעדות פליגי רבנן עליה .אבל

בדיין מודו רבנן דפסול לו לדון דאי רחים
ליה .אינו רואה לו חובה .ואי סני ליה .לא
מצי לאפוכי בזכותיה:

ומאַ יְ ּ ִמין עֲ לֵ יהֶ ן
יסין אוֹ ָתן )לַ חֶ ֶדר( ּ ְ
יו ַמכְ נִ ִ
)ו( ּ ֵכיצַ ד בּ וֹ ְד ִקים אֶ ת הָ ֵע ִדים ,הָ ּ
ומ ׁ ַשיְ ּ ִרין אֶ ת הַ ּגָ דוֹ ל ׁ ֶש ָּבהֶ ן וְ אוֹ ְמ ִרים לוֹ אֶ מוֹ ר
חוץ ּ ְ
ּומוֹ צִ ִ
יאין )אֶ ת ָּכל הָ אָ ָדם( לַ ּ
יש
הוא אָ ַמר ִלי ׁ ֶשאֲ נִ י חַ יָּב לוֹ ִ ,א ׁ
הֵ יאַ ְך אַ ּ ָתה יוֹ ֵד ַע ׁ ֶשזֶּה חַ יָּב לָ זֶהִ .אם אָ ַמר ּ
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ֵינו הוֹ ָדה לוֹ
לוםַ ,עד ׁ ֶשיּ ַ
ֹאמר ְּבפָ נ ּ
הוא חַ יָּב לוֹ  ,לֹא אָ ַמר ְּכ ּ
ּ ְפלוֹ נִ י אָ ַמר ִלי ׁ ֶש ּ
יסין אֶ ת הַ ּ ׁ ֵשנִ י ּובוֹ ְד ִקים אוֹ תוֹ ִ .אם
זוז .וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ַמ ְכנִ ִ
הוא חַ ּיָב לוֹ ָמ ַ
אתיִ ם ּ
ׁ ֶש ּ
או ִדבְ ֵריהֶ ם ְמכֻ וָ ּנִ ים ,נוֹ שְׂ ִאים וְ נוֹ ְתנִ ין בַ ָ ּדבָ רְׁ .שנַיִ ם אוֹ ְמ ִרים ז ַַּכאי וְ אֶ חָ ד
נִ ְמצְ ּ
אוֹ ֵמר חַ יָּב ,ז ַַּכאיְׁ .שנַיִ ם אוֹ ְמ ִרים חַ ּיָב וְ אֶ חָ ד אוֹ ֵמר ז ַַּכאי ,חַ יָּב .אֶ חָ ד אוֹ ֵמר ז ַַּכאי
וְ אֶ חָ ד אוֹ ֵמר חַ ּיָב וַ א ֲִפלּ ּו ְׁשנַיִ ם ְמז ִַּכין אוֹ ְׁשנַיִ ם ְמחַ יְ ּ ִבין וְ אֶ חָ ד אוֹ ֵמר אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַע,
יפו הַ ַ ּדיָּנִ ים:
יוֹ ִס ּ
רע"ב ) -ו( מאיימין עליהם  -מודיעים
אותם שהשוכרים עדי שקר .הן עצמן מבזין
אותן וקוראים להם רשעים דכתיב )במלכים
א כא( בנבות .והושיבו שני אנשים בני בליעל
נגדו שיועצי המלך שהיו יועצים לשכרן
קוראים להן בני בליעל :הוא אמר לי  -הלוה
אמר לי :לא אמר כלום  -דעביד איניש
דאמר פלוני נושה בי .כדי שלא יחזיקוהו

עשיר :הודה לו  -שהיו שניהם בפנינו
ולהודות לו נתכוין להיות לו עדים בדבר:
אפילו שנים מזכים או מחייבים .ואחד אומר
איני יודע .יוסיפו דיינים  -ואע"ג דאי הוה
פליג עלייהו הוה בטל במעוטו .כי אמר איני
יודע .הוי כמו שלא ישב בדין .נמצא הדין
בשנים .ואנן שלש בעינן:

יש ּ ְפלוֹ נִ י
יסין אוֹ ָתן .הַ ּגָ דוֹ ל ׁ ֶש ַּב ַ ּד ּיָנִ ים אוֹ ֵמרִ ,א ׁ
יוה ַמ ְכנִ ִ
רו אֶ ת הַ ָ ּדבָ ר ,הָ ּ
)ז( ּגָ ְמ ּ
ֹאמר
ומ ּנַיִ ן ִלכְ ׁ ֶשיֵּצֵ א אֶ חָ ד ִמן הַ ַ ּדיָּנִ ים לֹא י ַ
יש ּ ְפלוֹ נִ י אַ ּ ָתה חַ יָּבִ ּ .
אַ ּ ָתה זַ ַּכאיִ ,א ׁ
שה ׁ ֶשחֲבֵ ַרי ַרבּ ּו ָעלַ יַ ,על זֶה ֶנא ֱַמר
יבין אֲבָ ל ָמה אֶ עֱ ֶ ׂ
אֲ נִ י ְמז ּ ֶַכה וַ חֲבֵ ַרי ְמחַ יְ ִ
ְ
ָ
])ויקרא יט( לֹא ֵתלֵ ְך ָר ִכיל ְּב ַע ּ ֶמיך ,וְ אוֹ ֵמר[ )משלי יא( הוֹ לֵ ך ָר ִכיל ְמגַ ֶּלה
ּסוֹ ד:
רע"ב ) -ז( היו מכניסין אותן  -לבעלי
דינין שלאחר ששמעו טענותיהן היו מוציאין
אותן לחוץ כדי שישאו ויתנו בדבר ולא ישמעו

הבעלי דינים מי מחייב ומי מזכה לחוץ כדי
שישאו ויתנו בדבר ולא ישמעו הבעלי דינים
מי מחייב ומי מזכה:

רע"ב ) -ח( הבא ראיה  -שטר זכות :ה"ז
אינו כלום  -שהרי אמר אין לי וחיישינן שמא
זייף או שכר עדי שקר :אמר רשב"ג וכו' -
ואין הלכה כרשב"ג :קרבו פלוני ופלוני
והעידוני  -בהא אפילו רשב"ג מודה דכיון
שהי היודע בהן ואמר אין לי .ודאי שקרן הוא.

אבל הטוען יש לי עדים או ראיה במדינת
הים אין שומעין לו לענות הדין עד שישלח
למדינת הים אלא פוסקין את הדין כפי מה
שרואין ממנו עכשיו וכשיביא עדים או ראיה
סותר את הדין .וחוזרים ודנים כפי העדים או

רו לוֹ ָּ ,כל ְראָ יוֹ ת ׁ ֶשיּ ֶׁש ְל ָך הָ בֵ א
)ח( ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ּ ֵמ ִביא ְראָ יָה ,סוֹ ֵתר אֶ ת הַ ִ ּדין .אָ ְמ ּ
לשים יוֹ ם,
לשים יוֹ ם ,סוֹ ֵתרְ .לאַ חַ ר ְׁש ִׁ
לשים יוֹ םָ .מצָ א ְבתוֹ ְך ְׁש ִׁ
ִמ ָּכאן ַעד ְׁש ִׁ
שה זֶה ׁ ֶשלּ ֹא ָמצָ א ְבתוֹ ךְ
אֵ ינוֹ סוֹ ֵתר .אָ ַמר ַר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ֶּבן גַ ְמ ִליאֵ לַ ,מה יַּעֲ ֶ ׂ
רו
ומצָ א ְלאַ חַ ר ְׁש ִׁ
לשים ּ ָ
ְׁש ִׁ
רו לוֹ הָ בֵ א ֵע ִדים וְ אָ ַמר אֵ ין ִלי ֵע ִדים ,אָ ְמ ּ
לשים .אָ ְמ ּ
ומצָ א ֵע ִדים ,ה ֲֵרי זֶה
ולאַ חַ ר זְ ַמן הֵ ִביא ְראָ יָה ּ ָ
הָ בֵ א ְראָ יָה וְ אָ ַמר אֵ ין ִלי ְראָ יָהְ ּ ,
שה זֶה ׁ ֶשלּ ֹא הָ יָה יוֹ ֵד ַע ׁ ֶשיּ ֶׁש
לום .אָ ַמר ַר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ֶּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל ַמה יַּעֲ ֶ ׂ
אֵ ינוֹ ְכ ּ
רו לוֹ
ומצָ א עֵ ִדים ,לֹא הָ יָה יוֹ ֵד ַע ׁ ֶשיּ ֶׁש לוֹ ְראָ יָה ּ ָ
לוֹ עֵ ִדים ּ ָ
ומצָ א ְראָ יָה) .אָ ְמ ּ
הָ בֵ א עֵ ִדים ,אָ ַמר אֵ ין ִלי עֵ ִדים ,הָ בֵ א ְראָ יָה וְ אָ ַמר אֵ ין ִלי ְראָ יָה(ָ ,ראָ ה
ידונִ י אוֹ ׁ ֶשהוֹ צִ יא ְראָ יָה ִמ ּתוֹ ְך
בו ְפלוֹ נִ י ּ ְ
ופלוֹ נִ י וְ הַ ִע ּ
ׁ ֶש ּ ִמ ְתחַ יֵּב ַּב ִ ּדין וְ אָ ַמר ִק ְר ּ
לום:
אֲ פֻ נְ ָ ּדתוֹ ֲ ,ה ֵרי זֶה אֵ ינוֹ ְכ ּ
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הראיה שהביא :אפונדתו  -חגורתו .ואית

גמרא

דמפרשי מלבוש הסמוך לבשרו:

– סנהדרין דף כד' ע"א

אמר רבי אושעיא מאי דכתיב ואקח לי )את( שני מקלות לאחד קראתי
נועם ולאחד קראתי חובלים נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל
שמנעימין זה לזה בהלכה חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל שמחבלים
זה לזה בהלכה ויאמר )אלי( אלה ]שני[ בני היצהר העומדים וגו' ושנים
זיתים עליה יצהר אמר רבי יצחק אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל
שנוחין זה לזה בהלכה כשמן זית ושנים זיתים עליה אלו תלמידי חכמים
שבבבל שמרורין זה לזה בהלכה כזית ואשא עיני וארא והנה שתים נשים
יוצאות ורוח בכנפיהם ולהנה כנפים ככנפי החסידה ותשאנה האיפה בין
השמים ובין הארץ ואומר אל המלאך הדובר בי אנה המה מוליכות את
האיפה ויאמר אלי לבנות לה בית בארץ שנער אמר רבי יוחנן משום רבי
שמעון בן יוחי זו חנופה וגסות הרוח שירדו לבבל וגסות הרוח לבבל נחית
והאמר מר עשרה קבין גסות ירדו לעולם תשעה נטלה עילם ואחת כל
העולם כולו אין לבבל נחית ואישתרבובי דאישתרבב לעילם דיקא נמי
דכתיב לבנות לה בית בארץ שנער שמע מינה והאמר מר סימן לגסות
הרוח עניות ועניות לבבל נחית מאי עניות עניות תורה דכתיב אחות לנו
קטנה ושדים אין לה אמר רבי יוחנן זו עילם שזכתה ללמוד ולא זכתה
ללמד מאי בבל אמר רבי יוחנן בלולה במקרא בלולה במשנה בלולה
בתלמוד:
רש"י על הגמרא
מחבלים  -בלשון עז וחמה מקשין זה לזה
ובני ארץ ישראל נוחין יחד ,ומעיינין יחד,
ומתקן זה את דברי זה ,והשמועה יוצאה
לאור :משמנין  -נוחין כשמן :איפה  -זה יצר
הרע :שתי נשים  -חנופות ,וגסות הרוח:
ורוח בכנפיהם  -לשון גסות הרוח :ככנפי
החסידה  -זו חנופה ,שמראין עצמם חסידים:

זוהר

לבנות לה בית  -ולא כתיב )להם( ,אלמא
האחת לבדה נתישבה שם :עניות תורה -
בעילם היא ,דניאל בעילם הוה דכתיב )דניאל
ח( ואני )הייתי( בשושן הבירה אשר בעילם
המדינה ולא רבץ תורה ,עזרא הוה בבבל
ולמד חק ומשפט בישראל:

– בחוקותי דף קטו' ע"ב

קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה
הוא ְּביִ שְׂ ָראֵ לְ ,ל ַמ ְל ָּכא ְ ּדהֲוָ ה לֵ ּ
ימותא ִע ָּלאָ ה ְ ּד ּ ְ
ּ ָתא ֲחזֵיְ ,ר ִח ּ ָ
יך ּ
ידאי ,וַ הֲ וָ ה חָ טֵ י קַ ּ ֵמי ַמ ְל ָּכא ,יוֹ ָמא חַ ד סָ ַרח קַ ּ ֵמי ַמ ְל ָּכא ,אָ ַמר ַמ ְל ָּכא,
ַּבר יְ ִח ָ
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ָּכל הָ נֵי יוֹ ִמין אַ ְלקֵ ינָא לָ ְך ,וְ לָ א קַ ִּב ְל ְּתִ .מ ָּכאן וְ אֵ ילָ ְך חָ ֵמי ַמאי אַ ְע ִּביד לָ ְךִ ,אי
אַ ּ ָת ִר ְ
דובי חַ ְקלָ א,
קומ ּון עֲ לָ ְך ּ ּ ֵּ
כותאּ ִ ,ד ְ
יך לָ ְך ִמן אַ ְר ָעא ,וְ אַ ּ ִפיק לָ ְך ִמ ּ ַמ ְל ּ ָ
יל ָמא יְ ּ
רון לָ ְך ֵמ ָע ְל ָמאַ .מה אַ ְע ִּביד .אֶ ָּלא אֲ נָא וְ אַ נְ ְּת
אוֹ זְ אֵ בֵ י חַ ְקלָ א ,אוֹ ִל ְס ִטין ,וְ י ַַעבְ ּ
ֵיפוק ֵמאַ ְר ָעא:
נ ּ
יפוק ֵמאַ ְר ָעא )אף אנא ואנת נהך בגלותא וניפוק כחדא(ַּ .כךְ
ַּכ ְך אַ ף אָ נִ י ,אֲ נָא וְ אַ ְּ
נְת נִ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
כו ,וְ לָ א
אָ ַמר ּ ְ
כו ,הָ א אַ ְלקֵ ינָא ְל ּ
הוא ,יִ שְׂ ָראֵ ל ַמה אַ ְע ִּביד ְל ּ
יך ּ
ארי ַטפְ ִסיןְ ,לאַ ְלקָ אָ ה
יסיןָ ,מ ֵ
ארי ְּת ִר ִ
יכו ָמ ֵ
יכו ,הָ א אַ יְ ֵ
יתו ּ ְ
יתינָא ָעלַ יְ ּ
אודנַיְ ּ
אַ ְר ִּכ ּ
יכו ִמ ַּכ ּ ָמה
כו ֵמאַ ְר ָעא ְלחוֹ ְדכוֹ ןָּ ,ד ִח ְ
ילנָא ָעלַ יְ ּ
תוןִ .אי אַ ּ ִפיק ְל ּ
ְלכוֹ ן ,וְ לָ א ְׁש ַמ ְע ּ ּ
כו ֵמ ָע ְל ָמא .אֲבָ ל ַמה אַ ְע ִּביד
ּ ּ ִּ
רון ְל ּ
יכו ,וְ י ַַעבְ ּ
יקומון ָעלַ יְ ּ
דוביןִ ,מ ַּכ ּ ָמה זְ אֵ ִביןּ ִ ,ד ּ ּ
ְ
לותא:
ֵפוק ֵמאַ ְר ָעאּ ,ונְ הַ ך ְּבגָ ּ ָ
תון נ ּ
כון ,אֶ ָּלא אֲ נָא וְ אַ ּ ּ
ְל ּ
ְ
רון ְ ּדאֶ ְׁשבּ וֹ ק ְלכוֹ ן,
לותא .וְ ִאי ּ ֵת ְ
הוא ִד ְכ ִתיב וְ יִ ּ ַס ְר ִּתי אֶ ְתכֶ ם ְלמֵ הַ ך ְּבגָ ּ ָ
ימ ּ
הֲ ָדא ּ
ְ
אֲמאיַ .על
ֹאתיכֶ םּ ָ ,דא ׁ ֶשבַ ע ְ ּדיִ ְת ּ ָת ָרך ִע ּ ְמכוֹ ן ,וַ ַ
אַ ף אָ נִ י ִע ּ ְמכוֹ ןֶ ׁ .שבַ ע ַעל חַ ּט ֵ
קוד ׁ ָשא
וב ִפ ְׁש ֵעיכֶ ם ׁ ֻש ְ ּלחָ ה ִא ּ ְמכֶ ם .אָ ַמר ּ ְ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה נ( ּ ְ
חַ ּט ֵ
ֹאתיכֶ םֲ .ה ָדא ּ
ְּב ִר ְ
מא )נ"א נטרוד
ֵידור )ס"א בארעא( ְּב ָע ְל ָ
תון גְּ ַר ְמ ּ ּ
יך הּוא ,אַ ּ ּ
תון לָ א נ ּ
תוןּ ַ ,דאֲ נָא וְ אַ ּ ּ
יתא נ ְַפקַ ת מֵ הֵ יכָ לָ ה ִע ּ ְמכוֹ ן ,הָ א ִא ְתחַ ֵרב כּ ָֹּלא,
)ס"א מארעא( מעלמא .הָ א ַמ ְטרוֹ נִ ָ
יהו
הֵ יכָ לָ א ִ ּד ִ
ילי וְ ִד ְלכוֹ ן ִא ְתחָ ַרבְּ .דהָ א ְל ַמ ְל ָּכא לָ א ִא ְת ֲחזֵי הֵ יכָ לָ א ,אֶ ָּלא ַּכד ִא ּ
יתא .וְ חֶ ְדוָ ה ְ ּד ַמ ְל ָּכא לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח:
ָעיֵיל ִעם ַמ ְטרוֹ נִ ָ
יתא ,וְ ִא ְׁש ְּתכַ ח ְּב ָרהָ א ִע ּ ָמ ּה ְּבהֵ יכָ לָ א,
אֶ ָּלא ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ָעאל ְּבהֵ יכָ לָ א ְ ּד ַמ ְטרוֹ נִ ָ
יתא ,הָ א הֵ יכָ לָ א
ומ ְטרוֹ נִ ָ
חו ְּב ָרא ּ ַ
הו ַּכח ֲָדא .הַ ְׁש ּ ָתא ְ ּדלָ א ִא ְׁש ְּתכָ ּ
חַ ָ ּדאן ּ ֻכ ְ ּל ּ
ח ֲֵריבָ א ִמכּ ָֹּלא .אֶ ָּלא אֲ נָא ַמה אַ ְע ִּביד .אַ ף אֲ נָא ִע ּ ְמכוֹ ן .וְ הַ ְׁש ּ ָתא אַ ף ַעל ּגַ ב
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
לותאְ ּ ,
הו ְּבגָ ּ ָ
הוא ִא ְׁש ְּתכַ ח ִע ּ ְמהוֹ ן ,וְ לָ א ׁ ָש ִביק לוֹ ן,
יך ּ
ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל ִאינְ ּ
ְ
תוב ִע ּ ְמהוֹ ןּ ִ .ד ְכ ִּתיב,
הוא ,יְ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
לותאְ ּ ,
קון ,יִ שְׂ ָראֵ ל ִמן ּגָ ּ ָ
ְ ּדכַ ד יִ ְפ ּ
ָ
ָ
)דברים ל( וְ ׁ ָשב יְ ָי ֱאלֹהֶ יך ,וְ ׁ ָשב יְ ָי אֱ לֹהֶ יך וַ ַ ּדאי .וְ הָ א ִא ְּת ַמר:
עו ְּבהַ ִהיא ְמ ַע ְר ּ ָתא ְּבחַ ְקלָ א .אָ ַמר
ִר ִּבי ִח ּיָיא וְ ִר ִּבי יוֹ סֵ י הֲווֹ אָ זְ לֵ י ְּבאָ ְרחָ א ,אַ ְע ָר ּ
ִר ִּבי ִח ּיָיא ְל ִר ִּבי יוֹ סֵ י ,הַ אי ִ ּד ְכ ִּתיב) ,דברים כח( אֵ ֶּלה ִ ּד ְב ֵרי הַ ְּב ִרית וְ גוֹ 'ִ ,מ ְ ּלבַ ד
בורה )ס"א האלה( ִמ ָּב ֵעי לֵ יהּ  .אָ ַמר לֵ יהּ הָ א
הַ ְּב ִריתַ .מאי ִ ּדבְ ֵרי הַ ְּב ִריתּ ִ .ד ְב ֵרי גְּ ּ ָ
ֹשה ,וְ הָ א ִא ְּת ַמר:
לו ִמ ּ ִפי ַעצְ מוֹ ׁ ֶשל מ ׁ ֶ
לו ִמ ּ ִפי הַ גְּ ּ ָ
ְּ
בורה ,וְ הַ ָּל ּ
מוהָ  ,הַ ָּל ּ
אוק ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ה'
)י( כריעה כיצד המתפלל כורע חמש כריעות בכל תפלה ותפלה בברכה ראשונה
בתחלה ובסוף ובהודיה בתחלה ובסוף וכשגומר התפלה כורע ופוסע שלש פסיעות
לאחוריו וכשהוא כורע נותן שלום משמאל עצמו ואחר כך מימין עצמו ואח"כ מגביה
ראשו מן הכריעה וכשהוא כורע בארבע הכריעות כורע בברוך וכשהוא זוקף זוקף בשם
במה דברים אמורים בהדיוט אבל כהן גדול כורע בתחילת כל ברכה ובסוף כל ברכה
והמלך כיון ששחה בראשונה אינו מגביה ראשו עד שגומר כל תפלתו:
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)יא( ולמה נותן שלום לשמאלו תחלה מפני ששמאלו הוא ימין שכנגד פניו כלומר
כשהוא עומד לפני המלך נותן שלום לימין המלך ואחר כך לשמאל המלך וקבעו
שיפטר מן התפלה כמו שנפטרין מלפני המלך:
)יב( כל הכריעות האלו צריך שיכרע בהן עד שיתפקקו כל חליות שבשדרה ויעשה עצמו
כקשת ואם שחה מעט וציער עצמו ונראה ככורע בכל כחו אינו חושש:

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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