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חק לישראל – פרשת תרומה יום ג'
תורה -
)יא(

שמות פרק כה'

ית ָעלָ יו זֵר זָהָ ב סָ ִביב:
ית אֹ תוֹ זָהָ ב טָ הוֹ ר ִמ ַּביִ ת ו ִּמחוּץ ְּתצַ ּ ֶפנּ ּו וְ ָע ִ ׂש ָ
וְ צִ ּ ִפ ָ

ית ָעלָ יו זֵר זָ ָהב ָס ִביב:
ית אֹ תוֹ ָז ָהב ָטהוֹ ר ִמ ַּביִ ת ו ִּמחוּץ ְּתצַ ּ ֶפנּ ּו וְ ָעשִׂ ָ
)יא( וְ צִ ּ ִפ ָ

יה
ָת ּ
)יא( וְ ֶתחֱפֵ י י ֵ

ֵיה וְ ַת ְע ּ ֵבד עֲ לוֹ ִהי זֵיר דִּ ְדהַ ב ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר:
דְּ הַ ב דְּ כֵ י ִמ ּ ָגו ו ִּמ ָּב ָרא ּ ַתח ֲִפ ּנ ּ

)יב( וְ יָצַ ְק ּ ָת לּ וֹ אַ ְר ַּבע ַט ְּבעֹת זָהָ ב וְ נ ַָת ּ ָתה ַעל אַ ְר ַּבע ּ ַפעֲ מ ָֹתיו ו ְּׁש ּ ֵתי ַט ָּבעֹת ַעל
שנִ ית) :יב( וְ יָצַ ְק ּ ָת לּ וֹ אַ ְר ַּבע ַט ְ ּבעֹת זָ ָהב
צַ ְלעוֹ הָ אֶ חָ ת ו ְּׁש ּ ֵתי טַ ָּבעֹת ַעל צַ ְלעוֹ הַ ּ ׁ ֵ
וְ נ ַָת ּ ָתה ַעל אַ ְר ַּבע ּ ַפעֲ מ ָֹתיו ו ְּׁש ּ ֵתי ַט ָּבעֹת ַעל צַ ְלעוֹ הָ אֶ חָ ת ו ְּׁש ּ ֵתי ַט ָּבעֹת ַעל צַ ְלעוֹ הַ ּ ׁ ֵשנִ ית:
)יב( וְ ַת ִּת ְ
יה חַ ד וְ ַת ְר ּ ֵתין ִעזְ קָ ן ַעל
יה וְ ַת ְר ּ ֵתין ִעזְ קָ ן ַעל ִס ְט ֵר ּ
ָת ּ
יה אַ ְר ַּבע ִעזְ קָ ן דִּ ְדהַ ב וְ ִת ּ ֵתן ַעל אַ ְר ַּבע זִ וְ י ֵ
יך לֵ ּ
יה ִּתנְ י ֵָתא:
ִס ְט ֵר ּ

ית
ית בַ דֵּ י עֲ צֵ י ִׁש ִּטים וְ צִ ּ ִפ ָ
ית אֹ ָתם זָהָ ב) :יג( וְ ָעשִׂ ָ
ית בַ דֵּ י עֲ צֵ י ִׁש ִּטים וְ צִ ּ ִפ ָ
)יג( וְ ָע ִ ׂש ָ
אֲריחֵ י דְּ אָ ֵעי ִׁש ִּטין וְ ַתחֲפֵ י י ְָתהוֹ ן דַּ הֲ בָ א:
אֹ ָתם זָ הָ ב) :יג( וְ ַת ְע ּ ֵבד ִ
)יד(

את אֶ ת הַ ַּבדִּ ים ַּב ּ ַט ָּבעֹת ַעל צַ ְלעֹת הָ אָ רֹן לָ ֵ ׂשאת אֶ ת הָ אָ רֹן ָּבהֶ ם:
וְ הֵ בֵ ָ

את אֶ ת הַ ַּבדִּ ים ַּב ּ ַט ָּבעֹת ַעל צַ ְלעֹת הָ אָ רֹן לָ ֵ ׂשאת אֶ ת הָ אָ רֹן ָּבהֶ ם:
וְ הֵ בֵ ָ

)יד(

אֲריחַ ּיָא
)יד( וְ ָת ֵעל יָת ִ

ְּב ִעזְ קָ ָתא ַעל ִס ְט ֵרי אֲרוֹ נָא ְל ִמ ּ ַטל יָת אֲרוֹ נָא ְּבהוֹ ן:

)טו( ְ ּב ַט ְ ּבעֹת הָ אָ רֹן יִ ְהי ּו הַ ַּבדִּ ים לֹא יָסֻ ר ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו) :טו( ְ ּב ַט ְּבעֹת הָ אָ רֹן יִ ְהי ּו הַ ַּבדִּ ים לֹא
ֵיה:
אֲריחַ ּיָא לָ א יְ ִעדּ וּן ִמ ּנ ּ
מנּ ּו) :טו( ְּב ִעזְ ְק ָתא דַּ אֲ רוֹ נָא יְ הוֹ ן ִ
יָסֻ ר ּו ִמ ּ ֶ

רש"י
)יא( מבית ומחוץ תצפנו ) -יומא עב( שלשה
ארונות עשה בצלאל ב' של זהב וא' של עץ ד'
כתלים ושולים לכל אחד ופתוחים מלמעלה.
נתן של עץ בתוך של זהב ושל זהב בתוך של
עץ וחפה שפתו העליונה בזהב נמצא מצופה
מבית ומחוץ )שם תנחומא שמות רבה( :זר
זהב  -כמין כתר מוקף לו סביב למעלה
משפתו שעשה הארון החיצון גבוה מן הפנימי
עד שעלה למול עובי הכפורת ולמעלה הימנו
משהו וכשהכפורת שוכב על עובי הכתלים
עולה הזר למעלה מכל עובי הכפורת כל
שהוא והוא סימן לכתר תורה:
)יב( ויצקת  -לשון התכה כתרגומו :פעמתיו
 -כתרגומו זויתיה .ובזויות העליונות סמוך

נביא

לכפרת היו נתונים שתים מכאן ושתים מכאן
לרחבו של ארון והבדים נתונים בהם וארכו
של ארון מפסיק בין הבדים אמתים וחצי בין
בד לבד שיהיו שני ב"א הנושאים את הארון
מהלכין ביניהם וכן מפורש במנחות בפ' שתי
הלחם :ושתי טבעות על צלעו האחת  -הן
הן הד' טבעות שבתחלת המקרא ופירש לך
היכן היו והוי"ו זו יתירה היא ופתרונו כמו
שתי טבעות ויש לך לישבה כן ושתי מן
הטבעות האלו על צלעו האחת :צלעו  -צדו:
)יג( בדי  -מוטות:
)טו( לא יסרו ממנו  -יז )יומא שם( לעולם:

– מלכים א' פרק ו' ד'-ח'

וַ יּ ַַעשׂ לַ ָּביִ ת חַ לּ וֹ נֵי ְׁשקֻ ִפים אֲ טֻ ִמים:

)ד(
וחפן כלינסא בית אנחת רישי שרית ארזיא:

)ד( ועבד לביתא כוין פתיחן מלגיו וסתימן מלברא
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)ה( וַ ִּיבֶ ן ַעל ִקיר הַ ַּביִ ת
ביב) :ה(
וְ לַ דְּ ִביר וַ ּי ַַעשׂ צְ לָ עוֹ ת סָ ִ
וע
יָצִ ַ

יע{ סָ ִביב אֶ ת ִקירוֹ ת הַ ַּביִ ת סָ ִביב לַ הֵ יכָ ל
}יָצִ ַ
ובנא על כתלי ביתא זיוא סחור סחור להיכלא ולבית כפורי

ועבד מהציא סחור סחור:

תנָה חָ ֵמ ׁש ָּבאַ ּ ָמה ָר ְח ָּב ּה וְ הַ ִּתי ֹכנָה ׁ ֵש ׁש ָּבאַ ּ ָמה ָר ְח ָּב ּה
יע{ הַ ּ ַת ְח ּ ֹ
)ו( הַ ּיָצִ ַוע }הַ יָּצִ ַ
ישית ׁ ֶשבַ ע ָּבאַ ּ ָמה ָר ְח ָּב ּה ִּכי ִמגְ ָרעוֹ ת נ ַָתן לַ ַּביִ ת סָ ִביב חוּצָ ה ְל ִב ְל ִּתי
וְ הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
ביִ ת) :ו( מחיצתא ארעיתא חמש אמין פותיה ומציעתא שית אמין פותיה ותליתיתא
אֲ חֹז ְּב ִקירוֹ ת הַ ָּ
שבע אמין פותיה ארי נפקתא עבד לביתא סחור סחור לברא מן מחיציא למהוי רישי שריתא ניחין על
זיזיא ולא יהוין שריתא מעברן בכתלי ביתא:

)ז( וְ הַ ַּביִ ת ְּב ִה ָּבנֹתוֹ אֶ בֶ ן ְׁשלֵ ָמה ַמ ּ ָסע נִ ְבנָה ו ַּמ ָּקבוֹ ת וְ הַ ַּג ְרזֶן ָּכל ְּכ ִלי בַ ְרזֶל לֹא
נִ ְׁש ַמע ַּב ַּביִ ת ְּב ִה ָּ
בנֹתוֹ ) :ז( וביתא באתבניותיה אבנין שלמין מטקס אתבני וארזובין וחולילין כל
מאן דפרזל לא אשתמע בביתא באתבניותא:

)ח( ּ ֶפ ַתח הַ ֵ ּצלָ ע הַ ִּתי ֹכנָה אֶ ל ּ ֶכ ֶתף הַ ַּביִ ת הַ יְ ָמנִ ית ו ְּבלו ִ ּּלים יַעֲ ל ּו ַעל הַ ִּתי ֹכנָה
שים) :ח( תרעא דמחיצתא ארעיתא פתיח לעבר ביתא מימינא ובמסבתא
ו ִּמן הַ ִּתי ֹכנָה אֶ ל הַ ּ ְׁש ִלֹ ִׁ
סלקין מן ארעיתא לעיליתא באורח מציעיתא:

רש"י
)ד( שקופים אטומים  -רבותינו פירשו
)מנחות פו ב( :שקופים לשון ראייה ופתיחה
והשקפה פתוחים מבחוץ ואטומים מבפנים,
קצרים מבפנים ,שלא כדרך שאר חלונות
אחרות העשויות למאור ,להראות שאינו צריך
לאורה:
)ה( יציע  -אפנטי"ץ בלע"ז ,ושלשה שמות יש
לה ,יציע ,תא ,צלע) ,כך מפורש בבבא בתרא
סא א( .את קירות הבית סביב  -כלומר כנגד
ההיכל ובית קדשי הקדשים הוא הדביר ,עשה
צלעות מבחוץ ,לדרום ולמערב ולצפון ,וסוף
המקרא הוא פירוש לראשו ,ויבן על קיר
הבית ,סמוך לקיר הבית ,יציע סביב ,כיצד
עשה את קירות הבית להיכל ולדביר ,עשה
צלעות .ויעש  -כמו עשה ,וכן )שמות טו ב(:
ויהי לי לישועה ,כמו היה לי לישועה:
)ו( היציע התחתונה  -בכל רוח ורוח היו
התאים שלשה זה על זה ,ומדת ארכו לא
נאמרה כאן ,ובמסכת מדות )פרק ד משנה ג(
שנינו :שלשים ושמנה תאים היו ,חמשה עשר
בצפון ,חמשה על גבי חמשה ,וחמשה על
גביהן ,וכן בדרום ,ושמנה במערב ,שלשה על
גבי שלושה ,ושנים על גביהם ,התחתונה
חמש ,והאמצעות שש ,והעליונות שבע ,למה,

כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה ,קומת התא
חמש אמות ,וכשעולה כותל ההיכל חמש
אמות ,גורע את עוביו ,וכנס בו אמה לפנים,
והניח על אותה כניסה ראשי קורות גג עליית
התא ,שהיא קרקעית לאמצעית ,וכשעולה
עשר ,כנס אמה ,להניח ראשי קורות עליית
האמצעית ,שהיא קרקע העליונה ,נמצאת
אמצעית רחבה מן התחתונה אמה ,והעליונה
רחבה מן התיכונה אמה .לבלתי אחוז בקירות
הבית  -שלא לדבק ראשי הקורות דרך נקבים
בקירות הבית ,שקלקול החומה הוא ,ואינו
דרך נוי:
)ז( בהבנותו אבן שלמה מסע  -כמו
שהסיעוה מן ההר על ידי השמיר ,כמו שהיא
באה משם ,נתנוה בחומת הבנין ,ולא סתתוה
בכלי ברזל ,ואבני גזית האמור למעלה,
מחלוקת היא בסוטה )מח ב( .ומקבות -
דלוט"א בלשון רוסיא:
)ח( פתח הצלע התיכונה אל כתף הבית
הימנית  -יונתן תרגם תיכונה זו ,כמו
תחתונה ,לא תיכונה בין עליונה לתחתונה,
שבחמש תאים שבדרום היה לה פתח אל
החוץ בשורה התחתונה ,וזה )התרגום(
ובלולים יעלו על התיכונה .התיכונה  -תרגם
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התיכונה ,שלמעלה הימנה ,משמע דהצלע
התיכונה למטה .בלולים  -תרגם יונתן:
מסיבתא ,והוא שקורין בלשונינו וויי"ן בלע"ז,
ובלשון אשכנז )ווינד"ל שטיי"ן( ושם המורגל
)שווינד"ל שטי"ג( ,והוא בנין עמוד אבנים
עשוי מעלות מעלות ,וההולך בהן דומה
כמקיף סביבות עמוד ,ועולין בו כמה וכמה
אמות גבוה ,ואין צריך לשפע כשאר סולם ,כי
הקיפו הוא שיפוע .אל השלישים  -כמו אל
השלישיים:

יונתן מציעתא ,כי התאים הללו לא היו
פתוחים אל החוץ .שלושה פתחים היו לכל
אחד ,כך היא שנויה במסכת מדות )שם( ,אחד
לתא מן הימין ,ואחד לתא מן השמאל ,ואחד
לתא שעל גביו .ולימד כאן ,שאחד מן
התחתונים שבכותל דרומי ,היה לו פתח אל
החוץ ,ודרך אותו פתח נכנסים לכולם ,וצלע
התיכונה דקרא ,לא תיכונה בין עליונה
לתחתונה ,אלא תיכונה שבחמש תאים,
שבדרום היה לה פתח אל החוץ בשורה
התחתונה ,וזהו תרגום ובלולים יעלו על

כתובים

 -משלי יז' ו'-י'

עֲ טֶ ֶרת זְ קֵ נִ ים ְּבנֵי בָ נִ ים וְ ִת ְפאֶ ֶרת ָּבנִ ים אֲבוֹ ָתם:

)ו(
דבניא אבהתהון:

)ו( כלילא דסבי בני בניא ושבהורהון

שפַ ת י ֶֶתר אַ ף ִּכי ְלנ ִָדיב ְ ׂשפַ ת ׁ ָשקֶ ר:
לֹא נָאוָ ה ְלנָבָ ל ְ ׂ

)ז(
יתירתא אף לא לשליטא שפתא דשקרא:

)ז( לא יאי לטפשא שפתא

ַש ִּכיל:
אֶ בֶ ן חֵ ן הַ ּ ׁשֹחַ ד ְּב ֵעינֵי ְב ָעלָ יו אֶ ל ָּכל אֲ ׁ ֶשר יִ ְפנֶה י ְ ׂ

)ח(
היא באפי מאן דשקל לה לכל אתר דמתפני שכולא:

)ח( כיפא דשוחדא חסידא

ְמכַ ּ ֶסה ּ ֶפ ׁ ַשע ְמבַ ּ ֵק ׁש אַ הֲבָ ה וְ ׁשֹנֶה בְ ָדבָ ר ַמפְ ִריד אַ לּ וּף:

)ט (
רחמותא ודשני מלתא מפרק רחמא:

ּ ֵתחַ ת ְּג ָע ָרה ְב ֵמ ִבין ֵמהַ כּ וֹ ת ְּכ ִסיל ֵמאָ ה:

) י(
לסכלא מאה חוטרין:

)ט( דמכסי חובה בעי

)י( עלא בעתא במן דמתבין טב מן דלממחי

רש"י
)ו( עטרת זקנים  -כשרואי' בני בניהם
הולכין בדרך טובה .ותפארת בנים אבותם -
כשאבותיה' צדיקים היא תפארת הבנים:
)ז( שפת יתר  -דברי גאוה .אף כי לנדיב -
וכ"ש שלא נאה שפת שקר לנדיב:
)ח( אבן חן  -כשהאדם בא לפני הקב"ה
ומפייסו בדברים ושב לו ,אבן חן ומרגליות
היא בעיניו .אל כל אשר יפנה ישכיל  -בכל
מה שיבקש ממנו מצליחו:
)ט( מכסה פשע מבקש אהבה  -אם יחטא
איש לאיש וזה מכסה עליו ואיננו מזכיר לו

חטאתו ואינו מראה לו פנים זועמות גורם לו
שיאהב אותו .ושונה בדבר  -שנוטר איבה
ומזכירו כך וכך עשית לי מיד .מפריד אלוף -
אז מפריד ממנו אלופו של עולם שהוא
הקב"ה שהזהירו לא תקום ולא תטור )ויקרא
י"ט(:
)י( תחת גערה במבין  -תחת זו טעמו
למעלה בתי"ו מה שאין כן בכל המקרא לכך
אני אומר שהיא שם דבר כמו חתת ,וכן
פירושו הכנעת גערה ניכרת במבין יותר
ממאה מכות שמכין את הכסיל:
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משנה

 -כתובות פרק ג'

נְערוֹ ת ׁ ֶשיּ ֵׁש לָ הֶ ן ְקנָס ,הַ ָּבא ַעל הַ ּ ַמ ְמז ֶֶרת וְ ַעל הַ ְּנ ִתינָה וְ ַעל הַ כּ ו ִּתית,
)א( אֵ לּ ּו ָ
הַ ָּבא ַעל הַ ִּגיּוֹ ֶרת וְ ַעל הַ ּ ְׁשב ּויָה וְ ַעל הַ ּ ִׁשפְ חָ ה ׁ ֶש ִּנ ְפדּ ּו וְ ׁ ֶש ִּנ ְת ַּג ְּיר ּו וְ ׁ ֶש ִּנ ְׁש ּ ַתחְ ְרר ּו
ּ ְפחוּתוֹ ת ִמ ְּבנוֹ ת ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים וְ יוֹ ם אֶ חָ ד ,הַ ָּבא ַעל אֲ חוֹ תוֹ וְ ַעל אֲ חוֹ ת אָ ִביו וְ ַעל
אֲ חוֹ ת ִא ּמוֹ וְ ַעל אֲחוֹ ת ִא ְׁש ּתוֹ וְ ַעל אֵ ׁ ֶשת אָ ִחיו וְ ַעל אֵ ׁ ֶשת אֲ ִחי אָ ִביו וְ ַעל הַ ִּנדָּ ה,
יתת ֵּבית דִּ ין:
י ֵׁש לָ הֶ ן ְקנָס .אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהֵ ן ְּב ִה ָּכ ֵרת ,אֵ ין ָּבהֶ ן ִמ ַ
רע"ב ) -א( אלו נערות  -שאף על פי שהן
פסולות יש להן קנס .אם אנס אדם אחת מהן
נותן לאביה חמשים כסף :הנתינה  -מן
הגבעונים .ועל שם שנתנם יהושע חוטבי
עצים ושואבי מים נקראים נתינים .והם
אסורים לבא בקהל :ועל הכותית  -האי תנא
סבר כותים גירי אריות הם וכגוים הם
חשובים :פחותות מבת שלש שנים  -דבחזקת
בתולות הן ,שאף על פי שנבעלו בשביה או

בגיותן ,בתוליהן חוזרים :ועל אשת אחיו ועל
אשת אחי אביו  -שנתקדשה לאחד מהן
ונתגרשה מן האירוסין ,ועדיין בתולה היא:
שאע"פ שהן בהכרת אין בהן מיתת ב"ד -
וכרת אינו פוטר מן התשלומין .והני מלי,
שלא היתה שם התראה .אבל אם היתה שם
התראה פטור מן הקנס ,דקיי"ל כל חייבי
כריתות שהתרו בהן לוקין ,ואין אדם לוקה
ומשלם:

)ב( וְ אֵ לּ ּו ׁ ֶשאֵ ין לָ הֶ ן ְקנָס ,הַ ָּבא ַעל הַ ִּגיּוֹ ֶרת וְ ַעל הַ ּ ְׁשב ּויָה וְ ַעל הַ ּ ִׁש ְפחָ ה ׁ ֶש ִּנ ְפדּ ּו
וְ ׁ ֶש ִּנ ְת ַּג ְּיר ּו וְ ׁ ֶש ִּנ ְׁש ּ ַת ְח ְרר ּו יְ ֵתרוֹ ת ַעל ְּבנוֹ ת ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים וְ יוֹ ם אֶ חָ דַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה
אוֹ ֵמרְׁ ,שב ּויָה ׁ ֶש ְּנ ְפדֵּ יתֲ ,ה ֵרי ִהיא ִב ְק ֻד ּ ׁ ָש ָת ּה ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ְּגדוֹ לָ ה .הַ ָּבא ַעל
ִּב ּתוֹ ַ ,על ַּבת ִּב ּתוֹ ַ ,על ַּבת ְּבנוֹ ַ ,על ַּבת ִא ְׁש ּתוֹ ַ ,על ַּבת ְּבנ ָּהַ ,על ַּבת ִּב ּ ָת ּה,
ידי בֵ ית דִּ ין .וְ כָ ל הַ ּ ִמ ְתחַ יֵּב
יתתוֹ ִּב ֵ
אֵ ין לָ הֶ ן ְקנָסִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ ִמ ְתחַ יֵּב ְּב ַנ ְפ ׁשוֹ ֶ ׁ ,ש ּ ִמ ָ
ֶאֱמר )שמות כא( וְ לֹא יִ ְהיֶה אָ סוֹ ן ָענוֹ ׁש י ֵָענ ֵׁש:
ְּבנַפְ ׁשוֹ  ,אֵ ין ְמ ׁ ַש ֵּלם ָממוֹ ןֶ ׁ ,ש ּנ ַ
רע"ב ) -ב( יתירות על בנות שלש שנים -
דכיון דראויות לביאה בחזקת הפקר הן
ונבעלות בגיותן ,והשבויה בשבייתה :הרי היא
בקדושתה  -ואינה בחזקת בעולה אף על פי
שנשבית כשהיא גדולה .ואין הלכה כר' יהודה:
ולא יהיה אסון ענוש יענש  -הא אם יהיה
אסון באחד משני אלו האנשים המריבין,
שנהרג אחד מהן ,לא יענש ההורג בממון,

שהרי הוא חייב מיתת בית דין כיון שהרגו
לזה .ואין הפרש בעבירה שחייבין עליה מיתת
ב"ד בין שוגג למזיד לעולם פטור מתשלומין.
אבל בעבירה שחייבין עליה כרת או מלקות
אינו פטור מן התשלומין עד שיהיה שם עדים
והתראה וילקה ,ואז אינו משלם:

ילי אוֹ ֵמר ,אֵ ין לָ ּה ְקנָסַ .ר ִּבי
)ג( נַעֲ ָרה ׁ ֶש ִּנ ְתאָ ְרסָ ה וְ נִ ְת ָּג ְר ׁ ָשהַ ,ר ִּבי יוֹ סֵ י הַ ְּג ִל ִ
עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,י ֶׁש לָ ּה ְקנָס ,ו ְּקנָסָ ּה ְל ַעצְ ָמ ּה:
רע"ב ) -ג( רבי יוסי הגלילי אומר אין לה
קנס  -דאמר קרא )דברים כ"ב( אשר לא
אורשה ,הא אורשה פעם אחת שוב אין לה

קנס :רבי עקיבא אומר יש לה קנס וקנסה
לעצמה  -דדרשינן אשר לא אורשה לאביה,
הא אורשה לעצמה .והלכה כר' עקיבא:

)ד( הַ ְמפַ ּ ֶתה נוֹ ֵתן ְׁשל ׁ ָֹשה ְדבָ ִרים ,וְ הָ אוֹ נֵס אַ ְר ָּב ָעה .הַ ְמפַ ּ ֶתה נוֹ ֵתן בּ ׁ ֶֹשת ו ְּפגָ ם
ו ְּקנָס .מוֹ ִסיף ָעלָ יו אוֹ נֵסֶ ׁ ,שנּ וֹ ֵתן אֶ ת הַ ַ ּצ ַערַ .מה ּ ֵבין אוֹ נֵס לַ ְמפַ ּ ֶתה ,הָ אוֹ נֵס
נוֹ ֵתן אֶ ת הַ צַ ַער ,וְ הַ ְמפַ ּ ֶתה אֵ ינוֹ נוֹ ֵתן אֶ ת הַ ַ ּצ ַער .הָ אוֹ נֵס נוֹ ֵתן ִמיָּד ,וְ הַ ְמפַ ּ ֶתה
ִל ְכ ׁ ֶשיּוֹ צִ יא .הָ אוֹ נֵס ׁשוֹ ֶתה בַ עֲ צִ יצוֹ  ,וְ הַ ְמפַ ּ ֶתה ִאם ָרצָ ה ְלהוֹ צִ יא ,מוֹ צִ יּא:
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רע"ב ) -ד( האונס נותן את הצער  -שאינו
דומה נבעלת באונס לנבעלת ברצון ,והמפותה
אין לה צער ,שהרי נאמר עינוי בתורה אצל
אונס ולא נאמר עינוי אצל מפותה :האונס
נותן מיד  -לאביה אף על פי שכונסה:
לכשיוציא  -כלומר לכשלא יכנוס .שאם יכנוס

אינו נותן קנס ,כדכתיב )שמות כ"ב( מהור
ימהרנה ואם מאן ימאן כסף ישקול .אבל גבי
אונס כתיב )דברים כ"ב( ונתן חמשים כסף
ולו תהיה לאשה :שותה בעציצו  -בכלי מאוס
שבחר בו ,כלומר על כרחו ישאנה:

)ה( ּ ֵכיצַ ד ׁשוֹ ֶתה בַ עֲ צִ יצוֹ  ,א ֲִפלּ ּו ִהיא ִח ּ ֶג ֶרת ,אֲ ִפלּ ּו ִהיא סו ָּמא ,וַ אֲ ִפלּ ּו הָ יְ ָתה
ש ָראֵ ל ,אֵ ינוֹ
מֻ ַּכת ְׁש ִחין .נִ ְמצָ א בָ ּה דְּ בַ ר ֶע ְרוָ ה ,אוֹ ׁ ֶשאֵ ינ ָּה ְרא ּויָה לָ בוֹ א ְביִ ְ ׂ
ַר ּ ׁ ַשאי ְלקַ ְּי ָמ ּהֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר) ,דברים כב( וְ לוֹ ִת ְהיֶה ְל ִא ּ ׁ ָשהִ ,א ּ ׁ ָשה הָ ְרא ּויָה לוֹ :

רע"ב

) -ה( מוכת שחין  -מצורעת:

)ו( יְ תוֹ ָמה ׁ ֶש ִּנ ְתאָ ְרסָ ה וְ נִ ְת ָּג ְר ׁ ָשהַ ,ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר אוֹ ֵמר ,הַ ְמפַ ּ ֶתה ּ ָפטוּר ,וְ הָ אוֹ נֵס
חַ יָּב:
רע"ב )ו( יתומה שנתארסה ונתגרשה האונס
חייב והמפתה פטור  -דכיון דיתומה היא
וקנסה שלה הוא ,הא אחילתיה גביה,
דמדעתה נתפתתה לו ופטור .ולא יתומה

בלבד אלא כל נערה שנתארסה ונתגרשה
אונס חייב ומפתה פטור כיתומה ,דהא קנסה
לעצמה כדאמר ר' עקיבא לעיל ,וכן הלכה:

ֹשת ,הַ כּ ֹל ְל ִפי הַ ְמבַ יּ ֵׁש וְ הַ ּ ִמ ְת ַּביּ ֵׁשְ ּ .פגָ ם ,רוֹ ִאין אוֹ ָת ּה ְּכ ִאלּ ּו ִהיא
)ז( אֵ יזוֹ ִהי ב ׁ ֶ
ִׁשפְ חָ ה נִ ְמ ּ ֶכ ֶרתַּ ,כ ּ ָמה הָ יְ ָתה יָפָ ה וְ כַ ּ ָמה ִהיא יָפָ הְ .קנָסָ ׁ ,שוֶה בְ כָ ל אָ ָדם .וְ כָ ל
ׁ ֶשיּ ֶׁש לוֹ ִקצְ בָ ה ִמן הַ ּתוֹ ָרהָ ׁ ,שוֶה ְבכָ ל אָ ָדם:
רע"ב ) -ז( הכל לפי המבייש  -אדם בינוני
המבייש ,בשתו קשה מאדם בזוי ומאדם
חשוב .כך מצאתי בפירושי רבותי .ובפרק
החובל מצאתי דאדם קל שבייש ,בושתו
מרובה .וכן עיקר :והמתבייש  -לפי חשיבותו
בושתו :כאילו היא שפחה  -אומדין כמה
אדם רוצה ליתן בין שפחה בתולה לשפחה

בעולה להשיאה לעבדו שיש לרבו קורת רוח
הימנו .ובגמרא פריך מנלן דנותן בושת ופגם
וצער ,אימא חמשים כסף אמר רחמנא לכל
מילי .ומתרץ ,אמר קרא )דברים כ"ב( ונתן
האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים
כסף ,הנאת שכיבה לבד היא חמשים כסף
חוץ מהבושת והפגם והצער:

)ח( ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶשיּ ֵׁש ֶמכֶ ר ,אֵ ין ְקנָס .וְ כָ ל ָמקוֹ ם ְׁשיּ ֵׁש ְקנָס ,אֵ ין ֶמכֶ רְ .ק ַט ּנָה י ֶׁש
לָ ּה ֶמכֶ ר וְ אֵ ין לָ ּה ְקנָס .נַעֲ ָרה י ֶׁש לָ ּה ְקנָס וְ אֵ ין לָ הּ ֶמכֶ ר .הַ בּ וֹ ֶג ֶרת אֵ ין לָ ּה לֹא
ֶמכֶ ר וְ לֹא ְק ּנָס:
רע"ב ) -ח( כל מקום שיש מכר  -לאב
בבתו ,דהיינו בקטנותה ,אין לו בה קנס ,דאין
קנס לקטנה .ולית הלכתא כהא מתניתין ,דהא
מתניתין ר' מאיר היא דאמר קטנה אין לה
קנס .אבל חכמים אומרים קטנה יש לה קנס,
והלכה כחכמים .וקטנה לענין זה היא מבת ג'
עד י"ב שנה ויום אחד ותביא שתי שערות :כל

מקום שיש קנס  -משהיא נערה .והיא
כשתהיה בת י"ב שנה ויום אחד והביאה שתי
שערות ,שזו יש לה קנס :אין מכר  -שאין
אדם מוכר את בתו כשהיא נערה :הבוגרת -
מבת שתים עשרה שנה וששה חדשים ויום
אחד והביאה שתי שערות היא הנקראת
בוגרת ,ואין אביה יכול למכרה ואין לה קנס:

יתי אֶ ת ִּב ִּתוֹ ׁ ֶשל ּ ְפלוֹ נִ יְ ,מ ׁ ַש ֵּלם בּ ֹ ׁ ֶשת ו ְּפגָ ם ַעל ּ ִפי ַעצְ מוֹ  ,וְ אֵ ינוֹ
)ט( הָ אוֹ מֵ ר ּ ִפ ִּת ִ
ְמ ׁ ַש ֵּלם ְקנָס .הָ אוֹ ֵמר ָּגנ ְַב ִּתי )וְ ָטבַ ְח ִּתי ו ָּמכַ ְר ִּתי(ְ ,מ ׁ ַש ֵּלם אֶ ת הַ ֶּק ֶרן ַעל ּ ִפי
ַעצְ מוֹ  ,וְ אֵ ינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלם ּ ַת ְׁשלו ֵּמי כֶ פֶ ל וְ ַת ְׁשלו ֵּמי אַ ְר ָּב ָעה וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה .הֵ ִמית ׁשוֹ ִרי אֶ ת
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ּ ְפלוֹ נִי אוֹ ׁשוֹ רוֹ ׁ ֶשל ּ ְפלוֹ נִ י ,הֲ ֵרי זֶה ְמ ׁ ַש ֵּלם ַעל ּ ִפי ַעצְ מוֹ  .הֵ ִמית ׁשוֹ ִרי ַע ְבדּ וֹ
ָתר ַעל ַמה
ׁ ֶשל ּ ְפלוֹ נִ י ,אֵ ינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלם ַעל ּ ִפי ַעצְ מוֹ  .זֶה הַ ְּכלָ ל ָּכל הַ ְמ ׁ ַש ֵּלם י ֵ
ּ ׁ ֶש ִה ִּזיק ,אֵ ינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלם ַעל ּ ִפי ַעצְ מוֹ :
רע"ב ) -ט( האומר פתיתי את בתו של
פלוני  -לא מבעיא האומר אנסתי שאינו
פוגם אותה כל כך שאין לעז של אנוסה גדול
כל כך דפשיטא דמשלם בושת ופגם על פי
עצמו ,אלא אפילו האומר פתיתי ,דפגים לה
טפי שלעז של מפותה גדול וסד"א דלא
מהימנינן ליה להחזיק הלעז ,קמ"ל דניחא לה
לדידה להחזיק הלעז כדי להשתכר הממון:

גמרא

ואינו משלם קנס  -דמודה בקנס פטור,
דאמר קרא )שמות כ"ב( אשר ירשיעון אלהים,
פרט למרשיע את עצמו :המית שורי את
פלוני  -והריני חייב בכופר .משלם על פי
עצמו ,דקסבר כופרא ממונא :עבדו של פלוני
 והריני חייב שלשים סלע ,פטור ,דקנסנינהו ,שאפילו אינו שוה סלע נותן שלשים:

 -כתובות דף לט' ע"א

האונס נותן מיד המפתה לכשיוציא וכו' :לכשיוציא אשתו היא אמר אביי
אימא לכשלא יכנוס תניא נמי הכי אף על פי שאמרו המפתה נותן לכשלא
יכנוס בושת ופגם נותן מיד ואחד האונס ואחד המפתה בין היא ובין אביה
יכולין לעכב בשלמא מפותה כתיב אם מאן ימאן אביה אין לי אלא אביה
היא עצמה מנין תלמוד לומר ימאן מכל מקום אלא אונס בשלמא איהי
כתיב ולו תהיה מדעתה אלא אביה מנלן אמר אביי שלא יהא חוטא נשכר
רבא אמר ק"ו ומה מפתה שלא עבר אלא על דעת אביה בלבד בין היא
ובין אביה יכולין לעכב אונס שעבר על דעת אביה ועל דעת עצמה לא כל
שכן רבא לא אמר כאביי כיון דקא משלם קנס לאו חוטא נשכר הוא אביי
לא אמר כרבא מפתה דאיהו מצי מעכב אביה נמי מצי מעכב אונס דאיהו
לא מצי מעכב אביה נמי לא מצי מעכב תניא אידך אף על פי שאמרו
אונס נותן מיד כשיוציא הוא אין לה עליו כלום כשיוציא מי מצי מפיק לה
אימא כשתצא היא אין לה עליו כלום מת יצא כסף קנסה בכתובתה רבי
יוסי ברבי יהודה אומר יש לה כתובה מנה במאי קמיפלגי רבנן סברי
טעמא מאי תקינו רבנן כתובה כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה והא
לא מצי מפיק לה ורבי יוסי ברבי יהודה סבר הא נמי מצער לה עד
דאמרה היא לא בעינא לך:
רש"י על הגמרא
אשתו היא  -וכי אשתו היא כבר דקאמר
לכשיוציא :לכשלא יכנוס  -שתמאן היא או
אביה או המפתה עצמו :יכולין לעכב  -שלא
יכניסנה :תהיה  -משמע היא מהוה את

עצמה לו :מצי מעכב  -שאם רצה אינו כונס
כדאמרינן לקמן ימהרנה לו מדעתו :אביה
נמי לא מצי מעכב  -אי לאו שלא יהא חוטא
נשכר :אע"פ שאמרו אונס נותן מיד
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כשיוציאנה אין לה עליו כלום  -ולא אמרינן
אין קנסה תחת כתובתה שהרי לאביה נותן
מיד אלא כסף קנסה הוא כתובתה וכן אם
מת יצא כסף קנסה בכתובתה :מי מצי מפיק

לה  -לא יוכל לשלחה כתיב :כשתצא היא -
אם יצתה מאליה ותבעה הימנו גט :טעמא
מאי תקינו רבנן כתובה  -לשאר נשים:

זוהר – תרומה דף קלא' ע"ב
ימי יִ שְׂ ָראֵ ל ְׁשבָ חֵ י דְּ ִאי ּנוּן ּתו ְּׁש ְּבחָ ן דְּ ָדוִ דְּ ,כ ֵדין ּתו ְּׁש ַּב ְח ּ ָתא
ְּבהַ הוּא זִ ְמנָא דִּ ְמסַ ְּי ֵ
יהי
ימא ,הַ אי ּתו ְּׁש ַּב ְח ּ ָתא א ֲַמאי ִא ִ
ימנָא .וְ ִאי ּ ֵת ָ
יר ָתא דְּ י ּ ַָמאְּ ,כ ָמה דְּ אוֹ ִק ְ
דְּ ִׁש ָ
ימת ְלתוֹ ָרה
יתא ָּב ַתר ְׁשבָ חֵ י דְּ ָדוִ ד ,וְ הָ א ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִּב ְכ ָתב ,אַ ְקדִּ ַ
ְּב ִתקּ ּונָא ַּב ְת ַריְ ָ
ימת ,הָ ִכי
ימת לַ ְּכתו ִּבים ,ו ְּכ ָמה דְּ אַ ְקדִּ ַ
יאים ,וְ אַ ְקדִּ ַ
ימת לַ ְּנ ִב ִ
ׁ ֶש ְּב ַעל ּ ֶפה ,וְ אַ ְקדִּ ַ
ִאצְ ְט ִר ְ
יך ְלאַ ְקדְּ ָמא) .נ"א בשירתא(:
ש ָראֵ ל לָ א ִא ְת ּ ַת ְקנַת אֶ ָּלא ִמ ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִּב ְכ ָתבִ ,מ ּ ׁשוּם הָ ִכי
אֶ ָּלאִ ,מגּ וֹ דְּ ְּכנֶסֶ ת יִ ְ ׂ
ִאצְ ְט ִר ְ
יך לוֹ ַמר לָ הּ ְּב ׁ ֵשירו ָּתא דְּ ִתקּ ּונָהָ א ,וְ הַ אי ּתו ְּׁש ַּב ְח ּ ָתא ְמ ַע ְ ּליָאִ ,מ ָּכל ְׁשאָ ר
ת ְקנָת )דף קל"ב ע"א(
יהי לָ א ִא ְת ּ ַת ְקנָת ִמ ּ ֻכ ְ ּלה ּוְּ ,כ ַמה דְּ ִא ְת ּ ַ
ּתו ְּׁש ְּבחָ ן דְּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ִ
ְ
ימנָא:
יהי סָ מוּך ִלצְ לוֹ ָתא דִּ ְמיּו ׁ ָּשבְּ ,כ ָמה דְּ אוֹ ִק ְ
ִמ ּתו ְּׁש ַּב ְח ּ ָתא דָּ א .ו ְּבגִ ין דָּ אִ ,א ִ
יר ָתא דְּ י ּ ַָמא ִא ְּת ַמרִ ,מ ְת ַע ְּט ָרא ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבהַ הוּא ִּכ ְת ָרא,
ָּב ּה ׁ ַשעֲ ָתא ַּכד ִׁש ָ
ְ
זַמין קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ְלאַ ְע ְּט ָרא ְל ַמ ְל ָּכא ְמ ִׁשיחָ א ,וְ הַ הוּא ִּכ ְת ָרא ְּג ִליפָ א
דְּ ּ ִ
ְ
ישיןְּ ,כ ָמה דְּ ִא ְת ַע ּ ָטר קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא הַ הוּא יוֹ ָמא
ְמחֻ ָּקקָ א ִּב ְׁש ָמהָ ן קַ דִּ ִׁ
ש ָראֵ ל יַת י ּ ַָמא ,וְ אַ ְט ַּבע ְלכָ ל ַמ ְׁש ְריָין דְּ פַ ְרעֹה וּפָ ָר ׁשוֹ ִהיְּ .בגִ ין דָּ א,
דְּ אַ ְע ָּבר ּו יִ ְ ׂ
יר ָתא .וְ כָ ל ַמאן דְּ זָכֵ י לָ ּה ְּבהַ אי ָע ְל ָמא,
יה ְּבהַ אי ִׁש ָ
ָּב ֵעי ַּבר נ ָׁש ְל ׁ ַש ָ ּוואָ ה ְרעו ֵּת ּ
ֵיה,
ֱמי ְל ַמ ְל ָּכא ְמ ִׁשיחָ א ְּב ִתקּ ּונֵי הַ הוּא ִּכ ְת ָרא ,וּבַ חֲגִ יר ּו דְּ זַיְ ינ ּ
)ס' ע"א( זָכֵ י ְל ֵמח ֵ
ימנָא ִמ ֵּלי:
יר ָתא ּ ַת ּ ָמן ,וְ הָ א או ִּק ְ
וְ ז ּ ֵַכי ְל ׁ ַש ְּבחָ א הַ אי ִׁש ָ
ְ
יה
ּ ֵכיוָ ן דְּ ָמטֵ י ַּבר נ ָׁש ְליִ ְׁש ּ ַת ַּבח נ ִָטל קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא הַ הוּא ִּכ ְת ָרא ,וְ ׁ ַש ּוֵי לֵ ּ
יתי קָ ֵמי ַמ ְל ָּכא ִע ָּלאָ ה .וְ ִאצְ ְט ִריךְ
ש ָראֵ ל ְׁש ִריאַ ת ְל ִא ְת ּ ַת ְקנָא ְל ֵמ ֵ
יה ,ו ְּּכנֶסֶ ת יִ ְ ׂ
קָ ֵמ ּ
ֲמי ִע ָּלאֵ י ,דְּ ִמ ְּנהוֹ ן ִא ְת ָּב ְרכַ ת .וְ ִאינּ וּן ְּתלֵ יסַ ר
ְלאַ ְכלָ לָ א לָ ּהְּ ,ב ְתלֵ יסַ ר ְמ ִכילָ ן דְּ ַרח ֵ
בּ ו ְּס ִמין ִע ָּל ִאיןְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ מֵ ר) ,שיר השירים ד( נ ְֵרדְּ וְ כַ ְרכּ וֹ ם קָ נֶה וְ ִק ּנָמוֹ ן וְ גוֹ ',
וְ הָ כָ א ִאינּ וּןִׁ ,שיר ,ו ְּׁשבָ חָ ה ,הַ ֵּלל ,וְ זִ ְמ ָרה ,עוֹ ז ,ו ֶּמ ְמ ׁ ָשלָ ה ,נְצַ חְּ ,גדוּלָ ה,
ו ְּּגבו ָּרהְּ ,ת ִה ָּלה ,וְ ִת ְפאֶ ֶרתְ ,קדו ׁ ָּשה .הָ א ְּת ֵריסָ ר .ו ְּלבָ ַתר ְלחַ ְּב ָרא לָ ּה ַּב ֲה ַדיְ יה ּו,
יהי ִמ ְת ָּב ְרכָ א ִמ ּנַיְ יה ּו:
וְ לוֹ ַמר ו ַּמ ְלכוּת ,וַ הֲ ו ּו ְּתלֵ יסָ רְּ .בגִ ין דְּ ִא ִ
וְ ַעל דָּ א ִאצְ ְט ִר ְ
יךְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא דְּ ִא ְת ְּכ ִלילַ ת ּ ֵבינַיְ יה ּוְ ,ל ׁ ַש ָ ּוואָ ה ִל ָּבא ו ְּרעו ָּתא ְּבהַ אי,
יש ּ ָת ֵעי ְּכלָ ל ,דְּ לָ א ִל ְפסוֹ ק ּ ֵבינַיְ יה ּו .וְ ִאי ּ ָפ ִסיק ּ ֵבינַיְ יה ּוִ ,מ ְּתחוֹ ת ַּג ְד ּ ֵפי
וְ לָ א ִל ְׁ
ארי ְּבחֵ ילָ א וְ אָ ַמרְ ּ ,פלַ נְ יָא דִּ י ּ ָפ ִסיק ְּגאו ָּתא
ְּכרו ְּביָיא נ ִָפיק חַ ד ׁ ַש ְלהוֹ בָ א ,וְ קָ ֵ
דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ישאְּ ,כ ָמה
ֶחמי ָּגאו ָּתא דְּ ַמ ְל ָּכא קַ דִּ ׁ ָ
יך הוּא ,יִ ְׁש ְּתצֵ י וְ יִ ְת ּ ְפ ּ ַסק ,דְּ לָ א י ֵ
ְדאַ ְּת אָ ֵמר )ישעיה כו( וּבַ ל יִ ְראֶ ה ּגֵאוּת ה'ְּ ,בגִ ין דְּ ִא ֵּלין ְּתלֵ יסָ ר ִאינּ וּן ּגֵאוּת יְ ָי:
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יה,
ִמ ָּכאן ו ְּלהָ ְלאָ ה אֵ ל הַ הוֹ ָדאוֹ ת כו' ,דָּ א ַמ ְל ָּכא ִע ָּלאָ ה דִּ ְׁשלָ ָמא כּ ָֹּלא דִּ ילֵ ּ
ָיתא
ְּבגִ ין דְּ כָ ל הָ נֵי ְׁשבָ חָ ן ִאינּ וּן ְלגַ ָּב ּה דְּ ְּכנֶסֶ ת יִ ְ ׂש ָראֵ ל ַּכד ִמ ְׁש ּ ַת ְּבחָ א ְּב ַמ ּ ִׁש ְרי ָ
אֲשר ִל ְׁשלֹמֹהְ ,ל ַמ ְל ָּכא דִּ ְׁשלָ ָמא
ֶׁ
ירים
דִּ ְל ַת ּ ָתאְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר ִׁשיר הַ ּ ִׁש ִ
ְ
שה ׁ ָשלוֹ ם וּבוֹ ֵרא
ֹשך עוֹ ֶׂ
יהִ ,מ ּ ַת ּ ָמן ו ְּלהָ ְלאָ ה) ,ישעיה מה( יוֹ צֵ ר אוֹ ר וּבוֹ ֵרא ח ׁ ֶ
דִּ ילֵ ּ
יה ,וְ אַ ְּתעֲ ר ּו חַ ְב ַריָּיא דְּ הָ ֵני ִאינּ וּן ִּתיקּ וּנִ ין דְּ ָע ְל ָמא
אֶ ת הַ כּ ֹל .וְ הָ א ִא ְּת ַע ְרנָא ּ ֵב ּ
ִע ָּלאָ ה:
הלכה – הרמב"ם הלכות קריאת שמע פרק ב'
)טו( היה קורא ופגע באחרים או פגעו בו אחרים אם היה בין פרק לפרק פוסק ומתחיל
ושואל שלום מי שהוא חייב בכבודו כגון שפגע באביו או רבו או מי שהוא גדול ממנו
בחכמה ומשיב שלום לכל אדם שנתן לו שלום:
)טז( היה קורא באמצע הפרשה אינו פוסק ומתחיל לשאול אלא בשלום מי שהוא
מתיירא ממנו כגון מלך או אנס וכיוצא בהן אבל מי שהוא חייב בכבודו כגון אביו או
רבו אם נתן לו שלום תחלה פוסק ומשיב לו שלום:
)יז( ואלו הן בין הפרקים בין ברכה ראשונה לשנייה בין שנייה לשמע בין שמע לוהיה
אם שמוע בין והיה אם שמוע לויאמר בין הפרקים האלו שואל מפני הכבוד ומשיב
שלום לכל אדם אבל בין ויאמר לאמת ויציב הרי זה כאמצע הפרק ולא יפסיק אלא
לשאול מפני היראה ולהשיב מפני הכבוד:

מוסר -

משערי קדושה ח''ב שער ד'

אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהַ ִּי ְראָ ה ְּכ ִתיב ָּב ּה )איוב כ''ח( הֵ ן יִ ְראַ ת ה' ִהיא חָ ְכ ָמה ו ְּכ ִתיב
ש ָּכתוּב )משלי כ''ב(
ִהיא אוֹ צָ רוֹ אָ ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה ִּכי ָעקֵ ב ִהיא אֶ ל הָ עֲ נָוָ ה ְּכמוֹ ׁ ֶ
ֱמר )תלים נ''א(
ֵעקֶ ב עֲ נָוָ ה יִ ְראַ ת ה' ו ִּמי ׁ ֶשדַּ ְע ּתוֹ ְׁשפָ לָ ה ָעלָ יו ְּכ ִאלּ ּו ִה ְק ִריב ָּכל ַה ָּק ְר ָּבנוֹ ת ׁ ֶש ּ ֶנא ַ
זִ ְבחֵ י ֱאל ִֹהים רוּחַ נִ ְׁש ָּב ָרה וְ לֹא עוֹ ד אֶ ָּלא ׁ ֶשאֵ ין ְּת ִפ ָּלתוֹ נִ ְמאֶ סֶ ת וְ כו ִּלי וְ אֵ ין ְּת ִפ ָּלתוֹ ׁ ֶשל אָ ָדם
שר ׁ ֶש ּ ֶנ ֱא ַמר )ישעי' ס''ו( וְ הָ יָ ה ִמדֵּ י ח ֶֹד ׁש ְ ּבחָ ְד ׁשוֹ וְ גוֹ ֵמר
נִ ְׁש ַמ ַעת אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן ֵמשִׂ ים ַעצְ מוֹ ְּכבָ ָ ׂ
יָ בֹא כָ ל ָּב ָ ׂשר ְל ִה ְׁש ּ ַתחֲווֹ ת וְ גוֹ ֵמר ו ְּכ ִתיב )שם( וְ אֶ ל זֶה אַ ִּביט אֶ ת ָענִ י וּנְ כֵ ה רוּחַ וְ כָ ל ִמי
ֹשה נִ ַּג ׁש אֶ ת
ֱמר )שמות כ''א( ּומ ׁ ֶ
ׁ ֶשהוּא ָענָיו גּ וֹ ֵרם ְלהַ ְׁשרוֹ ת ְׁש ִכינָה ַעל הָ אָ ָדם ָּבאָ ֶרץ וְ ֶנא ַ
ֹשה ָענָיו ְמאֹ ד וְ ָתאנָא
יש מ ׁ ֶ
הָ עֲ ָרפֶ ל וְ גוֹ מֵ ר ִמי גָ ַרם לוֹ זֶה ַענְ וְ ָתנוּתוֹ ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )במדבר יב( וְ הָ ִא ׁ
ידי נְ ִקיּוּת וּנְ ִקיּ ּות
ידי זְ ִריזוּת וּזְ ִריזוּת ְמ ִביאָ ה ִל ֵ
ִר ִּבי ּ ִפנְ חָ ס ּ ֶבן י ִָאיר אוֹ ֵמר זְ ִהירוּת ְמ ִביאָ ה ִל ֵ
ידי
ידי ְקדו ׁ ָּשה ו ְּקדו ׁ ָּשה ִל ֵ
ישוּת ִל ֵ
ישוּת ו ְּפ ִר ׁ
ידי ּ ְפ ִר ׁ
ידי ָטהֳ ָרה וְ ָטהֳ ָרה ְמ ִביאָ ה ִל ֵ
ְמ ִביאָ ה ִל ֵ
ידי רוּחַ הַ קּ ֶֹד ׁש ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )ישעי' ס''א( רוּחַ ה'
עֲ נָוָ ה וְ כו ִּלי וַ עֲ נָוָ ה גְ דוֹ לָ ה ִמ ּ ֻכ ָּלן ׁ ֶש ּ ְמ ִביאָ ה ִל ֵ
ֱאל ִֹהים ָעלַ י י ַַען ָמ ׁ ַשח ה' אוֹ ִתי ְלבַ שּׂ ֵ ר עֲ נָוִ ים:
)ישעי' ל''ג(

יִ ְראַ ת ה'
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