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חק לישראל – פרשת אחרי מות יום ד'
תורה -

ויקרא פרק טז'

ֹאתם וְ כֵ ן יַעֲ ֶׂשה
ומ ּ ִפ ְׁש ֵעיהֶ ם ְלכָ ל חַ ּט ָ
)טז( וְ כִ ּ ֶפר ַעל הַ ּק ֶֹד ׁש ִמ ּטֻ ְמאֹ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ּ ִ
ְלאֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד הַ ּ ׁש ֹכֵ ן ִא ּ ָתם ְ ּבתוֹ ְך טֻ ְמאֹ ָתם) :טז( וְ ִכ ּפֶ ר ַעל הַ ּק ֶֹד ׁש ִמ ּטֻ ְמאֹ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל

שה ְלאֹ הֶ ל מוֹ ֵעד הַ ּ ׁשֹכֵ ן ִא ּ ָתם ְ ּבתוֹ ְך טֻ ְמאֹ ָתם) :טז( וִ יכַ ּ ֵפר ַעל
ֹאתם וְ כֵ ן יַעֲ ֶ ׂ
ומ ּ ִפ ְׁשעֵ יהֶ ם ְלכָ ל חַ ּט ָ
ִּ
קו ְּד ׁ ָשא ִמ ּסוֹ אֲ בַ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ו ִּמ ּ ֶמ ְר ֵ ּדיהוֹ ן ְלכָ ל ח ֲָטאֵ יהוֹ ן וְ כֵ ן י ְַע ּ ֵבד ְל ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא ְ ּד ׁ ָש ֵרי ִע ּ ְמהוֹ ן ְּבגוֹ סוֹ אֲ בָ ְתהוֹ ן:

)יז( וְ כָ ל אָ ָדם לֹא יִ ְהיֶה ְּבאֹ הֶ ל מוֹ ֵעד ְּב ֹבאוֹ ְלכַ ּ ֵפר ַּב ּק ֶֹד ׁש ַעד צֵ אתוֹ וְ ִכ ּ ֶפר ַּבעֲ דוֹ
וב ַעד ּ ָכל ְקהַ ל יִ שְׂ ָראֵ ל) :יז( וְ כָ ל אָ ָדם לֹא יִ ְהיֶה ְ ּבאֹ הֶ ל מוֹ ֵעד ְ ּבבֹאוֹ ְלכַ ּפֵ ר
וב ַעד ֵּביתוֹ ּ ְ
ְּ
וב ַעד ָּכל ְקהַ ל יִ שְׂ ָראֵ ל) :יז( וְ כָ ל ֱאנ ַׁש לָ א יְ הֵ י ְּב ַמ ְׁש ַּכן
וב ַעד ּ ֵביתוֹ ּ ְ
ַּב ּק ֶֹד ׁש ַעד צֵ אתוֹ וְ ִכ ּפֶ ר ַּבעֲ דוֹ ּ ְ
יה וְ ַעל ָּכל ְקהָ לָ א ְדיִ שְׂ ָראֵ ל:
ית ּ
יה וִ יכַ ּ ֵפר עֲ לוֹ ִהי וְ ַעל ֱאנ ַׁש ּ ֵב ֵ
יה ְלכַ ּ ָפ ָרא ְבקו ְּד ׁ ָשא ַעד ִמ ּ ְפקֵ ּ
זִ ְמנָא ְּב ֵמעֲ לֵ ּ

ומ ַ ּדם
)יח( וְ יָצָ א אֶ ל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ אֲ ׁ ֶשר ִל ְפ ֵני יְ הֹוָ ה וְ ִכ ּ ֶפר ָעלָ יו וְ לָ קַ ח ִמ ַ ּדם הַ ּ ָפר ּ ִ
ש ִעיר וְ נ ַ
הַ ּ ָ ׂ
ָתן ַעל קַ ְרנוֹ ת הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ סָ ִביב) :יח( וְ יָצָ א אֶ ל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ֲא ׁ ֶשר ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה וְ ִכ ּפֶ ר
ָתן ַעל קַ ְרנוֹ ת הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ָס ִביב) :יח( וְ יִ ּפוֹ ק ְל ַמ ְד ְּבחָ א ִ ּדי
ש ִעיר וְ נ ַ
ומ ַ ּדם הַ ּ ָ ׂ
ָעלָ יו וְ לָ קַ ח ִמ ַ ּדם ַה ּפָ ר ּ ִ
ירא וְ יִ ּ ֵתן ַעל קַ ְרנַת ַמ ְד ְּבחָ א ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר:
קֳדם יְ ָי וִ יכַ ּ ֵפר עֲ לוֹ ִהי וְ יִ ּ ַסב ִמ ְ ּד ָמא ְדתוֹ ָרא ו ִּמ ְ ּד ָמא ִדצְ ִפ ָ
ָ

)יט( וְ ִהזָּה ָעלָ יו ִמן הַ ָ ּדם ְּבאֶ צְ ָּבעוֹ ׁ ֶשבַ ע ּ ְפ ָע ִמים וְ ִטהֲרוֹ וְ ִק ְ ּד ׁשוֹ ִמ ּטֻ ְמאֹ ת ְּבנֵי
יִ שְׂ ָראֵ ל) :יט( וְ ִה ָזּה ָעלָ יו ִמן הַ ָ ּדם ְּבאֶ ְצ ָּבעוֹ ׁ ֶשבַ ע ּ ְפ ָע ִמים וְ ִטהֲ רוֹ וְ ִק ְ ּד ׁשוֹ ִמ ּטֻ ְמאֹ ת ְ ּבנֵי
יִ שְׂ ָראֵ ל:

ֵיה ִמ ּסוֹ אֲ בַ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:
ֵיה וִ יקַ ְ ּד ִׁש ּנ ּ
יד ִּכ ּנ ּ
יה ְׁשבַ ע זִ ְמנִ ין וִ ַ
)יט( וְ י ֵ ַּדי עֲ לוֹ ִהי ִמן ְ ּד ָמא ְּבאֶ צְ ְּב ֵע ּ

ש ִעיר
)כ( וְ ִכ ָּלה ִמ ַּכ ּ ֵפר אֶ ת הַ ּק ֶֹד ׁש וְ אֶ ת אֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד וְ אֶ ת הַ ּ ִמזְ ֵּבחַ וְ ִה ְק ִריב אֶ ת הַ ּ ָ ׂ
ש ִעיר הֶ חָ י:
הֶ חָ י) :כ( וְ ִכלָּ ה ִמ ַּכ ּפֵ ר אֶ ת הַ ּק ֶֹד ׁש וְ אֶ ת אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד וְ אֶ ת הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ וְ ִה ְק ִריב אֶ ת ַה ּ ָ ׂ
ירא חַ ּיָא:
ישצֵ י ִמ ְ ּלכַ ּ ָפ ָרא ַעל קו ְּד ׁ ָשא וְ ַעל ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא וְ ַעל ַמ ְד ְּבחָ א וִ יקָ ֵרב יָת צְ ִפ ָ
)כ( וִ ׁ ֵ

ֹאש הַ ּ ָ ׂש ִעיר הַ חַ י וְ ִה ְתוַ ָ ּדה ָעלָ יו אֶ ת ָּכל
)כא( וְ סָ ַמ ְך אַ ֲהרֹן אֶ ת ְׁש ּ ֵתי י ָָדו ַעל ר ׁ
ש ִעיר
ֹאש הַ ּ ָ ׂ
ֹאתם וְ ָנ ַתן אֹ ָתם ַעל ר ׁ
עֲ וֹ נֹת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אֶ ת ָּכל ּ ִפ ְׁש ֵעיהֶ ם ְלכָ ל חַ ּט ָ
ש ִעיר הַ חַ י
ֹאש הַ ּ ָ ׂ
יש ִע ִּתי הַ ּ ִמ ְד ָּב ָרה) :כא( וְ סָ ַמ ְך אַ הֲ רֹן אֶ ת ְׁש ּ ֵתי ָי ָדו ַעל ר ׁ
וְ ִׁש ַּלח ְּביַד ִא ׁ
ֹאתם וְ נ ַָתן אֹ ָתם ַעל
וְ ִה ְתוַ ָ ּדה ָעלָ יו אֶ ת ָּכל עֲ וֹ נֹת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אֶ ת ָּכל ּ ִפ ְׁש ֵעיהֶ ם ְלכָ ל חַ ּט ָ

ירא
יש צְ ִפ ָ
יש ִע ִּתי הַ ּ ִמ ְד ָּב ָרה) :כא( וְ יִ ְסמוֹ ְך אַ הֲ רֹן יָת ּ ַת ְר ּ ֵתין יְ דוֹ ִהי ַעל ֵר ׁ
ש ִעיר וְ ִׁשלַּ ח ְ ּביַ ד ִא ׁ
ֹאש הַ ּ ָ ׂ
ר ׁ
יש ַּלח
ירא וִ ׁ ַ
יש צְ ִפ ָ
חַ ּיָא וְ יִ וַ ֵ ּדי עֲ לוֹ ִהי יָת ָּכל עֲ וָ יַת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ יָת ָּכל ֶמ ְר ֵ ּדיהוֹ ן ְלכָ ל ח ֲָטאֵ יהוֹ ן וְ יִ ּ ֵתן י ְָתהוֹ ן ַעל ֵר ׁ
ְּביַד גְּ בַ ר ִ ּדזְ ִמין ִל ְמהַ ְך ְל ַמ ְד ְּב ָרא:

רש"י
)טז( מטמאת בני ישראל ) -ת"כ( על
הנכנסין למקדש בטומאה ולא נודע להם
בסוף שנאמר לכל חטאתם וחטאת היא שוגג:
ומפשעיהם  -אף הנכנסין מזיד בטומאה :וכן
יעשה לאהל מועד ) -יומא נז( כשם שהזה
משניהם בפנים אחת למעלה ושבע למטה כך
מזה על הפרוכת מבחוץ משניהם אחת
למעלה ושבע למטה :השכן אתם בתוך
טמאתם  -אע"פ שהם טמאים שכינה
ביניהם:

)יח( אל המזבח אשר לפני ה'  -זה מזבח
הזהב שהוא לפני ה' בהיכל ומה ת"ל ויצא
לפי שהזה ההזאות על הפרוכת ועמד מן
המזבח ולפנים והזה ובמתנות המזבח הזקיקו
לצאת מן המזבח ולחוץ ויתחיל מקרן מזרחית
צפונית )יומא נח(:
)יט( והזה עליו מן הדם  -אחר שנתן מתנות
באצבעו על קרנותיו מזה ז' הזאות על גגו
)ת"כ( :וטהרו  -ממה שעבר :וקדשו -
לעתיד לבא:
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חק לישראל – פרשת אחרי מות יום ד'
)כא( איש עתי ) -יומא סו( המוכן לכך מיום

נביא

אתמול:

– יחזקאל פרק כב' טז'-כא'

)טז( וְ נִ חַ ְל ְּת ָּב ְך ְל ֵעינֵי גוֹ יִ ם וְ י ַָד ַע ְּת ִּכי אֲ נִ י יְ הֹוָ ה) :טז( ואתקדש ביך לעיני עממיא
ותידעון ארי אנא יי:
)יז( וַ יְ ִהי ְדבַ ר יְ הֹוָ ה אֵ לַ י לֵ אמֹר) :יז( והוה פתגם נבואה מן קדם יי עמי למימר:

יו ִלי בֵ ית יִ שְׂ ָראֵ ל
)יח( ּ ֶבן אָ ָדם הָ ּ
יו) :יח( בר אדם הוו קדמי בית ישראל לפסולא כולהון כמא
ְּבתוֹ ְך כּ ּור ִסגִ ים ּ ֶכסֶ ף הָ ּ
ְל ִסוג

ֹשת ּובְ ִדיל ּובַ ְרזֶל וְ עוֹ פֶ ֶרת
} ְל ִסיג{ ּ ֻכ ָּלם נְ ח ׁ ֶ

דמערב נחש ובעיץ וברזל יאבר בגו כורא לפסולת כספא הוו:

)יט( לָ כֵ ן כּ ֹה אָ ַמר ֲא ֹדנָי יֱהֹוִ ה י ַַען הֱיוֹ ת ּ ֻכ ְ ּלכֶ ם ְל ִסגִ ים לָ כֵ ן ִהנְנִ י קֹבֵ ץ אֶ ְתכֶ ם אֶ ל
רוש ִ ָלם) :יט( בכן כדנן אמר יי אלהים חלף דהויתון כולכון לפסולא בכן הא אנא
ּתוֹ ְך יְ ּ ׁ ָ
כניש יתכון לגו ירושלם:

וב ִדיל אֶ ל ּתוֹ ְך כּ ּור לָ פַ חַ ת ָעלָ יו אֵ ׁש
חשת ּובַ ְרזֶל וְ עוֹ פֶ ֶרת ּ ְ
)כ( ְקבֻ צַ ת ּ ֶכסֶ ף ּונְ ׁ ֶ
ְלהַ נְ ִּת ְ
יך ּ ֵכן אֶ ְקבּ ֹץ ְּבאַ ּ ִפי ּובַ ח ֲָמ ִתי וְ ִה ּנ ְַח ִּתי וְ ִה ּ ַת ְכ ִּתי אֶ ְ
תכֶ ם) :כ( כמכנש כסף ונחש
וברזלא ואבר ובעיץ לגו כורא לאתקפא עלוהי נורא לאמסיותיה כן אכנש ברוגזי ובחימתי ואסיף ואשיצי
יתכון:

וְ ִכ ּנ ְַס ִּתי אֶ ְתכֶ ם וְ נָפַ חְ ִּתי עֲ לֵ יכֶ ם ְּבאֵ ׁש ֶע ְב ָר ִתי וְ נִ ּ ַת ְכ ּ ֶתם ְּבתוֹ כָ הּ :

) כא (
יתכון ואתקיף עליכון באשתא פורענותי ותתמסון בגוה:

)כא( ואכניש

רש"י
)טז( ונחלת בך  -תתחלתלי בעצמך על מה
שעשית:
)יח( לסיג  -תערובת פסולת המעורב בכסף
וזהב וצריך להתיכו באש לצורפו .כור -
שצורפין בו זהב:

כתובים

)כ( קבוצת כסף  -כאשר יקבוץ הצורף את כל
הסיגים אל תוך כור .לפחת  -לנפח .להנתיך
 -ויצקת מתרגם ותתיך:

 -משלי פרק כו' ג'-ח'

ילים:
ׁשוֹ ט לַ ּס ּוס ֶמ ֶתג לַ חֲמוֹ ר וְ ׁ ֵשבֶ ט ְלגֵו ְּכ ִס ִ

)ג (
לגושמיהון דסכלי:

)ג( שוטא לסוסא ומגלבא לחמרא ושובטא

אַ ל ּ ַת ַען ְּכ ִסיל ְּכ ִאוַ ּ ְל ּתוֹ ּ ֶפן ִּת ְׁשוֶה לּ וֹ גַ ם אָ ּ ָתה:

)ד(
שטיותא דלא תדמי ליה אף אנת:

)ה( עֲ נֵה כְ ִסיל ְּכ ִאוַ ּ ְל ּתוֹ ּ ֶפן יִ ְהיֶה חָ כָ ם ְּב ֵעינָיו:

)ד( לא תתל פתגמא לסכלא היך

)ה( אלא מלל עם שטיא בחכימותך דלא נסבר

בנפשיה דחכימא הוא:

)ו( ְמקַ ֶ ּצה ַרגְ לַ יִ ם חָ ָמס ׁש ֶֹתה ׁשֹלֵ חַ ְ ּדבָ ִרים ְּביַד ְּכ ִסיל:

)ו( מן דרהטא ברגלוי שתי חטופא

מן דמשדר מלי ביד סכלא:
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חק לישראל – פרשת אחרי מות יום ד'
ילים:
ומ ׁ ָשל ְּב ִפי ְכ ִס ִ
יו ׁשֹקַ יִ ם ִמ ּ ִפ ּ ֵסחַ ּ ָ
ַ ּד ְל ּ

)ז(
פומיה דסכלא:

)ז( אין תתל הלכתא לחגירא תקבל מלתא מן

גֵמה ּ ֵכן נוֹ ֵתן ִל ְכ ִסיל ָּכבוֹ ד:
ִּכצְ רוֹ ר אֶ בֶ ן ְּב ַמ ְר ּ ָ

)ח(
דעבד יקרא לסכלא:

)ח( היך נקצא דטסא בקלעא היכנא מן

רש"י
)ג( שוט לסוס  -הוא עשוי ואף שבט נכון לגו
כסילים יסורין מוכנין לרשע:
)ד( אל תען כסיל  -בדברי ריב ומצה פן
תשוה לו:
)ה( ענה כסיל  -הבא להסיתך לרעה הודע
לו אולתו .פן יהיה חכם בעיניו  -וטעם שני
פסוקים אלו מפורש בתוכם אל תען בדבר
שתשוה לו אם תענהו ענה כסיל בדבר שאם
לא תענהו יהי' חכם בעיניו:
)ו( מקצה רגלים חמס שותה  -מי ששולח
דברים ביד כסיל הוא מקצה רגלי שלוחים
הרבה לחזור ולשלוח לתקן מה שעיות הראשון

משנה

אשר שלחו בתחלה ושותה חמס שחבירו זועף
עליו על שליחות הכסיל:
)ז( דליו שוקים מפסח  -גבהו כמו דלו עיני
)ישעי' לח( השוקים של כל אדם נראין לפסח
גבוהים ממנו ,ודבר זה משל בפי כסיל
האומר אותו על לימוד החכמה איך אנו
באים ללמוד החכמה נפלאה וגבוהה היא
ממנו ,המשל אומר דליו שוקים מפסח:
)ח( במרגמה  -פרונדול"א בלעז שאבן
שצוררין בו לא להתקיים היא שם שעומד'
להזרק כך הנותן לכסיל כבוד אינו של קיימא,
ורז"ל דרשו על המלמד תורה לתלמיד שאינו
הגון שהוא כזורק אבן למרקוליס:

– בבא בתרא פרק ט'

)א( ִמי ׁ ֶש ּ ֵמת וְ ִהנִּ יחַ ָּבנִ ים ּובָ נוֹ תִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶשהַ נְּ כָ ִסים ְמ ֻר ִּבים ,הַ ָּבנִ ים יִ ְיר ׁש ּו וְ הַ ָּבנוֹ ת
לו ַעל הַ ּ ְפ ָת ִחים .אַ ְדמוֹ ן אוֹ ֵמר,
נו וְ הַ ָּבנִ ים יִ ְׁשאֲ ּ
נו .נְ כָ ִסים מֻ ָע ִטים ,הַ ָּבנוֹ ת יִ ּזוֹ ּ
יִ ּזוֹ ּ
ִּב ְׁש ִביל ׁ ֶשאֲנִ י זָכָ ר ִהפְ סַ ְד ִּתי .אָ ַמר ַר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל ,רוֹ אֶ ה אֲנִ י אֶ ת ִ ּד ְב ֵרי אַ ְדמוֹ ן:
רע"ב ) -א( מי שמת .שהנכסים מרובים -
כדי שיזונו הבנים והבנות עד שיבגרו הבנות:
שהנכסים מועטין  -שאין בהם כשיעור זה:
בשביל שאני זכר הפסדתי  -בתמיהה .אלא
לא אפסיד ונזון כלנו יחד .ואין הלכה כאדמון.

ועשו אלמנה אצל הבת בנכסים מועטים.
כבת אצל האחין .מה בת אצל האחין הבת
נזונית והבנים ישאלו על הפתחים אף אלמנה
אצל הבת .האלמנה נזונית .והבת תשאל על
הפתחים:

טוםִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶשהַ נְּ כָ ִסים ְמ ֻר ִּבים ,הַ זְ ּכָ ִרים ּדוֹ ִחין אוֹ תוֹ
)ב( ִהנִּ יחַ ָּבנִ ים ּובָ נוֹ ת וְ טֻ ְמ ּ
אֵ צֶ ל נְ קֵ בוֹ ת .נְ כָ ִסים מֻ ָע ִטין ,הַ נְּ קֵ בוֹ ת ּדוֹ חוֹ ת אוֹ תוֹ אֵ צֶ ל זְ כָ ִרים .הָ אוֹ ֵמר ִאם
אתיִ ם ,י ְָל ָדה
ּ ֵתלֵ ד ִא ְׁש ִּתי זָכָ ר יִ ּטוֹ ל ָמנֶה ,י ְָל ָדה זָכָ ר ,נוֹ טֵ ל ָמנֶה .נְ קֵ בָ ה ָמ ַ
אתיִ ם ,וְ י ְָל ָדה זָכָ ר ּונְ קֵ בָ ה,
אתיִ םִ .אם זָכָ ר ָמנֶה ִאם נְקֵ בָ ה ָמ ַ
נְ קֵ בָ ה ,נוֹ טֶ לֶ ת ָמ ָ
טום ,אֵ ינוֹ נוֹ טֵ לִ .אם אָ ַמר
זָכָ ר נוֹ טֵ ל ָמנֶה וְ הַ נְּ קֵ בָ ה נוֹ טֶ לֶ ת ָמ ָ
אתיִ ם .י ְָל ָדה טֻ ְמ ּ
הוא ,יוֹ ֵר ׁש
ָּכל ַמה ּ ׁ ֶש ּ ֵתלֵ ד ִא ְׁש ִּתי יִ ּטוֹ ל ,הֲ ֵרי זֶה יִ ּטוֹ ל .וְ ִאם אֵ ין ׁ ָשם יוֹ ֵר ׁש אֶ ָּלא ּ
אֶ ת הַ כּ ֹל:
רע"ב ) -ב( וטומטום  -ספק זכר ספק
נקבה :הזכרים דוחין אותו אצל הנקבות -

דאמרי ליה אייתי ראיה דזכר את ושקול:
הנקבות דוחות אותו אצל הזכרים  -דאמרי
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ליה אייתי ראייה דנקבה את ותזון עמנו:
ילדה זכר נוטל מנה  -ואף על גב דקיימא לן
המזכה לעובר לא קנה הכא בשכיב מרע
שזכה לבנו קנה שדעתו שלאדם קרובה אצל
בנו :ילדה זכר ונקבה  -תאומים יחד :ילדה

טומטום אינו נוטל  -האי מתניתין אדחיא
לה והלכתא שטומטום נוטל כפחות
שבשניהם :יורש את הכל  -דלא תימא בריה
בפני עצמה הוא ולאו בר ירושה הוא קמ"ל:

יחו
)ג( ִהנִּ יחַ ָּבנִ ים גְּ דוֹ ִלים ּ ְ
יחו גְּ דוֹ ִלים אֶ ת הַ נְּ כָ ִסיםִ ,ה ְׁש ִּב ּ
וק ַטנִּ יםִ ,ה ְׁש ִּב ּ
נו עוֹ שִׂ ים וְ אוֹ ְכ ִלין,
נו אַ ָּבא ,הֲ ֵרי אָ ּ
או ַמה ּ ׁ ֶש ִהנִּ יחַ לָ ּ
רו ְר ּ
לָ אֶ ְמצַ עִ .אם אָ ְמ ּ
יחו ְל ַעצְ ָמן .וְ כֵ ן הָ ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶש ִה ְׁש ִּביחָ ה אֶ ת הַ נְּ כָ ִסיםִ ,ה ְׁש ִּביחָ ה לָ אֶ ְמצַ עִ .אם
ִה ְׁש ִּב ּ
או ַמה ּ ׁ ֶש ִהנִּ יחַ ִלי ַּב ְע ִליֲ ,ה ֵרי אֲנִ י עוֹ ָ ׂשה וְ אוֹ כֶ לֶ תִ ,ה ּ ְׁש ִּביחָ ה ְל ַעצְ ָמ ּה:
אָ ְמ ָרה ְר ּ
רע"ב ) -ג( השביחו גדולים את הנכסים -
בעודן בתפוסת הבית :השביחו לאמצע -
והני מילי כששבחו הנכסים מחמת נכסים
עצמן שלא הוציאו משלהן כלום אלא מנכסי
אביהן שכרו פועלים והשביחו הנכסים מחמת
עצמן אבל אם חפרו ונטעו והוציאו משלהן
מה שהשביחו השביחו לעצמן :וכן האשה
שהשביחה  -בגמרא מוקמינן לה אשה יורשת

כגון שנשא ראובן אתבת שמעון אחיו ומת
בלא בנים ובנות שמעון אחיו יורשות אותו.
נמצאת אשתו שהיא בת שמעון אחיו יורשת
אותו עם שאר אחיותיה .וסלקא דעתך אמינא
דבההיא הנאה דנפיק עלה קלא ששולטת
ומשבחת אפילו כי אמר' ראו מה שהניח לי
בעלי וכו' אפ"ה מפלה ורוצה שיהיה השבח
לאמצע קמ"ל שהשביחה לעצמה:

נות ,נָפַ ל לָ אֶ ְמצַ ע .חָ לָ ה וְ נִ ְת ַר ּ ָפא,
)ד( הָ אַ ִחין הַ ּ ׁ ֻש ּ ָת ִפין ׁ ֶש ּנָפַ ל אֶ חָ ד ֵמהֶ ן לָ אֻ ּ ָמ ּ
ינות ְּבחַ יֵּי הָ אָ ב ,חָ זְ ָרה
נִ ְת ַר ּ ָפא ִמ ּ ׁ ֶשל ַעצְ מוֹ  .הָ אַ ִחין ׁ ֶש ָעשׂ ּו ִמ ְקצָ ָתן ׁש ּ ְׁ
וש ִב ּ
ינות נִ גְ ֵּבית ְּבבֵ ית ִ ּדין .אֲבָ ל הַ ּ ׁשוֹ לֵ חַ
ינות ,חָ זְ ָרה לָ אֶ ְמצַ עֶ ׁ ,שהַ ּ ׁש ּ ְׁ
ׁש ּ ְׁ
וש ִב ּ
וש ִב ּ
ילות חֲסָ ִדים:
לַ חֲבֵ רוֹ ַּכ ֵ ּדי יַיִ ן וְ כַ ֵ ּדי ׁ ֶש ֶמן ,אֵ ינָן נִ גְ ִּבין ְּבבֵ ית ִ ּדיןִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהֵ ן גְּ ִמ ּ
רע"ב ) -ד( שנפל אחד מהן לאומנות -
לעבודת המלך שכן מנהג להעמיד מכל בתי
העיר אדם אחד למוכס חדש אחד או ב'
חדשים :נפל לאמצע  -כל הריוח מפני
שמחמת אביהם באת לו אבל אם מחמת
עצמו מפני חריפותו וחשיבותו וחכמתו נלקח
לעבודת המלך מה שהרויח הרויח לעצמו:
חלה ונתרפא  -אם חלה באונס כלומר שלא
פשע הוא בעצמו .מתרפא מן האמצע .אבל
אם חלה מצנים ופחים וכיוצא בהם דכתיב
בהו )משלי כב( שומר נפשו ירחק מהם בהא
אמרינן במתניתין דאינו מתרפא אלא משל
עצמו :שושבינו'  -דרך שושבינות נוטל
סעודה ודורון לחופה ואוכל עמו וזה חוזר
ועושה כן לזה גם כן כשישא אשה .ואם שלח

האב שושבינות בסתם על יד אחד מבניו
וחזרה השושבינות אחר כך לאחר שמת האב:
חזרה לאמצע .מפני שהיא כמלו' שהרי נגבית
בבית דין שיכול המוליך שושבינו' לחבירו
לחזור ולתבוע ממנו בבית דין שיתן לו
שושבינות כדרך שנתן לו והוא שיהי' נשואי
השני כנשואי ראשון .אם בתולה בתול' .ואם
אלמנה אלמנה .ואם בפרהסיא בפרהסיא.
ואם בצנעא בצנעא שיכול השני לומר לראשון
איני עושה עמך אלא כדרך שעשית עמי :אבל
השולח לחבירו כדי יין וכדי שמן  -בלא
חופה או אי נמי בחופה ואינו הולך לאכול
עמו אין זו שושבינות אלא מתנה .ואינה נגבית
בבית דין:

עודת חָ ָתן
)ה( הַ ּ ׁשוֹ לֵ חַ ִס ְבלוֹ נוֹ ת ְלבֵ ית חָ ִמיוָ ׁ ,שלַ ח ׁ ָשם ֵמאָ ה ָמנֶה וְ אָ כַ ל ׁ ָשם ְס ּ ַ
עודת חָ ָתן ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו נִגְ ִּביןָ ׁ .שלַ ח
אֲ ִפלּ ּו בְ ִדינָר ,אֵ ינָן נִגְ ִּבין .לֹא אָ כַ ל ׁ ָשם ְס ּ ַ
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רו ִע ּ ָמ ּה ְלבֵ ית ַּב ְעלָ ּה ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו נִ גְ ִּביםִ .ס ְבלוֹ נוֹ ת מֻ ָע ִטין
ִס ְבלוֹ נוֹ ת ְמ ֻר ִּבין ׁ ֶשיַּחְ זְ ּ
ׁ ֶש ִּת ְׁש ּ ַת ֵמ ׁש ָּבהֶ ן ְּבבֵ ית אָ ִביהָ  ,אֵ ינָן נִ גְ ִּבין:
רע"ב ) -ה( השולח סבלונות  -מנהג חתנים
למחרת הקדושין שולחין לבית הארוסה
תכשיטים ומיני מגדנות וכדי יין וכדי שמן
ופעמים הולך החתן ואוכל שם :אינן נגבין -
אם מת הוא או מתה היא .או שבא לגרשה
דמחמת חבת שמחת אכילה מחל .ודוקא
שאכל בדינר אבל אכל פחות מדינר .לא מחל

וגובה הסבלונות :שלח סבלונות מרובין -
ואפילו מועטים אם פי' על מנת שיבואו עמה
לבית בעלה הרי אלו נגבין .ואורחא דמלתא
נקט שדרך סבלונות ששולחין כדי שיבאו לבית
בעלה להיות מרובין .ואותן ששולחין כדי
שתתקשט בהן בבית אביה דרכן להיות
מועטין:

הואַ ,מ ְּתנָתוֹ
)ו( ְׁש ִכיב ְמ ַרע ׁ ֶש ָּכ ַתב ָּכל נְ כָ סָ יו לַ אֲ חֵ ִרים וְ ִׁשיֵּר קַ ְרקַ ע ָּכל ׁ ֶש ּ
הוא ,אֵ ין ַמ ְּתנָתוֹ קַ יּ ֶֶמת .לֹא כָ ַתב ָּבהּ ְׁש ִכיב
קַ יּ ֶֶמת .לֹא ִׁשיֵּר קַ ְרקַ ע ָּכל ׁ ֶש ּ
ְ
הוא אוֹ ֵמר ְׁש ִכיב ְמ ַרע הָ יָה וְ הֵ ן אוֹ ְמ ִרים ָּב ִריא הָ יָה ,צָ ִריך ְלהָ ִביא ְראָ יָה
ְמ ַרעּ ,
ׁ ֶשהָ יָה ְׁש ִכיב ְמ ַרעִּ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,הַ ּמוֹ צִ יא ֵמחֲבֵ רוֹ ָעלָ יו
הָ ְראָ יָה:
רע"ב ) -ו( שייר קרקע כל שהוא  -והוא
הדין אם שייר לעצמו מטלטלין :מתנתו מתנה
 ואם עמד אינו חוזר והוא שקנו מידו עלאותו מתנה דמתנת שכיב מרע במקצת בעי'
קנין בין עמד בין לא עמד .ואם לא קנו מידו
לא קנה מקבל המתנה אפילו מת השכיב
מרע .ודוקא כשבא להקנות המתנה מחיים.
אבל אם אמר יתנו לפלוני כך וכך אחר מותו
אינו צריך קנין ואפילו שייר לעצמו .שכיב
מרע שבא ליתן מתנה מחיים אם לא שייר
לעצמו כלום ועמד חוזר ואפילו קנו מידו
ומצוה מחמת מיתה דשמענא ליה דקאמר וויי
ליה דמיית .לעולם חוזר בין שייר בין לא
שייר .ואפילו קנו מידו .ואם מת קנה מקבל

המתנה .ואפילו בלא קנין :לא כתב בה שכיב
מרע  -כדקציר ורמי בערסיה .ואף לא לשון
מתנת בריא .כד הלך על רגלוהי בשוקא .ולא
שייר כלום :הוא אומר שכיב מרע הייתי -
וחוזרני בי .והלה אומר בריא היית ולא
תחזור :צריך להביא ראיה שהיה שכיב מרע
 דבתר השתא אזלינן דהאידנא בריא הוא.ועליו להביא ראיה שהי השכיב מרע בשעת
המתנה :וחכמים אומרים  -לא אזלינן בתר
השתא .אלא אמרינן המוציא מחברו עליו
הראיה .ומקבל המתנה שבא להוציא מיד
הנותן שהוא מוחזק .עליו להביא ראיה שבריא
היה באותו שעה .והלכה כחכמים:

יעזֶר אוֹ ֵמר אֶ חָ ד ָּב ִריא וְ אֶ חָ ד ְמסֻ ָּכן ,נְ כָ ִסים
)ז( הַ ְמחַ לֵ ק נְ כָ סָ יו ַעל ּ ִפיוַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
יות אֵ ין נִ ְקנִ ין
יות נִ ְקנִ ין ַּב ּ ֶכסֶ ף ּובַ ּ ְׁש ָטר ּובַ ֲחזָקָ ה ,וְ ׁ ֶשאֵ ין לָ הֶ ן אַ ח ֲָר ּ
ׁ ֶשיּ ֵׁש לָ הֶ ן אַ ח ֲָר ּ
רו לוֹ ַ ,מעֲ ֶ ׂשה ְב ִא ּ ָמן ׁ ֶשל ְּבנֵי רוֹ כֵ ל ׁ ֶשהָ יְ ָתה חוֹ לָ ה וְ אָ ְמ ָרה
אֶ ָּלא ִב ְמ ִׁשיכָ ה .אָ ְמ ּ
מו אֶ ת ְ ּדבָ ֶריהָ  .אָ ַמר
נו ְכ ִבינ ִָתי ְל ִב ִּתי וְ ִהיא ִב ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
שר ָמנֶה ,וָ ֵמ ָתה ,וְ ִקיְ ּ ּ
ְּת ּ
לָ הֶ ןְּ ,בנֵי רוֹ כֵ ל ְּתקַ ְּב ֵרם ִא ּ ָמן .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםַּ ,ב ּ ׁ ַש ָּבתּ ְ ,דבָ ָריו קַ יּ ִָמיןִ ,מ ּ ְפנֵי
רו ,קַ ל
ׁ ֶשאֵ ינוֹ יָכוֹ ל ִל ְכ ּתוֹ ב .אֲבָ ל לֹא בַ חֹלַ .ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻ
ש ַע אוֹ ֵמרַּ ,ב ּ ׁ ַש ָּבת אָ ְמ ּ
יעזֶר[ַ .ר ִּבי
ֹמר ַּבחֹלַּ .כ ּיוֹ צֵ א בוֹ  ,ז ִָכין לַ ּקָ ָטן ,וְ אֵ ין ז ִָכין לַ ּגָ דוֹ לִּ ] ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי א ֱִל ֶ
וָ ח ֶ
יְ הוֹ ׁ ֻ
רו ,קַ ל וָ ח ֶֹמר לַ ּגָ דוֹ ל:
ש ַע אוֹ ֵמר ,לַ ּקָ ָטן אָ ְמ ּ
רע"ב ) -ז( רבי אליעזר אומר אחד בריא
ואחד מסוכן  -ר' אליעזר לית ליה דדברי
שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמי .ואפילו

מצוה מחמת מיתה סבירא ליה דאין מתנתו
מתנה אלא בקנין כמתנת בריא .ואין הלכה
כרבי אליעזר :כבינתי  -תרגום רדידים
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כבנתא :תקברם אמן  -כלומר אין מביאין
ראיה מהם שרשעים היו וקנסא קנסו רבנן
לבנים לקיים לבת מתנת אמן .אף על פי שלא
היה מן הדין :אבל לא בחול  -אם חלק
השכיב מרע מנכסיו בחול :קל וחומר בחול

 וכן הלכה דבין בחול בין בשבת דברי שכיבמרע ככתיבי וכמסירי דמו .וא"צ קנין .ואם
שאל שיקנו מידו קונים ממנו בין בחול בין
בשבת כדי שלא תטרוף דעתו עליו:

ישיו וְ הָ יְ ָתה ָעלָ יו ְּכתֻ ַּבת ִא ּ ׁ ָשה
)ח( נָפַ ל הַ ַּביִ ת ָעלָ יו וְ ַעל אָ ִביו אוֹ ָעלָ יו וְ ַעל מוֹ ִר ׁ ָ
ְ
אשוֹ ן וְ אַ חַ ר ָּכך ֵמת הָ אָ ב ַּבעֲ לֵ י
ּובַ ַעל חוֹ ב ,יוֹ ְר ׁ ֵשי הָ אָ ב אוֹ ְמ ִרים ,הַ ּ ֵבן ֵמת ִר ׁ
אשוֹ ן וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ֵמת הַ ּ ֵבןֵּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים,
הַ חוֹ ב אוֹ ְמ ִרים ,הָ חָ ב ֵמת ִר ׁ
קוּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,נְ כָ ִסים ְּבחֶ זְ קָ ָתן:
ַיחֲלוֹ ּ
רע"ב ) -ח( יורשי האב אומרים הבן מת
ראשון  -ואין בעל חוב יכול להפרע מנכסים
אלו שהרי לא זכה בהן הבן מעולם :ובעלי
החוב אומרים האב מת ראשון  -ואין בעל
חוב יכול להפרע מנכסים אלו שהרי לא זכה
בהן הבן מעולם :ובעלי החוב אומרים האב
מת ראשון  -ונפלו הנכסים שעה אחת לפני
הבן .והם משועבדים לכתובת אשה .ובעלי

חוב :בית שמאי אומרים יחלוקו  -דקסברי
בית שמאי שטר העומד לגבות כגבוי דמי.
ויורשי האב ובעלי חוב תרווייהו מוחזקים הוו
לפיכך יחלוקו :ובית הלל אומרים  -הנכסים
בחזקת יורשים וכמוחזקים דמו ובעל חוב בא
להוציא מידם ועליו להביא ראיה שהאב מת
תחלה:

אשוֹ נָה
)ט( נָפַ ל הַ ַּביִ ת ָעלָ יו וְ ַעל ִא ְׁש ּתוֹ  ,יוֹ ְר ׁ ֵשי הַ ַּב ַעל אוֹ ְמ ִרים ,הָ ִא ּ ׁ ָשה ֵמ ָתה ִר ׁ
אשוֹ ן וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ֵמ ָתה
וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ֵמת הַ ַּב ַעל ,יוֹ ְר ׁ ֵשי הָ ִא ּ ׁ ָשה אוֹ ְמ ִרים ,הַ ַּב ַעל ֵמת ִר ׁ
קוּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים נְ כָ ִסים ְּבחֶ זְ קָ ָתן,
הָ ִא ּ ׁ ָשהֵּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ַיחֲלוֹ ּ
ְּכתֻ ָּבה ְּבחֶ זְ קַ ת יוֹ ְר ׁ ֵשי הַ ַּב ַעל ,נְ כָ ִסים הַ נִּ ְכנ ִָסים וְ הַ ּיוֹ צְ ִאין ִע ּ ָמהּ ְּבחֶ זְ קַ ת יוֹ ְר ׁ ֵשי
הָ אָ ב:
רע"ב ) -ט( האשה מתה תחלה  -ואין
ליורשי האשה כלום .שהרי הבעל מת אחרון.
וירש את אשתו :נכסים בחזקתן  -נכסי צאן
ברזל בחזקתן ולא פירשו בית הלל אי בחזקת
יורשי האשה שהיו שלה .אי בחזקת יורשי
הבעל שאחריותן עליו הלכך נכסי צאן ברזל
יחלוקו .וכתובת אשה .שהם מנה מאתים

ותוספות נשארים בחזקת יורשי הבעל ונכסים
הנכנסים ויוצאים עמה הם נכסי מלוג
שבשעה שהיא נכנסת נכנסים עמה וכשהיא
יוצאת יוצאים עמה אם פחתו פחתו לה .ואם
הותירו הותירו לה אלו הם בחזקת יורשי
האשה .נמצאו יורשי האשה נוטלים כל נכסי
מלוג וחצי נכסי צאן ברזל:

קו .אָ ַמר ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א,
)י( נָפַ ל הַ ַּביִ ת ָעלָ יו וְ ַעל ִא ּמוֹ  ,אֵ לּ ּו וָ אֵ לּ ּו מוֹ ִדים ׁ ֶש ַיּחֲלוֹ ּ
ֲלוקין אָ נו
מוֹ ֶדה אֲנִ י בָ זֶה ׁ ֶשהַ נְּ כָ ִסים ְּבחֶ זְ קָ ָתן .אָ ַמר לוֹ בֶ ן ַעזַּאיַ ,על הַ ח ּ ִ
ינו אֶ ת הַ ּ ׁ ָשוִ ין:
ִמצְ ַטעֲ ִרין ,אֶ ָּלא ׁ ֶש ָּב ָ
את לַ חֲלוֹ ק ָעלֵ ּ
רע"ב ) -י( נפל הבית עליו ועל אמו  -ואין
לה בן אחר אלא זה יורשי הבן אומרים האשה
מתה תחלה וירש הבן נכסיה ואנו יורשים
הבן .ויורשי האשה ממשפחת בית אביה
אומרים הבן מת תחלה ואנו יורשים את
האשה :אלו ואלו מודים  -ב"ש וב"ה:
שיחלוקו  -דכיון ששניהם באים מכח ירושה

הוי ספק וספק ויחלוקו ולא דמי לנפל הבית
עליו ועל אשתו דהתם יש שני מיני נכסים יש
שהבעל מוחזק ויש שהאשה מוחזקת אבל הכא
הכל בחזקת האשה כיון שהיתה אלמנה
ושניהם באים מכח ירושה לירש הכל הלכך
יחלוקו :מודה אני בזה  -דלדברי בית הלל
ה"נ אמרי' נכסי' בחזקתן בחזקת יורשים מן
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האב שהרי בחייה משמת בעלה אחר שבט
אביה היא מתיחסת וממונה נמי בחייה היא
בחזקת שבט אביה הלכך יורשים מן האב
יורשים אותה והלכה כרבי עקיבא :על
החלוקין אנו מצטערין  -כלומר על מחלוקת

גמרא

דלעיל דבית שמאי ובית הלל אנו מצטערים
שלא השוו דעתן .ואתה אומר שגם בזה
חלוקין .ובאת לחלוק על ת"ק שאומר שהן
שוין:

– בבא בתרא דף קמד' ע"א

ואם אמרה ראו מה שהניח לי בעלי הריני עושה ואוכלת השביחה לעצמה:
פשיטא מהו דתימא כיון דשביחא לה מילתא דאמרי קא טרחא קמי יתמי
אחולי אחלה קא משמע לן אמר רבי חנינא המשיא אשה לבנו גדול בבית
קנאו ודוקא גדול ודוקא בתולה ודוקא אשתו ראשונה ודוקא שהשיאו
ראשון פשיטא ייחד לו אביו בית ועלייה בית קנה עלייה לא קנה בית
ואכסדרה מהו שני בתים זה לפנים מזה מהו תיקו מיתיבי ייחד לו אביו
בית וכלי בית כלי בית קנה בית לא קנה אמר רבי ירמיה כגון שהיה
אוצרו של אביו מונח שם נהרדעי אמרי אפילו שובכא דיוני רב יהודה ורב
פפי אמרי אפילו עציצא דהרסנא מר זוטרא אנסביה לבריה ותלא ליה
סנדלא רב אשי נסביה לבריה ותלא ליה אשישא דמשחא אמר מר זוטרא
הני תלת מילי שוינהו רבנן כהלכתא בלא טעמא חדא הא אידך דאמר רב
יהודה אמר שמואל הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא
אידך דאמר רב מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה:
רש"י )רשב"ם( על הגמרא
אחולי אחלה  -וחזרה בה ממה שאמרה
תחלה הריני עושה ואוכלת קא משמע לן:
קנאו  -הבן לאותו הבית תקנת חכמים היא
והלכתא בלא טעמא כדלקמן ובמס' גיטין
מוקמינן לה כגון שיש לאביו בעיר בית אחר
לדור בו :ודוקא גדול כו'  -דבכי האי גוונא
חביב ליה טפי וגמר ומקני ליה :ייחד לו בית
ועלייה  -כלומר ייחד לו האב לבנו בית שיש
עלייה על גביו :אכסדרה  -לפני הבית
ופותחין בו חלונות ודרך אכסדרה נכנסים
לבית :שני בתים כו'  -אם תמצא לומר בית
ואכסדרה קנה היינו משום דאכסדרה
משועבד לבית אבל שני בתים זה לפנים מזה
מהו :אוצרו בתוכו  -הלכך בית לא קנה דכיון

דמשתמש האב בבית לא הוציאו מחזקתו ולא
מקני ליה לבנו :עציצא דהרסנא  -כלי מלא
דגים מטוגנים בשמן :אשישא דמשחא  -כוס
מלא שמן :שווינהו רבנן  -הם תקנו את
הדברים כך אף על פי שאינו דין תורה כי
מדה ומדה הם :חדא הא  -המשיא אשה לבנו
ותקנת חכמים היא לכבוד החתן שגנאי הדבר
לשאת אשה ואין מקום לדור בו :אפוטרופא
 דאנן סהדי דלא עקר נחלת הבנים ולאנתכוין אלא שיכבדוה הבנים מתוך שאוכלין
על ידה :במעמד שלשתן  -נפקד ומפקיד
ומקבל מתנה :קנה  -כך תקנו חכמים לפי
שהדבר תדיר הוא בין הבריות ולא הזקיקו
חכמים להקנות בקנין ובעדים:

כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

8

חק לישראל – פרשת אחרי מות יום ד'
זוהר

– אחרי מות דף עב' ע"ב

שה אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם וְ גוֹ ') ,ויקרא יח( ִר ִּבי ִח ּיָיא ּ ָפ ַתח) ,איוב לח( לֶ אֱחוֹ ז ְּבכַ נְ פוֹ ת
ְּכ ַמעֲ ֵ ׂ
ְ
בותא
יהִ ,מ ָּכל ְמסַ אֲ ּ ָ
הוא ְל ַד ְּכאָ ה ְלאַ ְר ֵע ּ
הָ אָ ֶרץ וְ גוֹ 'ָ ּ ,תאנָא ,ז ּ ִַמין ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יה ,וְ אַ נְ ַער
ית ּ
יבו לָ ּהְּ .כהַ אי ַמאן ְ ּדאָ ִחיד ְּב ָט ִל ֵ
ְ ּד ַע ּ ִמין עוֹ בְ ֵדי עֲ בוֹ ָדה ז ָָרהּ ְ ,דסָ ִא ּ
ול ַד ְּכאָ ה
ישאְ ,ל ִמ ְׁש ֵ ּדי לוֹ ן ְלבַ רְ ּ ,
רו ְּבאַ ְר ָעא קַ ִ ּד ׁ ָ
נופָ א ִמ ּנ ּ
ינון ְ ּד ִא ְת ְקבָ ּ
ֵיה .וְ כָ ל ִא ּ ּ
ִט ּ ּ
ישא ִמ ִּס ְט ָרא אָ ח ֳָרא )ס"א קדישא אחרא(ִּ ,כ ְביָכוֹ ל ְ ּדהֲוָ ה ַמ ְּת ָזנָא ִל ְׁשאָ ר
אַ ְר ָעא קַ ִ ּד ׁ ָ
ול ַד ְּב ָרא לוֹ ן .וְ ז ּ ִַמין ְל ַד ְּכאָ ה לָ הּ
בותא ִ ּד ְלהוֹ ןְ ּ ,
ולקַ ְּבלָ א ְמסַ ֲא ּ ָ
ַרבְ ְרבֵ י ַע ּ ִמיןְ ּ ,
ולאַ ְע ְּב ָרא לוֹ ן ְלבַ ר:
ְּ
טורי )ס"א שוקי( ִּד ְטבֶ ְריָא ,וְ כָ ל ְ ּדהֲוָ ה ּ ַת ּ ָמן ִמית ,הֲ וָ ה
ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן הֲוָ ה ַמ ְד ּ ֵכי ּ ֵ
או אֶ ת אַ ְרצִ י
יהְ ּ ,
סָ ִליק לֵ ּ
ֹאו וַ ְּת ַט ּ ְמ ּ
ומ ַד ּ ֵכי אַ ְר ָעאָ ּ .תאנָאְּ ,כ ִתיב )ירמיה ב( וַ ּ ָתב ּ
יה ַמאן ְ ּדזָכֵ י ְּבחַ ּייוֹ י ְל ִמ ְׁש ֵרי ָמדוֹ ָרא
חולָ קֵ ּ
הודהַ ,ז ָּכאָ ה
וְ גוֹ ' ,אָ ַמר ִר ִּבי יְ ּ ָ
ּ
ילא,
ישאּ ְ .דכָ ל ַמאן ְ ּדזָכֵ י לָ ּה ,זָכֵ י ְלאַ נְגְּ ָדא ִמ ּ ַט ָּלא ִ ּד ְׁש ַמיָּא ִ ּד ְל ֵע ָּ
ְּבאַ ְר ָעא קַ ִ ּד ׁ ָ
ישא ,זָכֵ י
ְּדנ ִָחית ַעל אַ ְר ָעא .וְ כָ ל ַמאן ְ ּדזָכֵ י ְל ִא ְתקַ ּ ְׁש ָרא ְּבחַ ּייוֹ י ְּבהַ אי אַ ְר ָעא קַ ִ ּד ׁ ָ
ישא ִע ָּלאָ ה:
ְל ִא ְתקַ ּ ְׁש ָרא ְלבָ ַתר ְּבאַ ְר ָעא קַ ִ ּד ׁ ָ
תיב) ,ירמיה ב(
יה ְּכ ִ
יתין לֵ יהּ ְל ִא ְתקַ ְּב ָרא ּ ַת ּ ָמןָ ,עלֵ ּ
ומיְ ִ
וְ כָ ל ַמאן ְ ּדלָ א זָכֵ י ְּבחַ ּיוֹ יַ ּ ,
יה אָ ֵתי
גופֵ ּ
יה נ ִָפיק ִּב ְר ׁש ּ ָ
רוחֵ ּ
נוכְ ָראָ ה אָ ח ֳָרא ,וְ ּ
ותא ּ
וְ ַנחֲלָ ִתי ַ ׂש ְמ ּ ֶתם ְלתוֹ ֵעבָ הּ .
ישאִּ ,כ ְביָכוֹ ל ָע ִביד ק ֶֹד ׁש חוֹ ל ,וְ חוֹ ל ק ֶֹד ׁש .וְ כָ ל ַמאן
ותא ְ ּדאַ ְר ָעא קַ ִ ּד ׁ ָ
ְּתחוֹ ת ְר ׁש ּ ָ
רו חוֹ בוֹ י ,וְ זָכֵ י ְל ִא ְתקַ ּ ְׁש ָרא ְּתחוֹ ת
יה ְּבאַ ְר ָעא קַ ִ ּד ׁ ָ
יפק נִ ְׁש ָמ ֵת ּ
ְ ּדזָכֵ י ְל ֵמ ּ ַ
ישאִ ,א ְת ְּכ ּ ָפ ּ
ּגַ ְד ּפוֹ י ִ ּד ְׁש ִכינְ ּ ָתאּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,דברים לב( וְ ִכ ּ ֶפר אַ ְד ָמתוֹ ַע ּמוֹ  .וְ לֹא עוֹ ד אֶ ָּלא ִאי זָכֵ י
ותא
ישא ּ ָת ִדיר ,וְ כָ ל ַמאן ְ ּדי ִָתיב ִּב ְר ׁש ּ ָ
רוחָ א קַ ִ ּד ׁ ָ
ְּבחַ ּייוֹ י ,זָכֵ י ְל ִא ְת ַמ ּ ְׁשכָ א ָעלֵ ּ
יה ּ
נוכ ָראָ ה:
רוחָ א אָ ח ֳָרא ּ ְ
אָ ח ֳָראִ ,א ְת ְמ ׁ ַש ְך ָעלֵ יהּ ּ
יב ּ ָתא
נונָא סָ בָ א ְלהָ ָתם ,הֲ ווֹ ִע ּ ֵמיהּ ְּת ֵריסָ ר ְּבנֵי ְמ ִת ְ
ּ ָתאנָאַּ ,כד סָ ִליק ַרב הַ ְמ ּ
יה ,אָ ַמר לוֹ ןִ ,אי אֲ נָא אָ זִ יל ְלאָ ְרחָ א ָ ּדא ,לָ או ַעל ִ ּד ִידי קָ א עֲ ִב ְידנָא ,אֶ ָּלא
ִּדילֵ ּ
יבין
ָכו ְלהַ אי ְּבחַ ּייוֹ י ,אָ ִת ִ
אר ּ
ְלאָ ָתבָ א ּ ִפ ְקדוֹ נָא ְל ָמ ֵ
ינון ְ ּדלָ א ז ּ
יהָ ּ .תנֵינָן ָּכל ִא ּ ּ
אריהוֹ ן ְלאָ ח ֳָרא:
ּ ִפ ְקדוֹ ָנא ְ ּד ָמ ֵ
ְ
ותא
ישין ,אוֹ ְר ׁש ּ ָ
ינון זִ ינִ ין ִּב ִׁ
אָ ַמר ִר ִּבי יִ צְ חָ קְּ ,בגִ ינֵי ַּכךָּ ,כל ַמאן ְ ּדאַ ְע ָּבר ֵמ ִא ּ ּ
יהְּ ,דהָ א
הוא גְּ בַ ר ,וַ וי ְלנ ְַפ ׁ ֵש ּ
אָ ח ֳָרא ְּבאַ ְר ָעא ,אַ ְר ָעא ִא ְס ְּתאָ בַ ת ,וַ וי לֵ ּ
יה ְלהַ ּ
מו
יה ְלבָ ַתרָ .עלֵ ּ
ישא לָ א ְמקַ ְּבלָ א לֵ ּ
אַ ְר ָעא קַ ִ ּד ׁ ָ
יה ְּכ ִתיב) ,תהלים קד( יִ ּ ַת ּ ּ
ור ׁ ָש ִעים עוֹ ד אֵ ינָםִּ ,ב ְת ִחיַּית
חַ ּ ָט ִאים ִמן הָ אָ ֶרץָּ ,בעוֹ לָ ם הַ זֶּהּ ,ובָ עוֹ לָ ם הַ ָּבאְ ּ ,
לוי ָּה:
הַ ּ ֵמ ִתיםְּ ,כ ֵדין ָּב ַר ִכי נ ְַפ ִׁשי אֶ ת יְ ָי' הַ ְל ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק כב'
)יג( מי שאין לו אשה לא ילמד תינוקות מפני שאמות הבנים באות לבית הספר לבניהם
ונמצא מתגרה בנשים וכן אשה לא תלמד קטנים מפני אבותיהן שהן באין בגלל בניהם
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חק לישראל – פרשת אחרי מות יום ד'
ונמצאו מתייחדים עמה ואין המלמד צריך שתהיה אשתו שרויה עמו בבית הספר אלא
היא בביתה והוא מלמד במקומו:
)יד( תיקנו חכמים שתהיינה הנשים מספרות זו עם זו בבית הכסא כדי שלא יכנס שם
איש 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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