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חק לישראל – פרשת שמות יום ג'
תורה -

שמות פרק א'

ש ֵרי ִמ ִּסים ְל ַמ ַען ַענּ ֹתוֹ ְּב ִס ְבל ָֹתם וַ ִּיבֶ ן ָע ֵרי ִמ ְס ְּכנוֹ ת ְלפַ ְרעֹה
ָשימ ּו ָעלָ יו ָ ׂ
)יא( וַ יּ ִ ׂ
ש ֵרי ִמ ִּסים ְל ַמ ַען ַענּ ֹתוֹ ְ ּב ִס ְבל ָֹתם וַ ִּיבֶ ן ָע ֵרי
אֶ ת ּ ִפתֹ ם וְ אֶ ת ַר ַע ְמסֵ ס) :יא( וַ ָּישִׂ ימ ּו ָעלָ יו ָ ׂ
ישין ְּב ִדיל ְל ַענּ וֹ אֵ הוֹ ן
ִמ ְס ְּכנוֹ ת ְלפַ ְרעֹה אֶ ת ּ ִפתֹ ם וְ אֶ ת ַר ַע ְמסֵ ס) :יא( ו ַּמ ִּניא ּו עֲ לֵ יהוֹ ן ִׁש ְלטוֹ נִ ין ַמ ְב ִא ִׁ
ְּבפָ ְלחָ נְ הוֹ ן ו ְּבנוֹ ִק ְרוֵי בֵ ית אוֹ צָ ָרא ְלפַ ְרעֹה יָת ּ ִפיתוֹ ם וְ יָת ַר ַע ְמסֵ ס:

ֲשר יְ ַענּ ּו אֹ תוֹ ּ ֵכן יִ ְר ּ ֶבה וְ כֵ ן יִ ְפרֹץ וַ יָּקֻ צ ּו ִמ ּ ְפנֵי ְּבנֵי יִ ְ ׂ
)יב( וְ כַ א ׁ ֶ
ש ָראֵ ל) :יב( וְ כַ ֲא ׁ ֶשר
יְ ַענּ ּו אֹ תוֹ ּ ֵכן יִ ְר ּ ֶבה וְ כֵ ן יִ ְפרֹץ וַ ָּיקֻ צ ּו ִמ ּ ְפנֵי ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :יב( ו ְּכ ָמא דִּ ְמ ַע ּנַן ְלהוֹ ן ּ ֵכן סָ גַ ן וְ כֵ ן ּ ַת ְק ִפין
קֳדם ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:
וַ עֲ קַ ת ְל ִמצְ ָראֵ י ִמן ָ

)יג( וַ יַּעֲ ִבד ּו ִמצְ ַריִ ם אֶ ת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ש ָראֵ ל ְּבפָ ֶר ְך) :יג( וַ יַּעֲ ִבד ּו ִמצְ ַריִ ם אֶ ת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּבפָ ֶר ְך:
)יג( וְ אַ ְפלָ ח ּו ִמצְ ָראֵ י יָת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבקַ ְׁשי ּו:

)יד( וַ יְ ָמרֲ ר ּו אֶ ת חַ יֵּיהֶ ם ַּבעֲ ב ָֹדה קָ ׁ ָשה ְּבח ֶֹמר ו ִּב ְלבֵ נִ ים וּבְ כָ ל עֲ ב ָֹדה ַּבשּׂ ָ ֶדה אֵ ת
אֲשר ָע ְבד ּו בָ הֶ ם ְ ּבפָ ֶר ְך) :יד( וַ יְ ָמ ֲרר ּו אֶ ת חַ יֵּיהֶ ם ַּבעֲ ב ָֹדה קָ ׁ ָשה ְ ּבח ֶֹמר
ֶׁ
ָּכל עֲ ב ָֹד ָתם

שר ָע ְבד ּו בָ הֶ ם ְּבפָ ֶר ְך) :יד( וְ אַ ְמ ָרר ּו יָת חַ יֵּיהוֹ ן
ו ִּב ְלבֵ נִ ים ו ְּבכָ ל עֲ ב ָֹדה ַּבשּׂ ָ ֶדה אֵ ת ָּכל עֲ ב ָֹד ָתם ֲא ׁ ֶ
ְּבפָ ְלחָ נָא קָ ְׁשיָא ְּב ִטינָא ו ְּב ִל ְבנִ ין ו ְּבכָ ל ּ ָפ ְלחָ נָא ְּבחַ ְקלָ א יָת ָּכל ּ ָפ ְלחָ נְ הוֹ ן דְּ אַ ְפלָ ח ּו ְבהוֹ ן ְּבקַ ְׁשי ּו:

ֹאמר ֶמלֶ ְך ִמצְ ַריִ ם לַ ְמי ְ ַּלדֹת הָ ִעבְ ִריֹּת אֲ ׁ ֶשר ׁ ֵשם הָ אַ חַ ת ִׁש ְפ ָרה וְ ׁ ֵשם הַ ּ ׁ ֵשנִ ית
)טו( וַ יּ ֶ
ְ
ֹאמר ֶמלֶ ך ִמצְ ַריִ ם לַ ְמיַ ְ ּלדֹת הָ ִע ְב ִריֹּת ֲא ׁ ֶשר ׁ ֵשם הָ אַ חַ ת ִׁש ְפ ָרה וְ ׁ ֵשם הַ ּ ׁ ֵשנִ ית
ּפו ָּעה) :טו( וַ יּ ֶ
ּפו ָּעה:

)טו( וַ אֲ ַמר ַמ ְל ָּכא ְד ִמצְ ַריִ ם ְלחַ ּי ָָתא יְ הו ַּד ּי ָָתא דְּ ׁשוּם חָ ָדא ִׁש ְפ ָרה וְ ׁשוּם ִּתנְ י ֵָתא ּפו ָּעה:

רש"י
)יא( עליו  -על העם :מסים  -לשון מס
שרים שגובין מהם המס .ומהו המס שיבנו
ערי מסכנות לפרעה :למען ענותו בסבלותם
 של מצרים :ערי מסכנות  -כתרגומו .וכן)ישעי' כב( לך בא אל הסוכן הלז גזבר
הממונה על האוצרות )ש"ר( :את פתום ואת
רעמסס  -שלא היו ראויות מתחלה לכך
ועשאום חזקות ובצורות לאוצר:
)יב( וכאשר יענו אותו  -בכל מה שהם נותנין
לב לענות כן לב הקב"ה להרבות ולהפריץ :כן
ירבה  -כן רבה וכן פרץ .ומדרשו רוח הקודש
אומרת כן אתם אומרים פן ירבה ואני אומר
כן ירבה :ויקוצו  -קצו בחייהם )ויש מפרשים

נביא

המצרים בעיני עצמם וק"ל( .ורבותינו דרשו
כקוצים היו בעיניהם:
)יג( בפרך  -בעבודה קשה המפרכת את הגוף
ומשברתו:
)טו( למילדות  -הוא לשון מולידות אלא שיש
לשון קל ויש לשון כבד כמו שובר ומשבר דובר
ומדבר כך מוליד ומילד :שפרה  -זו יוכבד
ע"ש שמשפרת את הולד :פועה  -זו מרים
על שם שפועה ומדברת והוגה לולד כדרך
הנשים המפייסות תינוק הבוכה )שם( פועה
לשון צעקה כמו )ישעי' מב( כיולדה אפעה:

– ישעיה פרק כח' ג'-ז'

)ג( ְּב ַרגְ לַ יִ ם ּ ֵת ָר ַמ ְסנָה עֲ טֶ ֶרת ּגֵאוּת ִׁשכּ וֹ ֵרי אֶ ְפ ָריִ ם:

)ג( ברגלין יתדש כתרא דגיותנא טפשא

רבא דישראל:
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ֹאש ּ ֵגיא ְׁש ָמנִ ים ְּכ ִבכּ ו ָּר ּה ְּבטֶ ֶרם
ֲשר ַעל ר ׁ
)ד( וְ הָ יְ ָתה צִ יצַ ת נֹבֵ ל צְ ִבי ִת ְפאַ ְר ּתוֹ א ׁ ֶ
ע ּנָה) :ד( ויהי דיהיב מצנפתא לרשיעיא
קַ יִ ץ אֲ ׁ ֶשר יִ ְראֶ ה הָ רֹאֶ ה אוֹ ָת ּה ְּבעוֹ ָדהּ ְּבכַ ּפוֹ יִ ְבלָ ֶ
דבית מקדשא תושבחתה די על ריש חילא שמינא כבכורא עד לא קיטא דאם יחזי דחזי יתה כאלו היא
בידיה יבלעינה:

ירת ִּת ְפאָ ָרה ִל ְׁשאָ ר ַע ּמוֹ :
הוָ ה צְ בָ אוֹ ת לַ עֲ טֶ ֶרת צְ ִבי וְ ִלצְ ִפ ַ
)ה( ַּביּוֹ ם הַ הוּא יִ ְהיֶה יְ ֹ
)ה( בעדנא ההיא יהי משיחא דיי צבאות לכלילא דחדוא ולכתר דתושבחא לשארא דעמה:

)ו( ו ְּלרוּחַ ִמ ְׁש ּ ָפט לַ יּוֹ ׁ ֵשב ַעל הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפט וְ ִלגְ בו ָּרה ְמ ִׁשיבֵ י ִמ ְלחָ ָמה ׁ ָ
ש ְע ָרה) :ו( למימר
קשוט דדין לדיתבין בבית דינא למדן דין דקשוט ולמתן נצחנא לדנפקין בקרבא לאתבותהון בשלם
לבתיהון:
)ז( וְ גַ ם אֵ ֶּלה ַּביַּיִ ן ׁ ָשג ּו וּבַ ּ ׁ ֵשכָ ר ּ ָתע ּו כּ ֹהֵ ן וְ נ ִָביא ׁ ָשג ּו בַ ּ ׁ ֵשכָ ר נִ ְב ְלע ּו ִמן הַ יַּיִ ן ּ ָתע ּו
יליָּה) :ז( ואף אלין בחמרא רוו ובעתיקא אסתלעמו כהנא וספר
ִמן הַ ּ ׁ ֵשכָ ר ׁ ָשג ּו ָּברֹאֶ ה ּ ָפק ּו ּ ְפ ִל ִ
רוו מן עתיק אסתלעמו מן חמר טעו מן עתיק אתפניאו בתר מיכל בסיס טעו דינהא:

רש"י
)ד( כביכורה בטרם קיץ  -כבישול' של תאנת
ציץ נובל .בטרם קיץ  -עת בישול שאר
התאנים אשר מתוך שהיא בכורה קופץ עליה
ובולעה בעודה בכפו כך וישקוד על הרעה
ויביאה עלינו )דניאל ט'(:
)ה( ביום ההוא  -כהתם הפושעים .יהיה ה'
צבאות לעטרת צבי  -לצדיקים הנשארים בה:
)ו( ולרוח משפט  -יהיה הקב"ה להורות
משפט .ליושב על המשפט ולגבורה  -יהיה

כתובים

לאותן שהם משיבי מלחמ' מלחמתה של
תורה:
)ז( וגם אלה  -יושבי משפט ומשיבי מלחמה
שבדור הזה כלומר טובים וחשובים שבהן ביין
שגו כי עתה אין טוב בהם .שגו ברואה -
הלעיגו בדברי הנביאים וי"ת במאכל מעדנים
שראוהו עונג להם .פקו פליליה  -הכשילו
המשפט .פקו  -לשון פיק ברכים )נחום ב'(
פוקה )שמואל א' כ"ה(:

 -משלי יב' ד'-ח'

ישה:
אֵ ׁ ֶשת חַ יִ ל עֲ טֶ ֶרת ַּב ְעלָ ּה ו ְּכ ָרקָ ב ְּב ַעצְ מוֹ ָתיו ְמ ִב ׁ ָ

)ד(
לבעלה ואנתתא בישתא היך מלטיתא בקיסא היכנא מיבדא גרמוי דגברה:

יקים ִמ ְׁש ּ ָפט ּ ַת ְח ּ ֻבלוֹ ת ְר ׁ ָש ִעים ִמ ְר ָמה:
ַמ ְח ְׁשבוֹ ת צַ דִּ ִ

)ה (
מדברנותא דרשיעי רמיותא:

דִּ ְב ֵרי ְר ׁ ָש ִעים א ֱָרב דָּ ם ו ִּפי יְ ׁ ָש ִרים ַי ִּצילֵ ם:

) ו(
מפצי להון:

)ז( נתהפכון רשיעי ולא נשתכחון וביתהון

יש וְ נַעֲ וֵה לֵ ב יִ ְהיֶה לָ בוּז:
ש ְכלוֹ יְ הֻ ַּלל ִא ׁ
ְל ִפי ִ ׂ

)ח(
וחסיר רעינא יהוי לשטותא:

)ה( מחשבתהון דצדיקי דינא

)ו( מלי דרשיעי כמנין לדמא ופומהון דתריצי

יקים יַעֲ מֹד:
הָ פוֹ ְך ְר ׁ ָש ִעים וְ אֵ ינָם וּבֵ ית צַ דִּ ִ

)ז(
דצדיקי יקום:

)ד( אתתא כשרתא כלילא

)ח( גברא משתבח בפומא דסוכלתנותיה
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רש"י
)ד( וכרקב  -תולעת הנכנס תוך העצמות
וטוחן אותם כן אשה מבישה ורעה שמעשיה
בושים:
)ו( דברי רשעים ארב דם  -יועצים לרצוח
בידם או ע"י עדות שקר .ופי ישרים -
כששומעים את עצתם יצילום לנרדפים
שמגלים את עצתם או אם עדים הם מזימין
אותם:
)ז( הפוך רשעים  -כמו להפוך כמהפכת רגע

משנה

נהפכים .ואינם  -כלי' כגון סדום .ובית
צדיקים יעמוד  -יתקיים:
)ח( לפי שכלו יהולל איש  -אם חכם מעט
או הרבה הכל לפי שכלו יטול שכרו .ונעוה
לב  -שהניע לבו לגמרי מן התור' הוא יהיה
לבוז .נעוה  -כמו נעותי משמוע )ישעיה כא(
וכן בן נעות המרדות )שמואל א כ( וי"ל נעוה
מי שלבו נעוע מגזרת נע ונד כאשר יאמר
זעוה מגזרת זע:

 -יבמות פרק יג'

)א( ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין ְמ ָמאֲנִ ין אֶ ָּלא אֲרוּסוֹ ת .וּבֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים,
אֲ רוּסוֹ ת וּנְ שׂ וּאוֹ תֵּ .בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםַּ ,ב ַּב ַעל וְ לֹא בַ יָּבָ ם .וּבֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים,
ַּב ַּב ַעל וּבַ יָּבָ םֵ ּ .בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםְּ ,בפָ נָיו .וּבֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםְּ ,בפָ נָיו וְ ׁ ֶשלּ ֹא
ְבפָ נָיוֵ ּ .בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםְּ ,בבֵ ית דִּ ין .וּבֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםְּ ,בבֵ ית דִּ ין וְ ׁ ֶשלּ ֹא
ְבבֵ ית דִּ ין .אָ ְמר ּו לָ הֶ ן ּ ֵבית ִה ֵּלל ְלבֵ ית ׁ ַש ּ ַמאיְ ,מ ָמאֶ נֶת וְ ִהיא ְקטַ ּנָה ,אֲ ִפלּ ּו
אַ ְר ָּב ָעה וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ְפ ָע ִמיםָ ְ .א ְמר ּו לָ הֶ ן ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי ,אֵ ין ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָראֵ ל הֶ פְ קֵ ר,
ָשא:
אֶ ָּלא ְמ ָמאֶ נֶת ו ַּמ ְמ ּ ֶתנֶת ַעד ׁ ֶש ּ ַתגְ דִּ יל ,ו ְּת ָמאֵ ן ,וְ ִת ּנ ֵ ׂ
רע"ב ) -א( בית שמאי אומרים אין ממאנין
אלא ארוסות  -יתומה שהשיאוה אמה
ואחיה ,אינה ממאנת אלא מן הארוסין :בבעל
 אבל אם מת ולא מיאנה בו ונפלה לפנייבם ,אינה יוצאה במיאון ,אלא תמתין עד
שתגדיל ותחלוץ :אין בנות ישראל הפקר -
ואפילו מן האירוסין לא תמאן ותיארס לאחר

ותחזור ותמאן .אלא ממאנת בזה ותמתין
מליארס לאחר עד שתגדיל :תמאן ותנשא -
לאו למהדר ולמאן זמנא אחריתי ,אלא הכי
קאמר ,ממאנת וממתנת מליארס לאחר עד
שתגדיל ,או אם רוצה להנשא ממאנת בבעלה
ותנשא מיד ,דתו לא ממאנת לבית שמאי
דנשואה היא:

)ב( אֵ יזוֹ ִהיא ְק ַט ּנָה ׁ ֶש ְּצ ִריכָ ה ְל ָמאֵ ן כּ ֹל ׁ ֶש ִה ּ ִשׂ אוּהָ ִא ּ ָמ ּה וְ אַ חֶ יהָ ְל ַד ְע ּ ָת ּה ִה ּ ִשׂ אוּהָ
ׁ ֶשלּ ֹא ְל ַד ְע ּ ָתהּ  ,אֵ ינ ָּה צְ ִריכָ ה ְל ָמאֵ ןַ .ר ִּבי חֲנִ ינָא ּ ֶבן אַ נְ ִטיגְ נוֹ ס אוֹ ֵמרָּ ,כל
יעזֶר
אֱל ֶ
ִ
ִּתינוֹ קֶ ת ׁ ֶשאֵ ינ ָּה יְ כוֹ לָ ה ִל ְׁשמוֹ ר ִקדּ ו ׁ ֶּשיהָ  ,אֵ ינָהּ צְ ִריכָ ה ְל ָמאֵ ן ַר ִּבי
ש ָראֵ ל לַ כּ ֹהֵ ן ,לֹא תֹ אכַ ל
שה ְק ַט ּנָה ְּכלוּם אֶ ָּלא ִכ ְמפֻ ּ ָתהַּ .בת יִ ְ ׂ
אוֹ ֵמר ,אֵ ין ַמעֲ ֵ ׂ
ש ָראֵ לּ ,תֹאכַ ל ַּב ְּתרו ָּמה:
ַּב ְּתרו ָּמהַּ .בת כּ ֹהֵ ן ְליִ ְ ׂ
רע"ב ) -ב( אין מעשה קטנה אלא
כמפותה  -דכמי שלא נישאת דמי .ואין הלכה
כר"א ,והלכה כר' חנינא בן אנטיגנוס.
ופחותה מבת שש בחזקת שאינה יודעת
לשמור קידושיה ואינה צריכה למאן .ויותר

מבת עשר ,בחזקת שיודעת לשמור קידושיה
ואע"פ שהיא סכלה ביותר .ומבת שש ועד בת
עשר צריכה בדיקה אם יודעת לשמור
קידושיה אם לאו .וממאנת הבת והולכת עד
שתהא בת י"ב שנה ויום אחד ותביא סימנים.
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חק לישראל – פרשת שמות יום ג'
לאחר מכאן אינה ממאנת אפילו לא בא
עליה .ואם בא עליה לאחר י"ב שנה ויום

אחד אף על פי שלא הביאה סימנים חיישינן
שמא נשרו הסימנים וקנאה:

ישְּ ,כ ִאלּ ּו ִהיא ִא ְׁש ּתוֹ .
יעזֶר ֶּבן יַעֲ קֹב אוֹ ֵמרָּ ,כל ַע ָּכבָ ה ׁ ֶש ִהיא ִמן הָ ִא ׁ
אֱל ֶ
)ג( ַר ִּבי ִ
ישְּ ,כ ִאלּ ּו אֵ ינ ָּה ִא ְׁש ּתוֹ :
וְ כָ ל ַע ָּכבָ ה ׁ ֶשאֵ ינָהּ ִמן הָ ִא ׁ
רע"ב ) -ג( כל עכבה שהיא מן האיש -
נתן לה גט ,זו היא עכבה שהיא מן האיש,
דכיון דלא מיאנה בו זו היא עכבה שאינה מן

האיש ,שלא נתעכבה אצלו משום אישות.
ומתניתין מפרש לה ואזיל:

יש ,הוּא מֻ ּ ָתר ִּב ְקרוֹ בוֹ ֶתיהָ  ,וְ ִהיא מֻ ּ ֶת ֶרת ִּב ְקרוֹ בָ יו ,וְ לֹא ְפסָ לָ הּ
)ד( הַ ְמ ָמאֶ נֶת ָּב ִא ׁ
ִמן הַ ְּכהֻ ּנָה .נ ַָתן לָ ּה ּ ֵגט ,הוּא אָ סוּר ִּב ְקרוֹ בוֹ ֶתיהָ  ,וְ ִהיא אֲ סו ָּרה ִב ְקרוֹ בָ יו,
נִתאַ ְר ְמלָ ה
יר ּהֵ ,מ ֲאנָה בוֹ וְ נִ שּׂ ֵ את ְלאַ חֵ ר וְ ְ
ו ְּפסָ לָ ּה ִמן הַ ְּכהֻ ּנָה .נ ַָתן לָ ּה ּ ֵגט וְ הֶ חֱזִ ָ
ירהּ  ,נ ַָתן לָ ּה ּגֵט וְ נִ שּׂ ֵ את ְלאַ חֵ ר
אוֹ נִ ְת ָּג ְר ׁ ָשה ,מֻ ּ ֶת ֶרת לַ חֲזוֹ ר לוֹ ֵ .מאֲ נָה בוֹ וְ הֶ חֱזִ ָ
נִת ָּג ְר ׁ ָשה ,אֲסו ָּרה לַ חֲזוֹ ר לוֹ  .זֶה הַ ְּכלָ לּ ,גֵט אַ חַ ר ֵמאוּן ,אֲסו ָּרה
נִתאַ ְר ְמלָ ה אוֹ ְ
וְ ְ
לַ חֲזוֹ ר לוֹ ֵ .מאוּן אַ חַ ר ּגֵט ,מֻ ּ ֶת ֶרת לַ חֲזוֹ ר לוֹ :
רע"ב ) -ד( מותרת לחזור לו  -אע"ג דאם
לא החזירה ונישאת לאחר מתוך הגרושין
ונתארמלה ,אסורה לראשון ,אפילו הכי כי
החזירה ומיאנה בו אתי מיאון וגלי עלה
דקטנה היא ובטליה לגטא ,ולא הוי בחזרה

שניה כמחזיר גרושתו משנישאת לאחר :זה
הכלל  -כלומר אפילו פעמים הרבה גרשה
והחזירה ומיאנה בו ,אם נישאת לאחר מתוך
גט אסורה לחזור לו ,ומתוך מיאון מותרת
לחזור לו:

יש וְ נִ שּׂ ֵ את ְלאַ חֵ ר וְ גֵ ְר ׁ ָש ּהְ ,לאַ חֵ ר ו ֵּמאֲ נָה בוֹ ְ ,לאַ חֵ ר וְ ג ְֵר ׁ ָש ּה
)ה( הַ ְמ ָמאֶ נֶת ָּב ִא ׁ
ימנּ ּו ְבגֵ ט ,אֲ סו ָּרה לַ חֲזוֹ ר לוֹ ְּ .ב ֵמאוּן ,מֻ ּ ֶת ֶרת
) ְלאַ חֵ ר ו ֵּמאֲ נָה בוֹ ( ,כּ ֹל ׁ ֶשיָּצָ את הֵ ֶ
לַ חֲזוֹ ר לוֹ :
רע"ב ) -ה( לאחר ומיאנה בו  -כלומר
חזרה ונישאת לשלישי ומיאנה בו :כל שיצתה

ממנו בגט אסורה לחזור לו  -אע"פ שיצתה
משל אחריו במיאון לא בטליה לגיטא דידיה:

יר ּה ,מֻ ּ ֶת ֶרת לַ יָּבָ ם .וְ כֵ ן הַ ְמגָ ֵר ׁש אֶ ת הַ יְ תוֹ ָמה,
)ו( הַ ְמגָ ֵר ׁש אֶ ת הָ ִא ּ ׁ ָשה ,וְ הֶ חֱזִ ָ
יעזֶר אוֹ סֵ רְ .ק ַט ּנָה ׁ ֶש ִה ּ ִשׂ אָ הּ אָ ִביהָ וְ נִ ְת ָּג ְר ׁ ָשה,
יר ּה ,מֻ ּ ֶת ֶר ּת לַ יָּבָ ם .וְ ַר ִּבי א ֱִל ֶ
וְ הֶ חֱזִ ָ
ירה ,דִּ בְ ֵרי הַ כּ ֹל אֲ סו ָּרה לַ יָּבָ ם:
ִּכיתוֹ ָמה ְּבחַ יֵּיהָ אָ ב .הֶ חֱזִ ָ
רע"ב ) -ו( מותרת ליבם  -ולא אמרינן
נישואין הראשונים מפילין היבמה לפני היבם
ומשעה שגירשה אחיו קיימא עליה באיסור
אשת אח דהויא לה גרושת אחיו :רבי אליעזר
אוסר  -דגזר כל הני אטו יתומה בחיי האב
דאמרינן לקמן במתניתין דלאחר חזרתה הרי
היא כגרושה אפילו לרבנן .ואין הלכה כרבי

אליעזר :כיתומה בחיי האב  -אף על פי
שהאב חי הרי היא כיתומה לענין קדושין,
דשוב אין לאב כח לקבל קדושיה .ואם
החזירה בקטנותה ,אסורה ליבם אם מת
בקטנותה ,דקדושי חזרה אינן כלום הואיל
ופקע רשות אב מינה והיא אין לה יד ,והויא
כגרושה ועומדת:

)ז( ְׁשנֵי אַ ִחין נְ שׂ ו ִּאין ִל ְׁש ּ ֵתי אֲ חָ יוֹ ת יְ תוֹ מוֹ ת ְק ַטנּוֹ ת ,ו ֵּמת ַּב ְעלָ ּה ׁ ֶשל אַ חַ ת ֵמהֶ ן,
ּ ֵתצֵ א ִמ ּ ׁשוּם אֲחוֹ ת ִא ּ ׁ ָשה .וְ כֵ ן ְׁש ּ ֵתי חֵ ְר ׁשוֹ ת גְ דוֹ לָ ה ּו ְק ַט ּנָהֵ ,מת ַּב ְעלָ הּ ׁ ֶשל
יעזֶר
אֱל ֶ
ְק ַט ּנָהֵ ּ ,תצֵ א הַ ְ ּק ַט ּנָה ִמ ּ ׁשוּם אֲ חוֹ ת ִא ּ ׁ ָשהֵ .מת ַּב ְעלָ ּה ׁ ֶשל ְּגדוֹ לָ הַ ,ר ִּבי ִ
אוֹ ֵמרְ ,מלַ ְמ ִדין אֶ ת הַ ְ ּקטַ ּנָה ׁ ֶש ְּת ָמאֵ ן בּ וֹ ַ .ר ָּבן ַּג ְמ ִליאֵ ל אוֹ מֵ רִ ,אם ֵמאֲ נָה,
ֵמאֵ נָה .וְ ִאם לָ אוַ ּ ,ת ְמ ִּתין ַעד ׁ ֶש ּ ַתגְ דִּ יל ,וְ ֵתצֵא הַ ֵּלז ּו ִמ ּ ׁשוּם אֲחוֹ ת ִא ּ ׁ ָשהַ .ר ִּבי
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חק לישראל – פרשת שמות יום ג'
ש ַע אוֹ מֵ רִ ,אי לוֹ ַעל ִא ְׁש ּתוֹ  ,וְ ִאי לוֹ ַעל אֵ ׁ ֶשת אָ ִחיו .מוֹ צִ יא אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ
יְ הוֹ ׁ ֻ
ְבגֵ ט ,וְ אֵ ׁ ֶשת אָ ִחיו ַּבח ֲִליצָ ה:
רע"ב ) -ז( תצא משום אחות אשה -
ופטורה מן החליצה ומן היבום :מת בעלה של
גדולה  -ונפלה לפני בעל הקטנה ,זיקתה של
גדולה שהיא מן התורה ,אוסרת קטנה עליו
משום דנישואיה דרבנן ,והויא לה אחות
זקוקתו .ומה יעשו :רבי אליעזר אומר
מלמדים הקטנה שתמאן בו  -ותעקור
נשואיה ,ויהא מיבם את הגדולה .והלכתא
כותיה :רבן גמליאל אומר  -אין זיקת גדולה
אוסרת את הקטנה ,דסבר רבן גמליאל דלא

אלימא זיקה לאסור את אשתו עליו ,הלכך
אם מיאנה מוטב ותתיבם הגדולה ,ואם לאו,
תמתין הקטנה אצלו עד שתגדיל ויהיו
נישואיה דאורייתא ואחר כך תצא הגדולה
משום אחות אשה .אבל לחלוץ לגדולה לא,
דפסל את הראשונה עליו משום אחות חלוצה:
אי לו  -אוי לו .שמוציא את אשתו בגט ,ואין
מלמדין אותה למאן ,דאמרינן שיתרחק אדם
מן המיאונים:

)ח( ִמי ׁ ֶשהָ יָה נָשׂ וּי ִל ְׁש ּ ֵתי יְ תוֹ מוֹ ת ְק ַטנּ וֹ ת ,וָ ֵמתִּ ,ביאָ ָת ּה אוֹ ח ֲִליצָ ָת ּה ׁ ֶשל אַ חַ ת
ֵמהֶ ן ּפוֹ טֶ ֶרת צָ ָר ָת ּה .וְ כֵ ן ְׁש ּ ֵתי חֵ ְר ׁשוֹ תְ .ק ַט ּ ָנה וְ חֵ ֶר ׁ ֶשת ,אֵ ין ִּביאַ ת אַ חַ ת ֵמהֶ ן
ּפוֹ טֶ ֶרת צָ ָר ָת ּהִ ּ .פ ַּקחַ ת וְ חֵ ֶר ׁ ֶשתִּ ,ביאַ ת הַ ּ ִפ ַּקחַ ת ּפוֹ טֶ ֶרת אֶ ת הַ חֵ ֶר ׁ ֶשת ,וְ אֵ ין ִּביאַ ת
הַ חֵ ֶר ׁ ֶשת ּפוֹ טֶ ֶרת אֶ ת הַ ּ ִפ ַּקחַ תְּ .גדוֹ לָ ה ו ְּק ַט ּנָהִּ ,ביאַ ת הַ ְּגדוֹ לָ ה ּפוֹ טֶ ֶרת אֶ ת
הַ ְ ּק ַט ּנָה ,וְ אֵ ין ִּביאַ ת הַ ְ ּק ַט ּנָה ּפוֹ טֶ ֶרת אֶ ת הַ ְּגדוֹ לָ ה:
רע"ב ) -ח( לשתי יתומות  -נכריות :או
חליצתה  -לאחר שתגדיל :וכן שתי חרשות -
כלומר כשם ששתי קטנות ביאת אחת מהן
פוטרת צרתה ,כך בשתי חרשות .אבל חליצה
ליכא למימר בחרשת דלאו בת חליצה היא:
אחת קטנה ואחת חרשת  -אע"ג דשתיהן אין

נישואיהן נישואין גמורין ,מכל מקום לא
ידעינן בהי מינייהו ניחא ליה והיא חשיבא
אשתו טפי :ביאת הגדולה פוטרת את הקטנה
 דביאת מי שנשואיה נשואין גמורין פוטרתאותה שאין נשואיה גמורין .אבל איפכא לא:

אשוֹ נָה ,וְ חָ זַר
)ט( ִמי ׁ ֶשהָ יָה נָשׂ וּי ִל ְׁש ּ ֵתי יְ תוֹ מוֹ ת ְק ַטנּוֹ ת ,וָ ֵמתָּ ,בא יָבָ ם ַעל הָ ִר ׁ
אשוֹ נָה .וְ כֵ ן ְׁש ּ ֵתי
וּבָ א ַעל הַ ּ ְׁשנִ יָּה ,אוֹ ׁ ֶש ָּבא אָ ִחיו ַעל הַ ּ ְׁשנִ יָּה ,לֹא פָ סַ ל אֶ ת הָ ִר ׁ
חֵ ְר ׁשוֹ תְ .ק ַט ּנָה וְ חֵ ֶר ׁ ֶשתָּ ,בא יָבָ ם ַעל הַ ְּק ַט ּנָה ,וְ חָ זַר וּבָ א ַעל הַ חֵ ֶר ׁ ֶשת ,אוֹ ׁ ֶש ָּבא
אָ ִחיו ַעל הַ חֵ ֶר ׁ ֶשת ,לֹא פָ סַ ל אֶ ת הַ ְ ּק ַט ּנָהָּ .בא יָבָ ם ַעל הַ חֵ ֶר ׁ ֶשת ,וְ חָ זַר וּבָ א ַעל
הַ ְ ּק ַט ּנָה ,אוֹ ׁ ֶש ָּבא אָ ִחיו ַעל הַ ְּק ַט ּנָהָ ּ ,פסַ ל אֶ ת הַ חֵ ֶר ׁ ֶשת:
רע"ב ) -ט( לא פסל את הראשונה  -שהרי
ביאתן שוה .ואי ראשונה קנויה היא הרי היא
אשתו וביאת האחרונה בעילת זנות .ואי לאו
קנויה היא הרי שתיהן נכריות אצלו שלא היו
קנויות לאחיו ,ומקיים את הראשונה שלא
נפסלה עליו ,אבל אחרונה לא ,דילמא קנויות
הוו ומשבא על הראשונה קיימא היאך עליה
באסור שני בתים :פסל את החרשת  -דשמא
קטנה קנויה כולה וקנין החרשת משוייר ,והוה
ליה שני בתים ,דהכי מסקינן בגמרא דקטנה
ספק אם היא קנויה לגמרי הואיל וראויה

לביאה לאחר זמן ,ספק אם אינה קנויה כלל.
וחרשת קנויה ומשויירת ,כלומר קנויה במקצת
ואינה קנויה קנין גמור .ואפילו הכי אם בא
על החרשת אחר שבא על הקטנה לא פסל
את הקטנה ,ממה נפשך ,אי קטנה קנויה
לגמרי הרי קנאה וביאת החרשת שאחר כן
לאו כלום היא ,ואי אינה קנויה כלל ,אף
לאחיו לא היתה קנויה ונכרית היא .אבל אם
בא תחלה על החרשת ואחר כך על הקטנה,
פסל את החרשת דשמא קנין הקטנה קנין
גמור הוא ,ופסל קנין החרשת שהוא קנין
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משוייר .ואית ספרים דגרסי ,אם בא על
הקטנה וחזר ובא על החרשת פסל את

הקטנה ,דגזרינן אטו כשבא על החרשת וחזר
ובא על הקטנה:

)י( ּ ִפ ַּקחַ ת וְ חֵ ֶר ׁ ֶשתָּ ,בא יָבָ ם ַעל הַ ּ ִפ ַּקחַ ת ,וְ חָ זַר וּבָ א ַעל הַ חֵ ֶר ׁ ֶשת ,אוֹ ׁ ֶש ָּבא אָ ִחיו
ַעל הַ חֵ ֶר ׁ ֶשת ,לֹא פָ סַ ל אֶ ת הַ ּ ִפ ַּקחַ תָּ .בא יָבָ ם ַעל הַ חֵ ֶר ׁ ֶשת וְ חָ זַר וּבָ א ַעל
הַ ּ ִפ ַּקחַ ת אוֹ ׁ ֶש ָּבא אָ ִחיו ַעל הַ ּ ִפ ַּקחַ תָ ּ ,פסַ ל אֶ ת הַ חֵ ֶר ׁ ֶשת:
)יא( ְּגדוֹ לָ ה ו ְּק ַט ּנָהָּ ,בא יָבָ ם ַעל הַ ְּגדוֹ לָ ה ,וְ חָ זַר וּבָ א ַעל הַ ְּק ַט ּנָה ,אוֹ ׁ ֶש ָּבא אָ ִחיו
ַעל הַ ְ ּק ַט ּנָה ,לֹא פָ סַ ל אֶ ת הַ ְּגדוֹ לָ הָּ .בא יָבָ ם ַעל הַ ְ ּקטַ ּנָה ,וְ חָ זַר וּבָ א ַעל
הַ ְּגדוֹ לָ ה ,אוֹ ׁ ֶש ָּבא אָ חִ יו ַעל הַ ְּגדוֹ לָ הָ ּ ,פסַ ל אֶ ת הַ ְ ּק ַט ּנָהַ .ר ִּבי א ְֱל ָעזָר אוֹ ֵמר,
ְמלַ ּ ְמ ִדין הַ ְ ּק ַט ּנָה ׁ ֶש ְּת ָמאֵ ן בּ וֹ :
רע"ב ) -יא( ר' אליעזר אומר בכולן
מלמדין  -והלכה כר' אליעזר:

)יב( יָבָ ם קָ ָטן ׁ ֶש ָּבא ַעל יְ בָ ָמה ְקטַ ּנָה ,יִ גְ דְּ ל ּו
ְּתגַ דְּ לֶ נּ ּו .הַ יְ בָ ָמה ׁ ֶשאָ ְמ ָרה ְּבתוֹ ְך ְׁשל ִֹׁשים
ׁ ֶש ַיּחֲלוֹ ץ לָ ּהְ .לאַ חַ ר ְׁשל ִֹׁשים יוֹ םְ ,מבַ ְק ִׁשים
שר ח ֶֹד ׁש ,כּ וֹ ִפין
מוֹ ֶדה ,אֲ ִפלּ ּו ְלאַ חַ ר ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
רע"ב ) -יב( יגדלו זה עם זה  -ואינו יכול
לגרשה עד שיגדיל דגט קטן אינו גט :היבמה
שאמרה בתוך שלשים יום  -שכנסה היבם,
לא נבעלתי ליבם ,והוא אומר בעלתיך ודייך
בגט ,כופין אותו לחלוץ דהיא נאמנת ,דעד
תלתין יומין מוקי אינש נפשיה ולא בעיל:
לאחר שלשים יום  -הוא נאמן ,דלא מוקי
איניש נפשיה מלבעול יותר משלשים יום.
ומיהו איהי לא משתריא ,דשויתה אנפשה
חתיכה דאיסורא ובעיא חליצה ,ומבקשים

זֶה ִעם זֶהָּ .בא ַעל יְ בָ ָמה גְ דוֹ לָ ה,
יוֹ ם ,לֹא נִבְ ַע ְל ִּתי ,כּ וֹ ִפין אוֹ תוֹ
ימנּ ּו ְׁש ַיּחֲלוֹ ץ ָּל ּה .ו ִּבזְ ַמן ׁ ֶשהוּא
הֵ ֶ
אוֹ תוֹ ׁ ֶש ַיּחֲלוֹ ץ לָ ּה:

ממנו שיחלוץ ,אבל לא כופין ,דהא הוא אומר
שבעל .והא דכופין אותו לחלוץ תוך ל' יום
ומבקשין אותו לחלוץ לאחר ל' יום ואין כופין
ומבקשים לייבם ,מוקי בגמרא כגון שגט יוצא
מתחת ידה ,שכיון שנתן גט לזיקתו נפסלה
עליו ,ומיהו בעיא חליצה למשרייה לעלמא.
ואי אמרה היא נבעלתי והוא אומר לא
בעלתי ,אין חוששים לדבריו ולא בעיא
חליצה:

)יג( הַ נּוֹ ֶד ֶרת הֲ נָאָ ה ִמיבָ ָמ ּהְּ ,בחַ יֵּי בַ ְעלָ הּ  ,כּ וֹ ִפין אוֹ תוֹ ׁ ֶש ַיּחֲלוֹ ץ לָ ּהְ .לאַ חַ ר
ימנּ ּו ׁ ֶש ַיּחֲלוֹ ץ לָ ּה .וְ ִאם נִ ְת ַּכ ְּונָה ְלכָ ְך ,אֲ ִפלּ ּו ְּבחַ יֵּי
יתת ַּב ְעלָ ּהְ ,מבַ ְק ִׁשין הֵ ֶ
ִמ ַ
ימנּ ּו ׁ ֶש ַיּחֲלוֹ ץ ָּל ּה:
בַ ְעלָ ּהְ ,מבַ ְק ִׁשין הֵ ֶ
רע"ב ) -יג( הנודרת הנאה מיבמה בחיי
בעלה כופין אותו שיחלוץ לה  -דלא אסקא
דעתה שימות בעלה ותפול לפניו ליבום,
ונוטלת כתובתה :אבל לאחר מיתת בעלה -
הויא מורדת ,וקיימא לן כותבין אגרת מרד

גמרא

על שומרת יבם :ומבקשים ממנו לחלוץ -
ויתן כתובתה אם ירצה ,ואם לא רצה לחלוץ
והיא מורדת בו ובאה להפסיד כתובתה ,כופין
אותו לחלוץ:

 -יבמות דף ק"ה ע"ב

רבי חייא ורבי שמעון בר רבי הוו יתבי פתח חד מינייהו ואמר המתפלל
צריך שיתן עיניו למטה שנאמר והיו עיני ולבי שם כל הימים וחד אמר
עיניו למעלה שנאמר נשא לבבנו אל כפים אדהכי אתא ר' ישמעאל בר'
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יוסי לגבייהו אמר להו במאי עסקיתו אמרו ליה בתפלה אמר להו כך אמר
אבא המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו למעלה כדי שיתקיימו שני
מקראות הללו אדהכי אתא רבי למתיבתא אינהו דהוו קלילי יתיבו
בדוכתייהו רבי ישמעאל ברבי יוסי אגב יוקריה הוה מפסע ואזיל אמר ליה
אבדן מי הוא זה שמפסע על ראשי עם קדוש אמר ליה אני ישמעאל בר'
יוסי שבאתי ללמוד תורה מרבי אמר ליה וכי אתה הגון ללמוד תורה
מרבי אמר ליה וכי משה היה הגון ללמוד תורה מפי הגבורה אמר ליה וכי
משה אתה אמר ליה וכי רבך אלהים הוא אמר רב יוסף שקליה רבי
למטרפסיה דקאמר ליה רבך ולא רבי אדהכי אתיא יבמה לקמיה דרבי
אמר ליה רבי לאבדן פוק בדקה לבתר דנפק אמר ליה ר' ישמעאל כך אמר
אבא איש כתוב בפרשה אבל אשה בין גדולה בין קטנה אמר ליה תא לא
צריכת כבר הורה זקן קמפסע אבדן ואתי אמר ליה רבי ישמעאל בר' יוסי
מי שצריך לו עם קדוש יפסע על ראשי עם קדוש מי שאין צריך לו עם
קדוש היאך יפסע על ראשי עם קדוש אמר ליה רבי לאבדן קום בדוכתיך
תאנא באותה שעה נצטרע אבדן וטבעו שני בניו ומאנו שתי כלותיו אמר
רב נחמן בר יצחק בריך רחמנא דכספיה לאבדן בהאי עלמא אמר ר' אמי
מדבריו של ברבי נלמוד קטנה חולצת בפעוטות רבא אמר עד שתגיע
לעונת נדרים והלכתא עד שתביא שתי שערות:
רש"י על הגמרא
עיניו למטה  -כלפי ארץ ישראל משום
דשכינה התם קיימא כדכתיב והיו עיני ולבי
שם :אתא רבי למתיבתא  -למדרש ואיבעי
כל חד למיתב אדוכתיה :ר' ישמעאל בר'
יוסי בעל בשר הוה  -כדאמרי' בהשוכר את
הפועלים )ב"מ פד( :מפסע ואזיל  -הולך
לאט :אבדן  -תלמידו של רבי היה :שקליה
רבי למטרפסיה  -לגמולו על ששמע ולא
מיחה :פוק בדקה  -אם הביאה שתי שערות:
לא צריכת  -למיבדקה :כבר הורה זקן  -רבי
יוסי :נצטרע אבדן  -עונשו של לשון הרע

זוהר

נגעים :מדבריו של ברבי  -ר' יוסי כל ברבי
לשון אדם גדול :קטנה חולצת  -משהיא
כפעוטות כבר שית כבר שבע דתנן במס'
גיטין )דף נט( הפעוטות מקחן מקח וממכרן
ממכר במטלטלין הלכך לענין חליצה הואיל
ולא כתיב מיעוט כשירה משהיא בפרק הזה
שיודעת מעט להבחין :לעונת נדרים  -שנה
אחת קודם לזמן שתי שערות כדתנן בפרק
יוצא דופן )נדה מה( בת אחת עשרה שנה ויום
אחד נדריה נבדקים אם יודעת לשם מי נדרה
והקדישה דבריה קיימין:

– שמות דף י"א ע"א

יש ִמ ֵּבית לֵ וִ י ,דָּ א ַּגבְ ִריאֵ לְּ ,כ ָמה ְדאַ ת אָ ֵמר
וַ יֵּלֶ ָך ִא ׁ
יתי בֶ חָ זוֹ ן וְ גוֹ '.
אֲ ׁ ֶשר ָר ִא ִ

)דניאל ט'(

יש ַּג ְב ִריאֵ ל
וְ הָ ִא ׁ
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ִמ ֵּבית לֵ וִ י ,דָּ א ְכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ,דְּ אַ ְתיָא ִמ ִּס ְט ָרא דִּ ְ ׂש ָמאלָ א .וַ ִּי ַּקח אֶ ת ַּבת לֵ וִ י
דָּ א נִ ְׁש ְמ ָתא:
יליד גּ וּפָ א דְּ צַ דִּ יקְּ ,בהַ אי ָע ְל ָמא) ,דף י"א ע"ב( קו ְּד ׁ ָשא
דְּ ָתנִ ינָןְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא דְּ ִא ְתיְ ִ
ְּב ִר ְ
יה ְל ַּג ְב ִריאֵ ל ,וְ נ ִָטיל הַ ִהיא נִ ְׁש ְמ ָתא )דצדיק( דִּ י ְּבגִ נְ ּ ָתא,
יך הוּא קָ ֵרי לֵ ּ
יליד ְּבהַ אי ָע ְל ָמא ,וְ ִאיה ּו ִא ְת ּ ְפקַ ד
וְ נ ְַח ּ ָתא לָ הּ ְלהַ אי גּ וּפָ א דְּ צַ דִּ יקַ יָּא ,דְּ ִא ְתיְ ִ
ימא ,הַ הוּא ַמ ְלאָ כָ א דְּ ִא ְת ָמנָא ַעל רוּחֵ יהוֹ ן דְּ צַ דִּ יקַ יָּא,
ָעלָ ה וְ נ ִָטיר לָ ּה :וְ ִאי ּ ֵת ָ
יה ,וְ אַ ְּת אַ ָמ ְר ְת דְּ ִאיה ּו ַּג ְב ִריאֵ ל .הָ ִכי הוּא וַ דַּ איְּ ,בגִ ין דְּ אָ ֵתי ִמ ִּס ְט ָרא
לַ יְ לָ ה ְׁש ֵמ ּ
דִּ שְׂ ָמאלָ א ,וְ כָ ל ַמאן דְּ אָ ֵתי ִמ ִּס ְט ָרא דִּ ְ ׂש ָמאלָ א הָ ִכי ִא ְק ֵרי:
יש ,דָּ א ַע ְמ ָרם .וַ ִּי ַּקח אֶ ת ַּבת לֵ וִ י ,דָּ א יוֹ כֶ בֶ ד .וּבַ ת קוֹ ל נ ְַח ּ ַתת וְ אַ ְמ ַרת
וַ יֵּלֶ ָך ִא ׁ
ש ָראֵ לַ ,על יְ ָדא דִּ ְּב ָרא
יה ְל ִאזְ דַּ ְּווגָ א ָּב ּה ,דְּ הָ א קָ ִריב זִ ְמנָא דְּ פו ְּרקָ נָא דְּ יִ ְ ׂ
לֵ ּ
ְ
יה ,דְּ ָתנֵינָןְׁ ,ש ִכינְ ּ ָתא ׁ ַש ְריָא ַעל
ֵיע ּ ֵב ּ
דְּ ִא ְתיְ ִליד ִמ ּנַיְ יה ּו ,וְ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ִסיּ ַ
ינְתא ,וְ ַעל דָּ א ,לָ א
ַע ְרסַ יְ יה ּו ו ְּרעו ָּתא דִּ ְלהוֹ ן ִּב ְדבֵ קו ָּתא ח ֲָדא ,הֲ וָ ה ָּב ּה ִּב ְׁש ִכ ּ ָ
תיב) ,ויקרא י"א(
ימא ,דִּ ְכ ִּ
ינְתאֵ ,מהַ הוּא ְּב ָרא דְּ אוֹ ִליד ּו ְלקַ ְּי ָ
ִא ְת ָע ֵדי ְׁשכִ ּ ָ
יתם ְקדוֹ ִׁשיםַּ .בר נ ָׁש דִּ ְמקַ דֵּ ׁש ַּג ְר ֵמיהּ ִמ ְ ּל ַרע ,קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
וְ ִה ְתקַ דִּ ְׁש ּ ֶתם וִ ְהיִ ֶ
ילאְּ ,כ ָמה דִּ ְרעו ָּתא דִּ ְ ּלהוֹ ן הֲ וָ ה ִּב ְדבֵ קו ָּתא דִּ ְׁש ִכינְ ּ ָתא .הָ ִכי
יה ְל ֵע ָּ
הוּא ְמקַ דֵּ ׁש לֵ ּ
ִא ְתדַּ ְּבקָ א ְׁש ִכינְ ּ ָתאְּ ,בהַ הוּא עוֹ בָ ָדא ַמ ּ ָמ ׁש דְּ ָעבְ ד ּו:
אָ ַמר ִר ִּבי יִ צְ חָ ק ,ז ַָּכ ִאין ִאינּ וּן צַ דִּ יקַ יָּא דִּ ְרעו ָּתא דִּ ְ ּלהוֹ ן ִּב ְדבֵ קו ָּתא ְדקו ְּד ׁ ָשא
ְּב ִר ְ
יה ּ ָת ִדיר ,הָ ִכי נ ֵָמי ִאיה ּו ִא ְתדַּ ָּבק
יך הוּא ּ ָת ִדיר ,וְ ְכ ָמה דְּ ִאינּ וּן ִמ ְתדַּ ְּב ִקין ּ ֵב ּ
יעיָּיא ,דִּ ְרעו ָּתא דִּ ְ ּלהוֹ ן ,ו ְּדבֵ קו ָּתא
ְּבה ּו ,וְ לָ א ׁ ָש ִביק לוֹ ן ְל ָע ְל ִמין .וַ וי ְל ַר ִׁש ַ
ֵיה ,אֶ ָּלא דְּ ִמ ְתדַּ ְּבקָ ן ְּב ִס ְט ָרא
דִּ ְ ּלהוֹ ןִ ,מ ְת ַרחֲקָ א ִמ ּנֵיהּ  .וְ לָ א דַּ י ְלה ּו דְּ ִמ ְת ַרחֲקָ ן ִמ ּנ ּ
ְ
ֹשה,
ֵיה מ ׁ ֶ
יה ְּבקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא .נָפַ ק ִמ ּנ ּ
אַ ח ֲָראָ ּ .תא ֲחזֵיַ ,ע ְמ ָרם דְּ ִא ְתדַּ ָּבק ּ ֵב ּ
דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה
ֵיה ְל ָע ְל ִמין ,ו ְּׁש ִכינְ ּ ָתא ִא ְתדַּ ְּבקַ ת ַּבהֲ ֵד ּ
יך הוּא לָ א אַ ְע ֵדי ִמ ּנ ּ
יה:
ּ ָת ִדיר ,ז ַָּכאָ ה חוּלָ קֵ ּ

הלכה – הרמב"ם הלכות תשובה פרק ג'
)ז( חמשה הן הנקראים מינים האומר שאין שם אלוה ואין לעולם מנהיג והאומר שיש
שם מנהיג אבל הן שנים או יותר והאומר שיש שם רבון אחד אבל שהוא גוף ובעל
תמונה וכן האומר שאינו לבדו הראשון וצור לכל וכן העובד כוכב או מזל וזולתו כדי
להיות מליץ בינו ובין רבון העולמים כל אחד מחמשה אלו הוא מין] .השגת הראב"ד -
והאומר שיש שם רבון אחד אלא שהוא גוף ובעל תמונה א"א ולמה קרא לזה מין וכמה
גדולים וטובים ממנו הלכו בזו המחשבה לפי מה שראו במקראות ויותר ממה שראו
בדברי האגדות המשבשות את הדעות[] .השגת הראב"ד  -וכן האומר שאינו לבדו
הראשון א"א כאותו שאמר אלהיכם צייר גדול היה אלא שמצא לו סמנים גדולים תהו
ובהו חושך ומים ורוח ובהם עשה מה שעשה[:
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חק לישראל – פרשת שמות יום ג'
)ח( שלשה הן הנקראים אפיקורסין האומר שאין שם נבואה כלל ואין שם מדע שמגיע
מהבורא ללב בני האדם והמכחיש נבואתו של משה רבינו והאומר שאין הבורא יודע
מעשה בני האדם כל אחד משלשה אלו הן אפיקורוסים שלשה הן הכופרים בתורה
האומר שאין התורה מעם ה' אפילו פסוק אחד אפילו תיבה אחת אם אמר משה אמרו
מפי עצמו הרי זה כופר בתורה וכן הכופר בפרושה והוא תורה שבעל פה והמכחיש
מגידיה כגון צדוק ובייתוס והאומר שהבורא החליף מצוה זו במצוה אחרת וכבר בטלה
תורה זו אע"פ שהיא היתה מעם ה' כגון ההגרים כל אחד משלשה אלו כופר בתורה:

מוסר -

מספר חרדים דף ע''ב ע''א

ּ ֶכ ׁ ֶשאֲנִ י ּ ֵבין הָ ָעם ְּכיוַ ן ׁ ֶשאֵ ין רוֹ אֶ ה סֵ ֶתר ְלבָ ִבי אֶ ָּלא הוּא ְלבַ דּ וֹ וְ עוֹ ד אֵ ין ַמ ְׁשגִ יחַ ּ ָת ִמיד ִ ּבי
ְלהֵ ִטיב ִלי ַרק הוּא ְלבַ דּ וֹ וְ אֵ ין ִמי ׁ ֶש ּיוּכַ ל ְלהַ צִ יל אוֹ ִתי ִמצָ ָר ִתי זוּלָ תוֹ לָ כֵ ן לֹא י ְַפ ִסיק ּו ּ ֵבינִ י
ְלבֵ ינוֹ הַ ִּנ ְב ָר ִאים ִּכי ּ ֻכ ָּלם ְּכאַ יִ ן נֶגְ דוֹ וַ אֲנִ י וְ הוּא ְלבַ דוֹ עוֹ ְמ ִדים וְ הַ יְ ינ ּו ִד ְכ ִתיב )מ''ב ה'( חַ י
יש ְׁש ּ ֵתי נ ִָׁשים הָ אַ חַ ת
הַ ּ ׁ ֵשם אֲ ׁ ֶשר ָע ַמ ְד ִּתי ְלפָ נָיו ו ְּכ ִתיב )ברא' י'( ִה ְתהַ ּ ֵל ְך ְלפָ נַיִּ .כי ִת ְהיֶין ְל ִא ׁ
אוֹ הֲ ְבתוֹ וְ הָ אַ חת שׂ וֹ נְ אָ תוֹ הֲ יִ ּ ָתכֵ ן ׁ ֶשיִ ְהיֶה ִלבּ וֹ וְ ֵעינָיו ְלאוֹ ָת ּה ׁ ֶששּׂ וֹ נְ אָ תוֹ וְ יִ ְׁש ַּכח וְ יַעֲ זוֹ ב אוֹ ָת ּה
ֲשר נ ַָתן ְל ָך ה' ֱאלֹהֶ ָ
יך ְלהַ ּנָאָ ְת ְך ו ְּלטוֹ בָ ָת ְך ְ ּב ִה ְתהַ ּ ֶל ְכ ָך
ׁ ֶשאוֹ הֲ ְבתוֹ ִ .ה ּנֵה הַ ּתוֹ ָרה ִהיא הָ ִא ּ ׁ ָשה א ׁ ֶ
ּ ַתנְ חֶ ה אוֹ ָת ְך ַּב ָיּ ִמים ְל ַהצִ ילָ ְך ִמ ָּכל צָ ָרה ו ְּלפַ ְרנְ סָ ְך ו ְּלהַ ְד ִריכָ ְך ְּב ֶד ֶר ְך הַ ּטוֹ ב ַּב ּ ֵלילוֹ ת ְּב ׁ ָש ְכ ְ ּבךָ
יקין הַ גּ וּף וְ הַ ּנֶפֶ ׁש וַ הֲ ִקיצוֹ ָת ִהיא ְתשִׂ יחֶ ָך ְּתלַ ּ ֵמד ָעלֶ ָ
ִּת ְׁשמוֹ ר ָעלֶ ָ
יך סַ ּנֵיגוֹ ְריָא
יך ִמן הַ ּ ַמזִ ִ
ִל ְת ִח ַּיית הַ ּ ֵמ ִתים וְ כֵ ן ְ ּבכָ ל בּ ֹקֶ ר ׁ ֶשהֲ ֵרי אָ ְמר ּו ְבזוֹ הַ ר ׁ ֶש ְ ּבכָ ל לַ יְ לָ ה דָּ נִ ין אוֹ תוֹ ִאם י ִָקיץ
אשית ְּכלוֹ ַמר ׁ ֶשהַ ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִּנ ְק ֵראת
ישן ְׁשנַת עוֹ לָ ם וְ זֶה ּו ׁ ֶש ִה ְת ִחילָ ה ּתוֹ ָרה ְ ּב ֵר ִׁ
ִמ ּ ְׁשנָתוֹ אוֹ יִ ׁ ָ
יה
שר וָ ָדם וְ ָעלֶ ָ
אשית ּתוֹ ֶעלֶ ת ְלאָ ָדם ְ ּבב' עוֹ לָ מוֹ ת .וְ הָ ִא ּ ׁ ָשה הַ ּ ׁ ֵשנִ ית ׁ ֶששּׂ וֹ נְ אָ תוֹ ִהיא ׁ ֶשל ָּב ָ ׂ
ֵר ִׁ
ְ
ְ
יש אַ נְ ׁ ֵשי בֵ יתוֹ ִּכ ְמפוֹ ָר ׁש ִ ּבגְ ָמ ָרא וְ צִ ָ ּוה הַ ּ ֶמלֶ ך יִ ְת ָּב ַרך לֶ אֱהוֹ ב
אָ ַמר הַ ּנ ִָביא )מיכה ז'( אוֹ יְ בֵ י ִא ׁ
אשוֹ נָה אֵ ׁ ֶשת נְ עו ִּרים ׁ ֶש ּ ִמיּוֹ ם ׁ ֶש ִ ּל ּ ְמדוֹ אָ ִביו ּתוֹ ָרה צִ ָ ּוה לָ נ ּו
אוֹ ָתה אַ ְך ִעיקָ ר אַ הֲ בָ ה ִּת ְהיֶה ָּב ִר ׁ
התיַיחֵ ד ִע ּמוֹ ו ְּל ׁ ָש ְמרוֹ  .וְ הוּא ִּת ּקוּן ּ ָגדוֹ ל ִל ְפגַ ם הַ ְּב ִרית ׁ ֶשהַ ּתוֹ ָרה ּ ֻכ ָּלה
ִמיָּד ִהיא ָּבאָ ה ְל ְ
נִ ְק ֵראת ְ ּב ִרית וְ זֹאת הַ ּתוֹ ָרה אֲ ׁ ֵשר ַס''ם חַ ִּיים:
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