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 רמב"ם הלכות דעות פרק ד הלכה כג

כל עיר שאין בה עשרה דברים האלו אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכה, ואלו הן: רופא, ואומן, ובית המרחץ, 

ובית דין מכים ובית הכסא, ומים מצויין כגון נהר ומעין, ובית הכנסת, ומלמד תינוקות, ולבלר, וגבאי צדקה, 

 .וחובשים

 שופטים פרק טז פסוק יחאור החיים דברים פרשת 

שופטים וגו'. סמך מצוה זו למצות ג' פעמים וגו' שלפניה, להעיר שהגם שמצוך לעלות שלשה פעמים בשנה 

ליראות את פני ה' ושם היא עומדת סנהדרי גדולה קבועה אף על פי כן צריך למנות שופטים וכו' ולא יסמכו על 

שלא תענה הדין עד עלות אל המקום, וטעם השוטרים אמרו בית דין שלפני ה' בלשכת הגזית לבד, והטעם כדי 

בפסיקתא ר' אלעזר בן שמוע אומר אם יש שוטרים יש שופטים אם אין שוטרים אין שופטים ע"כ, הדברים 

מוכיחים שאם אין שוטרים אין חיוב מצות שופטים, ומעתה כל שיודעים ישראל שהעם אינם נשמעים לשופטים 

ופם אין חיוב במינוי השופטים, וכל שהעם נשמעים לדייניהם בלא שוטרים חייבין והשופטים אינם יכולים לכ

 :למנות שופטים וקוראים אנו בשופט זה שופט ושוטר

 אות חדברי גאונים כלל נב 

 













































 ישעיהו פרק א פסוק כו

ֶדק ִקְרָיַ֖  יר ַהֶצָ֔ ֵרא ָלךַ֙ ִעִ֣ ן ִיָקִׁ֤ ה ַאֲחֵרי־ֵכֵ֗ ִיך ְכַבְתִחָלָּ֑ ֲעַצַ֖ ה ְויֹׁ ָנָ֔ אשֹׁ ִיךַ֙ ְכָבִרִ֣ ְפַטַ֙ יָבה שֹׁ ה:ְוָאִשִׁ֤ ָמָנ   ה ֶנאמ

 שםמלבי"ם 

 ויעציך. היועצים בדברים שבין אדם למקום:

 תלמוד בבלי מסכת עירובין דף יג עמוד ב

שמואל: שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים  אמר רבי אבא אמר

הלכה כמותנו. יצאה בת קול ואמרה: אלו ואלו דברי אלהים חיים הן, והלכה כבית הלל. וכי מאחר שאלו ואלו 

שונין דבריהן ודברי מפני שנוחין ועלובין היו, ו -דברי אלהים חיים מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן 

 בית שמאי. ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן.

 תלמוד בבלי מסכת יבמות דף יד עמוד ב

ובספק אשת איש, ובמגרש את אשתו ולנה עמו ת"ש: אף על פי שנחלקו ב"ש וב"ה בצרות, ובאחיות, בגט ישן, 

בפונדק, בכסף ובשוה כסף, בפרוטה ובשוה פרוטה, לא נמנעו ב"ש מלישא נשים מבית הלל, ולא ב"ה מבית 

 .שמאי, ללמדך, שחיבה וריעות נוהגים זה בזה, לקיים מה שנאמר: האמת והשלום אהבו

 126מכתב מאליהו חלק ה עמוד 

 

 שנה לרמב"ם מסכת סנהדרין פרק א משנה גפירוש המ

ואני סבור שהסנהדרין תשוב לפני התגלות המשיח וזה יהיה מסימניו אמר ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך 

 .בתחלה ואחרי כן יקרא לך עיר הצדקכ



Rabbi Gruenebaum  

 שולחן ערוך אבן העזר הלכות גיטין סימן קיט סעיף ז

 שמא יבואו לידי זנות. בחצרלא תדור עמו  מן הנשואיןמי שגירש אשתו 

 דין המגרש את אשתו ואחר כך בא עליה או נתייחד עמה: -סימן קמט 

ודם )א( המגרש את אשתו, וחזר ובעלה בפני עדים, )או שגלוי לכל שבא עליה, כגון שנשאה( )הר"ן פרק כל הגט( ק

שתנשא לאחר, בין שגירשה מן הנשואין בין מן האירוסין, הואיל ואשתו היתה, הרי זו בחזקת שהחזירה ולשם 

קידושין בעל ולא לשם זנות. ואפי' ראו שנתן לה מעות, שחזקה היא שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות והרי בידו 

 כה ממנו גט שני:לעשותה בעילת מצוה. לפיכך הרי זו מקודשת קדושי ודאי, וצרי

)ב( נתייחד עמה בפני שני עדים, והיו שני עדים כאחד, וראו הוא והיא את העדים, אם היתה מגורשת מן הנשואין, 

חוששין לה שמא נבעלה, והן הן עדי ייחוד הן הן עדי ביאה. לפיכך היא ספק מקודשת, וצריכה גט מספק. ואם 

 -י אין לבו גס בה. ואי חזינן להו דגייסי אהדדי, חוששין לה: הגה היתה מגורשת מן האירוסין, אין חוששין לה, שהר

אבל אם נתייחד עם משודכת שלו, אף על גב דגס בה, לא חיישינן, אלא אם כן בא עליה בפני עדים )תשובת 

 הרמב"ן סימן קל"ה(:

לידה קודם  )ג( מי ששלח גט לאשתו, ואחר כך ביטלו, והלך ונתייחד עמה, ואחר כך נתברר שכבר הגיע הגט

ביטולו, אינה צריכה ממנו גט שני, דודאי לא בעל לשם קדושין, כי היה סבור שהגט היה בטל, ולא בעל אלא על 

 דעת קידושין הראשונים:

)ד( מי שגירש את אשתו, ונתייחד עמה, וקודם שגירשה שנית לקחה אחד לשם פילגש, אסורה לשניהם וצריכה גט 

 משניהם:

אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, אלא באשתו שגירשה או במקדש על תנאי ובעל סתם, )ה( לא אמרו חזקה זו ד

שהרי אשתו היא ובאשתו הוא שחזקתו שאינו עושה בעילת זנות עד שיפרש שהיא בעילת זנות או ש יפרש שעל 

 תנאי הוא בועל; אבל שאר כל הנשים בחזקה שבעל לשם זנות, עד שיפרש שבעל לשם קידושין:




