1

חק לישראל – פרשת בהר יום ג'
תורה -

ויקרא פרק כה'

רו אֶ ת
עו וְ לֹא ִת ְקצְ ּ
)יא( יוֹ בֵ ל ִהוא ְׁשנַת הַ ח ֲִמ ּ ִׁשים ׁ ָשנָה ִּת ְהיֶה לָ כֶ ם לֹא ִתזְ ָר ּ
רו אֶ ת נְ זִ ֶריהָ ) :יא( יוֹ בֵ ל ִהוא ְׁשנַת הַ ֲח ִמ ּ ִׁשים ׁ ָשנָה ִּת ְהיֶה לָ כֶ ם לֹא
ְס ִפיחֶ יהָ וְ לֹא ִת ְבצְ ּ
רו אֶ ת נְ זִ ֶריהָ :
רו אֶ ת ְס ִפיחֶ יהָ וְ לֹא ִת ְבצְ ּ
עו וְ לֹא ִת ְקצְ ּ
ִתזְ ָר ּ

)יא( יוֹ בֵ לָ א ִהיא ְׁשנַת חַ ְמ ִׁשין ְׁשנִ ין ְּתהֵ י

ְלכוֹ ן לָ א ִתזְ ְרעוּן וְ לָ א ַת ְחצְ דוּן יָת ַּכ ּ ָתהָ א וְ לָ א ִת ְק ְטפוּן יָת ִׁש ְבקָ הָ א:

ש ֶדה ּת ְ
)יב( ִּכי יוֹ בֵ ל ִהוא ק ֶֹד ׁש ִּת ְהיֶה לָ כֶ ם ִמן הַ ּ ָ ׂ
בואָ ָת ּה) :יב( ִּכי יוֹ בֵ ל
לו אֶ ת ְּת ּ
ֹאכ ּ
אֲרי יוֹ בֵ לָ א ִהיא קו ְּד ׁ ָשא ְתהֵ י ְלכוֹ ן ִמן
בואָ ָת ּה) :יב( ֵ
ִהוא ק ֶֹד ׁש ִּת ְהיֶה לָ כֶ ם ִמן הַ ּ ָ ׂש ֶדה ּת ְ
לו אֶ ת ְּת ּ
ֹאכ ּ
יכלוּן יָת עֲ לַ ְל ּ ַת ּה:
חַ ְקלָ א ּ ֵת ְ

בו ִא ׁ
יש
בו ִא ׁ
)יג( ִּב ְׁשנַת הַ ּיוֹ בֵ ל הַ זֹּאת ּ ָת ׁ ֻש ּ
יש אֶ ל אֲ חֻ זָּתוֹ ) :יג( ִ ּב ְׁשנַת הַ ּיוֹ בֵ ל הַ זֹּאת ּ ָת ׁ ֻש ּ
יה:
אֶ ל אֲחֻ ָזּתוֹ ) :יג( ְּב ׁ ַש ּ ָתא ְדיוֹ בֵ לָ א הָ ָדא ְּתתוּבוּן גְּ בַ ר ְלאַ חֲסַ נְ ּ ֵת ּ
)יד(

יש אֶ ת אָ ִחיו:
נו ִא ׁ
ית ָך אוֹ קָ ֹנה ִמיַּד עֲ ִמ ֶ
רו ִמ ְמ ָּכר לַ עֲ ִמ ֶ
ית ָך אַ ל ּתוֹ ּ
וְ ִכי ִת ְמ ְּכ ּ

אֲרי ְתז ּ ֵַבן
יש אֶ ת אָ ִחיו) :יד( וַ ֵ
נו ִא ׁ
ית ָך אוֹ קָ ֹנה ִמיַ ּד עֲ ִמ ֶ
רו ִמ ְמ ָּכר לַ עֲ ִמ ֶ
ית ָך אַ ל ּתוֹ ּ
)יד( וְ ִכי ִת ְמ ְּכ ּ
ידא ְדחַ ְב ָר ְך לָ א תוֹ נוּן גְּ בַ ר יָת אֲ חוֹ ִהי:
זְ ִבינִ ין ְלחַ ְב ָר ְך אוֹ ִתזְ ּ ֵבן ִמ ָ

)טו(

בואֹ ת יִ ְמ ָּכר
ְּב ִמ ְס ּ ַפר ׁ ָשנִ ים אַ חַ ר הַ ּיוֹ בֵ ל ִּת ְקנֶה ֵמאֵ ת עֲ ִמ ֶ
ית ָך ְּב ִמ ְס ּ ַפר ְׁשנֵי ְת ּ

בואֹ ת יִ ְמ ָּכר לָ ְך:
לָ ְך) :טו( ְּב ִמ ְס ּפַ ר ׁ ָשנִ ים אַ חַ ר הַ ּיוֹ בֵ ל ִּת ְקנֶה ֵמאֵ ת עֲ ִמ ֶ
ית ָך ְּב ִמ ְס ּפַ ר ְׁשנֵי ְת ּ
ְּב ִמנְ יַן ְׁש ַנ ּיָא ָּב ַתר יוֹ בֵ לָ א ִּתזְ ּ ֵבן ִמן חַ ְב ָר ְך ְּב ִמנְ יַן ְׁשנֵי עֲ לַ ְל ּ ָתא יְ ז ּ ֶַבן לָ ְך:

)טו(

רש"י
)יא( יובל הוא שנת החמשים שנה  -מה ת"ל
לפי שנאמר וקדשתם וגו' כדאיתא בר"ה
ובת"כ :את נזריה  -את הענבים המשומרים
אבל בוצר אתה מן המופקרים כשם שנאמר
בשביעית כך נאמר ביובל נמצאו שתי שנים
קדושות סמוכות זו לזו שנת מ"ט שמטה ושנת
החמישים יובל:
)יב( קדש תהיה לכם ) -ת"כ( תופסת דמיה
כהקדש יכול תצא היא לחולין ת"ל תהיה
בהוויתה תהא :מן השדה תאכלו ) -ת"כ( על
ידי השדה אתה אוכל מן הבית שאם כלה

נביא

לחיה מן השדה אתה צריך לבער מן הבית
כשם שנאמר בשביעית כך נאמר ביובל:
)יג( תשובו איש אל אחזתו  -והרי כבר נאמר
ושבתם איש אל אחזתו אלא לרבות המוכר
שדהו ועמד בנו וגאלה שחוזרת לאביו ביובל:
)יד( וכי תמכרו וגו'  -לפי פשוטו כמשמעו
ועוד יש דרשה מנין כשאתה מוכר מכור
לישראל חברך ת"ל וכי תמכרו ממכר לעמיתך
מכור ומנין שאם באת לקנות קנה מישראל
חברך ת"ל או קנה מיד עמיתך :אל תונו -
)ת"כ .ב"מ נח( זו אונאת ממון:

– ירמיה פרק לב' טז'-כ'

וָ אֶ ְת ּ ַפ ֵּלל אֶ ל יְ הֹוָ ה אַ ח ֲֵרי ִת ִּתי אֶ ת סֵ פֶ ר הַ ּ ִמ ְקנָה אֶ ל ָּב ּ ְ
רוך ּ ֶבן נ ִֵריָּה לֵ אמֹר:

)טז(
)טז( וצליתי קדם יי בתר דיהית ית שטרא דזביני לברוך בר נריה למימר:

ית אֶ ת הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ אֶ ת הָ אָ ֶרץ ְּב ֹכח ֲָך הַ ּגָ דוֹ ל
)יז( אֲהָ ּה אֲ ֹדנָי יֱהֹוִ ה ִה ּנֵה אַ ּ ָתה ָעשִׂ ָ
דבָ ר) :יז( קביל בעותי יי אלהים הא את עבדתא ית
ִּ
טויָה לֹא יִ ּ ָפלֵ א ִמ ּ ְמ ָך ָּכל ָ ּ
ובזְ רֹעֲ ָך הַ נְּ ּ
שמיא וית ארעא בחילך רבא ובדרעך מרממא לא יתכסי מן קדמך כל פתגם:
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חק לישראל – פרשת בהר יום ג'
ומ ׁ ַש ֵּלם עֲ וֹ ן אָ בוֹ ת אֶ ל חֵ יק ְּבנֵיהֶ ם אַ ח ֲֵריהֶ ם הָ אֵ ל
ֹשה חֶ סֶ ד לַ אֲלָ ִפים ּ ְ
)יח( ע ֶ ׂ
שמוֹ ) :יח( עביד טיבו לאלפי דרין ומשלם חובי אבהתא לבניא כד
הַ ּגָ דוֹ ל הַ גִּ בּ וֹ ר יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת ְׁ
משלמין למחטי בתריהון אלהא רבא גברא יי צבאות שמיה:

ֲשר ֵעינ ָ
ֶיך פְ קֻ חוֹ ת ַעל ָּכל ַ ּד ְרכֵ י ְּבנֵי אָ ָדם לָ ֵתת
יל ּיָה א ׁ ֶ
)יט( גְּ דֹל הָ ֵעצָ ה וְ ַרב הָ עֲ ִל ִ
מעֲ לָ לָ יו) :יט( דרברבין מלכוהי וסגיאין עובדוהי די קדמך גלין כל אורחת
יש ִּכ ְד ָרכָ יו וְ כִ ְפ ִרי ַ
ְל ִא ׁ
בני אנשא למתן לאנש כאורחתיה וכפירי עובדוהי:

וביִ שְׂ ָראֵ ל ּובָ אָ ָדם
אֲשר ַ ׂש ְמ ּ ָת אֹ תוֹ ת ּומ ְֹפ ִתים ְּבאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ַעד הַ ּיוֹ ם הַ זֶּה ּ ְ
)כ( ׁ ֶ
ָ
שה ְ ּלך ׁ ֵשם ַּ
וַ ּ ַתעֲ ֶׂ
כ ּיוֹ ם הַ זֶּה) :כ( דשויתא אתין ומופתין בארעא דמצרים עד יומא הדין ולישראל
עבדתא פרישן בגו בני אנשא ועבדתא לך שום ביומא הדין:

רש"י
)יז( לא יפלא  -לא יכחד ויודע אתה שסופנו
לגלות ולמה אמרת לי לקנות שדה:
)יח( ומשלם עון אבות אל חיק  -הדור הזה
ההולכים אחרי אבותיהם בדרך הרעה .הגדול
הגבור  -ולא אמר והנורא אמר עובדי
אלילים מרקדין בהיכלו איה נוראותיו במסכת
יומא:

כתובים

)כ( ובאדם  -בשאר אנשים ,ד"א אותות שהיו
שקולין לישראל ולמצרים כיצד ויהי הענן
והחשך ויאר הלילה )שמות יד( אותו מזל
ששימש חשך למצרים שימש אור לישראל
מדרש אגדה:

 -משלי כח' כא'-כה'

הַ ּ ֵכר ּ ָפנִ ים לֹא טוֹ ב וְ ַעל ּ ַפת לֶ חֶ ם יִ ְפ ׁ ַשע ּגָ בֶ ר:

)כא(
דלחמא נחוב גברא:

)כא( מסב באפי לא טב ועל פתחא

נו:
נִ בֳ הָ ל לַ הוֹ ן ִא ׁ
יש ַרע ָעיִ ן וְ לֹא י ֵַדע ִּכי חֶ סֶ ר יְ ֹבאֶ ּ ּ

)כב(
דביש עיניה ולא ידע דחוסרנא אתי עלוי:

מוֹ ִכיחַ אָ ָדם אַ ח ֲַרי חֵ ן יִ ְמצָ א ִמ ּ ַמח ֲִליק לָ ׁשוֹ ן:

)כג(
טב מן הוא דמפליג בלישן:

)כב( דמסתרהב למזלא גברא

)כג( דמכס לבר נשא קדמוי חסדא נשכח

יש ַמ ְׁש ִחית:
ּגוֹ זֵל אָ ִביו וְ ִא ּמוֹ וְ אֹ ֵמר אֵ ין ּ ָפ ׁ ַשע חָ בֵ ר הּוא ְל ִא ׁ

)כד(
ולאמיה ואמר לית חובא חברא הוא לגברא מחבלנא:

ְרחַ ב נֶפֶ ׁש יְ גָ ֶרה ָמדוֹ ן ּובוֹ טֵ חַ ַעל יְ הֹוָ ה יְ ֻד ּ ׁ ָשן:

)כה(
באלהא נדהון:

)כד( דגזל לאבוי

)כה( גברא רחב מגרג תגרי ודמסבר

רש"י
)כא( יפשע גבר  -המטה משפט .נבהל להון
 ממהר להרבות הון וגוזל תרומותיוומעשרותיו .כי חסר יבואנו  -חסרון יבא לו
שהמארה משתלחת במעש' ידיו:
)כג( מוכיח אדם וגו'  -על עבירות שבידו
ומפרישו מהם .אחרי חן  -לאחר זמן חן
ימצא בעיניו יותר ממחליק לשון ,מצינו

בבראשית רבה כל מקום שנאמר אחרי אינו
אלא מופלג ,אחר ,סמוך ,בתנחומא על אלה
הדברים מוכיח אדם אחרי ,זה משה שהוכיח
את ישראל אחר הקב"ה שנקראו אדם שנא'
)יחזק' לד( אדם אתם ונאמר בו כי מצאת חן
בעיני )שמות לג( ממחליק לשון זה בלעם
האומר לישראל דברים מתוקנים מה טובו
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אהליך יעקב )במדבר כ"ו( משה מכריז
השמרו לכם פן יפתה ובלעם מכריז ומחניף
עשו תאותכם ואינו מקפיד לא איש אל ויכזב
באומו' אבל בכם אומ' ולא יעשה ושלמה צוח
על שניה' נאמני' פצעי אוהב ונעתרות נשיקות
שונא )משלי כז(:

משנה

)כד( גוזל אביו  -הקב"ה .ואמו  -כנסת
ישראל המחטיא את הרבי' שגוזל הקב"ה
מפריד ממנו בניו וגוזל מהם טובה .משחית
 ירבעם:)כה( רחב נפש  -להשיג כל תאותו .יגרה
מדון  -מגרה עליו מדת הדין:

 -קדושין פרק ג'

)א( הָ אוֹ מֵ ר לַ חֲבֵ רוֹ צֵ א וְ קַ ֵ ּד ׁש ִלי ִא ּ ׁ ָשה ְפלוֹ נִ ית וְ הָ לַ ְך וְ ִק ְ ּד ׁ ָש ּה ְל ַעצְ מוֹ ְ ,מקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת.
לשים יוֹ ם ּובָ א אַ חֵ ר וְ ִק ְ ּד ׁ ָש ּה
וְ כֵ ן הָ אוֹ ֵמר לָ ִא ּ ׁ ָשה ה ֲֵרי אַ ְּת ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת ִלי ְלאַ חַ ר ְׁש ִׁ
רומה.
לשים יוֹ םְ ,מקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת לַ ּ ׁ ֵשנִ יַּ .בת יִ שְׂ ָראֵ ל לַ כּ ֹהֵ ןּ ,תֹאכַ ל ַּב ְּת ּ ָ
ְּבתוֹ ְך ְׁש ִׁ
לשים יוֹ םְ ,מקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת
לשים יוֹ ם ּובָ א אַ חֵ ר וְ ִק ְ ּד ׁ ָש ּה ְּבתוֹ ְך ְׁש ִׁ
ולאַ חַ ר ְׁש ִׁ
ֵמ ַע ְכ ׁ ָשיו ּ ְ
רומה:
וְ אֵ ינָהּ ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשתַּ .בת יִ שְׂ ָראֵ ל לַ כּ ֹהֵ ן אוֹ ַּבת כּ ֹהֵ ן ְליִ שְׂ ָראֵ ל ,לֹא תֹ אכַ ל ַּב ְּת ּ ָ
רע"ב ) -א( האומר לחבירו צא וקדש לי
אשה פלונית והלך וקדשה לעצמו  -אמרי'
בגמרא מאי והלך ,שהלך ברמאות .ולהכי תנן
האומר לחברו ולא תנן האומר לשלוחו,
לאשמועינן דאע"ג דלא עשאו שליח מתחלה
לכך ,אלא שאמר לו קדש לי אשה פלונית ,אם
קדשה לעצמו קרינן ביה שהלך ברמאות
ורמאי הוי :בא אחר וקדשה בתוך ל' יום

מקודשת לשני  -ויכול לכנסה אפילו בתוך
אלו הל' יום :בת כהן לישראל  -אם בת כהן
היא זאת שנתקדשה לאחר שלשים יום ,כל
אותן שלשים יום תאכל בתרומה ,שלא נפסלה
מלאכול בתרומת בית אביה .ואם בת ישראל
לכהן היא ,לא תאכל בתרומה ,שעדיין אינה
אשת כהן :מקודשת  -וצריכה גט מתרווייהו:

זוז ,ה ֲֵרי זוֹ
)ב( הָ אוֹ ֵמר לָ ִא ּ ׁ ָשה ֲה ֵרי אַ ְּת ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת ִלי ַעל ְמנָת ׁ ֶשאֶ ּ ֶתן לָ ְך ָמ ַ
אתיִ ם ּ
לשים יוֹ ם ,נ ַָתן לָ ּה ְּבתוֹ ְך
הוא יִ ּ ֵתןַ .על ְמנָת ׁ ֶשאֶ ּ ֶתן לָ ְך ִמ ָּכאן וְ ַעד ְׁש ִׁ
ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת וְ ּ
זוז,
לשיםְ ,מקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת .וְ ִאם לָ או ,אֵ ינ ָּה ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשתַ .על ְמנָת ׁ ֶשיּ ֶׁש ִלי ָמ ַ
ְׁש ִׁ
אתיִ ם ּ
ְ
זוֲ ,ה ֵרי זוֹ ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת וְ י ְַראֶ ה
אתיִ ם ּ
הֲ ֵרי זוֹ ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת וְ י ֶׁש לוֹ ַ .על ְמנָת ׁ ֶשאַ ְראֵ ך ָמ ַ
לָ ּה .וְ ִאם הֶ ְראָ הּ ַעל הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן ,אֵ ינָהּ ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת:
רע"ב ) -ב( הרי את מקודשת לי  -בפרוטה
זו על מנת שאתן לך מאתים זוז :ויתן -
ומשיתן נתקדשה למפרע ,דכל האומר על
מנת כאומר מעכשיו דמי :הרי זו מקודשת
ויש לו  -אם יש עדים שיש לו .ואם לא נודע

שיש לו ,הרי זו מקודשת מספק ,שמא יש לו
ומתכוין לקלקלה :ואם הראה על השלחן -
שהיה שולחני והראה על השלחן מעות שאינן
שלו ,אינה מקודשת:

)ג( ַעל ְמנָת ׁ ֶשיּ ֶׁש ִלי ּ ֵבית כּ וֹ ר ָעפָ רֲ ,ה ֵרי זוֹ ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת וְ י ֶׁש לוֹ ַ .על ְמנָת ׁ ֶשיּ ֶׁש ִלי
ְּב ָמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ יִ ,אם י ֶׁש לוֹ ְּבאוֹ תוֹ ָמקוֹ םְ ,מקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת .וְ ִאם לָ או ,אֵ ינָהּ ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת.
ַעל ְמנָת ׁ ֶשאַ ְראֵ ְך ּ ֵבית כּ וֹ ר ָעפָ רֲ ,ה ֵרי זוֹ ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת וְ י ְַראֶ ּנָה .וְ ִאם הֶ ְראָ ּה ַּב ִּב ְק ָעה,
אֵ ינ ָּה ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת:
רע"ב ) -ג( בית כור  -מקום הראוי לזרוע
כור ,שהוא שלשים סאין :ויש לו  -אם יש

עדים שיש לו ,מקודשת ודאי .ואם אין ידוע
שיש לו ,מקודשת מספק ולא אמרינן זוזי
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דעביד אינשי דמצנעי חיישינן דלמא אית ליה
ומתכוין לקלקלה .אבל ארעא לא חיישינן
דלמא אית ליה ,דאם איתא דאית ליה ארעא,

קלא אית ליה :ואם הראה בבקעה  -שאינה
שלו .ואע"ג דנחת בה לחכירות או לקבלנות,
אינה מקודשת:

אובֵ ן ,אֵ ינוֹ ְתנַאי,
)ד( ַר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרָּ ,כל ְּתנַאי ׁ ֶשאֵ ינוֹ ִכ ְתנַאי ְּבנֵי גָ ד ּ ְ
ובנֵי ְר ּ
וכ ִתיב,
אובֵ ןְ ּ ,
רו ְבנֵי גָ ד ּ ְ
ֹאמר ׁ ֶ
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )במדבר לב( וַ יּ ֶ
ובנֵי ְר ּ
משה אֲלֵ הֶ ם ִאם י ַַע ְב ּ
ְ
ֲלוצִ יםַ .ר ִּבי חֲנִ ינָא ֶּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ מֵ ר ,צָ ִריך הָ יָה הַ ָ ּדבָ ר
רו ח ּ
וְ ִאם לֹא ַי ַע ְב ּ
לו:
ְלאָ ְמרוֹ ֶ ׁ ,ש ִא ְל ָמלֵ א כֵ ן ,י ֵׁש ְּב ַמ ְׁש ַמע ׁ ֶשאֲפִ לּ ּו ְבאֶ ֶרץ ְּכנ ַַען לֹא יִ נְ חָ ּ
רע"ב ) -ד( כל תנאי  -שאינו כפול וכו'
אינו תנאי .ואע"פ שלא נתקיים התנאי
נתקיימו הדברים :אם יעברו ואם לא יעברו
 ואי לא כפל הדברים היתה מתנתו קיימתוהיו נוחלים את ארץ הגלעד אע"פ שלא היו
עוברים .ואע"ג דאמר אם יעברו אתכם ,לית
לן מכלל הן אתה שומע לאו .ושמעינן מיניה
נמי ,דבעינן תנאי קודם למעשה ,מדלא אמר
תנו להם אם יעברו משמע דאי הוה אמר
הכי ,לא אתי תנאה ומבטל מעשה דמתנה
דקדמיה .וש"מ נמי דבעינן הן קודם ללאו,

דלא אמר תחלה אם לא יעברו אל תתנו ואם
יעברו ונתתם :ר' חנינא כו'  -אתנאי כפול
פליג ,דאין צריך לכפול ,דמכלל הן נשמע
לאו .וזה שכפלו משה ,צורך היה הדבר.
ולענין פסק הלכה ,אם אמר ע"מ ,אין צריך
תנאי כפול ולא הן קודם ללאו ולא תנאי
קודם למעשה ,אלא התנאי קיים .ואם לא
אמר ע"מ ,צריך כל הני דאמרינן .ואם לאו,
התנאי בטל והמעשה קיים .ולא שנא בתנאי
שבדיני ממונות ,ולא שנא בתנאי שבגיטין
וקדושין הכל שוה לדבר זה:

יתי ׁ ֶש ִהיא ֹכהֶ נֶת וַ ֲה ֵרי ִהיא ְלוִ יָּה,
בור הָ יִ ִ
)ה( הַ ְמקַ ֵ ּד ׁש אֶ ת הָ ִא ּ ׁ ָשה וְ אָ ַמר ְּכסָ ּ
ירה וַ ה ֲֵרי ִהיא עֲ נִ יָּה ,הֲ ֵרי
ירה ,עֲ ִׁש ָ
ְלוִ יָּה וַ ה ֲֵרי ִהיא כֹהֶ נֶת ,עֲ נִ יָּה וַ ֲה ֵרי ִהיא עֲ ִׁש ָ
תו .הָ אוֹ ֵמר לָ ִא ּ ׁ ָשהֲ ,ה ֵרי אַ ְּת ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת ִלי ְלאַ חַ ר
זוֹ ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשתִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשלּ ֹא ִה ְט ַע ּ ּ
ׁ ֶשאֶ ְת ּגַ יֵּר אוֹ ְלאַ חַ ר ׁ ֶש ִּת ְת ּגַ יְ ִריְ ,לאַ חַ ר ׁ ֶשאֶ ְׁש ּ ַת ְח ֵרר אוֹ ְלאַ חַ ר ׁ ֶש ִּת ְׁש ּ ַת ְח ְר ִריְ ,לאַ חַ ר
יך יְ בָ ִמ ְ
יךְ ,לאַ חַ ר ׁ ֶש ַיּחֲלוֹ ץ ִל ְ
מות אֲ חוֹ ִת ְ
ָמות ַּב ְע ִל ְ
יך ,אֵ ינ ָּה
יך אוֹ ְלאַ חַ ר ׁ ֶש ּ ָת ּ
ׁ ֶשיּ ּ
ָ
ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת .וְ כֵ ן הָ אוֹ ֵמר לַ חֲבֵ רוֹ ִ ,אם ָי ְל ָדה ִא ְׁש ּ ֶתך נְ קֵ בָ ה ֲה ֵרי ִהיא ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת ִלי,
אֵ ינ ָּה ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשתִ .אם הָ יְ ָתה אֵ ׁ ֶשת חֲבֵ רוֹ ְמעֻ ֶּב ֶרת וְ הֻ ַּכר עֻ ָּב ָר ּהּ ְ ,דבָ ָריו קַ יּ ִָמין ,וְ ִאם
י ְָל ָדה נְ קֵ בָ הְ ,מקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת:
רע"ב ) -ה( והוכר עוברה דבריו קיימין -
כתב הרמב"ם דאין לו לבא עליה עד
שיקדשנה קדושין שניים ,שאין אדם מקנה דבר

שלא בא לעולם .ולא אמרו דבריו קיימים
אלא להחמיר עליה שאסורה לינשא לאחרים:

שה
)ו( הָ אוֹ ֵמר לָ ִא ּ ׁ ָשה ה ֲֵרי אַ ְּת ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת ִלי ַעל ְמנָת ׁ ֶשא ֲַד ּ ֵבר ָעלַ יִ ְך לַ ּ ִׁש ְלטוֹ ן וְ אֶ עֱ ֶ ׂ
ִע ּ ָמ ְך ַּכ ּפוֹ ֵעלִּ ,ד ֶּבר ָעלֶ יהָ לַ ּ ִׁש ְלטוֹ ן וְ ָע ָ ׂשה ִע ּ ָמ ּה ַּכ ּפוֹ ֵעלְ ,מקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת .וְ ִאם לָ או,
אֵ ינ ָּה ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשתַ .על ְמנָת ׁ ֶשיִ ּ ְרצֶ ה אַ ָּבאָ ,רצָ ה הָ אָ בְ ,מקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת .וְ ִאם לָ או אֵ ינָה
ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשתֵ .מת הָ אָ ב הֲ ֵרי זוֹ ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשתֵ .מת הַ ּ ֵבןְ ,מלַ ּ ְמ ִדין הָ אָ ב לוֹ ַמר ׁ ֶשאֵ ינוֹ
רוֹ צֶ ה:
רע"ב ) -ו( ואעשה עמך כפועל  -בפעולת
יום אחד .ולאו דמקדש לה בשכר פעולה,
דכיון דקי"ל ישנה לשכירות מתחילה ועד
סוף ,נמצא כשגמר פעולתו הוי שכירותו מלוה
אצלה ,והמקדש במלוה אינה מקודשת .אלא

דמקדש לה השתא בפרוטה ע"מ שיעשה
אח"כ עמה כפועל :ע"מ שירצה אבא -
בגמרא מפרש שלא ימחה אבא .וכשקבע זמן
למחאתו ,כגון שאמר שלא ימחה אבא כל
שלשים יום .הלכך רצה האב ,שעברו שלשים
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יום ולא מיחה ,הרי זו מקודשת .לא רצה,
שמיחה בתוך שלשים ,אינה מקודשת :מת
האב  -תוך שלשים ,הרי זו מקודשת ,דאמרינן

מאן מחי :מת הבן  -בתוך ל' ,מלמדים את
האב שימחה ,כדי שלא תהא זקוקה ליבם:

)ז( ִק ַ ּד ְׁש ִּתי אֶ ת ִּב ִּתי וְ אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַע ְל ִמי ִק ַ ּד ְׁש ִּתיהָ ּ ,ובָ א אֶ חָ ד וְ אָ ַמר אֲנִ י ִק ַ ּד ְׁש ִּתיהָ ,
ֶנא ֱָמן .זֶה אָ ַמר אֲנִ י ִק ַ ּד ְׁש ִּתיהָ וְ זֶה אָ ַמר ֲאנִ י ִק ַ ּד ְׁש ִּתיהָ ְׁ ,שנֵיהֶ ם נוֹ ְתנִ ים ּגֵט .וְ ִאם
צו ,אֶ חָ ד נוֹ ֵתן ּגֵט וְ אֶ חָ ד כּ וֹ נֵס:
ָר ּ
רע"ב ) -ז( אני קדשתיה נאמן  -לכנסה.
דלא חציף למימר קמיה דאב שקבל הקדושין,

אני הוא ,אם לא היה אמת ,דמרתת דלמא
מכחיש ליה:

הֲרי ִהיא ְק ַט ּנָהֶ ,נא ֱָמן.
)ח( ִק ַ ּד ְׁש ִּתי אֶ ת ִּב ִּתיִ ,ק ַ ּד ְׁש ִּתיהָ וְ גֵ ַר ְׁש ִּתיהָ ְּכ ׁ ֶש ִהיא ְקטַ ּנָה וַ ֵ
ֶאֱמן .נִ ְׁש ּ ֵבית
ִק ַ ּד ְׁש ִּתיהָ וְ גֵ ַר ְׁש ִּתיהָ ְּכ ׁ ֶש ִהיא ְק ַט ּנָה וַ ה ֲֵרי ִהיא גְ דוֹ לָ ה ,אֵ ינוֹ נ ָ
יתיהָ ֵ ּ ,בין ׁ ֶש ִהיא ְק ַט ּנָה ּ ֵבין ׁ ֶש ִהיא גְ דוֹ לָ ה ,אֵ ינוֹ ֶנא ֱָמןִ .מי ׁ ֶשאָ ַמר ִּב ְׁש ַעת
ופ ִד ִ
ְּ
ֶאֱמן .הַ ְמקַ ֵ ּד ׁש אֶ ת ִּב ּתוֹ ְס ָתם,
ֶאֱמןֶ .י ׁש ִלי אַ ִחים ,אֵ ינוֹ נ ָ
יתתוֹ  ,י ֶׁש ִלי בָ נִ ים ,נ ָ
ִמ ָ
אֵ ין הַ בּ וֹ גְ רוֹ ת ִּבכְ לָ ל:
רע"ב ) -ח( וגרשתיה  -קבלתי את גטה:
והרי היא קטנה  -עכשיו כשאמר עליה כך:
נאמן  -לפסלה מן הכהונה .שהאב נאמן על
בתו כל זמן שהיא קטנה ,דכתיב )דברים כ"ב(
את בתי נתתי לאיש הזה ,כשאמר לאיש,
אסרה על הכל ,שאין אנו יודעים למי .כשחזר
ואמר לזה ,התירה לו :והרי היא גדולה -
ואם לאחר שגדלה אמר כך ,ובקטנותה לא
אמר ,אינו נאמן :נשבית ופדיתיה וכו' אינו
נאמן  -לפסלה מן הכהונה .דבנשואין הימניה

רחמנא לאב .לשבויה לא הימניה :יש לי בנים
 ואין אשתי זקוקה ליבם :יש לי אחים -ואשתי זקוקה ליבם .ועד עכשיו היתה בחזקת
שאינה זקוקה :אין הבוגרות בכלל  -לפי
שאינן ברשות האב לקדשן .ואף על פי
שעשאתו הבוגרת שליח לקבל קדושיה,
אמרינן לא שביק אינש מצוה דרמיא עליה
ועביד מצוה דלא רמיא עליה .אבל הקטנות
והנערות כולן צריכות גט מספק ,דלא ידעינן
איזו מהם קידש:

)ט( ִמי ׁ ֶשיּ ֶׁש לוֹ ְׁש ּ ֵתי כִ ּ ֵתי בָ נוֹ ת ִמ ּ ְׁש ּ ֵתי נ ִָׁשים וְ אָ ַמר ִק ַ ּד ְׁש ִּתי אֶ ת ִּב ִּתי הַ גְּ דוֹ לָ ה
וְ אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַע ִאם גְּ דוֹ לָ ה ׁ ֶש ַּבגְּ דוֹ לוֹ ת אוֹ גְ דוֹ לָ ה ׁ ֶש ַּב ְ ּק ַט ּנוֹ ת אוֹ ְק ַט ּנָה ׁ ֶש ַּבגְּ דוֹ לוֹ ת
חוץ ִמן הַ ְּק ַט ּנָה ׁ ֶש ַּב ְּק ַט ּנוֹ ת,
ֲסורוֹ ת ּ
ׁ ֶש ִהיא גְ דוֹ לָ ה ִמן הַ גְּ דוֹ לָ ּה ׁ ֶש ַּב ְ ּק ַט ּנוֹ תֻ ּ ,כ ָּלן א ּ
חוץ ִמן הַ גְּ דוֹ לָ ה ׁ ֶש ַּבגְּ דוֹ לוֹ ת.
ִּדבְ ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרֻ ּ ,כ ָּלן מֻ ּ ָתרוֹ ת ּ
ִק ַ ּד ְׁש ִּתי אֶ ת ִּב ִּתי הַ ְּק ַט ּנָה וְ אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַע ִאם ְק ַט ּנָה ׁ ֶש ַּב ְּק ַט ּנוֹ ת אוֹ ְק ַט ּנָה ׁ ֶש ַּבגְּ דוֹ לוֹ ת
חוץ
ֲסורוֹ ת ּ
אוֹ גְ דוֹ לָ ה ׁ ֶש ַּב ְ ּק ַט ּנוֹ ת ׁ ֶש ִהיא ְק ַט ּנָה ִמן הַ ְ ּק ַט ּנוֹ ת ׁ ֶש ַּבגְּ דוֹ לוֹ תֻ ּ ,כ ָּלן א ּ
חוץ
ִמן הַ גְּ דוֹ לָ ה ׁ ֶש ַּבגְּ דוֹ לוֹ תִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרֻ ּ ,כ ָּלן מֻ ּ ָתרוֹ ת ּ
ִמן הַ ְ ּק ַט ּנָה ׁ ֶש ַּב ְּק ַט ּנוֹ ת:
רע"ב ) -ט( קדשתי את בתי גדולה -
איצטריך תנא לאשמועינן פלוגתא דר"מ ור'
יוסי בקדשתי את הגדולה ובקדשתי את
הקטנה .דאי אשמועינן בקדשתי את הגדולה,
הוה אמינא בהא קאמר ר"מ ,דכיון דאיכא
דזוטרא מינה ,להך גדולה קרי לה ,דשבח
הוא לאדם לקרות בתו בלשון גדולה אע"פ

שהיא קטנה ,כשיש קטנה למטה ממנה .אבל
קטנה אימא מודי ליה לרבי יוסי דכל שהוא
יכול לקרות אותה גדולה אין קורא אותה
קטנה .ואי אתמר בהא ,בהא קאמר ר"י ,אבל
בהך אימא מודי ליה לר"מ ,לכך הוצרכו
שתיהן .והלכה כרבי יוסי בשתיהן:
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)י( הָ אוֹ ֵמר לָ ִא ּ ׁ ָשה ִק ַ ּד ְׁש ִּת ְ
סור ִּב ְקרוֹ בוֹ ֶתיהָ
הוא אָ ּ
יך וְ ִהיא אוֹ ֶמ ֶרת לֹא ִק ַ ּד ְׁש ּ ַתנִ יּ ,
הוא אוֹ מֵ ר לֹא ִק ַ ּד ְׁש ִּת ְ
הוא
יךּ ,
וְ ִהיא מֻ ּ ֶת ֶרת ִּב ְקרוֹ בָ יוִ .היא אוֹ ֶמ ֶרת ִק ַ ּד ְׁש ּ ַתנִ י וְ ּ
ְ
ֲסורה ִב ְקרוֹ בָ יוִ .ק ַ ּד ְׁש ִּתיך ,וְ ִהיא אוֹ מֶ ֶרת לֹא ִק ַ ּד ְׁש ּ ָת
מֻ ּ ָתר ִּב ְקרוֹ בוֹ ֶתיהָ וְ ִהיא א ּ ָ
הוא מֻ ּ ָתר
סור ִּב ְקרוֹ בוֹ ת גְּ דוֹ לָ הּ ,וגְ דוֹ לָ ה מֻ ּ ֶת ֶרת ִּב ְקרוֹ בָ יוּ .
הוא אָ ּ
אֶ ָּלא ִב ִּתיּ ,
וק ַט ּנָה מֻ ּ ֶת ֶרת ִּב ְקרוֹ בָ יו:
ִּב ְקרוֹ בוֹ ת ְק ַט ּנָהְ ּ ,
רע"ב ) -י( האומר לאשה קדשתיך וכו' -
איצטריך לאשמועינן באומר קדשתיך,
ובאומרת קדשתני .דאי אשמועינן באומר
לאשה קדשתיך שהוא אסור בקרובותיה והיא
מותרת בקרוביו ,הוה אמינא דינא הוא דלא
מתסרא איהי בקרוביו ,דאיהו שקורי קא
משקר ,דגברא לא איכפת ליה אם אוסר
עצמו חנם בקרובותיה ,ומשקר ואמר קדשתיך.
אע"פ שלא קדשה ,אבל איהי כי אמרה

קדשתני דאסרה נפשה אכולי עלמא עד שיתן
לה גט ,אי לאו דקים לה ,לא הוה אמרה,
ונתסר איהו על פיה בקרובותיה ,ואפילו יהב
לה גט .קמ"ל :קדשתיך והיא אומרת לא
קדשת אלא בתי וכו'  -משום דהוה סלקא
דעתין לומר מאחר שהאב נאמן על בתו מן
התורה ,תהיה האם נאמנת על בתה מדרבנן,
קמ"ל דאינה נאמנת:

סור ִּב ְקרוֹ בוֹ ת
הוא אָ ּ
)יא( ִק ַ ּד ְׁש ִּתי אֶ ת ִּב ּ ֵת ְך וְ ִהיא אוֹ ֶמ ֶרת לֹא ִק ַ ּד ְׁש ּ ָת אֶ ָּלא אוֹ ִתיּ ,
סורה
הוא מֻ ּ ָתר ִּב ְקרוֹ בוֹ ת גְּ דוֹ לָ ה ּוגְ דוֹ לָ ה אֲ ּ ָ
ְק ַט ּנָה ּ ְ
וק ַט ּנָה מֻ ּ ֶת ֶרת ִּב ְקרוֹ בָ יוּ ,
ִב ְקרוֹ בָ יו:

רע"ב ) -יא( קדשתי את בתך וכו'  -איידי
דתנא להני בבי דלעיל ,תנא נמי להא ,ואע"פ
שהיא משנה שאינה צריכה .ובכל הני דהיא

אומרת קדשתני מבקשים ממנו ליתן גט כדי
להתירה .ואם מעצמו נתן גט ,כופין אותו
ליתן כתובה:

רע"ב ) -יב( כל מקום שיש קדושין ואין
עבירה  -שקדושין תופסין בה ואין עבירה
בנשואיה .והאי כללא לאו דוקא ,שהרי גר
שנשא ממזרת יש קדושין ואין עבירה ,דקהל
גרים לא אקרי קהל ,ואעפ"כ אין הולד הולך
אחר הזכר שהולד ממזר ,אחד גר שנשא
ממזרת ואחד ממזר שנשא גיורת :וכל מי
שאין לה עליו קדושין וכו' הולד ממזר -
ביבמות נפקא לן מקרא דכתיב )דברים כ"ג(
לא יקח איש את אשת אביו ,וסמיך ליה לא
יבא ממזר ,ומוקמינן לה בשומרת יבם של

אביו ,שהיא אשת אחי אביו שהיא עליו בכרת:
על אחת מכל העריות  -של חייבי כריתות:
ולד שפחה ונכרית  -דכתיב בשפחה )שמות
כ"א( האשה וילדיה תהיה לאדוניה ,ובנכרית
כתיב )דברים ז'( כי יסיר את בנך מאחרי,
ומדלא כתיב כי תסיר ,ש"מ הכי קאמר ,בתך
לא תתן לבנו כי יסיר בעל בתך את בנך אשר
תלד לו בתך מאחרי ,אבל אבתו לא תקח
לבנך לא מהדר ,שאין הבן הבא מן הנכרית
קרוי בנך אלא בנה:

דושין וְ אֵ ין עֲ בֵ ָרה ,הַ וָ ּלָ ד הוֹ לֵ ְך אַ חַ ר הַ זָּכָ ר .וְ אֵ יזֶה ,זוֹ
)יב( ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶשיּ ֵׁש ִק ּ ּ ִׁ
וללֵ וִ י ּ ְ
ֹכהֶ נֶת ְלוִ יָּה וְ יִ שְׂ ְראֵ ִלית ׁ ֶשנִּ ּ ֵ ׂשאת ְל ֹכהֵ ן ּ ְ
וליִ שְׂ ָראֵ ל .וְ כָ ל ָמקוֹ ם ׁ ֶשיּ ֵׁש
גום .וְ אֵ יזוֹ  ,זוֹ אַ ְל ָמנָה ְל ֹכהֵ ן ּגָ דוֹ ל,
ִק ּ ּ ִׁ
דושין וְ י ֵׁש עֲ בֵ ָרה ,הַ וָ ּלָ ד הוֹ לֵ ְך אַ חַ ר הַ ּ ָפ ּ
ֲלוצָ ה ְל ֹכהֵ ן הֶ ְדיוֹ טַ ,מ ְמז ֶֶרת ּונְ ִתינָה ְליִ שְׂ ָראֵ לַּ ,בת יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ַמ ְמזֵר
גְּ ּ ׁ ָ
רושה וַ ח ּ
דושין ,הַ וָ ּלָ ד
דושין אֲ בָ ל י ֶׁש לָ ּה ַעל אֲחֵ ִרים ִק ּ ִׁ
ולנ ִָתין .וְ כָ ל ִמי ׁ ֶשאֵ ין לָ ּה ָעלָ יו ִק ּ ּ ִׁ
ְּ
ַמ ְמזֵר .וְ אֵ יזֶה ,זֶה הַ ָּבא ַעל אַ חַ ת ִמ ָּכל הָ עֲ ָריוֹ ת ׁ ֶש ַּב ּתוֹ ָרה .וְ כָ ל ִמי ׁ ֶשאֵ ין לָ ּה
דושין ,הַ וָ ּלָ ד ְכמוֹ ָת ּה .וְ אֵ יזֶה ,זֶה וְ לַ ד ִׁש ְפחָ ה
לֹא ָעלָ יו וְ לֹא ַעל אֲחֵ ִרים ִק ּ ּ ִׁ
וְ נ ְָכ ִרית:
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ָשא ִׁש ְפחָ ה,
)יג( ַר ִּבי טַ ְרפוֹ ן אוֹ ֵמר ,יְ כוֹ ִלין ַמ ְמז ִֵרים ִל ּ ָטהֵ רֵ ּ .כיצַ דַ .מ ְמזֵר ׁ ֶש ּנ ָ ׂ
יעזֶר אוֹ ֵמר ,ה ֲֵרי זֶה ֶעבֶ ד
נִמצָ א הַ ּ ֵבן ּ ֶבן חוֹ ִריןַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
הַ וָ ּלָ ד ָעבֶ דִׁ .ש ְח ְררוֹ ְ ,
ַמ ְמזֵר:
רע"ב ) -יג( ממזר שנשא שפחה  -ואפילו
לכתחלה יכול ממזר לישא שפחה כדי לטהר
את בניו .והלכה כר' טרפון .ומודה רבי טרפון

גמרא

שעבד שנשא ממזרת ,הולד ממזר ,שעבד אין
לו יחוס:

 -קדושין דף ע' ע"א

אמר רבה בר בר חנה כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו מעלה עליו
הכתוב כאילו חרשו לכל העולם כולו וזרעו מלח שנאמר ואלה העולים
מתל מלח תל חרשא אמר רבה בר רב אדא אמר רב כל הנושא אשה
לשום ממון הויין לו בנים שאינן מהוגנים שנאמר בה' בגדו כי בנים זרים
ילדו ושמא תאמר ממון פלט תלמוד לומר עתה יאכלם חדש את חלקיהם
ושמא תאמר חלקו ולא חלקה תלמוד לומר חלקיהם ושמא תאמר לזמן
מרובה ת"ל חדש מאי משמע אמר רב נחמן בר יצחק חדש נכנס וחדש יצא
וממונם אבד ואמר רבה בר רב אדא ואמרי לה אמר רבי סלא אמר רב
המנונא כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו אליהו כופתו והקדוש ברוך הוא
רוצעו.
)ע"ב( אמר רבי אבין בר רב אדא אמר רב כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו
כשהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו מעיד על כל השבטים ואין מעיד עליו
שנאמר שבטי יה עדות לישראל אימתי הוי עדות לישראל בזמן שהשבטים
שבטי יה אמר ר' חמא ברבי חנינא כשהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אין
משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל שנא' בעת ההיא נאם ה'
אהיה לאלהים לכל משפחות ישראל לכל ישראל לא נאמר אלא לכל
משפחות ]והמה[ יהיו לי לעם אמר רבה בר רב הונא זו מעלה יתירה יש
בין ישראל לגרים דאילו בישראל כתיב בהו והייתי להם לאלהים ]והמה[
יהיו לי לעם ואילו בגרים כתיב מי הוא זה ערב את לבו לגשת אלי נאם
ה' והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלהים:
רש"י על הגמרא
כאילו חרשו כו'  -משום דלא
יחוסם קרי להו תל מלח ,חרשא
בנים זרים  -מאשה פסולה לו
נסבה כדמסיים קרא יאכלם

יכלו להגיד
לשון חורש:
ולשם ממון
חדש את

חלקיהם ממון שנשאה לשמו יאכלם בחדש
אחד :ושמא תאמר חלקו  -כגון נכסי צאן
ברזל :ולא חלקה  -כגון נכסי מלוג דהיא לאו
איסורא עבדא שחזרה לינשא למיוחס :שאינה
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הוגנת  -פסולה לו :כופתו  -הלוקה בב"ד
כופתין שתי ידיו על העמוד במסכת מכות
)דף כב( כופתו קושרו :רוצעו  -מלקיהו

זוהר

ברצועה :ועל כלם  -כהנים לויים וישראלים:
עדות לישראל  -אותן שהן ישראל הוא מעיד
עליהן שהן משלו:

– בהר דף קח' ע"א

הו ְּביִ ְראָ הְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר
דו אֶ ת יְ ָי ְּביִ ְראָ הַ .מ ּ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,תהלים ב( ִעבְ ּ
הֲ ָדא ּ
ְ
כות
כות ׁ ָש ַמיִ םְ ּ .
)תהלים קיא( ֵר ִׁ
ובגִ ין ַּכך עוֹ ל ַמ ְל ּ
אשית חָ ְכ ָמה יִ ְראַ ת יְ ָי .וְ ָדא ַמ ְל ּ
יתא ׁ ֶשל
הוא ְ ּדכ ָֹּלאַ .מאן אוֹ כַ חְּ .ת ִפ ָּלהְּ ,בקַ ְד ִמ ָ
ׁ ָש ַמיִ ם .וְ ַעל ָ ּדא הַ אי ְּבקַ ְד ִמ ָ
יתא ּ
יה ,לָ א ׁ ַש ְריָא
דושה .וְ ִאי הַ אי לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ְלגַ ּ ֵב ּ
יַדְּ .בגִ ין ִ ּד ְבהַ אי ָעיֵיל ִל ְׁשאָ ר ְק ּ ּ ׁ ָ
ילאְּ ,בגִ ין ָּכ ְך )ויקרא טז( ְּבזֹאת ָי ֹבא אַ הֲ רֹן אֶ ל הַ ּק ֶֹד ׁש וְ גוֹ ' ְּכ ִתיב:
דושה ְל ֵע ָּ
יה ְק ּ ּ ׁ ָ
ּ ֵב ּ
טורין
יהו ָּכ ִפית ְּבאָ ח ֳָרא .וְ ַעל ָ ּדא עֲ בָ ִדין ּ ְפ ּ ִ
וְ הַ אי עוֹ ל לָ א ׁ ַש ְריָאְּ ,ב ַמאן ְ ּד ִא ּ
טוריןְּ .דהָ א ְׁשאָ ר
טוריןִ ,מ ָּכל ְׁשאָ ר ּ ְפ ּ ִ
כות ׁ ָש ַמיִ ם .וְ ִאי ֵמהַ אי עוֹ ל ּ ְפ ּ ִ
ֵמעוֹ ל ַמ ְל ּ
ְ
ובגִ ין ָּכך הֲ ווֹ אָ ְכלֵ י
לָ א ׁ ַש ְריָא ָעלֵ יהּ ְ ּד ַּבר נ ָׁשַ ,עד ְ ּד ִא ְׁש ְּתכַ ח ּגַ ֵּביהּ ְּבהַ אי עוֹ לְ ּ .
אוף הָ כָ א יֵצֵ א לַ חָ ְפ ִׁשי ִח ּנָםְּ .דהָ א ַעבְ ָ ּדא הֲוָ ה ,וְ כָ ל ַמה
יִ שְׂ ָראֵ ל ְּב ִמצְ ַריִ ם ִח ּנָםּ .
כות ׁ ָש ַמיִ ם .וְ אַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּד ִח ּנָם הֲווֹ עוֹ בָ דוֹ ִהי
הואְּ ,בלָ א עוֹ ל ַמ ְל ּ
ְּד ָע ִבידִ ,ח ּנָם ּ
יה נַיְ יחָ א:
יֵצֵ א לַ חָ ְפ ִׁשי ,וִ יהֵ א לֵ ּ
הוא אֲ ַתר
יה נַיְ יחָ א ,י ִ
ירו ,וְ ִא ְׁש ְּתכַ ח ּ ֵב ּ
ָהֲבין ָעלֵ יהּ עוֹ לֵ ,מהַ ּ
יהו ְּבחֵ ּ
ְלבָ ַתר ְ ּד ִא ּ
ירוְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר וְ ִאם
ירו .וְ ִאי ַּבר נ ָׁש יְ סָ ֵרב ְל ֵמ ּ ַ
ְ ּדאַ ּ ִפיק לֵ ּ
יפק ְלחֵ ּ
יה ְלחֵ ּ
אֲתר,
יה ְלהַ אי ַ
ֹאמר הָ עֶ בֶ ד אָ הַ ְב ִּתי אֶ ת אֲ דוֹ נִ י וְ גוֹ ' .הָ א וַ ַ ּדאי ּ ָפגִ ים לֵ ּ
אָ מֹר י ַ
יה .וְ ַעל ָ ּדא ַמה ְּכ ִתיב,
אר ּ
ילא ,וְ נ ִָטיל עוֹ ל ְ ּד ָמ ֵ
כותא ִ ּד ְל ֵע ָּ
ְ ּד ׁ ָש ִביק עוֹ ל ַמ ְל ּ ָ
ישוֹ אֲ דוֹ נָיו אֶ ל
ישוֹ אֶ ל הַ ֶ ּדלֶ ת וְ גוֹ ' .וְ ִהגִּ ׁ
ישוֹ אֲ דוֹ נָיו אֶ ל הָ אֱ ל ִֹהים וְ ִהגִּ ׁ
וְ ִהגִּ ׁ
יה ְדהָ ִכי נ ֵָמי ֱאל ִֹהים
הוא א ֲַתר ְ ּדפָ גִ ים לֵ ּ
הָ ֱאל ִֹהים .אֶ ל הָ ֱאל ִֹהים ְס ָתםְ .לגַ ּ ֵבי הַ ּ
ִא ְק ֵרי:
זוזָה) .דף ק"ח ע"ב( ְּבגִ ין ְ ּדהַ אי
אֲתר יִ ְת ְק ִריב ְלגַ ּ ֵב ּ
ולאָ ן ַ
ְּ
יה .אֶ ל הַ ֶ ּדלֶ ת אוֹ אֶ ל הַ ְמ ּ
יהו אַ ְכוָ ּ ון
ילאְ ּ ,
הוא ִ ּד ְל ֵע ָּ
ַ
זוזָה ִא ְק ֵרי ,וְ הָ א ִא ְּת ַמר .וְ כֵ יוָ ן ְ ּד ִא ּ
ומ ּ
אֲתר ּ ִפ ְתחָ א ּ
הוא
יה ְּבג ּופֵ ּ
יה ֵּב ּ
ימו ִא ְׁש ְּתאַ ר ַּבהֲ ֵד ּ
ְלאַ ְפ ּגָ ָמא ְלהַ אי ַ
יה הֲ ָדא ּ
הוא ּ ְפגִ ּ
אֲתר ,הַ ּ
ִד ְכ ִתיב ,וְ ָרצַ ע אֲדוֹ נָיו אֶ ת אָ זְ נוֹ ַּב ּ ַמ ְרצֵ ַע וַ עֲ בָ דוֹ ְלעוֹ לָ םֶ .יהֱוֵ י ַע ְב ָ ּדא ְּתחוֹ ת
יהַ ,עד ׁ ַש ּ ָתא ְ ּדיוֹ ְבלָ א:
אר ּ
ַרגְ לוֹ י ְ ּד ָמ ֵ
ילא.
אֲתר ,עֲ שִׂ יָּה ְל ֵע ָּ
יעה ּ ָתלֵ י ְּבהַ אי ַ
מוהָ  .אֲבָ ל ְׁש ִמ ָ
ַ
אֶ ת אָ זְ נוֹ
אֲמאי .הָ א אוֹ ְק ּ
יהו ְל ִא ְתקָ ְרבָ א
יבו ְל ּ ָ
ְּ
ימו ְ ּד ִל ַּביְ ּ
וו ִּב ְר ִח ּ
טורא ְ ּד ִסינַי ,וַ הֲ ּ
ובגִ ין ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל ַּכד ְק ִר ּ
ְ
יתא,
יעה ְּבקַ ְד ִמ ָ
יעהְּ ,דהָ א ְׁש ִמ ָ
ימו עֲ שִׂ יָּה לַ ּ ְׁש ִמ ָ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך
ְ ּל ּ ְ
הוא ,אַ ְק ִ ּד ּ
ּ
הוא ּ ָפגִ ים ְלהַ אי
יטה ּ ַת ְליָא .וְ ַעל ָ ּדא
יעה ְּבהַ אי ְׁש ִמ ָ
ולבָ ַתר עֲ שִׂ יָּהְׁ .ש ִמ ָ
ְּ
ּ
הוא
ימו ּ ֵביהּ  .וְ לָ א יִ ְׁש ְּתאַ ר
יעה ִ ּדילֵ ּ
יעה ,יִ ְת ּ ְפגִ ים ְׁש ִמ ָ
ְׁש ִמ ָ
ּ
יה ,וְ יִ ְׁש ְּתאַ ר ּ ְפגִ ּ
יה,
הוא קַ ּ ֵמ ּ
אֲתר ְ ּדפָ גִ ים ,וְ יִ ְת ּ ְפגִ ים
ַ
הוא
אר ּ
ַע ְב ָ ּדא ְל ָמ ֵ
ּ
יהַ ,עד ְ ּדיִ ְתקָ ֵרב ְלהַ ּ
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חק לישראל – פרשת בהר יום ג'
ישוֹ ֲא ֹדנָיו אֶ ל הָ ֱאל ִֹהים ְס ָתםְּ ,כ ָמה
ובגִ ין ָּכ ְך ,וְ ִהגִּ ׁ
ימוְ ּ .
הוא ּ ְפגִ ּ
וְ יִ ְׁש ְּתאַ ר ּ ֵביהּ הַ ּ
ימנָא .וְ ַעל ָ ּדא ,וְ ׁ ָש ְב ָתה הָ אָ ֶרץ ׁ ַש ָּבת לַ יְ ָי:
ְּדאוֹ ִק ְ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ד'
)יג( היה עומד בתפלה ונטפו מי רגליו על ברכיו ממתין עד שיכלו המים וחוזר למקום
שפסק ואם שהה כדי לגמור את התפלה חוזר לראש:
)יד( וכן המשתין מים שוהה כדי הילוך ד' אמות ואחר כך יתפלל ומשהתפלל שוהה אחר
תפלתו כדי הילוך ארבע אמות ואחר כך משתין כדי שיפסוק דברי התפלה מפיו:
)טו( כוונת הלב כיצד כל תפלה שאינה בכוונה אינה תפלה ואם התפלל בלא כוונה
חוזר ומתפלל בכוונה מצא דעתו משובשת ולבו טרוד אסור לו להתפלל עד שתתיישב
דעתו לפיכך הבא מן הדרך והוא עיף או מיצר אסור לו להתפלל עד שתתיישב דעתו
אמרו חכמים ישהה שלשה ימים עד שינוח ותתקרר דעתו ואח"כ יתפלל:

ð"òì

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