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חק לישראל – פרשת אמור יום ד'
תורה -

ויקרא פרק כא'

משה ּלֵ אמֹר:
ֶׁ
משה ּ ֵלאמֹר) :טז( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל
)טז( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ

)טז( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם

ימר:
ֹשה ְל ֵמ ָ
מ ֶׁ

מום לֹא יִ ְק ַרב
אֲשר יִ ְהיֶה בוֹ
יש ִמזּ ְַרעֲ ָך ְל ֹדר ָֹתם ׁ ֶ
)יז( ַ ּד ּ ֵבר אֶ ל אַ ֲהרֹן לֵ אמֹר ִא ׁ
ּ
מום
ְלהַ ְק ִריב לֶ חֶ ם אֱ ל ֹהָ יו) :יז( ַ ּד ּ ֵבר אֶ ל אַ הֲ רֹן לֵ אמֹר ִא ׁ
יש ִמזַ ּ ְרעֲ ָך ְל ֹדר ָֹתם ֲא ׁ ֶשר יִ ְהיֶה בוֹ ּ
לֹא יִ ְק ַרב ְלהַ ְק ִריב לֶ חֶ ם ֱאלֹהָ יו:

ימר גְּ בַ ר ִמ ְּבנ ְ
יה מו ָּמא לָ א
ָיך ְל ָד ֵריהוֹ ן ִ ּדי יְ הֵ י בֵ ּ
)יז( ַמ ֵּלל ִעם אַ הֲ רֹן ְל ֵמ ָ

יה:
קֳדם אֱלָ הֵ ּ
יִ ְק ַרב ְלקָ ָרבָ א קֻ ְר ָּב ָנא ָ
)יח(

רוע:
ש ַּ
יש ִעוֵ ּ ר אוֹ ִפ ּ ֵסחַ אוֹ חָ ֻרם אוֹ ָ ׂ
מום לֹא יִ ְק ָרב ִא ׁ
יש ׁ ֶ
ִּכי כָ ל ִא ׁ
אֲשר בּ וֹ ּ

רוע:
ש ַּ
יש ִעוֵ ּ ר אוֹ ִפ ּסֵ חַ אוֹ חָ ֻרם אוֹ ָ ׂ
מום לֹא יִ ְק ָרב ִא ׁ
יש אֲ ׁ ֶשר בּ וֹ
)יח( ִּכי כָ ל ִא ׁ
ּ

אֲרי כָ ל
ֵ
)יח(

יע:
יה מו ָּמא לָ א יִ ְק ַרב גְּ בַ ר ַע ִּויר אוֹ חֲגִ יר אוֹ חָ ִרים אוֹ שְׂ ִר ַ
גְּ בַ ר ִ ּדי בֵ ּ

יש אֲ ׁ ֶשר יִ ְהיֶה בוֹ ׁ ֶשבֶ ר
שבֶ ר יָד) :יט( אוֹ ִא ׁ
יש אֲ ׁ ֶשר יִ ְהיֶה בוֹ ׁ ֶשבֶ ר ָרגֶל אוֹ ׁ ֶ
)יט( אוֹ ִא ׁ
ָרגֶל אוֹ ׁ ֶ
יה ְּתבַ ר ַרגְ לָ א אוֹ ְּתבַ ר יְ ָדא:
שבֶ ר יָד) :יט( אוֹ גְ בַ ר ִ ּדי יְ הֵ י בֵ ּ
ְ
שך) :כ( אוֹ גִ ּ ֵבן
)כ( אוֹ גִ ֵּבן אוֹ ַדק אוֹ ְּתבַ ּ ֻלל ְּב ֵעינוֹ אוֹ גָ ָרב אוֹ י ֶַּלפֶ ת אוֹ ְמרוֹ חַ אָ ׁ ֶ
יַלֶ פֶ ת אוֹ ְמרוֹ חַ אָ ׁ ֶ
ֵיה אוֹ
ש ְך) :כ( אוֹ גְ ִבין אוֹ ֻד ּקָ א אוֹ ִח ִ ּליז ְּב ֵעינ ּ
אוֹ ַדק אוֹ ְּתבַ ּלֻ ל ְּב ֵעינוֹ אוֹ גָ ָרב אוֹ ּ
גַ ְרבָ ן אוֹ ֲח ָזזָן אוֹ ְמ ֵרס ּ ַפח ֲִדין:

מום ִמזּ ֶַרע אַ הֲ רֹן הַ כּ ֹהֵ ן לֹא יִ ּגַ ׁש ְלהַ ְק ִריב אֶ ת ִא ּ ׁ ֵשי יְ הֹוָ ה
)כא( ָּכל ִא ׁ
יש אֲ ׁ ֶשר בּ וֹ ּ
מום ִמזּ ֶַרע אַ הֲ רֹן
אלֹהָ יו לֹא יִ ּגַ ׁש ְלהַ ְק ִריב) :כא( ָּכל ִא ׁ
מום בּ וֹ אֵ ת לֶ חֶ ם ֱ
יש אֲ ׁ ֶשר בּ וֹ ּ
ּ
אלֹהָ יו לֹא יִ ּגַ ׁש ְלהַ ְק ִריב) :כא( ָּכל
מום בּ וֹ אֵ ת לֶ חֶ ם ֱ
הַ כּ ֹהֵ ן לֹא יִ ּגַ ׁש ְל ַה ְק ִריב אֶ ת ִא ּ ׁ ֵשי יְ הֹוָ ה ּ
יה לָ א
יה יָת קֻ ְר ַּבן אֱלָ הֵ ּ
יה מו ָּמא ִמ ּ ְזַר ָעא ְ ּדאַ הֲ רֹן ַּכהֲ נָא לָ א יִ ְק ַרב ְלקָ ָרבָ א יָת קֻ ְר ָּב ַנ ּיָא ַדיְ ָי מ ו ָּמא בֵ ּ
גְּ בַ ר ִ ּדי בֵ ּ
יִ ְק ַרב ְלקָ ָרבָ א:

רש"י
)יז( לחם אלהיו  -מאכל אלהיו כל סעודה
קרויה לחם כמו )דניאל ה( עבד לחם רב:
)יח( כי כל איש אשר בו מום לא יקרב -
אינו דין שיקרב כמו )מלאכי א( הקריבהו נא
לפחתך :חרם ) -בכורות מד( שחוטמו שקוע
בין שתי העינים שכוחל שתי עיניו כאחת:
שרוע  -שאחד מאיבריו גדול מחבירו עינו
אחת גדולה ועינו אחת קטנה או שוקו אחת
ארוכה מחברתה:
)כ( או גבן  -שוריציול"ש בלע"ז שגביני עיניו
שערן ארוך ושוכב :או דק ) -בכורות לט(
שיש לו בעיניו דוק שקורין טיל"א כמו
)ישעיה מ( הנוטה כדוק :או תבלל  -דבר
המבלבל את העין כגון חוט לבן הנמשך מן
הלבן ופוסק בסירא שהוא עוגל המקיף את
השחור שקוראים פרוניל"א והחוט הזה פוסק
את העוגל ונכנס בשחור ותרגום תבלול חיליז
לשון חלזון שהוא דומה לתולעת אותו החוט

וכן כינוהו חכמי ישראל במומי הבכור חלזון
נחש עינב )בכורות לח( :גרב וילפת  -מיני
שחין הם :גרב  -זו החרס שחין היבש
מבפנים ומבחוץ :ילפת  -היא חזזית המצרית
ולמה נקראת ילפת שמלפפת והולכת עד יום
המיתה והוא לח מבחוץ ויבש מבפנים
ובמקום אחר קורא לגרב שחין הלח מבחוץ
ויבש מבפנים שנאמר )דברים כח( ובגרב
ובחרס כשסמוך גרב אצל חרס קורא לילפת
גרב וכשהוא סמוך אצל ילפת קורא לחרס
גרב כך מפורש בבכורות )בכורות מד( :מרוח
אשך  -לפי התרגום מריס פחדין שפחדיו
מרוססים שביצים שלו כתותין .פחדין כמו
)איוב מ( גידי פחדיו ישורגו:
)כא( כל איש אשר בו מום ) -ת"כ( לרבות
שאר מומין :מום בו  -בעוד מומו בו פסול
הא אם עבר מומו כשר :לחם אלהיו  -כל
מאכל קרוי לחם:
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חק לישראל – פרשת אמור יום ד'
נביא

– יחזקאל פרק מד' ל'-לא' פרק מה' א'-ד'

רומוֹ ֵתיכֶ ם לַ כּ ֹהֲ נִ ים יִ ְהיֶה
ורי ֹכל וְ כָ ל ְּת ּ ַ
אשית ָּכל ִּבכּ ּ ֵ
)ל( וְ ֵר ִׁ
רומת כּ ֹל ִמכּ ֹל ְּת ּ
ָ
יתך) :ל( וריש כל בכורי
נו לַ כּ ֹהֵ ן ְלהָ נִ יחַ ְּב ָרכָ ה אֶ ל ֵּב ֶ
וְ ֵר ִׁ
אשית עֲ ִרסוֹ ֵתיכֶ ם ִּת ְּת ּ
כולא וכל אפרשות כולא מכל אפרשותיכון לכהניא יהי וריש אצותכון תתנון לכהנא
לאשראה ברכתא בביתך:
לו הַ כּ ֹהֲ נִ ים) :לא( כל נבילא
ומן הַ ְּבהֵ ָמה לֹא י ְ
וט ֵרפָ ה ִמן הָ עוֹ ף ּ ִ
)לא( ָּכל נְ בֵ לָ ה ּ ְ
ֹאכ ּ
ותבירא מן עופא ומן בעירא לא ייכלון כהניא:

רומה לַ יהֹוָ ה ק ֶֹד ׁש ִמן הָ אָ ֶרץ אֹ ֶר ְך
ימו ְת ּ ָ
ובהַ ּ ִפ ְ
)א ( ּ ְ
ילכֶ ם אֶ ת הָ אָ ֶרץ ְּב ַנחֲלָ ה ּ ָת ִר ּ
ְ
ה סָ בִ יב) :א(
בולָ ּ
ח ֲִמ ּ ׁ ָשה וְ עֶ שְׂ ִרים אֶ לֶ ף אֹ ֶרך וְ רֹחַ ב עֲ ָ ׂ
הוא ְבכָ ל גְּ ּ
ש ָרה אָ לֶ ף ק ֶֹד ׁש ּ
ובפלגותהון ית ארעא באחסנא תפרשון אפרשותא קדם יי קודשא מן ארעא אורכא
עסרין וחמשא אלפין אורכא ופותיא עסרא אלפין קודשא הוא בכל תחומה סחור סחור:

ֲמ ׁש ֵמאוֹ ת ְמ ֻר ַּבע סָ ִביב וַ ח ֲִמ ּ ִׁשים אַ ּ ָמה
ֲמ ׁש ֵמאוֹ ת ַּבח ֵ
)ב( יִ ְהיֶה ִמזֶּה אֶ ל הַ ּק ֶֹד ׁש ח ֵ
ש לוֹ סָ ִביב) :ב( יהי מדין לקודשא חמש מאה בחמש מאה מרבע סחור סחור וחמשין אמין רוחא
ִמגְ ָר ׁ
ליה סחור סחור:

ש ֶרת
ומן הַ ּ ִמ ָ ּדה הַ זֹּאת ּ ָתמוֹ ד אֹ ֶר ְך ח ֲִמ ּ ׁ ָש }ח ֲִמ ּ ׁ ָשה{ וְ ֶעשְׂ ִרים אֶ לֶ ף וְ רֹחַ ב עֲ ֶ ׂ
)ג ( ּ ִ
שים) :ג( ומן משחתא הדא תמשח אורכא עסרין וחמשא
אֲ לָ ִפים ּובוֹ יִ ְהיֶה הַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש ק ֶֹד ׁש קָ ָד ִׁ
אלפין ופותיא עסרא אלפין וביה יהי מקדשא קודש קודשין:

)ד( ֹק ֶד ׁש ִמן הָ אָ ֶרץ ה ּוא לַ כּ ֹהֲ נִ ים ְמ ׁ ָש ְר ֵתי הַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש יִ ְהיֶה הַ ְ ּק ֵר ִבים ְל ׁ ָש ֵרת אֶ ת
יְ הֹוָ ה וְ הָ יָה לָ הֶ ם ָמקוֹ ם ְלבָ ִּתים ּ ִ
ומ ְק ָ ּד ׁש לַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש) :ד( קודשא מן ארעא הוא לכהניא
די משמשין בבית מקדשא דיי יהי דקריבין לשמשא קדם יי ויהי להון אתר שביק לביתא
וכבשא למקדשא:

רש"י
)ל( להניח  -אפושי"ר בלע"ז כמו )שמות ח'(
וינח בכל גבול מצרים:
)לא( כל נבלה וטרפה וגו'  -לפי שהותרה
להם מליקת חטאת העוף שהיא נבלה
וטריפה הוצרך להזהירם על שאר נבלות
וטריפות כך פירשו רבותינו:
)א( ובהפילכם את הארץ בנחלה  -שעתידים
לחלוק את א"י לי"ב רצועות לא כחלוקה
הראשונה שהיתה לרב כפי מניינו ולמעט כפי
פקודיו והיו ב' שבטים או ג' ברצועה אחת
עכשיו החלקים שוים וכשורות הכרם מפאת
ים עד פאת קדים כמו שמפורש בסוף הספר.
תרומה לה'  -לבנות בה"מ הזה בו:
)ב( יהיה מזה  -מן התרומה הזו יהיה לצורך
הקדש להר הבית חמש מאות קנים והמותר
לבתים לכהנים כמו שמפורש בסוף הספר:

)ג( ומן המדה הזאת  -בקנה המדה שנמדד
בו ריבוע הר הבית ה' מאות על ה' מאות
כמו שאמור בענין של מעלה יחזקאל )מ"ב(
לד' רוחות מדדו חומה לו סביב ה' מאות
קנים וגו' .תמוד אורך חמשה ועשרים אלף -
קנים ורוחב י' אלפי' קנים ולפי שלא פירש
בפסוק ראשון מה הן כ"ה אלף אם קנים אם
אמות הוצרך לומר שכ"ה מדות בקנה המדה
שנמדדו בה ה' מאות על ה' מאות של הר
הבית נמדדין אלפים הללו לתרומה:
)ד( קדש מן הארץ  -סרס את המקרא מותר
הקדש אשר מן הארץ הוא יהיה לכהנים
משרתי המקדש המקריבים וגו' קדש מן הארץ
היא התרומה הזאת .לכהנים משרתי המקדש
יהיה  -העודף על חמש מאות של הר הבית
י"ב אלף ומאתים וחמשים למזרח וכנגדן
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חק לישראל – פרשת אמור יום ד'
למערב והמקדש באמצע וארבעת אלפים
ושבע מאות וחמשים לצפון וכנגדן לדרום.
והיה להם מקו' לבתים  -העודף הזה שסביב
המקדש .ומקדש למקדש  -וחמש מאות על

כתובים

חמש מאות האמצעיי' יהיו מקודשים לצורך
המקדש אישיינטיג"יאה אלשיינטואיירא
בלע"ז:

 -משלי פרק כז' כז' פרק כח א'-ה'

ית ָך וְ חַ יִ ּים ְלנַעֲ רוֹ ֶת ָ
יך:
וְ ֵדי חֲלֵ ב ִעזִ ּים ְללַ ְח ְמ ָך ְללֶ חֶ ם ּ ֵב ֶ

)כז(
למיכולתך ולמיכולתא דביתך וחיי לטליתך:

יקים ִּכ ְכ ִפיר יִ ְבטָ ח:
ָסו וְ אֵ ין ר ֵֹדף ָר ׁ ָשע וְ צַ ִ ּד ִ
)א ( נ ּ

)כז( וסופקנא דחלבא דעזי

)א( ערקין רשיעי בדלית דרדף להון וצדיקי

היך אריא דמסתכי למיכולתיה מסברין לחכמתא:

ובאָ ָדם ֵמ ִבין י ֵֹד ַע ּ ֵכן ַיא ֲִר ְ
יך:
ש ֶריהָ ּ ְ
ְּבפֶ ׁ ַשע אֶ ֶרץ ַר ִּבים ָ ׂ

)ב(
רברבנהא ובני נשא דמתבינין מידיעתא נגדון:

ֹשק ַ ּד ִ ּלים ָמ ָטר ֹסחֵ ף וְ אֵ ין לָ חֶ ם:
ּגֶבֶ ר ָר ׁש וְ ע ׁ ֵ

)ג (
דלית ביה יתרן:

)ב( בחוביהא דארעא סגיעין

)ג( גברא דעשק למסכני איך מטרא חביטא

רו בָ ם:
לו ָר ׁ ָשע וְ ׁש ְֹמ ֵרי תוֹ ָרה יִ ְת ּגָ ּ
עֹזְ בֵ י תוֹ ָרה יְ הַ ְל ּ

)ד( דשבקין נמוסא משתבחין

ינו כֹל:
ינו ִמ ְׁש ּ ָפט ּ ְ
ומבַ ְק ׁ ֵשי יְ הֹוָ ה י ִָב ּ
אַ נְ ׁ ֵשי ָרע לֹא י ִָב ּ

)ה( בני נשא בישי לא מתבינין

)ד(
ברשעא ואלין דנטרין אוריתא מתגרין בהון דיתובון:
)ה (
דינא ודבעי מן קדם יי מתבינין כולהון טבתא:

רש"י
)כז( ודי  -פרנסתך .ללחמך וללחם ביתך -
תסתפק בחלב העזים הרי מליצתו ,והמשל כן
הוא ,פני צאנך הרב המתמנה על הצבור
ישאם בחיקו וינהלם לאט ,כי לא לעולם
חסן ,ובזאת יאכל פירו' והקרן קיימת .גלה
חציר  -כשיתפשטו שמועותיו ותגדל התורה
על ידו אז יהיו הכבשים האלה לבושו יהיו
התלמידים לו לשם ולבוש הוד והדר:
)א( נסו ואין רודף רשע  -נסו הרשעים
כשיבא אידם ויפלו בדבר קל מאין רודף.
וצדיק  -אמיץ לבו בהקב"ה ככפיר אשר
יבטח בגבורתו:
)ב( בפשע ארץ רבים שריה  -שזהו פורענות

משנה

לארץ בהיות קציניה רבים הרודפי' רק אחר
בצעם .ובאדם מבין  -ובשביל אדם מבין
יתארך הפורענות מלבוא:
)ג( גבר רש  -דיין עם הארץ עושק דלים
בדין על שאינו מתון בדין הרי הוא כמטר
הסוחף את השדה ואין עושה פירות .סוחף -
שוטף ובמשנה נסתחפה שדהו וכן נסחף
אביריך )ירמיה מו( נשטפו ומעדו וכשלו:
)ה( אנשי רע לא יבינו משפט  -אינם
משימים לב לפורעניות העתיד' שיתבוננו בה
וישובו מדרכם וינצלו .ומבקשי ה' יבינו כל -
טובה ורעה ,משפט ,יושטיצ"א בלע"ז כך
פירש רבי תנחומא על דור המבול:

– סנהדרין פרק א'

לומי
לשהֶ .נזֶק וַ חֲצִ י ֶנזֶקַ ּ ,ת ְׁש ּ ֵ
לשה .גְּ זֵלוֹ ת וַ חֲבָ לוֹ תִּ ,ב ְׁש ׁ ָ
)א( ִּדינֵי ָממוֹ נוֹ תִּ ,ב ְׁש ׁ ָ
לשה .הָ אוֹ נֵס וְ הַ ְמפַ ּ ֶתה וְ הַ ּמוֹ צִ יא ׁ ֵשם ַרע,
לומי אַ ְר ָּב ָעה וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשהִּ ,ב ְׁש ׁ ָ
כֶ פֶ ל וְ ַת ְׁש ּ ֵ
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לשה,
וש ׁ ָ
לשהִּ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,מוֹ צִ יא ׁ ֵשם ַרעְּ ,ב ֶעשְׂ ִרים ּ ְׁ
ִּב ְׁש ׁ ָ
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ ִדינֵי נְ פָ ׁשוֹ ת:
רע"ב ) -א( דיני ממונות  -דהיינו הודאות
והלואות :בשלשה  -הדיוטות .ולא אצרכוה
רבנן לשלשה מומחין שלא תנעל דלת בפני
לוין .שמא יכפור הלוה ולא ימצא מומחין
לכופו לדין אלא יחיד מומחה .או שלשה
הדיוטות אבל גזילות וחבלות בשלשה מומחין.
דאלהים כתיב בפרשת שומרים בואלה
המשפטים ג' פעמים .ומינה ילפי' ג' מומחין:
נזק  -אדם או שור המועד שהזיקו דמשלמים
נזק שלם :חצי נזק  -שור תם שהזיק ואף על

גב דהיינו חבלות איידי דבעי למתני תשלומי
כפל ותשלומי ארבעה וחמשה .שאינו משלם
כמו מה שהזיק שמשלם יותר תנא נמי חצי
נזק שאינו משלם כמו שהזיק שהרי משלם
פחות ואיידי דתנא חצי נזק .תנא נמי נזק:
והמוציא שם רע  -לא מצאתי לבך בתולים
וענשו אותו מאה כסף :דיני נפשות  -דאם
אמת היה הדבר וזנתה תחתיו וסקלוה .ודיני
נפשות בכ"ג .כדלקמן .והל' כחכמים:

לשהִ .עבּ ּור
וש ׁ ָ
רוְּ ,ב ֶעשְׂ ִרים ּ ְׁ
)ב( ַמכּ וֹ תִּ ,ב ְׁש ׁ ָ
לשהִ .מ ּ ׁש ּום ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל אָ ְמ ּ
לשהִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן
לשהִ .עבּ ּור הַ ּ ׁ ָשנָהִּ ,ב ְׁש ׁ ָ
הַ ח ֶֹד ׁשִּ ,ב ְׁש ׁ ָ
יליןּ ,ובַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה נוֹ שְׂ ִאין וְ נוֹ ְתנִ ין ,וְ גוֹ ְמ ִרין ְּב ִׁש ְב ָעה.
לשה ַמ ְת ִח ִ
ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמרִּ ,ב ְׁש ׁ ָ
לשהְ ,מעֻ ּ ֶב ֶרת:
רו ִב ְׁש ׁ ָ
וְ ִאם ּגָ ְמ ּ
רע"ב ) -ב( מכות  -מלקות ארבעים:
בשלשה  -דכתיב )דברים כה( ונגשו אל
המשפט ושפטו' .שנים ואין ב"ד שקול
מוסיפין עליהם עוד אחד הרי כאן שלש' :ר'
ישמעאל אומר בעשרים ושלשה  -אתיא
רשע רשע .כתיב הכא )שם( והרשיעו את
הרשע וכתיב התם )במדבר לה( אשר הוא
רשע למות .מה להלן .בכ"ג .אף כאן בכ"ג:
עבור החדש  -קדוש החדש ואיידי דבעי
למתני עבור השנה .תנא נמי עבור החדש:
בג' מתחילין  -לראות אם יש להושיב בית
דין על כך .אם אחד מהם אומר צריך בית דין
לישב ולעיין אם צריכה שנה לעבר מפני

התקופה .והאביב והפירות .ושנים אומרים אין
צריך .שאין כאן ספק דודאי אינה צריכה
עבור .בטל יחיד במעוטו .שנים אומרים
לישב .הולכין אחר השנים .ומוסיפין עוד
שנים אחרים שישאו ויתנו בדבר .והרי כאן
חמשה .שנים אומרים צריך לעבר .וג' אומרים
אין צריך בטלו שנים במעוטן .שנים אומרים
אינה צריכה .וג' אומרים צריכה הולכים אחר
הרוב ומוסיפין עוד שנים שיהיו שבעה
ומעברין אותה ובגמרא מפרש דהני ג' חמשה
ושבעה כנגד ברכת כהנים שיש בפסוק ראשון
שלשה תיבות ובשני חמשה ובשלישי שבעה
והלכה כרשב"ג:

הודה
לשהִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן .וְ ַר ִּבי יְ ּ ָ
)ג( ְס ִמיכַ ת זְ קֵ נִ ים וַ עֲ ִריפַ ת ֶעגְ לָ הִּ ,ב ְׁש ׁ ָ
שר ׁ ֵשנִ י ׁ ֶשאֵ ין
ומעֲ ֵ ׂ
לשה .נ ֶַטע ְרבָ ִעי ּ ַ
אונִ יןִּ ,ב ְׁש ׁ ָ
אוֹ ֵמרַּ ,בח ֲִמ ּ ׁ ָשה .הַ ח ֲִליצָ ה וְ הַ ּ ֵמ ּ
לשה.
לשה .הָ עֲ ָר ִכין הַ ּ ִמ ּ ַט ְל ְט ִליןִּ ,ב ְׁש ׁ ָ
לשה .הַ הֶ ְק ֵ ּד ׁשוֹ תִּ ,ב ְׁש ׁ ָ
דועיןִּ ,ב ְׁש ׁ ָ
ָ ּד ָמיו יְ ּ ִ
הודה אוֹ ֵמר ,אֶ חָ ד ֵמהֶ ן כּ ֹהֵ ן .וְ הַ ּקַ ְרקָ עוֹ תִּ ,ת ְׁש ָעה וְ ֹכהֵ ן .וְ אָ ָדםַּ ,כ ּיוֹ צֵ א
ַר ִּבי יְ ּ ָ
בָ הֶ ן:
רע"ב ) -ג( סמיכת זקנים  -על ראש פר
העלם דבר של צבור .ויש במשמעות הדברים
גם מנוי הדיין שהגדול הסומך צריך שיצרף
עמו שנים .כשרוצה לסמוך חכם כדי שיקרא
רבי וידון דיני קנסות .ולשון סמיכות משום
דכתיב )במדבר כז( ויסמוך את ידיו עליו .ולא

דבעי מסמך ידיה עליה אלא בשמא קרו ליה
רבי ואין סמיכה בחוצה לארץ .אלא צריך
שהסומך והנסמך יהיו כולן בארץ ישראל ואז
יהיה לו רשות לדון דיני קנסות ואפילו בח"ל.
לפי שסנהדרין נוהגת בין בארץ בין בח"ל.
אחר שנסמכו בארץ וכתב הרמב"ם שנראה לו
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בזמן שאין לנו סמוך איש מפי איש עד משה
רבינו .אם היו מסכימים כל החכמים שבארץ
ישראל לסמוך יחיד או רבים .הרי אלו
סמוכים ויכולים לדון דיני קנסות .ויש להן
לסמוך לאחרים .והדבר צריך הכרע :ועריפת
עגלה בשלשה  -דכתיב )ויקרא ד( זקני
העדה .מעוט זקני שנים .ואין בית דין שקול.
הוסיף עליהם עוד אחד הרי שלשה :ורבי
יהודה אומר בחמשה  -וסמכו .שנים .זקני.
שנים .ואין בית דין שקול .הוסיף עליהם עוד
אחד .הרי חמשה .והלכה כרבי יהודה :מצות
חליצה בשלשה  -דכתיב )דברים כה( ועשה
יבמתו אליו לעיני הזקנים .זקנים שנים .ואין
בית דין שקול .הוסיף עליהם עוד אחד .הרי
שלשה .ושניםא חרים שמוסיפים אינו אלא
לפרסומי מלתא :מיאונין  -קטנה יתומה
שהשיאוה אמה ואחיה לדעתה ויוצאה במיאון
שממאנת בבעלה .צריך שיהיה בשלשה.

וביבמות מוכח דמיאון בפני שנים מספיק:
נטע רבעי  -אם בא לחללו על המעות .וכן
מעשר שני ואין דמיהן ידועים .כגון פירות
והרקיבו .שאין להם שער ידוע :ההקדשות -
הבא לפדותן צריך שלשה לשומן :הערכין
המטלטלין  -הרי שאמר ערך פלוני עלי.
ואין לו מעות ליתן כפי הדמים הקצובים
בפרשה ובא ליתן מטלטלין .צריך שלשה לשום
אותן מטלטלים :אחד מהם כהן  -דבערכין
כהן כתיב) .ויקרא כז( כערכך הכהן:
והקרקעות  -ואם אין לו מטלטלין ובא ליתן
קרקע צריך שישומו עשרה אנשים ואחד מהן
כהן אותה קרקע שיהיה כפי הערך שיש עליו
ליתן :ואדם כיוצ' בהן  -ואם אמר דמי פלוני
עלי ששמין אגתו כמה הוא יפה לימכר בשוק
ונותן דמין צריך גם כן שיהיו עשרה ואחד
מהן כהן בשומא זו:

לשהֶ ׁ ,ש ֶנא ֱַמר
וש ׁ ָ
לשה .הָ רוֹ בֵ ַע וְ הַ נִּ ְר ָּבעְּ ,ב ֶעשְׂ ִרים ּ ְׁ
וש ׁ ָ
)ד( ִּדינֵי נְ פָ ׁשוֹ תְּ ,ב ֶעשְׂ ִרים ּ ְׁ
ֹגו.
)ויקרא כ( וְ הָ ַרגְ ּ ָת אֶ ת הָ ִא ּ ׁ ָשה וְ אֶ ת הַ ְּבהֵ ָמה ,וְ אוֹ ֵמר )שם( וְ אֶ ת הַ ְּבהֵ ָמה ּ ַתהֲ ר ּ
לשהֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )שמות כא( הַ ּ ׁשוֹ ר יִ ּ ָסקֵ ל וְ גַ ם ְּב ָעלָ יו
וש ׁ ָ
ׁשוֹ ר הַ נִּ ְסקָ לְּ ,ב ֶעשְׂ ִרים ּ ְׁ
ְ
יתת הַ ּ ׁשוֹ ר .הַ זְ ּאֵ ב וְ הָ א ֲִרי ,הַ ּדֹב וְ הַ ּנָמֵ ר וְ הַ ַּב ְר ְ ּדלָ ס
יתת הַ ְּב ָע ִלים ָּכך ִמ ַ
יומתְּ ,כ ִמ ַ
ּ ָ
יעזֶר אוֹ ֵמרָּ ,כל הַ ּקוֹ ֵדם ְלהָ ְרגָ ן,
לשהַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
וש ׁ ָ
ית ָתן ְּב ֶעשְׂ ִרים ּ ְׁ
וְ הַ ּנָחָ ׁשִ ,מ ָ
לשה:
וש ׁ ָ
ית ָתן ְּב ֶעשְׂ ִרים ּ ְׁ
ָזכָ הַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמרִ ,מ ָ
רע"ב ) -ד( והרגת את האשה ואת הבהמה
 היינו רובע ואתקש לאשה .מה אשה בכ"גאף בהמה בכ"ג ואומר ואת הבהמה תהרוגו
בנרבע כתיב למדנו רובע ונרבע :כמיתת
הבעלים  -כלומר כמו שהיה הבעל נדון
בכ"ג .אם היה חייב מיתה :כל הקודם להורגן
זכה  -כשהמיתו את האדם .וא"צ להביאם

לבית דין :ר"ע אומר כו'  -בגמרא מפרש
דאיכא בין ת"ק לר"ע נחש .דלת"ק נחש
מיתתו בכ"ג .ולר"ע הזאב והארי והדוב.
והנמר והברדלס מיתתן בעשרים ושלשה אבל
נחש הקודם להרגו זכה שסלק המזיק מן
העולם .והלכה כר"ע:

)ה( אֵ ין ָ ּדנִ ין לֹא אֶ ת הַ ּ ׁ ֵשבֶ ט וְ לֹא אֶ ת נְ ִביא הַ ּ ׁ ֶשקֶ ר וְ לֹא אֶ ת כּ ֹהֵ ן ּגָ דוֹ ל ,אֶ ָּלא ַעל
יאין ְל ִמ ְלחֶ ֶמת הָ ְר ׁש ּות ,אֶ ָּלא ַעל ּ ִפי
ּ ִפי בֵ ית ִ ּדין ׁ ֶשל ִׁש ְב ִעים וְ אֶ חָ ד .וְ אֵ ין מוֹ צִ ִ
יפין ַעל הָ ִעיר וְ ַעל הָ עֲ זָרוֹ ת ,אֶ ָּלא ַעל ּ ִפי
בֵ ית ִ ּדין ׁ ֶשל ִׁש ְב ִעים וְ אֶ חָ ד .אֵ ין מוֹ ִס ִ
יות לַ ּ ְׁשבָ ִטים ,אֶ ָּלא ַעל ּ ִפי בֵ ית
בֵ ית ִ ּדין ׁ ֶשל ִׁשבְ ִעים וְ אֶ חָ ד .אֵ ין עוֹ שִׂ ין סַ נְהֶ ְד ָר ּ
נִדחַ ת ,אֶ ָּלא ַעל ּ ִפי בֵ ית ִ ּדין ׁ ֶשל
ִּדין ׁ ֶשל ִׁש ְב ִעים וְ אֶ חָ ד .אֵ ין עוֹ שִׂ ין ִעיר הַ ּ ַ ּ
לש ,אֲבָ ל עוֹ שִׂ ין אַ חַ ת אוֹ
ִׁש ְב ִעים וְ אֶ חָ ד .וְ אֵ ין עוֹ שִׂ ין ִעיר הַ נִּ ַ ּדחַ ת ַּב ְּספָ ר ,וְ לֹא ׁ ָש ׁ
ְׁש ּ ָתיִ ם:

כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

6

חק לישראל – פרשת אמור יום ד'
רע"ב ) -ה( את השבט  -רובו שלשבט
שעבדו ע"ג ובמזיד .אין דנין אלא בבית דין
שלשבעים ואחד דכתיב )דברים יז( והוצאת
את האיש ההוא או את האשה ההיא על
שעריך אי שואשה אתה מוציא אל שעריך .ואי
אתה מוציא את השבט אל שעריך אלא בבית
דין הגדול :ולא את נביא השקר  -גמר דבר
דבר מזקן ממרא .כתיב הכא )שם יח( אשר
יזיד לדבר דבר .וכתיב בזקן ממרא )שם יז( כי
יפלא ממך דבר .מה זקן ממרא בבית דין
הגדול דכתיב )שם( וקמת ועלית .אף נביא
שקר בבית דין הגדול :ולא את כ"ג  -דא"ק
)שמות יח( את הדבר הגדול יביאו אליך דבריו
שלגדול יביאו אליך ומשה במקום שבעים
ואחד קאי :ואין מוציאין למלחמת הרשות -
כל מלחמה חוץ ממלחמת שבעה עממין
ומלחמת עמלק קרויה מלחמת הרשות :אלא
בבית דין של ע"א  -דכתיב בדוד )ד"ה א'
כז( ואחרי אחיתופל בניהו בן יהוידע.
אחיתופל זה יועץ .בניהו בן יהוידע זו
סנהדרין שהיה מופלא שבכלן .וכולן נגררים
אחריו :על העיר  -ירושלים שקדושתה גדולה

משאר קדושת א"י :והעזרות  -קדושתה
גדולה מקדושת ירושלים .וא"א לחדש קדושה
אלא בבית דין של ע"א דא"ק )שמות כה( ככל
אשר אני מראה אותך וגו' וכן תעשו לדורות
מה משכן קדוש ע"פ משה שהוא במקום
סנהדרי גדולה אף לתוס' עיר ועזרות ע"פ
סנהדרי גדולה :ואין עושין סנהדראות
לשבטים וכו'  -כדאשכחן במשה דאוקי
סנהדראות ומשה במקום ע' וא' קאי :אין
עושין עיר הנדחת וכו'  -דכתיב )דברים יז(
והוצאת את האיש ההוא או את האשה ההיא
איש ואשה אתה מוציא אל שעריך לבית דין
שבעירך ואי אתה מוציא אתכל העיר אל
שעריך אלא לשער המיוחד :בספר  -עיר
המבדלת בין ארץ ישראל לארץ העובדי
כוכבים .דכתיב מקרבך .ולא מן הספר
וטעמא דקרא .שמא ישמעו עובדי כוכבים
ויבואו ויחריבו א"י .לפיכך אין מניחין העיר
תל עול' כמשפט עיר הנדחת אבל הורגין את
יושביה בלבד :ולא ג' עיירות  -עיר הנדחת
בבית דין אחר ובמקום אחד .כלו' קרובים זו
לזו אבל בשנים ושלשה מקומות עושים:

ומ ּנַיִ ן
לשהִ ּ .
וש ׁ ָ
וקטַ ּנָה ׁ ֶשל ֶעשְׂ ִרים ּ ְׁ
)ו( סַ נְ הֶ ְד ֵרין גְ דוֹ לָ ה הָ יְ ָתה ׁ ֶשל ִׁש ְב ִעים וְ אֶ חָ דְ ּ ,
יש
לַ גְּ דוֹ לָ ה ׁ ֶש ִהיא ׁ ֶשל ִׁש ְב ִעים וְ אֶ חָ דֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )במדבר יא( אֶ ְספָ ה ִ ּלי ִׁש ְב ִעים ִא ׁ
הודה אוֹ ֵמר,
ומשה ַעל ּגַ ּ ֵביהֶ ן ,הֲ ֵרי ִׁש ְב ִעים וְ אֶ חָ דַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ִמזִ ּ ְקנֵי יִ שְׂ ָראֵ לֶ ׁ ּ ,
טו
לשהֶ ׁ ,שּנ ַ
וש ׁ ָ
ומ ּנַיִ ן לַ ְ ּק ַט ּנָה ׁ ֶש ִהיא ׁ ֶשל ֶעשְׂ ִרים ּ ְׁ
ִׁש ְב ִעיםִ ּ .
ֶאֱמר )שם לה( וְ ׁ ָש ְפ ּ
ומ ּנַיִ ן
ילו הָ ֵע ָדהֵ ,ע ָדה ׁשוֹ פֶ טֶ ת וְ ֵע ָדה ַמ ֶ ּצלֶ ת ,ה ֲֵרי כָ אן ֶעשְׂ ִריםִ ּ .
הָ ֵע ָדה וְ ִה ִּצ ּ
או
ֶאֱמר )שם יד( ַעד ָמ ַתי לָ ֵע ָדה הָ ָר ָעה הַ זֹּאת ,יָצְ ּ
ש ָרהֶ ׁ ,ש ּנ ַ
לָ ֵע ָדה ׁ ֶש ִהיא עֲ ָ ׂ
ֶאֱמר )שמות כג( לֹא
לשהִ ,מ ּ ַמ ְׁש ַמע ׁ ֶש ּנ ַ
ומ ּנַיִ ן ְלהָ ִביא עוֹ ד ְׁש ׁ ָ
ש ַע וְ כָ לֵ בִ ּ .
יְ הוֹ ׁ ֻ
ִת ְהיֶה אַ ח ֲֵרי ַר ִּבים ְל ָרעוֹ תׁ ,שוֹ ֵמ ַע אֲנִ י ׁ ֶשאֶ ְהיֶה ִע ּ ָמהֶ ם ְלטוֹ בָ הִ ,אם ּ ֵכן לָ ּ ָמה
ֶנא ֱַמר )שם( אַ ח ֲֵרי ַר ִּבים ְלהַ ּטוֹ ת ,לֹא ְכהַ ּ ָטי ְָת ָך ְלטוֹ בָ ה הַ ּ ָטי ְָת ָך ְל ָר ָעה .הַ ּ ָטי ְָת ָך
קול,
ְלטוֹ בָ ה ַעל ּ ִפי אֶ חָ ד ,הַ ָטי ְָת ָך ְל ָר ָעה ַעל ּ ִפי ְׁשנַיִ ם ,וְ אֵ ין ּ ֵבית ִ ּדין ׁ ָש ּ
ותהֵ א
לשה .וְ כַ ּ ָמה יְ הֵ א בָ ִעיר ּ ְ
וש ׁ ָ
יפין עֲ לֵ יהֶ ן עוֹ ד אֶ חָ ד ,ה ֲֵרי כָ אן ֶעשְׂ ִרים ּ ְׁ
מוֹ ִס ִ
לשיםְּ ,כ ֶנגֶד
אתיִ ם ּו ְׁש ִׁ
אויָה ְלסַ נְ הֶ ְד ִריןֵ ,מאָ ה וְ ֶעשְׂ ִריםַ .ר ִּבי נְ חֶ ְמיָה אוֹ ֵמרָ ,מ ַ
ְר ּ
שרוֹ ת:
ש ֵרי עֲ ָ ׂ
ָׂ
רע"ב ) -ו( ומשה על גביהן הרי ע"א -
דאמר קרא )במדבר יא( ונשאו אתך .ואת
בהדייהו :ר' יהודה אומר שבעים  -דדריש
אתך .בדומין לך .ולא שיהיה הוא יושב עמהן

בדין ואין הלכה כר' יהודה :עדה שופטת -
עשרה מחייבין :עדה מצל'  -עשרה מזכין.
ושמעינן מינה דצריך שיהיו כ' שאם יחלקו
יהיו י' מחייבין .ועשרה מזכין :הטייתך לרעה
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ע"פ שנים  -והכי קאמר קרא לא תהי' אחרי
רבים לרעות לחייב ע"פ אחד שיהיה יתר על
המזכין .אבל אחרי רבים להטות בשנים
אפילו לרעות .כשיהיו שנים מחייבין יותר על
המזכין .הלכך .ע"כ כ"ג בעינן דבציר מעשרה
מזכין ליכא למימר .דהא כתיב והצילו העדה.
ותו לא משכחת חובה בבציר משנים עשר:
ואין בית דין שקול  -אין עושין בית דין זוגות
שאם יחלקו לחצאים הוי להו פלגא ופלגא.
ולא משכחת לה הטייתך לטובה על פי אחד.
הלכך מוסיפין עליהם עוד אחד .והוו להו
עשרים ושלשה :מאה ועשרים  -מפרש
בגמרא עשרים ושלשה סנהדרי קטנה וג'
שורות של כ"ג כ"ג יושבים לפניהם .שאם

גמרא

הוצרכו להוסיף על הדיינים מוסיפים מהם
ועשרה בטלנים עשרה בני אדם בטלים מכל
מלאכה .שיושבים תמיד בבית המדרש .ושני
סופרים לכתוב דברי המזכין .ודברי המחייבין.
ושני חזנים שמשי בית דין להלקות החייב
ולהזמין בעלי הדין .ושני בעלי דינין ושני
עדים ושני זוממין ושני זוממי זוממין .וב'
גבאים ושלישי לחלק הצדקה שצדקה נגבית
בשנים ומתחלקת בג' .ורופא ואומן להקיז דם.
ולבלר .ומלמד תנוקות .הרי ק"ך :מאתים
ושלשים  -כדי שרי עשרות דהיינו כ"ג
עשיריות שיהא כל דיין שר של עשרה .דבציר
משרי עשרה לא אשכחן שררה .ואין הלכה
כר' נחמיה:

– סנהדרין דף ז' ע"א

כתיב לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב אלהי כסף ואלהי זהב הוא
דלא עבדי הא דעץ שרי אמר רב אשי אלוה הבא בשביל כסף ואלוה הבא
בשביל זהב רב כי הוה אתי לבי דינא אמר הכי ברעות נפשיה לקטלא
נפיק וצבי ביתיה לית הוא עביד וריקן לביתיה עייל ולואי שתהא ביאה
כיציאה כי הוי חזי אמבוהא )דספרי( אבתריה אמר אם יעלה לשמים שיאו
]וגו'[ כגללו לנצח יאבד )וגו'( .אמר רבי אליעזר מניין לדיין שלא יפסע על
ראשי עם קודש שנאמר לא תעלה במעלות וסמיך ליה ואלה המשפטים
אשר תשים אשר תלמדם מיבעי ליה אמר רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא
בר אבא אלו כלי הדיינין רב הונא כי הוה נפק לדינא אמר הכי אפיקו לי
מאני חנותאי מקל ורצועה ושופרא וסנדלא ואצוה את שופטיכם בעת ההיא
אמר רבי יוחנן כנגד מקל ורצועה תהא זריז שמוע בין אחיכם ושפטתם
אמר רבי חנינא אזהרה לבית דין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבא
בעל דין חבירו ואזהרה לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבא בעל
דין חבירו קרי ביה נמי שמע בין אחיכם) .דף ח' ע"א( כתיב ואצוה אתכם בעת
ההיא אמר רבי אלעזר אמר רבי שמלאי אזהרה לציבור שתהא אימת דיין
עליהן ואזהרה לדיין שיסבול את הציבור עד כמה אמר רבי חנן ואיתימא
רבי שבתאי כאשר ישא האומן את היונק:
רש"י על הגמרא
אלוה הבא בשביל כסף  -דיין שהעמידוהו
על ידי שנתן ממון למלך על כך :לדינא -

לדון :לקטלא  -לישא עליו חטא ,ועל עצמו
היה אומר :וצבי ביתיה לית הוא עביד -
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צרכי ביתו אינו עושה כאן :וריקן לביתיה
עייל  -שאינו משתכר כאן כלום :ולואי
שתהא ביאה  -שאחזור לביתי כיציאה
שיצאתי מביתי בלא חטא ,שלא אטעה
ואענש :אמבוהא  -סיעת אנשים :אם יעלה
לשמים וגו'  -כדי שלא תזוח דעתו עליו היה
אומר כך :על ראשי עם קדש  -שכשהיה
המתורגמן דורש היו הציבור יושבין לארץ,
והמפסיע ביניהן לילך ולישב במקומו נראה
כמפסיע על ראשן :וסמיך ליה ואלה
המשפטים  -כלומר אף לשופטים אני
מזהיר :כלי הדיינים  -דשייכא בהו שימה,
דבר המטלטל :רצועה  -למלקות :מקל -
למכת מרדות עד שיחזור בו :שופר  -לשמתא
ונידוי :סנדל  -לחליצה :ואצוה  -כל צואה
לשון זירוז הוא דתניא )קדושין כט ,ב( כל

זוהר

מקום שנאמר צו אינו אלא לשון זירוז ,ועל
מה זירז על המקל ועל הרצועה ,שיהו
מטילין אימה על הציבור לשם שמים :שמוע
בין אחיכם  -כשיהיו שניהם יחד שמעו
דבריהם ,ולא תשמעו דברי זה בלא זה,
שמסדר דברי שקר כדברי אמת ,לפי שאין
מכחישן ,ומכיון שלב הדיין נוטה לו לזכות,
שוב אין לבו מהפך בזכות השני כל כך:
שמע  -דבריך בין אחיכם ,כשתהיו שניכם
יחד משמע :לא תשא  -לא תקבל שמע שוא,
אזהרה לדיין ,וקרי ביה נמי לא תשיא אזהרה
לבעל דין :בין איש ובין אחיו  -שנפלה להם
בית בירושה ,אל תאמר טול אתה בית ואחיך
עליה ,ומה בכך הרי לכל אחד יש לו דירה
אלא העלה אותן בדמים ,והשווה חלוקתן על
ידי מעות:

– אמור דף צד' ע"א

יהו .אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ סֵ י,
ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ּ ֵת ָע ֶ ׂשה ְמלָ אכָ הֵ ׁ ,ש ׁ ֶשת י ִָמים ַמאי עֲ ִב ְיד ַתיְ ּ
שה יְ ָי אֶ ת הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ אֶ ת הָ אָ ֶרץ ,וְ לָ א ְּכ ִתיב ְּב ׁ ֵש ׁ ֶשת.
ְּכ ִתיב ִּכי ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ָע ָ ׂ
רון יוֹ ֵמי ְמלָ אכָ ה:
מוהָ  ,וְ כָ ל יוֹ ָמא וְ יוֹ ָמא ָע ִביד עֲ ִב ְיד ֵת ּ
וְ הָ א ּ ְ
יה ,וְ ִא ְק ּ
אוק ּ
אֲמאי חוֹ ל .אָ ַמר ִר ִּבי
רון ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי חוֹ לַ ,
אָ ַמר ִר ִּבי יִ צְ חָ ק ִאי הָ ִכי ַ
אֲמאי ִא ְק ּ
רון:
יהוְּ ,בגִ ין ָּכ ְך יוֹ ֵמי חוֹ ל ִא ְק ּ
לוחַ יְ ּ
יוֹ סֵ י ,הַ ְׁש ּ ָתא ִא ְתנְ ִהיג ָע ְל ָמא ַעל יְ ָדא ִ ּד ְׁש ּ
רון ק ֶֹד ׁש.
ִר ִּבי ִח ּיָיא אָ ַמרְּ ,בגִ ין ְ ּד ׁ ָש ֵרי ְל ֶמ ְע ַּבד ְּבהוֹ ן עֲ ִב ְיד ָתאְ ּ ,
ובגִ ין ָ ּדא לָ א ִא ְק ּ
ינו חַ בְ ַריָּיא ְּבהַ ְב ָ ּדלָ הֵ ּ ,בין
ּ ַ
רון .וְ ַעל ָ ּדא אַ ְת ִק ּ
רון ק ֶֹד ׁש ,חוֹ ל ִא ְק ּ
ומאן ְ ּדלָ או ִא ְק ּ
ֵיה
ארא ִמ ּנ ּ
הוא ,וְ ׁ ַש ָ
ֹק ֶד ׁש ְלחוֹ לַ .מאי הַ ְב ָ ּדלָ ה הָ כָ א .אֶ ָּלא ק ֶֹד ׁש ִמ ָּלה ְּבגַ ְר ֵמיהּ
ּ
הוַּ .כד
אַ ְתיָין .וְ ַעל ָ ּדא ִא ֵּלין ְלעוֹ בָ ָדא ,וְ ִא ֵּלין ְלנ ְַט ָרא .וְ אֵ ָ
ירו ְּב ּ
ימ ַתי ִא ְׁש ְּתכַ ח נְ ִט ּ
זְ ִמינִ ין ִמ ּק ֶֹד ׁש:
ובגִ ין
הואְ ּ ,
ותא ּונְ ִט ּ ָ
הודה ,חֶ ְדוָ ָ
אָ ַמר ִר ִּבי יְ ּ ָ
ירותא ְ ּדיוֹ ָמא ְ ּד ׁ ַש ְּב ָתא ַעל כּ ָֹּלא ּ
יהַ ,מה ְ ּדלָ א
דוש ֵת ּ
דושה ַעל ְק ּ ּ ׁ ָ
ימא ,וְ ִאתוֹ סַ ף ְק ּ ּ ׁ ָ
ְ ּדהָ א יוֹ ָמא ִא ְתעֲ ּ ָטר ְּבאַ ָּבא וְ ִא ּ ָ
דושה
הוא ק ֶֹד ׁש ,וְ ִא ְת ַע ּטָ ר ַּב ּק ֶֹד ׁש ,וְ אוֹ ִסיף ְק ּ ׁ ָ
ִא ְׁש ְּתכַ ח הָ ִכי ִּב ְׁשאָ ר יוֹ ֵמיּ ְ ,דהָ א ּ
יה.
ותא ְ ּד ִע ָּלאֵ י וְ ַת ּ ָתאֵ י ,כּ ָֹּלא ח ֲָדאן ֵּב ּ
יהְּ .בגִ ין ַּכ ְך הַ אי יוֹ ָמא חֶ ְדוָ ָ
דוש ֵת ּ
ַעל ְק ּ ּ ׁ ָ
נו )נ"א אתזנו(ְּ ,בהַ אי יוֹ ָמא נַיְ יחָ א
הו ִמ ּנ ּ
ֵיה ִא ְתקָ ּ
הו ָע ְל ִמיןֻ ּ .כ ְ ּל ּ
ָמלֵ י ִּב ְרכָ אן ְּבכֻ ְ ּל ּ
ֵיהנָם:
ְ ּד ִעלָ אֵ י וְ ַת ּ ָתאֵ יְּ .בהַ אי יוֹ ָמא נַיְ יחָ א ְ ּדחַ יָּיבַ יָּא ְ ּדג ִ
יה
יה ְּב ִע ְט ָרא ִע ָּלאָ הָ ,מנֵי לֵ ּ
יד ִאי ,אַ ְע ּ ָטר לֵ ּ
יה יְ ִח ָ
לולָ א ִל ְב ֵר ּ
ְל ַמ ְל ָּכא ְ ּד ָעבַ ד ִה ּ
ירא ְ ּד ִא ְת ּ ְפקַ ד ַעל ִ ּדינָא
ותא ְלכ ָֹּלא .חַ ד סַ נְ ִט ָ
ַמ ְל ָּכא ַעל כּ ָֹּלאְּ .בהַ אי יוֹ ָמא חֶ ְדוָ ָ
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חק לישראל – פרשת אמור יום ד'
גוב ִרין ְ ּדבַ ְעיָין ְלאַ ְלקָ אָ הְּ .בגִ ין
טולָ אְ ּ ּ ,
יה ּ ּ ְ
יד ּ
ָשא ,הֲווֹ ִּב ֵ
ִּדבְ נֵי נ ׁ ָ
גוב ִרין ְ ּדבַ ְעיָין קָ ּ ּ
ותא ְ ּד ַמ ְל ָּכא:
ותא ְ ּד ַמ ְל ָּכאָ ׁ ,ש ִביק ִ ּדינוֹ י ,וְ נ ַָטר ְלחֶ ְדוָ ָ
יְ קָ ָרא ְ ּדהַ אי יוֹ ָמא ְ ּדחֶ ְדוְ ָ
יה,
ימא ָעלֵ ּ
ותא ְ ּדאַ ָּבא וְ ִא ּ ָ
יתא ,חֶ ְדוָ ָ
לולָ א ְ ּד ַמ ְל ָּכא ְּב ַמ ְטרוֹ נִ ָ
הוא יוֹ ָמאִ ,ה ּ
ַּכ ְך הַ ּ
יה.
רון ֵּב ּ
ותא ְ ּד ִע ָּל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאיןְּ .בחֶ ְדוָ ָ
חֶ ְדוָ ָ
הו חַ ָ ּדאן ,וְ לָ א יִ צְ ַטעֲ ּ
ותא ְ ּד ַמ ְל ָּכאֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
את לַ ּ ׁ ַש ָּבת ֹענֶגַ .מאי ֹענֶגֹ .ענֶג לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח אֶ ָּלא
ַעל ָ ּדא ְּכ ִתיב )ישעיה נח( וְ קָ ָר ָ
אריְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,ישעיה נח( אָ ז ִּת ְת ַע ּנַג
אֲתר ְ ּדק ֶֹד ׁש ִע ָּלאָ ה ׁ ָש ֵ
ילא ַּב ַ
ְל ֵע ָּ
לולָ א ְ ּד ַמ ְל ָּכאִ ,א ְתעֲ ּ ָטר
הוא ִה ּ
הוא .וְ הַ אי יוֹ ָמא ְ ּד ּ
ַעל יְ ָי'ְּ .דהַ אי ֹענֶג ַעל יְ ָי' ּ
את לַ ּ ׁ ַש ָּבת ֹענֶגַ .מה ְ ּדלָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח
הוא ִד ְכ ִתיב וְ קָ ָר ָ
הוא ִע ְט ָרא ְ ּד ֹענֶג ה ֲָדא ּ
ְּבהַ ּ
הָ ִכי ִּב ְׁשאָ ר יוֹ ִמין:
ולסַ ְ ּד ָרא ּ ָפתוֹ ֵריְּ .בגִ ין
זַמנָאְ ּ ,
עוד ָתאן ַּב ְעיָין ְּבנֵי ַמ ְל ָּכאְ ,ל ּ ְ
ְּבהַ אי יוֹ ָמאְּ ,תלַ ת ְס ּ ָ
ימנָא:
יְ קָ ָרא ְ ּד ַמ ְל ָּכאְּ ,כ ָמה ְ ּדאוֹ ִק ְ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ג'
)ט( כיצד טעה ולא התפלל שחרית ועבר חצי היום יתפלל מנחה שתים ראשונה תפלת
מנחה והשנייה תשלומי שחרית טעה ולא התפלל מנחה עד ששקעה החמה יתפלל
ערבית שתים ראשונה ערבית ושנייה תשלומי מנחה טעה ולא התפלל ערבית עד
שעלה עמוד השחר מתפלל שחרית שתים ראשונה שחרית והשניה תשלומי ערבית:
)י( טעה ולא התפלל לא תפלה זו ולא תפלה הסמוכה לה אינו משלם אלא אחרונה
בלבד כיצד טעה ולא התפלל לא שחרית ולא מנחה מתפלל ערבית שתים ראשונה
ערבית והאחרונה תשלומי מנחה אבל שחרית אין לה תשלומין שכבר עבר זמנה וכן
בשאר תפלות:
)יא( היו לפניו שתי תפלות של מנחה ושל מוספין מתפלל של מנחה ואחר כך מתפלל
של מוספין ויש מי שמורה שאין עושין בציבור כן כדי שלא יטעו:

ð"òì

,äçîù úá äëìî äðæåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî äðæåñ ïá ãåã äùî ,äøù ïá íééç áàæ
.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã
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