1

חק לישראל – פרשת בא יום ג'
תורה -

שמות פרק י'

)יא( לֹא כֵ ן ְלכ ּו נָא הַ ְּגבָ ִרים וְ ִעבְ ד ּו אֶ ת יְ הֹוָ ה ִּכי אֹ ָת ּה אַ ּ ֶתם ְמבַ ְק ִׁשים וַ יְ גָ ֶר ׁש
מאֵ ת ּ ְפנֵי פַ ְרעֹה) :יא( לֹא כֵ ן ְלכ ּו נָא הַ ְּגבָ ִרים וְ ִע ְבד ּו אֶ ת יְ הֹוָ ה ִּכי אֹ ָת ּה אַ ּ ֶתם
אֹ ָתם ֵ
ְמבַ ְק ִׁשים וַ יְ גָ ֶר ׁש אֹ ָתם ֵמאֵ ת ּ ְפנֵי פַ ְרעֹה:
ָּב ָען וְ ָת ִר ְ
קֳדם ּ ַפ ְרעֹה:
יך י ְָתהוֹ ן ִמן ָ

אֲרי י ַָת ּה אַ ּתוּן
קֳדם יְ ָי ֵ
)יא( לָ א כֵ ן אֱזִ יל ּו ְכ ַען גּ ְֻב ַריָּא ו ְּפלָ ח ּו ָ

משה נְ טֵ ה י ְָד ָך ַעל אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ָּבאַ ְר ֶּבה וְ י ַַעל ַעל אֶ ֶרץ
ֶׁ
)יב( וַ יֹּאמֶ ר יְ הֹוָ ה אֶ ל
ֹאמר יְ הֹוָ ה
ֲשר ִה ְׁש ִאיר הַ ָּב ָרד) :יב( וַ יּ ֶ
ִמצְ ָריִ ם וְ יֹאכַ ל אֶ ת ָּכל ֵע ֶׂשב הָ אָ ֶרץ אֵ ת ָּכל א ׁ ֶ
שב
משה נְ טֵ ה יָ ְד ָך ַעל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ָּבאַ ְר ּ ֶבה וְ י ַַעל ַעל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם וְ יֹאכַ ל אֶ ת ָּכל עֵ ֶ ׂ
ֶׁ
אֶ ל
ְ
אֲרים יְ ָדך ַעל אַ ְר ָעא ְד ִמ ְצ ַריִ ם וְ י ֵֵתי גוֹ בָ א וְ יִ ּ ַסק
ֹשה ֵ
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
שר ִה ְׁש ִאיר הַ ָּב ָרד) :יב( וַ ַ
הָ אָ ֶרץ אֵ ת ָּכל ֲא ׁ ֶ
ַעל אַ ְר ָעא ְד ִמצְ ָריִ ם וְ יֵכוּל יָת ָּכל ִע ְס ָּבא ְדאַ ְר ָעא יָת ָּכל דִּ י אַ ְׁשאַ ר ַּב ְרדָּ א:

הוָ ה נִ הַ ג רוּחַ קָ ִדים ָּבאָ ֶרץ ָּכל הַ יּוֹ ם
משה אֶ ת ַמ ּ ֵטה ּו ַעל אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם וַ י ֹ
)יג( וַ יֵּט ׁ ֶ
משה אֶ ת
ָשא אֶ ת הָ אַ ְר ּ ֶבה) :יג( וַ יֵּט ׁ ֶ
הַ הוּא וְ כָ ל הַ ָּליְ לָ ה הַ בּ ֹקֶ ר הָ יָה וְ רוּחַ הַ ָּק ִדים נ ָ ׂ
הוָ ה נִ הַ ג רוּחַ קָ ִדים ָּבאָ ֶרץ ָּכל הַ יּוֹ ם ַההוּא וְ כָ ל הַ ָּליְ לָ ה הַ בּ ֹקֶ ר הָ יָ ה
ַמ ּ ֵטה ּו ַעל אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם וַ י ֹ
יה ַעל אַ ְר ָעא ְד ִמ ְצ ַריִ ם וַ י ָי דַּ ַּבר רוּחַ ִקדּ ו ָּמא
ֹשה יָת חֻ ְט ֵר ּ
אֲרים מ ׁ ֶ
ָשא אֶ ת ָהאַ ְר ּ ֶבה) :יג( וְ ֵ
וְ רוּחַ הַ ָּק ִדים נ ָ ׂ
גּ
יליָא צַ ְפ ָרא הֲ וָ ה וְ רוּחַ ִקדּ ו ָּמא נְ ַטל יָת וֹ בָ א:
ְּבאַ ְר ָעא ָּכל יוֹ ָמא הַ הוּא וְ כָ ל לֵ ְ

)יד( וַ יּ ַַעל הָ אַ ְר ּ ֶבה ַעל ָּכל אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם וַ ָיּנַח ְּבכֹל ְּגבוּל ִמצְ ָריִ ם ָּכבֵ ד ְמאֹ ד ְלפָ נָיו
לֹא הָ יָה כֵ ן אַ ְר ּ ֶבה ּ ָכמֹה ּו וְ אַ ח ֲָריו לֹא יִ ְהיֶה ּ ֵכן) :יד( וַ יּ ַַעל הָ אַ ְר ּ ֶבה ַעל ָּכל אֶ ֶרץ
ִמצְ ַריִ ם וַ ָיּנַח ְ ּבכֹל ְּגבוּל ִמצְ ָריִ ם ָּכבֵ ד ְמאֹ ד ְלפָ נָיו לֹא הָ ָיה כֵ ן אַ ְר ּ ֶבה ָּכמֹה ּו וְ אַ ח ֲָריו לֹא יִ ְהיֶה
קֳדמוֹ ִהי לָ א הֲוָ ה כֵ ן
ּ ֵכן) :יד( ו ְּסלֵ יק גּ וֹ בָ א ַעל ָּכל אַ ְר ָעא ְד ִמ ְצ ַריִ ם ו ְּׁש ָרא ְּבכָ ל ְּתחוּם ִמצְ ָריִ ם ּ ַת ִ ּקיף לַ ח ֲָדא ָ
יה וּבַ ְתרוֹ ִהי לָ א יְ הֵ י כֵ ן:
גּ וֹ בָ א דִּ ְכוָ ֵת ּ

שב הָ אָ ֶרץ וְ אֵ ת ָּכל
)טו( וַ יְ כַ ס אֶ ת ֵעין ָּכל הָ אָ ֶרץ וַ ּ ֶת ְח ׁ ַש ְך הָ אָ ֶרץ וַ יֹּאכַ ל אֶ ת ָּכל עֵ ֶ ׂ
ֲשר הוֹ ִתיר הַ ָּב ָרד וְ לֹא נוֹ ַתר ָּכל י ֶֶרק ָּבעֵ ץ ו ְּב ֵע ֶׂשב הַ שּׂ ָ ֶדה ְּבכָ ל
ּ ְפ ִרי הָ עֵ ץ א ׁ ֶ
ְ
שב הָ אָ ֶרץ וְ אֵ ת
אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :טו( וַ יְ כַ ס אֶ ת ֵעין ָּכל הָ אָ ֶרץ וַ ּ ֶת ְח ׁ ַשך הָ אָ ֶרץ וַ יֹּאכַ ל אֶ ת ָּכל עֵ ֶ ׂ

שב הַ שּׂ ָ ֶדה ְ ּבכָ ל אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם:
ָּכל ּ ְפ ִרי הָ עֵ ץ אֲ ׁ ֶשר הוֹ ִתיר הַ ָּב ָרד וְ לֹא נוֹ ַתר ָּכל י ֶֶרק ָּב ֵעץ ו ְּב ֵע ֶ ׂ
ירי ִאילָ נָא דִּ י
)טו( וַ חֲפָ א יָת עֵ ין ִׁש ְמ ׁ ָשא ְדכָ ל אַ ְר ָעא וַ ח ֲׁשוֹ כַ ת אַ ְר ָעא וַ אֲ כַ ל יָת ָּכל ֶע ְס ָּבא ְדאַ ְר ָעא וְ יָת ָּכל ּ ֵפ ֵ
אַ ְׁשאַ ר ַּב ְרדָּ א וְ לָ א ִא ְׁש ּ ָתאַ ר ָּכל יָרוֹ קָ א ְּב ִאילָ נָא ו ְּב ֶע ְס ָּבא ְדחַ ְקלָ א ְּבכָ ל אַ ְר ָעא ְד ִמ ְצ ָריִ ם:

רש"י
)יא( לא כן  -כאשר אמרתם להוליך הטף
עמכם אלא לכו הגברים ועבדו את ה' :כי
אותה אתם מבקשים ) -אותה עבודה(
בקשתם עד הנה נזבחה לאלהינו ואין דרך
הטף לזבוח :ויגרש אותם  -הרי זה לשון קצר
ולא פי' מי המגרש:
)יב( בארבה  -בשביל מכת הארבה:
)יג( ורוח הקדים  -רוח מזרחית נשא את
הארבה לפי שבא כנגדו שמצרים בדרומית

מערבית היתה כמו שמפורש במקום אחר:
)יד( ואחריו לא יהיה כן  -ואותו שהי' בימי
יואל שנא' )יואל ב( כמוהו לא נהי' מן העולם
למדנו שהי' כבד משל משה )כי של יואל הי'(
ע"י מינין הרבה שהיו יחד ארבה ילק חסיל
גזם אבל של משה לא הי' אלא של מין א'
)כ"ג רא"ם יע"ש( וכמוהו לא היה ולא יהיה:
)טו( כל ירק  -עלה ירוק וירדור"א בלע"ז
)גרינעס(:
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חק לישראל – פרשת בא יום ג'
נביא

– ירמיה פרק מו' כג'-כז'

ָּכ ְרת ּו י ְַע ָרהּ נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה ִּכי לֹא יֵחָ קֵ ר ִּכי ַרבּ ּו ֵמאַ ְר ּ ֶבה וְ אֵ ין לָ הֶ ם ִמ ְס ּ ָפר:

)כג(
שיצו רברבהא אמר יי ארי לית להון סוף ארי סגיאין מזחלא ולית להון מנין:

ישה ַּבת ִמצְ ָריִ ם נִ ְּתנָה ְּביַד ַעם צָ פֹ ון:
ה ִֹב ׁ ָ

)כד(
עמא דאתא עלה מצפונא:

)כג(

)כד( בהיתת מלכות מצרים אתמסרת ביד

ש ָראֵ ל ִהנְ נִ י פוֹ קֵ ד אֶ ל אָ מֹון ִמנּ ֹא וְ ַעל ּ ַפ ְרעֹה
)כה( אָ ַמר יְ הֹוָ ה צְ בָ אֹ ות אֱ לֹהֵ י יִ ְ ׂ
פ ְרעֹה וְ ַעל הַ בּ ְֹט ִחים בּ ֹו) :כה( אמר יי
וְ ַעל ִמצְ ַריִ ם וְ ַעל ֱאלֹהֶ יהָ וְ ַעל ְמלָ כֶ יהָ וְ ַעל ּ ַ
צבאות אלהא דישראל הא אנא מסער על אתרגושת אלכסנדריא ועל פרעה ועל מצרים ועל טעותהא
ועל מלכהא ועל פרעה ועל דמתרחצין עלוהי:

)כו( וּנְ ַת ִּתים ְּביַד ְמבַ ְק ׁ ֵשי נַפְ ׁ ָשם ו ְּביַד נְבוּכַ ְד ֶרא ַ ּצר ֶמלֶ ְך ָּבבֶ ל וְ ְביַד עֲ בָ ָדיו וְ אַ ח ֲֵרי
ימי קֶ ֶדם נְאֻ ם יְ הֹוָ ה) :כו( ואמסרינון ביד דבען למקטלהון וביד נבוכדראצר מלכא
כֵ ן ִּת ְׁשכּ ֹן ִּכ ֵ
דבבל וביד עבדוהי ובתר כן תשרי כיומי קדם אמר יי:

ש ָראֵ ל ִּכי ִהנְנִ י מוֹ ִׁשעֲ ָך ֵמ ָרחֹוק
ירא ַעבְ דִּ י יַעֲ קֹב וְ אַ ל ּ ֵתחַ ת יִ ְ ׂ
)כז( וְ אַ ּ ָתה אַ ל ִּת ָ
וְ אֶ ת ז ְַרעֲ ָך ֵמאֶ ֶרץ ִׁש ְביָם וְ ׁ ָשב יַעֲ קֹוב וְ ׁ ָשקַ ט וְ ׁ ַשאֲ נַן וְ אֵ ין ַ
מח ֲִריד) :כז( ואת לא תדחל
עבדי יעקב ולא תתבר ישראל ארי הא אנא פריק ליך מרחיק וית בנך מארע גלותהון ויתובון דבית יעקב
וישקטון וישרון לרוחצן ולית דמניד:

רש"י
)כג( כרתו יערה  -כח יש בהן לכרות כל
יערה .כי לא יחקר  -מספר צבאם:
)כה( אל אמון  -על אמון ,על השר אמון יש
שהוא לשון גדולה כמו התטבי מנא אמון
)נחום ג( .מנא  -אלכסנדרי' רבת'

כתובים

לאשיניוריא"ה דלישנדר"א בלע"ז:
)כו( ואחרי כן  -מקץ ארבעים שנה כמו
שאמר )יחזקאל כ"ט(:
)כז( ואתה אל תירא  -צדיקים שבתוך מצרים
שגלו שם על כרחם:

 -משלי יד' ג'-ז'

ְּב ִפי אֱוִ יל חֹטֶ ר ַּגאֲוָ ה וְ ִ ׂש ְפ ֵתי חֲכָ ִמים ִּת ְׁשמו ֵּרם:

)ג( בפומיה דשטיא זקתא דצערא

ְּבאֵ ין אֲלָ ִפים אֵ בוּס ָּבר וְ ָרב ְּתבוּאוֹ ת ְּבכֹחַ ׁשוֹ ר:

)ד( אתר דלית תורא דכין אורותא

)ג (
ושפותהון דחכימי ננטרן אנון:

)ד(
וסוגעא דעללתא בחיליה דתורא:

ֵעד אֱמוּנִ ים לֹא יְ כַ זֵּב וְ י ִָפיחַ ְּכז ִָבים ֵעד ׁ ָשקֶ ר:

)ה (
כדבותא סהדא רגלא הוא:

ִּב ּ ֶק ׁש לֵ ץ חָ ְכ ָמה וָ אָ יִ ן וְ ַד ַעת ְלנָבוֹ ן נָקָ ל:

)ו(
דמתבין זלילא:

)ו( בעי ממיקנא חכמתא ולית וידיעתא למן

יש ְּכ ִסיל וּבַ ל י ַָד ְע ּ ָת שִׂ ְפ ֵתי ָד ַעת:
לֵ ְך ִמ ּ ֶנגֶד ְל ִא ׁ

) ז(
דלית בשפותיה ידיעתא:

)ה( סהדא מיהמנא לא מכזב ודממלל

)ז( אזל בארחא אחריתא מן קדם סכלא
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רש"י
)ג( בפי אויל חוטר גאוה  -מקל של גאוה
כגון פרע' שאמר מי ה' אשר אשמע בקולו
)שמות ה( .תשמורם  -כמו תשמרם תשמור
את החכמים:
)ד( באין אלפים אבוס בר  -באין שוורים
האבוס ריקם שאפילו תבן אין מצוי בבית .בר
 נקי וריקם כלומר במקום שאין תלמידיחכמים אין הוראה נמצאת כהלכה:

משנה

)ה( ויפיח כזבים  -ותמיד מדבר כזב עד
שקר:
)ו( בקש לץ חכמה  -כשהוא צריך אל החכמה
אינו מוצאה בלבו:
)ז( לך מנגד לאיש כסיל  -מהתחבר תמיד
אצלו .ובל ידעת  -סופך שלא ידעת חכמה:

 -יבמות פרק טו'

)א( הָ ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶשהָ ְלכָ ה ִהיא וּבַ ְעלָ הּ ִל ְמ ִדינַת הַ ּיָםָ ׁ ,שלוֹ ם ֵּבינוֹ ְלבֵ ינ ָּה וְ ׁ ָשלוֹ ם
ָשאֵ .מת ַּב ְע ִליִּ ,ת ְתי ּ ֵַבםָ ׁ .שלוֹ ם ּ ֵבינוֹ
אתה וְ אָ ְמ ָרהֵ ,מת ַּב ְע ִליִּ ,ת ּנ ֵ ׂ
ָּבעוֹ לָ ם ,וּבָ ָ
אתה וְ אָ ְמ ָרה,
ְלבֵ ינָהּ ו ִּמ ְלחָ ָמה בָ עוֹ לָ םְ ,ק ָט ָטה ֵּבינוֹ ְלבֵ ינ ָּה וְ ׁ ָשלוֹ ם ָּבעוֹ לָ ם ,וּבָ ָ
ֱמנֶת ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן
ֶאֱמנֶתַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרְ ,לעוֹ לָ ם אֵ ינ ָּה ֶנא ֶ
ֵמת ַּב ְע ִלי ,אֵ ינ ָּה נ ֶ
ָשא:
אתה בוֹ כָ ה ו ְּבגָ ֶדיהָ ְקרו ִּעין .אָ ְמר ּו לוֹ  ,אַ חַ ת זוֹ וְ אַ חַ ת זוֹ ִּ ,ת ּנ ֵ ׂ
ָּב ָ
רע"ב ) -א( האשה .שלום בינו לבינה -
שאם היתה קטטה בינו לבינה דלמא מחמת
שנאה מכוונה לאסור עצמה עליו :ושלום
בעולם  -שאם היה שעת חירום דלמא
כשראתה ששהה הרבה זמן ולא חזר אמרה
ודאי לסטים הרגוהו .אי נמי ,ראתה אותו
מוכה במלחמה וסברה ודאי ימות .אבל

כששלום בעולם אי לא חזיתיה דמית ודאי
חיישא לקלקולא שמא יבא לאחר שתנשא,
ותהא מקולקלת :רבי יהודה אומר כו'  -ולית
הלכתא כוותיה :אמרו לו  -לרבי יהודה
פקחת תנשא שוטה לא תנשא ,אלא אחת זו
ואחת זו תנשא:

)ב( ּ ֵבית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,לֹא ׁ ָש ַמ ְענ ּו אֶ ָּלא ְּבבָ אָ ה ִמן הַ ָּקצִ יר ,ו ְּבאוֹ ָת ּה ְמ ִדינָה,
ו ְּכ ַמעֲ ֶ ׂשה ׁ ֶשהָ יָה .אָ ְמר ּו לָ הֶ ן ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי ,אַ חַ ת הַ ָּבאָ ה ִמן הַ ָּקצִ יר ,וְ אַ חַ ת הַ ָּבאָ ה
ֵיתים ,וְ אַ חַ ת הַ ָּבאָ ה ִמן הַ ָּבצִ יר ,וְ אַ חַ ת הַ ָּבאָ ה ִמ ּ ְמ ִדינָה ִל ְמ ִדינָה .לֹא
ִמן הַ זּ ִ
ִד ְּבר ּו חֲכָ ִמים ַּב ָּקצִ יר אֶ ָּלא בַ הוֹ וֶה .חָ זְ ר ּו בֵ ית ִה ֵּלל ְלהוֹ רוֹ ת ְּכבֵ ית ׁ ַש ּ ַמאי:
רע"ב ) -ב( בבאה מן הקציר  -כמעשה
שהיה שהלכו בני אדם לקצור חטין ונשכו נחש
לאחד מהם ומת ,ובאה והודיעה בבית דין
ושלחו ומצאו כדבריה .ולא התירו חכמים

אלא דוגמתו שיהא הדבר קרוב ,אבל ממדינת
הים אינה נאמנת :אלא בהוה  -מעשה שהיה
כך היה ,והוא הדין לשאר מקומות:

ָשא וְ לֹא
ָשא וְ ִת ּטוֹ ל ְּכתֻ ָּב ָת ּהֵּ .בית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםִּ ,ת ּנ ֵ ׂ
)ג( ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםִּ ,ת ּנ ֵׂ
ִת ּטוֹ ל ְּכתֻ ָּב ָת ּה .אָ ְ ָמר ּו לָ הֶ ן ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאיִ ,ה ּ ַת ְר ּ ֶתם עֶ ְרוָ ה חֲמו ָּרה ,לֹא ַת ִּתיר ּו אֶ ת
הַ ּ ָממוֹ ן הַ ַּקל .אָ ְמר ּו לָ הֶ ן ּ ֵבית ִה ֵּללָ ,מצִ ינ ּו ׁ ֶשאֵ ין הָ אַ ִחים נִ כְ נ ִָסים לַ ּ ַנחֲלָ ה ַעל
ּ ִפיהָ  .אָ ְמר ּו לָ הֶ ם ֵּבית ׁ ַש ּ ַמאי ,וַ הֲ לֹא ִמ ּ ֵספֶ ר ְּכתֻ ָּב ָת ּה נִ ְלמוֹ דֶ ׁ ,שהוּא כוֹ ֵתב לָ ּה,
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יכי .וְ חָ זְ ר ּו בֵ ית ִה ֵּלל ְלהוֹ רוֹ ת ְּכ ִד ְב ֵרי
ׁ ֶש ִאם ִּת ּנָשְׂ ִאי ְלאַ חֵ רִּ ,ת ְּט ִלי ַמה ׁ ֶש ָּכתוּב ִל ִ
בֵ ית ׁ ַש ּ ַמאי:
רע"ב ) -ג( שאין האחים נכנסים  -לנחלת
בעלה ,דרחמנא אמר )דברים י"ז( על פי
שנים עדים .וגבי נשואין דידה הוא דאקילו

רבנן משום עגונה :מספר כתובתה  -מנוסח
הכתוב בשטר כתובה ,כשתנשאי לאחר ,והרי
היא נישאת ,ואם כן תטול כתובתה:

יב ְמ ּ ָת ּה ,וּבַ ת
ידהּ  ,חוּץ ֵמחֲמוֹ ָת ּה ,וּבַ ת חֲמוֹ ָת ּה ,וְ צָ ָר ָת ּה ,וִ ִ
ֶאֱמנִ ים ְלהַ ִע ָ
)ד( הַ כּ ֹל נ ָ
יתהֶ ׁ ,שהַ ְּכ ָתב מוֹ ִכיחַ ֵ .עד אוֹ ֵמרֵ ,מת ,וְ נִ שּׂ ֵ את ,וּבָ א
ַּב ְעלָ הַ .מה ּ ֵבין ּגֵט ְל ִמ ָ
אַ חֵ ר וְ אָ ַמר ,לֹא ֵמת ,הֲ ֵרי זוֹ לֹא ֵתצֵ א .עֵ ד אוֹ ֵמר ֵמת ו ְּׁשנַיִ ם אוֹ ְמ ִרים לֹא ֵמת,
אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּנִשּׂ ֵ אתֵ ּ ,תצֵ אְׁ .שנַיִ ם אוֹ ְמ ִרים ֵמת וְ עֵ ד אוֹ ֵמר לֹא ֵמת ,אַ ף ַעל ּ ִפי
ָשא:
ׁ ֶשלּ ֹא נִ שּׂ ֵ אתִּ ,ת ּנ ֵ ׂ
רע"ב ) -ד( חוץ מחמותה  -טעמא
דכולהו ,מפני ששונאות אותה ומתכוונות
לקלקלה .חמותה שונאתה ,שאומרת בלבה
זאת תאכל כל עמלי .בת חמותה אומרת זאת
תירש כל עמל אבי ואמי .יבמתה יראה שמא
סופה להיות צרתה .בת בעלה אומרת זאת
באה במקום אמי ותאכל כל עמלה :מה בין
גט למיתה  -דאמרינן אף הנשים שאין
נאמנות לומר מת בעלה ,נאמנות להביא
גיטה :שהכתב מוכיח  -דסמכינן עיקרא על
הגט .ואע"ג דעלייהו נמי סמכינן שצריכות
לומר בפני נכתב ובפני נחתם :עד אחד אומר

מת ונישאת  -לאו דוקא נישאת ,אלא
התירוה להנשא אע"פ שלא נישאת ,ואחר כך
בא עד אחד ואומר לא מת ,לא תצא מהתירה
הראשון :עד אחד אומר מת ושנים אומרים
לא מת  -כגון שהם פסולי עדות .ואשמועינן
הואיל והאמינה תורה עד אחד אין כאן תורת
עדות ,וכי היכי דחד חשיב ,פסולי עדות נמי
חשיבי ,הלכך הלך אחר רוב דעות ,בין כשרים
בין פסולים :שנים אומרים מת ואחד אומר
לא מת וכו'  -הא קמ"ל ,דאזלינן אחר רוב
דעות בפסולי עדות ,בין לקולא בין לחומרא:

ָשא וְ ִת ּטֹל
)ה( אַ חַ ת אוֹ ֶמ ֶרת ֵמת וְ אַ חַ ת אוֹ ֶמ ֶרת לֹא ֵמת ,זוֹ ׁ ֶשאוֹ ֶמ ֶרת ֵמת ִּת ּנ ֵ ׂ
ָשא וְ לֹא ִת ּטֹל ְּכתֻ ָּב ָת ּה .אַ חַ ת אוֹ ֶמ ֶרת
ְּכתֻ ָּב ָת ּה .וְ זוֹ ׁ ֶשאוֹ ֶמ ֶרת לֹא ֵמת לֹא ִת ּנ ֵ ׂ
ישוֹ ת זוֹ אֶ ת זוֹ  ,הֲ ֵרי
ֵמת וְ אַ חַ ת אוֹ ֶמ ֶרת ֶנה ֱַרגַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ,הוֹ ִאיל ו ַּמ ְכ ִח ׁ
ָשא ּוַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ְמ ִרים ,הוֹ ִאיל וְ זוֹ וָ זוֹ מוֹ דוֹ ת ׁ ֶשאֵ ינוֹ
אֵ לּ ּו לֹא יִ ּנ ְ ׂ
ָשא ּוֵ .עד אוֹ ֵמר ֵמת וְ ֵעד אוֹ ֵמר לֹא ֵמתִ ,א ּ ׁ ָשה אוֹ ֶמ ֶרת ֵמת וְ ִא ּ ׁ ָשה
קַ יָּם ,יִ ּנ ְ ׂ
ָשא:
אוֹ ֶמ ֶרת לֹא ֵמתֲ ,ה ֵרי זוֹ לֹא ִת ּנ ֵ ׂ
רע"ב ) -ה( אחת אומרת מת  -שתי צרות
הבאות ממדינת הים ,אחת אומרת מת בעלי

ואחת אומרת לא מת :ר"מ אומר הואיל
ומכחישות כו'  -ולית הלכתא כוותיה:

ָשא
)ו( הָ ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶשהָ ְלכָ ה ִהיא וּבַ ְעלָ ּה ִל ְמ ִדינַת הַ יָּם ,וּבָ אָ ה וְ אָ ְמ ָרה ֵמת ַּב ְע ִליִּ ,ת ּנ ֵ
וְ ִת ּטֹל ְּכתֻ ָּב ָת ּה ,וְ צָ ָר ָת ּה אֲ סו ָּרה .הָ יְ ָתה בַ ת יִ ּ ְשׂ ָראֵ ל לַ כּ ֹהֵ ןּ ,תֹאכַ ל ַּב ְּתרו ָּמה,
ידי עֲ בֵ ָרהַ ,עד
דִּ בְ ֵרי ַר ִּבי טַ ְרפוֹ ןַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ מֵ ר ,אֵ ין זוֹ ֶד ֶר ְך מוֹ צִ יאַ ּ ָתה ִמ ֵ
ָשא ,וַ אֲ סו ָּרה ִמ ֶּל ֱאכוֹ ל ַּב ְּתרו ָּמה:
ׁ ֶש ְּתהֵ א אֲ סו ָּרה ִל ּנ ֵׂ
רע"ב ) -ו( היתה בת ישראל לכהן  -אם
היתה צרתה בת ישראל לכהן ,תאכל בתרומה
בחזקת שבעלה קיים ,ואינה חוששת לעדות

צרתה ,שהואיל ואינה נאמנת להשיאה אינה
נאמנת לפוסלה .וכן הלכה:
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ָשא וְ ִת ּטֹל ְּכתֻ ָּב ָת ּה ,וַ חֲמוֹ ָת ּה
)ז( אָ ְמ ָרה ֵמת ַּב ְע ִלי וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ֵמת חָ ִמיִּ ,ת ּנ ֵ ׂ
אֲ סו ָּרה .הָ יְ ָתה בַ ת יִ שְׂ ָראֵ ל לַ כּ ֹהֵ ןּ ,תֹאכַ ל ַּב ְּתרו ָּמה ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי ַט ְרפוֹ ןַ .ר ִּבי
ָשא,
ידי עֲ בֵ ָרהַ ,עד ׁ ֶש ְּתהֵ א אֲסו ָּרה ִל ּנ ֵ ׂ
עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,אֵ ין זוֹ ֶד ֶר ְך מוֹ צִ יאַ ּ ָתה ִמ ֵ
וַ אֲ סו ָּרה לֶ אֱכוֹ ל ַּב ְּתרו ָּמהִ .קדֵּ ׁש אַ חַ ת ֵמחָ ֵמ ׁש נ ִָׁשים וְ אֵ ינוֹ יוֹ ֵד ַע אֵ יזוֹ ִקדֵּ ׁשָּ ,כל
אַ חַ ת אוֹ ֶמ ֶרת אוֹ ִתי ִקדֵּ ׁש ,נוֹ ֵתן ּגֵט ְ ָלכָ ל אַ חַ ת וְ אַ חַ ת ,ו ַּמ ִּניחַ ְּכתֻ ָּבה ּ ֵבינֵיהֶ ן
ידי
ו ִּמ ְס ּ ַת ֵּלק ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי ַט ְרפוֹ ןַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,אֵ ין זוֹ ֶד ֶר ְך מוֹ צִ יאַ ּת ּו ִמ ֵ
עֲ בֵ ָרהַ ,עד ׁ ֶש ִּי ּ ֵתן ּ ֵגט ו ְּכתֻ ָּבה ְלכָ ל אַ חַ ת וְ אֶ חָ תָּ .גזַל אֶ חָ ד ֵמח ֲִמ ּ ׁ ָשה וְ אֵ ין יוֹ ֵד ַע
ֵמאֵ יזֶה גָ זַלָּ ,כל אֶ חָ ד אוֹ ֵמר אוֹ ִתי גָ זַלַ ,מ ִּניחַ ְּגזֵלָ ה ּ ֵבינֵיהֶ ן ו ִּמ ְס ּ ַת ֵּלק ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי
ידי עֲ בֵ ָרהַ ,עד ׁ ֶש ְּי ׁ ַש ֵּלם
ַט ְרפוֹ ןַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,אֵ ין זוֹ ֶד ֶר ְך מוֹ צִ יאַ ּת ּו ִמ ֵ
ְּגזֵלָ ה ְלכָ ל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד:
רע"ב ) -ז( אמרה מת בעלי ואח"כ מת
חמי  -חמותה אסורה ,שאין כלה מעידה על
חמותה .ואע"ג דאמרה ברישא מת בעלי דתו
אינה כלתה והויא נכרית ,אפילו הכי לא
מהימנה :היתה בת ישראל לכהן תאכל

בתרומה  -ובהא נמי הלכה כר' טרפון .אבל
בקידש אחת מחמש נשים ואינו יודע איזה
מהן קידש ,וכן גזל אחד מחמשה ואינו יודע
איזה מהן גזל ,בתרווייהו הלכה כר"ע:

)ח( הָ ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶשהָ ְלכָ ה ִהיא וּבַ ְעלָ ה ִל ְמ ִדינַת הַ יָּם ו ְּבנ ָּה ִע ּ ָמהֶ ם ,וּבָ אָ ה וְ אָ ְמ ָרה ֵמת
ֱמנֶת
ֶאֱמנֶתֵ .מת ְּבנִ י וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ֵמת ַּב ְע ִלי ,אֵ ינ ָּה ֶנא ֶ
ַּב ְע ִלי וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ֵמת ְּבנִ י ,נ ֶ
וְ חוֹ ְׁש ִׁשים ִל ְדבָ ֶריהָ  ,וְ חוֹ לֶ צֶ ת וְ לֹא ִמ ְתי ּ ֶַב ֶמת:
רע"ב ) -ח( מת בעלי ואח"כ מת בני
נאמנת  -הואיל והיה לה בן ולא היתה
בחזקת זקוקה ליבם כשיצאה ,השתא נמי כי
אמרה מת בעלי ואח"כ מת בני שאין בה

זיקת יבם ,מהימנא .ואם באה להנשא לשוק,
חוששים לדבריה ,דשויתה לנפשה חתיכה
דאיסורא לעלמא ,וחולצת ולא מתיבמת:

ֱמנֶתֵ .מת
)ט( נִ ּ ַתן ִלי בֵ ן ִּב ְמ ִדינַת הַ יָּם ,וְ אָ ְמ ָר ּה ֵמת ְּבנִ י וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ֵמת ַּב ְע ִליֶ ,נא ֶ
ֱמנֶת .וְ חוֹ ְׁש ִׁשים ִל ְדבָ ֶריהָ  ,וְ חוֹ לֶ צֶ ת וְ לֹא
ַּב ְע ִלי וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ֵמת ְּבנִ י ,אֵ ינ ָּה ֶנא ֶ
ִמ ְתי ּ ֶַב ֶמת:
רע"ב ) -ט( אינה נאמנת  -ולא מהימנה
במגו דעדיין קיים דהא רוב נשים מתעברות
ויולדות .משום דאיכא מיעוט דמפילות.
וחזקה דקיימא ליבום כנגד הרוב .כבר"פ
דלקמן :וחולצת  -ובר"פ דלקמן בגמרא
מוקמינן למתניתין בגרושה דפסולה לכהונה
א"נ באמרה אני והוא נחבאנו במערה ואין
איש עמנו לבוא ולהעיד דאל"כ לא תחלוץ

אלא תתעגן כדלקמן בריש הפרק :שאין
האשה נאמנת לומר מת יבמי כו'  -כדפירש
הר"ב במשנה דלעיל ולא מתה אחותי כו'
דלא מקלקלה בהכי .הלכך לא דייקא
ומינסבא .ולשון הרמב"ם בפ"ג מה' יבום
שלא האמינו עד אחד אלא משום התרת
עגונה .ע"כ .והיא גופא מטעמא דאיתתא
דייקא הוא .כפי' הר"ב ריש פרק י':

)י( נִ ּ ַתן ִלי יָבָ ם ִּב ְמ ִדינַת הַ יָּם ,אָ ְמ ָרה ֵמת ַּב ְע ִלי וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ֵמת יְ בָ ִמי ,יְ בָ ִמי
ֱמנֶת .הָ ְלכָ ה ִהיא וּבַ ְעלָ ּה וִ יבָ ָמ ּה ִל ְמ ִדינַת הַ יָּם ,אָ ְמ ָרה ֵמת
וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ַּב ְע ִליֶ ,נא ֶ
ֶאֱמנֶתֶ ׁ .שאֵ ין הָ ִא ּ ׁ ָשה
ַּב ְע ִלי וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ֵמת יְ בָ ִמי ,יְ בָ ִמי וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ַּב ְע ִלי ,אֵ ינ ָּה נ ֶ
ָשא .וְ לֹא מֵ ָתה אֲ חוֹ ִתיֶ ׁ ,ש ִּת ָּכנֵס ְלבֵ יתוֹ  .וְ אֵ ין
ֱמנֶת לוֹ ַמר ֵמת יְ בָ ִמיֶ ׁ ,ש ִּת ּנ ֵ ׂ
ֶנא ֶ
יש ֶנא ֱָמן לוֹ ַמר ֵמת אָ ִחיֶ ׁ ,ש ְּיי ּ ֵַבם ִא ְׁש ּתוֹ  .וְ לֹא ֵמ ָתה ִא ְׁש ִּתיֶ ׁ ,ש ִּישּׂ ָ א אֲ חוֹ ָת ּה:
הָ ִא ׁ
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רע"ב ) -י( ניתן לי יבם במדינת הים -
שילדה חמותה במדינת הים ,והיא הלכה
בחזקת שאין לה יבם :מת בעלי ואח"כ מת

גמרא

יבמי וכו'  -דתרווייהו קא שריא נפשה לשוק,
נאמנת ומותרת לשוק בחזקתה הראשונה,
שהפה שאסר הוא הפה שהתיר:

 -יבמות דף קכ"א ע"א

תניא אמר רבן גמליאל ,פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה
אחת שנשברה והייתי מצטער על תלמיד חכם שבה ומנו רבי עקיבא
וכשעליתי ביבשה בא וישב ודן לפני בהלכה אמרתי לו בני מי העלך אמר
לי דף של ספינה נזדמן לי וכל גל וגל שבא עלי נענעתי לו ראשי מכאן
אמרו חכמים אם יבואו רשעים על אדם ינענע לו ראשו אמרתי באותה
שעה כמה גדולים דברי חכמים שאמרו מים שיש להם סוף מותרת מים
שאין להם סוף אסורה תניא א"ר עקיבא פעם אחת הייתי מהלך בספינה
וראיתי ספינה אחת שמטרפת בים והייתי מצטער על תלמיד חכם שבה
ומנו רבי מאיר כשעליתי למדינת קפוטקיא בא וישב ודן לפני בהלכה
אמרתי לו בני מי העלך אמר לי גל טרדני לחברו וחברו לחברו עד
שהקיאני ליבשה אמרתי באותה שעה כמה גדולים דברי חכמים שאמרו
מים שיש להם סוף אשתו מותרת מים שאין להם סוף אשתו אסורה:
רש"י על הגמרא
נענעתי לו ראשי  -ועבר על גבי והלך לו:
ינענע לו ראשו  -ידחה מפני השעה ולא

יתגרה בהן:

זוהר – בא דף מ' ע"ב
רעיא מהימנא )שמות יב( וְ יִ שּׂ ָ א הָ ָעם אֶ ת ְּבצֵ קוֹ טֶ ֶרם י ְֶח ָמץ וְ גוֹ ' .כ"ה ּ ִפקּ ו ָּדא דָּ א,
ש ָראֵ ל וְ יִ שּׂ ָ א הָ ָעם אֶ ת ְּבצֵ קוֹ
ְלבָ ֵער חָ ֵמץ .דְּ הָ א ּ ִפקּ ו ָּדא דָּ אִ ,א ְת ְמסַ ר ְלה ּו ְליִ ְ ׂ
טֶ ֶרם י ְֶח ָמץ .ו ְּכ ִתיב ּ ְשׂ אוֹ ר לא יִ ּ ָמצֵ א ְּבבָ ּ ֵתיכֶ ם ,וְ הָ א או ְּקמוּהָ חַ ְב ַריָּא ,וְ ָרזָא
ימנָאֵ ּ ,בין חָ ֵמץ ו ַּמ ָ ּצה דְּ כַ ּ ָמה דּ ו ְּכ ּ ֵתי ,דָּ א יֵצֶ ר ַרע ,וְ ָדא יֵצֶ ר טוֹ ב:
אוֹ ִק ְ
כ"ו ּ ִפקּ ו ָּדא ָּב ַתר דָּ אְ ,לסַ ּ ֵפר ִּב ְׁשבָ חָ א דִּ יצִ יאַ ת ִמצְ ַריִ ם ,דְּ ִאיה ּו ִחיּוּבָ א ַעל ַּבר
ימנָאָּ ,כל ַּבר נ ָׁש דְּ ִא ְׁש ּ ָת ֵעי
נ ָׁשְ ,ל ִא ְׁש ּ ָת ֵעי ְּבהַ אי ְׁשבָ חָ א ְל ָע ְל ִמין .הָ ִכי אוֹ ִק ְ
חדי ִּב ְׁש ִכינְ ּ ָתא
זַמין ִאיה ּו ְל ֶמ ֵ
ִּביצִ יאַ ת ִמצְ ַריִ ם ,ו ְּבהַ הוּא ִס ּפוּר חַ דֵּ י ְּבחֶ ְדוָ הִ ּ ,
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יה ,וְ קו ְּד ׁ ָשא
ְל ָע ְל ָמא דְּ אָ ֵתי דְּ הוּא חֵ ד ּו ִמכּ ָֹּלא ,דְּ הַ אי ִאיה ּו ַּבר נ ָׁש דְּ חַ דֵּ י ְּב ָמ ֵר ּ
ְּב ִר ְ
יך הוּא חַ דֵּ י ְּבהַ הוּא ִס ּפוּר:
נִיש קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה ,וְ אָ ַמר לוֹ ן ,זִ יל ּו
יך הוּא ְלכָ ל ּ ָפ ַמ ְליָיא דִּ ילֵ ּ
יה ׁ ַשעֲ ָתאָּ ,כ ׁ
ּ ֵב ּ
ילי ,דְּ קָ א ִמ ְׁש ּ ָתע ּו ָּבנַי ,וְ חַ דָּ אן ְּבפו ְּרקָ נִ יְּ .כ ֵדין ּ ֻכ ְ ּלה ּו
ו ְּׁש ָמע ּו ִס ּפו ָּרא דִּ ְׁשבָ חָ א דִּ ִ
ִמ ְת ַּכ ְּנ ִׁשין ,וְ אַ ְתיָין ו ִּמ ְתחַ ְּב ִרין ַּב ֲה ַדיְ יה ּו דְּ יִ שְׂ ָראֵ ל ,ו ְּׁש ָמע ּו ִס ּפו ָּרא דִּ ְׁשבָ חָ א ,דְּ קָ א
יה ְלקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא,
חַ דָּ אן ְּבחֶ ְדוָ א דְּ פו ְּרקָ נָא ְד ָמ ֵריהוֹ ןְּ ,כ ֵדין אַ ְתיָין וְ אוֹ ָדן לֵ ּ
יה ְּבאַ ְר ָעא,
ישא דְּ ִאית לֵ ּ
יה ַעל ַע ּ ָמא קַ דִּ ׁ ָ
ַעל ָּכל ִאינּ וּן נִ ִּסין וּגְ בו ָּרן וְ אוֹ ָדאן לֵ ּ
אריהוֹ ן:
דְּ חַ דָּ אן ְּבחֶ ְדוָ ה דְּ פו ְּרקָ נָא דְּ ָמ ִ
ש ָראֵ ל ְּבהַ הוּא ִס ּפו ָּרא יַהֲ בֵ י חֵ ילָ א
ילא ,וְ יִ ְ ׂ
יה חֵ ילָ א וּגְ בו ְּר ּ ָתא ְל ֵע ָּ
ְּכ ֵדין ִא ּתוֹ סָ ף לֵ ּ
יה ,וְ אוֹ ָדן
אריהוֹ ןְּ ,כ ַמ ְל ָּכא ,דְּ ִא ּתוֹ סָ ף חֵ ילָ א וּגְ בו ְּר ּ ָתאַּ ,כד ְמ ׁ ַש ְּב ִחין ְּגבו ְּר ּ ֵת ּ
ְל ָמ ֵ
ְ
יה ַעל ּ ֻכ ְ ּלה ּו .ו ְּבגִ ין ָּכךִ ,אית
יה ,וְ ִא ְס ּ ַת ָּלק יְ קָ ֵר ּ
יה ,וְ כֻ ְ ּלה ּו דַּ ח ֲִלין ִמקָ ֵמ ּ
לֵ ּ
ְל ׁ ַש ְּבחָ א ו ְּל ִא ְׁש ּ ָת ֵעי ְּב ִס ּפוּר דָּ א )דף מ"א ע"א( ְּכ ָמה דְּ ִא ְּת ַמרְּ .כגַ וְ ונָא דָּ א ,חוֹ בָ ה
ִאיה ּו ַעל ַּבר נ ָׁשְ ,ל ִא ְׁש ְּת ֵעי ּ ָת ִדיר קָ ֵמי קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ,ו ְּלפַ ְרסו ֵּמי נִ יסָ א
יסין דְּ ָעבַ ד:
ְּבכָ ל ִאי ּנוּן נִ ִּ
ְ
אֲמאי ִאיה ּו חוֹ בָ ָתא ,וְ הָ א קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא י ַָדע כּ ָֹּלאָּ ,כל ַמה
ימאַ ,
וְ ִאי ּ ֵת ָ
יהַ ,על ַמה דְּ ִאיה ּו ָעבַ ד,
אֲמאי ּ ִפ ְרסו ָּמא דָּ א קָ ֵמ ּ
ַ
דְּ הֲוָ ה ,וְ יֶהוֵ י ְלבָ ַתר דְּ נָא,
ְ
יה ְּבכָ ל
וְ ִאיה ּו י ַָדע .אֶ ָּלא וַ דַּ אי ִאצְ ְט ִריך ַּבר נ ָׁש ְלפַ ְרסו ֵּמי נִ יסָ א ,ו ְּל ִא ְׁש ּ ָת ֵעי קָ ֵמ ּ
ילא ִמ ְת ַּכ ְּנ ִׁשין,
ַמה דְּ ִאיה ּו ָעבַ דְּ ,בגִ ין דְּ ִאינּ וּן ִמ ִ ּלין סַ ְ ּל ִקין ,וְ כָ ל ּ ָפ ַמ ְליָא דִּ ְל ֵע ָּ
וְ חָ ָמאן לוֹ ן ,וְ אוֹ ָדאן ּ ֻכ ְ ּלה ּו ְלקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ילא
יה ָעלַ יְ יה ּו ֵע ָּ
יך הוּא ,וְ ִא ְס ּ ַת ָּלק יְ קָ ֵר ּ
וְ ַת ּ ָתא:
ימא ְל ָמאי
ְּכגַ וְ ונָא דָּ אַ ,מאן דְּ ִא ְׁש ּ ָת ֵעי ו ְּמפָ ֵרט חֶ ְטאוֹ י ַעל ָּכל ַמה דְּ ָעבַ דִ ,אי ּ ֵת ָ
יך .אֶ ָּלא ְמקַ ְט ְרגָ א קָ ִאים ּ ָת ִדיר קָ ֵמי קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ִאצְ ְט ִר ְ
יך הוּאְּ ,בגִ ין ְל ִא ְׁש ְּת ֵעי
ו ְּל ִמ ְת ַּבע חוֹ בֵ י ְּבנֵי נ ׁ ָָשא ,ו ְּל ִמ ְת ַּבע עֲ לֵ יהוֹ ן דִּ ינָאֵ ּ .כיוָ ן דְּ אַ ְקדִּ ים ַּבר נ ָׁש,
ו ְּמפָ ֵריט חֶ ְטאוֹ יָּ ,כל חַ ד וְ חַ ד ,לָ א אַ ְׁש ִאיר ּ ִפ ְט ָרא דְּ פו ָּמא ְלהַ הוּא ְמקַ ְט ְרגָ א ,וְ לָ א
יתא ,ו ְּלבָ ַתר ִמ ְׁש ּ ָת ֵעי
יה דִּ ינָא .דְּ הָ א ּ ָת ִדיר ּ ָתבַ ע דִּ ינָא ְּבקַ ְד ִמ ָ
י ִָכיל ְל ִמ ְת ַּבע ָעלֵ ּ
ְ
ְ
יה ְלבַ ר נ ָׁש ְלאַ ְקדְּ ָמא ,ו ְּלפָ ֵרט
ו ְּמקַ ְט ֵרג ּ ְפלוֹ נִ י ָעבֵ ד ַּכך .וְ ַעל דָּ אִ ,אצְ ְט ִריך לֵ ּ
חֶ ְטאוֹ י:
ֵיה
יה ,ו ְּכ ֵדין ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמנ ּ
יה ּ ִפ ְט ָרא דְּ פו ָּמא ָעלֵ ּ
ּ ֵכיוָ ן דִּ ְמקַ ְט ְרגָ א חָ ֵמי דָּ א ,לֵ ית לֵ ּ
יה,
ִמכּ ֹל וָ כֹלִ .אי ּ ָתב ְּב ִתיו ְּב ּ ָתא יֵאוֹ ת ,וְ ִאי לָ או ,הָ א ְמקַ ְט ְרגָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ָעלֵ ּ
יה ,חוֹ בוֹ י ַּכ ְך וְ כָ ְךַ .על
וְ אָ ַמר ּ ְפלוֹ נִ י דְּ אָ ָתא ְלקָ ָמ ְך ְּב ּתו ְּקפָ א דְּ אַ ּ ִפיןָּ ,ב ִעיט ְּב ָמ ֵר ּ
ימנָא קָ ֵמי
דָּ א יֵאוֹ ת ְל ִאזְ דַּ ה ֲָרא ַּבר נ ָׁש ְּבכָ ל הָ נֵיְּ ,בגִ ין דְּ יִ ְׁש ְּתכַ ח ַע ְבדָּ א ְמהֵ ָ
קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא:
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חק לישראל – פרשת בא יום ג'
הלכה – הרמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק כא'
)יז( לא יהלכו בנות ישראל פרועי ראש בשוק אחת פנויה ואחת אשת איש ולא תלך
אשה בשוק ובנה אחריה גזירה שמא יתפשו בנה ותלך אחריו להחזירו ויתעללו בה
הרשעים שתפסוהו דרך שחוק:
)יח( אסור להוציא שכבת זרע לבטלה לפיכך לא יהיה אדם דש מבפנים וזורה מבחוץ
ולא ישא קטנה שאינה ראויה לילד אבל אלו שמנאפין ביד ומוציאין שכבת זרע לא די
להם שאיסור גדול הוא אלא שהעושה זה בנדוי הוא יושב ועליהם נאמר ידיכם דמים
מלאו וכאילו הרג הנפש:

מוסר -

מלוקט

יש וְ יִ ָּלפֵ ת ִּכי ַעל יְ ֵדי ִה ְס ּ ַת ְּכלוּת ָּבעֲ ָריוֹ ת
ִמ ִּני שִׂ ים אָ ָדם ַעל לֵ ב חַ ְטאוֹ ת נְ עו ָּריו ֶיח ֱַרד הָ ִא ׁ
אוֹ ָתם ַהצוּרוֹ ת נִ ְק ְבע ּו ְב ַד ְע ּתוֹ וְ הַ שּׂ ָ ָטן וְ יֵצֶ ר הָ ַרע ְמ ִביאָ ם ְל ֶנגֶד ֵעינָיו ּ ָת ִמיד וְ זֶה גוֹ ֵרם
ילי הֲ לֹא ִת ְראֶ ה ֵער וְ אוֹ נָן ׁ ֶשהָ י ּו ְבנֵי ְׁשמוֹ נָה ׁ ָשנִ ים ְ ּבנֵי יְ הו ָּדה
ְלהַ ְׁש ִחית ז ְַרעוֹ וְ הוּא ָעוֹ ן ּ ְפ ִל ִ
הַ צַ דִּ יק נ ְֶכדֵּ י ַיעֲ קֹב אָ ִבינ ּו ָעלָ יו הַ ּ ׁ ָשלוֹ ם ְּב ִחיר ׁ ֶש ְ ּבאָ בוֹ ת וְ נִ ְכ ְרת ּו הֲ גַ ם ׁ ֶשהָ י ּו נְ ׁ ָשמוֹ ת ֶע ְליוֹ נוֹ ת.
ידי כָ ְך ַעל
ֲשר י ֶׁש לוֹ לֵ בַ .יח ֲׁשוֹ ב ַּכ ּ ָמה וְ כַ ּ ָמה ּ ְפ ָע ִמים ָּבא ִל ֵ
וְ הוּא עֲ וֹ ן דּ וֹ ר הַ ּ ַמבּ וּל .וְ ָהאָ ָדם א ׁ ֶ
יְ ֵדי ִה ְרהו ִּרים וְ הַ ּיֵצֶ ר הָ ָרע ַמ ְט ֵעה ּו ׁ ֶשהָ יָ ה ְבאוֹ נֶס .אֲ בָ ל אֵ ין ְ ּב ִפיה ּו נְ כוֹ נָה ִּכי הוּא ּפוֹ ׁ ֵש ַע
ידי ִה ְרהוּר וְ ַעל יְ ֵדי זֶה ִה ְר ָּבה ְלהַ ְׁש ִחית וְ הָ ַרג
ּ ָגמוּר ִּכי ַעל יְ ֵדי ִה ְס ּ ַת ְּכלוּת ָּבעֲ ָריוֹ ת ָּבא ִל ֵ
ְ
יָשוּב ִ ּב ְת ׁשוּבָ ה וְ יִ ְת ַמ ְר ֵמר
אֶ ת ָּבנָיו וְ ִט ּ ֵמא חוֹ ָת ָמא ְד ַמ ְל ָּכא .וְ גָ ְבר ּו ַרח ֲָמיו ְלהַ אֲ ִריך אַ ּפוֹ אוּלַ י ׁ
ְּבוִ דּ וּי וַ ח ֲָר ָטה וְ ׁ ָשב וְ ָרפָ א לוֹ :

ð"òì

äðæåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî äðæåñ ïá ãåã äùî ,ä÷éãö ïá ïúðåé ,äøù ïá íééç áàæ
.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,äçîù úá äëìî
כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

