1

חק לישראל – פרשת תצוה יום ג'
תורה -

שמות פרק כח'

ש ָראֵ ל) :ט( וְ לָ קַ ְח ּ ָת
)ט( וְ לָ קַ ְח ּ ָת אֶ ת ְׁש ּ ֵתי אַ ְבנֵי ׁשֹהַ ם ו ִּפ ּ ַת ְח ּ ָת עֲ לֵ יהֶ ם ְׁשמוֹ ת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
תי אַ ְבנֵי ׁשֹהַ ם ו ִּפ ּ ַת ְח ּ ָת עֲ לֵ יהֶ ם ְׁשמוֹ ת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :ט( וְ ִת ּ ַסב יָת ּ ַת ְר ּ ֵתין אַ ְבנֵי בו ְּרלָ א וְ ִתגְ לוֹ ף
אֶ ת ְׁש ּ ֵ
עֲ לֵ יהֶ ן ְׁש ָמהַ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:

)י( ִׁש ּ ׁ ָשה ִמ ּ ְׁשמ ָֹתם ַעל הָ אֶ בֶ ן הָ אֶ חָ ת וְ אֶ ת ְׁשמוֹ ת הַ ּ ִׁש ּ ׁ ָשה הַ נּ וֹ ָת ִרים ַעל הָ אֶ בֶ ן
ֹתם) :י( ִׁש ּ ׁ ָשה ִמ ּ ְׁשמ ָֹתם ַעל הָ אֶ בֶ ן הָ אֶ חָ ת וְ אֶ ת ְׁשמוֹ ת הַ ּ ִׁש ּ ׁ ָשה הַ נּ וֹ ָת ִרים ַעל
הַ ּ ׁ ֵשנִ ית ְּכתוֹ ְלד ָ
הָ אֶ בֶ ן הַ ּ ׁ ֵשנִ ית ְּכתוֹ ְלד ָֹתם:

)י( ִׁש ּ ָתא ִמ ּ ְׁש ָמהָ ְתהוֹ ן ַעל אַ ְבנָא ח ֲָדא וְ יָת ְׁש ָמהַ ת ִׁש ּ ָתא ְד ִא ְׁש ּ ָתאָ ר ּו ַעל אַ ְבנָא

ִתנְ י ֵָתא ְּכתו ְּל ָד ְתהוֹ ן:

שה חָ ַר ׁש אֶ בֶ ן ּ ִפ ּתוּחֵ י ח ָֹתם ְּתפַ ּ ַתח אֶ ת ְׁש ּ ֵתי הָ אֲבָ נִ ים ַעל ְׁשמֹת ְּבנֵי
)יא( ַמעֲ ֵ ׂ
ש ָראֵ ל מֻ סַ בּ ֹת ִמ ְׁש ְּבצוֹ ת זָ הָ ב ּ ַתעֲ ֶ ׂ
יִ ְ ׂ
שה חָ ַר ׁש אֶ בֶ ן ּ ִפ ּתוּחֵ י ח ָֹתם
שה אֹ ָתם) :יא( ַמעֲ ֵׂ
שה אֹ ָתם) :יא( עוֹ בַ ד
ְּתפַ ּ ַתח אֶ ת ְׁש ּ ֵתי הָ אֲ בָ נִ ים ַעל ְׁשמֹת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל מֻ סַ בּ ֹת ִמ ְׁש ְ ּבצוֹ ת זָ הָ ב ּ ַתעֲ ֶ ׂ
אֳ ַמן אֶ בֶ ן ָטבָ א ְּכ ַתב ְמפָ ַר ׁש ִּכגְ לֹף דְּ ִעזְ קָ א ִּתגְ לוֹ ף יָת ּ ַת ְר ּ ֵתין אַ ְב ַנ ּיָא ַעל ְׁש ָמהַ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְמ ׁ ַש ְ ּק ָען ְמ ַר ּ ְמצָ ן
דִּ ְדהַ ב ּ ַת ְע ּ ֵבד י ְָתהוֹ ן:

ָשא
ש ָראֵ ל וְ נ ָ ׂ
ש ְמ ּ ָת אֶ ת ְׁש ּ ֵתי הָ אֲ בָ נִ ים ַעל ִּכ ְתפֹ ת הָ אֵ פֹ ד אַ ְבנֵי זִ ָּכרֹן ִל ְבנֵי יִ ְ ׂ
)יב( וְ ַ ׂ
ש ְמ ּ ָת אֶ ת ְׁש ּ ֵתי הָ אֲבָ נִ ים
אַ הֲ רֹן אֶ ת ְׁשמוֹ ָתם ִלפְ נֵי יְ הֹוָ ה ַעל ְׁש ּ ֵתי ְכ ֵתפָ יו ְלזִ ּ ָכרֹן) :יב( וְ ַ ׂ
ָשא אַ הֲ רֹן אֶ ת ְׁשמוֹ ָתם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ַעל ְׁש ּ ֵתי
ַעל ִּכ ְתפֹ ת הָ אֵ פֹ ד אַ ְבנֵי זִ ָּכרֹן ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ נ ָ ׂ
תפָ יו ְלזִ ָּכרֹן) :יב( ו ְּת ׁ ַש ִּוי יָת ּ ַת ְר ּ ֵתין אַ ְב ַניָא ַעל ִּכ ְת ּ ֵפי אֵ פוֹ ָדא אַ ְבנֵי ָד ְכ ָרנָא ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ יִ ּטוֹ ל אַ הֲ רֹן יָת
ְכ ֵ
ְׁש ָמהָ ְתהוֹ ן קֳ ָדם יְ ָי ַעל ְּת ֵרין ִּכ ְת ּפוֹ ִהי ְל ָד ְכ ָרנָא:

ית ִמ ְׁש ְ ּבצֹת ָז ָהב:
ית ִמ ְׁש ְ ּבצֹת זָהָ ב) :יג( וְ ָעשִׂ ָ
)יג( וְ ָע ִ ׂש ָ

)יג( וְ ַת ְע ּ ֵבד ְמ ַר ּ ְמצָ ן דִּ ְדהָ ב:

רש"י
)י( כתולדותם  -כסדר שנולדו ראובן שמעון
לוי יהודה דן ונפתלי על האחת ועל השניה
גד אשר יששכר זבולן יוסף ובנימין מלא שכן
הוא כתוב במקום תולדתו כ"ה אותיות בכל
אחת ואחת:
)יא( מעשה חרש אבן  -מעשה אומן של
אבנים .חרש זה דבוק הוא לתיבה שלאחריו
ולפיכך הוא נקוד פתח בסופו וכן )ישעיה מד(
חרש עצים נטה קו חרש של עצים וכן )שם
יב( חרש ברזל מעצד כל אלה דבוקים
ופתוחים :פתוחי חותם  -כתרגומו כתב
מפרש כגלף דעזקא חרוצות האותיות בתוכן
כמו שחורצין חותמי טבעות שהם לחתום

אגרות כתב ניכר ומפורש :על שמות  -כמו
בשמות :מסבת משבצות  -מוקפות האבנים
במשבצות זהב שעושה מושב האבן בזהב כמין
גומא למדת האבן ומשקעה במשבצות נמצאת
המשבצת סובבת את האבן סביב ומחבר
המשבצות בכתפות האפוד:
)יב( לזכרון  -שיהא רואה הקב"ה השבטים
כתובים לפניו ויזכור צדקתם:
)יג( ועשית משבצות  -מיעוט משבצות שתים
ולא פי' לך עתה בפרשה זו אלא מקצת צרכן
ובפרשת החושן גומר לך פירושן:
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חק לישראל – פרשת תצוה יום ג'
נביא

– יחזקאל פרק מג' כ'-כד'

)כ( וְ לָ קַ ְח ּ ָת ִמדָּ מוֹ וְ נ ַָת ּ ָתה ַעל אַ ְר ַּבע קַ ְרנ ָֹתיו וְ אֶ ל אַ ְר ַּבע ּ ִפנּ וֹ ת הָ עֲ זָ ָרה וְ אֶ ל
תה ּו) :כ( ותיסב מדמיה ותתן על ארבע קרנתיה ועל ארבע
את אוֹ תוֹ וְ ִכ ּ ַפ ְר ּ ָ
הַ ְּגבוּל סָ ִביב וְ ִח ּ ֵט ָ
זוית מסמתא ועל תחומה סחור סחור ותדכי יתיה ותכפר עלוהי:

וְ לָ קַ ְח ּ ָת אֵ ת הַ ּ ָפר הַ חַ ּ ָטאת וּשְׂ ָרפוֹ ְּב ִמ ְפקַ ד הַ ַּביִ ת ִמחוּץ לַ ּ ִמ ְקדָּ ׁש:

)כא(
תורא דחטאתא ויוקדיניה באתר דחזי לביתא מברא למקדשא:

)כא( ותסב ית

אֲשר
ש ִעיר ִע ִּזים ּ ָת ִמים ְלחַ ּ ָטאת וְ ִח ְּטא ּו אֶ ת הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ַּכ ׁ ֶ
)כב( וּבַ יּוֹ ם הַ ּ ׁ ֵשנִ י ּ ַת ְק ִריב ְ ׂ
פר) :כב( וביומא תנינא תקריב צפיר בר עזי שלים לחטאתא ותדכי ית מדבחא כמא דדכיאו
ִח ְּטא ּו ַּב ּ ָ
בתורא:

ְּבכַ לּ וֹ ְת ָך ֵמחַ ּ ֵטא ּ ַת ְק ִריב פַ ר ּ ֶבן ָּבקָ ר ּ ָת ִמים וְ אַ יִ ל ִמן הַ ּצֹאן ּ ָת ִמים:

)כג(
בשיציותך מלדכאה תקריב תור בר תורי שלים ודכר מן ענא שלים:

)כג(

)כד( וְ ִה ְק ַר ְב ּ ָתם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה וְ ִה ְׁש ִליכ ּו הַ כּ ֹהֲ נִ ים עֲ לֵ יהֶ ם ֶמלַ ח וְ הֶ עֱ ל ּו אוֹ ָתם עֹלָ ה
לַ יהֹוָ ה) :כד( ותקרבינון קדם יי ויתנון כהניא עליהון מילחא ויסקון יתהון עלתא קדם יי:
רש"י
)כ( על ארבע קרנותיו  -של מזבח .פנות
העזרה  -גג המזבח .וכפרתהו  -תקנח אותו
מדרך חול שבו להכניסו בקדוש' להיותו ראוי
לכפר עליו מזה ולהלן:
)כא( במפקד הבית  -ת"י באתר דחזי לביתא
כלומ' במקום קדוש ולשון במפקד הבית
מקום שהבית כלה כמו )במדבר לה( לא נפקד
ממנו איש והוא פר המלואים כדרך שעשו

כתובים

במשכן ונשרף אותו פר ולא נאכל וכן דרשו
רבותינו במנחו' מלואים הקריבו בימי עזרא
כדרך שהקריבו בימי משה:
)כב( תקריב שעיר עזים  -זה לא היה במשכן
ובמלואים של לעתיד לבא כך הם על פי
הדבור:
)כג( מחטא  -מלטהר:

 -משלי יח' ד'-ח'

יש נַחַ ל נֹבֵ ַע ְמקוֹ ר חָ ְכ ָמה:
ַמיִ ם עֲ מֻ ִ ּקים דִּ ְב ֵרי ִפי ִא ׁ

)ד(
נחלא דנביע מבוע דחכמתא:

)ה( שְׂ אֵ ת ּ ְפנֵי ָר ׁ ָשע לֹא טוֹ ב ְלהַ ּטוֹ ת צַ דִּ יק ַּב ּ ִמ ְׁש ּ ָפט:

)ד( מיא עמיקי פומיה דגברא

)ה( למסב אפי לרשיעא לא שפיר אף

לא למצלי דינא לצדיקא:

ִ ׂש ְפ ֵתי כְ ִסיל ָיבֹא ּו בְ ִריב ו ִּפיו ְל ַמהֲ לֻ מוֹ ת יִ ְק ָרא:

)ו(
ופומיה מסטי ליה לחרתא:

ּשפָ ָתיו מוֹ קֵ ׁש נ ְַפ ׁשוֹ :
ּ ִפי ְכ ִסיל ְמ ִח ּ ָתה לוֹ ו ְ ׂ

)ז(
פחא אנון לנפשיה:

)ז( פומיה דסכלא שציא הוא ליה ושפותיה

הֲמים וְ הֵ ם י ְָרד ּו חַ ְד ֵרי בָ טֶ ן:
נִר ָּגן ְּכ ִמ ְתלַ ִ
דִּ ְב ֵרי ְ

)ח(
לעומק דשיול:

)ו( ספותיה דסכלא מיתן ליה לדינא

)ח( מלוי דשגושא מרכנן ליה ומחתן ליה
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רש"י
)ד( דברי פי איש  -כל איש שבמקרא לשון
גבור גדול בגבורה הוא .מקור חכמה  -כנחל
נובע וכמים עמוקים:
)ה( שאת פני רשע לא טוב  -כאש' פירשו
רבותינו לא טוב להם לרשעים שנושאים להם
פנים בעה"ז ונפרעין מהן לעה"ב .טוב וגו' -
טוב להם לצדיקים שמכריעין להם כף מאזני'

משנה

לחייב' בעולם הזה ונפרעין מהן בחייהן
לעולם הבא ,ולפי פשוטו כמשמעו:
)ו( שפתי כסיל יבואו בריב  -כל דבריו באים
בלשון תגרה .ופיו למהלומות יקרא  -קורא
ליסורין להביאם עליו:
)ח( דברי נרגן כמתלהמים  -מהלומות:

 -כתובות פרק ד'

צ ַער ַּב ְּתפוּסָ ה.
)א( נַעֲ ָרה ׁ ֶש ִּנ ְת ּ ַפ ְּת ָתהָּ ,ב ְׁש ּ ָת ּה ו ְּפגָ ָמ ּה ו ְּקנָסָ ּה ׁ ֶשל אָ ִביהָ  ,וְ הַ ַ ּ
ָע ְמ ָדה בַ דִּ ין ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ֵמת הָ אָ ב ,הֲ ֵרי הֵ ן ׁ ֶשל אָ בֵ .מת הָ אָ ב ,הֲ ֵרי הֵ ן ׁ ֶשל אַ ִחין.
לֹא ִה ְס ּ ִפיקָ ה לַ עֲ מוֹ ד ַּבדִּ ין ַעד ׁ ֶש ּ ֵמת הָ אָ ב ,ה ֲֵרי הֵ ן ׁ ֶשל ַעצְ ָמ ּהָ .ע ְמ ָדה בַ דִּ ין ַעד
ׁ ֶשלּ ֹא בָ גְ ָרהֲ ,ה ֵרי הֵ ן ׁ ֶשל אָ בֵ .מת הָ אָ ב ,הֲ ֵרי הֵ ן ׁ ֶשל אַ ִחין .לֹא ִה ְס ּ ִפיקָ ה
לַ עֲ מוֹ ד ַּבדִּ ין ַעד ׁ ֶש ָּבגְ ָרהֲ ,ה ֵרי הֵ ן ׁ ֶשל ַעצְ ָמ ּהַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרִ ,אם לֹא
שה י ֶָדיהָ ו ְּמצִ יאָ ָת ּה,
ִה ְס ּ ִפיקָ ה ִלגְ בּ וֹ ת ַעד ׁ ֶש ּ ֵמת הָ אָ ב ,הֲ ֵרי הֵ ן ׁ ֶשל ַעצְ ָמ ּהַ .מעֲ ֵ ׂ
אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא גָ ְב ָתהֵ .מת הָ אָ ב ,ה ֲֵרי הֵ ן ׁ ֶשל אַ ִחין:
רע"ב ) -א( נערה .והצער בתפוסה -
והצער נמי לאביה באנוסה :מת האב -
משעמדה בדין בנערותה ,בין בגרה קודם
מיתה בין לא בגרה ,הרי הן של אחין ,דכיון
דעמדה בדין זכה בהן אב :לא הספיקה
לעמוד בדין וכו'  -כיון דלא עמד בדין לאו
ממון הוא להורישו לבניו :רבי שמעון אומר
 אע"פ שעמד בדין לא הוי ממון דאבלהורישו לבניו עד דמטי לידיה ,דכתיב
)דברים כ"ב( ונתן האיש השוכב עמה לאבי
הנערה חמשים כסף ,לא זכתה תורה לאב
אלא משעת נתינה .ואין הלכה כרבי שמעון:

מעשה ידיה  -שעשתה בחיי אביה ,אף על
פי שלא גבתה ,כגון שכר פעולה :ומציאתה -
בגמרא פריך ,מציאתה ממאן גביא .ומשני,
הכי קאמר ,מעשה ידיה כמציאתה מה
מציאתה בחיי האב לאב אחר מיתת האב
לעצמה ,כלומר שאין האחים זוכים במה
שמצאה הבת לאחר מיתת האב ,כך מעשה
ידיה בחיי האב לאב ,וזכו בהן האחים אף על
פי שלא גבתה שכר פעולתה .אבל מעשה
ידיה שלאחר מיתת האב לעצמה ,ואין לאחין
זכות במעשי ידי הבת שעושה לאחר מיתת
האב:

)ב( הַ ְמאָ ֵרס אֶ ת ִּב ּתוֹ  ,וְ גֵ ְר ׁ ָש ּה ,אֵ ְרסָ ּה וְ נִ ְתאַ ְר ְמלָ הְּ ,כתֻ ָּב ָת ּה ׁ ֶשלּ וֹ ִ .ה ּ ִשׂ יאָ ּה
אשוֹ נָה ׁ ֶשל
וְ גֵ ְר ׁ ָש ּהִ ,ה ּ ִשׂ יאָ ּה וְ נִ ְתאַ ְר ְמלָ הְּ ,כתֻ ָּב ָתהּ ׁ ֶש ָּל ּהַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ מֵ ר ,הָ ִר ׁ
אָ ב .אָ ְמר ּו לוֹ ִ ,מ ּ ׁ ֶש ִה ּ ִשׂ יאָ ּה ,אֵ ין ְלאָ ִביהָ ְר ׁשוּת ָּב ּה:
רע"ב ) -ב( כתובתה של אב  -כתובתה
שהיא גובה משני אירוסין הללו .וקסבר יש
כתובה לארוסה .ובימי נערות וקטנות קאמר:
כתובתה שלה  -דמשהשיאה פקע רשותו,
ובתר גוביינא אזלינן ,וגוביינא בתר הכי הוא.
ולא אזלינן בתר כתיבה לומר הואיל

והראשונה נכתבה בעודה ברשות האב תיהוי
דאב :הראשונה של אב  -דקסבר ר' יהודה
בתר כתיבה אזלינן ,והואיל וכתובה ראשונה
נכתבה לפי הנשואין בעוד שהבת ברשות האב,
הויא דאב .ואין הלכה כר' יהודה:
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)ג( הַ ִּגיּוֹ ֶרת ׁ ֶש ִּנ ְת ַּג ְּי ָרה ִב ּ ָת ּה ִע ּ ָמ ּה ,וְ זִ ּנ ְָתהֲ ,ה ֵרי זוֹ ְּבחֶ נֶק .אֵ ין לָ ּה לֹא פֶ ַתח ּ ֵבית
הָ אָ ב ,וְ לֹא ֵמאָ ה סֶ לַ ע .הָ יְ ָת ּה הוֹ ָר ָתהּ ׁ ֶשלּ ֹא ִב ְק ֻד ּ ׁ ָשה וְ לֵ ָד ָתהּ ִּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה ,הֲ ֵרי זוֹ
ִּב ְס ִקילָ ה .אֵ ין לָ ּה לֹא פֶ ַתח ֵּבית הָ אָ ב וְ לֹא ֵמאָ ה סֶ לַ ע .הָ יְ ָת ּה הוֹ ָר ָת ּה וְ לֵ ָד ָת ּה
ִּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה ,ה ֲֵרי ִהיא ְכבַ ת יִ ְׁש ָראֵ ל ְלכָ ל דָּ בָ ר .י ֶׁש לָ ּה אָ ב וְ אֵ ין לָ ּה ּ ֶפ ַתח ֵּבית
הָ אָ ב ,י ֶׁש לָ ּה ּ ֶפ ַתח ֵּבית הָ אָ ב וְ אֵ ין לָ ּה אָ ב ,הֲ ֵרי זוֹ ִּב ְס ִקילָ ה .לֹא ֶנא ֱַמר ּ ֶפ ַתח
ּ ֵבית אָ ִביהָ  ,אֶ ָּלא ְל ִמצְ וָ ה:
רע"ב ) -ג( וזנתה  -מן האירוסין והיא
נערה :הרי זו בחנק  -ואפילו נתגיירה
פחותה מבת ג' שנים דבחזקת בתולה היא.
דכי כתיבא סקילה בנערה מאורסה בבת
ישראל כתיב ,דכתיב )דברים כ"ב( כי עשתה
נבלה בישראל :ולא מאה סלע  -אם נמצא
הבעל שקרן .דכולה פרשה בישראל כתיבא:

ולידתה בקדושה הרי זו בסקילה  -דאמר
קרא )שם( וסקלוה באבנים ומתה ,שאין צריך
לומר ומתה אלא לרבות הורתה שלא
בקדושה .ומיהו לקנס לא מרבינן לה ,דלמיתה
נתרבית ולא לקנס :יש לה אב  -בישראלית
קמיירי :ואין לה פתח בית אב  -כגון שאין
לאב בית:

ּשיהָ ַּב ּ ֶכסֶ ף ַּב ּ ְׁש ָטר וּבַ ִּביאָ ה .וְ ז ַַּכאי ִּב ְמצִ יאָ ָת ּה
)ד( הָ אָ ב ז ַַּכאי ְב ִב ּתוֹ ְּב ִקדּ ו ׁ ֶ
נְד ֶריהָ  .ו ְּמקַ ּ ֵבל אֶ ת ִּג ּ ָט ּה .וְ אֵ ינוֹ אוֹ כֵ ל ּ ֵפרוֹ ת ְּבחַ יֶּיהָ .
שה י ֶָדיהָ וּבַ הֲ פָ ַרת ָ
ו ְּב ַמעֲ ֵ ׂ
ָתר ָעלָ יו הַ ַּב ַעל ׁ ֶשאוֹ כֵ ל ּ ֵפרוֹ ת ְּבחַ יֶּיהָ  ,וְ חַ יָּב ִּב ְמזוֹ נוֹ ֶתיהָ ְּ ,ב ִפ ְרקוֹ נָה,
נִ שּׂ ֵ את ,י ֵ
ילים
ו ִּב ְקבו ָּר ָת ּהַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ,אֲפִ לּ ּו ָענִ י ׁ ֶש ְּביִ שְׂ ָראֵ ל ,לֹא יִ ְפחוֹ ת ִמ ּ ְׁשנֵי ח ֲִל ִ
ו ְּמקוֹ ֶננֶת:
רע"ב ) -ד( האב זכאי בבתו  -בקטנותה
ובנערותה :בקדושיה בכסף  -שכסף קדושיה
שלו ,דכתיב באמה העבריה )שמות כ"א(
ויצאה חנם אין כסף ,ודרשינן ,אין כסף לאדון
זה ,כלומר לאדון שקנאה שיצאה מאתו חנם
בסימני נערות ,אבל יש כסף לאדון אחר,
ומנו אב ,שכסף קדושיה שלו אפילו כשהיא
נערה עד שתבגר :בשטר ובביאה  -שמקבל
שטר קדושין עליה ומוסרה לביאה לשם
קדושין למי שירצה ,דכתיב והיתה ,אתקוש
הויות להדדי ,מה כסף שהוא אחד מן ההויות,
ברשות אביה ,אף קדושי שטר וביאה ברשות
אביה :במציאתה  -משום איבה :ובמעשה
ידיה  -דכתיב )שמות כ"א( וכי ימכור איש
את בתו לאמה ,מה אמה מעשה ידיה לרבה

אף בת מעשה ידיה לאביה :ובהפרת נדריה -
דכתיב )במדבר ל( בנעוריה בית אביה :ומקבל
גיטה  -דכתיב )דברים כ"ד( ויצאה והיתה,
אתקש יציאה להויה ,כשם שהאב מקבל
קדושיה בקטנותה ונערותה ,כך מקבל גיטה:
ואינו אוכל פירות בחייה  -אם נפלו לה
קרקעות מבית אבי אמה ,אין אביה אוכל
פירותיהן בחייה ,אא"כ מתה והוא יורשה:
יתר עליו הבעל  -שהוא זוכה בכל השנויים
למעלה שהאב זכאי בבתו ,ואוכל פירות
הנכסים שנפלו לה בירושה משנישאת לו:
ובפרקונה  -אם נשבית חייב לפדותה:
בקבורתה  -שחכמים תקנו קבורתה תחת
ירושתה שהוא יורשה אם מתה :משני חלילים
 -להספד:

)ה( ְלעוֹ לָ ם ִהיא ִב ְר ׁשוּת הָ אָ בַ ,עד ׁ ֶש ִּת ָּכנֵס ] ִל ְר ׁשוּת הַ ַּב ַעל לַ ִּנשּׂ ו ִּאין[ָ .מסַ ר הָ אָ ב
ִל ְׁשלוּחֵ י הַ ַּב ַעל ,הֲ ֵרי ִהיא ִב ְר ׁשוּת הַ ַּב ַעל .הָ לַ ְך הָ אָ ב ִעם ְׁשלוּחֵ י הַ ַּב ַעל ,אוֹ
ׁ ֶשהָ ְלכ ּו ְׁשלוּחֵ י הָ אָ ב ִעם ְׁשלוּחֵ י הַ ַּב ַעלֲ ,ה ֵרי ִהיא בִ ְר ׁשוּת הָ אָ בָ .מ ְסר ּו ְׁשלוּחֵ י
הָ אָ ב ִל ְׁשלוּחֵ י הַ ַּב ַעל ,הֲ ֵרי ִהיא בִ ְר ׁשוּת הַ ַּב ַעל:
רע"ב ) -ה( לעולם היא ברשות האב  -אם
בת ישראל מאורסת לכהן היא אינה אוכלת

בתרומה ,ואפילו הגיע הזמן שקבעו לנשואין
ולא נישאת שהבעל חייב במזונותיה אינה
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אוכלת בתרומה :עד שתכנס לחופה  -לשם
נישואין ,שתהא מסורה לרשות הבעל :מסרו

שלוחי האב  -שפגעו שלוחי האב בשלוחי
הבעל ומסרוה להם:

)ו( הָ אָ ב אֵ ינוֹ חַ ּיָב ִּב ְמזוֹ נוֹ ת ִּב ּתוֹ  .זֶה ִמ ְד ָר ׁש דָּ ַר ׁש ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן עֲ ַז ְריָה ִל ְפנֵי
חֲכָ ִמים ַּב ּ ֶכ ֶרם ְּבי ְַבנֶה ,הַ ָּבנִ ים יִ ְיר ׁש ּו וְ הַ ָּבנוֹ ת יִ זּוֹ נ ּוָ ,מה הַ ָּבנִ ים אֵ ינָן יוֹ ְר ִׁשין
אֲביהֶ ן:
יתת ִ
יתת הָ אָ ב ,אַ ף הַ ָּבנוֹ ת אֵ ינָן נִ זּוֹ נוֹ ת אֶ ָּלא ְלאַ חַ ר ִמ ַ
אֶ ָּלא ְלאַ חַ ר ִמ ַ
רע"ב )ו( האב אינו חייב במזונות בתו -
בחייו .דאילו לאחר מיתה ניזונות הבנות
מנכסיו מתנאי כתובה .ובתו לאו דוקא ,דה"ה
בנו ,שאין האב חייב לזון לא בניו ולא בנותיו
כשהם קטנים ,אלא אם הוא גברא דאמיד,
כלומר שהוא איש עשיר ,בית דין נוטלים
ממנו בעל כרחו כדרך שכופין כל שאר בני
העיר על הצדקה ומפרנסים בה בניו ובנותיו
הקטנים ,והם אינו גברא דאמיד ב"ד
מחרפים אותו ומודיעים אותו שאכזריות היא
לו אם לא יפרנס את בניו ,ושהוא פחות מן
החיות המדבריות שהם מרחמין על בניהם,
אבל אין יכולין לכופו על זה ,בין שהבנים

זכרים בין נקבות .ודוקא שהבנים קטנים ,אבל
קטני קטנים והם הפחותים מבני שש ,ב"ד
כופין את האב ומוציאים מידו בעל כרחו כדי
לפרנס בניו שהם קטני קטנים ,אחד זכרים
ואחד נקבות :בכרם  -על שם שהיו יושבים
שורות שורות ככרם :הבנים יירשו והבנות
יזונו  -מתנאי כתובה ,שהבנים זכרים ירשו
כתובת אמן והבנות נקבות יזונו מנכסיו :מה
הבנים  -זכרים :אין יורשין  -כתובת אמן
אלא לאחר מיתת אביהן :כך הבנות אינן
נזונות  -מנכסי האב מכח תנאי כתובה אלא
לאחר מיתת אביהן:

אתיִ ם ,וְ אַ ְל ָמנָה ָמנֶהִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהוּא
)ז( לֹא כָ ַתב לָ ּה ְּכתֻ ָּבהְּ ,בתוּלָ ה גּ וֹ בָ ה ָמ ַ
אתיִ ם זוּז וְ לֹא כָ ַתב לָ ּה ָּכל
ש ֶדה ׁ ָשוָ ה ָמנֶה ּ ַתחַ ת ָמ ַ
ְתנַאי ּ ֵבית דִּ יןָּ .כ ַתב לָ ּה ָ ׂ
ְ
נִ כְ ִסים דְּ ִאית ִלי אַ ח ֲָר ִאין ִל ְכתֻ ְּב ִתיך ,חַ יָּבֶ ׁ ,שהוּא ְתנַאי ּ ֵבית דִּ ין:
רע"ב ) -ז( ולא כתב לה כל נכסים כו'
חייב  -להיות כל נכסיו אחראין לה .ולא

יכול למימר אין ליך אלא שדה הכתובה ליך
בכתובתיך:

רע"ב ) -ח( ובכהנת  -שאינו יכול לקיימה
משנשבית ,שאשת כהן אסורה לבעלה
משנאנסה ,כותב לה אפרקינך ואהדרינך

למדינתך .וחייב לתת לה כתובתה .ואע"פ
שבעל כרחו צריך לגרשה:

יך וְ אוֹ ְת ִב ִּנ ְ
)ח( לֹא כָ ַתב לָ הּ ִאם ִּת ְׁש ְּתבַ ִאי אֶ ְפ ְר ִק ִּנ ְ
יך ִלי ְל ִאנְ ּת ּו ,וּבַ כּ ֹהֶ נֶת
יך ִל ְמ ִדינְ ִּת ְ
אֲ הַ ְד ִר ִּנ ְ
יך ,חַ יָּבֶ ׁ ,שהוּא ְתנַאי ּ ֵבית דִּ ין:

)ט( נִ ְׁש ֵּבית ,חַ ּיָב ִלפְ דּ וֹ ָת ּה .וְ ִאם אָ ַמר ה ֲֵרי גִ ּ ָט ּה ו ְּכתֻ ָּב ָת ּהִּ ,תפְ דֶּ ה אֶ ת ַעצְ ָמ ּה,
אֵ ינוֹ ַר ּ ׁ ַשאי .לָ ְק ָתה ,חַ ּיָב ְל ַר ּפאוֹ ָת ּה .אָ ַמר הֲ ֵרי גִ ּ ָט ּה ו ְּכתֻ ָּב ָת ּהְּ ,ת ַר ּ ֵפא אֶ ת
ַעצְ ָמ ּהַ ,ר ּ ׁ ַשאי:
רע"ב ) -ט( אינו רשאי  -שכבר נתחייב
בפרקונה משנשבית :חייב לרפאותה -

שהרפואה כמזונות :רשאי  -שאין חייב לזון
גרושתו:

רע"ב ) -י( יתר על חולקיהון דעם אחוהון
 אם תמותי בחיי ואירשך יטלו בניךכתובתיך אחרי מותי כשיבואו לחלוק בנכסי
עם בנים שיהיו לי מאשה אחרת .ונפקא

מינה ,כגון שכתובה של זו מרובה משל אחרת
או שבני האשה אחרת מרובים מבניה של זאת
וטוב לאלו שיטלו כתובת אמן ואפילו
הכתובות שוות .ואין כתובת בנין דכרין נגבית

יכי ִמ ּנַאי ִאי ּנוּן יִ ְרתוּן ְּכסַ ף ְּכתֻ ְּב ִת ְ
ָתר
יך י ֵ
)י( לֹא כָ ַתב לָ ּהְּ ,בנִ ין דִּ כְ ִרין דְּ יִ ְהווֹ ן ִל ִ
ַעל חוּלָ קֵ יהוֹ ן דְּ ִעם ֲאחֵ יהוֹ ן ,חַ יָּב ׁ ֶשהוּא ְתנַאי ּ ֵבית דִּ ין:
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אפילו בזמן הזה אלא ממקרקעי אבל לא
ממטלטלי .ודוקא כשהניח האב שיעור שתי
הכתובות ודינר יותר ,אז יורשין הבנים כתובת
בנין דכרין ,הואיל ונשאר מקום לירושה של
תורה ,שאחר שיטול כל אחד מהבנים כתובת

אמו נשאר דינר לחלוק ולירש בנכסי אביהן,
אבל אם לא הניח האב אלא כשיעור ב'
הכתובות או פחות מזה חולקים הנכסים
בשוה ואין כתובת בנין דכרין נוהגת בהם:

יתי ו ִּמ ּ ַתזְ נָן ִמ ִּנ ְכסַ י ַעד דְּ יִ ְתנ ְַסבָ ן
יכי ִמ ּנַאי ,יִ ְהוְ יָן י ְָתבָ ן ְּבבֵ ִ
)יא( ְּבנָן נ ְֻק ָּבן דְּ יִ ְהוְ יָן ִל ִ
ְלג ְֻב ִרין ,חַ יָבֶ ׁ ,שהוּא ְתנַאי ּ ֵבית דִּ ין:
רע"ב ) -יא( עד דיתנסבן  -עד שיתארסו.
ואם בגרו אע"פ שלא נתארסו אין להם

מזונות ,דקיימא לן בוגרת אין לה מזונות:

יתי ו ִּמ ּ ַתזְ נָא ִמ ִּנ ְכסַ יָּ ,כל יְ ֵמי ִמ ַּגד אַ ְל ְמנו ִּת ְ
יתי,
יך ְּבבֵ ִ
)יב( אַ ְּת ְּתהֵ א י ְָתבָ א ְּבבֵ ִ
ְ
נְשי גָ ִליל הָ י ּו
חַ יָּבֶ ׁ ,שהוּא ְתנַאי ּ ֵבית דִּ יןָּ .כך הָ י ּו אַ נְ ׁ ֵשי יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם כּ וֹ ְת ִבין .אַ ׁ ֵ
כוֹ ְת ִבין ְּכאַ נְ ׁ ֵשי יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם .אַ נְ ׁ ֵשי יְ הו ָּדה הָ י ּו כוֹ ְת ִביןַ ,עד ׁ ֶש ִּי ְרצ ּו הַ יּוֹ ְר ִׁשים ִל ּ ֵתן
יך ְּכתֻ ְּב ִת ְ
ִל ְ
יךְ ,ל ִפיכָ ְך ִאם ָרצ ּו הַ יּוֹ ְר ִׁשין ,נוֹ ְתנִ ין לָ ּה ְּכתֻ ָּב ָת ּה וּפוֹ ְט ִרין אוֹ ָת ּה:

רע"ב ) -יב( מיגד אלמנותיך  -משך
אלמנותיך :אנשי יהודה כותבין כו'  -ואין
הלכה כאנשי יהודה ,אלא כל זמן שלא נישאת
ושלא תבעה כתובתה בבית דין ניזונית משל

גמרא

בעלה ודרה בבית שהיתה דרה בחיי בעלה
ומשתמשת בכל הכלים שהיתה משתמשת בהן
בחיי בעלה:

 -כתובות דף נ' ע"א

א"ר אילעא באושא התקינו המבזבז אל יבזבז יותר מחומש תניא נמי הכי
המבזבז אל יבזבז יותר מחומש שמא יצטרך לבריות ומעשה באחד שבקש
לבזבז ]יותר מחומש[ ולא הניח לו חבירו ומנו רבי ישבב ואמרי לה רבי
ישבב ולא הניחו חבירו ומנו רבי עקיבא אמר רב נחמן ואיתימא רב אחא
בר יעקב מאי קרא וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך והא לא דמי
עישורא בתרא לעישורא קמא אמר רב אשי אעשרנו לבתרא כי קמא אמר
רב שימי בר אשי ושמועות הללו מתמעטות והולכות וסימניך קטנים כתבו
ובזבזו אמר רב יצחק באושא התקינו שיהא אדם מתגלגל עם בנו עד שתים
עשרה שנה מכאן ואילך יורד עמו לחייו איני והא אמר ליה רב לרב
שמואל בר שילת בציר מבר שית לא תקביל בר שית קביל וספי ליה
כתורא אין ספי ליה כתורא מיהו אינו יורד עמו לחייו עד לאחר שתים
עשרה שנה ואי בעית אימא לא קשיא הא למקרא הא למשנה דאמר אביי
אמרה לי אם בר שית למקרא בר עשר למשנה בר תליסר לתעניתא מעת
לעת ובתינוקת בת תריסר.
אמר רב קטינא כל המכניס את בנו פחות מבן שש רץ אחריו ואינו מגיעו
איכא דאמרי חביריו רצין אחריו ואין מגיעין אותו ותרוייהו איתנהו חליש
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וגמיר איבעית אימא הא דכחיש הא דבריא אמר רבי יוסי בר חנינא באושא
התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד
הלקוחות אשכחיה רב יצחק בר יוסף לר' אבהו דהוה קאי באוכלוסא
דאושא אמר ליה מאן מרה דשמעתא דאושא אמר ליה רבי יוסי בר חנינא
תנא מיניה ארבעין זימנין ודמי ליה כמאן דמנחא ליה בכיסתיה אשרי
שומרי משפט עושה צדקה בכל עת וכי אפשר לעשות צדקה בכל עת
דרשו רבותינו שביבנה ואמרי לה רבי אליעזר זה הזן בניו ובנותיו כשהן
קטנים רבי שמואל בר נחמני אמר זה המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו
ומשיאן הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד רב הונא ורב חסדא חד אמר
זה הלומד תורה ומלמדה וחד אמר זה הכותב תורה נביאים וכתובים
ומשאילן לאחרים וראה בנים לבניך שלום על ישראל אמר רבי יהושע בן
לוי כיון שבנים לבניך שלום על ישראל דלא אתי לידי חליצה ויבום רבי
שמואל בר נחמני אמר כיון שבנים לבניך שלום על דייני ישראל דלא אתי
לאינצויי:
רש"י על הגמרא
המבזבז  -לעניים :מחומש  -שבנכסיו שלא
יצטרך לבריות :עשר אעשרנו  -שני עישורין
הוו להו חומש :והא לא דמי בתרא לקמא -
דכי שקלת לקמא פשו להו ט' וכי הדרת
מדלית מעשר דידהו לאו כי קמא הוא ואין
כאן חומש בשניהם :אעשרנו  -מדלא כתיב
עשר אעשר לך הכי קאמר אעשרנו כראשון
כלומר מעשר שני יהא כראשון :מגלגל עם
בנו  -אם מסרב מללמוד יגלגל עמו בנחת
ובדברים רכים :יורד עמו לחייו  -לרדותו
ברצועה ובחוסר לחם :רב שמואל בר שילת -
מלמד תינוקות היה :וספי ליה כי תורא -
הלעיטהו תורה כשור שאתה מלעיטו ואובסו
מאכל :לתעניתא מעת לעת  -להתענות כל
היום וחינוכא לשעות מקודם לכן שנתיים
כדאמרינן ביומא )דף פב( :ובתינוקת  -שהיא
ממהרת להביא כח שאינה מתשת כח בלימוד
תורה ותרתי סרי דקאמר שנת שתים עשרה
גופא קאמר דאי בת שתים עשרה ויום אחד
דאורייתא היא שמביאה שתי שערות ובת

עונשים ואין צורך לנו ללמוד ממניקתו של
אביי :המכניס את בנו  -ללמוד תורה :רץ
אחריו  -להברותו ולהחיותו :ואין מגיעו -
מסוכן הוא למות מרוב חולשו :חביריו רצין
אחריו  -להיות פקחין בתורה כמותו :הא
דכחיש  -אל יכניסנו שמסוכן הוא פן יחליש
וימות :דבריא  -יכניסנו לפי שמתפקח:
שמכרה בנכסי מלוג  -הקרן :הבעל מוציא
 דשויוהו רבנן כלוקח והוא לוקח ראשון:]באוכלוסא  -אסיפת בני אדם[ :תנא מיניה
 דר' יוסי בר חנינא מרה הוא :זה הזן בניוובנותיו קטנים  -שתמיד יום ולילה הן עליו
והיא צדקה שאינו חיוב עליו בהם :הון ועושר
בביתו  -שאין הממון כלה ואעפ"כ צדקתו
עומדת לעד :זה הלומד תורה ומלמדה -
מתקיימת בו הרי הון ועושר בביתו וצדקתו
עומדת לעד על שטרח ללמד לתלמידים :זה
הכותב כו'  -הספרים קיימים לו שאינם
כלים וצדקתו עומדת לעד :לאינצויי  -מי
קרוב וקודם בנחלה:
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זוהר

– תצוה דף קפב' ע"א

אֲשר נְ ׁ ָש ָמה ְּבאַ ּפוֹ ִּכי בַ ּ ֶמה
ִר ִּבי יְ הו ָּדה ּ ָפ ַתח) ,ישעיה ב( ִח ְדל ּו לָ כֶ ם ִמן הָ אָ ָדם ׁ ֶ
נֶחְ ׁ ָשב הוּא .הָ כָ א ּ ָפ ִקיד קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ְלבַ ר נ ָׁש ,וְ אַ זְ ִהיר לֵ יהּ ְל ִא ְס ּ ַת ּ ְמ ָרא
יש ,ו ְּמסָ אֲ בֵ י נַפְ ׁ ַשיְ יה ּו
ָשא ,דְּ סָ ט ּו אָ ְרחַ יְ יה ּו ֵמאֹ ַרח טָ ב ְלאֹ ַרח ִּב ׁ
ֵמ ִאינּ וּן ְּבנֵי נ ׁ ָ
ְּבהַ הוּא ְמסָ אֲב ּו אַ ח ֲָרא:
ְ
יה ְּב ִדיּו ְּקנָא ִע ָּלאָ ה ,וְ נָפַ ח
דְּ הָ א ַּכד ָּב ָרא קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ְלבַ ר נ ָׁשָ ,עבֵ ד לֵ ּ
יה נֶפֶ ׁש
ימנָא ,דְּ ִאית ּ ֵב ּ
ישא ,דְּ כָ ִליל ִּב ְתלַ ת ְּכ ָמה דְּ אוֹ ִק ְ
יה רוּחָ א )נ"א נשמתא( קַ דִּ ׁ ָ
ּ ֵב ּ
יהי חֵ ילָ א ִע ָּלאָ ה ְל ִמנְ דַּ ע ,ו ְּל ֵמ ַטר
ילא ִמכּ ָֹּלא נְ ׁ ָש ָמה ,דְּ ִא ִ
רוּחַ וּנְ ׁ ָש ָמה ,וְ ֵע ָּ
ְ
ישא אָ ִעיל לָ ּה ְּבפו ְּלחָ נָא
ּ ִפקּ וּדוֹ י דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא .וְ ִאי הַ ִהיא נִ ְׁש ְמ ָתא קַ דִּ ׁ ָ
ילין
יהְּ .בגִ ין דִּ ְתלַ ת חֵ ִ
אר ּ
אַ ח ֲָרא ,הַ אי ִאיה ּו ַמ ְס ִאיב לָ ּה ,וְ נ ִָפיק ִמ ּפו ְּלחָ נָא דְּ ָמ ֵ
ִא ֵּליןֻ ּ ,כ ְ ּלה ּו חַ ד ,נֶפֶ ׁש רוּחַ וּנְ ׁ ָש ָמה ִמ ְׁש ּ ַת ְּתפֵ י ַּכח ֲָדא ,וַ הֲו ּו חַ ד ,וְ כ ָֹּלא ְּכגַ וְ ונָא
דְּ ָרזָא ִע ָּלאָ ה) .על דא נאמר )שם י"ג( הולך את חכמים וגו'(:
יה
ימא ְּב ִקיּו ֵּמ ּ
יה ִא ֵּלין דַּ ְר ִּגין ּ ֻכ ְ ּלה ּוַ .עד לָ א קַ ְּי ָ
וְ ִאי חָ זֵינָן ְלהַ אי ַּבר נ ָׁש ,דַּ הֲווֹ ּ ֵב ּ
יה ,אוֹ ְל ִא ְת ָמנְ ָעא
הֲד ּ
ְל ִמנְ דַּ ע ַמאן ִאיה ּוְּ ,ב ַמאי ִא ְתיְ ַדע )דלא( ְלקָ ְרבָ א ַּבר נ ָׁש ַּב ֵ
מ ּנֵיה) .ס"א בר נש דאית ביה דרגין אלין כלהו וקיימא בקיומיה דא איהו גבר שלים עבדא מהימנא
ִ
דמאריה ובעי לאשתתפא ביה ולאתחברא בהדיה למילף אורחוי מניה .ובמאי אתיידע בר נש למנדע מאן

יה ַּבר נ ָׁש ,וְ יִ ְׁש ְּתמוֹ ַדע
איהו לקרבא בהדיה או לאתמנעא מניה( ְּברוּגְ זֵיהּ ַמ ּ ָמ ׁש ,יְ ַדע לֵ ּ
ישא נָטַ ר ְּב ׁ ַשעֲ ָתא דְּ רוּגְ זוֹ י) ,אתיא עליה(
ַמאן ִאיה ּוִ .אי הַ ִהיא נִ ְׁש ְמ ָתא קַ דִּ ׁ ָ
דְּ לָ א י ְֶעקַ ר לָ ּה ֵמאַ ְת ָרהָ אְּ ,בגִ ין ְל ִמ ְׁש ֵרי ְּתחוֹ ָת ּה הַ הוּא אֵ ל זָר ,דָּ א ִאיה ּו ַּבר נ ָׁש
יה ,דָּ א ִאיה ּו ְּגבָ ר ְׁש ִלים:
אר ּ
ְּכ ְדקָ א יֵאוֹ ת .דָּ א ִאיה ּו ַעבְ דָּ א דְּ ָמ ִ
יה,
וְ ִאי הַ הוּא ַּבר נ ָׁש לָ א נ ִָטיר לָ ּה ,וְ ִאיה ּו ָעקַ ר ְקדו ּ ׁ ָּשה דָּ א ִע ָּלאָ ה ֵמאַ ְת ֵר ּ
יה ,וְ אָ ִסיר
אר ּ
יה ִס ְט ָרא אַ ח ֲָרא .וַ דַּ אי דָּ א ִאיה ּו ַּבר נ ָׁש דְּ ָמ ִריד ְּב ָמ ֵ
ְל ִמ ְׁש ֵרי ְּבאַ ְת ֵר ּ
יה ,וְ ָדא ִאיה ּו )איוב יח( ט ֵֹרף נ ְַפ ׁשוֹ ְּבאַ ּפוֹ ִ .איה ּו
יה ו ְּל ִא ְתחַ ְּב ָרא ִע ּ ֵמ ּ
ְלקָ ְרבָ א ַּבהֲ ֵד ּ
יה אֵ ל זָר .וְ ַעל דָּ א ְּכ ִתיב ִח ְדל ּו
ֵיה ,וְ אַ ְׁש ֵרי ְּבגַ ֵ ּו ּ
יהְּ ,בגִ ין רוּגְ ז ּ
ָט ִריף וְ ָעקַ ר נ ְַפ ׁ ֵש ּ
ישא ָט ִריף לָ ּה ,וְ סָ ִאיב
אֲשר נְ ׁ ָש ָמה ְּבאַ ּפוֹ  ,דְּ הַ ִהיא נִ ְׁש ְמ ָתא קַ דִּ ׁ ָ
לָ כֶ ם ִמן הָ אָ ָדם ׁ ֶ
אֲשר נְ ׁ ָש ָמה )דף קפ"ב ע"ב( אַ ְחלַ ף ְּבאַ ּפוֹ ִּ .כי בַ ּ ֶמה נ ְֶח ׁ ָשב הוּא.
לָ ּהְּ ,בגִ ין אַ ּפוֹ ֶ ׁ .
כּ וֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת ִא ְתח ֲִׁשיב הַ הוּא ַּבר נ ָׁש:
יהְּ ,כ ַמאן דְּ ִא ְתחַ ָּבר
יה ,ו ַּמאן דְּ ִא ְׁש ּ ָת ֵעי )ס"א משתתף( ַּבהֲ ֵד ּ
ו ַּמאן דְּ ִא ְתחַ ָּבר ִע ּ ֵמ ּ
ארי
ְּבכּ וֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת ַמ ּ ָמ ׁשַ .מאי טַ ְע ָמאְּ .בגִ ין ְדכּ וֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת ַמ ּ ָמ ׁש ׁ ָש ֵ
יה
ארי ְּבאַ ְת ֵר ּ
יה ,וְ ׁ ָש ִ
יה .וְ לָ א עוֹ ד ,אֶ ָּלא דְּ ָעקַ ר ְקדו ּ ׁ ָּשה ִע ָּלאָ ה ֵמאַ ְת ֵר ּ
ְּבגַ ֵ ּו ּ
כּ וֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת אֵ ל זָרַ .מה אֵ ל זָר ְּכ ִתיב ֵּביהּ )ויקרא יט( אַ ל ִּת ְפנ ּו אֶ ל
יליםְּ ,כגַ וְ ונָא דָּ א ,אָ ִסיר ְל ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א ְּבאַ נְ ּפוֹ י:
הָ א ֱִל ִ
ימא הָ א רוּגְ זָא דְּ ַר ָּבנָן .רוּגְ זָא דְּ ַר ָּבנָן ָטב ִאיה ּו ְלכָ ל ִס ְט ִרין ,דְּ הָ א ּ ָתנֵינָן
וְ ִאי ּ ֵת ָ
יה ,דִּ ְכ ִּתיב) ,ירמיה כג( הֲ לֹא כֹה
יתא קָ א ַמ ְר ְּתחָ א לֵ ּ
יהי ,וְ אוֹ ַריְ ָ
יתא אֶ ּ ׁ ָשא ִא ִ
דְּ אוֹ ַריְ ָ
דְּ בָ ִרי ָּכאֵ ׁש נְ אֻ ם יְ ָי:
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חק לישראל – פרשת תרומה יום ג'
הלכה – הרמב"ם הלכות קריאת שמע פרק ג'
)יא( היתה צואה בגומא עומד בסנדלו על הגומא וקורא והוא שלא יהיה סנדלו נוגע בה
היתה כנגדו צואה מעוטה ביותר כמו טיפה רוקק עליה רוק עבה עד שתתכסה וקורא
היתה נטישת צואה על בשרו או ידיו מטונפות מבית הכסא ולא היה להן ריח רע כלל
מפני קוטנן או יבשותן מותר לקרות לפי שאין להן ריח רע אבל אם היתה במקומה אף
ע"פ שאינה נראית כשהוא עומד הואיל ונראית כשהוא יושב אסור לקרות עד שיקנח
יפה יפה מפני שהצואה לחה היא ויש לה ריח רע וכמה גאונים הורו שאסור לו לקרות
אם היו ידיו מטונפות וכך ראוי לעשות:
)יב( ריח רע שיש לו עיקר מרחיק ד' אמות וקורא אם פסק הריח ואם לא פסק הריח
מרחיק עד מקום שפסק הריח ושאין לו עיקר כגון מי שיצא ממנו רוח מלמטה מרחיק
עד מקום שתכלה הריח וקורא גרף של רעי ועביט של מימי רגלים אסור לקרות קריאת
שמע כנגדן ואע"פ שאין בהן כלום ואין להם ריח רע מפני שהם כבית הכסא:

מוסר -

מספר שערי קדושה ח''ב שער ד'

אָ ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה אֵ ין הָ עוֹ לָ ם ִמ ְתקַ ּיֵים אֶ ָּלא ְּב ִמי ׁ ֶשבּ וֹ לֵ ם ּ ִפיו ִּב ְׁש ַעת
ימה ִר ִּבי אַ ְבה ּו אוֹ ֵמר ַעל ִמי
ְמ ִריבָ ה וכו' ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )איוב כ''ו( ּתוֹ לֶ ה אֶ ֶרץ ַעל ְּב ִל ָ
ׁ ֶש ּ ֵמשִׂ ים ַעצְ מוֹ ְּכ ִמי ׁ ֶשאֵ ינוֹ וכו' .וְ ָתנ ּו ַר ָּבנָן הַ ּנֶעֱ לָ ִבים וְ אֵ ינָם עוֹ ְל ִבים ׁשוֹ ְמ ִעין
יבין עֲ לֵ יהֶ ם הַ ָּכתוּב אוֹ ֵמר )שופטים ה'( וְ אוֹ הֲ בָ יו ְּכצֵ את הַ ּ ׁ ֶשמֶ ׁש
חֶ ְר ּ ָפ ָתם וְ אֵ ינָן ְמ ִׁש ִ
יתךָ
ִּבגְ בו ָּרתוֹ  .וְ אָ ַמר אֵ ִל ּיָה ּו זִ ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָרכָ ה ְלעוֹ לָ ם הֱוֵי ָעלוּב ִלבְ נֵי אָ ָדם וְ ִל ְבנֵי בֵ ֶ
יוֹ תֵ ר ִמ ּ ֻכ ָּלם .וְ אָ ַמר אַ ָּבא אֵ ִל ּיָה ּו ז''ל ְלעוֹ לָ ם אֵ ין ּתוֹ ָרה ִמ ְת ּ ָפ ֶר ׁ ֶשת אֶ ָּלא ְּב ִמי
ׁ ֶשאֵ ינוֹ קַ ּ ְפ ָדן .וְ אַ ף אֲנִ י אֵ ינִ י נִ גְ לָ ה אֶ ָּלא ְל ִמי ׁ ֶשאֵ ינוֹ קַ ּ ְפ ָדן .אַ ְׁש ֵרי אָ ָדם ַמ ִּכיר עֶ ְרכּ וֹ
יתה נֶגֶד עֵ ינָיו .וְ יוֹ ֵד ַע ׁ ֶשהוּא ִל ְפנֵי הַ בּ וֹ ֵרא יִ ְת ָּב ַר ְך ְׁשמוֹ וְ זוֹ כֵ ר ׁ ֶשנּ וֹ ֵתן לוֹ
וְ יוֹ ם הַ ִמ ָ
שה וַ דַּ אי אָ הוּב ְל ַמ ְעלָ ה וְ נ ְֶח ָמד
חַ ִּיים ְלעוֹ ְבדוֹ וְ לַ עֲ סוֹ ק ְּבתוֹ ָרתוֹ ִאם כֵ ן וְ כֵ ן הוּא עוֹ ֶׂ
ְל ַמ ּ ָטה וַ ה' ִע ּמוֹ :

ð"òì

,äçîù úá äëìî äðæåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî äðæåñ ïá ãåã äùî ,äøù ïá íééç áàæ
.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã
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