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חק לישראל – פרשת תולדות יום ג'
תורה -

בראשית פרק כה'

שו
שו ִמן הַ שּׂ ָ ֶדה וְ הוּא ָעיֵף) :כט( וַ ָּיזֶד יַעֲ קֹב נָזִ יד וַ ָיּבֹא ֵע ָ ׂ
)כט( וַ ָיּזֶד יַעֲ קֹב נָזִ יד וַ ָיּבֹא עֵ ָ ׂ
שו ִמן חַ ְקלָ א וְ הוּא ְמ ׁ ַש ְּלהֵ י:
אֲתא )נ"א ,וְ ַעל( ֵע ָ ׂ
ִמן הַ שּׂ ָ ֶדה וְ הוּא ָעיֵף) :כט( וּבַ ּ ִׁשיל יַעֲ קֹב ּ ַת ְב ִׁשילָ א וַ ָ

שו אֶ ל יַעֲ קֹב הַ ְל ִעיטֵ נִ י נָא ִמן הָ אָ דֹם הָ אָ דֹם הַ זֶּה ִּכי ָעיֵף אָ נ ִֹכי ַעל
ֹאמר ֵע ָ ׂ
)ל( וַ יּ ֶ
שו אֶ ל יַעֲ קֹב הַ ְל ִעיטֵ נִ י נָא ִמן הָ אָ דֹם הָ אָ דֹם הַ זֶּה ִּכי
ּ ֵכן קָ ָרא ְׁשמוֹ אֱדוֹ ם) :ל( וַ יֹּאמֶ ר ֵע ָ ׂ
ָעיֵף אָ נ ִֹכי ַעל ּ ֵכן קָ ָרא ְׁשמוֹ אֱדוֹ ם:

אֲרי
שו ְליַעֲ קֹב אַ ְט ֵע ְמנִ י ְכ ַען ִמן ִס ּמוֹ קָ א ִס ּמוֹ קָ א הָ ֵדין ֵ
)ל( וַ אֲ ַמר ֵע ָ ׂ

יה אֱדוֹ ם:
ְמ ׁ ַש ְּלהֵ י אָ נָא ַעל ּ ֵכן ְק ָרא ְׁש ֵמ ּ
)לא(

וַ יֹּאמֶ ר יַעֲ קֹב ִמכְ ָרה כַ יּוֹ ם אֶ ת ְּבכ ָֹר ְת ָך ִלי:

ְּבכ ָֹר ְת ָך ִלי:

)לא( וַ אֲ ַמר יַעֲ קֹב ז ִַּבין ְּכיוֹ ם דִּ ְלהֵ ן יָת ְּבכֵ רו ָּת ְך ִלי:

ֹאמר יַ עֲ קֹב ִמ ְכ ָרה כַ יּוֹ ם אֶ ת
)לא( וַ יּ ֶ

שו ִה ּנֵה
שו ִה ּנֵה אָ נ ִֹכי הוֹ לֵ ְך לָ מוּת וְ לָ ּ ָמה זֶּה ִלי ְ ּבכ ָֹרה) :לב( וַ יֹּאמֶ ר ֵע ָ ׂ
ֹאמר ֵע ָ ׂ
)לב( וַ יּ ֶ
ְ
שו הָ א אֲ נָא אָ זֵל ִל ְמ ָמת ו ְּל ָמה דְּ נָן ִלי ְּבכֵ רו ָּתא:
אֲמר ֵע ָ ׂ
אָ נ ִֹכי הוֹ לֵ ך לָ מוּת וְ לָ ּ ָמה זֶּה ִלי ְ ּבכ ָֹרה) :לב( וַ ַ
)לג(

ֹאמר יַעֲ קֹב ִה ּ ׁ ָשבְ ָעה ִ ּלי ַּכיּוֹ ם וַ ִּי ּ ׁ ָשבַ ע לוֹ וַ ִּי ְמכּ ֹר אֶ ת ְּבכ ָֹרתוֹ ְליַעֲ קֹב:
וַ יּ ֶ

ֹאמר ַיעֲ קֹב ִה ּ ׁ ָש ְב ָעה ִ ּלי ַּכיּוֹ ם וַ ִּי ּ ׁ ָשבַ ע לוֹ וַ ִּי ְמ ּכֹר אֶ ת ְ ּבכ ָֹרתוֹ ְל ַיעֲ ֹקב:
וַ יּ ֶ

)לג(

אֲמר יַעֲ קֹב קַ יֵּם ִלי
)לג( וַ ַ

יה ְליַעֲ קֹב:
יה וְ ז ִַּבין יָת ְּבכֵ רו ֵּת ּ
ְּכיוֹ ם דִּ ְלהֵ ן וְ קַ ִּיים לֵ ּ

רש"י
)כט( ויזד  -לשון בישול כתרגומו :והוא עיף
 )ב"ר( ברציחה כמה דתימא )ירמיה ד( כיעיפה נפשי להורגים:
)ל( הלעיטני  -אפתח פי ושפוך הרבה לתוכה
כמו ששנינו אין אובסין את הגמל אבל
מלעיטין אותו :מן האדם האדם  -עדשים
אדומות ואותו היום מת אברהם שלא יראה
את עשו בן בנו יוצא לתרבות רעה ואין זו
שיבה טובה שהבטיחו הקב"ה לפיכך קצר
הקב"ה ה' שנים משנותיו שיצחק חי ק"פ שנה
וזה קע"ה שנה ובישל יעקב עדשים להברות
את האבל ולמה עדשים שדומות לגלגל
שהאבלות גלגל החוזר בעולם )ועוד מה
עדשים אין להם פה כך האבל אין לו פה
שאסור לדבר ולפיכך המנהג להברות את
האבל בתחלת מאכלו ביצים שהם עגולים
ואין להם פה כך אבל אין לו פה כדאמרינן

נביא

במועד קטן אבל כל שלשה ימים הראשונים
אינו משיב שלום לכל אדם וכ"ש שאינו שואל
בתחלה מג' ועד ז' משיב ואינו שואל וכו'
ברש"י ישן(:
)לא( מכרה כיום  -כתרגומו כיום דילהן
כיום שהוא ברור כך מכור לי מכירה ברורה:
בכרתך  -לפי שהעבודה בבכורות אמר יעקב
אין רשע זה כדאי שיקריב להקב"ה:
)לב( הנה אנכי הולך למות ) -מתנודדת
והולכת היא הבכורה שלא תהא כל עת
העבודה בבכורות כי שבט לוי יטול אותה
ועוד( אמר עשו מה טיבה של עבודה זו א"ל
כמה אזהרות ועונשין ומיתות תלוין בה
כאותה ששנינו )סנהדרין סג( אלו הן שבמיתה
שתויי יין ופרועי ראש אמר אני הולך למות
על ידה אם כן מה חפץ לי בה:

– מלאכי פרק א' יא'-יד' פרק ב' א'

)יא( ִּכי ִמ ּ ִמזְ ַרח ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ ַעד ְמבוֹ אוֹ ָּגדוֹ ל ְׁש ִמי ַּבגּ וֹ יִ ם ו ְּבכָ ל ָמקוֹ ם מֻ ְק ָטר מֻ ָּג ׁש
מר יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת) :יא( ארי ממדנח
ִל ְׁש ִמי ו ִּמנְ חָ ה ְטהוֹ ָרה ִּכי גָ דוֹ ל ְׁש ִמי ַּבגּ וֹ יִ ם אָ ַ
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שמשא ועד מעליה רב שמי ביני עממיא ובכל עדן דאתון עבדין רעותי אנא אקבל צלותכון ושמי רבא
מתקדש על ידיכון וצלותכון כקורבן דכי קדמי ארי רב שמי ביני עממיא אמר יי צבאות:

נִבזֶה אָ כְ לוֹ :
אֱמ ְרכֶ ם ׁ ֻש ְלחַ ן ֲא ֹדנָי ְמגֹ אָ ל הוּא וְ נִ יבוֹ ְ
וְ אַ ּ ֶתם ְמחַ ְ ּל ִלים אוֹ תוֹ ּ ֶב ָ

)יב(
)יב( ואתון מחללין יתיה בדאתון אמרין פתורא דיי בסיר הוא ובסירן מתנתא מניה:

אתם ָּגזוּל
אֲמ ְר ּ ֶתם ִה ּנֵה ַמ ְּתלָ אָ ה וְ ִה ּ ַפ ְח ּ ֶתם אוֹ תוֹ אָ ַמר יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת וַ הֲבֵ ֶ
)יג( וַ ַ
אתם אֶ ת הַ ּ ִמנְ חָ ה הַ אֶ ְרצֶ ה אוֹ ָתהּ ִמיּ ְֶדכֶ ם אָ ַמר
וְ אֶ ת הַ ּ ִפ ּ ֵסחַ וְ אֶ ת הַ חוֹ לֶ ה וַ הֲבֵ ֶ
יְ הֹוָ ה) :יג( ואם תימרון הא דאיתינא מלאותנא ושניקתון יתיה אמר יי צבאות ומיתן אתון דאניס ודחגיר
ודמריע ומיתן אתון ליה בקורבנא האקבל יתיה ברעוא מידכון אמר יי:

)יד( וְ אָ רוּר נוֹ כֵ ל וְ י ֵׁש ְּב ֶע ְדרוֹ זָכָ ר וְ נ ֵֹדר וְ זֹבֵ חַ ָמ ְׁשחָ ת לַ א ֹדנָי ִּכי ֶמלֶ ְך ָּגדוֹ ל אָ נִ י
ּש ִמי נוֹ ָרא בַ גּ וֹ יִ ם) :יד( וליט דיעביד בנכיל ואית בעדריה דכר והוא חיב
אָ ַמר יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת ו ְׁ
לנדר ודבח דמחבל קדם יי ארי מלך רב אנא אמר יי צבאות ושמי חסין בעממיא:

)א( וְ ַע ּ ָתה אֲלֵ יכֶ ם הַ ּ ִמצְ וָ ה הַ זֹּאת הַ כּ ֹהֲנִ ים:

)א( וכען לכון תפקדתא הדא כהניא:

רש"י
)יא( גדול שמי בגוים  -אמרו רבותינו דקרו
לי' אלהא דאלהיא אפילו מי שיש לו עכו"ם
יודע )שיש אלוה( שהוא על כולם ובכל מקום
מתנדבים לשמי אף העכו"ם ורבותינו פירשו
אלו תלמידי חכמים העוסקים בהלכות
עבודה בכל מקום וכן כל תפלות ישראל
שמתפללין בכ"מ הרי הן לי כמנחה טהורה
וכן ת"י וכל עידן דאתון עבדין רעותי אני
מקבל צלותכון ושמי רבא מתקדש על ידיכון
וצלותכן כקרבן דכי קדמי וכן פירש המקרא
ולמה אתם מחללין שמי והלא גדול הוא
בגוים ואני אהבתי וחיבתי עליכם שבכל
מקום שאתם מתפללין לפני ואף בגולה
מוקטר ומוגש הוא לשמי .ומנחה טהורה -
הוא לי כי על ידכם שמי נורא בגוים ואתם
מחללין אותי ואת שמי:

כתובים
)א (
ידך:

)יב( וניבו נבזה אכלו  -ניבו של מזבח השגור
בשפתותיכ' זהו תמיד נבזה אכלו אתם אומרי'
עליו כלומ' כבר הוצאת' עליו דבה זו וניב זה
החזקתם למזבחי .אכלו  -מאכלו:
)יג( ואמרתם הנה מתלאה  -בהמה כחושה
ואנו עניים ואין יכולת להשיג למבחר נדרים
וכן ת"י הא דאייתינא מליאותנא .והפחתם
אותו  -זו אחת מי"ח תיבות של תיקון סופרי'
הפחתם אותו אותי נכתב אלא שכינה הכתוב
וכתבו אותו והפחתם והדאבת' לשון מפח נפש
)איוב י"א( .אותי  -ואת שולחני:
)יד( נוכל  -מתנכל במרמה בדברי שקר לפני
לאמר אין לי טובה מזו .ויש בעדרו זכר -
איל ההגון לעולה והוא נודר זבח .משחת -
בעל מום כמו )ויקרא כ"ב( משחתם בהם:
)א( אליכם  -הכהנים אני מצוה המצוה הזאת
שלא תקריבו אלה על מזבחי:

 -משלי ו' א'-ה'

ְּבנִ י ִאם ָע ַר ְב ּ ָת ְל ֵר ֶע ָך ּ ָתקַ ְע ּ ָת לַ ָּזר ַּכ ּ ֶפ ָ
יך:

)א( ברי אין ערבתא לחברך אשלימתא לנוכראה

נִל ַּכ ְד ּ ָת ְּב ִא ְמ ֵרי ִפ ָ
נוֹ קַ ְׁש ּ ָת ְב ִא ְמ ֵרי ִפ ָ
יך:
יך ְ

)ב(
במאמרא דפומך:

)ב( אתצידתא במאמרא דפומך אתאחדתא

את ְבכַ ף ֵר ֶע ָך לֵ ְך ִה ְת ַר ּ ֵפס ו ְּרהַ ב ֵר ֶע ָ
יך:
שה זֹאת אֵ פוֹ א ְּבנִ י וְ ִה ּנָצֵ ל ִּכי בָ ָ
עֲ ֵ ׂ

)ג (
עביד היכנא בני ואתפצא מטול דנפלתא ביד דחברך אזל גרג חביל חברך:
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)ד( אַ ל ִּת ּ ֵתן ׁ ֵשנָה ְל ֵעינ ָ
ֶיך ו ְּתנו ָּמה
)ה( ִה ּנָצֵ ל ִּכצְ ִבי ִמיָּד ו ְּכצִ ּפוֹ ר ִמיַּד יָקו ּׁש:

ָ

פיך) :ד( לא תתן שנתא לעינך ונימתא לגביניך:
ְל ַע ְפ ַע ּ ֶ
)ה( דתתפצי היך טביא מן נשבא והיך צפרא מן

פוחא:

רש"י
)א( בני אם ערבת  -ערבות ממון כמשמעו
פירשו רבותינו:
)ב( נוקשת באמרי פיך  -שתקעת כף להדבר
עם הזרים:
)ג( לך התרפס  -התר לו פס יד לשלם לו
ממונו .ורהב רעיך  -ואם אין לו ממון עמך
אלא שנוקשת באמרי פיך לדבר לו קשות הרב'
עליו רעים לבקש ממנו שימחול לך .דבר אחר

משנה

בני אם ערבת לרעך  -אחר שנעשית ערב
להקב"ה שהוא רעך כדכתיב זה דודי וזה רעי
)שיר ה( וקבלת עליך בסיני ובערבות מואב
באלה ובשבועה לשמור מצותיו .תקעת לזר
כפיך  -שתשוב ותסור מדרכיו ותדבק
באפיקורסין ללכת בדרכיהם:
)ה( הנצל כצבי מיד  -מהר והשמט משם
כצבי הנמלט מיד האדם:

 -יבמות פרק ו'

)א( הַ ָּבא ַעל יְ ִב ְמ ּתוֹ ֵ ּ ,בין ְּב ׁשוֹ גֵגֵּ ,בין ְּב ֵמזִ ידֵ ּ ,בין ְּבאוֹ נֶס ֵּבין ְּב ָרצוֹ ן ,אֲ ִפלּ ּו הוּא
ידה ,הוּא ֵמזִ יד וְ ִהיא ׁשוֹ גֶ גֶת ,הוּא אָ נוּס וְ ִהיא לֹא אֲנוּסָ הִ ,היא
ׁשוֹ גֵ ג וְ ִהיא ְמזִ ָ
אֲ נוּסָ ה וְ הוּא לֹא אָ נוּס ,אֶ חָ ד הַ ְמ ָע ֶרה וְ אֶ חָ ד הַ גּ וֹ ֵמר ,קָ נָה וְ לֹא חָ לַ ק ֵּבין ִּביאָ ה
ְל ִביאָ ה:
רע"ב ) -א( הבא על יבמתו .שוגג -
כסבור אשה אחרת היא :מזיד  -לשם זנות
ולא למצות יבום :אפילו הוא שוגג והיא
מזידה  -לא מבעיא היכא דהיא מכוונה
למצוה ,אלא אפילו היכא דתרווייהו לא
מכווני למצוה ,כגון שהוא מכוין לאשה אחרת
והיא נתכוונה לשם זנות ,קנה ,דאמר קרא
)דברים כ"ה( יבמה יבא עליה ,מכל מקום:

המערה  -שלא גמר ביאתו אלא הכניס
עטרה בלבד .ופגיעה עטרה בלא הכנסה
קרויה נשיקה :קנה  -וזכה בנחלה ,ויוצאת
בגט אם בא להוציאה :לא חלק בין ביאה
לביאה  -בין ביאה כדרכה לביאה שלא
כדרכה ,דכתיב )ויקרא כ'( משכבי אשה ,מגיד
הכתוב ששתי משכבות יש באשה:

)ב( וְ כֵ ן הַ ָּבא ַעל אַ חַ ת ִמ ָּכל הָ עֲ ָריוֹ ת ׁ ֶש ַּב ּתוֹ ָרה ,אוֹ ְפסוּלוֹ תְּ ,כגוֹ ן אַ ְל ָמנָה ְלכֹהֵ ן
ּנְתינָה ְליִ שְׂ ָראֵ לַּ ,בת יִ שְׂ ָראֵ ל
ָּגדוֹ לְּ ,גרו ׁ ָּשה וַ חֲלוּצָ ה ְלכֹהֵ ן הֶ ְדיוֹ טַ ,מ ְמז ֶֶרת ו ִ
ְל ַמ ְמזֵר ו ְּלנ ִָתיןְ ּ ,פסָ לָ ּה .וְ לֹא חָ לַ ק ּ ֵבין ִּביאָ ה ְל ִביאָ ה:
רע"ב ) -ב( וכן הבא על אחת מכל העריות
 באחת מכל הביאות האלו :או על הפסולותכגון אלמנה לכהן גדול וכו'  -פסלה לכהונה
משום זונה .ואף על פי שאשת ישראל
שנאנסה מותרת לבעלה ,פסולה היא לכהונה.

וגרושה נמי ,אי בת כהן היא מפסלה בהך
ביאה מתרומה דבי נשא :ממזרת ונתינה
לישראל  -לאו אפסולה לכהונה קאי ,דהא
פסולה וקיימא ,אלא לענין העראה נקט ליה,
למלקי עלה בהעראה כגמר ביאה:

ֹאכל ּו
)ג( אַ ְל ָמנָה ְלכֹהֵ ן ָּגדוֹ לְּ ,גרו ׁ ָּשה וַ חֲלוּצָ ה ְלכֹהֵ ן הֶ ְדיוֹ טִ ,מן הָ אֵ רו ִּסין לֹא י ְ
נִתאַ ְר ְמל ּו אוֹ נִ ְת ָּג ְר ׁש ּוִ ,מן
יעזֶר וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַמ ְכ ִׁש ִיריןְ .
אֱל ֶ
ִ
בַ ְּתרו ָּמהַ .ר ִּבי
הַ ְּנשּׂ ו ִּאין ּ ְפסוּלוֹ תִ ,מן הָ אֵ רו ִּסין ְּכ ׁ ֵשרוֹ ת:
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רע"ב ) -ג( מן האירוסין לא יאכלו
בתרומה  -מפני שנתקדשה קידושי עבירה
נפסלה מתרומה דבית אביה אם בת כהן היא:
רבי אליעזר ור"ש מכשירין  -עד שתבעל
ותיעשה חללה ,שנאמר )ויקרא כ"א( ולא
יחלל ,שני חלולין אחד לה ואחד לזרעה .ולית
הלכתא כוותייהו ,אלא אף מן הארוסין לא

יאכלו בתרומה :נתארמלו או נתגרשו  -מן
הכהנים הללו :מן הנישואין פסולות  -דשויוה
חללה בביאתן :מן האירוסין כשרות -
דאפילו תנא קמא לא פסל מן האירוסין אלא
בחייהן ,שהיא משתמרת לביאה פסולה ,אבל
מתו לא:

)ד( כּ ֹהֵ ן ָּגדוֹ ל לֹא יִ שּׂ ָ א אַ ְל ָמנָהֵ ּ ,בין אַ ְל ָמנָה ִמן הָ אֵ רו ִּסין ּ ֵבין אַ ְל ָמנָה ִמן
ירין ַּבבּ וֹ ג ֶֶרת.
יעזֶר וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַמכְ ִׁש ִ
הַ ִּנשּׂ ו ִּאין ,וְ לֹא יִ שּׂ ָ א אֶ ת הַ בּ וֹ גֶ ֶרת ַר ִּבי א ֱִל ֶ
לֹא יִ שּׂ ָ א אֶ ת מֻ ַּכת עֵ ץ .אֵ ֵרס אֶ ת הָ אַ ְל ָמנָה ,וְ נִ ְת ַמ ּנָה ִל ְהיוֹ ת כּ ֹהֵ ן ָּגדוֹ ל ,יִ ְכנוֹ ס
ש ַע ּ ֶבן ּג ְַמלָ א ׁ ֶש ִ ּקדֵּ ׁש אֶ ת ָמ ְר ָתא ַּבת ַּביְ תוֹ ס ,ו ִּמ ּנָה ּו הַ ּ ֶמלֶ ְך ִל ְהיוֹ ת
שה ִביהוֹ ׁ ֻ
ו ַּמעֲ ֶׂ
כּ ֹהֵ ן ָּגדוֹ ל ,ו ְּכנָסָ ּהׁ .שוֹ ֶמ ֶרת יָבָ ם ׁ ֶש ּנ ְָפלָ ה ִל ְפנֵי כֹהֵ ן הֶ ְדיוֹ ט ,וְ נִ ְת ַמ ּנָה ִל ְהיוֹ ת כּ ֹהֵ ן
אֲמרֲ ,ה ֵרי זֶה לֹא יִ כְ נוֹ ס .כּ ֹהֵ ן ָּגדוֹ ל ׁ ֶש ּ ֵמת אָ ִחיו,
שה ָּב ּה ַמ ָ
ָּגדוֹ ל ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָע ָ ׂ
חוֹ לֵ ץ וְ לֹא ְמי ֵַּבם:
רע"ב ) -ד( לא ישא את הבוגרת  -דכתיב
)שם( והוא אשה בבתוליה יקח ,פרט לבוגרת

שכלו בתוליה :רבי אלעזר ורבי שמעון
מכשירין  -ולית הלכתא כוותייהו:

)ה( כּ ֹהֵ ן הֶ ְדיוֹ ט לֹא יִ שּׂ ָ א אַ יְ לוֹ נִ ית ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן י ֶׁש לוֹ ִא ּ ׁ ָשה וּבָ נִ יםַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה
אוֹ ֵמר ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשיּ ֶׁש לוֹ ִא ּ ׁ ָשה וּבָ נִ ים ,לֹא יִ שּׂ ָ א אַ יְ לוֹ נִ יתֶ ׁ ,ש ִהיא זוֹ נָה
הָ אֲמו ָּרה בַ ּתוֹ ָרה .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין זוֹ נָה אֶ ָּלא גִ יּוֹ ֶרת ו ְּמ ׁ ֻשחְ ֶר ֶרת וְ ׁ ֶש ִּנ ְבעֲ לָ ה
ְב ִעילַ ת זְ נוּת:
רע"ב ) -ה( כהן הדיוט לא ישא אילונית
וכו'  -והוא הדין לישראל .ולא נקט כהן אלא
משום פלוגתא דרבי יהודה דאמר דכהן אפילו
יש לו אשה ובנים לא ישא אילונית ,מה שאין

כן בישראל .ואין הלכה כר' יהודה :ושנבעלה
בעילת זנות  -כגון חייבי לאוין או חייבי
עשה ,וכל שכן חייבי כריתות ומיתות בין דין.
אבל הבא על הפנויה לא עשאה זונה:

)ו( לֹא יִ ָּבטֵ ל אָ ָדם ִמ ּ ִפ ְריָה וְ ִר ְביָה ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן י ֶׁש לוֹ בָ נִ יםֵ ּ .בית ׁ ַש ּ ַמאי
ֶאֱמר) ,בראשית ה(
אוֹ ְמ ִריםְׁ ,שנֵי זְ כָ ִרים .וּבֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,זָכָ ר וּנְ קֵ בָ הֶ ׁ ,ש ּנ ַ
שר ׁ ָשנִ ים ,וְ לֹא י ְָל ָדה ,אֵ ינוֹ ַר ּ ׁ ַשאי
ָשא ִא ּ ׁ ָשהְּ ,ו ׁ ָשהָ ה ִע ּ ָמ ּה ֶע ֶׂ
זָכָ ר וּנְ קֵ בָ ה ְּב ָראָ ם .נ ָ ׂ
שר ׁ ָשנִ ים.
ָשא ְלאַ חֵ ר .וְ ַר ּ ׁ ַשאי הַ ּ ׁ ֵשנִ י ִל ְׁשהוֹ ת ִע ּ ָמ ּה ֶע ֶׂ
ִל ָּבטֵ לֵ ּ .ג ְר ׁ ָשהּ  ,מֻ ּ ֶת ֶרת ִל ּנ ֵ ׂ
יש ְמצֻ ֶ ּוה ַעל ּ ִפ ְריָה וְ ִר ְביָה ,אֲבָ ל לֹא
וְ ִאם ִה ּ ִפילָ ה ,מוֹ נֶה ִמ ּ ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ִה ּ ִפילָ ה .הָ ִא ׁ
הָ ִא ּ ׁ ָשהַ .ר ִּבי יוֹ חָ נָן ּ ֶבן ְּברוֹ קָ א אוֹ ֵמרַ ,על ְׁשנֵיהֶ ם הוּא אוֹ ֵמר) ,בראשית א(
ֹאמר לָ הֶ ם אֱ ל ִֹהים ּ ְפר ּו ו ְּרב ּו:
וַ יְ בָ ֶר ְך אֹ ָתם אֱ ל ִֹהים וַ יּ ֶ
רע"ב ) -ו( ב"ש אומרים שני זכרים -
דילפינן ממשה שפירש מן האשה לאחר
שנולדו לו שני זכרים :וב"ה אומרים זכר
ונקיבה שנאמר זכר ונקבה בראם  -וממשה
אין ראיה שעל פי הדבור עשה :ושהה עמה
עשר שנים וכו'  -כדאשכחן באברהם לאחר
ששהה עשר שנים עם שרה ולא ילדה נשא

הגר .וימים שישב עמה בחוצה לארץ לא עלו
מן המנין ,דדלמא ישיבת חוץ לארץ גרמה.
וכל הימים שהאיש או האשה חולים או
חבושים בבית האסורים וכיוצא בזה מדברים
שמונעים התשמיש אין עולין למנין עשר
שנים :גירשה מותרת לינשא לאחר  -דשמא
לאו מינה הוי אלא מיניה .וכשהוא מגרשה

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

טעון גניזה

5

חק לישראל – פרשת תולדות יום ג'
נותן לה כתובתה אם טוענת דמיניה הוא
שאינו יורה כחץ ,ומטילין חרם עליה אם
יודעת שהוא יורה כחץ וטוענת עליו טענת
שקר :האיש מצווה על פריה ורביה ולא
האשה  -דכתיב )בראשית א'( פרו ורבו וגו'

גמרא

וכבשוה ,וכבשה כתיב חסר וי"ו ,האיש שדרכו
לכבוש את האשה הוא מצווה על פריה ורביה:
רבי יוחנן בן ברוקא אומר וכו'  -ולית
הלכתא כותיה:

 -יבמות דף סב' ע"ב

אלא אם כן יש לו אשה וכו':
מתניתין דלאו כרבי יהושע דתניא רבי יהושע אומר נשא אדם אשה
בילדותו ישא אשה בזקנותו היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו
שנאמר בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך כי אינך יודע אי זה יכשר
הזה או זה ואם שניהם כאחד טובים ר"ע אומר למד תורה בילדותו ילמוד
תורה בזקנותו היו לו תלמידים בילדותו יהיו לו תלמידים בזקנותו שנאמר
בבקר זרע את זרעך וגו'.
א"ר מתנא הלכה כרבי יהושע אמר רבי תנחום א"ר חנילאי כל אדם שאין
לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה בלא שמחה דכתיב
ושמחת אתה וביתך בלא ברכה דכתיב להניח ברכה אל ביתך בלא טובה
דכתיב לא טוב היות האדם לבדו במערבא אמרי בלא תורה בלא חומה
בלא תורה דכתיב האם אין עזרתי בי ותושיה נדחה ממני בלא חומה
דכתיב נקבה תסובב גבר רבא בר עולא אמר בלא שלום דכתיב וידעת כי
שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא אמר רבי יהושע בן לוי כל היודע
באשתו שהיא יראת שמים ואינו פוקדה נקרא חוטא שנאמר וידעת כי שלום
אהלך וגו' ואמר רבי יהושע בן לוי חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה
שהוא יוצא לדרך שנאמר וידעת כי שלום אהלך וגו' הא מהכא נפקא
מהתם נפקא ואל אישך תשוקתך מלמד שהאשה משתוקקת על בעלה
בשעה שהוא יוצא לדרך א"ר יוסף לא נצרכה אלא סמוך לווסתה וכמה
אמר רבא עונה והני מילי לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מיטרידי תנו
רבנן האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו והמדריך בניו ובנותיו
בדרך ישרה והמשיאן סמוך לפירקן עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום
אהלך האוהב את שכיניו והמקרב את קרוביו והנושא את בת אחותו
והמלוה סלע לעני בשעת דחקו עליו הכתוב אומר אז תקרא וה' יענה
תשוע ויאמר הנני:
רש"י על הגמרא
מתניתין  -דקתני אא"כ כו' הא אם יש לו
יבטל דלא כר' יהושע :לערב  -לעת זקנתו:

אי זה יכשר  -איזה זרע יהא הגון וירא
שמים ומתקיים :ביתך  -אשה :האם אין
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עזרתי בי  -אשתי דכתיב )בראשית ב( עזר
כנגדו מיד תושיה נדחה ממני שצריך לעסוק
בצרכי ביתו ותלמודו משתכח :וידעת כי שלום
אהלך  -בזמן שיש לך אהל ואין אהלו אלא
אשתו שנאמר שובו לכם לאהליכם :ואין

זוהר

פוקדה  -בתשמיש בעת עונתה :כי שלום
אהלך  -שלימה ביראת שמים :בשעה שיוצא
לדרך  -משום שמתאוה לו באותה שעה יותר:
תשוקתך  -תאותך:

– תולדות דף קמא' ע"א

יש הַ זֶּה ו ְּב ִא ְׁש ּתוֹ מוֹ ת יו ָּמתָ ּ .תא
ימלֶ ְך אֶ ת ָּכל הָ ָעם לֵ אמֹר הַ נּוֹ גֵ ַע ָּב ִא ׁ
אֲב ֶ
וַ יְ צַ ו ִ
ְ
ְ
יעיָּיאְּ ,בגִ ין הַ הוּא ִטיב ּו דְּ עֲ בַ ד
ֲחזֵיַּ ,כ ּ ָמה אוֹ ִריך ְלה ּו קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ְל ַר ּ ִׁש ַ
ִעם ֲאבָ הָ ן קַ ּ ָמאי .דְּ הָ א ְּבגִ ין דָּ א לָ א ׁ ַש ִ ּליט ּו ְּבה ּו יִ שְׂ ָראֵ ל ַעד ְלבָ ַתר דָּ ִרין
יה )בראשית כ(
ימלֶ ְך ,דְּ עֲ בַ ד ִטיב ּו ִעם יִ צְ חָ ק ,דְּ אָ ַמר לֵ ּ
ַּב ְת ָר ִאין .יָאוֹ ת עֲ בַ ד אֲ ִב ֶ
ָ
ִה ּנֵה אַ ְרצִ י ְלפָ נ ָ
ֶיך ַּב ּטוֹ ב ְּב ֵעינֶיך ׁ ֵשב:
יעיָּיא ,דְּ ִטיבו ָּתא דִּ ְלהוֹ ן לָ או ִאיה ּו ְׁש ִלים,
ִר ִּבי יְ הו ָּדה אָ ַמר ,חֲבַ ל עֲ לַ יְ יה ּו דְּ ַר ּ ִׁש ַ
יתא אָ ַמר) ,בראשית כג( אֲ דוֹ נִ י ְׁש ָמעֵ נִ י הַ שּׂ ָ ֶדה נ ַָת ִּתי לָ ךְ
ּ ָתא ֲחזֵי ,עֶ ְפרוֹ ן ְּבקַ ְד ִמ ָ
וְ הַ ְמ ָע ָרה אֲ ׁ ֶשר בּ וֹ ְל ָך נְ ַת ִּתיהָ וְ גו' .ו ְּלבָ ַתר אָ ַמר) ,בראשית כג( אֶ ֶרץ אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת
ׁ ֶשקֶ ל ּ ֶכסֶ ף וְ גו' ,ו ְּכ ִתיב )בראשית כג( וַ ִּי ְׁשקוֹ ל אַ ְב ָרהָ ם ְל ֶע ְפרוֹ ן וְ גו' ,עוֹ בֵ ר לַ ּסוֹ חֵ ר.
יתאִ ,ה ּנֵה אַ ְרצִ י ְלפָ נ ָ
מר לוֹ ) ,בראשית
ֶיך וְ גו' .ו ְּלבָ ַתר אָ ַ
אוּף הָ כָ אְּ ,כ ִתיב ְּבקַ ְד ִמ ָ
יה ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ,דָּ א הוּא ִטיב ּו
כו( לֵ ְך ֵמ ִע ּ ָמנ ּו ִּכי ָעצַ ְמ ּ ָת ִמ ּ ֶמנּ ּו ְמאֹ ד .אָ ַמר לֵ ּ
ֵיה,
יה ְּבכָ ל ָממוֹ נ ּ
ימלֶ ְך ְּכלוּם ,וְ ׁ ַשדְּ ֵר ּ
יה א ֲִב ֶ
יה ,דְּ לָ א נְ ִסיב ִמדִּ ילֵ ּ
דְּ עֲ בַ ד ִע ּ ֵמ ּ
יה ְקיָים:
יהְ ,ל ִמגְ ַזר ִע ּ ֵמ ּ
ו ְּלבָ ַתר אֲ זַל ַּב ְת ֵר ּ
אֲמר ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ,יָאוֹ ת עֲ בַ ד יִ צְ חָ ק ,דְּ הָ א ְּבגִ ין דְּ י ַָדע ָרזָא ְדחָ ְכ ְמ ָתאִ ,א ְׁש ּ ַתדַּ ל
וְ ַ
ימנו ָּתא ְּכ ְדקָ א יְ אוּת .וְ כֵ ן אַ ְב ָרהָ ם
ירא ְד ַמיִ יןְּ ,בגִ ין ְל ִא ְת ּ ַת ְקפָ א ִּב ְמהֵ ְ
וְ חָ פַ ר ֵּב ָ
יה
יה ִמ ְת ּ ַת ַּקן ,וְ י ִָתיב עֲ לֵ ּ
ירא ְד ַמיָא )וכן יצחק( ,יַעֲ קֹב אַ ְׁש ַּכח לֵ ּ
ִא ְׁש ּ ַתדַּ ל וְ חָ פַ ר ּ ֵב ָ
ימ ָתא ְּכ ְדקָ א
ימנו ָּתא ְׁשלֵ ָ
יה ,וְ ִא ְׁש ּ ַתדָּ ל ּו ְּבגִ ין ְל ִא ְת ּ ַת ְקפָ א ִּב ְמהֵ ְ
וְ כֻ ְ ּלה ּו אֲ זְ ל ּו ַּב ְת ֵר ּ
יְ אוּת:
יתאְּ ,כגוֹ ן דְּ כָ ל יוֹ ָמא וְ יוֹ ָמא
יה ְּב ָרזֵי דְּ פִ קּ ו ֵּדי אוֹ ַריְ ָ
וְ הַ ְׁש ּ ָתא יִ שְׂ ָראֵ ל ִא ְת ּ ַת ָּקפ ּו ּ ֵב ּ
יה .הָ ִכי נ ֵָמי ִּב ְת ִפ ֵּלי
ִא ְת ּ ַת ַּקף ַּבר נ ָׁש ְּבצִ יצִ ית דְּ ִאיה ּו ִמצְ וָ ה ,וּבַ ר נ ָׁש ִא ְת ַע ּ ַטף ּ ֵב ּ
יה ,דְּ ִאינוּן ָרזָא ִע ָּלאָ ה ְּכ ְדקָ א חָ ֵזיְּ .בגִ ין דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
יה וּבִ ְדרוֹ ֵע ּ
יש ּ
דְּ ַמ ּנַח ֲא ֵר ׁ ֵ
יה ִּב ְת ִפלּ וֹ י וְ ִא ְת ַע ּ ַטף ַּב ִּציצִ ית ,וְ כ ָֹּלא
יה ְּבבַ ר נ ָׁש דְּ ִא ְת ַע ּ ַטר ּ ֵב ּ
הוּא ִא ְׁש ּ ַת ַּכח ּ ֵב ּ
ימנו ָּתא ִע ָּלאָ ה:
ָרזָא דִּ ְמהֵ ְ
וְ ַעל דָּ אַ ,מאן דְּ לָ א ִא ְת ַע ּ ַטף ְּבהַ אי ,וְ לָ א ִא ְת ַע ּ ַטר ְל ִא ְת ּ ַת ָּקפָ א ִּב ְת ִפ ֵּלי ְּבכָ ל
יה,
אר ּ
ֵיה דְּ ִחיל ּו דְּ ָמ ֵ
ימנו ָּתא ,וְ ִא ְתעֲ ֵדי ִמ ּנ ּ
יה ְמהֵ ְ
יה דְּ לָ א ׁ ַש ְריָא ִע ּ ֵמ ּ
יוֹ ָמא .דָּ ֵמי לֵ ּ
יה לָ או צְ לוֹ ָתא ְּכ ְדקָ א יְ אוּת .ו ְּבגִ ין ָּכ ְך אֲבָ הָ ן הֲו ּו ִמ ְת ּ ַת ְקפֵ י גּ וֹ
וּצְ לוֹ ֵת ּ
ימ ָתא ׁ ַש ְריָא
ימנו ָּתא ְׁשלֵ ָ
ירא ִע ָּלאָ ה ְד ָרזָא דִּ ְמהֵ ְ
ימנו ָּתא ִע ָּלאָ הְּ ,בגִ ין דְּ בֵ ָ
ְמהֵ ְ
יה:
ּ ֵב ּ
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חק לישראל – פרשת תולדות יום ג'
הלכה – הרמב"ם הלכות יסודי תורה פרק ו'
)ט( כל השמות האמורים באברהם קדש אף זה שנאמר אדני אם נא מצאתי חן הרי הוא
קדש כל השמות האמורים בלוט חול חוץ מזה אל נא אדני הנה נא מצא עבדך חן כל
השמות האמורים בגבעת בנימין קדש כל השמות האמורים במיכה חול כל השמות
האמורים בנבות קדש כל שלמה האמור בשיר השירים קדש והרי הוא כשאר הכנויין
חוץ מזה האלף לך שלמה כל מלכיא האמור בדניאל חול חוץ מזה אנת מלכא מלך
מלכיא והרי הוא כשאר הכנויין:
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