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חק לישראל – פרשת חיי שרה יום ג'
תורה -

בראשית פרק כג'

)יא( לֹא אֲ דֹנִ י ְׁש ָמ ֵענִ י הַ שּׂ ָ ֶדה נ ַָת ִּתי לָ ְך וְ הַ ּ ְמ ָע ָרה אֲ ׁ ֶשר בּ וֹ ְל ָך נְ ַת ִּתיהָ ְל ֵעינֵי ְבנֵי
מ ֶת ָך) :יא( לֹא אֲ דֹנִ י ְׁש ָמ ֵענִ י הַ שּׂ ָ ֶדה נ ַָת ִּתי לָ ְך וְ הַ ּ ְמ ָע ָרה ֲא ׁ ֶשר בּ וֹ
ַע ּ ִמי נְ ַת ִּתיהָ ָּל ְך ְקבֹר ֵ

ת ָך) :יא( לָ א ִרבּ וֹ נִ י קַ ּ ֵביל ִמ ִּני חַ ְקלָ א יְ הָ ִבית לָ ְך
ְל ָך נְ ַת ִּתיהָ ְל ֵעינֵי ְבנֵי ַע ּ ִמי נְ ַת ִּתיהָ ָּל ְך ְקבֹר ֵמ ֶ
יתךְ:
ית ּה לָ ְך ְקבַ ר ִמ ָ
ית ּה ְל ֵעינֵי ְבנֵי ַע ּ ִמי יְ הָ ִב ַ
יה לָ ְך יְ הָ ִב ַ
ו ְּמ ַע ְר ּ ָתא דִּ י בֵ ּ

)יב( וַ ִּי ְׁש ּ ַתח ּו אַ ְב ָרהָ ם ִל ְפנֵי ַעם הָ אָ ֶרץ) :יב( וַ ִּי ְׁש ּ ַתח ּו אַ ְב ָרהָ ם ִל ְפנֵי ַעם הָ אָ ֶרץ:

)יב( ו ְּסגִ יד

קֳדם ַע ּ ָמא ְדאַ ְר ָעא:
אַ ְב ָרהָ ם ָ

)יג( וַ יְ ַד ּ ֵבר אֶ ל עֶ פְ רוֹ ן ְּבאָ זְ נֵי ַעם הָ אָ ֶרץ לֵ אמֹר אַ ְך ִאם אַ ּ ָתה ל ּו ְׁש ָמ ֵענִ י נ ַָת ִּתי
ש ּ ָמה) :יג( וַ יְ ַד ּ ֵבר אֶ ל ֶע ְפרוֹ ן ְּבאָ זְ נֵי ַעם
ּ ֶכסֶ ף הַ שּׂ ָ ֶדה קַ ח ִמ ּ ֶמ ִּני וְ אֶ ְק ְּב ָרה אֶ ת ֵמ ִתי ׁ ָ

הָ אָ ֶרץ לֵ אמֹר אַ ְך ִאם אַ ּ ָתה ל ּו ְׁש ָמ ֵענִ י נ ַָת ִּתי ּ ֶכסֶ ף הַ שּׂ ָ ֶדה קַ ח ִמ ּ ֶמ ִּני וְ אֶ ְק ְ ּב ָרה אֶ ת ֵמ ִתי ׁ ָש ּ ָמה:
ימר ְּב ַרם ִאם אַ ְּת ָעבֵ ד ִלי ִטיב ּו קַ ּ ֵבל ִמ ִּני אֶ ּ ֵתן ַּכ ְס ּ ָפא ְד ֵמי חַ ְקלָ א
קֳדם ַע ּ ָמא ְדאַ ְר ָעא ְל ֵמ ַ
)יג( ו ַּמ ּ ֵליל ִעם ֶע ְפרוֹ ן ָ
יתי ּ ַת ּ ָמן:
סַ ב ִמ ִּני וְ אֶ ְק ַּבר יָת ִמ ִ

)יד( וַ יּ ַַען עֶ ְפרוֹ ן אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם לֵ אמֹר לוֹ ) :יד( וַ יּ ַַען ֶע ְפרוֹ ן אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם לֵ אמֹר לוֹ :

)יד(

יה:
ימר לֵ ּ
וְ אָ ֵתיב ֶע ְפרוֹ ן יָת אַ ְב ָרהָ ם ְל ֵמ ַ

)טו( ֲא ֹדנִ י ְׁש ָמ ֵענִ י אֶ ֶרץ אַ ְר ַּבע ֵמאֹ ת ׁ ֶשקֶ ל ּ ֶכסֶ ף ּ ֵבינִ י וּבֵ ינְ ָך ַמה ִהוא וְ אֶ ת ֵמ ְת ָך
ְקבֹר) :טו( אֲ דֹנִ י ְׁש ָמ ֵענִ י אֶ ֶרץ אַ ְר ַּבע מֵ אֹ ת ׁ ֶשקֶ ל ּ ֶכסֶ ף ּ ֵבינִ י וּבֵ ינְ ָך ַמה ִהוא וְ אֶ ת ֵמ ְת ָך ְקבֹר:
ית ְך ְקבַ ר:
)טו( ִרבּ וֹ נִ י קַ ּ ֵבל ִמ ִּני אַ ְר ָעא ׁ ַשוְ יָא אַ ְר ַּבע ְמאָ ה ִס ְל ִעין דִּ ְכסַ ף ּ ֵבינָא וּבֵ ינ ְָך ַמה ִהיא וְ יָת ִמ ָ

רש"י
)יא( לא אדני  -לא תקנה אותה בדמים:
נתתי לך  -הרי היא כמו שנתתיה לך:
)יג( אך אם אתה לו שמעני  -אתה אומר לי
לשמוע לך וליקח בחנם אני אי אפשי בכך אך
אם אתה לו שמעני הלואי ותשמעני :נתתי -

נביא

דוני"ש בלע"ז )געבען( מוכן הוא אצלי והלואי
נתתי לך כבר:
)טו( ביני ובינך  -בין שני אוהבים כמונו מה
היא חשובה לכלום אלא הנח את המכר )ב"ר(
ואת מתך קבור:

– מלכים א' פרק א' יא'-טו'

ֹאמר נ ָָתן אֶ ל ַּבת ׁ ֶשבַ ע אֵ ם ְׁשלֹמֹה לֵ אמֹר הֲ לוֹ א ׁ ָש ַמ ַע ְּת ִּכי ָמלַ ְך אֲ דֹנִ יָּה ּו
)יא( וַ יּ ֶ
דנֵינ ּו ָדוִ ד לֹא י ָָדע) :יא( ואמר נתן לבת שבע אמיה דשלמה למימר הלא שמעת ארי
בֶ ן חַ ִּגית וַ ֲא ֹ
מלך אדוניהו בר חגית ורבוננא דוד לא ידע:

שלֹמֹה) :יב( וכען
יעצֵ ְך נָא עֵ צָ ה ו ַּמ ְ ּל ִטי אֶ ת נ ְַפ ׁ ֵש ְך וְ אֶ ת נֶפֶ ׁש ְּב ֵנ ְך ְׁ
)יב( וְ ַע ּ ָתה ְל ִכי ִא ָ
אתא אמלכינך כען מלכא ושיזבי ית נפשיך וית נפש בריך שלמה:

)יג( ְל ִכי ּוב ִֹאי אֶ ל הַ ּ ֶמלֶ ְך דָּ וִ ד וְ אָ ַמ ְר ְּת אֵ לָ יו הֲ לֹא אַ ּ ָתה אֲ דֹנִ י הַ ּ ֶמלֶ ְך נִ ְׁש ַּב ְע ּ ָת
ֵשב ַעל ִּכ ְס ִאי ו ַּמדּ ו ַּע ָמלַ ְך
אֲמ ְת ָך לֵ אמֹר ִּכי ְׁשלֹמֹה ְבנ ְֵך יִ ְמל ְֹך אַ ח ֲַרי וְ הוּא י ׁ ֵ
לַ ָ
אֲ דֹנִ יָּה ּו) :יג( אזילי ותעלין לות מלכא דוד ותימרין ליה הלא את רבוני מלכא קימתא לאמתך למימר
ארי שלמה בריך ימלוך בתרי והוא יתיב על כורסי מלכותי ומה דין מלך אדוניהו:

אתי אֶ ת דְּ בָ ָריִ ְך:
ִה ּנֵה עוֹ ָד ְך ְמ ַד ּ ֶב ֶרת ׁ ָשם ִעם הַ ּ ֶמלֶ ְך וַ אֲ נִ י אָ בוֹ א אַ ח ֲַריִ ְך ו ִּמ ֵּל ִ

)יד(
)יד( והא עד די את ממללא תמן קדם מלכא ואנא איעול בתרך ואקים ית פתגמיכי:
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ישג הַ ּ ׁש ּונ ּ ִַמית
)טו( וַ ּ ָתבֹא בַ ת ׁ ֶשבֶ ע אֶ ל הַ ּ ֶמלֶ ְך הַ חַ ְד ָרה וְ הַ ּ ֶמלֶ ְך זָקֵ ן ְמאֹ ד וַאֲ ִב ׁ ַ
ְמ ׁ ָש ַרת אֶ ת הַ ּ ֶ ְ
מלֶ ך) :טו( ועלת בת שבע לקדם מלכא לאידרון בית משכבא ומלכא סיב לחדא
ואבישג דמן שונם משמשא קדם מלכא:

רש"י
)יב( ומלטי את נפשך  -מן המחלוקת לאחר
מות המלך ,שירצה בנך למלוך ,כמה

כתובים

שהבטיחו הקדוש ברוך הוא:

 -משלי פרק ד' כה'-כז' פרק ד' א'-ב'

ֶיך ְלנֹכַ ח י ִַּביט ּו וְ ַעפְ ַע ּ ֶפ ָ
ֵעינ ָ
יך יַיְ ִׁשר ּו נֶגְ דֶּ ָך:

)כה(
לקובלך:

ּ ַפלֵ ס ַמ ְע ַּגלּ ַרגְ לֶ ָך וְ כָ ל דְּ ָרכֶ ָ
יך יִ כּ ֹנ ּו:

)כו(
מתקנן:

)כה( עינך בתריצותא נאורן ותמריך נתרצון

)כו( אעבר רגלך משבילי בישי וכולהון ארחתך

)כז( אַ ל ּ ֵתט י ִָמין וּשְׂ מֹאול הָ סֵ ר ַרגְ ְל ָך ֵמ ָרע:

)כז( לא תסטי לימינא ולשמאלא אעבר רגלך מן

בישתא:

ָ
)א( ְּבנִ י ְלחָ ְכ ָמ ִתי הַ ְק ִׁשיבָ ה ִל ְתב ּונ ִ
ָתי הַ ט אָ זְ נֶך) :א( ברי לחוכמתי צית לביוני צלי אדנך:
)ב( ִל ְׁשמֹר ְמזִ ּמוֹ ת וְ ַד ַעת שְׂ פָ ֶ ָ
תיך יִ נְ צֹר ּו) :ב( דתזדהר בתרעיתא ודעתא שפותך ננטרן:
רש"י
)כה( עיניך לנוכח יביטו  -יסתכלו אל האמת
ואל היושר .יישירו נגדך  -יסתכלו על
הישרה לישר דרכך נגדך:

משנה

)כו( פלס מעגל רגלך  -שקול דרכך הפסד
מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה
ואז כל דרכיך יכונו:
)כז( אל תט ימין ושמאל  -מן המשקל הטוב:
)א( בני לחכמתי הקשיבה וגו':

 -יבמות פרק ה'

אֲמר ,וְ לֹא ְב ִעילָ ה
אֲמר אַ חַ ר ַמ ָ
)א( ַר ָּבן ַּג ְמ ִליאֵ ל אוֹ מֵ ר ,אֵ ין ּגֵט אַ חַ ר ּגֵט ,וְ לֹא ַמ ָ
אַ חַ ר ְּב ִעילָ ה ,וְ לֹא ח ֲִליצָ ה אַ חַ ר ח ֲִליצָ ה .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,י ֵׁש ּגֵט אַ חַ ר ּגֵט,
אֲמר ,אֲ בָ ל לֹא אַ חַ ר ְּב ִעילָ ה וְ לֹא אַ חַ ר ח ֲִליצָ ה ְּכלוּם:
אֲמר אַ חַ ר ַמ ָ
וְ י ֵׁש ַמ ָ
רע"ב ) -א( רבן גמליאל .אין גט אחר גט
 שתי יבמות ליבם אחד מאח אחד ,ונתן גטלראשונה וחזר ונתן גט לשניה ,לא נאסרו
קרובות השניה עליו למיהוי כגרושתו ,דמכי
יהיב גט לראשונה פקעה זיקת שתיהן מעליו,
דגט מהני ביבמה למיקם עלה בלא יבנה,
ושוב לא ייבם לא הוא ולא שאר האחים לא
ליבמה שקבלה הגט ולא לצרתה ,הלכך כי

הדר ויהיב גט שני לשניה אין במעשיו כלום
והוי כנותן גט לאשה נכרית דעלמא .וכן שני
יבמין ליבמה אחת ונתן זה גט וזה גט.
האחרון אינו כלום ומותר בקרובותיה :ולא
מאמר אחר מאמר  -בין שני יבמין ליבמה
אחת בין ביבם אחד ושתי יבמות ,האחרון
אינו כלום ואינה צריכה ממנו גט ומותר
בקרובותיה :יש גט אחר גט  -דקמא לא
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דחה זיקתה לגמרי דהא בעיא חליצה ,הלכך
אכתי איכא פלגא זיקה ואהני גט שני לשניה

למיהוי גרושתו ואסיר בקרובותיה .וכן הלכה:

ימנּ ּו ח ֲִליצָ הָ .ע ָ ׂשה
יב ְמתוֹ  ,וְ נ ַָתן לָ ּה ּגֵט ,צְ ִריכָ ה הֵ ֶ
אֲמר ִּב ִ
שה ַמ ָ
)ב( ּ ֵכיצַ דָ ,ע ָ ׂ
וָת ּה:
שה ַמאֲ ָמר וּבָ ַעל ,ה ֲֵרי זוֹ ְּכ ִמצְ ָ
אֲמר וַ ח ֲִליצָ ה ,צְ ִריכָ ה הֵ ימֶ נּ ּו ּגֵטָ .ע ָ ׂ
ַמ ָ
רע"ב ) -ב( כיצד  -לאו אפלוגתא קאי אלא
מילתא באנפי נפשה ,ואיבם אחד ויבמה אחת
קאי .והכי קאמר ,כיצד דין יבם אחד ויבמה
אחת :צריכה הימנו חליצה  -ואם רצה לכנוס

לא יכנוס ,דכיון דהתחיל בגרושין קיימא
עליה בלא יבנה :צריכה ממנו גט  -דחליצה
אפקעתא לזיקה ,וגט בעי לאפקועי קדושין
דיליה ,דחליצה לא מפקעא קדושין:

אֲמר ,צְ ִריכָ ה ּגֵט וַ ח ֲִליצָ הָ .נ ַתן ּ ֵגט וּבָ ַעל ,צְ ִריכָ ה ּ ֵגט
שה ַמ ָ
)ג( נ ַָתן ּ ֵגט וְ ָע ָ ׂ
אֲמר ,נ ַָתן ּגֵט,
וַ ח ֲִליצָ ה .נ ַָתן ּגֵט וְ חָ לַ ץ ,אֵ ין אַ חַ ר ח ֲִליצָ ה ְּכלוּם .חָ לַ ץ וְ ָע ָ ׂשה ַמ ָ
אֲמר ,נ ַָתן ּגֵט ,וְ חָ לַ ץ ,אֵ ין אַ חַ ר ח ֲִליצָ ה ְּכלוּם .אַ חַ ת
וּבָ ַעל ,אוֹ ָּ ,ב ַעל וְ ָע ָ ׂשה ַמ ָ
יְ בָ ָמה אַ חַ ת ְליָבָ ם אֶ חָ ד ,וְ אַ חַ ת ְׁש ּ ֵתי יְ בָ מוֹ ת ְליָבָ ם אֶ חָ ד:
רע"ב ) -ג( נתן גט ועשה בה מאמר צריכה
גט וחליצה  -דגט דחי קצת ושייר קצת
ומאמר קני שיורא דגט ,הלכך צריכה גט
למאמרו וחליצה לזיקתו :נתן גט ובעל -
אסור לקיימה ,שמשעה שנתן גט קיימא עליה
בלא יבנה ,וצריכה גט לביאתו וחליצה לזיקתו:
אין אחר חליצה כלום  -הא מתניתין ר'
עקיבא היא דאמר אין קדושין תופסין בחייבי

לאוין .ואינה הלכה ,אלא הלכה כחכמים
שאומרים יש אחר חליצה כלום ,ואם קידשה
אחר חליצה צריכה הימנו גט :אחד יבמה
אחת ליבם אחד ואחד שתי יבמות ליבם אחד
 שוין הן שיש אחר גט ראשון או אחר מאמרראשון כלום ואין אחר ביאה שבתחלה כלום
ואין אחר חליצה כלום:

אֲמר ָּבזוֹ
אֲמר ָּבזוֹ  ,צְ ִריכוֹ ת ְׁשנֵי גִ ִּטין וַ ח ֲִליצָ הַ .מ ָ
אֲמר ָּבזוֹ ו ַּמ ָ
שה ַמ ָ
)ד( ּ ֵכיצַ ד ָע ָ ׂ
אֲמר ָּבזוֹ וּבָ ַעל אֶ ת זוֹ  ,צְ ִריכוֹ ת ְׁש ֵני גִ ִּטין
וְ גֵט לָ זוֹ  ,צְ ִריכָ ה ּ ֵגט וַ ח ֲִליצָ הַ .מ ָ
אשוֹ נָה צְ ִריכָ ה גֵ טֵ ּ .גט לָ זוֹ וְ גֵט לָ זוֹ ,
אֲמר ָּבזוֹ וְ חָ לַ ץ לָ זוֹ  ,הָ ִר ׁ
וַ ח ֲִליצָ הַ .מ ָ
ימנּ ּו ח ֲִליצָ הּ .גֵט לָ זוֹ וּבָ ַעל אֶ ת זוֹ  ,צְ ִריכָ ה ּגֵט וַ ח ֲִליצָ הּ .גֵט לָ זוֹ
צְ ִריכוֹ ת הֵ ֶ
אֲמר ָּבזוֹ  ,צְ ִריכָ ה ּגֵט וַ ח ֲִליצָ הֵ ּ .גט לָ זוֹ וְ חָ לַ ץ לָ זוֹ  ,אֵ ין אַ חַ ר ח ֲִליצָ ה ְּכלוּם:
ו ַּמ ָ
רע"ב ) -ד( צריכות שני גיטין  -לשתי
יבמות .כרבנן דיש מאמר אחר מאמר :וחליצה
 לאחת מהן ,ופוטרת צרתה :מאמר לזו וגטלזו  -פסל גט של אחרונה את הראשונה,
דקם ליה בלא יבנה ,וצריכה גט למאמרו
וחליצה לזיקתו :מאמר לזו ובעל לזו צריכות
שני גיטין  -זו גט למאמרו וזו גט לביאתו:
וחליצה  -לאחת מהן ופוטרת צרתה :גט לזו

ובעל לזו צריכות גט וחליצה  -ואסור
לקיימה דקם עליה בלא יבנה משום גט
ראשון ,ובגט לחודא לא נפקה בעלת ביאה,
דביאה פסולה היא :אין לאחר חליצה כלום -
ואי הדר מקדש לה או לצרתה לא תפסי בה
קדושין כר' עקיבא דאמר אין קדושין תופסין
בחייבי לאוין .ואינה הלכה:

אֲמר ,נ ַָתן ּ ֵגט וּבָ ַעל ,אוֹ ָּ ,ב ַעל וּבָ ַעל ,אוֹ ,
)ה( חָ לַ ץ וְ חָ לַ ץ ,אוֹ  ,חָ לַ ץ וְ ָע ָ ׂשה ַמ ָ
אֲמר ,נ ַָתן ּ ֵגט ,וְ חָ לַ ץ ,אֵ ין אַ חַ ר ח ֲִליצָ ה ְּכלוּםֵ ּ ,בין יָבָ ם אֶ חָ ד
בָ ַעל וְ ָע ָ ׂשה ַמ ָ
ִל ְׁש ּ ֵתי יְ בָ מוֹ תֵּ ,בין ְׁשנֵי יְ בָ ִמין ִליבָ ָמה אֶ חָ ת:
רע"ב ) -ה( חלץ וחלץ  -מותר בקרובות
שניה ,שאין אחר חליצה ראשונה שום זיקת
יבמין ,וחליצה בתרייתא לאו כלום היא

ואפילו לכהונה אינה פסולה .וכן חלץ לזו
ומאמר לזו .וכן נתן גט לזו אחר החליצה של
זו .או אם בעל לזו אחר החליצה של זו אין
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מעשה האחרון כלום .או אם בעל תחלה וחזר
ובעל לשניה .או בעל תחלה ועשה מאמר
בשניה ,או נתן גט לשניה או חלץ לשניה ,אין
אחר ביאה כלום ומעשה אחרון לא חשיב

ומותר בקרובות השניה :אין אחר חליצה
כלום  -ארישא קאי .ואסיפא צריך למימר
אין אחר ביאה כלום:

אֲמר ,וְ נ ַָתן ּ ֵגט,
שה ַמ ָ
אֲמר ,נ ַָתן ּ ֵגט ,וּבָ ַעל ,אוֹ ָּ ,ב ַעל ,וְ ָע ָ ׂ
שה ַמ ָ
)ו( חָ לַ ץ ,וְ ָע ָ ׂ
וְ חָ לַ ץ ,אֵ ין אַ חַ ר ח ֲִליצָ ה ְּכלוּםֵ ּ ,בין ַּב ְּת ִח ָּלהֵ ּ ,בין ָּבאֶ ְמצַ עֵּ ,בין ַּב ּסוֹ ף .וְ הַ ְּב ִעילָ ה,
ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ִהיא בַ ְּת ִח ָּלה ,אֵ ין אַ ח ֲֶריהָ ְּכלוּםָּ .באֶ ְמצַ ע וּבַ ּסוֹ ף ,י ֵׁש אַ ח ֲֶריהָ ְּכלוּם.
ַר ִּבי נְ חֶ ְמיָה אוֹ מֵ ר ,אַ חַ ת ְּב ִעילָ ה וְ אַ חַ ת ח ֲִליצָ הֵ ּ ,בין ַּב ְּת ִח ָּלהֵ ּ ,בין ָּבאֶ ְמצַ עֵ ּ ,בין
ַּב ּסוֹ ף ,אֵ ין אַ ח ֲֶריהָ ְּכלוּם:
רע"ב ) -ו( חלץ ועשה מאמר נתן גט ובעל
 איבם אחד ויבמה אחת קאי .ואף על גבדתנא לעיל ,הדר תניא הכא משום סיפא
דבעי לאפלוגי בין ביאה לחליצה ,דחליצה בין
בתחלה בין באמצע בין בסוף אין אחריה
כלום ,והביאה דוקא בזמן שהיא בתחלה.
ולאשמועינן נמי פלוגתא דר' נחמיה ורבנן:
בין בתחלה בין באמצע  -כגון גט לזו וחלץ
לזו וחזר ועשה בה מאמר או בבעלת הגט,
לא מהני המאמר ולא בעינן גט למאמרו:
בסוף  -אחר מאמר וגט חלץ :אין אחריה

גמרא

כלום  -וחליצה גמורה היא ,ואי הדר ועביד
מאמר לא בעיא גט ,משום דחליצה גירושין
גמורים נינהו ,ואע"ג דהיא חליצה פסולה:
הביאה באמצע  -כגון גט לזו ובעל לזו וחזר
ועשה מאמר בשלישית ,אסור בקרובותיה:
בסוף  -גט לזו ומאמר לזו וחזר ובא עליה
על ]האחת[ ,יש אחר ביאה זו זיקת יבמין ,וכי
מפיק לה בעיא חליצה ולא סגי לה בגט :אין
אחריה כלום  -ונפקא בגט בלא חליצה .ואי
הדר וקידש לאידך אחר ביאה אין במעשיו
כלום:

 -יבמות דף ס' ע"ב

תניא ר' שמעון בן יוחי אומר גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד
כשירה לכהונה שנאמר וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו
לכם והרי פנחס עמהם ורבנן לעבדים ולשפחות אי הכי בת שלש שנים
ויום אחד נמי כדרב הונא דרב הונא רמי כתיב כל אשה יודעת איש
למשכב זכר הרוגו הא אינה יודעת קיימו מכלל דהטף בין ידעו בין לא
ידעו קיימו וכתיב וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם הא
ידעי הרוגו הוי אומר בראויה ליבעל הכתוב מדבר תניא נמי הכי וכל
אשה יודעת איש בראויה ליבעל הכתוב מדבר אתה אומר בראויה ליבעל
או אינו אלא נבעלה ממש כשהוא אומר וכל הטף בנשים אשר לא ידעו
משכב זכר הוי אומר בראויה ליבעל הכתוב מדבר מנא ידעי אמר רב הונא
בר ביזנא אמר ר' שמעון חסידא העבירום לפני הציץ כל שפניה מוריקות
בידוע שהיא ראויה ליבעל כל שאין פניה מוריקות בידוע שאינה ראויה
ליבעל אמר רב נחמן סימן לעבירה הדרוקן כיוצא בדבר אתה אומר
וימצאו מיושבי יבש גלעד ארבע מאות נערה בתולה אשר לא ידעו איש
למשכב זכר מנא ידעי אמר רב כהנא הושיבום על פי חבית של יין בעולה
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ריחה נודף בתולה אין ריחה נודף ונעברינהו לפני ציץ אמר רב כהנא בריה
דרב נתן לרצון להם כתיב לרצון ולא לפורענות אי הכי במדין נמי אמר
רב אשי להם כתיב להם לרצון ולא לפורענות ולעובדי כוכבים אפילו
לפורענות אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי יהושע בן לוי הלכה כרבי
שמעון בן יוחאי:
רש"י על הגמרא
כשרה לכהונה  -לא מחזקינן לה כזונה :אי
הכי אפילו בת ג' שנים  -נמי ליתכשר לרבי
שמעון ובלבד שלא תהא נבעלת דהא קרא
אנבעלה הוא דקא קפיד ליה וקאמר כל שאין
נבעלת החיו לכם :כדרב הונא  -לא מצית
אמרת דבת ג' שנים לימא קרא החיו :דרב
הונא רמי  -אשה משמע גדולה וקאמר קרא
יודעת הרוגו ושאינה יודעת החיו מכלל דטף
לא שנא הכי ולא שנא הכי החיו וכתיב וכל
הטף וגו' :הוי אומר  -מדקשו קראי אהדדי
על כרחך יודעת דקרא ואשר לא ידעו לאו
ידיעה ממש קאמר דאם כן לא מיתרצא
דוקיא דקרא אלא בראויה ליבעל הכתוב
מדבר דכל אשה הראויה לידע הרוגו והשתא

זוהר

משמע אשה אפילו טף בת ג' דראויה לידע
ולא תידוק הא טף בין ידעי בין לא ידעי
החיו דהא בראויה קא מישתעי קרא אלא
החיו לכם דקאמר רחמנא בפחותה מבת שלש
קאמר :בראויה ליבעל  -אע"פ שלא נבעלה:
כשהוא אומר וכל הטף אשר לא ידעו החיו
 הא אשה אע"פ שלא ידעה הרוגו הויבראויה ליבעל קמשתעי קרא :פניה מוריקות
 נס היה :הדרוקן  -פניהן של עוברי עבירהמוריקין :מאנשי יבש גלעד  -בימי פלגש
בגבעה שנהרגו כל אנשי יבש גלעד לפי שלא
באו להלחם בשבט בנימין כשאר אחים והחיו
כל שלא נבעלה ונתנום לנותרים משבט
בנימין לנשים:

– חיי שרה דף קל' ע"ב

ִר ִּבי יִ צְ חָ ק ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,קהלת יב( וְ י ָׁשֹב הֶ ָעפָ ר ַעל הָ אָ ֶרץ ְּכ ׁ ֶשהָ יָה וְ הָ רוּחַ ּ ָת ׁשוּב
אֶ ל הָ ֱאל ִֹהים אֲ ׁ ֶשר נְ ָתנ ָּהָ ּ .תא ֲחזֵיַּ ,כד ָּב ָרא קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא לָ אָ ָדם ,נ ַָטל
אֲתר דְּ ַמ ְקדְּ ׁ ָשא ,וּבָ נָה גוּפֵ יהּ ֵמאַ ְר ַּבע ִס ְט ִרין דְּ ַע ְל ָמא ,דְּ כֻ ְ ּלה ּו יָהֲב ּו
עֲ פָ ֵריהּ ֵמ ַ
יה רוּחָ א ְדחַ יֵּי ְּכ ָמא ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,בראשית ב( וַ ִּי ּ ַפח
יה חֵ ילָ אְ ,לבָ ַתר ִא ְת ַרק עֲ לֵ ּ
לֵ ּ
ְּבאַ ּ ָפיו נִ ְׁש ַמת חַ ִּיים וְ גו' ְלבָ ַתר קָ ם וְ י ַָדע דְּ ִאיה ּו ֵמ ֵעילָ א וְ ַת ּ ָתא ,וּכְ ֵדין ִא ְתדָּ ַּבק
וְ י ַָדע חָ ְכ ָמה ִע ָּלאָ ה:
ְּכגַ וְ ונָא ָדא ָּכל ַּבר נ ָׁש דְּ ַע ְל ָמא ִאיה ּו ָּכ ִליל ֵמ ֵעילָ א וְ ַת ּ ָתא ,וְ כָ ל ִאינוּן דְּ י ְָד ִעין
יה רוּחַ
ְל ִא ְתקַ דְּ ׁ ָשא ְּבהַ אי ַע ְל ָמא ְּכ ְדקָ א יְ אוּתַּ ,כד אוֹ ִליד ּו ַּברָ ,מ ְׁש ִכין עֲ לֵ ּ
ְ
ֵיה ,וְ ִא ֵּלין ִא ְקרוּן ְּבנִ ין ְלקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא
ישי נ ְָפ ִקין ִמ ּנ ּ
אֲתר דְּ כָ ל קַ דִּ ׁ ֵ
ישא ֵמ ַ
קַ דִּ ׁ ָ
אֲתר
יה רוּחָ א ֵמ ַ
ָהֲבין לֵ ּ
ְּבגִ ין דְּ גוּפָ א ִא ְתעֲ ִביד ִּב ְקדו ׁ ָּשה ְּכ ְדקָ א יָאוֹ ת ,הָ ִכי נ ֵָמי י ִ
ישא ְּכ ְדקָ א חָ זֵי וְ הָ א ִא ְּת ַמר:
ִע ָּלאָ ה קַ דִּ ׁ ָ
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ב ׁ ַש ְע ּ ָתא דְּ ז ּ ִַמין ַּבר נ ָׁש ְל ֵמיהַ ב חו ְּׁש ַּבן עוֹ בָ דוֹ י ַעד לָ א יִ ּפוּק ֵמ ַע ְל ָמא,
הַ הוּא יוֹ ָמא ,יוֹ ָמא דְּ חו ְּׁש ַּבן ִאיה ּו ,דְּ גוּפָ א וְ נִ ְׁש ָמ ָתא יָהֲ בֵ י חו ְּׁש ְּבנָאְ .לבָ ַתר
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יה דְּ ִא ְתנ ִָסיב
ֵיה ,וְ גוּפָ א ּ ָתב ְלאַ ְר ָעא ,וְ כ ָֹּלא ּ ָתב ְלאַ ְת ֵר ּ
נִ ְׁש ָמ ָתא ִא ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשא ִמינ ּ
ִמ ּ ַת ּ ָמן וְ הָ א או ְּקמוּהָ ַ ,עד זִ ְמנָא דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ז ּ ִַמין לַ אֲ חָ יָיא ֵמ ַתיָיא כּ ָֹּלא
יה:
ָּגנִ יז קַ ּ ֵמ ּ
ְ
אֲתבָ א
זַמין קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ְל ָ
וְ הַ הוּא גּ וּפָ א ַמ ּ ָמ ׁש וְ הַ ִהיא נִ ְׁש ָמ ָתא ַמ ּ ָמ ׁש ּ ִ
נְפי ַע ְל ָמא ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה כו( יִ ְחי ּו
ְל ַע ְל ָמא ְּכ ִמ ְ ּלקַ ְד ִמין ו ְּלחַ ְד ּ ָתא אַ ּ ֵ
ְ
ֵמ ֶת ָ
יך נְ בֵ לָ ִתי יְ קוּמוּן .וְ הַ ִהיא נִ ְׁש ָמ ָתא ַמ ּ ָמ ׁש ְּגנִ יזָא קַ ּ ֵמי קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא
ֲשר
וְ ָתבַ ת ְלאַ ְת ָר ּה ְּכפוּם אָ ְרחָ הָ א ְּכ ָמא ְדאַ ְּת אָ ֵמר וְ הָ רוּחַ ּ ָת ׁשוּב אֶ ל הָ ֱאל ִֹהים א ׁ ֶ
זַמין קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא לַ אֲ חָ יָיא ֵמ ַתיָיאַ ,ז ּ ִמין ִאיה ּו ְלא ֲָרקָ א
נְ ָתנ ָּה .ו ְּלזִ ְמנָא דְּ ּ ִ
יה עֲ לַ יְ יה ּו ,ו ְּבהַ הוּא ַט ָּלא יְ קוּמוּן כּ ָֹּלא ֵמ ַעפְ ָרא:
יש ּ
ַט ָּלא ֵמ ִר ׁ ֵ
ָ
הֲ ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה כו( ִּכי ַטל אוֹ רוֹ ת ַט ֶּלךַ .מאי ַטל אוֹ רוֹ ת ,אוֹ רוֹ ת ַמ ּ ָמ ׁש
בגִ ין דְּ ִאילָ נָא )דף קלא
ֵמ ִאינוּן נְ הוֹ ִרין דִּ ְל ֵעילָ א דִּ ְבהוֹ ן ז ּ ִַמין לַ אֲ ָרקָ א חַ ִּיין ְל ַע ְל ָמאְּ ,
ע"א( ְדחַ יֵּי י ִָריק חַ ִּיין דְּ לָ א ּ ָפ ְס ִקין ְל ָע ְל ִמין ,דְּ הָ א הַ ְׁש ּ ָתא ּ ָפ ְס ִקין ְּבגִ ין דְּ הָ א ִחוְ יָא
ישא ׁ ָש ְל ָטא וְ ִא ְת ַּכ ּ ֵסי ִסיהֲ ָרא .ו ְּבגִ ין ָּכ ְך ִּכ ְב"יָכוֹ ל ּ ָפ ְס ִקין ֵמימוֹ י וְ חַ ִּיין לָ א
ִּב ׁ ָ
ׁ ָש ְל ִטין ְּב ַע ְל ָמא ְּכ ְדקָ א יְ אוּת:
יה
ישא יִ ְס ּ ַת ַּלק ֵמ ַע ְל ָמא וְ יַעֲ בַ ר לֵ ּ
ו ְּבהַ הוּא זִ ְמנָא הַ הוּא יֵצֶ ר הָ ָרע דְּ ִאיה ּו ִחוְ יָא ִב ׁ ָ
קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ְּכ ָמה ְד ִא ְּת ָמר )זכריה יג( וְ אֶ ת רוּחַ הַ ּ ֻט ְמאָ ה אַ עֲ ִביר ִמן הָ אָ ֶרץ.
ו ְּלבָ ַתר דְּ ִאיה ּו יִ ְתעֲ בַ ר ֵמ ַע ְל ָמאִ ,סיה ֲָרא לָ א ִא ְת ַּכ ְסיָא ,וְ נַהֲ ָרא דְּ נָגִ יד וְ נ ִָפיק לָ א
יִ ּ ָפ ְסקוּן ַמבּ וּעוֹ י ,ו ְּכ ֵדין ְּכ ִתיב) ,ישעיה ל( וְ הָ יָה אוֹ ר הַ ְ ּלבָ נָה ְּכאוֹ ר הַ חַ ּ ָמה וְ אוֹ ר
הַ חַ ּ ָמה יִ ְהיֶה ִׁש ְב ָע ַתיִ ם ְּכאוֹ ר ִׁש ְב ַעת הַ יּ ִָמים וְ גו':
הלכה – הרמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה'
)ה( נשים שאמרו להם עובדי כוכבים תנו לנו אחת מכן ונטמא אותה ואם לאו נטמא את
כולכן יטמאו כולן ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל וכן אם אמרו להם עובדי
כוכבים תנו לנו אחד מכם ונהרגנו ואם לאו נהרוג כולכם יהרגו כולם ואל ימסרו להם
נפש אחת מישראל ואם יחדוהו להם ואמרו תנו לנו פלוני או נהרוג את כולכם אם היה
מחוייב מיתה כשבע בן בכרי יתנו אותו להם ואין מורין להם כן לכתחלה ואם אינו
חייב מיתה יהרגו כולן ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל:
)ו( כענין שאמרו באונסין כך אמרו בחלאים כיצד מי שחלה ונטה למות ואמרו הרופאים
שרפואתו בדבר פלוני מאיסורין שבתורה עושין ומתרפאין בכל איסורין שבתורה במקום
סכנה חוץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכת דמים שאפילו במקום סכנה אין
מתרפאין בהן ואם עבר ונתרפא עונשין אותו בית דין עונש הראוי לו:
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