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חק לישראל – פרשת מקץ יום ג'
תורה -
)יא(

בראשית פרק מא'

יש ְּכ ִפ ְתרוֹ ן ֲחלֹמוֹ חָ לָ ְמנ ּו:
וַ ּנַחַ ְל ָמה חֲלוֹ ם ְ ּבלַ יְ לָ ה אֶ חָ ד אֲנִ י וָ הוּא ִא ׁ

יש ְּכ ִפ ְתרוֹ ן ֲחלֹמוֹ חָ לָ ְמנ ּו:
וַ ּנַחַ ְל ָמה חֲלוֹ ם ְּבלַ יְ לָ ה אֶ חָ ד אֲנִ י וָ הוּא ִא ׁ

)יא(

יל ָיא
)יא( וַ חֲלֵ ְמנָא חֶ ְל ָמא ְּבלֵ ְ

יה חֲלֵ ְמנָא:
חַ ד ֲאנָא וָ הוּא ְּגבַ ר ְּכ ִפ ְׁש ַרן חֶ ְל ֵמ ּ

שר הַ ּ ַט ָּב ִחים וַ ְּנסַ ּ ֶפר לוֹ וַ ִּי ְפ ּ ָתר לָ נ ּו אֶ ת
)יב( וְ ׁ ָשם ִא ּ ָתנ ּו נ ַַער ִע ְב ִרי ֶעבֶ ד ְל ַ ׂ
חלֹמוֹ ּ ָפ ָתר) :יב( וְ ׁ ָשם ִא ּ ָתנ ּו נ ַַער ִע ְב ִרי ֶעבֶ ד ְל ַ ׂשר הַ ּ ַט ָּב ִחים וַ ְּנסַ ּ ֶפר לוֹ
יש ּ ַכ ֲ
ֲחלֹמ ֵֹתינ ּו ִא ׁ
חלֹמוֹ ּ ָפ ָתר) :יב( וְ ַת ּ ָמן ִע ּ ָמנָא עוּלֵ ם ִע ְב ָראָ ה ַע ְב ָדא ְל ַרב קָ טוֹ לַ ָ ּיא
יש ַּכ ֲ
וַ ִּי ְפ ּ ָתר לָ נ ּו אֶ ת ֲחלֹמ ֵֹתינ ּו ִא ׁ
יה ּ ָפ ׁ ָשר:
יה וּפָ ׁ ַשר לָ נָא יָת חֶ ְל ָמנָא ְּגבַ ר ְּכחֶ ְל ֵמ ּ
וְ ִא ְׁש ּ ָת ֵעינָא לֵ ּ

ֲשר
ֲשר ּ ָפ ַתר לָ נ ּו ּ ֵכן הָ יָה אֹ ִתי הֵ ִׁשיב ַעל ּ ַכ ִּני וְ אֹ תוֹ ָתלָ ה) :יג( וַ יְ ִהי ַּכא ׁ ֶ
)יג( וַ יְ ִהי ּ ַכא ׁ ֶ
ֲתיב
ּ ָפ ַתר לָ נ ּו ּ ֵכן הָ יָה אֹ ִתי הֵ ִׁשיב ַעל ּ ַכ ִּני וְ אֹ תוֹ ָתלָ ה) :יג( וַ הֲ וָ ה ְּכ ָמא ִדי ּ ָפ ׁ ַשר לָ נָא ּ ֵכן הֲ וָ ה י ִָתי א ֵ
יה צְ לָ ב:
ַעל ִׁש ּמו ִּׁשי וְ י ֵ
ָת ּ

)יד( וַ ִּי ְׁשלַ ח ּ ַפ ְרעֹה וַ ִּי ְק ָרא אֶ ת יוֹ סֵ ף וַ יְ ִריצֻה ּו ִמן הַ בּ וֹ ר וַ יְ גַ ַּלח וַ יְ חַ ֵּלף שִׂ ְמל ָֹתיו
וַ ָיּבֹא אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה) :יד( וַ ִּי ְׁשלַ ח ּ ַפ ְרעֹה וַ ִּי ְק ָרא אֶ ת יוֹ סֵ ף וַ יְ ִריצֻה ּו ִמן הַ בּ וֹ ר וַ יְ גַ ַּלח וַ יְ חַ ֵּלף
שִׂ ְמל ָֹתיו וַ ָ ּיבֹא אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה:

יה
)יד( ו ְּׁשלַ ח ּ ַפ ְרעֹה ו ְּק ָרא יָת יוֹ סֵ ף וְ אַ ְר ִהיטוֹ ִהי ִמן ּ ֵבית א ֲִס ֵ
ירי וְ ַס ּ ַפר וְ ׁ ַש ִּני ְכסו ֵּת ּ

וְ ַעל ְלוַ ת ּ ַפ ְרעֹה:

ֹאמר ּ ַפ ְרעֹה אֶ ל יוֹ סֵ ף חֲלוֹ ם חָ לַ ְמ ִּתי וּפֹ ֵתר אֵ ין אֹ תוֹ וַ אֲנִ י ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ָעלֶ ָ
יך
)טו( וַ יּ ֶ
ֹאמר ּ ַפ ְרעֹה אֶ ל יוֹ סֵ ף חֲלוֹ ם חָ לַ ְמ ִּתי וּפֹ ֵתר אֵ ין
לֵ אמֹר ִּת ְׁש ַמע חֲלוֹ ם ִל ְפ ּתֹר אֹ תוֹ ) :טו( וַ ּי ֶ

אֹ תוֹ וַ אֲ נִ י ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ָעלֶ ָ
יך לֵ אמֹר ִּת ְׁש ַמע חֲלוֹ ם ִל ְפ ּתֹר אֹ תוֹ ) :טו( וַ א ֲַמר ּ ַפ ְרעֹה ְליוֹ סֵ ף חֶ ְל ָמא חֲלֵ ִמית
יה:
ימר דְּ אַ ְּת ׁ ָש ַמע חֶ ְל ָמא ְל ִמ ְפ ׁ ַשר י ֵ
יה וַ ֲאנָא ִׁש ְמ ֵעית עֲ לָ ְך ְל ֵמ ַ
ָת ּ
וּפָ ׁ ַשר לֵ ית לֵ ּ

רש"י
)יא( שמר את הדבר  -היה ממתין ומצפה
מתי יבא וכן )ישעיה כו( שומר אמונים וכן
)איוב יד( לא תשמור על חטאתי לא תמתין:
)יב( לרעות את צאן  -נקוד על את שלא
הלכו אלא לרעות את עצמן )ב"ר(:
)יג( הנני  -לשון ענוה וזריזות נזדרז למצות
אביו ואף ע"פ שהיה יודע באחיו ששונאין
אותו:
)יד( מעמק חברון  -והלא חברון בהר
שנאמר )במדבר יג( ויעלו בנגב ויבא עד

נביא

חברון אלא )ב"ר( מעצה עמוקה של אותו
צדיק הקבור בחברון לקיים מה שנאמר
לאברהם בין הבתרים )לעיל טו( כי גר יהיה
זרעך :ויבא שכמה ) -סוטה יא( מקום מוכן
לפורעניות שם קלקלו השבטים שם ענו את
דינה שם נחלקה מלכות בית דוד שנאמר
)מ"א יב( וילך רחבעם שכמה:
)טו( וימצאהו איש ) -תנחומא( זה גבריאל
שנאמר )דניאל ט( והאיש גבריאל:

 -מלכים פרק ג' כה-כח פרק ד' א'

ֹאמר הַ ּ ֶמלֶ ְך ִּגזְ ר ּו אֶ ת הַ יֶּלֶ ד הַ חַ י ִל ְׁשנָיִ ם ו ְּתנ ּו אֶ ת הַ חֲצִ י ְלאַ חַ ת וְ אֶ ת
)כה( וַ יּ ֶ
הַ חֲצִ י ְלאֶ חָ ת) :כה( ואמר מלכא פסוקו ית רביא חיא לתרין גזרין והבו פלגא לחדא ופלגא לחדא:
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חק לישראל – פרשת מקץ יום ג'
ֲמיהָ ַעל ְ ּבנ ָּה
ֲשר ְ ּבנ ָּה הַ חַ י אֶ ל הַ ּ ֶמלֶ ְך ִּכי נִ ְכ ְמר ּו ַרח ֶ
ֹאמר הָ ִא ּ ׁ ָשה א ׁ ֶ
)כו( וַ ּת ֶ
ֹאמר ִ ּבי ֲאדֹנִ י ְּתנ ּו לָ ּה אֶ ת הַ יָּלוּד הַ חַ י וְ הָ ֵמת אַ ל ְּת ִמיתֻ ה ּו וְ זֹאת אֹ ֶמ ֶרת ּגַם
וַ ּת ֶ
ְ
היֶה ְּגזֹר ּו) :כו( ואמרת אתתא די ברה חיא למלכא ארי אתגללו רחמהא על ברה
ִלי גַ ם לָ ך לֹא יִ ְ
ואמרת בבעו רבוני הבו לה ית רביא חיא ומקטל לא תקטלוניה ודא אמרא אף דלי אף דילך לא יהי
פסוקו:

ֹאמר ְּתנ ּו לָ ּה אֶ ת הַ יָּלוּד הַ חַ י וְ הָ ֵמת לֹא ְת ִמיתֻ ה ּו ִהיא ִא ּמוֹ :
וַ יּ ַַען הַ ּ ֶמלֶ ְך וַ יּ ֶ

)כז(
)כז( ואתיב מלכא ואמר הבו לה ית רביא חיא ומקטל לא תקטלוניה היא אמיה:

ֲשר ׁ ָשפַ ט הַ ּ ֶמלֶ ְך וַ ִּי ְרא ּו ִמ ּ ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך ִּכי
)כח( וַ ִּי ְׁש ְמע ּו כָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפט א ׁ ֶ
פט) :ג( ושמעו כל ישראל ית דינא דדן מלכא
ָרא ּו ִּכי חָ ְכ ַמת ֱאל ִֹהים ְ ּב ִק ְרבּ וֹ לַ עֲ שׂ וֹ ת ִמ ְׁש ּ ָ
ודחילו מן קדם מלכא ארי חזו ארי חוכמתא מן קדם יי במעוהי למעבד דינא:
) א(

וַ יְ ִהי הַ ּ ֶמלֶ ְך ְׁשלֹמֹה ֶמלֶ ְך ַעל ָּכל יִ שְׂ ָראֵ ל:

)א( והוה מלכא שלמה מלכא על כל ישראל:

רש"י
)כז( היא אמו  -בת קול הופיעה ואמרה :היא אמו )מכות כג ב(:

כתובים

 -משלי ט ז-יא

יֹסֵ ר לֵ ץ לֹקֵ חַ לוֹ קָ לוֹ ן וּמוֹ ִכיחַ ְל ָר ׁ ָשע מוּמוֹ :

)ז(
ומכסנותא לרשיעא מומא הוא ליה:

)ח( אַ ל ּתוֹ כַ ח לֵ ץ ּ ֶפן יִ שְׂ נָאֶ ָּך הוֹ כַ ח ְלחָ כָ ם וְ ֶיאֱהָ בֶ ָּך:

)ז( דרדי ממיקנא נסיב ליה צערא

)ח( לא תכוס לממקנא דלא נסניך אכיס

לחכימא דנרחמך:

ּ ֵתן ְלחָ כָ ם וְ י ְֶח ּ ַכם עוֹ ד הוֹ ַדע ְלצַ דִּ יק וְ יוֹ סֶ ף לֶ קַ ח:

)ט( ּ ֵתן ְלחָ כָ ם וְ י ְֶח ַּכם עוֹ ד הוֹ ַדע ְלצַ דִּ יק

הוָ ה וְ ַד ַעת ְקד ִֹׁשים ִ ּבינָה:
ְּת ִח ַּלת חָ ְכ ָמה יִ ְראַ ת יְ ֹ

)י( שירוי דחכמתא דחלתיה דאלהא

) ט(
וְ יוֹ סֶ ף לֶ קַ ח:

) י(
וידיעתא דקדישי ביונא:

ָמ ָ
יך וְ יוֹ ִסיפ ּו ְ ּל ָך ְׁשנוֹ ת חַ ִּיים:
)יא( ִּכי ִבי יִ ְרבּ ּו י ֶ

)יא( מטול דבה נסגין יומתך ויוספון לך שניא

דחיי:

רש"י
)ז( ומוכיח לרשע מומו  -מום הוא למוכיח
שזה מחרפו ואינו שומע לו זו היא אזהרה
שאסור לדבר עם המסיתים מדרך הישרה
אפילו להוכיחם ולקרבם:
)ט( תן לחכם ויחכם עוד  -לתלמיד הגון
)שנה( ומדרש אגדה נאמר לנח מכל הבהמה
הטהורה וגו' )בראשית ו( וכשיצא ויקח מכל
הבהמה וגו' )בראשית ו'( אמר מה ראה

הקב"ה להרבות באלו אלא שרצ' שאקריב לו
מהן .הודע לצדיק  -חכמה .והוא יוסף לקח
 מדעתו ועל שמועתו:)י( תחלת חכמה יראת ה' ,ודעת קדושים -
היא עיקר הבינה:
)יא( ויוסיפו לך שנות חיים  -שנים של חיים
הם של פרנסה ועושר:
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חק לישראל – פרשת מקץ יום ג'
משנה

 -יבמות פרק י'

)א( הָ ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶשהָ לַ ְך ַּבעֲ לָ ּה ִל ְמ ִדינַת הַ יָּם ,וּבָ א ּו וְ אָ ְמר ּו לָ ּהֵ ,מת ַּבעֲ ִל ְ
יך ,וְ נִ ּ ֵסת,
וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ָּבא בַ עֲ לָ ּהֵ ּ ,תצֵ א ִמזֶּה ו ִּמזֶּה ,וּצְ ִריכָ ה גֵט ִמזֶּה ו ִּמזֶּה .וְ אֵ ין לָ ּה ְּכתֻ ָּבה
וְ לֹא פֵ רוֹ ת וְ לֹא ְמזוֹ נוֹ ת וְ לֹא ְבלָ אוֹ ת ,לֹא ַעל זֶה ,וְ לֹא ַעל זֶהִ .אם נ ְָטלָ ה ִמזֶּה
ו ִּמזֶּהַ ּ ,תחֲזִ יר .וְ הַ ָ ּולָ ד ַמ ְמזֵר ִמזֶּה ו ִּמזֶה .וְ לֹא זֶה וָ זֶה ִמ ּ ַט ּ ְמ ִאין לָ ּה ,וְ לֹא זֶה וָ זֶה
שה י ֶָדיהָ  ,וְ לֹא בַ הֲפָ ַרת נְ ָד ֶריהָ  .הָ יְ ָתה בַ ת
ז ַָּכ ִאין לֹא ִב ְמצִ יאָ ָת ּה וְ לֹא ְב ַמעֲ ֵ ׂ
שר ,וּבַ ת כּ ֹהֵ ן ִמן הַ ְּתרו ָּמה .וְ אֵ ין
יִ שְׂ ָראֵ ל ,נִ ְפ ְסלָ ה ִמן הַ ְּכהֻ ּנָה ,וּבַ ת לֵ וִ י ִמן הַ ּ ַמעֲ ֵ ׂ
יוֹ ְר ִׁשים ׁ ֶשל זֶה וְ יוֹ ְר ִׁשים ׁ ֶשל זֶה יוֹ ְר ִׁשים אֶ ת ְּכתֻ ָּב ָת ּה .וְ ִאם ֵמת ּו ,אָ ִחיו ׁ ֶשל זֶה
נִכסֵ י בַ עֲ לָ ּה
וְ אָ ִחיו ׁ ֶשל זֶה חוֹ ְלצִ ין וְ לֹא ְמי ְ ַּב ִמיןַ .ר ִ ּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרְּ ,כתֻ ָּב ָת ּה ַעל ְ
שה י ֶָדיהָ ,
אשוֹ ן ז ּ ַַכאי ִ ּב ְמצִ יאָ ָת ּה ו ְּב ַמעֲ ֵ ׂ
אשוֹ ןַ .ר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר אוֹ ֵמר ,הָ ִר ׁ
הָ ִר ׁ
אשוֹ ן
וּבַ הֲפָ ַרת נְ ָד ֶריהָ  .וְ ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרּ ִ ,ביאָ ָת ּה אוֹ ח ֲִליצָ ָת ּה ֵמאָ ִחיו ׁ ֶשל ִר ׁ
ּפוֹ טֶ ֶרת צָ ָר ָת ּה ,וְ אֵ ין הַ ָ ּולָ ד ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַמ ְמזֵר .וְ ִאם נִ ּ ֵסת ׁ ֶשלּ ֹא ִב ְר ׁשוּת ,מֻ ּ ֶת ֶרת לַ חֲזוֹ ר
לוֹ :
רע"ב ) -א( האשה .ואמרו לה מת בעליך -
שאמר לה עד אחד מת בעליך ונשאת על פי
עד אחד .ולפיכך תצא מזה ומזה כדין אשת
איש שזנתה שאסורה לבעל ואסורה לבועל,
דלאו אנוסה היא ,ואף על גב דהימנוהו רבנן
לעד אחד באשה משום עגונה ,טעמא מאי
משום דהיא גופה דייקא ומנסבא ,והך דלא
דייקא קנסינן לה .אבל נשאת על פי שני
עדים שאמרו לה מת בעלך ,הא אמרינן
בסיפא נשאת שלא על פי ב"ד כלומר שלא
היתה צריכה להיתר ב"ד כיון שהיו שני עדים
מעידין בדבר ,מותרת לחזור לבעלה הראשון,
דאנוסה היא ,דמאי הוה לה למעבד .ובגמרא
מוכח דלית הלכתא הכי ,אלא לא שנא נשאת
על פי ב"ד בעד אחד ולא שנא נשאת ע"פ
שני עדים אם בא בעלה הראשון תצא מזה
ומזה וכל הדרכים האלו בה :וצריכה גט מזה
ומזה  -טעמא דבעיא גט משני ,שכשרואים
את הראשון חי סבורים שגרשה וע"י כן נשאה
שני ואשתו גמורה היא ,ואם מוציאה בלא גט
נמצאת אשת איש יוצאה בלא גט :ולא בלאות
 שנאבדו ,אבל בלאותיה הקיימים לאהפסידה :והולד ממזר מזה ומזה  -אם ילדה

מן השני ,ממזר גמור .ואם החזירה הראשון
וילדה ,הוי ממזר מדבריהם :לא זה וזה זכאין
במציאתה  -דטעמא מאי אמור רבנן מציאת
אשה לבעלה ,משום איבה ,הכא תיהוי לה
איבה ואיבה :ולא במעשה ידיה  -דטעמא
מאי אמור רבנן מעשה ידיה לבעלה משום
מזוני ,והכא דמזוני לית לה ,מעשה ידיה לאו
דיליה :ולא בהפרת נדריה  -דטעמא מאי
בעל מיפר נדרי אשתו ,כי היכי דלא תתגנה
על בעלה ,הכא תתגנה ותתגנה :נפסלה מן
הכהונה  -דזונה היא :מן המעשר  -קנסא
היא .דבת לוי שזנתה לא נפסלה מן המעשר:
מן התרומה  -אפילו תרומה דרבנן :יורשים
כתובתה  -כתובת בנין דכרין :חולצין ולא
מיבמין  -אחיו של ראשון חולץ מדאורייתא
ורבנן גזור דלא ליבם ,ואחיו של שני חולצין
מדרבנן כי היכי דבעיא גט משני מדרבנן:
ביאתה או חליצתה  -ארישא פליג דקתני ולא
מיבמין :ואין הולד ממנו ממזר  -אם
החזירה ראשון .ולית הלכתא לא כר' יוסי ולא
כר' אליעזר ולא כר"ש :נשאת שלא ברשות -
ב"ד ,כגון שאמרו לה שני עדים מת בעליך
שאינה צריכה להיתר ב"ד:
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)ב( נִ ּ ֵסת ַעל ּ ִפי בֵ ית דִּ יןֵ ּ ,תצֵ א ,ו ְּפטו ָּרה ִמן הַ ָּק ְר ָּבן .לֹא נִ ּ ֵסת ַעל ּ ִפי בֵ ית דִּ ין,
ּ ֵתצֵ א ,וְ חַ יֶּבֶ ת ַּב ָּק ְר ָּבן .יָפֶ ה כּ ֹחַ ּ ֵבית דִּ יןֶ ׁ ,ש ּפוֹ ְט ָר ּה ִמן הַ ָּק ְר ָּבן .הוֹ רוּהָ בֵ ית דִּ ין
ָשא:
ָשא ,וְ הָ ְלכָ ה וְ ִק ְל ְקלָ ה חַ יֶּבֶ ת ַּב ָּק ְר ָּבןֶ ׁ ,שלּ ֹא ִה ִּתירוּהָ אֶ ָּלא ִל ּנ ֵ ׂ
ִל ּנ ֵ ׂ
רע"ב ) -ב( ופטורה מן הקרבן  -דיחיד
שעשה בהוראת בית דין פטור מן הקרבן:
שלא על פי בית דין  -אלא בשני עדים,
חייבת בקרבן ,דשוגגת היא .ולית הלכתא כי

הא מתניתין ,אלא בין נשאת ע"פ בית דין
בעד אחד בין ע"פ שני עדים ,חייבין בקרבן
היא ובעלה השני:

)ג( הָ ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶשהָ לַ ְך ַּבעֲ לָ ּה ו ְּבנ ָּה ִל ְמ ִדינַת הַ יָּם ,וּבָ א ּו וְ אָ ְמר ּו לָ ּהֵ ,מת ַּבעֲ ִל ְ
יך
וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ֵמת ְ ּבנ ְֵך ,וְ נִ שּׂ ֵ את ,וְ אַ חַ ר ָּכ ְך אָ ְמר ּו לָ ּה ִחלּ וּף הָ י ּו הַ דְּ בָ ִריםֵ ּ ,תצֵ א
אשוֹ ן וְ אַ חֲרוֹ ן ַמ ְמזֵר .אָ ְמר ּו לָ ּהֵ ,מת ְ ּבנ ְֵך וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ֵמת ַּבעֲ ִל ְ
יך,
וְ הַ ָ ּולָ ד ִר ׁ
אשוֹ ן וְ אַ חֲרוֹ ן
וְ נִ ְתי ְ ַּב ָמה ,וְ אַ חַ ר ָּכ ְך אָ ְמר ּו לָ ּהִ ,חלּ וּף הָ י ּו הַ דְּ בָ ִריםֵ ּ ,תצֵ א וְ הַ ָ ּולָ ד ִר ׁ
ַמ ְמזֵר .אָ ְמר ּו לָ ּהֵ ,מת ַּבעֲ ִל ְ
יך ,וְ נִ ּ ֵסת ,וְ אַ חַ ר ָּכ ְך אָ ְמר ּו לָ ּה ,קַ יָּם הָ יָה וָ ֵמת,
אשוֹ ן ַמ ְמזֵר ,וְ הָ אַ חֲרוֹ ן אֵ ינוֹ ַמ ְמזֵר .אָ ְמר ּו לָ ּהֵ ,מת ַּבעֲ ִל ְ
יך
ּ ֵתצֵ א ,וְ הַ ָ ּולָ ד ִר ׁ
ְ
וְ נִ ְתקַ דְּ ׁ ָשה ,וְ אַ חַ ר ָּכך ָּבא בַ עֲ לָ ּה ,מֻ ּ ֶת ֶרת לַ חֲזוֹ ר לוֹ  .אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּנ ַָתן לָ ּה אַ חֲרוֹ ן
ּגֵט ,לֹא ְפסָ לָ ּה ִמן הַ ְּכהֻ ּנָה .אֶ ת זוֹ דָּ ַר ׁש ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָ ר ּ ֶבן ַמ ְתיָא) ,ויקרא כא(
יש ּה:
יש ׁ ֶשאֵ ינוֹ ִא ׁ ָ
יש ּה ,וְ לֹא ֵמ ִא ׁ
וְ ִא ּ ׁ ָשה ְּגרו ׁ ָּשה ֵמ ִא ׁ ָ

רע"ב ) -ג( ואחר כך מת בנך  -ולא
הוזקקה ליבום :ונשאת  -לשוק :ראשון
ואחרון  -ראשון שלפני השמועה ,ואחרון

שלאחר השמועה .וכר"ע מתוקמא דאמר יש
ממזר מחייבי לאוין ,ואינה הלכה:

ָשא אֶ ת
)ד( ִמי ׁ ֶשהָ ְלכָ ה ִא ְׁש ּתוֹ ִל ְמ ִדינַת הַ יָּם ,וּבָ א ּו וְ אָ ְמר ּו לוֹ ֵמ ָתה ִא ְׁש ְּת ָך ,וְ נ ָ ׂ
אֲחוֹ ָת ּה ,וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ָּבאת ִא ְׁש ּתוֹ  ,מֻ ּ ֶת ֶרת לַ חֲזוֹ ר לוֹ  .הוּא מֻ ּ ָתר ִ ּב ְקרוֹ בוֹ ת ְׁשנִ יָּה,
אשוֹ נָה ,מֻ ּ ָתר ַּב ּ ְׁשנִ יָּה .אָ ְמר ּו לוֹ ֵ ,מ ָתה
ו ְּׁשנִ יָּה מֻ ּ ֶת ֶרת ִ ּב ְקרוֹ בָ יו .וְ ִאם ֵמ ָתה ִר ׁ
ָשא אֶ ת אֲחוֹ ָת ּה ,וְ אַ חַ ר ָּכ ְך אָ ְמר ּו לוֹ  ,קַ יּ ֶֶמת הָ יְ ָתה ,וָ ֵמ ָתה ,הַ ָ ּולָ ד
ִא ְׁש ְּת ָך ,וְ נ ָ ׂ
אשוֹ ן ַמ ְמזֵר ,וְ הָ אַ חֲרוֹ ן אֵ ינוֹ ַמ ְמזֵרַ .ר ִ ּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרָּ ,כל ׁ ֶש ּפוֹ סֵ ל ַעל יְ ֵדי
ִר ׁ
אֲחֵ ִריםּ ,פוֹ סֵ ל ַעל יְ ֵדי ַעצְ מוֹ  .וְ כָ ל ׁ ֶשאֵ ין ּפוֹ סֵ ל ַעל יְ ֵדי אֲחֵ ִרים ,אֵ ינוֹ פוֹ סֵ ל ַעל
יְ ֵדי ַעצְ מוֹ :

רע"ב ) -ד( מותרת לחזור לו  -דקדושי
שניה אינן כלום ובזנות בא עליה .ואמרינן
בגמרא ושכב איש אותה )במדבר ח( ,שכיבתה
אוסרתה ואין שכיבת אחותה אוסרתה :ומותר
בקרובות השניה  -לישא בתה ,דקיי"ל
נושאים על האנוסה ועל המפותה :ר' יוסי
אומר כל שפוסל ע"י אחרים פוסל ע"י
עצמו  -ר' יוסי שמעיה לתנא קמא דקאמר
לא שנא דאזלי אשתו וגיסו שהוא בעל אחות
אשתו למדינת הים ולא שנא לי ארוסתו
וגיסו ,ובאו ואמרו לו מתה אשתך ומת גיסך
ונשא את אחותה ואח"כ באו אשתו וגיסו,

אשת גיסו אסורה על גיסו ,ואשתו מותרת לו.
וא"ל ר' יוסי ארוסתו וגיסו דאיכא למימר
תנאה הוי בקדושין והאי דנסיב לאחותה שפיר
קנסיב ובעיא גט מיניה דלא לימרו אשת איש
יוצאת בלא גט ,דפסיל לה ע"י אחרים דהיינו
גיסו ,דכיון דנפקא מיניה בגיטא אפסלא לה
מבעלה ,פוסל נמי ע"י עצמו ואתסרא ליה
אתתיה עליה דהויא אחות גרושתו ,אבל היכא
דאזלי אשתו וגיסו למדינת הים וקא נסיב לה
לאחותה דליכא למימר תנאה הוה ליה
בנשואין ושפיר קנסיב לה להאי כדאיכא
למימר באירוסין ,ולא בעיא גט מיניה ולא
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קפסיל ע"י אחרים דהא לא פסלה אשת גיסו
אגיסו ,אינו פוסל ע"י עצמו ,ושריא ליה

איתתיה שהרי אינה אחות גרושתו:

ָשא אֲחוֹ ָת ּה ֵמ ִא ּ ָמ ּה,
ָשא אֲחוֹ ָת ּה ֵמאָ ִביהָ ֵ ,מ ָתה ,וְ נ ָ ׂ
)ה( אָ ְמר ּו לוֹ ֵ ,מ ָתה ִא ְׁש ְּת ָך ,וְ נ ָ ׂ
ָשא אֲחוֹ ָתה ֵמ ִא ָמ ּה וְ נִ ְמצְ א ּו כֻ ָּלן קַ יָּמוֹ ת,
ָשא אֲחוֹ ָתה ֵמאָ ִביהָ ֵמ ָתה ,וְ נ ָ ׂ
ֵמ ָתה ,וְ נ ָ ׂ
ישית ,וּפוֹ ְטרוֹ ת צָ רוֹ ֵתיהֶ ן ,וְ אָ סוּר ַּב ּ ְׁשנִ יָּה
ישית ,וּבַ ח ֲִמ ִׁ
אשוֹ נָהַּ ,ב ּ ְׁש ִל ִׁ
מֻ ּ ָתר ָּב ִר ׁ
יעית ,וְ אֵ ין ִ ּביאַ ת אַ חַ ת ֵמהֶ ן ּפוֹ טֶ ֶרת צָ ָר ָת ּה .וְ ִאם ָּבא ַעל הַ ּ ְׁשנִ יָּה ְלאַ חַ ר
וּבָ ְר ִב ִ
יעית ,וּפוֹ ְטרוֹ ת צָ רוֹ ֵתיהֶ ן ,וְ אָ סוּר
אשוֹ נָה ,מֻ ּ ָתר ַּב ּ ְׁשנִ יָּה וּבָ ְר ִב ִ
יתת הָ ִר ׁ
ִמ ַ
ישית ,וְ אֵ ין ִ ּביאַ ת אַ חַ ת ֵמהֶ ן ּפוֹ טֶ ֶרת צָ ָר ָת ּה:
ישית וּבַ ח ֲִמ ִׁ
ַּב ּ ְׁש ִל ִׁ

רע"ב ) -ה( אמרו לו מתה אשתך ונשא
אחותה מאביה  -שלא מאמה ,וחזרו ואמרו
לו מתה השניה ,ונשא אחותה של השניה
מאמה ולא מאביה ,ונמצאת זו השלישית
נכריה אצל הראשונה ,וחזרו ואמרו לו מתה זו
השלישית ,ונשא אחותה של שלישית זו מאביה
ולא מאמה ,נמצאת רביעית רחוקה מן השניה
וכ"ש מן הראשונה ,וחזרו ואמרו לו מתה זאת
הרביעית :ונשא אחותה מאמה  -והיא
רחוקה מן השלישית וכן מן הראשונה ומן
השניה ,ואחר כך אמרו לו כולן קיימות :מותר
בראשונה בשלישית ובחמישית  -שאינן
קרובות זו לזו .ואף על פי שהשלישית אחות
השניה ,שריא ,דקדושי שניה לא תפסי ,דאחות
אשה היא לראשונה שלקחה מקודם ,והויא לה

כאנוסה ומפותה ,ותניא ,אנס אשה מותר
לישא בתה ,דלא אסרה תורה אלא אחות
אשה בלבד ,והיכא דלא תפסי קדושין לאו
אחות אשה היא .וכן החמישית אע"פ שהיא
אחות הרביעית ,מותרת ,דהואי ל ותפסי
קדושין בשלישית נמצאת ביאת רביעית שהיא
אחות שלישית ביאת זנות ולא אסרה חמישית
עליו :ופוטרות צרותיהן  -אם מת ובא יבם
ויבם אחת מהן פוטרת צרתה :ואסור בשניה
 מפני הראשונה .וברביעית מפני השלישית:ואם בא על השניה לאחר מיתת הראשונה -
שאמת היו הדברים של ראשונה ,ושאר
הדברים שקר היו ,אסור בשלישית מפני
השניה ובחמישית מפני הרביעית:

)ו( ּ ֶבן ּ ֵת ׁ ַשע ׁ ָשנִ ים וְ יוֹ ם אֶ חָ ד ,הוּא פוֹ סֵ ל ַעל יְ ֵדי אַ ִחין ,וְ הָ אַ ִחים ּפוֹ ְס ִלין ַעל יָדוֹ ,
אֶ ָּלא ׁ ֶשהוּא פוֹ סֵ ל ְּת ִח ָּלה ,וְ אַ ִחין ּפוֹ ְס ִלין ְּת ִח ָּלה וָ סוֹ ףֵ ּ .כיצַ דֶ ּ ,בן ּ ֵת ׁ ַשע ׁ ָשנִ ים
וְ יוֹ ם אֶ חָ ד ׁ ֶש ָּבא ַעל יְ ִב ְמ ּתוֹ ָ ּ ,פסַ ל ַעל יְ ֵדי אַ ִחיןָּ .בא ּו ָעלֶ יהָ אַ ִחין ,וְ ָעשׂ ּו בָ ּה
ַמא ֲָמר ,נ ְָתנ ּו גֵט אוֹ חָ ְלצ ּוָ ּ ,פ ְסל ּו ַעל יָדוֹ :
רע"ב ) -ו( בן תשע שנים ויום אחד פוסל -
את היבמה לאחין אם בא עליה ,דביאתו
ביאה .או אם נתן גט או עשה בה מאמר,
שיש לו גט ויש לו מאמר ,אבל אינו גט גמור
ולא מאמר גמור :אלא שהוא פוסל תחלה -
בגמרא מפרש דבמאמר הוא פוסל תחלה ולא
בסוף ,שאם אחיו הגדול עשה מאמר ואח"כ
עשה מאמר זה שהוא בן תשע שנים ויום אחד

לא פסלה מאחיו ,אבל בביאה פוסל בן תשע
שנים ויום אחד בין בתחלה בין בסוף.
ומתניתין חסורי מחסרא והכי קתני ,אלא הוא
פוסל תחלה והן פוסלין תחלה וסוף .במה
דברים אמורים ,במאמר ,אבל ביאה אפילו
בסוף נמי פסיל ,כיצד ,בן תשע שנים ויום
אחד הבא על יבמתו וכו':

)ז( ּ ֶבן ּ ֵת ׁ ַשע ׁ ָשנִ ים וְ יוֹ ם אֶ חָ ד ׁ ֶש ָּבא ַעל יְ ִב ְמ ּתוֹ  ,וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ָּבא ָעלֶ יהָ אָ ִחיו ׁ ֶשהוּא
בֶ ן ּ ֵת ׁ ַשע ׁ ָשנִ ים וְ יוֹ ם אֶ חָ דָ ּ ,פסַ ל ַעל יָדוֹ ַ .ר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,לֹא פָ סַ ל:

רע"ב ) -ז( פסל על ידו  -דהוי ליה כמאמר
אחר מאמר דשניהם תופסין בה :ר"ש אומר

לא פסל  -דביאת בן תשע לר"ש ספק קניא
ספק לא קניא ,אי קניא קניא לגמרי ולא
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מהניא ביאת אחיו ,ואי לא קניא הוה ליה כמי
שלא בעל לא הוא ולא אחיו ,הילכך לא פסל.

ואין הלכה כרבי שמעון:

)ח( ּ ֶבן ּ ֵת ׁ ַשע ׁ ָשנִ ים וְ יוֹ ם אֶ חָ ד ׁ ֶש ָּבא ַעל יְ ִב ְמ ּתוֹ  ,וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ָּבא ַעל צָ ָר ָת ּהָ ּ ,פסַ ל
ַעל יְ ֵדי ַעצְ מוֹ ַ .ר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,לֹא פָ סַ ל ּ ֶבן ֵת ׁ ַשע ׁ ָשנִ ים וְ יוֹ ם אֶ חָ ד ׁ ֶש ָּבא ַעל
ָשא ִא ּ ׁ ָשה וָ ֵמת ,הֲ ֵרי זוֹ ּ ְפטו ָּרה:
יְ ִב ְמ ּתוֹ  ,וָ ֵמת ,חוֹ לֶ צֶ ת וְ לֹא ִמ ְתי ּ ֶַב ֶמת ,נ ָ ׂ
רע"ב ) -ח( בן תשע שנים ויום אחד שבא
על יבמתו ומת חולצת ולא מתיבמת  -שיש
עליה זיקת שני יבמין ,שבביאתו של זה הקטן
שהוא כמאמר בגדול לא יצאת מידי זיקת
נפילה ראשונה ,וחלה עליה זיקת נפילה שניה,
ותנן בפרק ד' אחים ,מי שעליה זיקת יבם
אחד ולא שעליה זיקת שני יבמין :נשא אשה

 שאינה יבמתו ,ומת ולו אחים :הרי זופטורה  -דאע"ג דביאתו ביאה אין קנינו קנין
כלום עד שיביא שתי שערות ,אבל ביבמה
הואיל וזקוקה לו עשו אותה רבנן כמאמר:

)ט( ּ ֶבן ּ ֵת ׁ ַשע ׁ ָשנִ ים וְ יוֹ ם אֶ חָ ד ׁ ֶש ָּבא ַעל יְ ִב ְמ ּתוֹ  ,ו ִּמ ּ ׁ ֶש ִהגְ דִּ יל נָשּׂ ָ א ִא ּ ׁ ָשה אַ חֶ ֶרת
אשוֹ נָה חוֹ לֶ צֶ ת וְ לֹא ִמ ְתי ּ ֶַב ֶמת,
אשוֹ נָה ִמ ּ ׁ ֶש ִהגְ דִּ יל ,הָ ִר ׁ
וָ ֵמתִ ,אם לֹא י ַָדע אֶ ת הָ ִר ׁ
וְ הַ ּ ְׁשנִ יָּה אוֹ חוֹ לֶ צֶ ת אוֹ ִמ ְתי ּ ֶַב ֶמתַ .ר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרְ ,מי ּ ֵַבם ְלאֵ יזוֹ ׁ ֶש ִּי ְרצֶ ה,
וְ חוֹ לֵ ץ לַ ּ ְׁשנִ יָּה .אֶ חָ ד ׁ ֶשהוּא בֶ ן ּ ֵת ׁ ַשע ׁ ָשנִ ים וְ יוֹ ם אֶ חָ ד ,וְ אֶ חָ ד ׁ ֶשהוּא בֶ ן ֶעשְׂ ִרים
ׁ ָשנָה ׁ ֶשלֹא הֵ ִביא ְׁש ּ ֵתי שְׂ ָערוֹ ת:
רע"ב ) -ט( אם לא ידע הראשונה
משהגדיל ,ראשונה חולצת ולא מתיבמת -
דזיקת שני יבמין עליה הואיל ולא ידעה
משהגדיל לא יצאת ידי נפילה ראשונה :רבי
שמעון אומר מיבם לאיזה שירצה  -דלית
ליה לרבי שמעון זיקת שני יבמין .והכי נמי
אמרינן בפרק ארבעה אחים :וחולץ לשניה -
דהא לאו צרות נינהו לאפטורי חדא ביבום
חברתה ,ויבומי תרווייהו לא ,הואיל והויא

גמרא

צרתה במקצת מאמר דרבנן ,מחזו כשתי
יבמות הבאות מבית אחד :אחד בן תשע
ואחד בן עשרים  -שניהן שוין לכל האמור
למעלה ,דכל כמה דלא אייתי שתי שערות
קטן הוא ,עד שיהיה בן ל"ה שנה ,ואם הגיע
לחמש ושלשים שנה ולא הביא שתי שערות
אף על פי שלא נראו בו סימני סריס
המפורשים למעלה ,הרי זה סריס חמה:

 -יבמות דף מ"ז ע"א

תנו רבנן גר שבא להתגייר בזמן הזה אומרים לו ,מה ראית שבאת
להתגייר ,אי אתה יודע שישראל בזמן הזה ,דוויים ,דחופים ,סחופים,
ומטורפין ,ויסורין באין עליהם ,אם אומר יודע אני ואיני כדאי ,מקבלין
אותו מיד .ומודיעין אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות.
ומודיעין אותו עון לקט ,שכחה ,ופאה ומעשר עני .ומודיעין אותו ענשן של
מצות .אומרים לו ,הוי יודע שעד שלא באת למדה זו .אכלת חלב .אי
אתה ענוש כרת חללת שבת אי אתה ענוש סקילה ועכשיו אכלת חלב
ענוש כרת חללת שבת ענוש סקילה ,וכשם שמודיעין אותו ענשן של מצות

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

טעון גניזה

7

חק לישראל – פרשת מקץ יום ג'
כך מודיעין אותו מתן שכרן .אומרים לו ,הוי יודע שהעולם הבא אינו עשוי
אלא לצדיקים ,וישראל בזמן הזה אינם יכולים לקבל לא רוב טובה ,ולא
רוב פורענות ,ואין מרבין עליו ,ואין מדקדקין עליו ,קיבל ,מלין אותו מיד.
נשתיירו בו ציצין המעכבין את המילה ,חוזרים ומלין אותו שניה .נתרפא
מטבילין אותו מיד ,ושני ת"ח עומדים על גביו ומודיעין אותו מקצת מצות
קלות ,ומקצת מצות חמורות ,טבל ועלה הרי הוא כישראל לכל דבריו.
אשה נשים מושיבות אותה במים עד צוארה ,ושני ת"ח עומדים לה מבחוץ
ומודיעין אותה מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות ,אחד גר ואחד
עבד משוחרר ,ובמקום שנדה טובלת שם ,גר ועבד משוחרר טובלין ,וכל
דבר שחוצץ בטבילה חוצץ בגר ובעבד משוחרר ובנדה:
רש"י על הגמרא
וסחופין  -שפלים וכפויין כמו סחופי כסא
)שבת דף סו( כפיית הכלי :ואיני כדאי -
ואיני ראוי להשתתף בצרתן ומי יתן ואזכה
לכך :ומודיעים אותו  -לקמן מפרש טעמא
דכולה מתני' :לא רוב הטובה  -לפי שיצר
הרע מחזר אחריהן כדאמרי' במס' סוכה )דף
נב( ושמא תזוח דעתן עלייהו ויחטאו :ואין
מרבין עליו  -דברים לאיים עליו שיפרוש:
ציצין  -חתיכות בשר שלא נפרעת המילה
כהלכתה :ומודיעין אותו מקצת מצות -

זוהר

דהשתא ע"י טבילה הוא נכנס לכלל גירות
הלכך בשעת טבילת מצוה צריך לקבל עליו
עול מצות :אחד גר ואחד עבד משוחרר -
לקמן מפרש למאי הלכתא אקשינהו :ובמקום
שנדה טובלת  -בארבעים סאה :שם גר
ועבד משוחרר טובלין  -ואע"פ שאין
טבילתו משום טומאה וטהרה כשאר טבילות:
חוצץ בגר ועבד משוחרר ובנדה  -לבעלה
ואע"פ שאין טבילתן לענין מגע טהרות
כשאר טבילות:

– מקץ דף קצ"ח ע"א

וַ יּ ּ ֶַכר יוֹ סֵ ף אֶ ת אֶ חָ יו וְ הֵ ם לֹא ִה ִּכירוּה ּוִ .ר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָ ר ּ ָפ ַתח וְ א ֲַמר) ,תהלים מט(
ימי ָרע עֲ וֹ ן עֲ קֵ בַ י יְ סֻ ּ ֵבנִ יָ ּ .תא ֲחזֵיְּ ,תלַ ת ִאינוּן דְּ ָדח ֲִלין וְ לָ א י ְָד ִעין
ירא ִ ּב ֵ
לָ ּ ָמה ִא ָ
ִמ ּ ַמה דָּ ח ֲִלין ,וְ או ְּקמוּהָ  .אֲבָ ל ִאית ַמאן דְּ ָד ִחיל ,וְ לָ א י ַָדע ִמ ּ ַמה ִאיה ּו דָּ ִחיל,
ימי
ְ ּבגִ ין ִאינוּן חֶ ְטאֵ י .דְּ לָ א י ַָדע דְּ ִאינוּן ח ֲָט ִאין ,וְ לָ א אַ ְׁש ּ ַגח ְ ּבה ּו ,וְ ִאיה ּו דָּ ִחיל ִמ ֵ
ָרע:
ַמאן ִאינוּן יְ ֵמי ָרעִ ,א ֵּלין ִאינוּן יוֹ ִמין דְּ ִאינוּן ִאזְ דַּ ּ ְמנָן ְ ּבהַ הוּא )דף קצח ע"ב(
יה יוֹ ִמין
ָרע .ו ַּמאן ִאינוּן) ,ד"א איהו( דָּ א יֵצֶ ר הָ ָרע ,דְּ ִאיה ּו ִא ְק ֵרי ָרע .וְ ִאית לֵ ּ
יה ְר ׁש ּו ְ ּב ַע ְל ָמאְ ,לאַ ְס ָטאָ ה ְלכָ ל ִאינוּן דִּ ְמסָ אֲבֵ י אָ ְרחַ יְ יה ּו.
יען ,דְּ ִא ְתיְ ִהיב לֵ ּ
יְ ִד ָ
יה .וְ ִא ֵּלין ִאינוּן ִא ְקרוּן יְ ֵמי ָרע ,וְ ִא ֵּלין ְמ ַמ ּנָן
דְּ ַמאן דְּ אָ ֵתי ְל ִא ְס ּ ָת ֲאבָ אְ ,מסָ אֲבֵ י לֵ ּ
ַעל ִאינוּן חוֹ ִבין דְּ ָד ִׁשין ְ ּבה ּו ְ ּבנִ י נ ׁ ָָשא ַּבעֲ קֵ בַ יְ יה ּו:

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

טעון גניזה

8

חק לישראל – פרשת מקץ יום ג'
ּ ָתא ֲחזֵיָּ ,כל ִאינוּן דִּ ְמסָ אֲבֵ י אָ ְרחַ יְ יה ּוַ ּ ,כ ּ ָמה ח ֲִבילֵ י ְט ִה ִירין ִאזְ דַּ ּ ְמנָן ְלגַ ַּביְ יה ּו,
יה
ו ְּמסָ אֲבֵ י ְלה ּוּ ְ .באָ ְרחָ א ְדבָ ֵעי ַּבר נ ָׁש ְל ֵמיהַ ְךּ ְ ,בהַ הוּא אָ ְרחָ א ְמ ַד ְ ּב ִרין לֵ ּ
יה:
יעין לֵ ּ
ַמ ּ ָמ ׁש .אָ ֵתי ַּבר נ ָׁש ְל ִא ְתדַּ ָּכאָ הַ ּ ,כ ּ ָמה ִאינוּן דִּ ְמסַ יְ ִ
הָ א ּ ָתנִ ינָן ,דְּ כַ ד ַּבר נ ָׁש קָ ם ְ ּבצַ ְפ ָראָּ ,ב ֵעי ְלאַ ְסחָ אָ ה יְ דוֹ יִ ,מגּ וֹ )לעיל נג א( נ ְַטלָ א
יתאְּ ,כ ָמה
ֵיה ַמיָאִ .מגּ וֹ ַמאן דְּ אַ ְסחֵ י יְ דוֹ י ְ ּבקַ ְד ִמ ָ
יטוֹ ל ִמ ּנ ּ
ְד ַמיָא ,דְּ ִאיה ּו ָמאנָא ִל ּ
ימנָא ִמ ָּלה:
ְדאו ְּקמוּהָ  .וְ ּ ָתא ֲחזֵיּ ְ ,בגִ ין נ ְַטלָ א ָדא ,אוֹ ִק ְ
יה ְלבַ ר ּנ ָׁשְ ,לנ ְַטלָ א יְ ָדא יְ ִמינָא ִ ּבשְׂ ָמאלָ אּ ְ .בגִ ין ְל ׁ ַש ְל ָטאָ ה
וְ ת ּו ,דְּ בָ ְעיָא לֵ ּ
ְ
יְ ִמינָא ַעל שְׂ ָמאלָ א ,וְ יִ ְס ְּתחֵ י יְ ִמינָא ִמן שְׂ ָמאלָ א ,ו ְּבגִ ין ָּכך ִאיה ּו נְ ִטילָ א .וְ ַעל
דָּ אַ ,מאן דְּ נ ִָטיל יְ דוֹ י ,יִ ּטוֹ ל יְ ִמינָא ִ ּבשְׂ ָמאלָ אְ ,לאַ ְׁשלָ ָטא יְ ִמינָא ַעל שְׂ ָמאלָ א.
ימנָא:
ְ ּבגִ ין דְּ לָ א י ִָהיב דּ ּו ְכ ּ ָתא ְליֵצֶ ר הָ ָרע ְל ׁ ַש ְ ּל ָטאָ ה ְּכלַ ל ,וְ הָ א אוֹ ִק ְ
יה ִמ ְלאַ ְבאָ ׁ ָשא .ו ְּב ׁ ַש ְע ּ ָתא
ישא ׁ ָש ְל ָטא ,לָ א אָ ִתיב יְ ֵד ּ
ּ ָתא ֲחזֵיּ ְ ,ב ׁ ַש ְע ּ ָתא ְד ִדינָא ִ ּב ׁ ָ
ימינָא ׁ ָש ְל ָטא ַעל ַע ִמין עוֹ ְב ֵדי עֲ בוֹ ַדת כּ וֹ כָ ִבים ו ַּמ ָּזלוֹ ת ְל ַת ְב ָרא לוֹ ן ,חָ יִ יס
דִּ ִ
ְ
קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִריך הוּא עֲ לַ יְ יה ּו ,וְ לָ א ׁ ָשצֵ י לוֹ ן:
ו ְ ּּבגִ ין ָּכ ְךָּ ,כל ַמאן דְּ ִאיה ּו חָ טֵ יּ ְ ,ב ִאינוּן חֶ ְט ִאין דְּ ָד ׁש ְ ּבה ּו ְ ּב ַרגְ לוֹ י ,לָ א י ַָדע
ירא .דָּ וִ ד ַמ ְל ָּכא הֲ וָ ה ִא ְס ּ ַת ַמר ּ ָת ִדיר ֵמחוֹ ִבין ִא ֵּלין ,וְ כַ ד הֲ וָ ה
ְ ּבה ּו ,וְ ָד ִחיל ְּת ִד ָ
נ ִָפיק ִל ְק ָרבָ א ,הֲ וָ ה ְמפַ ְׁש ּ ֵפ ׁש לוֹ ן .וְ ַעל דָּ א לָ א ָד ִחיל לַ אֲגָ חָ א ִע ּ ְמהוֹ ן ְק ָרבָ א:
מר) ,תהלים
וְ ּ ָתא ֲחזֵי ,אַ ְר ַּבע ַמ ְל ִכין הֲ ו ּוַ ,מאן דְּ ׁ ָש ִאיל דָּ א לָ א ׁ ָש ִאיל דָּ א .דָּ וִ ד אָ ַ
יח( אֶ ְרדּ וֹ ף אוֹ יְ בַ י וְ אַ ּ ִשׂ יגֵם וְ לֹא אָ ׁשוּב ַעד ּ ַכלּ וֹ ָתםַ .מאי טַ ְע ָמאּ ְ ,בגִ ין דְּ הֲ וָ ה
שנְ אוֹ י ְל ׁ ַש ְ ּל ָטאָ ה .וְ ַעל דָּ א ָּב ֵעי
ִא ְס ּ ַת ּ ַמר ֵמ ִא ֵּלין חוֹ ִבין ,וְ לָ א י ִָהיב דּ ו ְּכ ּ ָתא ְל ַ ׂ
יה ְל ִמ ְת ַּבע חוֹ בוֹ י ,וְ יִ ּפוֹ ל
ְל ִמ ְרדַּ ף א ֲַּב ְת ַריְ יה ּו ּ ָת ִדיר ,וְ לָ א יִ ְרדְּ פוּן ִאינוּן אֲבַ ְת ֵר ּ
ידיְ יה ּו:
ִ ּב ַ
אָ סָ א הֲוָ ה דָּ ִחיל י ִַּתיר ,אַ ף ַעל ּ ַגב דְּ הֲ וָ ה ְמפַ ְׁש ּ ֵפ ׁש ְ ּבחֶ ְטאוֹ י ,וְ לָ א ְכ ָדוִ ד ַמ ְל ָּכא.
ִאיה ּו ָּב ֵעי ְל ִמ ְרדַּ ף א ֲַּב ְת ַריְ יה ּו ,וְ לָ א י ִַּגיחַ לוֹ ן ,וְ יִ ְקטוֹ ל לוֹ ן קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּא,
ֲשר ִע ּמוֹ וְ גו' ,ו ְּכ ִתיב וַ ִּיגּ וֹ ף
וְ כָ ְך הֲ וָ ה .דִּ ְכ ִתיב) ,דבה"י ב יד( וַ ִּי ְרדְּ פֵ ם אָ סָ א וְ הָ ָעם א ׁ ֶ
יְ ָי אֶ ת הַ כּ ו ִּׁשים ִל ְפנֵי אָ סָ א וְ ִל ְפנִ י יְ הו ָּדה וַ יָּנוּס ּו הַ כּ ו ִּׁשים) .וכן( דָּ וִ ד ַמה ְּכ ִתיב
יה) ,שמואל א ל( וַ יּ ּ ֵַכם דָּ וִ ד ֵמהַ ּנ ׁ ֶֶשף וְ ַעד הָ ֶע ֶרב ְל ָמח ֳָר ָתם .אֲבָ ל אָ סָ א ִאיה ּו ָר ִדיף
ּ ֵב ּ
ְ
וְ קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִריך הוּא ָמחֵ י:
ילנָא ְל ִמ ְרדַּ ף
יְ הוֹ ׁ ָשפָ ט ֶמלֶ ְך יְ הו ָּדה ,אוּף הָ ִכי נ ֵָמי הֲ וָ ה ׁ ָש ִאיל .וְ א ֲַמר ,לָ א י ִָכ ְ
ַמר ,וְ אַ ְּת ְקטֵ יל לוֹ ןּ ְ .בגִ ין דְּ לָ א הֲוָ ה ְמפַ ְׁש ּ ֵפ ׁש ָּכל
וְ לָ א ְלקָ ְטלָ א .אֶ ָּלא ֲאנָא ֲאז ּ ֵ
ָּכ ְך ְּכאָ סָ א .וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יה הָ ִכי .דִּ ְכ ִתיב) ,דבה"י ב כ( ו ְּב ֵעת הֵ חֵ לּ ּו
יך הוּא עֲ בַ ד לֵ ּ
ש ִעיר הַ ָּב ִאים ִליהו ָּדה
ְב ִרנָה ו ְּת ִה ָּלה נ ַָתן יְ ָי ְמאָ ְר ִבים ַעל ְ ּבנִ י ַע ּמוֹ ן מוֹ אָ ב וְ הַ ר ֵ ׂ
וַ ִּי ּ ָנגֵפ ּו:
ְ
ילנָא ,לָ א ְלזַ ּ ָמ ָרא ,וְ לָ א
ִחזְ ִקיָּה ֶמלֶ ך יְ הו ָּדה ,אוּף הָ ִכי נ ֵָמי אָ ַמרֲ .אנָא לָ א י ִָכ ְ
ְל ִמ ְרדַּ ף ,וְ לָ א לַ אֲגָ חָ א ְק ָרבָ אּ ְ .בגִ ין דְּ ָד ִחיל ֵמ ִא ֵּלין חוֹ ִבין דְּ קָ א ֲָמ ָרןַ .מה ְּכ ִתיב,
)מלכים ב יט( וַ יְ ִהי בַ לַ יְ לָ ה הַ הוּא וַ יֵּצֵ א ַמ ְלאַ ְך יְ ָי וַ יּ ְַך ְ ּב ַמחֲנִ ה אַ ּ ׁשוּר ֵמאָ ה ו ְּׁשמוֹ נִ ים
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חק לישראל – פרשת מקץ יום ג'
וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה אֶ לֶ ף וַ יּ ְַׁש ִּכימ ּו בַ בּ ֹקֶ ר וְ ִה ּנֵה כֻ ָּלם ּ ְפגָ ִרים ֵמ ִתים .וְ ִחזְ ִקיָּה הֲ וָ ה י ִָתיב
יה ,וְ קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּא קָ ִטיל לוֹ ן:
יה וְ ׁ ָש ִכיב ְ ּב ַע ְרסֵ ּ
ית ּ
ְ ּבבֵ ֵ
יקים ִא ֵּלין הֲ ו ּו דָּ ח ֲִלין ֵמ ִא ֵּלין חוֹ ִביןְׁ ,שאָ ר ְ ּבנִ י ַע ְל ָמא ַעל אַ חַ ת ּ ַכ ּ ָמה
ו ַּמה ַ ּצדִּ ִ
יה ְלבַ ר נ ָׁש ְל ִא ְס ּ ַת ּ ְמ ָרא ֵמ ִא ֵּלין חוֹ ִבין ,ו ְּלפַ ְׁש ּ ְפ ׁ ָשא ְ ּבהוֹ ן
וְ כַ ּ ָמהּ ְ .בגִ ין ָּכ ְך ִאית לֵ ּ
יה:
ֲמי עֲ לֵ ּ
ִּכ ְדקָ א ֲָמ ָרןּ ְ .בגִ ין דְּ לָ א יִ ְׁש ְלטוּן עֲ לוֹ י ִאינוּן יְ ֵמי ָרע ,דְּ לָ א ְמ ַרח ֵ
יהִ ,איה ּו ָר ִחים עֲ לַ יְ יה ּו,
ּ ָתא ֲחזֵי ,וַ יּ ּ ֶַכר יוֹ סֵ ף אֶ ת אֶ חָ יוּ ְ .ב ׁ ַש ְע ּ ָתא דְּ נ ְָפל ּו ְ ּבי ֵָד ּ
ְ ּבגִ ין דְּ ִאיה ּו ְׁש ִלים .וְ הֵ ם לא ִה ִּכירוּה ּו ,דְּ ִאינוּן ִׁש ְמעוֹ ן וְ לֵ וִ י ,אָ ת ּו ִמ ִּס ְט ָרא
אריהוֹ ן דְּ ִדינָא
יה .דְּ הָ א ָּכל ִאינוּן ָמ ֵ
דְּ ִדינָא קַ ְׁשיָא ,וְ ַעל דָּ א לָ א ְר ִחימ ּו עֲ לֵ ּ
ידיְ יה ּו:
ֲמי עֲ לַ יְ יה ּו ִד ְבנֵי נ ׁ ָָשא ְ ּב ׁ ַש ְע ּ ָתא דְּ נ ְָפלֵ י ִ ּב ַ
קַ ְׁשיָא ,לָ א ְמ ַרח ֵ
ירא) ,אלא(
אתי לָ א ְּכ ִתיב ,אֶ ָּלא ִא ָ
ירא .י ֵָר ִ
ו ְּבגִ ין ָּכ ְך אָ ַמר דָּ וִ ד) ,תהלים מט( לָ ּ ָמה ִא ָ
דְּ ִאית )נ"א דלית( ִלי ְל ִמ ְדחַ ל )דף קצט ע"א( ֵמ ִאינוּן יְ ֵמי ָרעִּ ,כ ְדקָ א ֲָמ ָרן .עֲ וֹ ן
ּתא .דִּ ְכ ִתיב) ,בראשית כה(
ימנו ָ
עֲ קֵ בַ י יְ סֻ ּ ֵבנִ יַ ,מאן עֲ קֵ בַ יִ .א ֵּלין ִאינוּן ְ ּב ָרזָ א דִּ ְמהֵ ְ
יבין דְּ ִמ ְס ּ ַת ְּכ ִלין ְ ּבה ּו ּ ָת ִדיר
שו ,דָּ א הוּא עֲ קֵ יבָ א .וְ ִאינוּן עֲ קֵ ִ
וְ יָדוֹ אוֹ חֶ זֶת ַּבעֲ קֵ ב ֵע ָ ׂ
יה ַּבר נ ָׁש ּ ָת ִדיר ַּבעֲ קֵ בוֹ י:
ְ ּבהַ הוּא חוֹ בָ א דְּ ָד ׁש ּ ֵב ּ
ּ ָתא ֲחזֵיַ ,מה ְּכ ִתיב) ,ישעיה ה( הוֹ י מוֹ ְׁשכֵ י הֶ ָעוֹ ן ְ ּבחַ ְבלֵ י הַ ּ ׁ ָשוְ א וְ כַ עֲ בוֹ ת הָ עֲ גָ לָ ה
יה .ו ְּלבָ ַתר ִא ְת ּ ַת ַּקף
יש עֲ לֵ ּ
יה ַּבעֲ קֵ בָ א וְ לָ א חַ ִּי ׁ
חַ ּ ָטאָ הּ ְ .בחַ ְבלֵ י הַ ּ ׁ ָשוְ א ,דְּ ָד ׁש ּ ֵב ּ
יה
וְ ִא ְתעֲ ִביד )בחבלי השוא( ּ ַכעֲ בוֹ ת הָ עֲ גָ לָ ה ,וְ ִא ְת ּ ַת ַּקף הַ הוּא חֶ ְטאָ ה .וְ אַ ְסטֵ י לֵ ּ
ְ ּבהַ אי ַע ְל ָמא ו ְּב ַע ְל ָמא ְדאָ ֵתי:
ז ַָּכ ִאין ִאינוּן צַ דִּ יקַ יָיא ,דְּ י ְָד ִעין ְל ִא ְס ּ ַת ּ ְמ ָרא ֵמחוֹ בֵ יהוֹ ן ,וְ ִאינוּן ְמפַ ְׁש ּ ְפ ִׁשין ּ ָת ִדיר
ְ ּבעוֹ בָ ַדיְ יה ּוּ ְ .בגִ ין דְּ לָ א יִ ְׁש ּ ַת ּ ַכח עֲ לַ יְ יה ּו ְמקַ ְט ְרגָ א ְ ּבהַ אי ַע ְל ָמא ,וְ לָ א יִ ְסטוּן
ילין ְל ֵמיהַ ְך
יתא ְמ ַת ְקנָא ְלה ּו אָ ְר ִחין ו ְּׁש ִב ִ
עֲ לַ יְ יה ּו ְל ַע ְל ָמא ְדאָ ֵתי .דְּ הָ א אוֹ ַריְ ָ
ְ ּבה ּו ,דִּ ְכ ִתיב) ,משלי ג( דְּ ָרכֶ יהָ ַד ְרכֵ י נ ַֹעם וְ כָ ל נְ ִתיבוֹ ֶתיהָ ׁ ָשלוֹ ם:

הלכה – הרמב"ם הלכות עבודה זרה פרק י"ב
)ד( טומטום ואנדרוגינוס הרי הן ספק נותנין עליהן חומרי האיש וחומרי האשה בכל
מקום וחייבים בכל ואם עברו אינם לוקין:
)ה( אע"פ שהאשה מותרת לגלח פאת ראשה הרי היא אסורה לגלח פאת ראש האיש
ואפילו קטן אסור לה לגלח לו פאה] .השגת הראב"ד  -אע"פ שהאשה מותרת לגלח
פאת ראשה הרי היא אסורה לגלח פאת ראש האיש ואפילו קטן אסור לה לגלח לו
פאה א"א האיסור הזה אינה לוקה עליו לא בגדול ולא בקטן אלא מדרבנן הוא דאסור
מדאמר רב אדא בר אהבה לרב הונא חובה דמקפה לבניה קטנים תקברינהו לבניה
אלמא איסורא אית בהו[:
)ו( ופאה זו שמניחים בצדעים לא נתנו בו חכמים שיעור ושמענו מזקנינו שאינו מניח
פחות מארבעים שערות ומותר ללקט הפאות במספריים לא נאסר אלא השחתה בתער:
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