1

חק לישראל – פרשת פקודי יום ג'
תורה -

שמות פרק לח'

)לא( וְ אֶ ת אַ ְדנֵי הֶ חָ צֵ ר סָ ִביב וְ אֶ ת אַ ְדנֵי ׁ ַש ַער הֶ חָ צֵ ר וְ אֵ ת ָּכל יִ ְתדֹת הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן וְ אֶ ת
ּ ָכל יִ ְתדֹת הֶ חָ צֵ ר סָ ִביב) :לא( וְ אֶ ת אַ ְדנֵי הֶ חָ צֵ ר ָס ִביב וְ אֶ ת אַ ְדנֵי ׁ ַש ַער הֶ חָ צֵ ר וְ אֵ ת ָּכל
יִ ְתדֹת הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן וְ אֶ ת ָּכל יִ ְתדֹת הֶ חָ צֵ ר סָ ִביב) :לא( וְ יָת סַ ְמכֵ י ְד ַד ְר ּ ָתא ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר וְ יָת סַ ְמכֵ י ְּת ַרע
ַ ּד ְר ּ ָתא וְ יָת ָּכל ִס ּ ֵכי ַמ ְׁש ְּכנָא וְ יָת ָּכל ִס ּ ֵכי ַד ְר ּ ָתא ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר:

ומן הַ ְּתכֵ לֶ ת וְ הָ אַ ְר ּגָ ָמן וְ תוֹ לַ ַעת הַ ּ ׁ ָשנִ י ָעשׂ ּו ִבגְ ֵדי שְׂ ָרד ְל ׁ ָש ֵרת ַּב ּק ֶֹד ׁש
לט )א( ּ ִ
ומן
משה) :א( ּ ִ
ֶׁ
ֲשר צִ וָ ּ ה יְ הֹוָ ה אֶ ת
ֲשר ְלאַ הֲ רֹן ַּכא ׁ ֶ
וַ יַּעֲ שׂ ּו אֶ ת ִּבגְ ֵדי הַ ּק ֶֹד ׁש א ׁ ֶ
הַ ְּתכֵ לֶ ת וְ הָ אַ ְר ּגָ ָמן וְ תוֹ לַ ַעת הַ ּ ׁ ָשנִ י ָעשׂ ּו ִבגְ ֵדי שְׂ ָרד ְל ׁ ָש ֵרת ַּב ּק ֶֹד ׁש וַ ּיַעֲ שׂ ּו אֶ ת ִּבגְ ֵדי הַ ּק ֶֹד ׁש
משה) :א( ו ִּמן ִּת ְכלָ א וְ אַ ְרגְּ וָ נָא וּצְ בַ ע זְ הוֹ ִרי עֲ בָ ד ּו ְלבו ׁ ֵּשי ִׁש ּמו ׁ ָּשא
ֲשר צִ וָ ּ ה יְ הֹוָ ה אֶ ת ׁ ֶ
ֲשר ְלאַ הֲ רֹן ַּכא ׁ ֶ
א ֶׁ
ֹשה:
ְל ׁ ַש ּ ָמ ׁ ָשא ְבקו ְּד ׁ ָשא וַ עֲ בָ ד ּו יָת ְלבו ׁ ֵּשי קו ְּד ׁ ָשא ִ ּדי ְלאַ הֲ רֹן ְּכ ָמא ִ ּדי ּ ַפ ִ ּקיד יְ ָי יָת מ ׁ ֶ

ש ׁש ָמ ְׁשזָר) :ב( וַ יּ ַַעשׂ אֶ ת
)ב( וַ יּ ַַעשׂ אֶ ת הָ אֵ פֹ ד זָהָ ב ְּתכֵ לֶ ת וְ אַ ְר ּגָ ָמן וְ תוֹ לַ ַעת ׁ ָשנִ י וְ ׁ ֵ
ש ׁש ָמ ְׁשזָ ר) :ב( וַ עֲ בַ ד יָת אֵ פוֹ ָדא ַ ּדהֲ בָ א ִּת ְכלָ א וְ אַ ְרגְּ וָ נָא
הָ אֵ פֹ ד זָ ָהב ְּתכֵ לֶ ת וְ אַ ְר ּגָ ָמן וְ תוֹ לַ ַעת ׁ ָשנִ י וְ ׁ ֵ
וּצְ בַ ע זְ הוֹ ִרי וּבוּץ ְׁשזִ יר:

ובתוֹ ְך הָ אַ ְר ּגָ ָמן
ילם לַ עֲ שׂ וֹ ת ְּבתוֹ ְך הַ ְּתכֵ לֶ ת ּ ְ
צץ ּ ְפ ִת ִ
עו אֶ ת ּ ַפחֵ י הַ זָּהָ ב וְ ִק ֵ ּ
)ג( וַ יְ ַר ְּק ּ
עו אֶ ת ּפַ חֵ י הַ ָזּ ָהב וְ ִק ֵ ּצץ
ובתוֹ ְך הַ ּ ׁ ֵש ׁש ַמעֲ ֵ ׂשה ׁ ֵ
ובתוֹ ְך ּתוֹ לַ ַעת הַ ּ ׁ ָשנִ י ּ ְ
ְּ
חשב) :ג( וַ יְ ַר ְ ּק ּ

שה
ובתוֹ ְך הַ ּ ׁ ֵש ׁש ַמעֲ ֵׂ
ובתוֹ ְך ּתוֹ לַ ַעת הַ ּ ׁ ָשנִ י ּ ְ
ובתוֹ ְך הָ אַ ְר ּגָ ָמן ּ ְ
ילם לַ עֲ שׂ וֹ ת ְ ּבתוֹ ְך הַ ְּתכֵ לֶ ת ּ ְ
ּ ְפ ִת ִ
חשב) :ג( וְ ַר ִ ּדיד ּו יָת ַט ּ ֵסי ַדהֲ בָ א וְ קַ ִּציצ ּו חו ִּטין ְל ֶמ ְע ַּבד ְּבגוֹ ִת ְכלָ א ו ְּבגוֹ אַ ְרגְּ וָ נָא ו ְּבגוֹ צְ בַ ע זְ הוֹ ִרי ו ְּבגוֹ בוּצָ א
ֵׁ
עוֹ בַ ד אָ ּ ָמן:

ותיו } ְקצוֹ ָתיו{ חֻ ָּבר) :ד( ְּכ ֵתפֹ ת ָעשׂ ּו לוֹ ח ְֹברֹת
שנֵי ְקצוֹ ָ
)ד( ְּכ ֵתפֹ ת ָעשׂ ּו לוֹ חֹבְ רֹת ַעל ְׁ
יה ְמלַ ּ ְפפָ ן ַעל ְּת ֵרין ִס ְטרוֹ ִהי יִ ְתלָ פֵ ף:
ותיו } ְקצוֹ ָתיו{ חֻ ָּבר) :ד( ַּכ ְת ּ ָפן עֲ בָ ד ּו לֵ ּ
ַעל ְׁשנֵי ְקצוֹ ָ

רש"י
)א( ומן התכלת והארגמן וגו'  -שש לא
נאמר כאן ומכאן אני אומר שאין בגדי שרד
הללו בגדי כהונה שבבגדי כהונה הי' שש אלא
הם בגדים שמכסים בהם כלי הקדש בשעת
סלוק מסעות שלא היה בהם שש:
)ג( וירקעו  -כמו )תהלים קלו( לרוקע הארץ
כתרגומו ורדידו טסין היו מרדדין מן הזהב
אשטנדר"א בלע"ז )אויזדעהנען( טסין דקות.

נביא

כאן הוא מלמדך היאך היו טווין את הזהב
עם החוטין מרדדין טסין דקין וקוצצין מהן
פתילים לאורך הטס לעשות אותן פתילים
מעורבין עם כל מין ומין בחשן ואפוד שנאמר
בהן זהב חוט א' של זהב עם ו' חוטין של
תכלת וכן עם כל מין ומין שכל המינים חוטן
כפול ששה והזהב חוט ז' עם כל א' וא':

– מלכים א' פרק ז' נ'-נא'

גור וְ הַ ּפֹתוֹ ת
)נ( וְ הַ ִּס ּפוֹ ת וְ הַ ְמ ּ ְ
זַמרוֹ ת וְ הַ ּ ִמזְ ָרקוֹ ת וְ הַ ַּכ ּפוֹ ת וְ הַ ּ ַמ ְח ּתוֹ ת זָהָ ב סָ ּ
ביִ ת לַ הֵ יכָ ל זָהָ ב) :נ( וקוליא
ימי ְל ֹק ֶד ׁש הַ ּק ֳָד ִׁשים ְל ַד ְל ֵתי הַ ַּ
ְל ַד ְלתוֹ ת הַ ַּביִ ת הַ ּ ְפנִ ִ
ומזמריא ומזרקא ובזיכיא ומחתיתא דהבא טבא ומוגלסיא לדשי בית גואה לקודש קודשיא לדשי ביתא
להיכלא דהבא:
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ֲשר ָע ָ ׂשה הַ ּ ֶמלֶ ְך ְׁשלֹמֹה ֵּבית יְ הֹוָ ה וַ יָּבֵ א ְׁשלֹמֹה
)נא( וַ ִּת ְׁשלַ ם ָּכל הַ ּ ְמלָ אכָ ה א ׁ ֶ
אֶ ת קָ ְד ׁ ֵשי ָ ּדוִ ד אָ ִביו אֶ ת הַ ּ ֶכסֶ ף וְ אֶ ת הַ זָּהָ ב וְ אֶ ת הַ ּ ֵכ ִלים נ ַָתן ְּבאֹ צְ רוֹ ת ֵּבית
יְ הֹוָ ה) :נא( ושלימת כל עבידתא דעבד שלמה מלכא בית מקדשא דיי ואיתי שלמה ית קודשי דוד אבוהי
ית כספא וית דהבא וית מניא יהב באוצריא בית מקדשא דיי:

אשי הַ ּ ַמ ּטוֹ ת נְ שִׂ יאֵ י הָ אָ בוֹ ת
)א( אָ ז י ְַקהֵ ל ְׁשלֹמֹה אֶ ת זִ ְקנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת ָּכל ָר ׁ ֵ
רושלָ ם ְלהַ עֲ לוֹ ת אֶ ת אֲרוֹ ן ְּב ִרית יְ הֹוָ ה ֵמ ִעיר
ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ל הַ ּ ֶמלֶ ְך ְׁשלֹמֹה יְ ּ ׁ ָ
ָ ּדוִ ד ִ
היא צִ ּיוֹ ן) :א( בכן כנש שלמה ית סבי ישראל וית כל רישי שבטיא רברבי אבהתא דבני ישראל
לות מלכא שלמה לירושלם לאסקא ית ארון קימא דיי מקרתא דדוד היא צדון:

הוא הַ ח ֶֹד ׁש
הֲלו אֶ ל הַ ּ ֶמלֶ ְך ְׁשלֹמֹה ָּכל ִא ׁ
)ב( וַ יִ ּ ּקָ
יש יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבי ֶַרח הָ אֵ ָתנִ ים ּ ֶבחָ ג ּ
ּ
יעי) :ב( ואתכנישו לות מלכא שלמה כל אנש ישראל בירחא דעתיקיא דקרן ליה ירחא קדמאה
הַ ּ ְׁש ִב ִ
בחגא וכען הוא ירחא שביעאה:

או הַ כּ ֹהֲנִ ים אֶ ת הָ אָ רוֹ ן:
ֹאו כּ ֹל זִ ְקנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יִ שְׂ ּ
וַ ָ ּיב ּ

)ג (
כהניא ית ארונא:

)ג( ואתו כל סבי ישראל ונטלו

רש"י
)נ( והספות  -כלי של מיני זמר הוא ,וכן
מזמרות .והמזרקות  -לקבל דם .והכפות -
לבזיכי לבונה .והמחתות  -לחתות בהן
תרומת הדשן וגחלים להוליך ממזבח החיצון
למזבח הפנימי להקטיר קטורת .והפותות -
מפתחות ,שמעתי .שמפתחין בהם את
המנעול .לדלתות הבית  -שהוא קדש קדשים.
לדלתי הבית  -שהוא להיכל ,כל פתחותיהן
היו זהב:
)נא( את קדשי דוד אביו  -מה שנשאר מכסף

כתובים

וזהב שהקדיש אביו .ומדרש אגדה )ילקוט
שמעוני רמז קפו( :שלא רצה שלמה לתת
מאותו הקדש לבנין הבית .ושמעתי מחכמי
ישראל שהיו אומרין :לפי שהיה יודע שסופו
ליחרב ,שלא יהיו העובדי כוכבים אומרים,
קשה יראתם ,שלקחו נקמתם מן הבית ,שנבנה
מן גזלות וחבלות שגזל מהם דוד .ויש
אומרים :כך אמר שלמה ,רעב היה בימי אביו
שלש שנים ,שנה אחר שנה ,והיה לו לבזבז
ההקדשות הללו ,להחיות בהן עניי ישראל:

 -משלי פרק כ' כט'-ל' פרק כא א'-ג'

הֲדר זְ קֵ נִ ים ֵ ׂשיבָ ה:
חורים כּ ֹחָ ם וַ ַ
ִּת ְפאֶ ֶרת ַּב ּ ִ

)כט( שבהורא דעולימיא תוקפיהון ושבחא

חַ ּ ֻברוֹ ת ּ ֶפצַ ע ּ ַת ְמרוֹ ק ְּב ָרע ּ ַ
ומכּ וֹ ת חַ ְד ֵרי בָ טֶ ן:

)ל( שוחני ופודעתא פגעו בבישא ומחיתא

)כט(
דסבי סיבתא:

)ל(
בגוה דכריסא:

נו:
ּ ַפ ְלגֵ י ַמיִ ם לֶ ב ֶמלֶ ְך ְּביַד יְ הֹוָ ה ַעל ָּכל א ׁ ֶ
ֲשר י ְַח ּפֹץ י ַּטֶ ּ ּ

)א (
דמלכא באידוי דאלהא ולאתר דצבי נרכן ליה:

ָשר ְּב ֵעינָיו וְ תֹ כֵ ן ִלבּ וֹ ת יְ הֹוָ ה:
יש י ׁ ָ
ָּכל ֶ ּד ֶר ְך ִא ׁ

)ב(
באפוי ואלהא מתקן לביה:

ומ ְׁש ּ ָפט נִבְ חָ ר לַ יהֹוָ ה ִמ ּזָבַ ח:
עֲ שׂ ה צְ ָדקָ ה ּ ִ

)ג (
מן דבחא:

)א( היך טיפי דמיא לביה

)ב( כלהון ארחתיה דגברא תריצן אינון

)ג( מן דעבד צדקתא ודינא מתרעי ביה אלהא
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רש"י
)כט( תפארת בחורים כחם  -כמו שתפארת
בחורים כחם כן הדרת זקנים שיבה .חבורות
פצע תמרוק ברע  -דרשו רבותינו הממרק

משנה

עצמו לדבר עבירה סוף בא לידי פצעים
וחבורות .ומכות חדרי בטן ) -זה הדרוקן(:
)ב( כל דרך איש ישר בעיניו ותוכן  -ומונ':

 -כתובות פרק ז'

ָתר ִמ ּ ֵכן,
)א( הַ ּ ַמ ִ ּדיר אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ ִמ ֵּלהָ נוֹ ת לוֹ ַ ,עד ְׁשל ִֹׁשים יוֹ ם ,יַעֲ ִמיד ּ ַפ ְרנָס .י ֵ
ושנַיִ ם,
הודה אוֹ מֵ רְּ ,ביִ שְׂ ָראֵ ל ,ח ֶֹד ׁש אֶ חָ ד יְ קַ ּיֵםְׁ ּ .
יוֹ צִ יא וְ יִ ּ ֵתן ְּכתֻ ָּבהַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ושל ׁ ָֹשה יוֹ צִ יא וְ יִ ּ ֵתן ְּכתֻ ָּבה:
יוֹ צִ יא וְ יִ ּ ֵתן ְּכתֻ ָּבהּ .ובַ כּ ֹהֶ נֶת ְׁשנַיִ ם יְ קַ יֵּםְׁ ּ ,
רע"ב ) -א( המדיר את אשתו מליהנות לו
 על הנאת תשמיש אין הנדר חל ,משוםדמשועבד לה ולאו כל כמיניה להפקיע
שעבודו .ועל הנאת מזונות אף על גב
דמשועבד לה אשכחן דחל הנדר כגון
שמספיקין מעשה ידיה למזונותיה .ובגמרא
פריך א"כ למה יעמיד פרנס ,ומשני ,כגון
שאין מספיקין לדברים שהיתה רגילה בהם
בבית אביה ,ועל זה בלבד יעמיד פרנס

שיפרנסנה .ולא שיעמיד שליח לפרנסה ,שהרי
שלוחו של אדם כמותו ,אלא שאומר כל
המפרנס אינו מפסיד :יתר מכן יוציא ויתן
כתובה  -דעד שלשים יום לא שמעי אינשי
וליכא זילותא .טפי משלשים יום שמעי אינשי
ואיכא זילותא :בישראל  -אם ישראל הוא
שיכול להחזיר את גרושתו :ובכהנת  -שאם
יגרשנה לא יוכל להחזירה יהבו ליה רבנן
זימנא טפי .ואין הלכה כר' יהודה:

)ב( הַ ּ ַמ ִ ּדיר אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ִת ְטעוֹ ם אֶ חָ ד ִמ ָּכל הַ ּ ֵפרוֹ ת ,יוֹ צִ יא וְ יִ ּ ֵתן ְּכתֻ ָּבהַ .ר ִּבי
הודה אוֹ ֵמרְּ ,ביִ ְׁש ָראֵ ל ,יוֹ ם אֶ חָ ד יְ קַ יֵּםְׁ .שנַיִ ם ,יוֹ צִ ּיא וְ יִ ּ ֵתן ְּכתֻ ָּבהּ .ובַ כּ ֹהֶ נֶת,
יְ ּ ָ
ְׁשנַיִ ם יְ קַ יֵּםְׁ .של ׁ ָֹשה ,יוֹ צִ יא וְ יִ ּ ֵתן ְּכתֻ ָּבה:
רע"ב ) -ב( אחד מכל הפירות  -כגון
שאמרה היא קונם פרי פלוני עלי ,והוא קיים

לה :ר' יהודה אומר כו'  -ולית הלכתא
כותיה:

)ג( הַ ּ ַמ ִ ּדיר אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ ּ ׁ ֶשלּ ֹא ִת ְתקַ ּ ׁ ֵשט ְּבאֶ חָ ד ִמ ָּכל הַ ּ ִמינִ ין ,יוֹ צִ יא וְ יִ ּ ֵתן ְּכתֻ ָּבה.
ַר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרָּ ,בעֲ נִ ּיוֹ תֶ ׁ ,שלּ ֹא נ ַָתן ִקצְ בָ הּ .ובָ עֲ ִׁשירוֹ תְׁ ,של ִֹׁשים יוֹ ם:
רע"ב ) -ג( שלא תתקשט באחד מכל
המינים ] -שאמרה היא[ קונם בושם פלוני
עלי ,והוא קיים לה :בעניות שלא נתן קצבה
לדבר  -עד מתי אסרו עליה ,הוא דיוציא
ויתן כתובה .אבל אם נתן קצבה ,תמתין עד

אותו זמן .וכמה קצבה י"ב חדש :ובעשירות
שלשים יום  -שכן אשה חשובה נהנית מריח
קשוטיה שלשים יום ,וזאת תהנה מריח
הקשוטים שנתקשטה לפני הנדר שלשים יום.
והלכה כר' יוסי:

רע"ב ) -ד( רגל אחד יקיים שלשה יוציא
ויתן כתובה  -הא מתניתין מפרשים לה
בגמרא הכי ,רגל אחד יקיים ,במה דברים
אמורים באשת ישראל ,אבל בכהנת שנים

יקיים ,שלשה יוציא ויתן כתובה .ומתניתין ר'
יהודה היא דמפליג בין ישראל לכהנת ,ולית
הלכתא כוותיה:

הוא ִע ּ ָמ ּה ָּב ִעיר ,ח ֶֹד ׁש
)ד( הַ ּ ַמ ִ ּדיר אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ ּ ׁ ֶשלּ ֹא ֵתלֵ ְך ְלבֵ ית אָ ִביהָ ִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ּ
הוא ְּב ִעיר אַ חֶ ֶרתֶ ,רגֶל אֶ חָ ד
אֶ חָ ד יְ קַ ּיֵםְׁ .שנַיִ ם ,יוֹ צִ יא וְ יִ ּ ֵתן ְּכתֻ ָּבהִ ּ .
ובזְ ַמן ׁ ֶש ּ
יְ קַ ּיֵםְׁ .של ׁ ָֹשה ,יוֹ צִ יא וְ יִ ּ ֵתן ְּכתֻ ָּבה:
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)ה( הַ ּ ַמ ִ ּדיר אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ ּ ׁ ֶשלּ ֹא ֵתלֵ ְך ְלבֵ ית הָ אֵ בֶ ל אוֹ ְלבֵ ית הַ ּ ִמ ְׁש ּ ֶתה ,יוֹ צִ יא וְ יִ ּ ֵתן
ְּכתֻ ָּבהִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּנוֹ ֵעל ְּבפָ נֶיהָ  .וְ ִאם הָ יָה טוֹ עֵ ן ִמ ּ ׁש ּום ָ ּדבָ ר אַ חֵ רַ ,ר ּ ׁ ַשאי .אָ ַמר
ֹאמ ִרי ִל ְפלוֹ נִ י ַמה ּ ׁ ֶשאָ ַמ ְר ְּת ִלי אוֹ ַמה ּ ׁ ֶשאָ ַמ ְר ִּתי לָ ְך אוֹ
לָ ּהַ ,על ְמנָת ׁ ֶש ּת ְ
ומ ָע ָרה ְלאַ ְׁש ּ ָפה ,יוֹ צִ יא וְ יִ ּ ֵתן ְּכתֻ ָּבה:
ׁ ֶש ְּתהֵ א ְמ ַמ ְ ּלאָ ה ּ ְ
רע"ב ) -ה( שנועל בפניה  -דלת של שמחה
והסרת יגון .ולבית האבל נועל בפניה,
שלמחר היא מתה ואין אדם סופדה :מחמת
דבר אחר  -כגון דאתחזק שבני אדם פרוצים
מצויין שם :שתאמרי לפלוני וכו'  -דברים של

קלות :שתהא ממלאה ומערה לאשפה  -אית
דמפרשי לאחר שתשמש וימלא רחמה שכבת
זרע תנפצנו כדי שלא יקלוט הזרע ותתעבר.
ואית דמפרשי שתמלא עשרה כדי מים ותערה
לאשפה ,מפני שנראית כשוטה:

ודית .וְ אֵ יזוֹ ִהיא ַ ּדת
ֹשה וִ יה ּ ִ
)ו( וְ אֵ לּ ּו יוֹ צְ אוֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא ִב ְכתֻ ָּבה ,הָ עוֹ בֶ ֶרת ַעל ַ ּדת מ ׁ ֶ
תו נִ ָ ּדה ,וְ לֹא קוֹ צָ ה לָ ּה חַ ָּלה ,וְ נוֹ ֶד ֶרת
שרְ ּ ,
תו ׁ ֶשאֵ ינוֹ ְמעֻ ּ ָ ׂ
מ ֶׁ
ומ ׁ ַש ּ ְמ ׁ ַש ּ ּ
ֹשהַ ,מאֲ ִכילַ ּ ּ
רוע ,וְ טוֹ וָ ה בַ ּ ׁש ּוק,
ֹאש ּה ּ ָפ ּ ַ
הודית ,יוֹ צְ אָ ה וְ ר ׁ ָ
וְ אֵ ינָהּ ְמקַ יּ ֶֶמת .וְ אֵ יזוֹ ִהי ַדת יְ ּ ִ
אול אוֹ ֵמר ,אַ ף הַ ְמקַ ֶּללֶ ת יוֹ ְל ָדיו ְּבפָ נָיוַ .ר ִּבי
ְּ
ומ ַד ּ ֶב ֶרת ִעם ָּכל אָ ָדם .אַ ָּבא ׁ ָש ּ
ְ
ית ּה
ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמר ,אַ ף הַ ּקוֹ לָ נִ ית .וְ אֵ יזוֹ ִהיא קוֹ לָ נִ יתִ ,ל ְכ ׁ ֶש ִהיא ְמ ַד ּ ֶב ֶרת ְּבתוֹ ך ּ ֵב ָ
ושכֵ נֶיהָ ׁשוֹ ְמ ִעין קוֹ לָ ּה:
ּ ְׁ
רע"ב ) -ו( מאכילתו שאינו מעושר  -ולא
נודע לו אלא אחר שאכלו ,כגון דאמרה ליה
פלוני כהן תיקן לי את הכרי ואזל שייליה
ואשתכח שיקרא :ומשמשתו נדה  -כגון
שהוחזקה נדה בשכנותיה שראוה לובשת בגדי
נדות ולבעלה אמרה טהורה אני :ולא קוצה
לה חלה  -דאמרה ליה פלוני תקן לי את
העיסה ואזל שייליה ואשתכח שיקרא :וטווה
בשוק .ומראה זרועותיה לבני אדם :ומדברת

עם בני אדם  -משחקת עם הבחורים:
ומקללת יולדיו בפניו  -מקללת ומחרפת אבי
בעלה בפני בעלה :הקולנית  -תובעת
תשמיש בקול רם עד ששכנותיה שומעות
אותה .וכל הני צריכות עדים והתראה
להפסידן כתובתן .ואין להן לא כתובה ולא
תוספת ואינן נוטלות אלא בלאותיהן הקיימים
בלבד:

או ָעלֶ יהָ נְ ָד ִרים ,אֵ ינ ָּה
)ז( הַ ְמקַ ֵ ּד ׁש אֶ ת הָ ִא ּ ׁ ָשה ַעל ְמנָת ׁ ֶשאֵ ין ָעלֶ יהָ ָ
נְד ִרים וְ נִ ְמצְ ּ
או ָעלֶ יהָ נְ ָד ִריםֵ ּ ,תצֵ א ׁ ֶשלּ ֹא בִ ְכתֻ ָּבהַ .על ְמנָת
ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשתְּ .כנָסָ ּה ְס ָתם וְ נִ ְמצְ ּ
או בָ ּה
נִמצְ ּ
מומין ,אֵ ינ ָּה ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשתְּ .כנָסָ ּה ְס ָתם וְ ְ
או בָ ה ּ ִ
מומין וְ נִ ְמצְ ּ
ִּ
ׁ ֶשאֵ ין ָּבהּ
מומין הַ ּפוֹ ְס ִלין ַּבכּ ֹהֲנִ יםּ ,פוֹ ְס ִלין ַּב ּנ ִָׁשים:
מומיןֵ ּ ,תצֵ א ׁ ֶשלּ ֹא ִב ְכתֻ ָּבהָּ .כל הַ ּ ּ ִ
ִּ
רע"ב ) -ז( שאין עליה נדרים ונמצאו עליה
נדרים  -באלו נדרים אמרו ,שלא תאכל בשר
ולא תשתה יין ולא תתקשט בבגדי צבעונים.
אבל בשאר נדרים מקודשת :כל המומין
הפוסלין בכהנים  -בבכורות קא מני להו.
והוסיפו עליהן בנשים ,זיעה .וריח הפה או
ריח רע במקום אחר בגופה .ושומא שיש בה
שער ,בין קטנה בין גדולה כשהיא כנגד פניה,
וכגון שהיא תחת כפה שבראשה דזימנין

מתחזיא וזימנין דלא מתחזיא ,שאם היא
במקום המגולה תמיד הרי ראה ונתפייס ,ואם
השומא אין בה שער אינה מום עד שתהא
גדולה כאיסר .וקולה עבה ומשונה מקול שאר
הנשים .ונשכה כלב ונעשה במקום הנשיכה
צלקת ,כלומר כווץ כמו מכות אש .ודדיה
גסים מחברותיה טפח .ושדדיה רחוקים זה
מזה עד שיש טפח בין דד לדד .אלו מומין
בנשים ,ואע"פ שאינה מומין בכהנים:

מומין וְ עוֹ ָד ּה ְּבבֵ ית אָ ִביהָ  ,הָ אָ ב צָ ִר ְ
יך ְלהָ ִביא ְראָ יָה ׁ ֶש ּ ִמ ּ ׁ ֶשנִּ ְתאָ ְרסָ ה
יו בָ ּה ּ ִ
)ח( הָ ּ
הו .נִ ְכנְ סָ ה ִל ְר ׁש ּות הַ ַּב ַעל ,הַ ַּב ַעל צָ ִריךְ
לו וְ נִ ְס ּ ַתחֲפָ ה ָ ׂ
דו בָ ּה ּ ִ
ש ֵד ּ
מומין הַ ָּל ּ
נוֹ ְל ּ
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מומין אֵ לּ ּו וְ הָ יָה ִמ ְקחוֹ ֶמקַ ח
ִּ
יו בָ ּה
ְלהָ ִביא ְראָ יָה ׁ ֶש ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְתאָ ְרסָ ה הָ ּ
מומין
אֲמוריםְּ ,ב ּ ִ
ִּ
עותִּ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםַּ ,ב ּ ֶמה ְדבָ ִרים
ָט ּ
לוי ,אֵ ינוֹ יָכוֹ ל ִל ְטעוֹ ן .וְ ִאם י ֵׁש ֶמ ְרחָ ץ ְּבאוֹ ָת ּה
ׁ ֶש ַּב ּ ֵס ֶתר .אֲבָ ל ְּב ּ ִ
מומין ׁ ֶש ַּב ּגָ ּ
הוא בוֹ ְדקָ הּ ִּב ְקרוֹ בוֹ ָתיו:
הָ ִעיר ,אַ ף ּ ִ
מומין ׁ ֶש ַּב ּ ֵס ֶתר אֵ ינוֹ יָכוֹ ל ִל ְטעוֹ ןִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -ח( האב צריך להביא ראיה  -אם
בא לתבוע כתובתה מן האירוסין מזה שממאן
לקחתה ,צריך שיביא ראיה שלאחר שנתארסה
היו בה מומין הללו .ואף על פי שיש לאשה
חזקה דגופה ,הואיל ונמצאו המומין ברשות
האב ואיכא למימר כאן היו קודם אירוסין,
ולפיכך אם לא הביא ראיה ,בעל מהימן:

נכנסה לרשות הבעל  -נשאה ,ועתה בא
להוציאה בלא כתובה על מומין שבה ,עליו
להביא ראיה שקודם שנתארסה היו בה מומין
הללו .דכיון דלא נמצאו מומין הללו אלא
ברשותו ,אומרים כאן נמצאו כאן היו ולאחר
שנישאת באו לה ונסתחפה שדהו :אינו יכול
לטעון  -דידע ונתפייס:

מומין ,אֵ ין כּ וֹ ִפין אוֹ תוֹ ְלהוֹ צִ יא .אָ ַמר ַר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן
ִּ
דו בוֹ
)ט( הָ ִא ׁ
יש ׁ ֶש ּנוֹ ְל ּ
מומין הַ גְּ דוֹ ִלים,
מומין הַ ְ ּקטַ ּנִים .אֲבָ ל ְּב ּ ִ
אֲמוריםְּ ,ב ּ ִ
ִּ
ּגַ ְמ ִליאֵ לַּ ,ב ּ ֶמה ְדבָ ִרים
כּ וֹ ִפין אוֹ תוֹ ְלהוֹ צִ יא:
רע"ב ) -ט( שנולדו בו מומין  -משנשאה:
מומין גדולים  -נסמית עינו נקטעה ידו

נשברה רגלו .ואין הלכה כרשב"ג ,ואפילו
במומין גדולים אין כופין אותו להוציא:

יפוס ,וְ הַ ְמקַ ּ ֵמץ ,וְ הַ ְמצָ ֵרף
)י( וְ אֵ לּ ּו ׁ ֶשכּ וֹ ִפין אוֹ תוֹ ְלהוֹ צִ יא ,מֻ ּ ֵכה ְׁש ִחיןּ ,ובַ ַעל ּפוֹ ִל ּ
דו .וְ ַעל ּ ֻכ ָּלן
נְ ח ׁ ֶ
או נוֹ ְל ּ
או ּובֵ ין ִמ ּ ׁ ֶשנִּ ּ ְׂש ּ
יו בָ ם ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נִ ּ ְׂש ּ
ֹשת ,וְ הַ ּ ֻב ְר ִסיֵּ ,בין ׁ ֶשהָ ּ
יתי
בורה הָ יִ ִ
ֹאמרְ ,ס ּ ָ
אָ ַמר ַר ִּבי ֵמ ִאיר ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִה ְתנָה ִע ּ ָמ ּה ,יְ כוֹ לָ ּה ִהיא ׁ ֶש ּת ַ
ׁ ֶשאֲנִ י יְ כוֹ לָ הּ ְלקַ ּ ֵבל ,וְ ַעכְ ׁ ָשיו אֵ ינִ י יְ כוֹ לָ ה ְלקַ ּ ֵבל .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםְ ,מקַ ּ ֶבלֶ ת
שה ְבצִ ידוֹ ן ְּבבֻ ְר ִסי אֶ חָ ד
תוַ .מעֲ ֶ ׂ
חוץ ִמ ּמֻ ּ ֵכה ְׁש ִחיןִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ ְמ ַמ ּקַ ּ ּ
ִהיא ַעל ָּכ ְרחָ ּהּ ,
ָ
יתי
ֹאמרְ ,לאָ ִחיך הָ יִ ִ
רו חֲכָ ִמים ,יְ כוֹ לָ ה ִהיא ׁ ֶש ּת ַ
ׁ ֶש ּ ֵמת וְ הָ יָה לוֹ אָ ח ּ ֻב ְר ִסי ,אָ ְמ ּ
ול ָך אֵ ינִ י יְ כוֹ לָ ה ְלקַ ֵּבל:
יְ כוֹ לָ ה ְלקַ ֵּבלְ ּ ,
רע"ב ) -י( מוכה שחין  -מצורע :בעל
פוליפוס  -ריח החוטם :והמקמץ  -מקבץ
צואת כלבים :והמצרף נחושת  -המחתך
נחושת ממקום מוצאו מן הארץ ,ומסריח הוא:

גמרא

והבורסי  -מעבד עורות :מפני שממקתו -
ממסמסתו .לשון המק בשרו )זכריה י"ד(.
והלכה כחכמים:

 -כתובות דף עב' ע"א

ונודרת ואינה מקיימת :דאמר מר בעון נדרים בנים מתים שנאמר אל תתן
את פיך לחטיא את בשרך וגו' ואיזו הן מעשה ידיו של אדם הוי אומר בניו
ובנותיו רב נחמן אמר מהכא לשוא הכיתי את בניכם לשוא על עסקי שוא
תניא היה ר"מ אומר כל היודע באשתו שנודרת ואינה מקיימת יחזור
וידירנה ידירנה במאי מתקן לה אלא יחזור ויקניטנה כדי שתדור בפניו
ויפר לה אמרו לו אין אדם דר עם נחש בכפיפה תניא היה ר' יהודה אומר
כל היודע באשתו שאינה קוצה לו חלה יחזור ויפריש אחריה אמרו לו אין
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חק לישראל – פרשת פקודי יום ג'
אדם דר עם נחש בכפיפה מאן דמתני לה אהא כ"ש אהך אבל מאן דמתני
אהך אבל הא זימנין דמקרי ואכיל :ואיזוהי דת יהודית יוצאה וראשה
פרוע :ראשה פרוע דאורייתא היא דכתיב ופרע את ראש האשה ותנא דבי
רבי ישמעאל אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש דאורייתא
קלתה שפיר דמי דת יהודית אפילו קלתה נמי אסור אמר רבי אסי אמר
רבי יוחנן קלתה אין בה משום פרוע ראש הוי בה רבי זירא היכא אילימא
בשוק דת יהודית היא ואלא בחצר אם כן לא הנחת בת לאברהם אבינו
שיושבת תחת בעלה אמר אביי ואיתימא רב כהנא מחצר לחצר ודרך מבוי:
רש"י על הגמרא
ידירנה  -משמע בעצמו קונם עליך דבר
פלוני :יחזור ויקניטנה  -אין לו להוציאה
אלא כך יתקננה :בכפיפה  -בתוך סל אחד
שכשלא ישמר ישכנו אף זה יבא לידי
שתקלקלנו :מאן דמתני לה אהא  -דר"י דתני
תקנתא אחלה כל שכן אנדרים דלא שכיחי:
דאורייתא היא  -ואמאי לא קרי לה דת
משה :אזהרה  -מדעבדינן לה הכי לנוולה
מדה כנגד מדה כמו שעשתה להתנאות על

זוהר

בועלה מכלל דאסור א"נ מדכתיב ופרע
מכלל דההוא שעתא לאו פרועה הות שמע
מינה אין דרך בנות ישראל לצאת פרועות
ראש וכן עיקר :קלתה  -סל שיש לו מלמטה
בית קבול להולמו בראשו ובית קיבול
מלמעלה לתת בו פלך ופשתן :הוי  -לשון
מקשה :א"כ  -דבחצר יש בה משום פריעה:
ודרך מבוי  -דלא שכיחי רבים:

– פקודי דף רסא' ע"ב

אֲתר ְ ּד ִאצְ ְט ִר ְ
יךַ .עד הָ כָ א,
אריהּ ַּב ָ
יהַ ,מאן ְ ּדי ַָדע ְלסַ ְ ּד ָרא ְׁשבָ חֵ י ְ ּד ָמ ֵ
חולָ קֵ ּ
ַז ָּכאָ ה ּ
דושה ַּכח ֲָדא ַּבאֲבָ הָ ן:
וק ּ ּ ׁ ָ
וב ְר ָּכאן ּ ְ
קותא ּ ִ
ְ ּדבֵ ּ ָ
ירותא ְ ּדבָ ֵעי ַּבר נ ָׁש ְל ִמ ְׁשאַ ל,
עותיןֵ ׁ .ש ּ ָ
ימין ְׁשאֶ ְל ִּתין ּובָ ּ ִ
ולהָ ְלאָ ה ,קַ יְ ִ
ִמ ָּכאן ּ ְ
ֵיה.
יה ,וְ לָ א ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמ ּנ ּ
יה ְלגַ ּ ֵב ּ
יאוב ֵת ּ
יהְּ ,בגִ ין ְל ֵמחזֵי ִּת ּ ְ
אר ּ
ְל ִמנְ ַ ּדע ְּב ִמ ִ ּלין ְ ּד ָמ ֵ
ישא ִע ָּלאָ הְ ,ל ִא ְת ַע ְּט ָרא
דושה ִ ּד ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
ְּבגִ ין ְ ּדבָ ֵעי ַּבר נ ָׁש ְל ִא ְׁש ּ ַת ְּתפָ א ִּב ְק ּ ּ ׁ ָ
יהו
ישא יְ ָֹ
דושין ,כּ ּוז"ּוָ .רזָא ִ ּד ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
יהו ְׁש ָמא ְ ּד ִב ְר ָּכאָ ן וְ ִק ּ ּ ִׁ
ּ ֵב ּ
דו"ד ְ ּד ִא ּ
יה ,וְ ִא ּ
ורא
ֵיה הָ נֵי אַ ְתוָ ון אַ ח ֲָרנִ יןִ ,חבּ ּ ָ
יקו ִמ ּנ ּ
יש ִּב ְק ּ ּ ׁ ָ
קַ ִ ּד ׁ
דושה .וְ ִא ֵּלין אַ ְתוָ ון )אחרנין( אַ ּ ִפ ּ
דושה:
ישין ִע ָּל ִאיןָ ,רזָא ִ ּד ְק ּ ּ ׁ ָ
נוק ָּבא .וְ הָ נֵי קַ ִ ּד ִׁ
ורא ִ ּד ְדכַ ר ְּב ּ ְ
ְּדהָ נֵיְּ ,כ ִחבּ ּ ָ
יה,
חוש ָּבנָא ְ ּדאַ ְתוָ ון ִ ּדילֵ ּ
רון טַ "לַ .טל הַ ּ ׁ ָש ַמיִ םָ .רזָא ְ ּד ּ ְׁ
ִא ֵּלין אַ ְתוָ ון אַ ח ֲָרנִ ין ִא ְק ּ
חוש ָּבנָא ,אֶ ָּלא ְל ִסיהֲ ָרא.
חוש ָּבנָא ,וְ לָ א ּ ְׁ
ימן ָּכל ִמ ִ ּלין ְּב ּ ְׁ
ְּבגִ ין ְ ּדהָ כָ א ְל ַת ּ ָתא ,קַ יְ ָ
ֵיה .וְ כַ ד
אריהּ  ,וְ לָ א יִ ְת ּ ְפ ַר ׁש ַּבר נ ָׁש ִמּנ ּ
דושה ְ ּד ָמ ֵ
ובגִ ין ָּכ ְך ָּב ֵעי ְל ִא ְתקַ ּ ְׁש ָרא ִּב ְק ּ ּ ׁ ָ
ְּ
יה.
יאוב ּ ֵתיה ְלגַ ֵּב ּ
יהְ ,לאַ חֲזָאָ ה ְ ּד ִת ּ ְ
אר ּ
ירותא ִ ּד ְׁשאֶ ְל ִּתין ְל ִמנְ ַ ּדע ְל ָמ ֵ
ׁ ָש ִאילֵ ׁ ,ש ּ ָ
ְ
ולהָ ְלאָ ה ,יִ ְת ּ ְפ ַר ׁש זְ ֵעיר זְ ֵעיר ,וַ יִ ְׁשאַ ל ְׁשאֶ ְל ּתוֹ י ַמה ְ ּד ִאצְ ְט ִריך ְל ׁ ָשאֲלָ א:
ִמ ָּכאן ּ ְ
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אמ ָרןְּ .כגַ וְ ונָא ָ ּדאָּ ,כל
דורא ָ ּדא ְ ּדקַ ְ
וְ כָ ל ְׁשאֶ ְל ּתוֹ י יֵהוֹ ןְ ,לבָ ַתר ִ ּדיסַ ֵ ּדר ִס ּ ּ ָ
יה
יה ,וְ לָ א יַצְ ִדיק )ס"א ירחיק( ּגַ ְר ֵמ ּ
אר ּ
עותין ְלקַ ּ ֵמי ָמ ֵ
ֲנונִ ים ּובָ ּ ִ
ְׁשאֶ ְל ּתוֹ י יֵהוֹ ן ְּב ַתח ּ
ְ
ישר,
דורא ָ ּדאְ ,ל ֵמהַ ך ְּבאֹ ַרח ֵמ ׁ ָ
חולָ קֵ יהּ ַ ,מאן ְ ּדי ַָדע ְלסַ ְ ּד ָרא ִס ּ ּ ָ
ִמ ּנ ּ
ֵיה .ז ַָּכאָ ה ּ
ַּכ ְדקָ א ֲחזֵי:
ומיָא ְּבאֶ ּ ׁ ָשאָּ .דרוֹ ם ְּב ָ ּצפוֹ ן ,וְ צָ פוֹ ן ְּב ָדרוֹ ם.
ְּכגַ וְ ונָא ְ ּד ִא ְתאַ ח ֲָדא אֶ ּ ׁ ָשא ְּב ַמ ּיָאַ ּ ,
חודא
ומעֲ ָרב ְּב ִמזְ ָרח .הָ ִכי נ ֵָמי ִא ְתקָ ׁ ַשר כּ ָֹּלא ַּכח ֲָדא ,וְ יִ ּ ָ
ִמזְ ָרח ְּב ּ ַמעֲ ָרבַ ּ ,
ִא ְׁש ְּת ִלים ָ ּדא ְּב ָדא:
ינון ְ ּדי ְַד ִעין ְלסַ ְ ּד ָרא צְ לוֹ ְתהוֹ ן ְּכ ְדקָ א יֵאוֹ תְ ,ל ִא ְת ַּכ ְ ּללָ א הָ נִּ י הֵ יכָ ִלין ִא ֵּלין
וְ כָ ל ִא ּ ּ
יה
הו ,וְ קָ ִריב לֵ ּ
ְּב ִא ֵּליןְ ּ ,
ול ִא ְתקָ ּ ְׁש ָרא ָ ּדא ְּב ָדא .הַ אי ַּבר נ ָׁש ִא ְתקָ ׁ ַשר ְּב ּ
יה ְּבהַ אי ָע ְל ָמא,
חולָ קֵ ּ
הוְׁ .שאֶ ְל ּ ָתא ׁ ָש ִאיל וְ י ִָהיב לֵ ּ
יה .ז ַָּכאָ ה ּ
ְל ִא ְת ַּכ ְ ּללָ א ְּב ּ
וב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי:
ְּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ב'
)יב( ויום טוב שחל להיות באחד בשבת מתפלל בברכה רביעית בלילה ותודיענו משפטי
צדקך ותלמדנו לעשות חוקי רצונך ותתן לנו י"י אלהינו קדושת שבת וכבוד מועד
וחגיגת הרגל בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת ואת יום השביעי מששת ימי
המעשה הקדשת )והבדלת והקדשת את עמך ישראל בקדושתך( ותתן לנו ה' אלהינו
מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון וכו' ובמוצאי שבת ובמוצאי יום טוב של כל השנה
מבדיל באתה חונן אף על פי שהוא מבדיל על הכוס:
)יג( בחנוכה ובפורים מוסיפין בהודאה על הניסים שבת שחלה להיות בחנוכה מוכיר
מזכיר על הניסים במוסף כמו שמזכיר בשאר תפלות:

לע"נ

זאב חיים בן שרה ,משה דוד בן סולטנה סוזן מלכה ,גד גבריאל בן סוזן ,סולטנה
סוזן מלכה בת שמחה ,דניאלה פורטונה בת רחל ,צדיקה בת שרה ז"ל.
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