1

חק לישראל – פרשת אחרי מות יום ג'
תורה -

ויקרא פרק טז'

וב ַעד ּ ֵביתוֹ וְ ׁ ָשחַ ט אֶ ת
אֲשר לוֹ וְ ִכ ּ ֶפר ַּבעֲ דוֹ ּ ְ
)יא( וְ ִה ְק ִריב אַ ֲהרֹן אֶ ת ּ ַפר הַ חַ ּ ָטאת ׁ ֶ
וב ַעד
ֲשר לוֹ ) :יא( וְ ִה ְק ִריב אַ הֲ רֹן אֶ ת ּפַ ר הַ חַ ּ ָטאת אֲ ׁ ֶשר לוֹ וְ ִכ ּפֶ ר ַּבעֲ דוֹ ּ ְ
ּ ַפר הַ חַ ּ ָטאת א ׁ ֶ
יה וִ יכַ ּ ֵפר עֲ לוֹ ִהי וְ ַעל
אתא ִ ּדי לֵ ּ
שר לוֹ ) :יא( וִ יקָ ֵרב אַ הֲ רֹן יָת ּתוֹ ָרא ְדחַ ּ ָט ָ
ּ ֵביתוֹ וְ ׁ ָשחַ ט אֶ ת ּפַ ר הַ חַ ּ ָטאת אֲ ׁ ֶ
יה:
אתא ִ ּדי לֵ ּ
יה וְ יִ כּ וֹ ס יָת ּתוֹ ָרא ְדחַ ּ ָט ָ
ית ּ
ֱאנ ַׁש ּ ֵב ֵ

ומלֹא חָ ְפנָיו
)יב( וְ לָ קַ ח ְמלֹא הַ ּ ַמ ְח ּ ָתה ּגַ חֲלֵ י אֵ ׁש ֵמ ַעל הַ ּ ִמזְ ֵּבחַ ִמ ִ ּל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ּ ְ
ְקט ֶֹרת סַ ּ ִמים ַ ּד ּקָ ה וְ הֵ ִביא ִמ ּ ֵבית לַ ּ ָפרֹכֶ ת) :יב( וְ לָ קַ ח ְמלֹא הַ ּ ַמ ְח ּ ָתה ּגַ חֲלֵ י אֵ ׁש ֵמ ַעל
ומלֹא חָ ְפנָיו ְקט ֶֹרת סַ ּ ִמים ַ ּד ּקָ ה וְ הֵ ִביא ִמ ּ ֵבית לַ ּפָ רֹכֶ ת) :יב( וְ יִ ּ ַסב ְמלֵ י
הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ִמ ִ ּל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ּ ְ
יקין וְ יָעֵ ל ִמ ּגָ יו ְלפָ ֻר ְכ ּ ָתא:
קֳדם יְ ָי ו ְּמלֵ י חָ ְפנוֹ ִהי ְקטוֹ ֶרת בּ ו ְּס ִמין ַ ּד ִ ּק ִ
יתא ּגו ְּמ ִרין ְ ּדאֶ ׁ ָשא ֵמ ִע ַּלוֵי ַמ ְד ְּבחָ א ִמן ָ
ַמ ְח ִּת ָ

הוָ ה וְ ִכ ּ ָסה עֲ נַן הַ ְ ּקט ֶֹרת אֶ ת הַ ַּכ ּפ ֶֹרת
)יג( וְ נ ַָתן אֶ ת הַ ְ ּקט ֶֹרת ַעל הָ אֵ ׁש ִל ְפנֵי יְ ֹ
מות) :יג( וְ נ ַָתן אֶ ת הַ ְ ּקט ֶֹרת ַעל הָ אֵ ׁש ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה וְ ִכ ּסָ ה עֲ נַן
דות וְ לֹא ָי ּ
אֲ ׁ ֶשר ַעל הָ ֵע ּ
ָמות:
דות וְ לֹא י ּ
הַ ְ ּקט ֶֹרת אֶ ת הַ ַּכ ּפ ֶֹרת אֲ ׁ ֶשר ַעל הָ ֵע ּ

קֳדם יְ ָי
)יג( וְ יִ ּ ֵתן יָת ְקטוֹ ֶרת בּ ו ְּס ַמ ּיָא ַעל אֶ ּ ׁ ָש ָתא לָ ָ

וְ חָ פֵ י עֲ ָננָא ְק ָט ְר ּ ָתא יָת ַּכ ּ ֻפ ְר ּ ָתא ִ ּדי ַעל סַ הֲדו ָּתא וְ לָ א יְ מוּת:

)יד( וְ לָ קַ ח ִמ ַ ּדם הַ ּ ָפר וְ ִהזָּה ְבאֶ צְ ָּבעוֹ ַעל ּ ְפנֵי הַ ַּכ ּפ ֶֹרת קֵ ְד ָמה וְ ִל ְפנֵי הַ ַּכ ּפ ֶֹרת ַיזֶּה
שבַ ע ּ ְפ ָע ִמים ִמן הַ ָ ּדם ְ ּבאֶ צְ ָּבעוֹ ) :יד( וְ לָ קַ ח ִמ ַ ּדם הַ ּפָ ר וְ ִהזָ ּה ְבאֶ ְצ ָּבעוֹ ַעל ּ ְפנֵי הַ ַּכ ּפ ֶֹרת
ֶׁ
יה
שבַ ע ּ ְפ ָע ִמים ִמן ַה ָ ּדם ְ ּבאֶ ְצ ָּבעוֹ ) :יד( וְ יִ ּ ַסב ִמ ְ ּד ָמא ְדתוֹ ָרא וְ י ִ ַּדי ְבאֶ צְ ְּב ֵע ּ
קֵ ְד ָמה וְ ִל ְפנֵי הַ ַּכ ּפ ֶֹרת ַיזֶּה ׁ ֶ
יה:
קֳדם ַּכ ּ ֻפ ְר ּ ָתא י ִ ַּדי ְׁשבַ ע זִ ְמנִ ין ִמן ְ ּד ָמא ְּבאֶ צְ ְּב ֵע ּ
ַעל אַ ּ ֵפי ַּכ ּ ֻפ ְר ּ ָתא ִק ּדו ָּמא וְ לָ ָ

אֲשר לָ ָעם וְ הֵ ִביא אֶ ת ָ ּדמוֹ אֶ ל ִמ ֵּבית לַ ּ ָפרֹכֶ ת
)טו( וְ ׁ ָשחַ ט אֶ ת שְׂ ִעיר הַ חַ ּ ָטאת ׁ ֶ
שה ְל ַדם הַ ּ ָפר וְ ִהזָּה אֹ תוֹ ַעל הַ ַּכ ּפ ֶֹרת וְ ִלפְ נֵי הַ ַּכ ּפ ֶֹרת:
וְ ָע ָ ׂשה אֶ ת ָ ּדמוֹ ַּכאֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
שה אֶ ת ָ ּדמוֹ
)טו( וְ ׁ ָשחַ ט אֶ ת שְׂ ִעיר הַ חַ ּ ָטאת אֲ ׁ ֶשר לָ ָעם וְ הֵ ִביא אֶ ת ָ ּדמוֹ אֶ ל ִמ ּ ֵבית לַ ּפָ רֹכֶ ת וְ ָע ָ ׂ
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
אתא ִ ּדי
ירא ְדחַ ּ ָט ָ
שה ְל ַדם הַ ּפָ ר וְ ִהזָ ּה אֹ תוֹ ַעל ַה ַּכ ּפ ֶֹרת וְ ִל ְפנֵי הַ ַּכ ּפ ֶֹרת) :טו( וְ יִ כּ וֹ ס יָת צְ ִפ ָ
יה ַעל ַּכ ּ ֻפ ְר ּ ָתא
ָת ּ
יה ְּכ ָמא ִדי עֲ בַ ד ִל ְד ָמא ְדתוֹ ָרא וְ י ִ ַּדי י ֵ
יה ְל ִמ ּגָ יו ְלפָ ֻר ְכ ּ ָתא וְ י ְַע ּ ֵבד ִל ְד ֵמ ּ
ְל ַע ּ ָמא וְ ָי ֵעל יָת ְ ּד ֵמ ּ
קֳדם ַּכ ּ ֻפ ְר ּ ָתא:
וְ לָ ָ

רש"י
)יא( וכפר בעדו וגו' ) -ת"כ( וידוי שני עליו
ועל אחיו הכהנים שהם כלם קרוים ביתו שנ'
)תהלים קלה( בית אהרן ברכו את ה' וגו'
מכאן שהכהנים מתכפרים בו )ת"כ( וכל
כפרתן אינה אלא על טומאת מקדש וקדשיו
כמו שנא' וכפר על הקדש מטומאות וגו':
)יב( מעל המזבח  -יא החיצון )יומא מה(:
מלפני ה'  -מצד שלפני הפתח והוא צד
מערבי :דקה ) -יומא מו( מה ת"ל דקה והלא
כל הקטורת דקה היא שנאמר )שמות ל(
ושחקת ממנה הדק אלא שתהא דקה מן

הדקה שמערב יום הכפורים היה מחזירה
למכתשת:
)יג( על האש  -שבתוך המחתה :ולא ימות -
הא אם לא עשאה כתקנה חייב מיתה:
)יד( והזה באצבעו  -הזאה אחת במשמע:
ולפני הכפרת יזה שבע  -הרי אחת למעלה
ושבע למטה:
)טו( אשר לעם  -מה שהפר מכפר על
הכהנים מכפר השעיר על ישראל והוא
השעיר שעלה עליו הגורל לשם :כאשר עשה
לדם הפר  -אחת למעלה ושבע למטה:
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חק לישראל – פרשת אחרי מות יום ג'
נביא

– יחזקאל פרק כב' יא'-טו'

יש אֶ ת
יש אֶ ת ַּכ ָּלתוֹ ִט ּ ֵמא ְבזִ ּ ָמה וְ ִא ׁ
שה ּתוֹ ֵעבָ ה וְ ִא ׁ
הו ָע ָ ׂ
)יא( וְ ִא ׁ
יש אֶ ת אֵ ׁ ֶשת ֵר ֵע ּ
ְ
אֲ חֹתוֹ בַ ת אָ ִביו ִע ּנָה בָ ך) :יא( וגבר ית אתת חבריה עבד תועיבא וגבר ית כלתיה סאיב בעיצת
חטאין וגבר ית אחתיה בת אבוהי עני ביך:

ֹשק
ֶש ְך וְ ַת ְר ִּבית לָ קַ חַ ְּת וַ ְּתבַ ְּצ ִעי ֵר ַעיִ ְך ַּבע ׁ ֶ
חו בָ ְך ְל ַמ ַען ְׁשפָ ְך ָ ּדם נ ׁ ֶ
)יב( ׁשֹחַ ד לָ ְק ּ
וְ אֹ ִתי ׁ ָשכַ חַ ְּת נְאֻ ם אֲ ֹ
דנָי יֱהֹוִ ה) :יב( שוחדא קבילו ביך בדיל למשפך דם זכאי חבוליא ורביתא
נסיבת ואהנית רחימך באונסא ופולחני שבקת אמר יי אלהים:

יו ְּבתוֹ כֵ ְך:
ֲשר ָעשִׂ ית וְ ַעל ָ ּד ֵמ ְך ׁ ֶ
יתי כַ ּ ִפי אֶ ל ִּבצְ ֵע ְך א ׁ ֶ
וְ ִה ּנֵה ִה ּ ֵכ ִ
אֲשר הָ ּ

)יג(
איתיתי פורענותי עלך בחובי ממון אונסיך דאנסת ועל דם זכאי דאשתפיך בגויך:

)יג( והא

ֹשה אוֹ ָת ְך אֲנִ י יְ הֹוָ ה
אֲשר אֲנִ י ע ֶׂ
ֶׁ
)יד( הֲ יַעֲ מֹד ִל ּ ֵב ְך ִאם ּ ֶת ֱח ַז ְקנָה י ַָדיִ ְך לַ יּ ִָמים
ִ ּד ַּב ְר ִּתי וְ ָעשִׂ ִ
יתי) :יד( היתקף לביך אם יתחסנן ידיך ליומיא דאנא עתיד למעבד עמך אנא יי גזרית
במימרי ואקים:

ית ְ
יך ָּבאֲ ָרצוֹ ת וַ ֲה ִת ּמ ִֹתי טֻ ְמאָ ֵת ְך ִמ ּ ֵמ ְך:
וַ הֲ ִפיצוֹ ִתי אוֹ ָת ְך ַּב ּגוֹ יִ ם וְ ז ִֵר ִ

)טו(
יתיך לביני עממיא וארדרינך במדינתא ואסיף סאובתיך מניך:

)טו( ואגלי

רש"י
)יב( ותבצעי רעיך בעושק  -העשרת את
אוהביך בעושק שעשקת מן העניים לשון אחר
ותבצעי לשון גזל כמו ובוצע ברך נאץ ה'
)תהלים ו'( וכה פתרונו ותגזלי לרעיך בעושק:
)יג( הכיתי כפי  -צעקתי ווי וקינה .אל

כתובים

בצעיך  -כאן למדנו שהגזל קשה מן הכל
שעליו נתחתם גזר דין:
)יד( אשר אני עושה אותך  -פועל לך
כפעלך:
)טו( והתימותי  -וכליתי:

 -משלי כה' כו'-כח' פרק כו א'-ב'

ומקוֹ ר ָמ ְׁשחָ ת צַ ִ ּדיק ָמט ִל ְפ ֵני ָר ׁ ָשע:
ַמ ְעיָן נִ ְר ּ ָפשׂ ּ ָ

)כו(
ומבועא מחבל צדיקא דנפל קדם רשיעא:

אָ ֹכל ְ ּדבַ ׁש הַ ְרבּ וֹ ת לֹא טוֹ ב וְ חֵ קֶ ר ְּכב ָֹדם ָּכבוֹ ד:

)כז(
לא למבציא מלי מיקרתא:

)כז( למיכל דובשא סגי לא שפיר אף

רוחוֹ :
יש א ׁ ֶ
רוצָ ה אֵ ין חוֹ ָמה ִא ׁ
ֲשר אֵ ין ַמ ְעצָ ר ְל ּ
ִעיר ּ ְפ ּ

)כח(
אית לה שורא היכנא גברא דלא מצער רוחיה:

)כו( היך דסכיר אניש מעינא

)כח( היך קרתא דתריעא ולא

ַּכ ּ ׁ ֶשלֶ ג ַּב ּקַ יִ ץ וְ כַ ּ ָמטָ ר ַּב ּקָ צִ יר ּ ֵכן לֹא נָאוֶה ִל ְכ ִסיל ָּכבוֹ ד:

)א( איך תלגא בקיטא והיך

}לוֹ { ָתבֹא:

)ב( היך צפרא דטאס והיך

)א (
מטרא בחצדא היכנא לא יאי לסכלא יקרא:

עוף ּ ֵכן ִק ְללַ ת ִח ּנָם
נוד ַּכ ְ ּדרוֹ ר לָ ּ
ַּכ ִּצ ּפוֹ ר לָ ּ

)ב(
פרחתא דפרחא היכנא לוטתא דמגן לא תעול:

לֹא

רש"י
)כו( מעין נרפש  -עכור ברגלים .צדיק מט
לפני רשע  -כשהצדיק מט לפני הרשע וירא

להוכיח על פניו דרכו שנאוי הדבר כמעין
נרפש ומקור נשחת:
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חק לישראל – פרשת אחרי מות יום ג'
)כז( אכול דבש  -לאכול דבש יותר מדאי רמז
הדבר לדורש במעשה מרכבה ובמעשה
בראשית לגלות לרבים ועמי הארץ מלגלגים
על הדברים ושואלים מה למעלה מה למטה.
וחקר כבודם כבוד  -והיכן החקר ראוי
להיות בדברי חכמי' אשר כבודם כבוד
בגזירותיהם יש לשאול מה טעם גזרו כך
ולמה סייגו בכל גזירה וגזירה:

משנה

)א( כשלג בקיץ  -בשעה ששוטחין התאנים
בחמה ליבשן ולעשות קציעות כדאמר הלחם
והקיץ לאכול הנערים )שמואל ב טו(:
)ב( כצפור לנוד  -שהוא נד וכדרור שהוא
חוזר לקנו .כן קללת חנם לא תבוא  -למי
שהוציאה בפיו .דרור הוא עוף הנקרא
רונדל"ע בלעז ונקרא דרור שדרה בבית
כבשדה:

 -כתובות פרק יג'

ישלוֹ ם .חָ נָן אוֹ ֵמר ְׁשנֵי
אֲב ׁ ָ
ירושלַ יִ ם ,אַ ְדמוֹ ן ,וְ חָ נָן ּ ֶבן ִ
)א( ְׁשנֵי ַד ָיּנֵי גְ זֵרוֹ ת הָ יוָ ּ ִב ּ ׁ ָ
ְ
ְדבָ ִרים ,אַ ְדמוֹ ן אוֹ ֵמר ִׁש ְב ָעהִ .מי ׁ ֶשהָ לַ ך ִל ְמ ִדינַת הַ יָּם וְ ִא ְׁשתוֹ תוֹ בַ ַעת ְמזוֹ נוֹ ת,
קו ָעלָ יו ְּבנֵי ֹכהֲ נִ ים גְּ דוֹ ִלים
חָ נָן אוֹ ֵמרִּ ,ת ׁ ָשבַ ע ַּב ּסוֹ ף וְ לֹא ִת ּ ׁ ָשבַ ע ַּב ְּת ִח ָּלה .נ ְֶח ְל ּ
רוִּ ,ת ּ ׁ ָשבַ ע ַּב ְּת ִח ָּלה ּובַ ּסוֹ ף .אָ ַמר ַר ִּבי דוֹ סָ א בֶ ן הַ ְר ִּכינַס ְּכ ִדבְ ֵריהֶ ם .אָ ַמר
וְ אָ ְמ ּ
ַר ָּבן יוֹ חָ נָן ֶּבן ז ַַּכאי ,יָפֶ ה אָ ַמר חָ נָן ,לֹא ִת ּ ׁ ָשבַ ע אֶ ָּלא בַ ּסוֹ ף:
רע"ב ) -א( שני דייני גזילות  -שהיו גוזרין
גזירות על הגזלנים וקונסים עלינן קנסות:
שני דברים  -שאין חכמים מודים לו :תשבע
בסוף  -כשישמעו בו שמת ותבוא לגבות
כתובתה ,תשבע שלא עיכבה בידה משל
בעלה כלום :ולא תשבע בתחלה  -בשעת
גביית מזונות .ורמב"ם פירש ,תשבע בסוף,

כשיבא בעלה ויכחישנה ויאמר הנחתי לך
מזונות ,תשבע שלא הניח לה כלום :רבן יוחנן
בן זכאי אומר  -והלכה כמותו .ודוקא אחר
שלשה חדשים ליציאת הבעל פוסקין מזונות
לאשה אם תבעה מזונות ,אבל קודם זמן זה
לא ,שחזקה אין אדם מניח ביתו ריקן ויוצא:

ופ ְרנֵס אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ  ,חָ נָן אוֹ מֵ רִ ,א ּ ֵבד אֶ ת
)ב( ִמי ׁ ֶשהָ לַ ְך ִל ְמ ִדינַת הַ ּיָם וְ ָע ַמד אֶ חָ ד ּ ִ
רו ,יִ ּ ׁ ָשבַ ע ַּכ ּ ָמה הוֹ צִ יא וְ יִ ּטוֹ ל.
קו ָעלָ יו ְּבנֵי ֹכהֲנִ ים גְּ דוֹ ִלים וְ אָ ְמ ּ
ְמעוֹ ָתיו .נֶחְ ְל ּ
אָ ַמר ַר ִּבי דוֹ סָ א בֶ ן הַ ְר ִּכינַס ְּכ ִדבְ ֵריהֶ ם .אַ ַמר ַר ָּבן יוֹ חָ ָנן ּ ֶבן ז ַַּכאי ,יָפֶ ה אָ ַמר
חָ נָןִ ,הנִּ יחַ ְמעוֹ ָתיו ַעל קֶ ֶרן הַ ְּצ ִבי:

רע"ב ) -ב( איבד את מעותיו  -דאמר ,לא
אמרתי לך הלויני ואני אפרע .אבל אם הלוה
את האשה מעות למזונותיה על מנת שתשלם
לו ,הוא תובעה והיא תובעת את הבעל
וישלם .ואם הבעל טוען הנחתי לה מזונות,

והיא אומרת לא הניח ורוצה להוציא ממנו,
נשבע הבעל שבועת היסת ונפטר ,ויהיו
המעות חוב עליה לכשתתאלמן או תתגרש.
ובהא מתניתין נמי הלכה כרבן יוחנן בן זכאי:

)ג( אַ ְדמוֹ ן אוֹ ֵמר ִׁשבְ ָעהִ ,מי ׁ ֶש ּ ֵמת וְ הַ נִּ יחַ ָּבנִ ים ּובָ נוֹ תִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶשהַ נְּ כָ ִסים ְמ ֻר ִּבין,
רו
הַ ָּבנִ ים יוֹ ְר ִׁשים וְ הַ ָּבנוֹ ת נִ ּזוֹ נוֹ תִ ּ .
נו וְ הַ ָּבנִ ים יְ חַ זְ ּ ּ
ובנְ כָ ִסים מֻ ָע ִטים ,הַ ָּבנוֹ ת יִ ּזוֹ ּ
ַעל הַ ּ ְפ ָת ִחים .אַ ְדמוֹ ן אוֹ ֵמרִּ ,ב ְׁש ִביל ׁ ֶשאֲ נִ י זָכָ ר ִה ְפסַ ְד ִּתי .אָ ַמר ַר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל,
רוֹ אֶ ה אֲנִ י אֶ ת ִ ּדבְ ֵרי אַ ְדמוֹ ן:
רע"ב ) -ג( ובנכסים מועטים  -שאין בהם
פרנסה שנים עשר חודש לזכרים ולנקבות.

ורמב"ם פירש ,כל שאין בהם לפרנס הבנים
והבנות עד שיבגרו הבנות ,קרוי נכסים
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מועטים :בשביל שאני זכר הפסדתי -
כלומר ,בשביל שאני זכר וראוי לירש בנכסים

מרובים הפסדתי בנכסים מועטים .ואין
הלכה כאדמון:

)ד( הַ ּטוֹ ֵען אֶ ת חֲבֵ רוֹ ַּכ ֵ ּדי ׁ ֶש ֶמן ,וְ הוֹ ָדה ְבקַ נְ קַ נִּ ים ,אַ ְדמוֹ ן אוֹ ֵמר ,הוֹ ִאיל וְ הוֹ ָדהּ
ְב ִמ ְקצָ ת הַ ּ ַטעֲ נָה ,יִ ּ ׁ ָשבֵ ַע .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין זוֹ הוֹ ָדאָ ה ִמ ּ ִמין הַ ּ ַטעֲ נָה .אָ ַמר
ַר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל ,רוֹ אֶ ה אֲנִ י אֶ ת ִ ּדבְ ֵרי אַ ְדמוֹ ן:
רע"ב ) -ד( והודה בקנקנים  -ריקים בלא
שמן .וכגון שטענו חבירו עשרה כדי שמן יש
לי אצלך :אדמון אומר  -יש במשמעות טענה
זו שמן וכדים ,וכשהודה לו בכדים ריקים הוי
הודאה במקצת וחייב שבועה :וחכמים

אומרים  -אין במשמעות טענה זו אלא שמן
בלבד שיעור עשרה כדים ,וכשהודה לו בכדים
ריקים ,מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה
לו לא טענו ,ואין כאן הודאה במקצת ממין
הטענה ואינו חייב שבועה .והלכה כאדמון:

ֹאש ּה .אַ ְדמוֹ ן
)ה( הַ ּפוֹ סֵ ק ָמעוֹ ת לַ ח ֲָתנוֹ ּופָ ׁ ַשט לוֹ אֶ ת הָ ֶרגֶ לֵ ּ ,ת ׁ ֶשב ַעד ׁ ֶשיּ ְַל ִּבין ר ׁ ָ
ֹאשי.
אמרִ ,אלּ ּו אֲנִ י פָ סַ ְק ִּתי ְל ַעצְ ִמי ,אֵ ׁ ֵשב ַעד ׁ ֶשיּ ְַל ִּבין ר ִׁ
ת ַ
אוֹ ֵמר ,יְ כוֹ לָ ה ִהיא ׁ ֶש ּ ֹ
ַע ְכ ׁ ָשיו ׁ ֶשאַ ָּבא ּ ָפסַ ק ָעלַ יָ ,מה אֲנִ י יְ כוֹ לָ ה לַ עֲ שׂ וֹ ת ,אוֹ ְכנוֹ ס אוֹ ְפטוֹ ר .אָ ַמר
ַר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל ,רוֹ אֶ ה אֲנִ י אֶ ת ִ ּדבְ ֵרי אַ ְדמוֹ ן:
רע"ב ) -ה( ופשט לו את הרגל  -לשון
בזיון ,כלומר טול טיט ואבק שתחת רגלי.
פירוש אחר ,תלה אותי ברגלי על העץ ,שאין
לי מה ליתן לך .ורמב"ם פירש ופשט לו את

הרגל ,שהלך בדרך מרחוק :עד שתלבין ראשה
 עד שתזקין .ואין כופין אותו לא לכנוס ולאלפטור :אדמון אומר כו'  -והלכה כאדמון:

הוא
תום ָעלֶ יהָ ְב ֵעד ,אַ ְדמוֹ ן אוֹ ֵמר) ,יָכוֹ ל
)ו( הָ עוֹ ֵרר ַעל הַ ּ ָ ׂ
ּ
הוא חָ ּ
ש ֶדה וְ ּ
אשוֹ ן קָ ׁ ֶשה הֵ ֶ
ֹאמר( ,הַ ּ ׁ ֵשנִ י נוֹ חַ ִלי וְ הָ ִר ׁ
ׁ ֶשיּ ַ
נו .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםִ ,א ּ ֵבד אֶ ת
ימ ּ ּ
כותוֹ :
כותוֹ  .עֲ ָ ׂשאָ ּה ִס ָ
ימן ְלאַ חֵ רִ ,א ּ ֵבד אֶ ת זְ ּ
זְ ּ
רע"ב ) -ו( העורר על השדה וכו'  -ראובן
מערער על השדה שביד שמעון ואומר לו ,לוי
שמכר לך גזלה ממני ,והוא חתום על שטר
המכירה שכתב לוי לשמעון שמכר לו :אדמון
אומר יכול הוא שיאמר  -מה שלא ערערתי
בשעה שלקחת שדה זו מלוי וחתמתי עד בתוך
השטר ,לפי שלוי אדם חזק וקשה להוציאה
מידו ונוח לי שתהא בידך שאוציאנה ממך
בדין :איבד את זכותו  -דהואיל וחתם הודה

שאין לו עסק בה .ואין הלכה כאדמון .ודוקא
כשחתם בה בעד הוא דפליגי אדמון וחכמים,
אבל אם הוא חתום בדיין לקיים את השטר,
הכל מודים שלא איבד את זכותו ,מפני שיכול
לומר לא הייתי יודע מה שכתוב בשטר,
שהדיין החותם על ההנפק לקיים את השטר
אין צריך שידע מה שכתוב בשטר אלא שיכיר
חתימת העדים בלבד:

הו ,אַ ְדמוֹ ן אוֹ ֵמר ,יֵלֵ ְך ַּב ְ ּקצָ ָרה.
)ז( ִמי ׁ ֶשהָ לַ ְך ְל ְמ ִדינַת הַ יָּם וְ אָ ְב ָדה ֶד ֶר ְך ָ ׂ
ש ֵד ּ
וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,יִ ְקנֶה לוֹ ֶד ֶר ְך ְּב ֵמאָ ה ָמנֶה ,אוֹ יִ פְ ַרח ָּבאֲוִ יר:

רע"ב ) -ז( ואבדה דרך שדהו  -שהחזיקו
בה בעלי השדות שבמצריו :ילך לו בקצרה -
על כרחם יטול לו דרך לשדהו ,אבל יברור לו
דרך קצרה שלא ירבה ליטול .ובזמן שד' בני
אדם מקיפים אותו מד' רוחות מודה אדמון
לחכמים שכל אחד יכול לומר אייתי ראיה
דדרכך גבאי ושקול .ואם אדם אחד הקיפהו

מד' רוחות מודים חכמים לאדמון דממה
נפשך אורחיה גביה הוא .לא נחלקו אלא
כשהקיפהו אדם אחד שבא מכח ארבעה בני
אדם .אדמון אומר ,מצי אמר ליה ממה נפשך
אורחי גבך ,וחכמים אומרים מצי אמר ליה
היאך ,אי שתקת שתקת ,ואי לא ,מהדרנא
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שטרא למרייהו ולא מצית לאשתעויי דינא

בהדייהו .והלכה כחכמים:

)ח( הַ ּמוֹ צִ יא ְׁש ָטר חוֹ ב ַעל חֲבֵ רוֹ  ,וְ הַ ָּלה הוֹ צִ יא ׁ ֶש ּ ָמכַ ר לוֹ אֶ ת הַ ּ ָ ׂש ֶדה ,אַ ְדמוֹ ן
יתי חַ יָּב ְל ָך ,הָ יָה ְל ָך ְל ִה ּ ָפ ַרע אֶ ת ׁ ֶש ְ ּל ָך
ֹאמרִ ,אלּ ּו הָ יִ ִ
הוא ׁ ֶשיּ ַ
אוֹ ֵמר ,יָכוֹ ל ּ
ש ֶדה .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,זֶה הָ יָה ִפ ּקֵ חַ ׁ ֶש ּ ָמכַ ר לוֹ אֶ ת
ְּכ ׁ ֶש ּ ָמכַ ְר ּ ָת ִלי אֶ ת הַ ּ ָ ׂ
הוא יָכוֹ ל ְל ַמ ְׁש ְּכנוֹ :
הַ ּקַ ְרקַ עִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -ח( והלה הוציא שמכר לו את
השדה  -הלוה הוציא עליו שטר מכירה
מאוחרת לשטר ההלואה ,ואומר שטרך מזויף
או פרוע ,שאם הייתי חייב לך לא היית מוכר
לי את השדה ,שהיה לך לגבות חובך :זה היה
פקח שמכר לו את השדה  -לפי שהיה זה
מבריח מטלטליו ,ולא היה לו מהיכן ימשכננו
על חובו ,ועכשיו יטול את הקרקע .ובאתרא
דהלוקח יהיב זוזי והדר כתבי שטר מכירה

כולי עלמא לא פליגי שהיה למוכר לעכב
בחובו המעות שקיבל ולא יכתוב לו השטר,
וכיון שכתבו הוכיח שאין לו עליו חוב .כי
פליגי ,באתרא דכתבי שטרא והדר יהיב
הלוקח זוזי ,אדמון סבר ,איבעי ליה לממסר
מודעה איני מוכר לו אלא כדי שאוכל
למשכנו .וחכ"א האי דלא מסר מודעא כי
ירא שמא ישמע הדבר וימנע מלקנות את
השדה .והלכה כחכמים:

יתי חַ יָּב ְל ָך,
יאו ְׁש ָטר חוֹ ב זֶה ַעל זֶה ,אַ ְדמוֹ ן אוֹ מֵ רִ ,אלּ ּו הָ יִ ִ
)ט( ְׁשנַיִ ם ׁ ֶשהוֹ צִ ּ
ּ ֵכיצַ ד אַ ּ ָתה לֹוֶה ִמ ּ ֶמנִּ י .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,זֶה ּגוֹ בֶ ה ְׁש ָטר חוֹ בוֹ וְ זֶה ּגוֹ בֶ ה ְׁש ָטר
חוֹ בוֹ :

רע"ב ) -ט( וחכ"א זה גובה שטר חובו -
והלכה כחכמים:

יאין ֵמ ִעיר
הודה ,וְ ֵעבֶ ר הַ יּ ְַר ֵ ּדן ,וְ הַ ּגָ ִליל .אֵ ין מוֹ צִ ִ
ואין ,יְ ּ ָ
שִּ
)י( ׁ ָשלֹ ׁש א ֲָרצוֹ ת לַ נִּ ּ ׂ
ומ ְּכ ַר ְך ִל ְכ ַרךְ,
יאין ֵמ ִעיר ְל ִעיר ּ ִ
ומ ְּכ ַר ְך ִלכְ ַר ְך .אֲבָ ל ְּבאוֹ ָת ּה הָ אָ ֶרץ ,מוֹ צִ ִ
ְל ִעיר ּ ִ
ְ
ְ
יאין ִמ ּנָוֶ ה הָ ָר ָעה ְלנָוֶה הַ יָּפָ ה,
אֲ בָ ל לֹא ֵמ ִעיר ִלכְ ַרך וְ לֹא ִמ ְּכ ַרך ְל ִעיר .מוֹ צִ ִ
אֲ בָ ל לֹא ִמ ּנָוֶה הַ יָּפָ ה ְלנָוֶה הָ ָר ָעהַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר ,אַ ף לֹא
ִמ ּנָוֶ ה ָר ָעה ְלנָוֶ ה יָפָ הִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהַ ּ ָנ ֶוה הַ ּיָפָ ה בּ וֹ ֵדק:
רע"ב ) -י( שלש ארצות לנשואין  -שאם
נשא אשה באחת מהן אינו יכול לכופה לצאת
אחריו מארץ אל ארץ :כרך  -גדול מעיר.
והוא מקום שווקים ,ומכל סביביו באין שם
לסחורה וכל דבר מצוי בו :אבל לא מעיר
לכרך  -שישיבת הכרכין קשה ,מפני שהכל
מתיישבים שם ודוחקים ומקרבים הבתים זו
לזו ואין שם אויר :ולא מכרך לעיר  -דבכרך
שכיחי כל מילי ,בעיר לא שכיחי כל מילי:

מפני שהנוה היפה בודק  -את הגוף
ומחליאו ,ששינוי וסת אפילו לטובה תחלת
חולי מעים .והלכה כרשב"ג .ואם איש מארץ
הגליל נשא אשה בארץ יהודה או איפכא,
כופין אותה לצאת עמו ,שעל מנת כן נשאה.
ובכל מקום מוציאים מעיר שרובה עובדי
כוכבים לעיר שרובה ישראל ,אבל לא מעיר
שרובה ישראל לעיר שרובה עובדי כוכבים:

ירושלַ יִ ם,
יאין .הַ כּ ֹל ַמעֲ ִלין ִל ּ ׁ ָ
)יא( הַ כּ ֹל ַמעֲ ִלין ְלאֶ ֶרץ יִ שְׂ ָראֵ ל ,וְ אֵ ין הַ כּ ֹל מוֹ צִ ִ
ָשא ִא ּ ׁ ָשה ְּבאֶ ֶרץ יִ שְׂ ָראֵ ל
יאין .אֶ חָ ד הָ ֲאנ ִָׁשים וְ אֶ חָ ד הַ ּנ ִָׁשים .נ ָ ׂ
וְ אֵ ין הַ כּ ֹל מוֹ צִ ִ
ָשא ִא ּ ׁ ָשה ְּבאֶ ֶרץ
וְ גֵ ְר ׁ ָש ּה ְּבאֶ ֶרץ יִ שְׂ ָראֵ ל ,נוֹ ֵתן לָ הּ ִמ ּ ְמעוֹ ת אֶ ֶרץ יִ שְׂ ָראֵ ל .נ ָ ׂ
ָשא ִא ּ ׁ ָשה
יִ שְׂ ָראֵ ל וְ גֵ ְר ׁ ָשהּ ְּבקַ ּפוֹ ְט ְקיָא ,נוֹ ֵתן לָ ּה ִמ ּ ְמעוֹ ת אֶ ֶרץ יִ שְׂ ָראֵ ל .נ ָ ׂ
ְּבקַ ּפוֹ ְט ְקיָא וְ גֵ ְר ׁ ָש ּה ְּבאֶ ֶרץ יִ שְׂ ָראֵ ל ,נוֹ ֵתן לָ ּה ִמ ּ ְמעוֹ ת אֶ ֶרץ יִ שְׂ ָראֵ לַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן
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ָשא ִא ּ ׁ ָשה ְּבקַ ּפוֹ ְט ְקיָא וְ ֵג ְר ׁ ָש ּה
ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר ,נוֹ ֵתן לָ ּה ִמ ּ ְמעוֹ ת קַ פוֹ ְט ְקיָא .נ ָ ׂ
ְּבקַ ּפוֹ ְט ְקיָא ,נוֹ ֵתן לָ ּה ִמ ּ ְמעוֹ ת קַ ּפוֹ ְט ְקיָא:
רע"ב ) -יא( הכל מעלין  -את כל בני ביתו
אדם כופה לעלות עמו לירושלים ,ואפילו אם
קנה עבד עברי ילך העבד אחריו על כרחו,
ואפילו מנוה היפה לנוה הרע ,ואפילו מעיר
שרובה ישראל לעיר שרובה עובדי כוכבים:
ואין הכל מוציאין  -ואין מוציאין שום אדם:
אחד האנשים ואחד הנשים  -אם הוא אומר
לעלות והיא אומרת שלא לעלות ,תצא בלא
כתובה .ואם היא אומרת לעלות והוא אומר

גמרא

שלא לעלות ,יוציא ויתן כתובה :קפוטקיא -
היא כפתור .וקורין לה בערבי דמא"ת.
ומעותיה גדולות ושוקלות יותר משל ארץ
ישראל .ומשום דכתובת אשה מדברי סופרים,
הקלו בה לפרוע אותה בפחות שבמעות .ורבי
שמעון בן גמליאל סבר כתובה דאורייתא,
ומשום הכי אזיל בה לחומרא .ולית הלכתא
כוותיה:

 -כתובות דף קי' ע"ב

מאי בודק כדשמואל דאמר שמואל שינוי וסת תחלת חולי מעים כתוב
בספר בן סירא כל ימי עני רעים והאיכא שבתות וימים טובים כדשמואל
דאמר שמואל שינוי וסת תחלת חולי מעים בן סירא אומר אף לילות
בשפל גגים גגו ובמרום הרים כרמו ממטר גגים לגגו ומעפר כרמו
לכרמים :הכל מעלין לאתויי מאי לאתויי עבדים ולמאן דתני עבדים בהדיא
לאתויי מאי לאתויי מנוה היפה לנוה הרעה ואין הכל מוציאין לאתויי מאי
לאתויי עבד שברח מחוצה לארץ לארץ דאמרינן ליה זבניה הכא וזיל
משום ישיבת ארץ ישראל הכל מעלין לירושלים לאתויי מאי לאתויי מנוה
היפה לנוה הרעה ואין הכל מוציאין לאתויי מאי לאתויי אפי' מנוה הרעה
לנוה היפה .תנו רבנן הוא אומר לעלות והיא אומרת שלא לעלות כופין
אותה לעלות ואם לאו תצא בלא כתובה היא אומרת לעלות והוא אומר
שלא לעלות כופין אותו לעלות ואם לאו יוציא ויתן כתובה היא אומרת
לצאת והוא אומר שלא לצאת כופין אותה שלא לצאת ואם לאו תצא בלא
כתובה הוא אומר לצאת והיא אומרת שלא לצאת כופין אותו שלא לצאת
ואם לאו יוציא ויתן כתובה::
רש"י על הגמרא
שנוי וסת  -אפילו לטובה :במרום הרים
כרמו  -שאין בידו ממון לקנות במקום טוב
וקונה בראש ההר וכל זבלים שהוא מוציא לו
נופל וזב לכרמים שתחתיו :לאתויי עבדים -

היה לו עבד עברי ילך העבד אחריו על
כרחו :לעלות  -מחוצה לארץ לארץ וכן
משאר גבולין לירושלים :לצאת  -מירושלים
לגבולין או מארץ לחוצה לארץ:
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זוהר

– אחרי מות דף סט' ע"ב

אָ ַמר ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָרְּ ,כ ִתיב) ,ויקרא טז( ִּכי ַּביוֹ ם הַ זֶה יְ כַ ּ ֵפר עֲ לֵ יכֶ ם וְ גוֹ ' .אֲכַ ּ ֵפר
ועי
ַעלֵ יכֶ ם ִמ ָּב ֵעי לֵ יהּ  .אֶ ָּלא יְ כַ ּ ֵפר עֲ לֵ יכֶ םְ ,לאַ כְ ְללָ א יוֹ ְבלָ אּ ְ ,דנָגִ יד ַמבּ ּ ֵ
ולאַ ְׁשקָ אָ ה כּ ָֹּלא .וְ ָדא
ְלאַ ְׁשקָ אָ ה ְּבהַ אי יוֹ ָמא ְלכָ ל ִעיבָ רְ ,לאַ ְרוָ אָ ה כּ ָֹּלאְ ּ ,
רו.
עֲ לֵ יכֶ םְּ ,כלוֹ ַמרְּ ,בגִ ינֵיכוֹ ן ְל ַד ְּכאָ ה ְלכוֹ ן ְּבהַ אי יוֹ ָמאּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ִל ְפנֵי יְ ָי ִּת ְטהָ ּ
יכו ִ ּדינָא:
וְ לָ א יִ ְׁשלוֹ ט ָעלַ יְ ּ
ְ
הוּ ,ובָ ֵעי
ינון יִ שְׂ ָראֵ לּ ְ ,ד ּ ְ
ִר ִּבי יְ ּ ָ
הוא ִא ְת ְר ֵעי ְּב ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
הודה ,אָ ַמר ז ַָּכ ִאין ִא ּ ּ
ידורון
הו חוֹ בָ הְּ ,בגִ ין ִ ּדיהוֹ ן ְּבנֵי הֵ יכָ לֵ ּ
יה ,וִ ּ ּ
הוּ ְ ,דלָ א יִ ְׁש ְּת ַּכח ְּב ּ
ְל ַד ְּכאָ ה ְל ּ
ולזִ ְמנָא ְ ּדאָ ֵתי ְּכ ִתיב) ,יחזקאל לו( וְ ז ַָר ְק ִּתי עֲ לֵ יכֶ ם ַמיִ ם ְטהוֹ ִרים וְ גוֹ ':
יהְ ּ .
ְּבהֵ יכָ לֵ ּ
ָ
אתיך יְ ָיָ ּ .תנֵינָן,
הודה ּ ָפ ַתח) ,תהלים קל( ִׁשיר הַ ּ ַמעֲ לוֹ ת ִמ ּ ַמעֲ ַמ ִ ּקים ְק ָר ִ
ִר ִּבי יְ ּ ָ
הוא ָע ְל ָמאָּ ,ב ָעא ְל ִמבְ ֵרי ַּבר נ ָׁש ,אַ ְמ ִליךְ
ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך
ְּ
ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדבָ ָרא
ּ
הוא ְל ֶמחֱטֵ י קַ ּ ָמךְ,
יתא ,אָ ְמ ָרה קַ ּ ֵמ ּ
ְּבאוֹ ַריְ ָ
יהִּ ,ת ְב ֵעי ְל ִמ ְב ֵרי הַ אי ַּבר נ ָׁש ,ז ּ ִַמין ּ
ְ
יה ְּכעוֹ בָ דוֹ י ,הָ א ָע ְל ָמא לָ א י ִָכיל ְל ֵמיקָ ם
הוא ְלאַ ְר ּגָ זָא קַ ּ ָמךִ .אי ּ ַתעֲ ִביד לֵ ּ
ז ּ ִַמין ּ
יה ,וְ כִ י ְל ַמ ּגָ נָא ִא ְתקָ ִרינָא) ,שמות לד( אֵ ל
הוא ַּבר נ ָׁש .אָ ַמר לֵ ּ
קַ ּ ָמ ְךָּ ,כל ׁ ֶש ּ ֵכן הַ ּ
נון אֶ ֶר ְך אַ ּ ַפיִ ם:
חום וְ חַ ּ ּ
ַר ּ
ְ
הוא ָע ְל ָמאָּ ,ב ָרא ְּת ׁש ּובָ ה ,אָ ַמר לָ ּה ִל ְת ׁש ּובָ ה,
וְ ַעד לָ א ָּב ָרא ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ְ
תובון לָ ך ֵמחוֹ בֵ יהוֹ ן,
אֲ נָא ָּב ֵעינָא ְל ִמבְ ֵרי ַּבר נ ָׁש ְּב ָע ְל ָמאַ ,על ְמנָת ְ ּדכַ ד יְ ּ ּ
יהוּ .ובְ כָ ל ׁ ַשעֲ ָתא וְ ׁ ַשעֲ ָתא
ְּד ֶתהֱוִ י זְ ִמינָא ְל ִמ ְׁש ַּבק חוֹ בֵ יהוֹ ןְ ּ ,
ולכַ ּ ְפ ָרא ָעלַ יְ ּ
יהו ,הַ אי ְּת ׁש ּובָ ה
יבין ֵמחוֹ בַ יְ ּ
ָשא ּ ַתיְ ִ
ָשא ,וְ כַ ד ְּבנֵי נ ׁ ָ
ְּת ׁש ּובָ ה זְ ִמינָא ְלגַ ּ ֵבי ְּבנֵי נ ׁ ָ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ּ ָתבַ ת ְלגַ ֵּבי ּ ְ
ומ ְת ַּב ְּס ָמן
הוא ,וְ ִכ ּ ֵפר ַעל כּ ָֹּלא ,וְ ִדינִ ין ִא ְת ַּכ ְפיָיןִ ּ ,
יך ּ
יה:
הוּ ,ובַ ר נ ָׁש ִא ְת ָ ּדכֵ י ֵמחוֹ בֵ ּ
ּ ֻכ ְ ּל ּ
ימ ַתי ִא ְת ָ ּדכֵ י ַּבר נ ָׁש ֵמחוֹ בֵ יהּ ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ָעאל ְּבהַ אי ְּת ׁש ּובָ ה ַּכ ְדקָ א ֲחזֵיִ .ר ִּבי
אֵ ָ
עומקָ א ְ ּד ִל ָּבא,
יִ צְ חָ ק אָ ַמרְּ ,ד ָתב קָ ֵמי ַמ ְל ָּכא ִע ָּלאָ ה ,וְ צַ ֵּלי )דף ע' ע"א( צְ לוֹ ָתא ֵמ ּ ְ
את ָ
יך יְ ָי:
הוא ִד ְכ ִתיב ִמ ּ ַמעֲ ַמ ִּקים ְק ָר ִ
הֲ ָדא ּ
ָ
הוא ַע ִמיקָ א
הוא ְל ֵע ָּ
אתיך יְ ָיַ ,
ִר ִּבי אַ ָּבא אָ ַמרִ ,מ ּ ַמעֲ ַמ ִ ּקים ְק ָר ִ
ילא ,וְ ּ
אֲתר ּגָ נִ יז ּ
יק ָתא
הוא עֲ ִמיקָ א ַ ּדעֲ ִמ ְ
ומבּ ּ ִ
ומהַ אי נ ְָפ ִקין ַנח ֲִלין ּ ַ
יראֵ ּ ,
ְּדבֵ ָ
ועין ְלכָ ל ִעיבָ ר ,וְ הַ ּ
עומקָ א
ְּ
ול ִא ְת ַד ְּכאָ ה ֵמחוֹ בוֹ יְּ ,בהַ אי
ומאן ְ ּדבָ ֵעי ְלאָ ָתבָ א ּ ְ
ִא ְק ֵרי ְּת ׁש ּובָ הַ ּ .
ָ
ְ
ִאצְ ְט ִר ְ
אתיך יְ ָי:
הוא ִד ְכ ִתיב ִמ ּ ַמעֲ ַמ ִ ּקים ְק ָר ִ
יך ְל ִמ ְק ֵרי ְ ּל ּ ְ
הואֲ ,ה ָדא ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יה ,וְ קָ ִריב קָ ְר ָּבנֵיהּ ַעל ַמ ְד ְּבחָ א,
אר ּ
ּ ָתאנָאְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדהֲוָ ה ַּבר נ ָׁש חָ ב קָ ֵמי ָמ ֵ
ֲמי ,וְ ִדינִ ין ִמ ְת ַּב ְּס ָמן,
יהִ ,מ ְת ָע ִרין ַרח ֵ
יה ָעלֵ ּ
עות ּ
יהּ ,ובָ ֵעי ָּב ּ ֵ
וְ כַ ֲהנָא ְמכַ ּ ֵפר ָעלֵ ּ
הו בּ ּוצִ ינִ ין
ועין ְ ּדנַגְ ִ ּדין וְ נ ְָפ ִקיןִ ּ ,
ות ׁש ּובָ ה אָ ִריק ִּב ְרכָ אןְּ ,ב ַמבּ ּ ִ
ְּ
ומ ְת ָּב ְר ִכין ּ ֻכ ְ ּל ּ
יה:
ַּכח ֲָדאּ ,ובַ ר נ ָׁש ִא ְת ָ ּדכֵ י ֵמחוֹ בֵ ּ
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הלכה – הרמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק כב'
)י( תינקות תינוקת מבת שלש ולמטה ותינוק בן תשע ולמטה מותר להתייחד עמהן
שלא גזרו אלא על ייחוד אשה הראויה לביאה ואיש הראוי לביאה:
)יא( אנדרוגינוס אינו מתייחד עם הנשים ואם נתייחד אין מכין אותו מפני שהוא ספק
אבל האיש מתייחד עם האנדרוגינוס ועם הטומטום:
)יב( אשת איש שהיה בעלה בעיר אינה חוששת לייחוד מפני שאימת בעלה עליה ואם
היה זה גס בה כגון שגדלה עמו או שהיתה קרובתו לא יתייחד עמה ואע"פ שבעלה
בעיר וכן כל המתייחד עם אשה והיה הפתח פתוח לרשות הרבים אין חוששין משום
ייחוד:

לע"נ

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