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חק לישראל – פרשת בחוקותי יום ג'
תורה -

ויקרא פרק כו'

אתי אֶ ְתכֶ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ִמ ְהיֹת לָ הֶ ם עֲ בָ ִדים
אֲשר הוֹ צֵ ִ
)יג( אֲנִ י יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם ׁ ֶ
ְ
אתי
יות) :יג( אֲ נִ י יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם אֲ ׁ ֶשר הוֹ צֵ ִ
וָ אֶ ְׁשבּ ֹר ֹ
מטֹת עֻ ְ ּלכֶ ם וָ אוֹ לֵ ך אֶ ְתכֶ ם קוֹ מֲ ִמ ּ ּ

יות:
אֶ ְתכֶ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ְהיֹת לָ הֶ ם עֲ בָ ִדים וָ אֶ ְׁשבּ ֹר ֹ
מטֹת עֻ ְ ּלכֶ ם וָ אוֹ לֵ ְך אֶ ְתכֶ ם קוֹ מֲ ִמ ּ ּ

)יג(

אֲ נָא יְ ָי אֱלָ הֲ כוֹ ן ִ ּדי אַ ּ ֵפ ִקית י ְָתכוֹ ן ֵמאַ ְר ָעא ְד ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ְ ּל ֶמ ֱהוֵי ְלהוֹ ן ַע ְב ִ ּדין וְ ַת ָּב ִרית נִ יר ַע ְמ ַמ ּיָא ִמנְּ כוֹ ן וְ ַד ָּב ִרית
י ְָתכוֹ ן ְלחֵ ירו ָּתא:

עו
עו ִלי וְ לֹא ַתעֲ שׂ ּו אֵ ת ּ ָכל הַ ּ ִמצְ וֹ ת הָ אֵ ּ ֶלה) :יד( וְ ִאם לֹא ִת ְׁש ְמ ּ
)יד( וְ ִאם לֹא ִת ְׁש ְמ ּ
ימ ִרי וְ לָ א ַת ְע ְּבדוּן יָת ָּכל ּ ִפ ּקו ַּד ּיָא
ִלי וְ לֹא ַתעֲ שׂ ּו אֵ ת ָּכל ַה ּ ִמצְ וֹ ת הָ אֵ ּלֶ ה) :יד( וְ ִאם לָ א ְתקַ ְּבלוּן ְלמֵ ְ
הָ ִא ּ ֵלין:

סו וְ ִאם אֶ ת ִמ ְׁש ּ ָפ ַטי ִּתגְ ַעל נ ְַפ ְׁשכֶ ם ְל ִב ְל ִּתי עֲ שׂ וֹ ת אֶ ת ָּכל
)טו( וְ ִאם ְּבחֻ ּק ַֹתי ִּת ְמאָ ּ
סו וְ ִאם אֶ ת ִמ ְׁש ּפָ ַטי ִּתגְ ַעל נ ְַפ ְׁשכֶ ם
יתי) :טו( וְ ִאם ְּבחֻ ּק ַֹתי ִּת ְמאָ ּ
ִמצְ וֹ ַתי ְלהַ ְפ ְרכֶ ם אֶ ת ְּב ִר ִ
יתי:
ְל ִב ְל ִּתי עֲ שׂ וֹ ת אֶ ת ָּכל ִמ ְצוֹ ַתי ְלהַ ְפ ְרכֶ ם אֶ ת ְ ּב ִר ִ

)טו( וְ ִאם ִּב ְקי ַָמי ְּתקוֹ צוּן וְ ִאם יָת ִ ּדינַי ְּת ַרחֵ ק

נ ְַפ ְׁשכוֹ ן ְּב ִדיל ְדלָ א ְל ֶמ ְע ַּבד יָת ָּכל ּ ִפ ּקוֹ ַדי ְלאַ ְׁשנָיו ְּתכוֹ ן יָת ְקי ִָמי:

)טז( אַ ף אֲנִ י אֶ עֱ ֶ ׂשה זֹּאת לָ כֶ ם וְ ִהפְ קַ ְד ִּתי עֲ לֵ יכֶ ם ּ ֶבהָ לָ ה אֶ ת הַ ּ ׁ ַשחֶ פֶ ת וְ אֶ ת
הו אֹ יְ בֵ יכֶ ם:
הַ ּקַ ַ ּדחַ ת ְמכַ לּ וֹ ת ֵעינַיִ ם ּ ְ
ומ ִדיבֹת נָפֶ ׁש ּוזְ ַר ְע ּ ֶתם לָ ִריק ז ְַרעֲ כֶ ם וַ ֲאכָ לֻ ּ
שה ּזֹאת לָ כֶ ם וְ ִה ְפקַ ְד ִּתי עֲ לֵ יכֶ ם ּ ֶבהָ לָ ה אֶ ת הַ ּ ׁ ַשחֶ פֶ ת וְ אֶ ת הַ ּקַ ַ ּדחַ ת ְמכַ ּלוֹ ת
)טז( אַ ף אֲנִ י אֶ עֱ ֶ ׂ
ֵעינַיִ ם ּ ְ
הו אֹ יְ בֵ יכֶ ם) :טז( אַ ף אֲ נָא אֶ ְע ַּבד ָ ּדא ְלכוֹ ן וְ אַ ְס ַער
ומ ִדי ֹבת נָפֶ ׁש ּוזְ ַר ְע ּ ֶתם לָ ִריק זַ ְרעֲ כֶ ם וַ אֲ כָ לֻ ּ
ֵיה ַּבעֲ לֵ י
ֵיכלֻ ּנ ּ
עֲ לֵ יכוֹ ן ַּבהֶ ְל ּ ָתא יָת ׁ ַשחֶ ְפ ּ ָתא וְ יָת קַ ַ ּד ְח ּ ָתא ְמחַ ּ ְׁשכָ ן ַעיְ נִ ין ו ַּמ ּ ְפחַ ן נְ פָ ׁש וְ ִתזְ ְרעוּן ְל ֵריקָ נוּן ְזַרעֲ כוֹ ן וְ י ְ
ְדבָ בֵ יכוֹ ן:

דו בָ כֶ ם שׂ נְ אֵ יכֶ ם וְ נ ְַס ּתֶ ם וְ אֵ ין ר ֵֹדף
)יז( וְ נ ַָת ִּתי פָ נַי ָּבכֶ ם וְ נִ ּגַ ְפ ּ ֶתם ִל ְפנֵי אֹ יְ בֵ יכֶ ם וְ ָר ּ
דו בָ כֶ ם שׂ נְ אֵ יכֶ ם וְ נ ְַס ּ ֶתם וְ אֵ ין ר ֵֹדף
אֶ ְתכֶ ם) :יז( וְ נ ַָת ִּתי פָ נַי ָּבכֶ ם וְ נִ ּגַ ְפ ּ ֶתם ִל ְפנֵי אֹ יְ בֵ יכֶ ם וְ ָר ּ
אֶ ְתכֶ ם:

קֳדם ַּבעֲ לֵ י ְדבָ בֵ יכוֹ ן וְ יִ ְר ּדוּן ְּבכוֹ ן סַ נְ אֵ יכוֹ ן וְ ֵת ִע ְירקוּן וְ לֵ ית ְ ּד ָר ִדיף
)יז( וְ אֶ ּ ֵתן רוּגְ זִ י ְּבכוֹ ן וְ ִת ּ ַת ְּברוּן ָ

י ְָתכוֹ ן:

רש"י
)יג( אני ה' אלהיכם  -כדאי אני שתאמינו בי
שאני יכול לעשות כל אלה שהרי הוצאתי
אתכם מארץ מצרים ועשיתי לכם נסים
גדולים :מטת  -כמין יתד בשני ראשי העול
המעכבים המוסרה שלא תצא מראש השור
ויתיר הקשר כמו )ירמיה כז( עשה לך מוסרות
ומוטות קביליי"א בלע"ז :קוממיות  -בקומה
זקופה:
)יד( ואם לא תשמעו לי  -להיות עמלים
בתורה .ולדעת מדרש חכמים יכול לקיום
המצות כשהוא אומר ולא תעשו וגו' הרי קיום
מצות אמור הא מה אני מקיים ואם לא
תשמעו לי להיות עמלים בתורה ומה ת"ל לי
אין לי אלא זה המכיר את רבונו ומתכוין
למרוד בו וכן בנמרוד )בראשית י( גבור ציד

לפני ה' שמכירו ומתכוין למרוד בו וכן באנשי
סדום )שם יג( רעים וחטאים לה' מאד
מכירים את רבונם ומתכוונים למרוד בו :ולא
תעשו ) -ת"כ( משלא תלמדו לא תעשו הרי
שתי עבירות:
)טו( ואם בחקתי תמאסו  -מואס באחרים
העושים :משפטי תגעל נפשכם  -שונא
החכמים :לבלתי עשות  -מונע את אחרים
מעשות :את כל מצותי  -כופר שלא צויתים
לכך נאמר את כל מצותי ולא נאמר את כל
המצות :להפרכם את בריתי  -כופר בעיקר
הרי שבע עבירות הראשונה גוררת השניה וכן
עד השביעית ואלו הן .לא למד .ולא עשה.
מואס באחרים העושים .שונא את החכמים.
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חק לישראל – פרשת בחוקותי יום ג'
מונע את האחרים .כופר במצות .כופר
בעיקר:
)טז( והפקדתי עליכם  -יד וצויתי עליכם:
שחפת  -חולי שמשחף את הבשר אנפולי"ש
בלע"ז דומה לנפוח שהוקלה נפיחתו ומראית
פניו זעופה :קדחת  -חולי שמקדיח את הגוף
ומחממתו ומבעירו כמו )דברים לב( כי אש
קדחה באפי :מכלות עינים ומדיבת נפש -
העינים צופות וכלות לראות שיקל וירפא וסוף
שלא ירפא וידאבו הנפשות של משפחתו
במותו .כל תאוה שאינה באה ותוחלת
ממושכה קרויה כליון עינים :וזרעתם לריק -
תזרעו ולא תצמח ואם תצמח ואכלוהו
אויביכם:
)יז( ונתתי פני  -פנאי שלי פונה אני מכל
עסקי להרע לכם :ורדו בכם שנאיכם -
כמשמעו ישלטו בכם .אגדת ת"כ מפרשה זו:
אף אני אעשה זאת  -איני מדבר אלא באף
וכן אף אני אלך עמם בקרי :והפקדתי עליכם
 שיהיו המכות פוקדות אתכם מזו לזו עדשהראשונה פקודה אצלכם אביא אחרת
ואסמכנה לה :בהלה  -מכה המבהלת את
הבריות ואיזו זו מכת מותן :את השחפת  -יש
לך אדם שהוא חולה ומוטל במטה אבל בשרו
שמור עליו ת"ל שחפת שהוא נשחף או עתים
שהוא נשחף אבל נוח ואינו מקדיח ת"ל ואת
הקדחת מלמד שהוא מקדיח או עתים שהוא
מקדיח וסבור הוא בעצמו שיחיה ת"ל מכלות
עינים או הוא אינו סבור בעצמו שיחיה אבל

נביא

אחרים סבורים שיחיה ת"ל ומדיבות נפש:
וזרעתם לריק זרעכם  -זורעה ואינה
מצמחת ומעתה מה אויביכם באים ואוכלים
ומה ת"ל ואכלוהו אויביכם הא כיצד זורעה
שנה ראשונה ואינה מצמחת שנה שניה מצמחת
ואויבים באים ומוצאים תבואה לימי המצור
ושבפנים מתים ברעב שלא לקטו תבואה
אשתקד .ד"א וזרעתם לריק זרעכם כנגד
הבנים והבנות הכתוב מדבר שאתה עמל בהם
ומגדלן והחטא בא ומכלה אותם שנאמר
)איכה ב( אשר טפחתי ורביתי אויבי כלם:
ונתתי פני בכם  -כמו שנאמר בטובה ופניתי
אליכם כך נאמר ברעה ונתתי פני משלו משל
למלך שאמר לעבדיו פונה אני מכל עסקי
ועוסק אני עמכם לרעה :ונגפתם לפני
איביכם ) -ת"כ( שיהא המות הורג אתכם
מבפנים ובעלי דבביכון מקיפין אתכם מבחוץ:
ורדו בכם שנאיכם ) -ת"כ( שאיני מעמיד
שונאים אלא מכם ובכם שבשעה שאומות
העולם ע"א עומדים על ישראל אינם
מבקשים אלא מה שבגלוי שנאמר )שופטים ו(
והיה אם זרע ישראל ועלה מדין ועמלק ובני
קדם וגו' ויחנו עליהם וישחיתו את יבול
הארץ אבל בשעה שאעמיד עליכם מכם
ובכם הם מחפשים אחר המטמוניות שלכם
וכן הוא אומר )מיכה ג( ואשר אכלו שאר עמי
ועורם מעליהם הפשיטו וגו' :ונסתם  -מפני
אימה :ואין רודף אתכם  -יט מבלי כח:

– ירמיה פרק יז' ח'-יב'

יובַ ל יְ ׁ ַש ַּלח ׁ ָש ָר ׁ ָשיו וְ לֹא יִ ְראֶ }יִ ְראֶ ה{ ִּכי ָיבֹא
תול ַעל ַמיִ ם וְ ַעל ּ
)ח( וְ הָ יָה ְּכעֵ ץ ׁ ָש ּ
פ ִרי) :ח( ויהי
יש ֵמעֲ שׂ וֹ ת ּ ֶ
צ ֶֹרת לֹא יִ ְדאָ ג וְ לֹא י ִָמ ׁ
וב ְׁשנַת ַּב ּ
הו ַרעֲ נָן ּ ִ
חֹם וְ הָ יָה ָעלֵ ּ
כאילן דשתיל על מבוע דמין ועל נגרין ישלח שורשוהי ולא יחזי ארי ייתי חומא ויהון טרפוהי עבוף
ובשנת בצורתא לא יתר ולא יפסוק מלמעבד פרין:

נו:
הוא ִמי י ֵָד ֶע ּ ּ
)ט( ָעקֹב הַ ֵּלב ִמכּ ֹל וְ אָ נ ֻׁש ּ
יש ִּכ ְד ָרכָ ו \} ִּכ ְד ָרכָ יו\{ ִּכ ְפ ִרי
)י( אֲ נִ י יְ הֹוָ ה חֹקֵ ר לֵ ב בּ ֹחֵ ן ְּכלָ יוֹ ת וְ לָ ֵתת ְל ִא ׁ
מעֲ לָ לָ יו) :י( אנא יי חקר לבא בחר כוליתא ולמתן לאנש כאורחתיה כפירי עובדוהי:
ַ
)ט( נביל לבא מכולא ותקיף הוא מן ידעיניה:
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נו
ֶׁ
ֹשה
)יא( ק ֵֹרא ָדגַ ר וְ לֹא יָלָ ד ע ֶ ׂ
עשר וְ לֹא בְ ִמ ְׁש ּ ָפט ַּבחֲצִ י י ָָמו \}י ָָמיו\{ י ַַעזְ בֶ ּ ּ
היֶה נָבָ ל) :יא( הא כקוראה דמכנש בעין דלא דיליה ומשחין אפרוחין דבתרוהי לא
ובאַ ח ֲִריתוֹ יִ ְ
ְּ
יהכון כן כל גבר רשיע דקני נכסין דלא בדינא בפלגות יומוהי שביק להון ובסופיה מתקרי רשיעיא:
נו) :יב( פורענותא תתעביד מניה מן קדם
)יב( ִּכ ּ ֵסא כָ בוֹ ד ָמרוֹ ם ֵמ ִר ׁ
אשוֹ ן ְמקוֹ ם ִמ ְק ָ ּד ׁ ֵש ּ
דשכנתיה על כורסי יקרא בשמי מרומא עיל מן אולא מקביל אתר בית מקדשנא:

רש"י
)ח( ולא יראה  -העץ כי יבא חום .בצורת -
לשון רעב פאמצ"א בלעז ,ל"א בצורת לשון
מבצר וכן חברו מנחם .לא ידאג  -לא יפחד:
)ט( עקוב הלב  -מלא תואנה ועקובה מכל
רעה .ואנוש  -לשון חולי וחליו הוא זה .מי
ידענו  -הוא סבור מי ידענו אני ה' חוקרו:
)יא( קורא דגר  -קוק"ו גלונצנ"ט בלעז .ולא
ילד  -הקורא הזה מושך אחריו אפרוחים
שלא ילד .דגר  -ציפצוף שמצפצף העוף בקולו

כתובים

למשוך אפרוחין אחריו ואלו שהקורא דגר לא
ילכו אחריו משיגדלו שאינם מינו כך עושה
עושר ולא במשפט .יהיה נבל  -מתקרי
רשיעא:
)יב( כסא כבוד וגו'  -לפי שבא לומר כל
עוזביך יבושו מתחיל בקילוסו של מקום
ומדבר לפניו אתה שכסא כבוד ומרו' מראשי'
בריאות עולם ומכוון כנגד מקדשנו:

 -משלי כט' יט'-כג'

)יט( ִּב ְדבָ ִרים לֹא יִ וָ ּסֶ ר ָעבֶ ד ִּכי י ִָבין וְ אֵ ין ַמעֲ נֶה:

)יט( במלי לא מתרדי עבדא דידע גיר ולא

בליע:

נו:
ית ִא ׁ
)כ( חָ זִ ָ
יש אָ ץ ִּב ְדבָ ָריו ִּת ְקוָ ה ִל ְכ ִסיל ִמ ּ ֶמ ּ ּ

)כ( אין חזיתא גברא דמערקלין מלוי סכויא

דטב הוא סכלא מניה:

ְמפַ ּנֵק ִמ ּנֹ ַער ַעבְ ּדוֹ וְ אַ ח ֲִריתוֹ יִ ְהיֶה ָמנוֹ ן:

)כא(
ובאחריתיה יהי מנסח:

יש אַ ף יְ גָ ֶרה ָמדוֹ ן ּובַ ַעל חֵ ָמה ַרב ּ ָפ ׁ ַשע:
)כב( ִא ׁ

)כא( מתפנק מן טליותיה לעבדא נהוי

)כב( גברא רגזנא מגרג תיגרי וגברא חמתנא

סגיעין חובוי:

ושפַ ל ר ּוחַ יִ ְתמ ְֹך ָּכבוֹ ד:
נו ּ ְׁ
ּגַ אֲ וַ ת אָ ָדם ּ ַת ְׁש ּ ִפילֶ ּ ּ

)כג(
דמכיכא רוחיה נפלג יקרא:

)כג( רמותא דבר נשא תשפלניה ומן

רש"י
)יט( כי יבין ואין מענה  -כיון שרואהו
שמוכיחו שותק והוא חוזר ומקלקל לכך צריך
ליסרו במכות ועונשין ולא דבר עם עבד ממש
אלא על כל הממרי' דברי השופטים:
)כ( אץ בדבריו  -ממהר ונבהל להשיב .תקוה
לכסיל ממנו  -יש לכסיל תקוה יותר ממנו:
)כא( מפנק מנער עבדו  -יצר הרע .מנון -
שליט וכן לפני שמש ינון שמו )תהלים עב( וכן

כל נין שבמקרא שהנין קם תחת אביו לשלוט
בנכסיו:
)כב( איש אף יגרה מדון  -כמשמעו מדון
מדת הדין:
)כג( יתמוך כבוד  -יקרב אל הכבוד ותומך בו
תמיד:
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משנה

 -קדושין פרק ד'

ֲרורי,
לו ִמ ָּבבֶ לַּ ,כ ֲהנֵיְ ,לוִ ּיֵי ,יִ שְׂ ְראֵ לֵ י ,חֲלָ לֵ יּ ,ג ֵֵרי ,וַ ח ּ ֵ
)א( עֲ ָ ׂ
ש ָרה יוֹ חָ ִסין ָע ּ
ֲסופֵ יַּ .כהֲ נֵי ְלוִ ּיֵי וְ יִ שְׂ ְראֵ לֵ י ,מֻ ּ ָת ִרים לָ בוֹ א זֶה בָ ֶזה.
ַמ ְמז ֵֵריִ ,
תוקֵ י ,וַ א ּ
נְתינֵיְׁ ,ש ּ
ֲרורי ַמ ְמז ֵֵרי
ֲרורי ,מֻ ּ ָת ִרים לָ בוֹ א זֶה ָּבזֶהֵ .ג ֵרי וַ ח ּ ֵ
ְלוִ ּיֵי יִ שְׂ ְראֵ לֵ י חֲלָ לֵ י ּג ֵֵרי וַ ח ּ ֵ
סופֵ יֻ ּ ,כ ָּלם מֻ ּ ָת ִרין לָ בוֹ א זֶה בָ זֶה:
ּ ִ
תוקֵ י וַ אֲ ּ
ונְתינֵי ְׁש ּ
רע"ב ) -א( עשרה יוחסין עלו מבבל -
שהפריש עזרא כל הפסולים שהיו בבבל
והוליכן עמו ,כדי שלא יתערבו עם
המיוחסין ,מאחר שאין שם ב"ד :חללי -
כהנים שנולדו מן הפסולות לכהונה ,כגון
אלמנה לכהן גדול ,גרושה חללה זונה לכהן
הדיוט :חרורי  -עבדים משוחררים :נתיני -
גבעונים שמלו בימי יהושע ,ונאסרו לבא

בקהל :שתוקי ואסופי  -מפרש להו ואזיל:
גיורי וחרורי ממזרין כו' כולם מותרין לבא
זה בזה  -דקהל גרים לא אקרי קהל ,ולא
הוזהרו ממזרים לבא בקהל גרים .אבל לויי
וישראלי בממזרי לא .ושתוקי ואסופי ספק
ממזרים הם ומותרין להתערב בממזר ודאי,
דאמרינן בקהל ודאי הוא דלא יבא ,הא בקהל
ספק יבא:

ֲסופֵ י,
הוא ַמ ִּכיר אֶ ת ִא ּמוֹ וְ אֵ ינוֹ ַמ ִּכיר אֶ ת אָ ִביו .וַ א ּ
תוקֵ י ,כּ ֹל ׁ ֶש ּ
)ב( וְ אֵ לּ ּו הֵ ם ְׁש ּ
אול הָ יָה קוֹ ֵרא
כּ ֹל ׁ ֶש ּ ֶנאֱסַ ף ִמן הַ ּ ׁש ּוק וְ אֵ ינוֹ ַמ ִּכיר לֹא אָ ִביו וְ לֹא ִא ּמוֹ  .אַ ָּבא ׁ ָש ּ
דוקֵ י:
תוקֵ יְּ ,ב ּ
ִל ְׁש ּ
רע"ב ) -ב( שתוקי ,כל שהוא מכיר את
אמו  -שקורא אבא ,ואמו משתקתו :בדוקי -

שבודקין את אמו .אם אמרה לכשר נבעלתי,
הולד כשר .והלכה כאבא שאול:

הודה אוֹ סֵ רַ .ר ִּבי
סורים לָ בוֹ א בַ ּקָ הָ ל ,מֻ ּ ָת ִרים לָ בוֹ א זֶה בָ זֶהַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
)ג( ָּכל הָ אֲ ּ ִ
וספֵ קָ ן[
וספֵ קָ ן ] ְּבוַ ָּדאָ ןְ ּ ,
יעזֶר אוֹ מֵ ר ,וַ ָ ּדאָ ן ְּבוַ ָ ּדאָ ן ,מֻ ּ ָתר .וַ ָ ּדאָ ן ִּב ְספֵ קָ ןְ ּ ,
אֱל ֶ
ִ
כותי:
אֲסופי ,וְ ּ ִ
ִּ
תוקי,
סור .וְ אֵ לּ ּו הֵ ן הַ ְּספֵ קוֹ תְׁ ,ש ּ ִ
ִּב ְספֵ קָ ן ,אָ ּ
רע"ב ) -ג( כל האסורים לבא בקהל -
אע"ג דתנינן לה ברישא ממזרי ונתיני וכו'
מותרים לבא זה בזה ,הא קמ"ל כגון גר
עמוני ומואבי עם ממזר שתוקי ואסופי :ר"י
אוסר  -מפרש בגמרא דהכי קאמר ,אפילו ר'
יהודה שאוסר גר בממזרת ,הני מילי גר של
שאר נכרים שמותר לבא בקהל הוא דאסור
בממזרת לרבי יהודה דס"ל קהל גרים אקרי
קהל ,אבל גר עמוני ומואבי שאסור לבא
בקהל מודה רבי יהודה שמותר בממזרת :ודאן

בודאן מותר  -כגון ממזרי בנתיני :ודאן
בספיקן  -ממזרי ונתיני בשתוקי ואסופי:
ספיקן בספיקן  -שתוקי בשתוקית ,ואסופי
באסופית ,ואסופי בשתוקית .אע"פ שזה ספק
וזה ספק אסור ,שמא זה כשר וזה פסול.
והלכה כרבי אליעזר :כותי  -הוי ספיקייהו,
לפי שאין בקיאין בתורת גטין וקדושין.
והאידנא עשאום כנכרים גמורים לכל
דבריהם:

)ד( הַ ּנוֹ ֵׂשא ִא ּ ׁ ָשה כֹהֶ נֶת ,צָ ִר ְ
יך ִלבְ ּדוֹ ק אַ ח ֲֶריהָ אַ ְר ַּבע ִא ּ ָמהוֹ ת ׁ ֶשהֵ ן ְׁשמוֹ נֶהִ ,א ּ ָמ ּה
אֲבי אָ ִביהָ וִ ִא ּ ָמ ּה.
וְ אֵ ם ִא ּ ָמ ּה ,וְ אֵ ם אֲ ִבי ִא ּ ָמה וְ ִא ּ ָמ ּה ,וְ אֵ ם אָ ִביהָ וְ ִא ּ ָמ ּה ,וְ אֵ ם ִ
יפין עֲ לֵ יהֶ ן עוֹ ד אֶ חָ ת:
ְלוִ יָּה וְ יִ שְׂ ְראֵ ִלית ,מוֹ ִס ִ

רע"ב ) -ד( ארבע אמהות  -ב' מצד האב
וב' מצד האם :שהם שמנה  -ארבע מן האב.
וארבע מן האם .ואלו הן ,אמה ,אם אמה,
אם אבי אמה ,אם אם אבי אמה ,אם אביה,

אם אם אביה ,אם אבי אביה ,אם אם אבי
אביה .בודקים בהם שלא היה באחת מהן מן
הפסולות :ואם היתה לויה וישראלית  -וכהן
בא לכנסה :מוסיפין עליהן עוד אחת  -אם
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אחת בכל זוג וזוג .כגון אמה ואם אמה ואם
אם אמה ,וכן כולם .והא דבדקינן באמהות
ולא בדקינן באבות שמא יש פסול באביה או
באבי אביה ,משום דדרך האנשים כשמגנין זה
את זה מתוך קטטה ,מגנין ביוחסין ,ואם היה
שום פסול מצד האבות היה ידוע .אבל הנשים
אין זו מגנה את זו בפסול יחס אלא בזנות,
וכי איכא בהו מילתא בפסול יוחסין לית ליה
קלא .ולא נאמרה חיוב בדיקה זו אלא

במשפחה שקרא עליה ערער ,אבל משפחה
שאין בה חשד אינו צריך לבדוק ,שכל
המשפחות בחזקת כשרות הן עומדות .והאיש
בלבד הוא שצריך לבדוק כשבא לישא אשה
ממשפחה שיש בה חשד ,אבל כהנת שבאת
לינשא אינה צריכה לבדוק אחר האיש ,שלא
הוזהרו כשרות לינשא לפסולים ,וכהנת
מותרת לכתחלה להנשא לגר ולחלל ,וכ"ש
לויה וישראלית:

ול ַמ ְעלָ ה ,וְ לֹא ִמן
דוכָ ן ּ ְ
)ה( אֵ ין בּ וֹ ְד ִקין לֹא ִמן הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ּ ְ
ול ַמ ְעלָ ה ,וְ לֹא ִמן הַ ּ ּ
קו אֲבוֹ ָתיו ִמ ּ ׁשוֹ ְט ֵרי הָ ַר ִּבים וְ גַ ָּבאֵ י צְ ָדקָ ה,
סַ נְהֶ ְד ִרין ּ ְ
ול ָמ ְעלָ ה .וְ כֹל ׁ ֶשהֻ ְחזְ ּ
ְ
יאין לַ ְּכהֻ ּנָה וְ אֵ ינוֹ צָ ִריך ִל ְב ּדוֹ ק אַ ח ֲֵריהֶ ןַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,אַ ף ִמי ׁ ֶשהָ יָה
ַמ ּ ִׂש ִ
תום ֵעד ְּב ַע ְרכֵ י הַ יְ ׁ ָשנָה ׁ ֶשל צִ ּפוֹ ִריַ .ר ִּבי חֲנִ ינָא ּ ֶבן אַ נְ ִטיגְ נוֹ ס אוֹ ֵמר ,אַ ף ִמי
חָ ּ
ׁ ֶשהָ יָה מֻ ְכ ּ ָתב ְּב ִא ְס ְט ַר ְטיָא ׁ ֶשל ֶמלֶ ךְ:
רע"ב ) -ה( אין בודקין מן המזבח ולמעלה
 התחיל לבדוק באמהות ומצא שאבי אביהשימש על גבי המזבח א"צ לבדוק אחר אם
אבי אביה ,דכיון דבנה שמש ע"ג המזבח
בידוע שמיוחס היה :ולא מן הדוכן ולמעלה
 אם מצא שהיה משורר על הדוכן :ולא מןהסנהדרין ולמעלה  -ודוקא מן הסנהדרין
שבירושלים ואפילו מאותן שדנין דיני ממונות
בלבד ,שלא היו מעמידין מן הסנהדרין
בירושלים אלא כהן ולוי וישראל מיוחס,
שנאמר )במדבר י"א( והתיצבו שם עמך,

בדומין לך ביחס ובחכמה :וגבאי צדקה -
כיון דמנצו בהדי אינשי ,שממשכנין על הצדקה
ואפילו בערב שבת ,אי הוה בהו מלתא ,קלא
הוה להו :בערכי ישנה של צפורי -
בסנהדראות של עיר ששמה ישנה ,הסמוכה
לצפורי :ערכי  -סנדראות שהיו עורכין
ומסדרין היחסין :אסטרטיא של מלך -
בחלוקת חודש בחודש לצאת למלחמת בית
דוד משפחה פלונית בחודש פלוני .ולא היו
יוצאים למלחמה אלא מיוחסין ,שתהא זכותן
וזכות אבותן מסייעתן:

ָשא חֲלָ לָ הִּ ,ב ּתוֹ ְּכ ׁ ֵש ָרה
סולָ ה ִמן הַ ְּכהֻ ּנָה ְלעוֹ לָ ם .יִ שְׂ ָראֵ ל ׁ ֶש ּנ ָ ׂ
)ו( ַּבת חָ לָ ל זָכָ רְ ּ ,פ ּ
הודה אוֹ ֵמרַּ ,בת
סולָ ה לַ ְּכהֻ ּנָהַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
לַ ְּכהֻ ּנָה .חָ לָ ל ׁ ֶש ּנ ָ ׂ
ָשא בַ ת יִ שְׂ ָראֵ לִּ ,ב ּתוֹ ּ ְפ ּ
ּגֵ ר זָכָ ר ְּכבַ ת חָ לָ ל זָכָ ר:
רע"ב ) -ו( בת חלל זכר פסולה מן הכהונה
לעולם  -בת בנו או בת בן בנו ,עד סוף כל
הדורות .אבל בת בתו מישראל כשרה לכהונה,

דבת חלל עצמה מישראל כשרה לכהונה :בת
גר זכר  -אפילו מישראלית ,פסולה לכהונה
כבת חלל זכר:

ָשא גִ ּיוֹ ֶרתִּ ,ב ּתוֹ ְּכ ׁ ֵש ָרה לַ ְּכהֻ ּנָה.
יעזֶר ֶּבן יַעֲ קֹב אוֹ ֵמר ,יִ שְׂ ָראֵ ל ׁ ֶש ּנ ָ ׂ
)ז( ַר ִּבי א ֱִל ֶ
ָשא גִ ּיוֹ ֶרתִּ ,ב ּתוֹ
ָשא בַ ת יִ שְׂ ָראֵ לִּ ,ב ּתוֹ ְּכ ׁ ֵש ָרה לַ ְּכהֻ ּנָה .אֲ בָ ל ּגֵר ׁ ֶש ּנ ָ ׂ
וְ גֵ ר ׁ ֶש ּנ ָ ׂ
ש ָרה דוֹ רוֹ תַ ,עד
סולָ ה לַ ְּכהֻ ּנָה .אֶ חָ ד ּגֵר וְ אֶ חָ ד עֲ בָ ִדים ְמ ׁ ֻש ְח ָר ִרים ,אֲ ִפלּ ּו ַעד עֲ ָ ׂ
ּ ְפ ּ
ָשא גִ ּיוֹ ֶרתִּ ,ב ּתוֹ ְּכ ׁ ֵש ָרה
ׁ ֶש ְּתהֵ א ִא ּמוֹ ִמיִ ּשְׂ ָראֵ לַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר אַ ף ּגֵר ׁ ֶש ּנ ָ ׂ
לַ ְּכהֻ ּנָה:
רע"ב ) -ז( ר"א בן יעקב אומר כו' -
מסקינן בגמרא שהבא לימלך מורין לו כר"א
ב"י שלא ישא כהן בת גר וגיורת .אבל אם

נשא ,הלכה כר' יוסי ,ואין מוציאין אותה
מידו ,וזרעו ממנה כשר:
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)ח( הָ אוֹ ֵמר ְּבנִ י זֶה ַמ ְמזֵר ,אֵ ינוֹ ֶנא ֱָמן .וַ א ֲִפלּ ּו ְׁשנֵיהֶ ם אוֹ ְמ ִרים ַעל הָ עֻ ָּבר
הודה אוֹ מֵ רֶ ,נא ֱָמנִ ים:
ֶאֱמנִ יםַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
הוא ,אֵ ינָם נ ָ
ׁ ֶש ְּב ֵמ ֶעיהָ ַמ ְמזֵר ּ
רע"ב ) -ח( האומר בני זה ממזר הוא אינו
נאמן  -דקרוב הוא אצלו ואין קרוב כשר
להעיד :ואפילו שניהם  -הבעל ואשתו .ולא
מבעיא כשהאב לבדו מעיד שהוא ממזר ,דלא
מהימן ,דלא קים ליה בגויה .אלא אפילו אמו
דקים ליה בגויה ,אינה נאמנת :אפילו על
עובר שבמעיה  -שלא היה לעולם בחזקת

כשרות :ר' יהודה אומר נאמנים  -טעמא
דר' יהודה דכתיב יכיר ,יכירנו לאחרים .מכאן
שהאב נאמן לפסול את בנו ,ואין האם נאמנת
על בנה .ודוקא על בנו הוא נאמן ,אבל לא
על בן בנו שאם היו לבן זה בנים אינו נאמן
לפסלם .והלכה כר' יהודה:

מו
הוא וְ ִק ְד ׁ ָשהִ ,אם ׁ ֶשלּ וֹ קָ ְד ּ
לוחוֹ ְלקַ ֵ ּד ׁש אֶ ת ִּב ּתוֹ וְ הָ לַ ְך ּ
)ט( ִמי ׁ ֶש ּנ ַָתן ְר ׁש ּות ִל ְׁש ּ
ָדוע,
דושין .וְ ִאם אֵ ינוֹ י ּ ַ
דושיו ִק ּ ּ ִׁ
מוִ ,ק ּ ּ ׁ ָ
דושיו ִק ּ ּ ִׁ
ִק ּ ּ ׁ ָ
לוחוֹ קָ ְד ּ
דושין .וְ ִאם ׁ ֶשל ְׁש ּ
צו ,אֶ חָ ד נוֹ ֵתן ּגֵט וְ אֶ חָ ד כּ וֹ נֵס .וְ כֵ ן הָ ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶש ּנ ְָתנָה
ְׁשנֵיהֶ ם נוֹ ְתנִ ים ּגֵט .וְ ִאם ָר ּ
דושיהָ
מוִ ,ק ּ ּ ׁ ֶ
לוחָ הּ ְלקַ ְ ּד ׁ ָשה ,וְ הָ ְלכָ ה וְ ִק ְ ּד ׁ ָשה אֶ ת ַעצְ ָמ ּהִ ,אם ׁ ֶש ָּל ּה קָ ְד ּ
ְר ׁש ּות ִל ְׁש ּ
ָדועְׁ ,שנֵיהֶ ם
דושין .וְ ִאם אֵ ינוֹ י ּ ַ
דו ׁ ָשיו ִק ּ ּ ִׁ
מוִ ,ק ּ ּ
לוחָ ּה קָ ְד ּ
דושין .וְ ִאם ׁ ֶשל ְׁש ּ
ִק ּ ּ ִׁ
צו ,אֶ חָ ד נוֹ ֵתן לָ ּה ּגֵט וְ אֶ חָ ד כּ וֹ נֵס:
נוֹ ְתנִ ין לָ ּה ּגֵ ט .וְ ִאם ָר ּ

רע"ב ) -ט( וכן האשה שנתנה רשות
לשלוחה  -אצטריך תנא לאשמועינן באב
שעשה שליח לקדש את בתו ובאשה שעשתה
שליח לקדש את עצמה .דאי אשמועינן באב,
ה"א אב דקים ליה ביוחסין ,וכשמצא מיוחס
זה קידשה לו ,הוא דאמרינן דבטל את
השליח ,אבל אתתא דלא קים לה ביוחסין
אע"ג דקדשה את עצמה לא סמכה על

קדושיה ולא בטלה את השליח ,דסברה דלמא
משכח שליח אדם מיוחס מזה .ואי אשמועינן
בדידה ,הוה אמינא משום דאתתא דייקא
ומנסבא ,כי קדשה עצמה בטלה את השליח,
אבל אב דלא קפיד על בתו אם תנשא לבעל
כל דהו ,לא בטליה לשליחות דשליח ,והאי
דקדים וקדשה ,סבר דלמא לא משכח ,צריכא:

הוא וְ ִא ְׁש ּתוֹ ּובָ נָיו וְ אָ ַמרִ ,א ּ ׁ ָשה
הוא וְ ִא ְׁש ּתוֹ ִל ְמ ִדינַת הַ יָם ּובָ א ּ
)י( ִמי ׁ ֶש ּיָצָ א ּ
ְ
ׁ ֶשיָּצָ את ִע ּ ִמי ִל ְמ ִדינַת הַ ּיָם הֲ ֵרי ִהיא זוֹ וְ אֵ לּ ּו בָ נֶיהָ  ,אֵ ינוֹ צָ ִריך ְלהָ ִביא ְראָ יָה
לֹא ַעל הָ ִא ּ ׁ ָשה וְ לֹא ַעל הַ ָּבנִ יםֵ .מ ָתה וְ אֵ לּ ּו בָ נֶיהָ ֵ ,מ ִביא ְראָ יָה ַעל הַ ָּבנִ ים
וְ אֵ ינוֹ ֵמ ִביא ְראָ יָה ַעל הָ ִא ּ ׁ ָשה:
רע"ב ) -י( אינו צריך להביא ראיה לא על
האשה  -שהיא מיוחסת ,שכבר בדקה

כשנשאה :ולא על הבנים  -בבנים קטנים
שכרוכים אחרי אמן:

הֲרי ִהיא זוֹ וְ אֵ לּ ּו בָ נֶיהָ ֵ ,מ ִביא ְראָ יָה ַעל הָ ִא ּ ׁ ָשה
אתי ִּב ְמ ִדינַת הַ יָּם ֵ
ָש ִ
)יא( ִא ּ ׁ ָשה נ ָ ׂ
ְ
וְ אֵ ינוֹ צָ ִר ְ
יך ְלהָ ִביא ְראָ יָה ַעל הַ ָּבנִ יםֵ .מ ָתה וְ אֵ לּ ּו בָ נֶיהָ  ,צָ ִריך ְלהָ ִביא ְראָ יָה
ַעל הָ ִא ּ ׁ ָשה וְ ַעל הַ ָּבנִ ים:
)יב( לֹא יִ ְתיַחֵ ד אָ ָדם ִעם ְׁש ּ ֵתי נ ִָׁשים ,אֲבָ ל ִא ּ ׁ ָשה אַ חַ ת ִמ ְתיַחֶ ֶדת ִעם ְׁשנֵי ֲאנ ִָׁשים.
יש אֶ חָ ד ִמ ְתיַחֵ ד ִעם ְׁש ּ ֵתי נ ִָׁשים ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ִא ְׁש ּתוֹ ִע ּמוֹ
ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,אַ ף ִא ׁ
תוִ .מ ְתיַחֵ ד אָ ָדם ִעם ִא ּמוֹ וְ ִעם
וְ י ׁ ֵ
ָשן ִע ּ ָמהֶ ם ַּב ּ ֻפנְ ְ ּד ִקיִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ִא ְׁש ּתוֹ ְמ ׁ ַש ּ ְמ ַר ּ ּ
ָשן
סות ּה וְ זֶה י ׁ ֵ
ילו ,זוֹ יְ ׁ ֵשנָה ִּב ְכ ּ ָ
רוב ָּב ָ ׂ
ִּב ּתוֹ  ,וְ י ׁ ֵ
שר .וְ ִאם ִהגְ ִ ּד ּ
ָשן ִע ּ ָמהֶ ם ְּבקֵ ּ
סותוֹ :
ִּב ְכ ּ
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רע"ב ) -יב( לא יתיחד איש אחד עם שתי
נשים  -מפני שדעתן קלה ושתיהן נוחות
להתפתות :אבל אשה אחת מתיחדת עם שני
אנשים  -שהאחד בוש מחברו .ופסק ההלכה,
לא תתיחד אשה אחת עם שני אנשים ,וכ"ש
איש אחד עם ב' נשים .אלא א"כ היו שתי
הנשים צרות או יבמות ,או אשה ובת בעלה,
או אשה וחמותה ,או אשה עם תינוקת
שיודעת טעם ביאה ואינה מוסרת עצמה
לביאה ,לפי שאלו שונאות זו את זו,
ומתיראות זו מזו .וכן היא מתיראת מן

הקטנה שמא תראה ותגיד .ומלקים על יחוד
הפנויה ,ועל יחוד עם העריות ,חוץ מאשת
איש שאין מלקין עליה שלא להוציא לעז על
בניה .ומותר להתיחד עם הבהמה ועם הזכר,
שלא נחשדו ישראל על הזכור ועל הבהמה:
הגדילו זו ישנה בכסותה וכו'  -והוא שתהיה
הבת מי"ב שנה ויום א' ,והבן מי"ג שנה ויום
א' .ובזמן שהיא בושה לעמוד לפניו ערומה,
אפילו בפחות מכן ישנים הוא בבגדו והיא
בבגדה:

יעזֶר
אֱל ֶ
ִ
)יג( לֹא יִ ְל ַמד אָ ָדם ַרוָ ּ ק סוֹ ְפ ִרים ,וְ לֹא ִת ְל ַמד ִא ּ ׁ ָשה סוֹ ְפ ִריםַ .ר ִּבי
אוֹ ֵמר ,אַ ף ִמי ׁ ֶשאֵ ין לוֹ ִא ּ ׁ ָשה ,לֹא יִ ְל ַמד סוֹ ְפ ִרים:
רע"ב ) -יג( רווק  -פנוי בלא אשה :לא
ילמד סופרים  -לא ירגיל עצמו להיות מן
הסופרים ,כלומר מלמד תינוקות .מפני
אמותיהן של תינוקות שמצויות אצלו להביא

את בניהן אל בית הספר :אף מי שאין לו
אשה  -אע"פ שאינו פנוי אלא יש לו אשה
ואינה שרוייה עמו לא ילמד סופרים .ואין
הלכה כרבי אליעזר:

נו ְׁשנֵי ַרוָ ּ ִקים ְּב ַט ִ ּלית
הודה אוֹ ֵמר ,לֹא יִ ְרעֶ ה ַרוָ ּק ְּבהֵ ָמה ,וְ לֹא יִ ְׁ
)יד( ַר ִּבי יְ ּ ָ
יש ּ
אֶ חָ ת .וַ חֲכָ ִמים ַמ ִּת ִירין .כּ ֹל ׁ ֶשעֲ סָ קָ יו ִעם הַ ּנ ִָׁשים ,לֹא יִ ְתיַחֵ ד ִעם הַ ּנ ִָׁשים .וְ לֹא
נות ֵּבין הַ ּנ ִָׁשיםַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרְ ,לעוֹ לָ ם יְ לַ ּ ֵמד אָ ָדם
יְ לַ ּ ֵמד אָ ָדם אֶ ת ְּבנוֹ אֻ ּ ָמ ּ
עשר וְ הַ נְּ כָ ִסים ׁ ֶשלּ וֹ ֶ ׁ ,שאֵ ין
נות נְ ִקיָּה )וְ קַ ָּלה( ,וְ יִ ְת ּ ַפ ֵּלל ְל ִמי ׁ ֶשהָ ׁ ֶ
אֶ ת ְּבנוֹ אֻ ּ ָמ ּ
ירות ִמן
נות וְ לֹא עֲ ִׁש ּ
יות ִמן הָ אֻ ּ ָמ ּ
ירותֶ ׁ ,שלּ ֹא עֲ נִ ּ ּ
יות וַ עֲ ִׁש ּ
נות ׁ ֶשאֵ ין ָּב ּה עֲ נִ ּ ּ
אֻ ּ ָמ ּ
יָמיךָ
ית ִמ ּ ֶ
כותוֹ ַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן אֶ ְל ָעזָר אוֹ ֵמרָ ,ר ִא ָ
נות ,אֶ ָּלא הַ כּ ֹל ְל ִפי זְ ּ
הָ אֻ ּ ָמ ּ
או
נות ,וְ הֵ ן ִמ ְת ּ ַפ ְרנְ ִסין ׁ ֶשלּ ֹא ְבצַ ַער ,וַ הֲ לֹא לֹא נִ ְב ְר ּ
חַ יָּה וָ עוֹ ף ׁ ֶשיּ ֵׁש לָ הֶ ם אֻ ּ ָמ ּ
אתי ְל ׁ ַש ּ ֵמ ׁש אֶ ת קוֹ נִ י ,אֵ ינוֹ ִדין ׁ ֶשאֶ ְת ּ ַפ ְרנֵס ׁ ֶשלּ ֹא
נִב ֵר ִ
אֶ ָּלא ְל ׁ ַש ּ ְמ ׁ ֵשנִ י ,וַ אֲנִ י ְ
ְבצַ ַער ,אֶ ָּלא ׁ ֶשה ֲֵרעוֹ ִתי ַמעֲ ַ ׂשי וְ ִק ּ ַפ ְח ִּתי אֶ ת ּ ַפ ְרנָסָ ִתי .אַ ָּבא ג ְֻריָן ִא ׁש צַ ְדיָן אוֹ ֵמר
ִמ ּ ׁש ּום אַ ָּבא ג ְֻריָא ,לֹא יְ לַ ּ ֵמד אָ ָדם אֶ ת ְּבנוֹ  ,חַ ּ ָמרּ ,גַ ּ ָמל ,סַ ּ ָפר ,סַ ּ ָפן ,רוֹ ֶעה,
הודה אוֹ ֵמר ִמ ּ ְׁשמוֹ  ,הַ חַ ּ ָמ ִריםֻ ,ר ָּבן
נות ִל ְס ִטיםַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
וְ חֶ נְ וָ נִ יֶ ׁ ,שאֻ ּ ָמ ּ ָ
נותן אֻ ּ ָמ ּ
ְר ׁ ָש ִעים ,וְ הַ ּגַ ּ ָמ ִליןֻ ,ר ָּבן ְּכ ׁ ֵש ִרים .הַ ּ ַס ּ ָפנִ יןֻ ,ר ָּבן ח ֲִס ִידים .טוֹ ב ׁ ֶש ָּברוֹ ְפ ִאים,
יה ּנָם .וְ הַ ָּכ ׁ ֵשר ׁ ֶש ַּב ּ ַט ָּב ִחיםֻ ׁ ,ש ּ ָתפוֹ ׁ ֶשל עֲ ָמלֵ קַ .ר ִּבי נְ הוֹ ַראי אוֹ ֵמרַ ,מנִּ יחַ אֲנִי
ְלגֵ ִ
ָּכל אֻ ּ ָמנִ ּיוֹ ת ׁ ֶש ָּבעוֹ לָ ם וְ אֵ ינִ י ְמלַ ּ ֵמד אֶ ת ְּבנִ י אֶ ָּלא תוֹ ָרהֶ ׁ ,שאָ ָדם אוֹ כֵ ל ִמ ּ ְׂשכָ ָר ּה
ושאָ ר ָּכל אֻ ּ ָמנִ ּיוֹ ת אֵ ינָן ּ ֵכןְּ .כ ׁ ֶשאָ ָדם
ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה וְ הַ ּקֶ ֶרן קַ יּ ֶֶמת לָ עוֹ לָ ם הַ ָּבאְׁ ּ .
אכ ּתוֹ  ,הֲ ֵרי
ורין וְ אֵ ינ יָכוֹ ל לַ עֲ סוֹ ק ִּב ְמלַ ְ
ידי יִ ּס ּ ִ
ידי זִ ְקנָה אוֹ ִל ֵ
ידי ח ִֹלי אוֹ ִל ֵ
ָּבא ִל ֵ
רותוֹ
תו ִמ ָּכל ַרע ְּבנַעֲ ּ
הוא ֵמת ְּב ָר ָעב .אֲ בָ ל הַ ּתוֹ ָרה אֵ ינ ָּה ּ ֵכן ,אֶ ָּלא ְמ ׁ ַש ּ ְמ ַר ּ ּ
ּ
הו אוֹ ֵמר) ,ישעיה מ( וְ ֹק ֵוי ה'
רותוֹ ַמ ּ
נותוֹ ְּ .בנַעֲ ּ
וְ נוֹ ֶתנֶת לוֹ אַ ח ֲִרית וְ ִת ְקוָ ה ְבזִ ְק ּ
הוא אוֹ ֵמר
נובון ְּב ֵׂשיבָ ה .וְ כֵ ן ּ
הו אוֹ ֵמר) ,תהלים צב( עוֹ ד יְ ּ ּ
נותוֹ ַמ ּ
יפו כֹחַ ְּ .בזִ ְק ּ
ַיח ֲִל ּ
ְ
ינו ָעלָ יו הַ ּ ׁ ָשלוֹ ם) ,בראשית כד( וְ אַ ְב ָרהָ ם זָקֵ ן ,וַ ה' ּ ֵב ַרך אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם
ְּבאַ ְב ָרהָ ם אָ ִב ּ
ינו אֶ ת ָּכל הַ ּתוֹ ָרה ּ ֻכ ָּלהּ ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נִ ּ ָתנָה,
ַּבכּ ֹלָ .מצִ ּ ׁ ֶ
ינוש ָע ָ ׂשה אַ ְב ָרהָ ם אָ ִב ּ
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ֲשר ׁ ָש ַמע אַ ְב ָרהָ ם ְּבק ִֹלי וַ יִ ּ ְׁשמֹר ִמ ְׁש ַמ ְר ִּתי ִמצְ וֹ ַתי חֻ ּקוֹ ַתי
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר) ,שם כו( ֵעקֶ ב א ׁ ֶ
וְ תוֹ ר ָֹתי:
רע"ב ) -יד( וחכמים מתירין  -והלכה
כחכמים .שלא נחשדו ישראל על הזכור :כל
שאומנתו בין הנשים  -שמלאכת אומנתו
נעשית לנשים ,והנשים צריכות לו :לא יתיחד
עם הנשים  -ואפילו עם הרבה נשים .לפי
שלבן גס בו ומחפות עליו .ואילו אינש
אחרינא עם שתי נשים תנן דלא ,שלש וד'
שפיר דמי .ורמב"ם פירש דלא שרינן אפילו
משום כדי חייו להתיחד עם הנשים הואיל

גמרא

ופרנסתו מהן :חמר גמל וספן  -כל אלו
אומנות לסטות ,כשלנין בדרכים נכנסים
ולוקטים עצים ופירות מן הכרמים .ועוד
שנשכרים לבני אדם ומעבירין על תנאם:
רועה ] -בהמות שלו[ שמעביר הבהמות
לרעות בשדה אחרים :חנוני  -מלומד
באונאה ,להטיל מים ביין ,וצרורות בחיטין.
שחייב אדם ללמד את בנו אומנות נקיה:

 -קדושין דף פב' ע"א ו-ע"ב

תנו רבנן כל שעסקיו עם הנשים סורו רע .רבי מאיר אומר לעולם ילמד
אדם לבנו אומנות נקיה וקלה ויבקש רחמים למי שהעושר והנכסים שלו
שאין עניות מן האומנות ואין עשירות מן האומנות אלא למי שהעושר שלו
שנאמר לי הכסף ולי הזהב נאם ה' צבאות :רבי שמעון בן אלעזר אומר אם
ראית מימיך :תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר מימי לא ראיתי צבי קייץ
וארי סבל ושועל חנוני והם מתפרנסים שלא בצער והם לא נבראו אלא
לשמשני ואני נבראתי לשמש את קוני מה אלו שלא נבראו אלא לשמשני
מתפרנסים שלא בצער ואני שנבראתי לשמש את קוני אינו דין שאפרנס
שלא בצער אלא שהרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתי שנאמר
עונותיכם הטו :רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומנות וכו' :תניא רבי
נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא
תורה שכל אומנות שבעולם אין עומדת לו אלא בימי ילדותו אבל בימי
זקנותו הרי הוא מוטל ברעב אבל תורה אינה כן עומדת לו לאדם בעת
ילדותו ונותנת לו אחרית ותקוה בעת זקנותו בעת ילדותו מהו אומר וקוי
ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים בזקנותו מהו אומר עוד ינובון בשיבה
דשנים ורעננים יהיו:
רש"י על הגמרא
סורו רע  -מנהגו רעה קרבותו רע להשתדל
עמו שיהא סר אליו ובא לביתו :צבי קייץ -
מייבש קציעות בשדה :סבל  -נושא משאות:
כל אומניות  -אין להן מתן שכר לאחר זמן
אלא שכר המצוי להם בשעתן אבל תורה מתן

שכרה בא מאליו לאורך ימים ואף לחולה
ולזקן שאינו יכול לעסוק בה עכשיו אוכל מן
הקודמות :שנאמר עוד ינובון בשיבה  -יצמחו
צמח ויתייחד שכרן לעת שיבתן דשנים
ורעננים יהיו וגו':
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זוהר

– בחוקותי דף קיד' ע"ב

ּ ָפ ַתח ִר ִּבי יִ צְ חָ ק וְ אָ ַמר )שיר השירים ב( ּדוֹ ֶמה ּדוֹ ִדי ִלצְ ִבי אוֹ ְלעוֹ פֶ ר הָ אַ יּ ִָלים ִה ּנֵה
יהוִ ,מן ַמ ְל ָּכא
ָכו ְ ּד ַמ ְׁשכּ וֹ נָא ָ ּדא ְל ֶמהֱוִ י ּגַ ַּביְ ּ
ינון יִ שְׂ ָראֵ לּ ְ ,דז ּ
זֶה וְ גוֹ ' .ז ַָּכ ִאין ִא ּ ּ
ְ
יש י ְַרחֵ י
הוא אָ ֵתי ְּבכָ ל ֵר ׁ
לותא ,ק ּ ְ
ינון ְּבגָ ּ ָ
וד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ִע ָּלאָ הּ ְ .דאַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּד ִא ּ ּ
יה
הוא ַמ ְׁשכּ וֹ נָא ְ ּד ִאית לֵ ּ
יהוְ ּ ,
ול ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א ְּבהַ ּ
וְ ׁ ַש ַּב ּ ֵתי ּוזְ ַמנֵיְ ,לאַ ְׁשגְּ חָ א ָעלַ יְ ּ
יה:
יהו ִּכ ּס ּופָ א ִ ּדילֵ ּ
יהוּ ְ ,ד ִא ּ
ּגַ ַּביְ ּ
יה
יהָ .מה ַע ְב ַדת .נ ְַטלַ ת ְּב ָר ּה ִ ּדילֵ ּ
יתא ,אַ פְ קָ הּ ֵמהֵ יכָ לֵ ּ
ְל ַמ ְל ָּכא ְ ּדסַ ְרחָ א ַמ ְטרוֹ נִ ָ
ידהָ א.
יה ִּב ָ
ובגִ ין ְ ּד ַד ְע ּ ָתא ְ ּד ַמ ְל ָּכא ָעלָ ּהַ ׁ ,ש ְבקֵ ּ
יהְ ּ .
ימא ִ ּדילֵ ּ
ִּכ ּס ּופָ א ְ ּד ַמ ְל ָּכאְ ,ר ִח ָ
יתא ,וְ ַעל ְּב ֵרהּ  ,הֲוָ ה סָ ִליק אַ גְ ִרין,
עותא ְ ּד ַמ ְל ָּכאַ ,על ַמ ְטרוֹ נִ ָ
ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדסָ ִליק ְר ּ ָ
יהו,
ולאַ ְׁש ּגָ חָ א ּ ֵבין ּ ְ
וְ ָנ ִחית ַ ּד ְרגִּ ין ,וְ סָ ִליק כּ וֹ ָת ִליןְ ,ל ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א ּ ְ
נוקבֵ י כּ וֹ ָתלָ א ָעלַ יְ ּ
יה:
ולבָ ַתר אָ זִ יל לֵ ּ
קוסטֵ י כּ וֹ ָתלָ אְ ּ ,
ארי ָּבכֵ י ֵמאֲ חוֹ ֵרי ּ ְ
ּ ֵכיוָ ן ְ ּדחָ ֵמי לוֹ ןָ ׁ ,ש ֵ
הוא ַמ ְׁשכּ וֹ נָא לָ א
קו ֵמהֵ יכָ לֵ ּ
יה ְ ּד ַמ ְל ָּכא ,הַ ּ
ינון נ ְַפ ּ
ַּכ ְך יִ שְׂ ָראֵ ל ,אַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּד ִא ּ ּ
יה ִע ּ ְמהוֹ ןְּ .ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדסָ ִליק
יהוַ ׁ ,ש ְבקֵ ּ
ובגִ ין ִ ּד ְר ּ ָ
קוְ ּ ,
עותא ְ ּד ַמ ְל ָּכא ָעלַ יְ ּ
ׁ ָש ְב ּ
יתא וְ ַעל יִ שְׂ ָראֵ ל .סָ ִליק אַ גְ ִרין )מקפץ על
ישאַ ,על ַמ ְטרוֹ נִ ָ
עותא ְ ּד ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
ְר ּ ָ
קוסטֵ י כּ וֹ ָתלָ א
ולאַ ְׁש ּגָ חָ א ּ ֵבין ּ ְ
הגבעות( ,נ ִָחית ַ ּד ְרגִּ ין ,וְ סָ ִליק כּ וֹ ָת ִליןְ ,ל ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א ּ ְ
הוא ִד ְכ ִתיב ּדוֹ ֶמה ּדוֹ ִדי ִלצְ ִבי אוֹ
יהוֵ ּ .כיוָ ן ְ ּדחָ ֵמי לוֹ ןָ ׁ ,ש ֵ
ארי ּובָ כֵ י ,ה ֲָדא ּ
ָעלַ יְ ּ
ומ ִאיגְ ָרא ְלכוֹ ָתלָ א:
ְלעוֹ פֶ ר הָ אַ יּ ִָלים ְל ַד ְ ּלגָ א ִמכּ וֹ ָתלָ א ְל ִאיגְ ָראֵ ּ ,
ובבָ ּ ֵתי ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת ַמ ְׁשגִּ יחַ ִמן
נוְּ ,בבָ ּ ֵתי ְּכנ ִֵס ּיוֹ ת ּ ְ
ִה ּנֵה זֶה עוֹ ֵמד אַ חַ ר ָּכ ְתלֵ ּ
ולאַ ְׁש ּגָ חָ א
הַ חַ לּ וֹ נוֹ ת) ,דודאי בי כנישתא בעייא חלונות(ֵ .מצִ יץ ִמן הַ ח ֲַר ִּכיםְ ,ל ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א ּ ְ
הו י ְַד ֵעי ָ ּדא,
יהוְ ּ .
הוא יוֹ ָמאּ ְ ,ד ִאינְ ּ
עו ְל ֶמ ְח ֵ ּדי ְּבהַ ּ
ובגִ ין ַּכ ְך ,יִ שְׂ ָראֵ ל ָּב ּ
ָעלַ יְ ּ
שה יְ ָי נָגִ ילָ ה וְ נִ שְׂ ְמחָ ה בּ וֹ :
וְ אַ ְמ ֵרי) .תהלים קיח( זֶה הַ ּיוֹ ם ָע ָ ׂ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ה'
)ז( לא יעמוד במקום גבוה שלשה טפחים או יותר ויתפלל ולא על גבי מטה ולא על
גבי ספסל ולא על גבי כסא היה בנין גבוה אם יש בו ארבע אמות על ארבע אמות
שהוא שיעור הבית הרי הוא כעליה ומותר להתפלל בו וכן אם היה מוקף מחיצות מכל
רוחותיו אע"פ שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות מותר להתפלל בו מפני שאין
גבהו ניכר שהרי חלק רשות לעצמו:
)ח( האומנין שהיו עושין מלאכה בראש האילן או בראש הנדבך או בראש הכותל והגיע
זמן תפלה יורדין למטה ומתפללין וחוזרין למלאכתן ואם היו בראש הזית או בראש
התאנה מתפללין במקומן מפני שטרחן מרובה ומה הן מתפללין אם היו עושין בסעודתן
בלבד מתפללין שלש תפלות של תשעה עשר ברכות היו עושין בשכרן מתפללין הביננו
ובין כך ובין כך אין יורדין לפני התיבה ואין נושאין את כפיהן:
)ט( השוויית הקול כיצד לא יגביה קולו בתפלתו ולא יתפלל בלבו אלא מחתך הדברים
בשפתיו ומשמיע לאזניו בלחש ולא ישמיע קולו אלא אם כן היה חולה או שאינו יכול
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לכוין את לבו עד שישמיע קולו הרי זה מותר ובלבד שלא יהא בציבור כדי שלא תטרף
דעתן מקולו:

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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