


נּו ַלֲעסֹוק ְּבִדְבֵרי   נּו ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּוֵֽ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֵֽ ינּו ֶמֵֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהֵֽ
 תֹוָרה.

https://www.alyth.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Chavruta-FAQs-UPDATED.pdf


ַהַּצִּדיקב   ְדָבִרים    ִׁשְמעֹון  ְׁשלָׁשה  ַעל  אֹוֵמר,  ָהָיה  הּוא  ַהְּגדֹוָלה.  ְכֶנֶסת  ִמְּׁשָיֵרי  ָהָיה 

 ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ְּגִמילּות ֲחָסִדים:

ְיהּוָדה ֶבן ַטַּבאי ְוִׁשְמעֹון ֶּבן ָׁשַטח ִקְּבלּו ֵמֶהם. ְיהּוָדה ֶּבן ַטַּבאי אֹוֵמר, ַאל ַּתַעׂש ח  

ְבֵעיֶניָךַעְצְמָך ְּכעֹוְרֵכי ַהַּדּיָ  ִיְהיּו  ְלָפֶניָך,  ַּבֲעֵלי ִדיִנין עֹוְמִדים  ִּכְרָׁשִעים.  ִנין. ּוְכֶׁשִּיְהיּו 

 ּוְכֶׁשִּנְפָטִרים ִמְּלָפֶניָך, ִיְהיּו ְבֵעיֶנָך ְּכַזָּכִאין, ְּכֶׁשִּקְּבלּו ֲעֵליֶהם ֶאת ַהִּדין: 

ָזִהיר ִּבְדָבֶריָך, ֶׁשָּמא   ִׁשְמעֹון ֶּבן ָׁשַטח אֹוֵמר, ֱהֵוי ַמְרֶּבה ַלֲחקֹור ֶאת ָהֵעִדים, ֶוֱהֵויט  

 ִמּתֹוָכם ִיְלְמדּו ְלַׁשֵּקר: 

 

 

 

 

 



ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק ָהָיה ִמְּׁשָיֵרי ְכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה. הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ַעל ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ָהעֹוָלם 
 עֹוֵמד, ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ְּגִמילּות ֲחָסִדים: 

  
 

 
  
 

 
 

 

 

  



 ֵמֶהם.   ְיהּוָדה ֶבן ַטַּבאי ְוִׁשְמעֹון ֶּבן ָׁשַטח ִקְּבלּו

ְיהּוָדה ֶּבן ַטַּבאי אֹוֵמר, ַאל ַּתַעׂש ַעְצְמָך ְּכעֹוְרֵכי ַהַּדָּיִנין. ּוְכֶׁשִּיְהיּו ַּבֲעֵלי ִדיִנין עֹוְמִדים 
ְבֵעיֶניָך  ִיְהיּו  ְּכֶׁשִּקְּבלּו   ְלָפֶניָך,  ְּכַזָּכִאין,  ְבֵעיֶנָך  ִיְהיּו  ִמְּלָפֶניָך,  ּוְכֶׁשִּנְפָטִרים  ִּכְרָׁשִעים. 

   ֲעֵליֶהם ֶאת ַהִּדין:

ֶּבן ֶׁשָּמא    ִׁשְמעֹון  ִּבְדָבֶריָך,  ָזִהיר  ֶוֱהֵוי  ָהֵעִדים,  ֶאת  ַלֲחקֹור  ַמְרֶּבה  ֱהֵוי  אֹוֵמר,  ָׁשַטח 
 ִמּתֹוָכם ִיְלְמדּו ְלַׁשֵּקר: 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



, ַעל ַהִּדין ְוַעל ַקָּים/ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ַעל ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד
 )זכריה ח( ֱאֶמת ּוִמְׁשַּפט ָׁשלֹום ִׁשְפטּו ְּבַׁשֲעֵריֶכם:  ָהֱאֶמת ְוַעל ַהָּׁשלֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר

 :ֹלא ִנְבָרא ָהעֹוָלם ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ְׁשֹלָׁשה ְּדָבִרים ַהָּללּו .ָהעֹוָלם עֹוֵמד 

 ובקיום,  חסדים  גמילות  והן,  המידות  ובמעלות,  התורה  והיא,  שבחכמה,  יאמר
  האופן   על   מציאותו  וסידור,  העולם  תיקון  התמדת  -  הקרבנות  והן,  התורה  ציוויי

ביותר השלם

 



 על גמ"ח כיצד  

 הרי הוא אומר כי חסד חפצתי ולא זבח. 

העולם מתחלה לא נברא אלא בחסד שנאמר כי אמרתי עולם חסד יבנה שמים תכין 
 אמונתך בהם.  

 

יהושע הולך אחריו  פעם אחת היה רבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים והיה רבי
 וראה בית המקדש חרב  

 אר"י אוי לנו על זה שהוא חרב מקום שמכפרים בו עונותיהם של ישראל. 

א"ל בני אל ירע לך יש לנו כפרה אחת שהיא כמותה ואיזה זה גמ"ח שנאמר כי 
 זבחחסד חפצתי ולא 



 

עסק בגמ"ח ומה הן גמ"ח שהיה דניאל שכן מצינו בדניאל איש חמודות שהיה מת
 מתעסק בהם  

תעלה   פן  לך  השמר  נאמר  כבר  והלא  בבבל  מקריב  וזבחים  עולות  תאמר  אם 
עולותיך בכל מקום אשר תראה כי אם במקום אשר יבחר ה' באחד שבטיך שם  

 תעלה עולותיך.  

 

 אלא מה הן גמ"ח שהיה מתעסק בהן  

ג'   ומתפלל  לעני  פרוטה  ונותן  המת  את  ומלווה  ומשמחה  הכלה  את  מתקן  היה 
ב די  פעמים  ידע  כדי  ודניאל  ו(  )דניאל  שנאמר  ברצון  ותפלתו מתקבלת  יום  כל 

תלתה   וזימנין  ירושלם  נגד  בעיליתה  ליה  פתיחן  וכוין  לביתיה  על  כתבא  רשים 
ביומא הוא ברך על ברכוהי ומצלא ומודא קדם אלהה כל קבל די הוא עבד מן 

 קדמת דנה. 



הם אנשים הלומדים את ההתדיינות כדי שיהיו מורשים לבני אדם    -עורכי הדיינין  
תהיה תשובתו בכך, ואם    - בדיניהם, והם משערים שאלות: אם יאמר השופט כך  

וכאילו הם עורכים השופטים    -יטען בעל הדין בכך   כך,  ובעלי  תהיה התשובה 
לפניהם.   הדיינין  ערכו  הם  כאילו  הדיינין,  עורכי  קראום  ולפיכך  לפניהם,  הדין 
שתועילהו,   טענה  הדין  מבעלי  אחד  שילמד  לומר  רצונו  להם,  מהדמות  והזהיר 
ויאמר לו: אמור כך, או: הכחש באופן כזה, ואפילו ידע שהוא עשוק, ושבעל דינו 

ו ללמדו טענה שתצילהו בשום טוען עליו בשקר לפי הכרע הסברה, אין מותר ל
 .פנים

 



אבא דהות צריכה רפואה כל יומא, אתו לקמיה   קריביה דרבי יוחנן הוה להו איתת
 דר׳ יוחנן, אמר להו: איזילו קוצו ליה מידי לרופא.  

 אמר רבי יוחנן: עשינו עצמינו כעורכי הדיינין. 

 מעיקרא מאי סבר, ולבסוף מאי סבר? 

 מעיקרא סבר: )ישעיהו נ״ח( ומבשרך לא תתעלם, ולבסוף סבר: אדם חשוב שאני. 

 



  כפיכם   כי(  נט  ישעיהו)  דכתיב  מאי:  לקיש  ריש  משום  מלאי  בן  אליעזר  רבי  אמר
 .  תהגה עולה לשונכם שקר דברו שפתותיכם בעון  ואצבעותיכם בדם נגאלו

,  הדיינין  סופרי  אלו  ־  בעון  ואצבעותיכם,  הדיינין  אלו  ־  בדם  נגאלו  כפיכם  כי
 . דינין  בעלי  אלו  ־  תהגה  עולה  לשונכם,  הדיינין  עורכי  אלו  ־  שקר  דברו  שפתותיכם

 

  






