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חק לישראל – פרשת אמור יום א'
תורה -

ויקרא פרק כא'

משה אֱ מֹר אֶ ל הַ כּ ֹהֲנִ ים ְּבנֵי אַ ֲהרֹן וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֲלֵ הֶ ם ְלנֶפֶ ׁש
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)א( וַ יּ ֶ
משה אֱ מֹר אֶ ל ַהכּ ֹהֲ נִ ים ְ ּבנֵי אַ הֲ רֹן וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֲלֵ הֶ ם
לֹא יִ ּ ַט ּ ָמא ְ ּב ַע ּ ָמיו) :א( וַ יֹּאמֶ ר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
ְלנֶפֶ ׁש לֹא יִ ּ ַט ּ ָמא ְ ּב ַע ּ ָמיו:

ימר ְלהוֹ ן ַעל ִמית לָ א יִ ְס ּ ָתאַ ב
ֹשה א ֱַמר ְלכַ הֲ ַנ ּיָא ְּבנֵי אַ הֲ רֹן וְ ֵת ַ
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
)א( וַ ַ

יה:
ְּב ַע ּ ֵמ ּ

ול ִב ּתוֹ ּ ְ
ולאָ ִביו וְ ִל ְבנוֹ ּ ְ
)ב( ִּכי ִאם ִל ְׁשאֵ רוֹ הַ ּקָ רֹב אֵ לָ יו ְל ִא ּמוֹ ּ ְ
ולאָ ִחיו) :ב( ִּכי ִאם
יה
יה ְ ּדקָ ִריב לֵ יהּ ְל ִא ּ ֵמ ּ
ולאָ ִחיו) :ב( אֶ ָּלהֵ ן ְלקָ ִריבֵ ּ
ול ִב ּתוֹ ּ ְ
ולאָ ִביו וְ ִל ְבנוֹ ּ ְ
ִל ְׁשאֵ רוֹ הַ ּקָ רֹב אֵ לָ יו ְל ִא ּמוֹ ּ ְ
יה וְ לַ אֲחו ִּהי:
יה וְ ִל ְב ַר ּ ֵת ּ
וְ לַ אֲ בו ִּהי וְ ִל ְב ֵר ּ
)ג (

יש לָ הּ יִ ּ ַט ּ ָמא:
תולָ ה הַ ְ ּקרוֹ בָ ה אֵ לָ יו אֲ ׁ ֶשר לֹא הָ יְ ָתה ְל ִא ׁ
וְ לַ אֲ חֹתוֹ הַ ְּב ּ

יש לָ ּה יִ ּ ַט ּ ָמא:
תולָ ה ַה ְ ּקרוֹ בָ ה אֵ לָ יו ֲא ׁ ֶשר לֹא הָ יְ ָתה ְל ִא ׁ
וְ לַ אֲ חֹתוֹ הַ ְ ּב ּ

)ג(

יה ְּבתֻ ְל ּ ָתא
)ג( וְ לַ אֲ חָ ֵת ּ

יה ִ ּדי לָ א הֲ וַ ת ִלגְ בָ ר לַ ּה יִ ְס ּ ָתאָ ב:
ְ ּדקָ ִריבָ א לֵ ּ

)ד( לֹא יִ ּ ַט ּ ָמא ַּב ַעל ְ ּב ַע ּ ָמיו ְלהֵ חַ לּ וֹ ) :ד( לֹא יִ ּ ַט ּ ָמא ַּב ַעל ְ ּב ַע ּ ָמיו ְלהֵ חַ ּלוֹ :

)ד( לָ א יִ ְס ּ ָתאַ ב ַר ָּבא

יה:
יה ְלאַ חֲלו ֵּת ּ
ְב ַע ּ ֵמ ּ

טו
וב ְב ָ ׂ
חו ּ ִ
ֹאשם ּ ְ
חו{ קָ ְרחָ ה ְּבר ׁ ָ
ש ָרם לֹא יִ שְׂ ְר ּ
ופאַ ת זְ קָ נָם לֹא יְ גַ ֵּל ּ
)ה( לֹא יִ ְק ְרחֻ ה }יִ ְק ְר ּ
טו
חו ּ ִ
ֹאשם ּ ְ
חו{ קָ ְרחָ ה ְ ּבר ׁ ָ
ָׂ
וב ְב ָ ׂש ָרם לֹא יִ שְׂ ְר ּ
ופאַ ת זְ קָ נָם לֹא יְ גַ ּלֵ ּ
ש ָרטֶ ת) :ה( לֹא יִ ְק ְרחֻ ה }יִ ְק ְר ּ
ש ָרטֶ ת:
ָׂ

אתא ְד ִד ְקנְ הוֹ ן לָ א יְ גַ ְ ּלחוּן ו ְּב ִבשְׂ ְרהוֹ ן לָ א יְ חַ ְּבלוּן ִחבּ וּל:
ישהוֹ ן וּפָ ָ
)ה( לָ א יִ ְמ ְרטוּן ְמ ַרט ְּב ֵר ְׁ

הוָ ה לֶ חֶ ם
לו ׁ ֵשם ֱאלֹהֵ יהֶ ם ִּכי אֶ ת ִא ּ ׁ ֵשי יְ ֹ
)ו( ְק ִׁ
יו לֵ אלֹהֵ יהֶ ם וְ לֹא יְ חַ ְ ּל ּ
דשים יִ ְה ּ
לו ׁ ֵשם
יו לֵ אלֹהֵ יהֶ ם וְ לֹא יְ חַ ְ ּל ּ
דשים יִ ְה ּ
יו ק ֶֹד ׁש) :ו( ְק ִׁ
יבם וְ הָ ּ
אֱ לֹהֵ יהֶ ם הֵ ם ַמ ְק ִר ִ
ישין יְ הוֹ ן
ש) :ו( קַ ִ ּד ִׁ
יו ק ֶֹד ׁ
אֱ לֹהֵ יהֶ ם ִּכי אֶ ת ִא ּ ׁ ֵשי יְ הֹוָ ה לֶ חֶ ם אֱ לֹהֵ יהֶ ם הֵ ם ַמ ְק ִריבִ ם וְ הָ ּ
ישין:
יבין וִ יהוֹ ן קַ ִ ּד ִׁ
אֲרי יָת קֻ ְר ְּב ַנ ּיָא ַדיְ ָי קֻ ְר ָּבן אֱלָ הֲ הוֹ ן ִא ּנוּן ַמ ְק ִר ִ
קֳדם אֱלָ הֲהוֹ ן וְ לָ א יְ חַ לּ וּן ְׁש ָמא ֶ ּדאֱלָ הֲ הוֹ ן ֵ
ָ

רש"י
)א( אמור אל הכהנים ) -יבמות פ"ה ת"כ(
אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים:
בני אהרן ) -קידושין לה( יכול חללים תלמוד
לומר הכהנים :בני אהרן  -אף בעלי מומין
במשמע :בני אהרן  -ולא בנות אהרן:
)ב( כי אם לשארו ) -ת"כ( אין שארו אלא
אשתו:
)ג( הקרובה  -לרבות את הארוסה )ת"כ
יבמות ס( :אשר לא היתה לאיש  -למשכב:
לה יטמא  -מצוה )ת"כ יבמות צז(:
)ד( לא יטמא בעל בעמיו להחלו ) -ת"כ(
לא יטמא לאשתו פסולה שהוא מחולל בה
בעודה עמו וכן פשוטו של מקרא לא יטמא
בעל בשארו בעוד שהיא בתוך עמיו שיש לה
קוברין שאינה מת מצוה ובאיזה שאר אמרתי
באותו שהיא להחלו להתחלל הוא מכהונתו:

)ה( לא יקרחה קרחה ) -ת"כ( על מת והלא
אף ישראל הוזהרו על כך אלא לפי שנאמר
בישראל )קידושין לו .מכות כ( בין עיניכם
)דברים יד( יכול לא יהא חייב על כל הראש
ת"ל בראשם וילמדו ישראל מהכהנים בגזרה
שוה נאמר כאן קרחה ונאמר להלן בישראל
קרחה מה כאן כל הראש אף להלן כל הראש
במשמע כ"מ שיקרח בראש ומה להלן על מת
אף כאן על מת :ופאת זקנם לא יגלחו  -לפי
שנאמר בישראל )ויקרא יט( ולא תשחית יכול
לקטו במלקט ורהיטני לכך נאמר לא יגלחו
שאינו חייב אלא על דבר הקרוי גלוח ויש בו
השחתה וזהו תער :ובבשרם לא ישרטו שרטת
 לפי שנאמר בישראל )ויקרא שם( ושרטלנפש לא תתנו יכול שרט חמש שריטות לא
יהא חייב אלא אחת ת"ל לא ישרטו שרטת
לחייב על כל שריטה ושריטה שתיבה זו
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חק לישראל – פרשת אמור יום א'
)ו( קדושים יהיו ) -ת"כ( על כרחם יקדישום
ב"ד בכך:

יתירה היא לדרוש שהיה לו לכתוב לא ישרטו
ואני יודע שהיא שרטת:

נביא

– יחזקאל מד' טו'-כ'

רו אֶ ת ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ִמ ְק ָ ּד ִׁשי ִּב ְתעוֹ ת ְּבנֵי
)טו( וְ הַ כּ ֹהֲנִ ים הַ ְלוִ יִ ּם ְּבנֵי צָ דוֹ ק אֲ ׁ ֶשר ׁ ָש ְמ ּ
דו ְלפָ נַי ְלהַ ְק ִריב ִלי חֵ לֶ ב וָ ָדם
בו אֵ לַ י ְל ׁ ָש ְר ֵתנִ י וְ ָע ְמ ּ
יִ שְׂ ָראֵ ל ֵמ ָעלַ י הֵ ּ ָמה יִ ְק ְר ּ
ד נָי יֱהֹוִ ה) :טו( וכהניא ליואי בני צדוק די נטרו ית מטרת מקדשי במטעי בני ישראל מבתר
נְ אֻ ם ֲא ֹ
פולחני אינון יתקרבון לפולחני לשמשא קדמי וישמשון על מדבחי לקרבא קדמי תרב ודם נכסת קודשין
אמר יי אלהים:

רו אֶ ת
בו אֶ ל ׁ ֻש ְלחָ נִ י ְל ׁ ָש ְר ֵתנִ י וְ ׁ ָש ְמ ּ
ֹאו אֶ ל ִמ ְק ָ ּד ִׁשי וְ הֵ ּ ָמה יִ ְק ְר ּ
)טז( הֵ ּ ָמה ָיב ּ
ִמ ְׁש ַמ ְר ִּ
תי) :טז( אינון יעלון למקדשי ואינון יתקרבון לפתורי לחם אפיא לשמשא קדמי ויטרון ית מטרת
מימרי:

ימית ִּבגְ ֵדי ִפ ְׁש ִּתים יִ ְל ָּב ׁש ּו וְ לֹא יַעֲ לֶ ה
)יז( וְ הָ יָה ְּבבוֹ אָ ם אֶ ל ׁ ַשעֲ ֵרי הֶ חָ צֵ ר הַ ּ ְפנִ ִ
תה) :יז( ויהי במיעלהון לתרעי דרתא
ימית וָ בָ יְ ָ
עֲ לֵ יהֶ ם צֶ ֶמר ְּב ׁ ָש ְר ָתם ְּב ׁ ַשעֲ ֵרי הֶ חָ צֵ ר הַ ּ ְפנִ ִ
גויתא לבושי בוצא ילבשו ולא יהי עליהון כסות עמר בשמשותהון בתרעי דרתא גויתא ולגיו:

רו
ֹאשם ּ ִ
יו ַעל ר ׁ ָ
יו ַעל ָמ ְתנֵיהֶ ם לֹא י ְַחגְּ ּ
ומ ְכנְ סֵ י ִפ ְׁש ִּתים יִ ְה ּ
)יח( ּ ַפ ֲא ֵרי פִ ְׁש ִּתים יִ ְה ּ
ב ָ ּיזַע) :יח( כובעין דבוץ יהון על רישיהון ומכנסין דבוץ יהון על דרציהון ולא יזרזון על חרציהון אלהין
ַּ
על לבביהון ייסרון:

טו אֶ ת
ובצֵ ָ
)יט( ּ ְ
אתם אֶ ל הֶ חָ צֵ ר הַ ִחיצוֹ נָה אֶ ל הֶ חָ צֵ ר הַ ִחיצוֹ נָה אֶ ל הָ ָעם יִ פְ ְׁש ּ
יחו אוֹ ָתם ְּב ִל ְׁשכֹת הַ ּק ֶֹד ׁש וְ לָ ְב ׁש ּו ְּבגָ ִדים
ֲשר הֵ ּ ָמה ְמ ׁ ָש ְר ִתם ָּבם וְ ִהנִּ ּ
ִּבגְ ֵדיהֶ ם א ׁ ֶ
אֲ חֵ ִרים וְ לֹא יְ קַ ְ ּד ׁש ּו אֶ ת הָ ָעם ְּ
ב ִבגְ ֵדיהֶ ם) :יט( ובמיפקהון מדרתא דקודשא לדרתא בריתא
לאיתערבא עם עמא ישלחון ית לבושיהון די אינון משמשין בהון ויחתון יתהון בלשכת קודשא וילבשון
לבושין אוחרנין ולא יתערבון עם עמא בלבושיהון:

אשיהֶ ם:
מו אֶ ת ָר ׁ ֵ
)כ( וְ ר ׁ ָ
חו ָּכסוֹ ם יִ ְכ ְס ּ
חו ּופֶ ַרע לֹא יְ ׁ ַש ֵּל ּ
ֹאשם לֹא יְ גַ ֵּל ּ

)כ( ורישיהון לא

יגלחון ופירוע לא ירבון ספרא יספרון ית שער רישיהון:

רש"י
)טו( והכהנים הלוים  -משבט לוי .בני צדוק
 לפי שהיה כ"ג ששימש ראשון במקדש בימישלמה נקראו על שמו .בתעות  -קנאינשר"ר
בלע"ז:
)יז( אל שערי החצר הפנימית  -לפני ולפנים
בי"ה .ולא יעלה עליהם צמר  -תכלת שהיה
במעיל ובאבנט לא ילבשנו בי"ה בעבודת
פנים .וביתה  -ולפנים:
)יח( פארי  -קאפייל"ש בלע"ז .לא יחגרו
ביזע  -שנינו בברייתא אין חוגרין במקום
שמזיעין לא למעלה מאציליהם ולא למטה
ממתניהם שהוא מקום זיעה אנלאשויי"רא

בלע"ז ל"א אסרה התורה לכהנים מלבושי
הצמר כי הצמר מזיע הגוף ומזיע את הבשר,
)סא"א(:
)יט( אל החצר החיצונה  -לפי שהיה מדבר
בהיכל לפני ולפנים וקראם חצר הפנימית
ואצלם יש לו לקרות עזרת ישראל חצר
החיצונה לכך הוצרך לכפול שתי פעמים לומר
שעל עזרת נשים הוא אומר מקום שכל
ישראל נכנסין .והניחו אותה בלשכות הקודש
 כמו שאמר מרע"ה )ויקרא ט"ז( ופשט אתבגדי הבד אשר לבש והניחם שם .ולא יקדשו
את העם  -ת"י ולא יתערבון עם עמא
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חק לישראל – פרשת אמור יום א'
בלבושיהון כלומר לא יגעו אל העם בבגדיהם
הקדושים שאין בגדי חול טהורין אצל בגדי
הקודש:
)כ( וראשם לא יגלחו  -להעביר את כל
השער .ופרע לא ישלחו  -גידול שער לא
ירבו .כסום יכסמו  -ככוסמת הזו שסדורין

כתובים

בשבולת ראשו של זה לצד עיקרו של זה כך
שמעתי משמו של רבי מנחם זצ"ל ויתכן
לפרשו לשון מדת דבר השוה לא גזיזת ראש
ולא גדול שער אלא במדה שוה אמולי"ר
בלע"ז:

 -משלי פרק כז' יב'-יז'

רו נֶעֱ נ ָׁש ּו:
רום ָראָ ה ָר ָעה נִ ְס ּ ָתר ּ ְפ ָתאיִ ם ָע ְב ּ
ָע ּ

)יב(
עברין עלה וחסרין:

הו:
קַ ח ִּבגְ דוֹ ִּכי ָע ַרב זָר ּ ְ
וב ַעד נָכְ ִריָּה חַ ְבלֵ ּ

)יג(
ועל אפי נוכריא משכניה:

)יב( ערימא חזא בישתא ומטשי ושברי

)יג( מתנסיב מדמוטי דמן דעריב לנוכראה

הו ְּבקוֹ ל ּגָ דוֹ ל ַּבבּ ֹקֶ ר הַ ְׁש ּ ֵכים ְקלָ לָ ה ּ ֵתחָ ׁ ֶשב לוֹ :
ְמבָ ֵר ְך ֵרעֵ ּ

)יד(
בקלא רמא בצפרא בקידומא לוטתא תתחשיב ליה:

)טו( ֶּדלֶ ף טוֹ ֵרד ְּביוֹ ם סַ גְ ִריר וְ אֵ ׁ ֶשת ִמ ְדוָ נִ ים } ִמ ְדיָנִ ים{ נִ ְׁש ּ ָתוָ ה:

)יד( דמברך לחבריה

)טו( איך דלפא דנטף ביומא

דסגרירא היכנא אתתא תגרנותא דנציא:

רוחַ וְ ׁ ֶש ֶמן יְ ִמינוֹ יִ ְק ָרא:
)טז( צ ְֹפנֶיהָ צָ פַ ן ּ
הו:
)יז( ַּב ְרזֶל ְּבבַ ְרזֶל יָחַ ד וְ ִא ׁ
יש יַחַ ד ּ ְפנֵי ֵר ֵע ּ

)טז( רוחא גרביתא קשיא ובשמא דימינא מתקריא:
)יז( פרזלא בפרזלא לטיש וגברא לטש אפיה

דחבריה:

רש"י
)יב( ערום ראה רעה  -רואה פורענות הבאה
על הארץ ונסתר הימנה שמשך ידו מן
העבירה ופתאים לא נסתרו אלא עברו בדרך
רעה .ונענשו  -ונפסדו:
)יג( כי ערב זר  -אדם שנעשה ערב גורם
שאמר הדיין למלוה קח בגדו:
)יד( מברך רעהו  -יש משבח את חבירו יום
יום והברכה נהפכ' לקללה שאומרים עליו
שהוא וותרן בממונו ועשיר והכל באין ושואלין
ממנו והמלכות מתגרת בו לגבו' ממון כך
נדרש במסכ' ערכין ,ועוד יש במדרש רבי
תנחומא כנגד בלעם שהיה מברך את ישראל
בקול רם שנאמר וישא משלו וגו' )במדבר כג(
לשון נשיאות קול וסופו יעץ להחטיאם:

משנה

)טו( דלף טורד  -גשם הנוטף מן הגג לתוך
הבית וטורד את בני הבית .ביום סגריר -
יום הגשם שהכל נסגרים בבתיה' .ואשת
מדינים נשתוה  -שניהם שוין:
)טז( צופניה צפן רוח  -מי שסבור לשומרה
מתזנותיה צפונת רוח הוא כשם שאי אפשר
לצפון הרוח כן היא לא תצפנה .ושמן ימינו
יקרא  -קורא הוא הצרעת לבוא עליו עד
שיגרשנה כמצורע המטהר בשמן בבהן ידו
הימנית:
)יז( יחד פני רעהו  -יחד ת"ח מחדדין זה
לזה בהלכה:

 -כלאים פרק ז'

)א( הַ ּ ַמ ְב ִר ְ
לשה ְטפָ ִחים ,לֹא י ִָביא
יך אֶ ת הַ ּגֶ פֶ ן ָּבאָ ֶרץִ ,אם אֵ ין ָעפָ ר ַעל ּגַ ָּבהּ ְׁש ׁ ָ
ז ֶַרע ָעלֶ יהָ ֲ ,א ִפלּ ּו ִה ְב ִריכָ הּ ִּב ְדלַ ַעת אוֹ ְב ִסילוֹ ןִ .ה ְב ִריכָ הּ ְּבסֶ לַ ע ,אַ ף ַעל ּ ִפי
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חק לישראל – פרשת אמור יום א'
לש אֶ צְ ָּבעוֹ ת ,מֻ ּ ָתר ְלהָ ִביא ז ֶַרע ָעלֶ יהָ  .הָ אַ ְר ּ ֻכ ָּבה
ׁ ֶשאֵ ין ָעפָ ר ַעל ּגַ ָּב ּה אֶ ָּלא ׁ ָש ׁ
ׁ ֶש ַּב ּגֶ פֶ ן ,אֵ ין מוֹ ְד ִדין לָ הּ אֶ ָּלא ִמן הָ ִע ּקָ ר הַ ּ ׁ ֵשנִ י:
רע"ב ) -א( המבריך את הגפן בארץ -
ועוברת ההברכה חוץ לששה טפחים דבתוך
ששה טפחים אפילו יש עפר על גבה שלשה
טפחים אסור משום עבודת גפן יחידית :לא
יביא זרע עליה  -אבל מן הצד מותר
דזרעים לצדדים לא משתרשי אלא שעושין
העפר תיחוח ומלקין יסודות הכותל
כשנזרעים אצלו אבל אין השרשרים שלהן
הולכין מן הצד .וטעמא דלא יביא זרע על
הגפן המורכבת אפילו חוץ לעבודתה לפי
שהגפן רך ונכנסים שרשי הזרעים בגפן והוי
הרכבת ירק באילן אבל שאר אילנות שאינן
רכין שרי :אפילו הבריכה בדלעת או בסילון
 שתחב הגפן בתוך הדלעת או בתוך הסילוןאסור משום דשרשי הזרעים נוקבים ומפלשין
עד הגפן כשאין על גבה ג' טפחים עפר,

ומשום זרעים בדלעת לא מחסר כגון
שהדלעת יבשה :סילון  -צינור ומרזב וסילון,
אחד הוא .ובסילון של חרס דוקא מיירי
דבסילון של מתכת אין צריך עפר שלשה
טפחים :הבריכה בסלע  -קשה ,דסלע רך
]מתפלש[ ונפתח מן השרשים :הארכובה
שבגפן  -גפן עקומה ונכפפת על גבי קרקע
וחוזרת ונזקפת כמין ארכובה עקומה כשבאים
למדוד ששה טפחים שהן עבודת גפן יחידית
מודדין מן העיקר השני ממקום שהוא חוזר
וזוקף והני מילי כשאין העיקר הראשון נראה
אלא דומה כאילו היא נטועה במקום
כפיפתה אבל אם העיקר הראשון נראה וניכר
שהוא שורש הגפן העקומה אין מודדין אלא
מן העיקר הראשון:

)ב( הַ ּ ַמ ְב ִר ְ
יעזֶר ְּב ַר ִּבי צָ דוֹ ק אוֹ ֵמרִ ,אם
לש גְּ פָ נִ ים וְ ִע ְ ּק ֵריהֶ ם נִ ְר ִאיםַ ,ר ִּבי אֶ ִל ֶ
יך ׁ ָש ׁ
י ֵׁש ּ ֵבינֵיהֶ ם ֵמאַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת וְ ַעד ְׁשמוֹ נֶה ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו ִמצְ ָט ְרפוֹ ת ,וְ ִאם לָ או ,אֵ ינָן
אֲסורה וְ אֵ ינ ָּה ְמקַ ֶ ּד ׁ ֶשתַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ,אַ ף צֶ ֶמר
ָּ
ִמצְ ָט ְרפוֹ תּ .גֶפֶ ן ׁ ֶשיּ ְָב ׁ ָשה,
יעזֶר ְּב ַר ִּבי צָ דוֹ ק אוֹ מֵ ר ִמ ּ ְׁשמוֹ  ,אַ ף ַעל ּגַ ּ ֵבי
סור וְ אֵ ינוֹ ְמקַ ֵ ּד ׁשַ .ר ִּבי אֶ ִל ֶ
ּגֶ פֶ ן אָ ּ
סור וְ אֵ ינוֹ ְמקַ ֵ ּד ׁש:
הַ ּגֶ פֶ ן אָ ּ
רע"ב ) -ב( המבריך שלש גפנים  -דרך
המבריך כשיוצאין שתי זמורות מגפן אחת
חופר בארץ ומשכיב הזמורה תחת הקרקע
באותה גומא ומוציא ראשה מצד אחר ונעשית
גפן .נמצא משלש גפנים עושים שש והוא הדין
דהוה מצי למתני )המרכיב( ]צ"ל המבריך[
שתי גפנים משלש דבהכי הוו כרס דהא איכא
שתים כנגד שתים ואחת יוצאת זנב :ועיקריהן
נראין  -שלא השכיב כל הגפן בקרקע )דאם
כן( ]צ"ל דאם לא כן[ לא היו שלש עושין שש
גפנים אלא שהניח העיקר ועשה מגפן אחת
שתי גפנים :אם יש  -בין גפן לגפן לא פחות
מארבע ולא יותר משמונה מצטרפות ואף על
פי ששתים יונקות משורש אחד חשבינן כשתי

גפנים :גפן שיבשה אסורה  -אסור לזורע
בתוך עבודתה משום מראית העין ואם זרע
אינה מקדשת ולא מבעיא בחורף שאסור
לזרוע תחתיה דאיכא למיחש למראית העין
שכל הגפנים נראים כיבשים אלא אפילו בקיץ
דניכר שהיא יבשה אסור משום דגם בקיץ
איכא גפנים שנושרין עליהן ונראים כיבשים
והן אינן יבשים :צמר הגפן  -מוך שקורין
קוטו"ן ואילן שלו דומה לגפן ,אסור ואינו
מקדש לפי שאינו מין זרעים :אף על גבי
הגפן  -אם זרע על גבי הגפן המוברכת
בקרקע ואין על גבה עפר שלשה טפחים
אסור ואינו מקדש .ואין הלכה כר' מאיר ולא
כר' אליעזר בר' צדוק שאמר משמו:

)ג( אֵ לּ ּו אוֹ ְס ִרין וְ לֹא ְמקַ ְ ּד ִׁשין .מוֹ ַתר חָ ְר ַּבן הַ ּ ֶכ ֶרם ,מוֹ ַתר ְמחוֹ ל הַ ּ ֶכ ֶרם ,מוֹ ַתר
יפיָרוֹ ת .אֲבָ ל ּ ַתחַ ת הַ ּגֶפֶ ן ,וַ עֲ בוֹ ַדת הַ ּגֶפֶ ן ,וְ אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת
ּ ִפ ְסקֵ י ָע ִריס ,מוֹ ַתר אַ ּ ִפ ְ
ׁ ֶש ַּב ּ ֶכ ֶרם ,ה ֲֵרי אֵ לּ ּו ְמקַ ְ ּד ׁשוֹ ת:
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רע"ב ) -ג( אלו אוסרים  -המקום לזרוע
בו :ולא מקדשים  -שאם זרע אין הזרע טעון
שריפה :מותר חרבן הכרם  -כגון הא דתנן
לעיל קרחת הכרם שש עשרה אמה אם לא
היו שם אלא חמש עשרה אמה וזרע שבע
אמות לא קידש .וכן מותר מחול הכרם שתים
עשרה אמה אם לא היו שם אלא אחת עשרה
אמה והרחיק ארבע אמות מן הכרם וזרע את
המותר לא קידש :מותר פסקי עריס  -דתנן
בפרקין דלעיל אם יש שם ]שמונה[ אמות לא
יביא זרע לשם ואם הרחיק ששה טפחים

מכאן וששה טפחים מכאן וזרע את המותר
לא קידש .ופסקי עריס דנקט לרבותא ואף
על פי שיש עריס מכאן ועריס מכאן ,וכל
שכן בעריס אחד :מותר אפיפירות  -דתנן
בפרקין דלעיל לא יביא זרע אל תחת המותר,
אם הביא לא קידש :אבל תחת הגפן  -כגון
זמורה שנמשכה חוץ לעבודת הגפן וזרע
תחתיה :ועבודת הגפן  -ששה טפחים שהם
עבודת הגפן יחידית :ועבודת הכרם  -ארבע
אמות:

בואָ תוֹ ׁ ֶשל חֲבֵ רוֹ  ,ה ֲֵרי זֶה ִק ֵ ּד ׁש ,וְ חַ יָּב
)ד( הַ ְמסַ ּ ֵכ ְך אֶ ת ּגַ ְפנוֹ ַעל ּגַ ֵּבי ְת ּ
יותוֹ ַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין אָ ָדם ְמקַ ֵ ּד ׁש ָ ּדבָ ר ׁ ֶשאֵ ינוֹ ׁ ֶשלּ וֹ :
ְּבאַ ח ֲָר ּ
יעיתּ ,ובָ א ַמעֲ ֶׂשה ִל ְפנֵי
)ה( אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ סֵ יַ ,מעֲ ֶ ׂשה ְּבאֶ חָ ד ׁ ֶשזּ ַָרע אֶ ת ַּכ ְרמוֹ ַּב ּ ְׁש ִב ִ
ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א ,וְ אָ ַמר ,אֵ ין אָ ָדם ְמקַ ֵ ּד ׁש ָ ּדבָ ר ׁ ֶשאֵ ינוֹ ׁ ֶשלּ וֹ :

רע"ב ) -ה( וחייב באחריותו  -לשלם לו
את תבואתו ואפילו למאן דלא דאין דינא
דגרמי שאני הכא דקא עביד מעשה בידים:
אין אדם מקדש דבר שאינו שלו  -ולא דמי
לשאר איסורים שבתורה כגון הנותן חלב ודם
בקדירת חבירו או בשל בשר בחלב של חבירו
דאוסרן ,דשאני כלאים דכתיב בהו )דברים

כב( לא תזרע כרמך כלאים דמשמע כרמך
ולא כרם אחר ,ורבנן אמרי לא תזרע כרמך
אין לי אלא כרמך כרם אחר מנין תלמוד
לומר כלאים מכל מקום ואין הלכה כר' יוסי
]ולא כרף שמעון[ ולא כרבי עקיבא :בשמיטה
 אין לו בהם קנין גמור שהכל הפקר ואינוחשוב כשלו:

הוא
אֲפלּ ּו בַ ּמוֹ עֵ דַ .עד ַּכ ּ ָמה ּ
ִ
)ו( הָ אַ ּנָס ׁ ֶשזּ ַָרע אֶ ת הַ ּ ֶכ ֶרם וְ יָצָ א ִמ ְ ּלפָ נָיו ,קוֹ צְ רוֹ
ְ
יש .יָתֵ ר ִמ ָּכאן ,קוֹ צֵ ר ְּכ ַד ְרכּ וֹ וְ הוֹ לֵ ך ֲא ִפלּ ּו ְלאַ חַ ר
נוֹ ֵתן לַ ּפוֹ עֲ ִליםַ .עד ְׁש ִל ׁ
הוא נִ ְק ָרא אַ ּנָסִ .מ ּ ׁ ֶשיִ ּ ְׁשקַ ע:
הַ ּמוֹ ֵעדֵ .מאֵ ָ
ימ ַתי ּ
רע"ב ) -ו( האנס  -שגזל כרם וזרעו :ויצא
מלפניו  -שחזר הכרם לבעליו כשהוא זרוע:
קוצרו אפילו במועד  -ואף על פי שאינו דבר
האבד שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו אף
על פי כן מפני מראית העין התירו לקצור
במועד שלא יהא נראה כמקיים כלאים
בכרם ,אי נמי אם הוא ירא שמא יוסיף
מאתים במועד אז הוי דבר האבד דאף על גב
דהאנס לא אסרן דאין אדם אוסר דבר שאינו
שלו מכל מקום אם הוסיפו מאתים לאחר
שחזרה לבעלים קידש דלא גרע מלכשאחזור
אלקטנו או סיערתו הרוח לפניו דתנן לעיל
שקידש :עד שליש  -אית דמפרשי עד שליש
בשכר הפועלים שאם לא מצא פועלים אלא

בשליש יותר על שכרן הראוי ,יתן ,כדי
שיעקור הכלאים מיד .יותר על זה ,לא יתן,
אלא קוצר כדרכן אף על פי שהכלאים
משתהין בכרם .ואית דמפרשי עד שליש ממה
ששוין פירות הכרם ותבואת השדה יתן
לפועלים כדי לעקור הכלאים מיד .יותר
משליש שווי פירות הכרם ותבואת הזרע ,לא
יתן אלא ימתין עד שיקצור כדרכו :מאימתי
נקרא אנס  -כלומר מאימתי נקרא הכרם על
שם האנס להחשב כשלו לאסרו בזריעה:
משישקע  -שם הבעלים מן הכרם ויקרא על
שם הגזלן מאותה שעה תהיה הכרם חשובה
כשלו ויקדש כל מה שיזרע בה:
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בואָ ה ,יִ גְ ּדֹר ִמיָּדִ .אם אֵ ְרעוֹ אֹ נֶס,
רוחַ ׁ ֶש ִע ְלעֲ לָ ה אֶ ת הַ גְּ פָ נִ ים ַעל ּגַ ּ ֵבי ְת ּ
)ז( הָ ּ
בואָ תוֹ ׁ ֶשהָ יְ ָתה נוֹ טָ ה ּ ַתחַ ת הַ ּגֶפֶ ן ,וְ כֵ ן ַּביּ ָָרקַ ,מחֲזִ יר וְ אֵ ינוֹ ְמקַ ֵ ּד ׁש.
מֻ ּ ָתרְּ .ת ּ
יש .וַ עֲ נ ִָביםִ ,מ ּ ׁ ֶשיּ ֵָעשׂ ּו ְּכפוֹ ל הַ ָּלבָ ן.
בואָ ה ִמ ְתקַ ֶ ּד ׁ ֶשתִ .מ ּ ׁ ֶש ּ ַת ְׁש ִר ׁ
ֵמאֵ ָ
ימ ַתי ְּת ּ
לו ָּכל צָ ְר ָּכן ,אֵ ין ִמ ְתקַ ְ ּד ׁשוֹ ת:
בואָ ה ׁ ֶשיּ ְָב ׁ ָשה ָּכל צָ ְר ָּכ ּה וַ עֲ נ ִָבים ׁ ֶש ָּב ְׁש ּ
ְּת ּ
רע"ב ) -ז( הרוח שעל עלה  -שסיערה.
רוח סערה מתרגמינן רוח עלעלא :יגדור -
כמו גודר בתמרים כלומר יחתוך וילקוט :וכן
בירק] :הנוטה[ תחת הגפן :יחזיר  -התבואה
והירק למקומו ,:ואינו מקדש  -אם לא החזיר
אינו מקדש דהא דתנן לעיל תחת הגפן אוסר
ומקדש היינו כשעיקר התבואה תחת הגפן
אבל כשעיקר התבואה עומדת חוץ לגפן
ונוטה תחת הגפן אינו מקדש :משתשריש -
משעה שיתפשטו שרשים בקרקע .ואית דגרסי
משתשליש כלומר משתביא שליש דרחמנא
אמר )שם( ותבואת הכרם ופחות משליש לא
מקרי תבואה :וענבים משיעשו כפול הלבן -
שאם זרע תבואה או ירק בכרם שלא הגיעו
ענביו להיות כפול הלבן ועקר הזרע קודם
שיגיעו הענבים להיות כפול הרי זה לא קידש

וכן ענבים שנעשו כפול הלבן וזרע בצדן
תבואה או ירק ולקט הזרע קודם שישריש או
קודם שיביא שליש למאן דגריס משתשליש
הרי זה לא קידש :תבואה שיבשה כל צרכה
וענבים שבשלו כל צרכן  -ונטע גפן בצד
התבואה שיבשה כל צרכה או זרע בצד
]הענבים שבשלו[ כל צרכן אינן מקדשות
דאמר קרא )דברים כב( פן תקדש המלאה
הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם ,אינו מקדש
עד שיהיה שם מלאת זרע ותבואת כרם.
ותבואה וירק שלא השרישו או שלא הביאו
שליש לא הגיעו לכלל מלאת זרע וכן לאחר
שיבשו שוב אינן קרויין מלאת זרע .וענבים
קודם שיגיעו להיות כפול הלבן או לאחר
שבשלו כל צרכן ,אינן קרויין תבואת כרם:

ָקוב אֵ ינוֹ ְמקַ ֵ ּד ׁש .וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,זֶה
ָקוב ְמקַ ֵ ּד ׁש ַּב ּ ֶכ ֶרם ,וְ ׁ ֶשאֵ ינוֹ נ ּ
)ח( ָעצִ יץ נ ּ
אתיִ ם,
ָקוב ַּב ּ ֶכ ֶרםִ ,אם הוֹ ִסיף ְּב ָמ ַ
וָ זֶה אוֹ ְס ִרין וְ לֹא ְמקַ ְ ּד ִׁשין .הַ ּ ַמעֲ ִביר ָעצִ יץ נ ּ
סור:
אָ ּ
רע"ב ) -ח( עציץ נקוב  -שיש בו נקב כדי
שורש קטן וזרע בתוכו :מקדש בכרם  -אם
הניחו בכרם או בארבע אמות של עבודת
הכרם מקדש כאילו נזרע בארץ :אוסרין ולא
מקדשין  -לא יביא זרע לתוכו לכתחילה ואם
הביא לא קידש דלא הוי כזורע בארץ .ואין
הלכה כר' שמעון :המעביר עציץ נקוב בכרם
 -עציץ נקוב שיש בו תבואה שהביאה שליש

גמרא

והעבירו בכרם שיש בו ענבים כפול הלבן ולא
הניחו בארץ אלא העבירו תחת הגפנים בלבד
אם הוסיפו הזרעים בדרך העברתו חלק
ממאתים על מה שהיו תחילה אסור הזרע
שבעציץ אבל הגפנים לא קדשו כיון שלאא
הניחו בקרקע ולעיל בפרק כרם שחרב
פירשנו כיצד רואין אם הוסיף אחד ממאתים:

 -ברכות דף לא' ע"א

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי אסור לאדם שימלא שחוק פיו
בעולם הזה שנאמר אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אימתי בזמן שיאמרו
בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה אמרו עליו על ריש לקיש שמימיו לא
מלא שחוק פיו בעולם הזה מכי שמעה מרבי יוחנן רביה :תנו רבנן אין
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עומדין להתפלל לא מתוך דין ולא מתוך דבר הלכה אלא מתוך הלכה
פסוקה והיכי דמי הלכה פסוקה אמר אביי כי הא דרבי זירא דאמר רבי
זירא בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל
יושבת עליה שבעה נקיים.
תנו רבנן אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא
מתוך שחוק ולא מתוך שיחה ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים
בטלים אלא מתוך שמחה של מצוה וכן לא יפטר אדם מחברו לא מתוך
שיחה ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים אלא
מתוך דבר הלכה שכן מצינו בנביאים הראשונים שסיימו דבריהם בדברי
שבח ותנחומים וכן תנא מרי בר בריה דרב הונא בריה דרבי ירמיה בר
אבא אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרהו:
רש"י על הגמרא
הלכה פסוקה  -שאינה צריכה עיון ,שלא יהא
מהרהר בה בתפלתו :יושבת עליה שבעה
נקיים  -לבד מאותו יום שפוסקת ,והתורה
לא הצריכה שבעה נקיים אלא לזבה ,שנאמר
ואם טהרה מזובה ,ואין זבה אלא הרואה
שלשה ימים רצופין בתוך אחד עשר יום שבין
נדה לנדה :שיחה  -ליצנות :מתוך קלות ראש

זוהר

 חילוף של כובד ראש ,מתוך זחות לב ועתק:אלא מתוך שמחה  -כגון דברי תנחומים של
תורה כגון סמוך לגאולת מצרים ,או סמוך
לתהלה לדוד שהוא של שבח ותנחומין ,כגון
רצון יראיו יעשה ,שומר ה' את כל אוהביו,
וכגון מקראות הסדורות בתפלת ערבית כי לא
יטוש ה' את עמו ,וכיוצא בהן:

– אמור דף פח' ע"א

יה,
הוא ְּבבֵ י ַמ ְר ֵע ּ
הוא ָע ְל ָמא ,וְ ּ
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדבַ ר נ ָׁש קָ ִאים ְל ֵמיהַ ְך ְלהַ ּ
יהו
יה ג' ְׁש ּ ִ
אַ ְתיָין ָעלֵ ּ
לוחין ,וְ חָ ֵמי ּ ַת ּ ָמןַ ,מה ְ ּדלָ א י ִָכיל ַּבר נ ָׁש ְל ֵמח ֱֵמי ַּכד ִא ּ
הואְּ ,ד ַמ ְל ָּכא ָּב ֵעי ּ ִפ ְקדוֹ נָא
הוא יוֹ ָמא ,יוֹ ָמא ְ ּד ִדינָא ִע ָּלאָ ה ּ
ְּבהַ אי ָע ְל ָמא .וְ הַ ּ
יהיב לֵ יהּ
ֵיה אָ ִתיב ְל ַמ ְל ָּכא ְּכ ָמה ְ ּד ִא ְתיְ ִ
הוא ַּבר נ ָׁשּ ְ ,ד ִפ ְקדוֹ נ ּ
ִּדילֵ ּ
יה .ז ַָּכאָ ה הַ ּ
ארי ּ ִפ ְקדוֹ נָא:
ֵימא ְל ָמ ֵ
גופָ אַ ,מה י ּ ָ
ְּבגַ וִ ּ
נופֵ י ּ ּ
הוא ּ ִפ ְקדוֹ נָא ִא ְת ְט ּנָף ְּב ִט ּ ּ
יהִ .אי הַ ּ
ְ
יה ,קַ ְס ּטַ ר
יד ּ
יה ְׁש ִליפָ א ִּב ֵ
זָקַ ף ֵעינוֹ י ,וְ חָ ֵמי ְל ַמ ְלאַ ך הַ ּ ָמוְ ת קָ ִאים קַ ּ ֵמיהּ  ,וְ סַ יְ יפֵ ּ
יש ּו
יו ְּבכ ָֹּלאִּ ,כ ְפ ִר ׁ
ְּבקַ ְט ִריןְּ ,ב ּ ְ
הוא ַּבר נ ָׁש .וְ לֵ ית לָ ּה ְלנ ְַפ ׁ ָשא קַ ְׁש ּ
קוט ָמא ְ ּדהַ ּ
יאות
ינְתאִ ּ ,
גופָ אּ .ובַ ר נ ָׁש לָ א ִמיתַ ,עד ְ ּדחָ ֵמי ִל ְׁש ִכ ּ ָ
ומ ּגוֹ ְסגִ ּ
ִּדילָ ּה ִמן ּ ּ
יאוב ּ ָתא ִ ּד ְׁש ִכינְ ּ ָתא ,נ ְַפ ׁ ָשא נַפְ קַ ת )דף פ"ח ע"ב( ְלקַ ְּבלָ א ִל ְׁש ִכינְ ּ ָתא:
ִּת ּ ְ
גופָ א
ָּב ַתר ְ ּדנ ְָפקָ אַ ,מאן ִא ִ
יהי נ ְַפ ׁ ָשא ְ ּד ִא ְת ַ ּד ָּבק ָּב ּה )ס"א ותתקבל( וִ יקַ ְּבל ְּב ּ
גופָ א ,וְ ִא ְׁש ְּתאַ ר
)ס"א בגווה( וְ הָ א ּ ְ
מוהָ ְלהָ נֵי ִמלֵ יָּ .ב ַתר ְ ּדנ ְָפקָ א נ ְַפ ׁ ָשא ִמן ּ ּ
אוק ּ
בור ָתאּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,דברים כא( לֹא
יה ְּבלָ א ְק ּ ָ
רוחָ א ,אָ ִסיר ְל ִמ ְׁש ַּבק לֵ ּ
גופָ א ְּבלָ א ּ
ּ ּ
יתא ְ ּדיִ ְׁש ּ ָתהֵ י כ"ד
הואְּ .בגִ ין ְ ּד ֵמ ָ
נו ַּב ּיוֹ ם הַ ּ
ָת ִלין נִ ְבלָ תוֹ ַעל הָ ֵעץ ִּכי קָ ֹבר ִּת ְק ְּב ֶר ּ
ותא ְּב ׁ ַשיְ יפוֹ י ִ ּד ְר ִתיכָ א,
יש ּ ָ
בור ָתא ,י ִָהיב חַ ִל ׁ
ינון יוֹ ָמם וָ לַ יְ לָ הְּ ,בלָ א ְק ּ ָ
ׁ ָשעוֹ תּ ְ ,ד ִא ּ ּ
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קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא
הוא ִמ ְ ּל ֶמ ְעבַ ד ְ ּדאֶ ְפ ׁ ָשר ְ ּד ּ ְ
ומ ַע ּ ֵכב ַע ִב ְיד ּ ָתא ְד ּ ְ
ְּ
יך ּ
יך ּ
הוא יוֹ ָמא ְ ּד ִא ְת ּ ְפ ָטר,
ית ּ
יהְּ ,בגִ ין ְל ֵמ ֵ
ּגָ ַזר ָעלֵ ּ
גולָ א אָ ח ֳָראִ ,מ ּיַד ְּבהַ ּ
יה ְּבגִ ְל ּ ּ
קוד ׁ ָשא
גופָ א ,נִ ְׁש ְמ ָתא לָ או ָעאלַ ת קָ ֵמי ּ ְ
ְלאוֹ ָטבָ א לֵ ּ
יה .וְ כָ ל זִ ְמנָא ְ ּדלָ א ִא ְת ְקבַ ר ּ ּ
ְּב ִר ְ
ָהֲבין
גולָ א ִּתנְ יָינָאְּ ,דלָ א י ִ
גופָ א אָ ח ֳָראְּ ,בגִ ְל ּ ּ
הוא ,וְ לָ א י ְַכלָ א ְל ֶמהֱוִ י ְּב ּ
יך ּ
יתת
גופָ א אָ ח ֳָראַ ,עד ְ ּדיִ ְת ְקבָ ר קַ ְד ָמאָ ה .וְ ָדא ָ ּד ֵמי ְלבַ ר נ ָׁש ְ ּד ֵמ ַ
ְלנִ ְׁש ְמ ָתא ּ ּ
ובגִ ין
יתאְ ּ ,
יהְ ,ל ֵמיסַ ב ִא ְּת ָתא אָ חֳ ָראַ ,עד ְ ּדקָ ִביר ְ ּלקַ ְד ֵמ ָ
יה ,לָ א ִא ְת ֲחזֵי לֵ ּ
ִא ְּת ֵת ּ
יתא ,לֹא ָת ִלין נִ ְבלָ תוֹ ַעל הָ ֵעץ:
ָּדא אָ ְמ ָרה אוֹ ַריְ ָ
הוא ָע ְל ָמא ,לָ א
גופָ אּ ,ובַ ְעיָא ְל ֵמיזָל ְלהַ ּ
ָּדבָ ר אַ חֵ רַּ ,כד ִא ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשא נִ ְׁש ְמ ָתא ִמן ּ ּ
ולבָ ַתר י ְַכלָ א
גופָ א אָ ח ֳָרא ִמנְּ הוֹ ָראְ ּ ,
הוא ָע ְל ָמאַ ,עד ְ ּדי ִ
ָהֲבין לָ ּה ּ ּ
יעול ְלהַ ּ
ּ ֵת ּ
יה ִא ְת ֲחזֵי ְל ַת ּ ָתא ִל ְבנֵי
גופִ ין ,חַ ד ְ ּדבֵ ּ
ָהו ִּתנְ ַ ּדעּ ַ ,דהֲווֹ לֵ ּ
יעלֵ ּ .
ְל ֵמ ַ
יה ְּת ֵרין ּ ּ
ומאֵ ִליּ ּ
גופָ א
ילאֵּ ,בין ַמ ְלאֲ ִכין ִע ָּל ִאין קַ ִד ִׁ
ָשא ,וְ חַ ד ְ ּדבֵ יהּ ִא ְת ֲחזֵי ְל ֵע ָּ
נ ָׁ
ישין .וְ כָ ל ַּכ ּ ָמה ְ ּד ּ
רוחַ ִמ ְסאֲבָ א ִאזְ ְ ּד ַמן ְל ׁ ַש ְריָיא עֲ לוֹ י,
לָ א ִא ְת ְקבַ ר ,צַ עֲ ָרא
הוא ְלנִ ְׁש ְמ ָתא ,וְ ּ
ּ
ְּ
גופָ א:
הוא ּ ּ
ולסַ אָ בָ א ְלהַ ּ
הוא
יה ְל ִאינִ ׁ
רוחַ ִמ ְסאֲבָ אִ ,אזְ ְ ּד ַמן ,לָ א ִל ְב ֵעי לֵ ּ
ְּ
ישְ ,ל ֵמיבַ ת הַ ּ
הוא ּ
ובגִ ין ְ ּדהַ ּ
יליָא ,וְ ִא ְׁש ְּת ַטח ְּבכָ ל אַ ְר ָעא,
רוחַ ִמ ְסאֲ בָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ְּבלֵ ְ
גופָ א לֵ ְ
יליָא חַ דְּ ,בגִ ין ְ ּד ּ
ּ ּ
יה ,וְ ִא ְס ְּתאַ ב י ִַּתיר ,וְ ַעל ָ ּדא אַ זְ הַ ר
גופָ א ְּבלָ א נ ְַפ ׁ ָשאְ ,לסָ אֲבָ א לֵ ּ
ְלאַ ְׁש ְּכחָ א ּ ּ
יהו
ישין לָ א יִ ְׁש ֵרי ָעלַ יְ ּ
ינון קַ ִ ּד ִׁ
ְלכַ ֲהנֵי וְ אָ ַמרְ ,לנֶפֶ ׁש לֹא יִ ּ ַט ּ ָמא ְּב ַע ּ ָמיוְּ ,בגִ ין ְ ּד ִא ּ ּ
אֲבון:
רוחַ ִמ ְסאֲבָ א ,וְ לָ א יִ ְס ּ ַת ּ
ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ג'
)א( תפלת השחר מצותה שיתחיל להתפלל עם הנץ החמה וזמנה עד סוף שעה רביעית
שהיא שלישית היום ואם עבר או טעה והתפלל אחר ארבע עד חצות היום יצא ידי
חובת תפלה אבל לא יצא ידי חובת תפלה בזמנה שכשם שתפלה מצוה מן התורה כך
מצוה מדבריהם להתפלל אותה בזמנה כמו שתקנו לנו חכמים ונביאים:
)ב( כבר אמרנו שתפלת המנחה כנגד תמיד של בין הערבים תקנו זמנה ולפי שהיה
התמיד קרב בכל יום בתשע שעות ומחצה תקנו זמנה מתשע שעות ומחצה והיא
הנקראת מנחה קטנה ולפי שבערב הפסח שחל להיות בערב שבת היו שוחטין את
התמיד בשש שעות ומחצה אמרו שהמתפלל מאחר שש שעות ומחצה יצא ומשהגיע
זמן זה הגיע זמן חיובה וזו היא הנקראת מנחה גדולה:
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