1

חק לישראל – פרשת כי תשא יום ג'
תורה -

שמות פרק ל'

)כא( וְ ָרחֲצ ּו יְ ֵדיהֶ ם וְ ַרגְ לֵ יהֶ ם וְ לֹא יָמֻ ת ּו וְ הָ יְ ָתה לָ הֶ ם חָ ק עוֹ לָ ם לוֹ ו ְּלז ְַרעוֹ
ֹתם) :כא( וְ ָרחֲצ ּו יְ ֵדיהֶ ם וְ ַרגְ לֵ יהֶ ם וְ לֹא יָמֻ ת ּו וְ הָ יְ ָתה לָ הֶ ם חָ ק עוֹ לָ ם לוֹ ו ְּלזַ ְרעוֹ ְל ֹדר ָֹתם:
ְל ֹדר ָ
יה וְ ִל ְבנוֹ ִהי ְל ָד ֵריהוֹ ן:
)כא( וִ יקַ דְּ ׁשוּן יְ ֵדיהוֹ ן וְ ַרגְ לֵ יהוֹ ן וְ לָ א יְ מוּתוּן ו ְּתהֵ י ְלהוֹ ן ְקיָם ָעלָ ם לֵ ּ

משה ּ ֵלאמֹר:
משה ּ ֵלאמֹר) :כב( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)כב( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ

)כב( ו ַּמ ִּליל יְ ָי ִעם

ימר:
ֹשה ְל ֵמ ָ
מ ֶׁ

ְמן ּ ֶב ֶׂשם ַמחֲצִ יתוֹ
ֲמ ׁש ֵמאוֹ ת וְ ִק ּנ ָ
ש ִמים רֹא ׁש ָמר דְּ רוֹ ר ח ֵ
)כג( וְ אַ ּ ָתה קַ ח ְל ָך ְּב ָ ׂ
ֹאש ָמר
ש ִמים ר ׁ
אתיִ ם) :כג( וְ אַ ּ ָתה קַ ח ְל ָך ְ ּב ָ ׂ
ֹשם ח ֲִמ ּ ִׁשים ו ָּמ ָ
אתיִ ם ו ְּקנֵה ב ֶׂ
ח ֲִמ ּ ִׁשים ו ָּמ ָ
אתיִ ם:
ֹשם ח ֲִמ ּ ִׁשים ו ָּמ ָ
אתיִ ם ו ְּקנֵה ב ֶ ׂ
שם ַמחֲצִ יתוֹ ח ֲִמ ּ ִׁשים ו ָּמ ָ
ֲמ ׁש ֵמאוֹ ת וְ ִק ְּנ ָמן ּ ֶב ֶ ׂ
דְּ רוֹ ר ח ֵ

)כג(

אתן וְ חַ ְמ ִׁשין ו ְּקנֵה
יה ַמ ְתקַ ל ָמ ָ
ֲמ ׁש ְמאָ ה וְ ִק ּנ ְָמן ּ ֶב ֶׂשם ּ ַפ ְלגּ וּתֵ ּ
ירא ַד ְכיָא ַמ ְתקַ ל ח ֵ
ישא ֵמ ָ
וְ אַ ְּת סַ ב לָ ְך בּ ו ְּס ִמין ֵר ׁ ָ
אתן וְ חַ ְמ ִׁשין:
בו ְּס ָמא ַמ ְתקַ ל ָמ ָ

ֲמ ׁש ֵמאוֹ ת ְ ּב ׁ ֶשקֶ ל
מן זַיִ ת ִהין) :כד( וְ ִקדָּ ה ח ֵ
ֲמ ׁש ֵמאוֹ ת ְּב ׁ ֶשקֶ ל הַ קּ ֶֹד ׁש וְ ׁ ֶש ֶ
)כד( וְ ִקדָּ ה ח ֵ
ֵיתא ְמלֵ א ִהינָא:
ֲמ ׁש ְמאָ ה ְּב ִס ְל ֵעי קו ְּד ׁ ָשא ו ְּמ ׁ ַשח ז ָ
יע ָתא ַמ ְתקַ ל ח ֵ
מן ַזיִ ת ִהין) :כד( ו ְּקצִ ָ
הַ קּ ֶֹד ׁש וְ ׁ ֶש ֶ

שה רֹקֵ חַ ׁ ֶש ֶמן ִמ ְׁשחַ ת
ית אֹ תוֹ ׁ ֶש ֶמן ִמ ְׁשחַ ת ק ֶֹד ׁש רֹקַ ח ִמ ְרקַ חַ ת ַמעֲ ֵׂ
)כה( וְ ָעשִׂ ָ
שה רֹקֵ חַ ׁ ֶשמֶ ן ִמ ְׁשחַ ת
ית אֹ תוֹ ׁ ֶש ֶמן ִמ ְׁשחַ ת ק ֶֹד ׁש רֹקַ ח ִמ ְרקַ חַ ת ַמעֲ ֵ ׂ
ק ֶֹד ׁש יִ ְהיֶה) :כה( וְ ָעשִׂ ָ
ק ֶֹד ׁש יִ ְהיֶה:

יה ְמ ׁ ַשח ְרבוּת קו ְּד ׁ ָשא בּ וֹ סֶ ם ְמבַ ּ ָסם עוֹ בַ ד בּ ו ְּס ָמנ ּו ְמ ׁ ַשח ְרבוּת קו ְּד ׁ ָשא יְ הֵ א:
ָת ּ
)כה( וְ ַת ְע ּ ֵבד י ֵ

רש"י
)כא( ולא ימותו  -לחייב מיתה על המשמש
במזבח ואינו רחוץ ידים ורגלים שהמיתה
הראשונה לא שמענו אלא על הנכנס להיכל:
)כג( בשמים ראש  -חשובים :וקנמן בשם -
לפי שהקנמון קליפת עץ הוא יש שהוא טוב
ויש בו ריח טוב וטעם ויש שאינו אלא כעץ
לכך הוצרך לומר קנמן בשם מן הטוב:
מחציתו חמשים ומאתים  -מחצית הבאתו
תהא חמשים ומאתים נמצא כולו חמש מאות
כמו שיעור מר דרור א"כ למה נאמר בו
חצאין גזירת הכתוב הוא להביאו לחצאין
להרבות בו ב' הכרעות שאין שוקלין עין בעין
וכן שנויה בכריתות )דף ה( :וקנה בשם  -קנה
של בשם לפי שיש קנים שאינן של בשם הוצרך
לומר בשם :חמשים ומאתים  -סך משקל
כולו:

)כד( וקדה  -שם שורש עשב ובלשון חכמים
קציעה :הין  -י"ב לוגין ונחלקו בו חכמי
ישראל ר"מ אומר בו שלקו את העקרין אמר
לו רבי יהודה והלא לסוך את העקרין אינו
סיפק אלא שראום במים שלא יבלעו את
השמן ואח"כ הציף עליהם השמן עד שקלט
הריח וקפחו לשמן מעל העקרין:
)כה( רקח מרקחת  -רקח שם דבר הוא
והטעם מוכיח שהוא למעלה והרי הוא כמו
רקע רגע ואינו כמו )ישעיה נא( רוגע הים
וכמו )שם מב( רוקע הארץ שהטעם למטה
וכל דבר המעורב בחבירו עד שזה קופח מזה
או ריח או טעם קרוי מרקחת :רקח מרקחת
 רקח העשוי ע"י אומנות ותערובות :מעשהרוקח  -שם האומן בדבר:
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חק לישראל – פרשת כי תשא יום ג'
נביא

– מלכים א' פרק יח' ל'-לד'

ֹאמר אֵ ִליָּה ּו ְלכָ ל הָ ָעם ְּג ׁש ּו אֵ לַ י וַ ִּי ְּג ׁש ּו כָ ל הָ ָעם אֵ לָ יו וַ יְ ַר ּ ֵפא אֶ ת ִמזְ ַּבח
)ל( וַ יּ ֶ
יְ הֹוָ ה הֶ הָ רוּס) :ל( ואמר אליהו לכל עמא אתקריבו לותי וקריבו כל עמא לותיה ובנא ית מדבחא דיי
דהוה מפגר:

אֲשר הָ יָה ְדבַ ר
ש ֵרה אֲבָ נִים ְּכ ִמ ְס ּ ַפר ִׁש ְבטֵ י ְבנֵי יַעֲ קֹב ׁ ֶ
)לא( וַ ִּי ַּקח אֵ ִליָּה ּו ְׁש ּ ֵתים ֶע ְ ׂ
יְ הֹוָ ה אֵ לָ יו לֵ אמֹר יִ שְׂ ָראֵ ל יִ ְהיֶה ְׁש ֶ ָ
מך) :לא( ונסיב אליהו תרתא עסרי אבניא למנין שבטי בני
יעקב די הוה פתגמא דיי עמיה למימר ישראל יהי שמך:

אתיִ ם ז ֶַרע
)לב( וַ ִּי ְבנֶה אֶ ת הָ אֲבָ נִ ים ִמזְ ֵּבחַ ְּב ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה וַ יּ ַַעשׂ ְּת ָעלָ ה ְּכבֵ ית סָ ַ
בחַ ) :לב( ובנא ית אבניא מדבחא בשמא דיי ועבד מזיקתא כבית סאתן זרעא סחור סחור
סָ ִביב לַ ּ ִמזְ ֵּ
למדבחא:

עצִ ים) :לג( וסדר
ָשם ַעל הָ ֵ
וַ יַּעֲ ר ְֹך אֶ ת הָ ֵעצִ ים וַ יְ נ ּ ַַתח אֶ ת הַ ּ ָפר וַ יּ ֶ ׂ

)לג(
תורא ושוי על אעיא:

ית אעיא והדים ית

ֹאמר ְׁשנ ּו
ֹאמר ִמ ְלא ּו אַ ְר ָּב ָעה כַ דִּ ים ַמיִ ם וְ יִ צְ ק ּו ַעל הָ עֹלָ ה וְ ַעל הָ ֵעצִ ים וַ יּ ֶ
)לד( וַ יּ ֶ
ש ּו) :לד( ואמר מלו ארבע כדין מיא ואריקו על עלתא ועל אעיא ואמר
ֹאמר ׁ ַש ֵּל ׁש ּו וַ יְ ׁ ַש ֵּל ׁ
וַ ִּי ְׁשנ ּו וַ יּ ֶ
תנו ותנו ואמר תליתו ותליתו:

רש"י
)ל( וירפא את מזבח ה' ההרוס  -בנה מזבח,
והזכיר לישראל להיות מזבח ה' עולה על
לבם ושגור בפיהם ,שהיה הרוס ונפגר ובטל
שמו והזכרתו מפי כל עשרת השבטים ,כך
שמעתי פשוטו .ומדרשו שמעתי ,ששאול בנה
מזבח בהר הכרמל ,וזהו שאמר )שמואל א טו
יב( :בא שאול הכרמלה והנה מציב לו יד,
ולהלן )בראשית לג כ( הוא אומר :ויצב שם
מזבח ,ומלכי ישראל הרסו כל המזבחות
והבמות שבארצם שנעשה לשם שמים ,ובנה
אליהו מזבח זה של שאול ,שהיה הרוס:
)לא( אשר היה דבר ה' אליו לאמר ישראל
יהיה שמך  -למה נאמר כאן ,לפי שביום
שנגלתה שכינה על יעקב בבית אל וקראו
ישראל ,בו ביום אמר לו :גוי וקהל גוים יהיה

כתובים

ממך ,עתידין בניך להקהל כשאר עמים,
ולבנות מזבח להקטיר עליו בשעת איסור
הבמות ,ואני מתרצה בדבר ,בבראשית רבה
)פב ה(:
)לב( תעלה  -פושאד"ו בלעז .כבית סאתים
 רחבו בית סאתים ,מאה על חמשים ,כחצרהמשכן:
)לד( כדים מים  -להגדיל את הנס .ויצקו -
אלישע )יצק( על ידיו ,ונעשו אצבעותיו
כמעיינות ונתמלאה התעלה ,הוא שנאמר
)מלכים ב ג יא( :פה אלישע בן שפט אשר יצק
מים על ידי אליהו ,ונעשה נס במים על ידיו,
ראוי הוא שיעשה הנס במים על ידיו )אליהו
רבה פרק יז(:

 -משלי יט' ד'-ח'

יש ַמ ּ ָתן:
ַר ִּבים יְ חַ לּ ּו ְפנֵי נ ִָדיב וְ כָ ל הָ ֵר ַע ְל ִא ׁ

)ו(
יהיב מוהבתא:

)ו( סגיעי דמשמשין קדם רבא ודלבישין
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) ז(

אֲמ ִרים לֹא }לוֹ { הֵ ּ ָמה:
ָּכל אֲחֵ י ָר ׁש שְׂ נֵאֻ ה ּו אַ ף ִּכי ְמ ֵר ֵעה ּו ָרחֲק ּו ִמ ּ ֶמנּ ּו ְמ ַרדֵּ ף ָ

)ז( כולהון רחמוי דמסכנא סנין ליה ואף חברוי רחקין מניה איכא דטרך במלוי לא שריר:

)ח( ֹקנֶה ֵּלב אֹ הֵ ב נַפְ ׁשוֹ ׁש ֵֹמר ְּתב ּונָה ִל ְמצֹא טוֹ ב:

)ח( קני לבא טבא רחם נפשיה נטר ביונה

משכח טבתא:

ֵעד ְׁשקָ ִרים לֹא יִ ּנָקֶ ה וְ י ִָפיחַ ְּכז ִָבים יֹאבֵ ד:

)ט (
נאבד:

)ט( סהדא דשקרא לא נזדכא ודמועי כדבותא

ש ִרים:
לֹא נָאוֶה ִל ְכ ִסיל ּ ַתעֲ נוּג אַ ף ִּכי ְל ֶעבֶ ד ְמ ׁשֹל ְּב ָ ׂ

) י(
לא לעבדא דנשתלט ברברבנין:

)י( לא יאי לסכלא פנוקא אף

רש"י
)ו( רבים יחלו פני נדיב וכל הרע  -הכל
נעשים רעים .לאיש מתן  -יש לפותרו בנותני
צדקה ויש לפותרו במרביצי תורה:
)ז( כל אחי רש  -קרוביו .אף כי מרעהו
רחקו  -וכל שכן מרעיו ושושביניו ואוהביו.
מרדף אמרים לא המה  -אומר פלוני ופלוני
קרובי ופלוני ופלוני מרעי והכל דברי הבל,
ויש לפותרו במי שהוא רש בתורה ובמעשים
טובים .מרדף אמרים לא המה  -מחזר
להורות הלכ' ולאו בידו ,והמדרש פותרו
ביוסף שהיה מוציא על אחיו דבה ואמר
לאביו שהן חשודין על אבר מן החי לכך
שנאוהו ונקרא רש לפי שהיה מוציא דבת שקר

משנה

עליהם .ומחזר אחר אמרים לא המה  -לו
קרינן ומרדף אמרים להנאתו ולענין יוסף לו
המה ,כי עליו חזרו דבתו הוא היה אומר
שהיו אוכלים אבר מן החי והכתוב מעיד
עליהם אפילו בשעת הקלקלה היו שוחטין
שעיר עזים שנאמר וישחטו שעיר עזים
)בראשית לו( הוא אמר שהיו מזלזלין בבני
השפחות לכך לעבד נמכר יוסף ,הוא אמר
שהיו נותנים עיניהם בבנות הארץ אמר
הקב"ה חייך שאני מגרה בך את הדוב לכך
ותשא אשת אדוניו וגו' )בראשית לט( )בב"ר(:
)י( לא נאוה לכסיל תענוג אף כי לעבד -
ק"ו הוא שאין נאה שעבד ימשול בנדיבים:

 -כתובות פרק ה'

אתיִ ם וְ אַ ְל ָמנָה ָמנֶהִ ,אם ָרצָ ה ְלהוֹ ִסיף
)א( אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאָ ְמר ּו ְּבתוּלָ ה גּ וֹ בָ ה ָמ ַ
נִת ָּג ְר ׁ ָשה ֵּבין ִמן הָ אֵ רו ִּסין ּ ֵבין ִמן
אֲ ִפלּ ּו ֵמאָ ה ָמנֶה ,יוֹ ִסיף .נִ ְתאַ ְר ְמלָ ה אוֹ ְ
הַ ִּנשּׂ ו ִּאין ,גּ וֹ בָ ה אֶ ת הַ כּ ֹלַ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן עֲ ז ְַריָה אוֹ ֵמרִ ,מן הַ ִּנשּׂ ו ִּאין ,גּ וֹ בָ ה
אתיִ ם וְ אַ ְל ָמנָה ָמנֶהֶ ׁ ,שלּ ֹא כָ ַתב לָ ּה
אֶ ת הַ כּ ֹלִ .מן הָ אֵ רו ִּסיןְּ ,בתוּלָ ה גּ וֹ בָ ה ָמ ַ
אֶ ָּלא ַעל ְמנָת ְלכָ נְ סָ ּהַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרִ ,אם ָרצָ ה כּ וֹ ֵתב ִל ְבתוּלָ ה ְׁשטָ ר ׁ ֶשל
אתיִ ם וְ ִהיא כוֹ ֶתבֶ ת ִה ְתקַ ַּב ְל ִּתי ִמ ּ ְמ ָך ָמנֶה ,ו ְּלאַ ְל ָמנָה ָמנֶה וְ ִהיא כוֹ ֶתבֶ ת
ָמ ַ
ָ
אתיִ ם
ִה ְתקַ ַּב ְל ִּתי ִמ ּ ְמך ח ֲִמ ּ ִׁשים זוּזַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרָּ ,כל הַ ּפוֹ חֵ ת ִל ְבתוּלָ ה ִמ ּ ָמ ַ
ו ְּלאַ ְל ָמנָה ִמ ָמנֶה ,הֲ ֵרי זוֹ ְּב ִעילַ ת זְ נוּת:
רע"ב ) -א( אף על פי  -אם רצה להוסיף
אפילו מאה מנה יוסיף  -ולא אמרינן שאינו
רשאי כדי שלא לבייש את מי שאין לו :שלא
כתב לה  -תוספת מדעתו ,אלא על מנת

לכונסה :והיא כותבת  -אע"פ שלא נתקבלה
מוחלת וכותבת שנתקבלה :ר' מאיר אומר כו'
 -והלכה כר"מ בגזירותיו:
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שר ח ֶֹד ׁש ִמ ּ ׁ ֶש ְּתבָ ָע ּה הַ ַּב ַעל ְלפַ ְרנֵס אֶ ת ַעצְ ָמ ּה.
)ב( נוֹ ְתנִ ין ִל ְבתוּלָ ה ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
יש ְלפַ ְרנֵס אֶ ת ַעצְ מוֹ  .ו ְּלאַ ְל ָמנָה ְׁשל ִֹׁשים
ו ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶשנּ וֹ ְתנִ ין לָ ִא ּ ׁ ָשהָּ ,כ ְך נוֹ ְתנִ ין לָ ִא ׁ
נִשׂ א ּו ,אוֹ כֶ לֶ ת ִמ ּ ׁ ֶשלּ וֹ וְ אוֹ כֶ לֶ ת ַּב ְּתרו ָּמהַ .ר ִּבי טַ ְרפוֹ ן אוֹ מֵ ר,
יע זְ ַמן וְ לֹא ּ ְ
יוֹ ם .הַ ִּג ַ
נוֹ ְתנִ ין לָ ּה הַ כּ ֹל ְּתרו ָּמהַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמרֶ ,מחֱצָ ה חֻ ִ ּלין ּו ֶמחֱצָ ה ְּתרו ָּמה:
רע"ב ) -ב( נותנין לבתולה  -זמן לכנסה
לחופה מיום שתבעה הבעל לאחר שקידשה
להזהירה על עסקי חופה להכין תכשיטיה:
לפרנס עצמה  -בתכשיטיה י"ב חודש ,דכתיב
)בראשית כ"ד( תשב הנערה אתנו ימים ,ומאי
ימים ,שנה ,דכתיב )ויקרא כ"ד( ימים תהיה
גאולתו :לפרנס עצמו  -בצרכי סעודה
וחופה :ולאלמנה שלשים יום  -שאינה
טורחת כ"כ בתכשיטיה שכבר יש בידה :ולא
נשאו  -שהבעלים מעכבים .ואיידי דתנא
רישא בדידהי תנא סיפא נמי בדידהי :ואוכלת
בתרומה  -ואם כהן הוא והיא ישראלית
שמשעה שקידשה אוכלת בתרומה מן התורה,

דכתיב )שם כ"ב( וכהן כי יקנה נפש קנין
כספו ,והאי קנין כספו הוא ,אלא דרבנן גזור
על בת ישראל המאורסת לכהן שלא תאכל
בתרומה גזירה שמא ימזגו לה כוס בבית
אביה ותשקה לאחיה ולאחותיה ,וכשהגיע
הזמן ולא נישאת שאוכלת משלו אינה אוכלת
בבית אביה אלא בעלה כהן מייחד לה מקום
ומאכילה שם וליכא למגזר תו שמא תשקה
מכוס של תרומה לאחיה ולאחיותיה :נותנים
לה הכל תרומה  -אם ירצה .וכשיגיעו ימי
טומאתה תמכרנה ותקח חולין :ר' עקיבא
אומר מחצה חולין  -לאכול בימי טומאתה:

)ג( הַ ּיָבָ ם אֵ ינוֹ ַמאֲ ִכיל ַּב ְּתרו ָּמהָ .עשְׂ ָתה ִׁש ּ ׁ ָשה ח ֳָד ִׁשים ִּב ְפנֵי הַ ַּב ַעל וְ ִׁש ּ ׁ ָשה
ח ֳָד ִׁשים ִּב ְפנֵי הַ יָּבָ ם ,וַ אֲ ִפלּ ּו ּכ ָֻּלן ִּבפְ נֵי הַ ַּב ַעל ,חָ סֵ ר יוֹ ם אֶ חָ ד ִּב ְפנֵי הַ יָּבָ ם ,אוֹ
כֻ ָּלן ִּב ְפנֵי הַ יָּבָ ם ,חָ סֵ ר יוֹ ם אֶ חָ ד ִּב ְפנֵי הַ ַּב ַעל ,אֵ ינָהּ אוֹ כֶ לֶ ת ַּב ְּתרו ָּמה .זוֹ ִמ ְׁשנָה
אשוֹ נָהֵ ּ .בית דִּ ין ׁ ֶשל אַ ח ֲֵריהֶ ן אָ ְמר ּו ,אֵ ין הָ ִא ּ ׁ ָשה אוֹ כֶ לֶ ת ַּב ְּתרו ָּמהַ ,עד
ִר ׁ
ׁ ֶש ִּת ָּכנֵס לַ חֻ ּ ָפה:
רע"ב ) -ג( היבם אינו מאכיל בתרומה -
בעודה שומרת יבם ,דכתיב )ויקרא כ"ב( וכהן
כי יקנה נפש קנין כספו ,והאי קנין אחיו הוא:
עשתה ששה חדשים בפני הבעל  -מהנך י"ב
חודש הקבועים לה משתבעה הבעל :או
אפילו כולן בפני הבעל ואחד בפני היבם -
אף על גב דרובא בפני הבעל ,סוף סוף לא
נתחייב במזונותיה בחייו .והוא הדין נמי אם
נתחייב בחייו לא אכלה משמת ,דקנין כספו
פקע ,אלא דאי כולם בפני הבעל הוא אכלה

מיהא בחייו :או כולן בפני היבם  -ואצ"ל אם
היו כולן בפני היבם :זו משנה ראשונה -
דמשהגיע זמן אוכלת בתרומה :אין האשה
אוכלת  -דחיישינן שמא ימצא בה מום
ונמצאת זרה למפרע שהיה מקחו מקח טעות.
ולמשנה ראשונה שמא ימצא בה מום לא
חיישינן ,וליכא למיחש נמי שמא תשקה
לאחיה ולאחיותיה דהא מייחד לה דוכתא,
הילכך שרי לה לאכול בתרומה משהגיע זמן:

שה וְ אוֹ כֶ לֶ ת .הַ ּמוֹ ָתרַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר
יש ַמעֲ ֵ ׂשי יְ ֵדי ִא ְׁש ּתוֹ  ,הֲ ֵרי זוֹ עוֹ ָ ׂ
)ד( הַ ּ ַמ ְקדִּ ׁ
אוֹ ֵמר ,הֶ ְקדֵּ ׁשַ .ר ִּבי יוֹ חָ נָן הַ ּ ַסנְ דְּ לָ ר אוֹ ֵמר ,חֻ ִ ּלין:
רע"ב ) -ד( הרי זו עושה ואוכלת  -שתקנו
מזונות תחת מעשה ידיה ,לפיכך עושה
ואוכלת לדברי הכל :המותר  -הקדיש את
מותר מעשה ידי אשתו מה שהיא עושה יותר
על הראוי למזונותיה ,ולא הקדיש מעשה

ידיה עצמן :ר' מאיר אומר הקדש  -דסבר
אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם .ואין כן
הלכה ,אלא הלכה כר' יוחנן בן הסנדלר
דאמר חולין ,שאין אדם מקדיש דבר שלא בא
לעולם:
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)ה( אֵ לּ ּו ְמלָ אכוֹ ת ׁ ֶשהָ ִא ּ ׁ ָשה עוֹ ָ ׂשה ְלבַ ְעלָ ּה ,טוֹ חֶ נֶת ,וְ אוֹ פָ ה ,ו ְּמכַ ֶּבסֶ תְ ,מבַ ּ ׁ ֶשלֶ ת,
שה בַ ֶ ּצ ֶמרִ .ה ְכנִ יסָ ה לוֹ ִׁש ְפחָ ה אַ חַ ת,
ו ְּמנִ יקָ ה אֶ ת ְּבנ ָּהַ ,מ ַ ּצ ַעת )לוֹ ( הַ ּ ִמ ּ ָטה ,וְ עוֹ ָ ׂ
לֹא טוֹ חֶ נֶת וְ לֹא אוֹ פָ ה וְ לֹא ְמכַ ּ ֶבסֶ תְׁ .ש ּ ַתיִ ם ,אֵ ינָהּ ְמבַ ּ ׁ ֶשלֶ ת וְ אֵ ינ ָּה ְמנִ יקָ ה אֶ ת
שה בַ ֶ ּצמֶ ר .אַ ְר ַּבע ,יוֹ ׁ ֶשבֶ ת
ְּבנָהּ ָ ׁ .של ֹׁש ,אֵ ינ ָּה ַמ ַ ּצ ַעת )לוֹ (הַ ּ ִמ ּ ָטה וְ אֵ ינ ָּה עוֹ ָ ׂ
יעזֶר אוֹ ֵמר ,אֲ ִפלּ ּו ִהכְ נִ יסָ ה לוֹ ֵמאָ ה ְׁשפָ חוֹ ת ,כּ וֹ פָ ּה לַ עֲ שׂ וֹ ת
ַּב ַּק ּ ֶת ְד ָראַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
ידי זִ ּ ָמהַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ֶּבן ַּג ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר ,אַ ף
ַּב ֶ ּצ ֶמרֶ ׁ ,שהַ ַּב ּ ָטלָ ה ְמ ִביאָ ה ִל ֵ
הַ ּ ַמדִּ יר אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ ִמ ַּלעֲ שׂ וֹ ת ְמלָ אכָ ה ,יוֹ צִ יא וְ יִ ּ ֵתן ְּכתֻ ָּב ָת ּהֶ ׁ ,שהַ ַּב ּ ָטלָ ה ְמ ִביאָ ה
ידי ִׁש ְעמוּם:
ִל ֵ
רע"ב ) -ה( טוחנת  -ברחים של יד שהם
קטנים .ואם רחים גדולים הם ,מכינה כל
צרכי הטחינה ,כגון נותנתו באפרכסת וקולטת
הקמח :הכניסה לו שפחה אחת  -מעות או
נכסים כדי לקנות בהם שפחה אחת :יושבת
בקתדרא  -על כסא מנוחה ואינה הולכת
בשליחותו לכאן ולכאן ואעפ"כ מוזגת לו את
הכוס ומצעת לו את המטה ורוחצת לו פניו
ידיו ורגליו שמלאכות אלו אין משתמשים

בהם באשה אלא באשתו בלבד :שעמום -
בהלה .תרגום ובתמהון לבב )דברים כ"ח(
ובשעמימות לבא .ופלוגתייהו דר' אליעזר
ורבן שמעון בן גמליאל הוי באשה שאינה
בטלה אלא משחקת במיני הצחוק דלידי זמה
איכא ,לידי שעמום ליכא ,שאין שעמום אלא
ביושב ותוהה ובטל לגמרי .והלכה כר'
אליעזר:

יש הַ ּ ִמ ּ ָטהֵּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםְׁ ,ש ּ ֵתי ׁ ַש ָּבתוֹ ת.
)ו( הַ ּ ַמדִּ יר אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ ִמ ּ ַת ְׁש ִמ ׁ
ידים יוֹ צְ ִאין ְל ַת ְלמוּד ּתוֹ ָרה ׁ ֶשלּ ֹא
ּ ֵבית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםַ ׁ ,ש ָּבת אֶ חָ ת .הַ ּ ַת ְל ִמ ִ
ִב ְר ׁשוּתְׁ ,של ִֹׁשים יוֹ ם .הַ ּפוֹ עֲ ִליםַ ׁ ,ש ָּבת אֶ חָ ת .הָ עוֹ נָה הָ אֲמו ָּרה בַ ּתוֹ ָרה ,הַ ּ ַטיּ ִָלין,
ְּבכָ ל יוֹ ם .הַ ּפוֹ עֲ ִליםְׁ ,ש ּ ַתיִ ם ַּב ּ ׁ ַש ָּבת .הַ חַ ּ ָמ ִרים ,אַ חַ ת ַּב ּ ׁ ַש ָּבת .הַ ַּג ּ ָמ ִלים ,אַ חַ ת
יעזֶר:
ִל ְׁשל ִֹׁשים יוֹ ם .הַ ּ ַס ּ ָפנִ ים ,אַ חַ ת ְל ִׁש ּ ׁ ָשה ח ֳָד ִׁשים ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי א ֱִל ֶ
רע"ב )ו( המדיר את אשתו מתשמיש המטה
 כגון שאמר יאסר הנאת תשמישך עלי .אבלהנאת תשמישי אסור עליך ,לא מתסרא ,דהא
משועבד לה ,דכתיב )שמות כ"א( ועונתה לא
יגרע :ב"ש אומרים שתי שבתות  -אם
הדירה שתי שבתות תמתין ,שכן מצינו ביולדת
נקבה שטמאה שבועים :וב"ה אומרים שבת
אחת  -שכן מצינו בנדה שטמאה שבעה.
וגמרינן מידי דשכיח ,הכעס שכועס אדם על
אשתו ומדירה דהוא מידי דשכיח ,מנדה שהוא
מידי דשכיח .לאפוקי לידה דלא שכיח כולי
האי .וב"ש סברי גמרינן מידי דהוא גרם לה,
נדר האיש שהוא גורם לה לשהות ,מלידה
שעל ידו באה לה .לאפוקי נדה דממילא קאתי
לה .ויותר על שבת אחת לבית הלל או שתי

שבתות לבית שמאי יוציא ויתן כתובה ,ואפילו
היה גמל שעונתו לשלשים יום או ספן שעונתו
לששה חדשים :תלמידים וכו' שלשים יום -
ומתניתין ר' אליעזר היא .ופליגי רבנן עליה
ואומרים אפילו שתים ושלש שנים ,והלכה
כחכמים :הטיילים  -שאין להם מלאכה ולא
סחורה :החמרים  -שיוצאים לכפרים להביא
תבואה :הגמלים  -מביאין חבילות על
הגמלים ממקום רחוק :הספנים  -המפרשים
לים הגדול .ומי שהיה בתחלתו בעל אומנות
שעונתו קרובה ובקש ליעשות בעל אומנות
שעונתו רחוקה אשתו מעכבת עליו ,חוץ
מתלמוד תורה ,שאין האשה יכולה לעכב על
בעלה שהיה טייל או פועל שלא ייעשה
תלמיד חכם:

)ז( הַ ּמוֹ ֶר ֶדת ַעל ַּב ְעלָ ּהּ ,פוֹ ח ֲִתין לָ ּה ִמ ְּכתֻ ָּב ָת ּה ִׁש ְב ָעה ִדינ ִָרין ַּב ּ ׁ ַש ָּבתַ .ר ִּבי
יקיןַ .עד ָמ ַתי הוּא פוֹ חֵ תַ ,עד ְּכנֶגֶ ד ְּכתֻ ָּב ָת ּהַ .ר ִּבי
יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרִׁ ,ש ְב ָעה ַט ְר ּ ְפ ִע ִ
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יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרְ ,לעוֹ לָ ם הוּא פוֹ חֵ ת וְ הוֹ לֵ ְךֶ ׁ ,ש ָמא ִּת ּפוֹ ל לָ הּ יְ ֻר ּ ׁ ָשה ִמ ּ ָמקוֹ ם אַ חֵ ר,
יפין לָ ּה ַעל ְּכתֻ ָּב ָת ּה ְׁשל ׁ ָֹשה ִדינ ִָרין
ימ ּנָה .וְ כֵ ן הַ ּמוֹ ֵרד ַעל ִא ְׁש ּתוֹ  ,מוֹ ִס ִ
גּ וֹ בֶ ה הֵ ֶ
ַּב ּ ׁ ַש ָּבתַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרְׁ ,של ׁ ָֹשה ַט ְר ּ ְפ ִעי ִקין:
רע"ב ) -ז( המורדת  -מתשמיש .אבל
ממלאכה כופין אותה לעשות מלאכה ולא
דיינינן לה כמורדת :טרעפעיקין  -כל
טרפעיק הוא משקל ארבעים ושמונה שעורות
של כסף צרוף ,כמשקל שלשה דרכמונים
שקורין בערבי דראה"ם שכל דרכמון שש
עשרה שעורות בינוניות של כסף :עד כנגד
כתובתה  -ואח"כ נותן לה גט ויוצאה בלא
כתובה .אבל אינו משהה אותה כדי לפחות
על הנכסים שנפלו לה מבית אביה ולהפסידם
ממנה :מוסיפין על כתובתה שלשה דינרים -
משום דצערא דגברא קשה כשהוא נמנע מן
התשמיש יותר מצערא דאתתא ,לפיכך כשהיא

מורדת ומצערתו פוחתין לה שבעה דינרין,
וכשהוא מורד ומצערה אין מוסיפין לה אלא
ג' דינרים .והיכא דמורדת אמרינן בגמרא
חזרו ונמנו שיהיו מכריזין עליה ארבע שבתות
זו אחר זו בבתי כנסיות ובתי מדרשות ואומר
פלונית מרדה בבעלה ושולחין לה מבית דין
הוי יודעת שאפילו כתובתיך מאה מנה
הפסדת את כולן ,אחת ארוסה ואחת נשואה
ואפילו נדה ואפילו חולה ואפילו שומרת יבם.
וקודם הכרזה מודיעים לה שרוצים להכריז
עליה ,ואחר הכרזה מודיעין אותה שכבר
שלמה ההכרזה ,ואם עמדה במרדה תצא בלא
כתובה:

יש ,לֹא יִ ְפחוֹ ת לָ ּה ִמ ּ ְׁשנֵי קַ ִּבין ִח ִּטין ,אוֹ
)ח( הַ ּ ַמ ְׁש ֶרה אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ ַעל יְ ֵדי ׁ ָש ִל ׁ
ֵמאַ ְר ָּב ָעה קַ ִּבין ְ ׂשעוֹ ִרים ,אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ סֵ י ,לֹא פָ סַ ק )לָ ּה( שְׂ עוֹ ִרים ,אֶ ָּלא ַר ִּבי
יִ ְׁש ָמעאֵ ל ׁ ֶשהָ יָה סָ מו ְּך לֶ אֱדוֹ ם .וְ נוֹ ֵתן לָ ּה חֲצִ י קַ ב ִק ְטנִ ית וַ חֲצִ י לֹג ׁ ֶש ֶמן ,וְ קַ ב
ְּגרוֹ גְ רוֹ ת ,אוֹ ָמנֶה ְדבֵ לָ ה .וְ ִאם אֵ ין לוֹ ּ ,פוֹ סֵ ק ְלעֻ ּ ָמ ָתן ּ ֵפרוֹ ת ִמ ּ ָמקוֹ ם אַ חֵ ר.
ֹאשהּ  ,וַ חֲגוֹ ר ְל ָמ ְתנֶיהָ ,
וְ נוֹ תֵ ן לָ ּה ִמ ּ ָטהַ ,מ ּ ֵפץ ,ו ַּמחֲצֶ לֶ ת .וְ נוֹ ֵתן לָ ּה ִּכ ּ ָפה ְלר ׁ ָ
ו ִּמנְ ָע ִלים ִמ ּמוֹ ֵעד ְלמוֹ עֵ ד ,וְ כֵ ִלים ׁ ֶשל ח ֲִמ ּ ִׁשים זוּז ִמ ּ ׁ ָשנָה ְל ׁ ָשנָה .וְ אֵ ין נוֹ ְתנִ ין
לָ ּה ,לֹא ח ֲָד ִׁשים ִּבימוֹ ת הַ חַ ּ ָמה ,וְ לֹא ְׁשחָ ִקים ִּבימוֹ ת הַ ְּג ׁ ָש ִמים .אֶ ָּלא נוֹ ֵתן לָ ּה
ּ ֵכ ִלים ׁ ֶשל ח ֲִמ ּ ִׁשים זוּז ִּבימוֹ ת הַ ְּג ׁ ָש ִמים ,וְ ִהיא ִמ ְת ַּכ ּ ָסה ִּב ְבלָ אוֹ ֵתיהֶ ן ִּבימוֹ ת
הַ חַ ּ ָמה ,וְ הַ ּ ְׁשחָ ִקים ׁ ֶש ָּל ּה:
רע"ב ) -ח( המשרה את אשתו על ידי
שליש  -שנותן מזונותיה על ידי אפוטרופוס
ואינה אוכלת עמו .תרגום ויכרה להם כרה
גדולה )מלכים ב' ו'( ,שירותא :לא יפחות לה
 בשבוע :לא פסק לה שעורים  -כפלים מןהחטים ,אלא ר' ישמעאל שהיה סמוך לאדום
ששם השערוים רעות ביותר :דבילה  -תאנים

דרוסות בעיגול ונמכרות במשקל ולא במדה:
מפץ  -רך ממחצלת :כיפה  -צעיף אחד:
ומנעלים ממועד למועד  -מנעלים חדשים
לכל שלש רגלים :חדשים  -קשים לה בימות
החמה לפי שהם חמים ,ויפים לה בימות
הגשמים :והשחקים שלה  -אף כשיקנה לה
חדשים ,מפני שמתכסה בהן בימי נדתה:

)ט( נוֹ ֵתן לָ הּ ָמ ָעה כֶ סֶ ף ְלצָ ְר ָּכ ּה ,וְ אוֹ כֶ לֶ ת ִע ּמוֹ ִמ ֵּלילֵ י ׁ ַש ָּבת ְללֵ ילֵ י ׁ ַש ָּבת .וְ ִאם
אֵ ין נוֹ ֵתן לָ ּה ָמ ָעה כֶ סֶ ף ְלצָ ְר ָּכ ּהַ ,מעֲ ֵ ׂשה י ֶָדיהָ ׁ ֶש ָּל ּה .ו ָּמה ִהיא עוֹ ָ ׂשה לוֹ ,
שר
שר ְסלָ ִעים ַּב ָּג ִליל ,אוֹ ִמ ְׁשקַ ל ֶע ֶ ׂ
ִמ ְׁשקַ ל חָ ֵמ ׁש ְסלָ ִעים ְׁש ִתי ִּביהו ָּדהֶ ׁ ,שהֵ ן ֶע ֶ ׂ
ְסלָ ִעים עֵ ֶרב ִּביהו ָּדהֶ ׁ ,שהֵ ן עֶ שְׂ ִרים ְסלָ ִעים ַּב ָּג ִליל .וְ ִאם הָ יְ ָתה ְמנִ יקָ הּ ,פוֹ ח ֲִתים
יפין לָ הּ ַעל ְמזוֹ נוֹ ֶתיהָ ַּ .ב ּ ֶמה ְדבָ ִרים אֲמו ִּריםֶ ּ ,ב ָענִי
שה י ֶָדיהָ  ,וּמוֹ ִס ִ
לָ ּה ִמ ּ ַמעֲ ֵ ׂ
ׁ ֶש ְּביִ ְ ׂש ָראֵ ל .אֲבָ ל ַּב ּ ְמכֻ ָּבד הַ כּ ֹל ְל ִפי ְכבוֹ דוֹ :
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רע"ב ) -ט( נותן לה מעה כסף  -בכל
שבת לצורך דברים קטנים :ואוכלת עמו לילי
שבת  -אע"ג דבכל שאר הימים יכול לתת
מזונותיה על ידי שליש אם ירצה ,בליל שבת
שהוא ליל עונה חייב לאכול עמה :מעשה

גמרא

ידיה  -מותר מעשה ידיה כלומר מה שעושה
יותר על מזונותיה :שתי  -קשה לטוות כפלים
כשל ערב .ומשקל של יהודה כפלים כשל
גליל :הכל לפי כבודו  -וכפי מנהג המדינה
נמי:

 -כתובות דף  'xsע"c

משנה וחצי לוג שמן גמרא ואילו יין לא קתני מסייע ליה לר' אלעזר דאמר ר'
אלעזר אין פוסקין יינות לאשה ואם תאמר אלכה אחרי מאהבי נותני לחמי
ומימי צמרי ופשתי שמני ושקויי דברים שהאשה משתוקקת עליהן ומאי
נינהו תכשיטין דרש רבי יהודה איש כפר נביריא ואמרי לה איש כפר נפור
חיל מנין שאין פוסקין יינות לאשה שנאמר ותקם חנה אחרי אכלה בשילה
ואחרי שתה ,שתה ולא שתת .מיתיבי רגילה נותנין לה רגילה שאני דאמר
רב חיננא בר כהנא אמר שמואל רגילה נותנין לה כוס אחד .אינה רגילה
בפני בעלה אלא כוס אחד שלא בפני בעלה אין נותנין לה כל עיקר .תנא
כוס אחד יפה לאשה שנים ניוול הוא שלשה תובעת בפה ארבעה אפילו
חמור תובעת בשוק ואינה מקפדת .אמר רבא לא שנו אלא שאין בעלה
עמה אבל בעלה עמה לית לן בה והא חנה דבעלה עמה הואי אכסנאי
שאני דאמר רב הונא מנין לאכסנאי שאסור בתשמיש המטה שנאמר
וישכימו בבקר וישתחוו לפני ה' וישובו ויבאו אל ביתם הרמתה וידע
אלקנה את חנה אשתו ויזכרה ה' .השתא אין מעיקרא לא .דביתהו דרב
יוסף בריה דרב מנשיא מדויל אתאי לקמיה דרב יוסף אמר ליה פסוק לי
מזוני פסק לה פסוק לי חמרא פסק לה פסוק לי שיראי אמר לה שיראי
למה אמרה ליה לך ולחברך ולחברורך:
)דף ס"ה ע"ב( ואם היתה מניקה :דרש רבי עולא רבה אפיתחא דבי נשיאה אף
על פי שאמרו אין אדם זן את בניו ובנותיו כשהן קטנים אבל זן קטני
קטנים עד כמה עד בן שש כדרב אסי דאמר רב אסי קטן בן שש יוצא
בעירוב אמו ממאי מדקתני היתה מניקה פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפין
לה על מזונותיה מאי טעמא לאו משום דבעי למיכל בהדה ודלמא משום
דחולה היא אם כן ליתני אם היתה חולה מאי אם היתה מניקה ודלמא הא
קא משמע לן דסתם מניקות חולות נינהו איתמר אמר רבי יהושע בן לוי
מוסיפין לה יין שהיין יפה לחלב:
רש"י על הגמרא
אין ב"ד פוסקין יינות לאשה  -שהיין מרגילה
לתאות תשמיש :רגילה שאני  -כיון דאינו

חידוש לה כבר דשה בו ואינו מזיח לבה:
תובעת בפה  -תשמיש :ויבאו אל ביתם -
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לחברך
והדר וידע אלקנה את חנה:
ולחברורך  -שלא אתבזה על הבריות מכבודי
הראשון לא בפניך ולא בפני חביריך :יוצא
בערוב אמו  -ערבה אמו לצפון ואביו לדרום

זוהר

אמו מוליכתו אצלה ואין אביו מוליכו אצלו
שעדיין הוא צריך לאמו ובתרה שדיוהו רבנן
אלמא עד שש צריך סיוע

– כי תשא דף קפט' ע"ב

ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,שיר השירים ב( ְּכ ׁשוֹ ׁ ַש ּנָה ֵּבין הַ חוֹ ִחים ּ ֵכן ַר ְעי ִָתי ּ ֵבין הַ ָּבנוֹ תָּ .ב ָעא
קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ילא ו ְּל ֶמהֱוֵי ׁשוֹ ׁ ַש ּנָה ח ֲָדא
יך הוּא ְל ֶמ ְע ַּבד לוֹ ן ְליִ שְׂ ָראֵ ל ְּכגַ וְ ונָא דִּ ְל ֵע ָּ
ור ִדין
ְּבאַ ְר ָעאְּ ,כגַ וְ ונָא ִע ָּלאָ ה .וְ ׁשוֹ ׁ ַש ּנָה דְּ סַ ְ ּלקָ א ֵריחָ א ,וְ ִא ְת ְּב ִריר ִמ ָּכל ְׁשאַ ר וְ ָ
דְּ ָע ְל ָמא ,לָ א הֲ וֵ י אֶ ָּלא הַ ִהיא דְּ סַ ְ ּלקָ א ּ ֵבין הַ חוֹ ִחים .וְ ָדא אָ ְרחָ א ְּכ ְדקָ א יֵאוֹ ת.
וְ ַעל דָּ א ז ַָרע ִׁש ְב ִעין זוּגִ ין ,דַּ הֲ ווֹ ִׁש ְב ִעין נֶפֶ ׁש ,וְ אָ ִעיל לוֹ ן ּ ֵבין הַ חוֹ ִחים ,וְ ִאינּ וּן
חוֹ ִחיםִ ,מיַּד דַּ הֲווֹ ִאינּ וּן זוּגִ ין ּ ַת ּ ָמןְ ,ס ִליק ּו ַענְ ִפין וְ ַט ְר ּ ִפין ו ְּׁש ִליט ּו ַעל ָע ְל ָמא,
ו ְּכ ֵדין ּ ַפ ְרחַ ת ׁשוֹ ׁ ַשנָה ֵּבינַיְ יה ּו:
ּ ֵכיוָ ן דְּ בָ ָעא קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ְלאַ ּ ָפקָ א ׁשוֹ ׁ ַשנָה וְ לָ ִקיט לָ ּה ִמ ּ ֵבינַיְ יה ּוְּ ,כ ֵדין
י ְָב ׁש ּו חוֹ ִחים ,וְ ִאזְ ְד ִריק ּו ,וְ ִא ְׁש ּ ֵתצִ יא ּו ,וְ לָ א ִא ְתחַ ְׁשב ּו ִל ְכלוּםְּ .ב ׁ ַשעֲ ָתא דְּ אָ זִ יל
יהְּ ,בהַ הוּא זִ ְמנָא אָ זַל ַמ ְל ָּכא גּ וֹ ַּכ ָמה
יה בּ וּכְ ֵר ּ
ְל ִמ ְלקַ ט ׁשוֹ ׁ ַשנָה דָּ אְ ,לאַ ּ ָפקָ א ְּב ֵר ּ
יה ְּבכַ ּ ָמה
ישן ,וְ אַ ּ ִפיק ִל ְב ֵרי ּה בּ ו ְּכ ֵר ּ
יטיןִ ,עם דְּ גָ ִלין ּ ְפ ִר ָ ׂ
ָילין ַר ְב ְרבָ נִ ין וְ ׁ ַש ִ ּל ִ
חַ יּ ִ
יה ,וְ י ִָתיב סַ ִּגי ְּבבֵ י ַמ ְל ָּכא:
יתי לֵ יהּ ְלהֵ יכָ לֵ ּ
ְּגבו ִּרין ,וְ אַ יְ ֵ
יה ,דִּ ְכ ִּתיב) ,שופטים ב( וַ ִּיחַ ר אַ ף יְ ָי
יה ,וְ אַ ְלקֵ י לֵ ּ
ּ ֵכיוָ ן דְּ חַ ב ְלגַ ֵּבי אֲבוּהָ  ,אוֹ כַ ח לֵ ּ
יה
ש ָראֵ ל וַ ִּי ְּתנֵם ְּביַד ׁשוֹ ִסים וְ גוֹ ' ,סָ ַרח ְּכ ִמ ְ ּלקַ דְּ ִמין ,ו ָּמ ַרד ְּבאָ בוּהָ  ,אַ ְפקֵ ּ
ְּביִ ְ ׂ
ש ָראֵ ל ,חָ מ ּו דְּ הָ א ִא ְת ַּב ְדר ּו ְלבָ בֶ לִ ,א ְת ָע ְרב ּו ְּב ַע ְמ ַמיָא,
יהַ .מה ַע ְבד ּו יִ ְ ׂ
ית ּ
ִמ ֵּב ֵ
ישא הֲ וַ ת
ימא קַ דִּ ׁ ָ
נ ִָסיב ּו נ ִָׁשין נָכְ ִריּוֹ ת ,וְ אוֹ ִליד ּו ְּבנִ ין ִמ ְּנהוֹ ןִ .עם ָּכל דָּ אִ ,א ָ
אַ ּ ֹפ ְטרוֹ ּפוֹ סָ א ָעלַ יְ יה ּו:
ְ
יתי ְּב ִרי
וְ ַעל דְּ ָעבַ ד הָ ִכי ,קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא אָ ַמר ,הוֹ ִאיל וְ כִ ּסוּפָ א ִאיה ּו ,לֵ ֵ
יה,
יה ,הוֹ ִאיל וְ חִ ֵּלל יְ קָ ִרי ,לָ א ִא ְתחָ זֵי דְּ אָ נָא אֵ יזִ יל ּ ַת ּ ָמן ְלאַ ּ ָפקָ א לֵ ּ
ִאיה ּו ִמ ַּג ְר ֵמ ּ
ו ְּל ֶמ ְע ַּבד לֵ יהּ נִ ִּסין וּגְ בו ָּרן ְּכ ִמ ְ ּלקַ דְּ ִמיןָ ּ .תב ּו ִאינּ וּןְּ ,בלָ א ִסיּו ָּעא דְּ ִא ְתחָ ז ּו לוֹ ן,
ְּבלָ א ּ ְפ ִליאָ ן וְ נִ ִּסין ,אֶ ָּלא ּ ֻכ ְ ּלה ּו ִמ ְת ַּבדְּ ָרןֻ ּ ,כ ְ ּלה ּו ְלאָ ן ְּב ִמ ְס ְּכנ ּו ,וְ ָתב ּו ְלהֵ יכָ לָ א
ישא ַע ְרבַ ת לוֹ ן:
ימא קַ דִּ ׁ ָ
דְּ ַמ ְל ָּכא ְּב ִכ ּסוּפָ א ,וְ אֵ ָ
ְ
חָ אב ּו ְּכ ִמ ְ ּלקַ דְּ ִמיןָ .מה עֲ בַ ד קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא .אַ ּ ִפיק ְלהַ אי ְּב ָרא ְּכ ִמ ְ ּלקַ דְּ ִמין
ימא ו ְּב ָרהּ יִ ְס ְּבלוּן ַּכ ָמה
ימיהּ ַּבה ֲֵדיהּ  .אָ ַמרִ ,מ ָּכאן ו ְּלהָ ְלאָ הִ ,א ָ
יה ,וְ ִא ּ ֵ
ְמהֵ יכָ לֵ ּ
ישין ַּכח ֲָדא ,הֲ ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה ג( וּבְ ִפ ְׁש ֵעיכֶ ם ׁ ֻש ְ ּלחָ ה ִא ּ ְמכֶ ם .וְ ַעל דָּ א
ִּב ִׁ
ָ
ָ
ְּכ ִתיב) ,דברים ד( ַּב ַ ּצר ְלך ו ְּמצָ אוּך כּ ֹל הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ֶּלה ְּבאַ ח ֲִרית הַ יּ ִָמיםַ .מאי
ישא ,דְּ ִהיא אַ ח ֲִרית הַ יּ ִָמים ,וְ ִע ּ ָמ ּה
ימא קַ דִּ ׁ ָ
ְּבאַ ח ֲִרית הַ יּ ִָמים .אֶ ָּלא דָּ א ִהיא ִא ָ
סַ ְבל ּו ָּכל ָמה דְּ סַ ְבל ּו ְּבגָ לו ָּתא:
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יעבַ ר ָעלַ יְ יה ּו,
יש ,אוֹ חַ ד צַ עֲ ָרא ,דִּ ָ
וְ ִאילּ ּו יְ הַ ְדרוּן ְּב ִתיּו ְּב ָתא ,אֲ ִפילּ ּו חַ ד ִּב ׁ
ֲשב ָעלַ יְ יה ּוְּ ,כ ִאלּ ּו סַ ְבל ּו כּ ָֹּלא )ס"א ואי לאו סתים קיצא( וְ ִאי לָ אַּ ,כד יִ ְס ּ ַתיֵים
ִא ְתח ׁ ֵ
תיב) ,ויקרא כה(
ישא ,דִּ ְכ ִּ
יהְּ .כ ָמה דְּ אָ ַמר בּ וּצִ ינָא קַ דִּ ׁ ָ
ִקיצָ א) ,בישא( וְ כָ ל דָּ ִרין דִּ ילֵ ּ
יל ָתא:
ִל ְּצ ִמיתוּת לַ קּ וֹ נֶה אוֹ תוֹ ְלדוֹ רוֹ ָתיו .וְ כָ ל דָּ אְּ ,ב ִתיּו ְּב ָתא ּ ַת ְליָא ִמ ְ ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות קריאת שמע פרק ד'
)ו( קברו את המת וחזרו האבלים לקבל תנחומין וכל העם הולכים אחריהם ממקום
הקבר למקום שעומדים בו האבלים לעשות שורה לקבל תנחומין אם יכולין העם
להתחיל ולגמור אפילו פסוק אחד קודם שיגיעו לשורה יתחילו ואם לאו לא יתחילו
אלא ינחמו את האבלים ואחר שיפטרו מהן יתחילו לקרות בני אדם העומדין בשורה
הפנימיים שהן רואין פני האבלים פטורין מקריאת שמע והחיצונים הואיל ואינן רואין
את האבלים חייבין בקריאת שמע במקומן:
)ז( כל מי שהוא פטור מלקרות קריאת שמע אם רצה להחמיר על עצמו לקרות קורא
והוא שתהא דעתו פנויה עליו אבל אם היה זה הפטור מלקרות מבוהל אינו רשאי
לקרות עד שתתיישב דעתו עליו:

מוסר -

מספר שערי קדושה ח''ב שער ד'

אֵ ין ּ ֶבן דָּ וִ ד ָּבא ַעד ׁ ֶש ּתו ְּס ָרה הַ ִ ּקנְ אָ ה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב )ישעי' י''א( אֶ ְפ ַריִ ם לֹא יְ קַ ּנֵא אֶ ת יְ הו ָּדה
וגו' וְ לֹא עוֹ ד אֶ ָּלא ִּכי ֲא ִפלּ ּו ַמ ְלאֲ כֵ י ָמרוֹ ם נ ְָפל ּו ִמ ְ ּקדו ׁ ָּש ָתן ַעל זֶה ְּכמוֹ ׁ ֶשאָ ְמר ּו ְ ּב ִפ ְרקֵ י ִר ִ ּבי
יעזֶר ַעל סמא''ל ׁ ֶשהָ יָ ה גָ דוֹ ל ִמן הַ ּ ְשׂ ָר ִפים ׁ ֶשאֵ ין לָ הֶ ם ַרק ׁ ֵש ׁש ְּכנָפַ יִ ם וְ הוּא הָ יָה לוֹ
א ֱִל ֶ
ילים ַע ָּז''א
ְׁש ּ ֵתים ֶעשְׂ ֵרה ְּכנָפַ יִ ם וְ נֶעֱ קַ ר ִמן הַ ְ ּקדו ׁ ָּשה ִ ּב ְׁש ִביל ִקנְ אָ ה ַעל אָ ָדם .וְ כֵ ן הַ ְּנ ִפ ִ
יבין
וַ עֲ ָזאֵ ''ל נִ ְט ְרד ּו ִמן הָ עוֹ לָ ם ַעל ׁ ֶש ִּנ ְתקַ ְּנא ּו ָּבאָ ָדם וְ כָ ל ִמי ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ ִקנְ אָ ה ַעצְ מוֹ ָתיו ַמ ְר ִק ִ
שמֵ חַ אַ ף ִאם ְמ ַעט הוּא ִּכי לֹא טוֹ ב הוּא ֵמ ִה ּ ֵלל הַ זָּקֵ ן וְ ִר ִ ּבי
וְ לָ כֵ ן ָראוּי ְלאָ ָדם ִל ְהיוֹ ת ְ ּבחֶ ְלקוֹ ָ ׂ
חֲנִ ינָא ּ ֶבן דּ וֹ סָ א וְ ִר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַּבר אֶ ְל ָעאי וְ ִר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן ּ ְפ ָדת וְ זוּלָ ָתם וְ יִ ּ ֵתן אֶ ל ִלבּ וֹ ִּכי
ֱמת וְ יִ ְב ַטח ַּבה':
הָ עוֹ לָ ם הַ זֶּה הֲ בֵ ל הֲ בָ ִלים וְ הָ ִעיקָ ר הוּא עוֹ לָ ם ַה ָּבא עוֹ לָ ם הָ א ֶ
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