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חק לישראל – פרשת אמור יום ג'
תורה -

ויקרא פרק כא'

ול ִא ּמוֹ לֹא יִ ּ ַט ּ ָמא) :יא( וְ ַעל ָּכל נ ְַפ ׁשֹת ֵמת
)יא( וְ ַעל ָּכל נ ְַפ ׁשֹת ֵמת לֹא ָיבֹא ְלאָ ִביו ּ ְ
יה לָ א יִ ְס ּ ָתאָ ב:
ול ִא ּמוֹ לֹא יִ ּ ַט ּ ָמא) :יא( וְ ַעל ָּכל נ ְַפ ׁ ַשת ֵמ ָתא לָ א יֵעוֹ ל לַ ֲאבו ִּהי ו ְּל ִא ּ ֵמ ּ
לֹא יָ ֹבא ְלאָ ִביו ּ ְ

ומן הַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש לֹא יֵצֵ א וְ לֹא יְ חַ ֵּלל אֵ ת ִמ ְק ַ ּד ׁש ֱאלֹהָ יו ִּכי ֵנזֶר ׁ ֶש ֶמן ִמ ְׁשחַ ת
)יב( ּ ִ
ומן הַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש לֹא יֵצֵ א וְ לֹא יְ חַ ּלֵ ל אֵ ת ִמ ְק ַ ּד ׁש ֱאלֹהָ יו ִּכי ֵנזֶר
אֱ לֹהָ יו ָעלָ יו אֲנִ י יְ הֹוָ ה) :יב( ּ ִ
ׁ ֶש ֶמן ִמ ְׁשחַ ת ֱאלֹהָ יו ָעלָ יו אֲ נִ י יְ הֹוָ ה:

אֲרי
יה ֵ
)יב( ו ִּמן ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא לָ א יִ ּפוֹ ק וְ לָ א יַחֵ ל יָת ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא ֶדאֱלָ הֵ ּ

יה עֲ לוֹ ִהי אֲ נָא יְ ָי:
ְּכ ִליל ְמ ׁ ַשח ְרבו ָּתא ֶדאֱלָ הֵ ּ

תולֶ יהָ יִ ּקָ ח:
הוא ִא ּ ׁ ָשה ִב ְב ּ
תולֶ יהָ יִ ּקָ ח) :יג( וְ ּ
הוא ִא ּ ׁ ָשה ִב ְב ּ
)יג( וְ ּ

)יג( וְ הוּא ִא ְּת ָתא ִּב ְבתֻ ְל ּ ָתהָ א

יִ ּ ָסב:

תולָ ה ֵמ ַע ּ ָמיו יִ ּקַ ח
)יד( אַ ְל ָמנָה ּוגְ ּ ׁ ָ
רושה וַ חֲלָ לָ ה ֹזנָה אֶ ת אֵ ֶּלה לֹא יִ ּקָ ח ִּכי ִאם ְּב ּ
ִא ּ ׁ ָ
תולָ ה ֵמ ַע ּ ָמיו יִ ּקַ ח ִא ּ ׁ ָשה:
שה) :יד( אַ ְל ָמנָה ּוגְ ּ ׁ ָ
רושה וַ חֲלָ לָ ה ֹזנָה אֶ ת אֵ ּלֶ ה לֹא יִ ּקָ ח ִּכי ִאם ְּב ּ
יה יִ ּ ַסב ִא ְּת ָתא:
)יד( אַ ְר ְמלָ א ו ְּמ ָת ְרכָ א וְ חַ ִ ּלילָ א ַמ ְטעֲ יָא יָת ִא ּ ֵלין לָ א יִ ּ ָסב אֶ ָּלהֵ ן ְּבתֻ ְל ּ ָתא ֵמ ַע ּ ֵמ ּ

)טו( וְ לֹא יְ חַ ּ ֵלל ז ְַרעוֹ ְ ּב ַע ּ ָמיו ִּכי אֲ נִ י יְ הֹוָ ה ְמקַ ְ ּד ׁשוֹ ) :טו( וְ לֹא יְ חַ ּלֵ ל זַ ְרעוֹ ְ ּב ַע ּ ָמיו ִּכי
יה:
אֲרי אֲ נָא יְ ָי ְמקַ ְ ּד ׁ ֵש ּ
יה ֵ
יה ְּב ַע ּ ֵמ ּ
אֲנִ י יְ הֹוָ ה ְמקַ ְ ּד ׁשוֹ ) :טו( וְ לָ א יַחֵ ל ַז ְר ֵע ּ

רש"י
)יא( ועל כל נפשת מת  -באהל המת :נפשת
מת ) -נזיר לח( להביא רביעית דם מן המת
שמטמא באהל :לאביו ולאמו לא יטמא -
)סנהדרין ד' .ת"כ( לא בא אלא להתיר לו מת
מצוה:
)יב( ומן המקדש לא יצא ) -ת"כ .נזיר לז(
אינו הולך אחר המטה ועוד מכאן למדו
רבותינו שכהן גדול מקריב אונן וכן משמעו
אף אם מתו אביו ואמו אינו צריך לצאת מן

נביא

המקדש אלא עובד עבודה :ולא יחלל את
מקדש  -שאינו מחלל בכך את העבודה
שהתיר לו הכתוב הא כהן הדיוט שעבד אונן
חלל:
)יד( וחללה  -יג שנולדה מפסולי כהונה:
)טו( ולא יחלל זרעו  -הא אם נשא אחת מן
הפסולות זרעו הימנה חלל מדין קדושת
כהונה:

– יחזקאל פרק מד' כה'-כט'

ולבַ ת ְלאָ ח
ולבֵ ן ּ ְ
ולאֵ ם ּ ְ
)כה( וְ אֶ ל ֵמת אָ ָדם לֹא יָבוֹ א ְל ָט ְמאָ ה ִּכי ִאם ְלאָ ב ּ ְ
או) :כה( ועל מיתא דאנשא לא יעול לאסתאבא לא יעול
ולאָ חוֹ ת אֲ ׁ ֶשר לֹא הָ יְ ָתה ְל ִא ׁ
ְּ
יש יִ ּ ַט ּ ָמ ּ
לאסתאבא אלהין לאב ולאם ולבר ילברת לאח ולאחת דלא הות לגבר יסתאבון:

רו לוֹ :
)כו( וְ אַ ח ֲֵרי טָ הֳ ָרתוֹ ִׁש ְב ַעת י ִָמים יִ ְס ּ ְפ ּ
ימית ְל ׁ ָש ֵרת ַּב ּק ֶֹד ׁש י ְַק ִריב חַ ּ ָטאתוֹ
וביוֹ ם בּ ֹאוֹ אֶ ל הַ ּק ֶֹד ׁש אֶ ל הֶ חָ צֵ ר הַ ּ ְפנִ ִ
)כז( ּ ְ
דנָי יֱהֹוִ ה) :כז( וביום מיעליה לקודשא לדרתא גויתא לשמשא בקודשא יקריב חטאתיה אמר יי
נְ אֻ ם ֲא ֹ
)כו( ובתר דכותיה שבעא יומין ימנון ליה:

אלהים:

נו לָ הֶ ם ְּביִ שְׂ ָראֵ ל אֲ נִי
)כח( וְ הָ יְ ָתה לָ הֶ ם ְל ַנחֲלָ ה אֲנִ י ַנחֲלָ ָתם וַ אֲ חֻ זָּה לֹא ִת ְּת ּ
זָתם) :כח( ותהי להון לאחסנא חולק מותר קורבני חולקהון ואחסנא לא תתנון להון בישראל מתנן
אֲ חֻ ּ ָ
דיהבית להון אינון אחסנתהון:
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חק לישראל – פרשת אמור יום ג'
לום וְ כָ ל חֵ ֶרם ְּביִ שְׂ ָראֵ ל לָ הֶ ם יִ ְהיֶה:
)כט( הַ ּ ִמנְ חָ ה וְ הַ חַ ּ ָטאת וְ הָ אָ ׁ ָשם הֵ ּ ָמה י ְ
ֹאכ ּ

)כט(

מנחתא חטאתא ואשמא אינון יכלוניה וכל חרמא בישראל להון יהי:

רש"י
)כו( ואחרי טהרתו  -אחר פרישתו מן המת
כך שנויה במ"ק:
)כז( וביום בואו  -תחילה אל הקדש להתחנך
לעבודה יקריב חטאתו זו עשירית האיפה שלו
כך שנויה במ"ק שהכהן הדיוט טעון עשירית
האיפה ביום חינוכו כענין שנאמר )ויקרא ו'(

כתובים

זה קרבן אהרן ובניו וגו' וכמו שמפרש במסכת
מנחות:
)כח( והיתה להם  -הכהונה לנחלה:
)כט( חרם  -לשון קדש וכן כל לשון חרמה
שהוא על הקדש:

 -משלי כז' כב'-כו'

סור ֵמ ָעלָ יו
)כב( ִאם ִּת ְכ ּתוֹ ׁש אֶ ת הָ אֱוִ יל ַּב ּ ַמ ְכ ּ ֵת ׁש ְּבתוֹ ְך הָ ִריפוֹ ת ַּבעֱ ִלי לֹא ָת ּ
ִאוַ ּ ְל ּתוֹ ) :כב( אין מחית ליה לשטיא במכתשי בגו סיעתא ובאודרך לא תעביר מניה שטיותיה:
)כג( ָיד ַֹע ּתֵ ַדע ּ ְפנֵי צֹאנ ֶָך ִׁשית ִל ְּ ָ
בך לַ עֲ ָד ִרים) :כג( מה דרעי אנת דע אפי ענך ושים לבך על
קוטין:

ִּכי לֹא ְלעוֹ לָ ם חֹסֶ ן וְ ִאם ֵנזֶר ְלדוֹ ר

)כד(
שלם דרא לדרא:

ָדוֹ ר

}וָ דוֹ ר{:

)כד( מטול דלא לעלם היא אחסנא אף

פו ִע ּ ְׂשבוֹ ת הָ ִרים:
ּגָ לָ ה חָ צִ יר וְ נִ ְראָ ה ֶד ׁ ֶשא וְ נֶאֶ ְס ּ

)כה(
ואתכנש עשבא דטורי:
)כו(

תודים:
ש ֶדה ַע ּ ּ ִ
ומ ִחיר ָ ׂ
בוש ָך ּ ְ
ְּכבָ שִׂ ים ִל ְל ּ ׁ ֶ

)כה( שבח עמירא ואתחמי דתאה

)כו( אמרי ללבושך וגדיא לתגרותך:

רש"י
)כב( הריפות  -חטים הנידוכים במכתש.
מכתש  -אסיתא מורטיו"ר בלעז .בעלי -
הוא בוכנא פולין מורטר"ו בלעז על שם
שמעלין אותו ומכין בו תמיד נקרא עלי:
)כג( פני צאנך  -אל יקלו בעיניך להתבונן בם
תמיד מה הם צריכים:
)כד( כי לא לעולם חוסן  -שאם אתה עשיר
בכסף ובזהב שמא לא יתקיים לעולם לכך אל

משנה
יש
)א( הָ ִא ׁ
אֶ ת ִּב ּתוֹ
ִה ְתקַ ְ ּד ִׁשי
ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת.

תבזה דברים קטנים שלך .גלה חציר -
כשגלה החציר בימי ניסן ויראה הדשא ונאספו
עשבים לצמוח אז ייטיב לך שיהיו גזותיהם
של כבשים ללבושך:
)כו( ומחיר שדה  -ישוו לך העתודים כי
תאכל הבשר ותמכור העורות:

 -קדושין פרק ב'

יש ְמקַ ֵ ּד ׁש
לוחָ ּה .הָ ִא ׁ
לוחוֹ  .הָ ִא ּ ׁ ָשה ִמ ְתקַ ֶ ּד ׁ ֶשת ָּב ּה ּ ִ
ְמקַ ֵ ּד ׁש בּ וֹ ּ ִ
וב ְׁש ּ
וב ְׁש ּ
לוחוֹ  .הָ אוֹ מֵ ר לָ ִא ּ ׁ ָשה ִה ְתקַ ְ ּד ִׁשי ִלי ִּב ְת ָמ ָרה זוֹ ,
ְּכ ׁ ֶש ִהיא נַעֲ ָרה בּ וֹ ּ ִ
וב ְׁש ּ
רוטהְ ,מקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת .וְ ִאם לָ או ,אֵ ינ ָּה
ִלי ָּבזוֹ ִ ,אם י ֵׁש ְּבאַ חַ ת ֵמהֶ ן ׁ ָשוֶה ְפ ּ ָ
רוטָ ה ְּבכֻ ָּלןְ ,מקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת .וְ ִאם לָ או ,אֵ ינ ָּה
ָּבזוֹ ּובָ זוֹ ּובָ זוֹ ִ ,אם י ֵׁש ׁ ָשוֶה ְפ ּ
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חק לישראל – פרשת אמור יום ג'
אשוֹ נָה ,אֵ ינ ָּה ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשתַ ,עד ׁ ֶשיְ ּהֵ א ְבאַ חַ ת
אשוֹ נָה ִר ׁ
ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת .הָ יְ ָתה אוֹ כֶ לֶ ת ִר ׁ
רוטה:
ֵמהֶ ן ׁ ָשוֶה ְפ ּ ָ
רע"ב ) -א( האיש מקדש בו ובשלוחו  -בו
תחלה ואח"כ בשלוחו ,שמצוה בו יותר
מבשלוחו דכי עסיק גופו במצוה מקבל שכר
טפי .וילפינן שלוחו של אדם כמותו מקרא,
דכתיב )שמות י"ב( ושחטו אותו כל קהל עדת
ישראל ,וכי כל ישראל שוחטין ,אלא מכאן
ששלוחו של אדם כמותו :האיש מקדש את
בתו כשהיא נערה  -וכ"ש כשהיא קטנה.
והאי דנקט נערה ,אורח ארעא אשמועינן
שאסור לאדם לקדש את בתו כשהיא קטנה
עד שתגדיל ותאמר בפלוני אני רוצה :ואם
לאו אינה מקודשת  -דכיון דאמר התקדשי
התקדשי ,כל חד הוי קדושין באפי נפשייהו:

עד שיהא באחת מהן שוה פרוטה  -האי
אחת מהן לא מיתוקמא אלא באחרונה שבהן,
דכי אמר לה התקדשי לי בזו ובזו ובזו והיתה
אוכלת אחת אחת ,כל אותן שאכלה הוו מלוה
גבה ,וכי מטיא אחרונה שבה נגמרין הקדושין,
אי אית בה שוה פרוטה הוה ליה מקדש
במלוה ופרוטה ,וקיי"ל המקדש במלוה
ופרוטה דעתה אפרוטה ומקודשת .אבל אי
לית באחרונה שוה פרוטה ,אע"ג דאיכא
בקמאי שוה פרוטה ,כי מטי גמר קדושין הוה
ליה מקדש במלוה ,והמקדש במלוה אינה
מקודשת:

)ב( ִה ְתקַ ְ ּד ִׁשי ִלי ְּבכוֹ ס זֶה ׁ ֶשל יַיִ ן וְ נִ ְמצָ א ׁ ֶשל ְ ּדבַ ׁשֶ ׁ ,של ְ ּדבַ ׁש וְ נִ ְמצָ א ׁ ֶשל יַיִ ן,
נִמצָ א ׁ ֶשל זָהָ בֶ ׁ ,של זָהָ ב וְ נִ ְמצָ א ׁ ֶשל ּ ֶכסֶ ףַ ,על ְמנָת ׁ ֶשאֲנִ י
ְּב ִדינָר זֶה ׁ ֶשל ּ ֶכסֶ ף וְ ְ
ָע ִׁשיר וְ נִ ְמצָ א ָענִ יָ ,ענִ י וְ נִ ְמצָ א ָע ִׁשיר ,אֵ ינ ָּה ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשתַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרִ ,אם
ִה ְט ָעהּ ִל ְׁשבָ חְ ,מקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת:
רע"ב ) -ב( של זהב ונמצא של כסף כו' -
דאיכא דניחא לה בהא ואיכא דניחא לה בהא:
רבי שמעון אומר אם הטעה לשבח הרי זו
מקודשת  -לא פליג רבי שמעון אלא על
שבח דממון ,דמסתמא ניחא לה באותו שבח.

אבל על שבח דיוחסין ,כגון לוי ונמצא כהן,
מודה רבי שמעון דאפילו הטעתו או הטעה
הוא אותה לשבח אינה מקודשת ,דלא ניחא
לה בשבחו מפני שמתגאה עליה .ואין הלכה
כר"ש:

נִמצָ א ֹכהֵ ן ,נ ִָתין וְ נִ ְמצָ א ַמ ְמזֵרַ ,מ ְמזֵר
)ג( ַעל ְמנָת ׁ ֶשאֲ נִ י ֹכ הֵ ן וְ נִ ְמצָ א לֵ וִ י ,לֵ וִ י וְ ְ
ְ
יתי
נִמצָ א נ ִָתיןֶ ּ ,בן ִעיר וְ נִ ְמצָ א בֶ ן ְּכ ַר ְךֶ ּ ,בן ְּכ ַרך וְ נִ ְמצָ א בֶ ן ִעירַ ,על ְמנָת ׁ ֶש ּ ֵב ִ
וְ ְ
קָ רוֹ ב לַ ּ ֶמ ְרחָ ץ וְ נִ ְמצָ א ָרחוֹ קָ ,רחוֹ ק וְ נִ ְמצָ א קָ רוֹ בַ ,על ְמנָת ׁ ֶשיּ ֶׁש ִלי בַ ת אוֹ
ִׁשפְ חָ ה גַ ֶ ּדלֶ ת וְ אֵ ין לוֹ  ,אוֹ ַעל ְמנָת ׁ ֶשאֵ ין ִלי וְ י ֶׁש לוֹ ַ ,על ְמנָת ׁ ֶשאֵ ין ִלי בָ נִ ים
ובכֻ ָּלם אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאָ ְמ ָרה ְּב ִל ִּבי הָ יָה
וְ י ֶׁש לוֹ  ,אוֹ ַעל ְמנָת ׁ ֶשיּ ֶׁש ִלי וְ אֵ ין לוֹ ְ ּ .
תו:
ְל ִה ְתקַ ֵ ּד ׁש לוֹ אַ ף ַעל ּ ִפי כֵ ן ,אֵ ינָהּ ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת .וְ כֵ ן ִהיא ׁ ֶש ִה ְט ַע ּ ּ
רע"ב ) -ג( שפחה גודלת  -קולעת שער
הנשים .פירוש אחר ,דברנית ובעלת לשון,
כמו שנאמר )יחזקאל ל"ה( ותגדילו עלי

בפיכם :אע"פ שאמרה בלבי היה להתקדש
כו'  -דדברים שבלב אינם דברים:

לוחוֹ צֵ א וְ קַ ֵ ּד ׁש ִלי ִא ּ ׁ ָשה ְפלוֹ נִ ית ְּב ָמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ י וְ הָ לַ ְך וְ ִק ְ ּד ׁ ָש ּה
)ד( הָ אוֹ ֵמר ִל ְׁש ּ
ְּב ָמקוֹ ם אַ חֵ ר ,אֵ ינ ָּה ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשתֲ .ה ֵרי ִהיא ְּב ָמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ י וְ ִק ְ ּד ׁ ָש ּה ְּב ָמקוֹ ם אַ חֵ ר,
הֲ ֵרי זוֹ ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת:

רע"ב ) -ד( והלך וקדשה במקום אחר כו'
 -דמראה מקום הוא לו .ואין זה תנאי:
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או ָעלֶ יהָ נְ ָד ִרים,
)ה( הַ ְמקַ ֵ ּד ׁש אֶ ת הָ ִא ּ ׁ ָשה ַעל ְמנָת ׁ ֶשאֵ ין ָעלֶ יהָ נְ ָד ִרים וְ נִ ְמצְ ּ
או ָעלֶ יהָ נְ ָד ִריםֵ ּ ,תצֵ א ׁ ֶשלּ ֹא בַ ְּכתֻ ָּבהַ .על
אֵ ינ ָּה ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשתְּ .כנָסָ ּה ְס ָתם וְ נִ ְמצְ ּ
מומין ,אֵ ינ ָּה ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשתְּ .כנָסָ ּה ְס ָתם
ִּ
או בָ הּ
ְמנָת ׁ ֶשאֵ ין ָעלֶ יהָ
מו ִמין וְ נִ ְמצְ ּ
ּ
מומין הַ ּפוֹ ְס ִלים ַּבכּ ֹהֲ נִ ים,
מומיןֵ ּ ,תצֵ א ׁ ֶשלּ ֹא בַ ְּכתֻ ָּבה .כָ ל הַ ּ ּ ִ
ִּ
או בָ ּה
וְ ְ
נִמצְ ּ
ּפוֹ ְס ִלין ַּב ּנ ִָׁשים:
רע"ב ) -ה( תצא שלא בכתובה  -דאמר אי
אפשי באשה נדרנית .אבל גיטא בעיא מספק
כיון דלא פירש ,דלמא דעתיה נמי אנדרנית:

הפוסלים בכהנים  -מפורש בכתובות ]דף
עה[:

רוטָ ה ,אַ ף
)ו( הַ ְמקַ ֵ ּד ׁש ְׁש ּ ֵתי נ ִָׁשים ְּב ׁ ָשוֶה ְפ ּ ָ
חות ִמ ּ ׁ ָשוֶ ה ְפ ּ
רוטה ,אוֹ ִא ּ ׁ ָשה אַ חַ ת ְּבפָ ּ
דושין
ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּ ׁ ָשלַ ח ִס ְבלוֹ נוֹ ת ְלאַ חַ ר ִמ ָּכאן ,אֵ ינָהּ ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשתֶ ׁ ,ש ּ ֵמח ֲַמת ִק ּ ּ ִׁ
אשוֹ נִים ׁ ָשלַ ח .וְ כֵ ן קָ טָ ן ׁ ֶש ִּק ֵ ּד ׁש:
הָ ִר ׁ
רע"ב ) -ו( סבלונות  -דורנות שדרך חתן
לשלוח לארוסתו :אינה מקודשת  -ולא
אמרינן יודע היה שאין קדושיו קדושין וגמר

ושלח סבלונות לשם קדושין ,אלא אמרינן
מחמת קדושין הראשונים שלח :וכן קטן
שקידש  -ושלח סבלונות משהגדיל:

שה
ומעֲ ֶׂ
וב ּ ָת ּה אוֹ ִא ּ ׁ ָשה וַ אֲ חוֹ ָת ּה ְּכאַ חַ ת ,אֵ ינָן ְמקֻ ָ ּד ׁשוֹ תַ ּ .
)ז( הַ ְמקַ ֵ ּד ׁש ִא ּ ׁ ָשה ּ ִ
ְבחָ ֵמ ׁש נ ִָׁשים ּובָ הֶ ן ְׁש ּ ֵתי אֲ חָ יוֹ ת ,וְ ִל ּקֵ ט אֶ חָ ד ַּכ ְל ָּכלָ ה ׁ ֶשל ְּתאֵ נִ ים וְ ׁ ֶש ָּלהֶ ן הָ יְ ָתה
יעית הָ יְ ָתה ,וְ אָ ַמר ֲה ֵרי כֻ ְ ּלכֶ ם ְמקֻ ָ ּד ׁשוֹ ת ִלי ְּבכַ ְל ָּכלָ ה זוֹ  ,וְ ִק ְּבלָ ה אַ חַ ת
וְ ׁ ֶשל ְׁש ִב ִ
רו חֲכָ ִמים ,אֵ ין הָ אֲ חָ יוֹ ת ְמקֻ ָ ּד ׁשוֹ ת:
ֵמהֶ ן ַעל יְ ֵדי כֻ ָּלן ,וְ אָ ְמ ּ
רע"ב ) -ז( אינן מקודשות  -דאמר קרא
)ויקרא י"ח( ואשה אל אחותה לא תקח
לצרור ,בשעה שנעשו צרות זו לזו אין לך
לקוחין אפילו באחת מהן .והוא הדין לכל
שאר עריות שיש בהן כרת ,שאין קדושין
תופסין בהם :ושלהן היתה  -שמעינן מהא
מתניתין דהמקדש בגזל ואפילו בגזל דידה
אינה מקודשת ,ולא אמרינן מדקבילתיה
אחילתיה .מדקתני ושלהן היתה ושל שביעית
היתה ,משום דשל שביעית היתה שהפירות
הפקר מש"ה הנשים מקודשות ,אלא שאין
אחיות מקודשות ,אבל אם לא היתה שביעית
הואיל ושלהן היתה לא היו קדושין תופסים
באחת מהן .ודוקא בגזל שלפני יאוש בעלים
אמרינן דלא הוה קדושין ,אבל המקדש בגזל
שלאחר יאוש קדושיו קדושין .ושמעינן נמי
שהמקדש בפירות שביעית מקודשת ,ולא
אמרינן אינן ממונו לזכות בהן ,אלא כיון
שזכה בהן ממונו הם לכל דבר .ושמעינן נמי
שאשה נעשית שליח לחברתה ,ואפילו במקום
שנעשית לה צרה .ואע"ג דבכל עדות שהאשה

כשרה לה אין הצרה כשרה לה ,שליחותה
מיהא כיון דעבדא עבדא .דהא הכא בקדושין
הללו הן נעשות צרות ע"י זו שקבלתה ,וקתני
אין האחיות מקודשות ,הא נכריות מקודשות.
ומתניתין מתרצה בגמרא אליבא דהלכתא
הכי ,המקדש אשה ובתה או אשה ואחותה,
שתיהן כאחת אינן מקודשות .הא אחת מאשה
ובתה ,אחת מאשה ואחותה ,כגון שאמר
לשתיהן אחת מכם מקודשת לי ולא פירש
לאיזו מהן מקדש ,וקבלה אחת מהן הקדושין
על ידי חברתה ,או שתיהן קבלו קדושין
כאחת ,מקודשות ,ושתיהן צריכות גט .ואם
אמר הראויה מכם לביאה מקודשת לי ,אינן
מקודשות ,דכל אחת מהן איכא לספוקה
באחות אשתו ואין שום אחת מהן ראויה
לביאה .ומעשה נמי בחמש נשים ובהן שתי
אחיות ולקט אחד כלכלה של תאנים ואמר
הראויה מכם לביאה תתקדש לי ,ואמרו
חכמים אין אחיות מתקדשות .הא נכריות
שהיו ראויות לביאה ,מתקדשות .אבל אם
אמר כולכם מתקדשות לי ,לא היתה שום
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אחת מהן מקודשת ,דכי היכי דאין אחיות
מקודשות כך אין האחרות מקודשות ,היכי

דאמר כולכם:

)ח( הַ ְמקַ ֵ ּד ׁש ְּבחֶ ְלקוֹ ֵ ּ ,בין קָ ְד ׁ ֵשי קָ ָד ִׁשים ּ ֵבין קָ ָד ִׁשים קַ ִ ּלים ,אֵ ינ ָּה ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת.
הודה
ְּב ַמעֲ ֵ ׂשר ׁ ֵשנִ יֵ ּ ,בין ׁשוֹ גֵג ּ ֵבין ֵמזִ יד ,לֹא ִק ֵ ּד ׁשִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
אוֹ ֵמרְּ ,ב ׁשוֹ גֵג לֹא ִק ֵ ּד ׁשְּ ,ב ֵמזִ יד ִק ֵ ּד ׁשּ .ובַ הֶ ְק ֵ ּד ׁשְּ ,ב ֵמזִ יד ִק ֵ ּד ׁש ּו ְב ׁשוֹ גֵג לֹא ִק ֵ ּד ׁש.
הודה אוֹ מֵ רְּ ,ב ׁשוֹ גֵג ִק ֵ ּד ׁשְּ ,ב ֵמזִ יד לֹא ִק ֵ ּד ׁש:
ִּדבְ ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
רע"ב ) -ח( המקדש בחלקו  -שחלק עם
אחיו הכהנים :אינה מקודשת  -דכהנים
משלחן גבוה קא זכו ,ואמר קרא )במדבר יח(
וזה יהיה לך מקדש הקדשים מן האש ,מה אש
אין אתה משתמש בו אלא לאכילה ,כך מתנות
הללו לא תשתמש בהן אלא לאכילה ,ובמעשר
כתיב לה' הוא ,בהווייתו יהא :רבי יהודה
אומר מזיד קידש  -במעשר שני .הואיל ויוצא
לחולין ע"י פדיון ,והרי הוציאו לחולין ע"י

קדושין הללו .ור"מ סבר לית דרך חלול בכך:
ובהקדש  -של בדק הבית :מזיד קידש -
שכיון שידע שהוא הקדש והוציאו לחולין
בכוונה ,נתחללה קדושתו :ובשוגג  -דלא ידע
שהוא הקדש ולא ניחא ליה דלתחלל הקדש
על ידיה ,לא נתחללה קדושתו ,ואינה
מקודשת .ורבי יהודה סבר איפכא .והלכה
כר"מ במעשר ,וכרבי יהודה בהקדש:

רופָ הְּ ,בצִ ּפ ֳֵרי
)ט( הַ ְמקַ ֵ ּד ׁש ָּב ָע ְרלָ הְּ ,ב ִכ ְלאֵ י הַ ּ ֶכ ֶרםְּ ,ב ׁשוֹ ר הַ נִּ ְסקָ לְ ּ ,
וב ֶעגְ לָ ה עֲ ּ
ֲטו בָ עֲ ז ָָרה,
שר ֶּבחָ לָ בְ ּ ,
ובבָ ָ ׂ
ובפֶ טֶ ר חֲמוֹ רְ ּ ,
ְמצוֹ ָרעּ ,ובִ שְׂ ַער נָזִ ירְ ּ ,
ובחֻ ִ ּלין ׁ ֶשנִּ ְׁשח ּ
אֵ ינ ָּה ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשתְ .מכָ ָרן וְ ִק ֵ ּד ׁש ִּב ְד ֵמיהֶ ןְ ,מקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת:
רע"ב ) -ט( המקדש בערלה וכו' אינה
מקודשת  -דכולהו איסורי הנאה נינהו.
ערלה ,דכתיב לא יאכל ,אחד איסור אכילה
ואחד איסור הנאה במשמע :ובכלאי הכרם -
דכתיב )דברים כ"ב( פן תקדש ,פן תוקד אש:
ובשור הנסקל  -דכתיב ביה )שמות כ"א( ולא
יאכל את בשרו :ובעגלה ערופה  -דכתיב
ביה כפרה כקדשים ,שנאמר )דברים כ"א(
ונכפר להם הדם :בציפורי מצורע  -דתניא,
נאמר מכשיר ומכפר בפנים ,אשמו של מצורע
שהוא מכשיר אותו לאכול בקדשים ,וחטאתו
שמכפר ,ושניהם נעשים בפנים .ונאמר מכשיר
ומכפר בחוץ ,מכשיר ,צפרי מצורע שמכשירין
המצורע לבא אל תוך המחנה ,ומכפר ,עגלה
ערופה ,שנאמר בה ונכפר להם הדם ,ושניהם
נעשים חוץ לעזרה .מה מכשיר ומכפר האמור
בפנים ,שהם אשמו וחטאתו של מצורע ,עשה
בו מכשיר כמכפר ,דתרווייהו קדשים נינהו
ואסורים בהנאה ,אף מכשיר ומכפר האמורים
בחוץ ,שהם צפרי מצורע ועגלה ערופה ,עשה
בו מכשיר כמכפר להיות אסורים בהנאה.
ומאימתי אסורין צפורי מצורע בהנאה ,משעת

שחיטה .והצפור השחוטה בלבד היא שאסורה
בהנאה .ועגלה ערופה ,ירידתה אל נחל איתן
אוסרתה :ובשער הנזיר  -דאמר קרא
)במדבר ו( קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו,
גדולו פרע שער ראשו יהיה קדוש :ופטר
חמור  -נאמר בו )שמות י"ג( וערפתו ,ונאמר
בעגלה ערופה וערפו ,מה עגלה ערופה
אסורה בהנאה ,אף פטר חמור אסור בהנאה.
ואינו אסור בהנאה אלא אחר עריפה :ובבשר
בחלב  -נאמר ג' פעמים לא תבשל גדי בחלב
אמו ,אחד לאסור אכילה ,ואחד לאסור
הנאה ,ואחד לאסור בשול :ובחולין שנשחטו
בעזרה  -דכתיב )דברים י"ב( כי ירחק ממך
המקום וזבחת ,ברחוק מקום אתה זובח ואי
אתה זובח בקרוב מקום .יכול לא יאכלנו אבל
ישליכנו לכלבים ,ת"ל )שמות כ"ב( לכלב
תשליכון אותו ,אותו אתה משליך לכלב ואי
אתה משליך לכלב חולין שנשחטו בעזרה:
מכרן וקדש בדמיהן מקודשת  -שאין לך דבר
שתופס את דמיו להיות כמוהו אלא עבודה
זרה ושביעית .עבודה זרה ,שנאמר )דברים ז'(
והיית חרם כמוהו ,כל מה שאתה מהווה
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ממנו הרי הוא כמוהו .ושביעית ,שנאמר קודש
היא ,תופסת דמיה כהקדש .והוו עבודה זרה

ושביעית שני כתובים הבאים כאחד ,וכל שני
כתובים הבאין כאחד אין מלמדין:

ובאֵ פֶ ר חַ ּ ָטאת ,הֲ ֵרי
וב ֵמי חַ ּ ָטאת ּ ְ
וב ַמ ּ ָתנוֹ ת ּ ְ
וב ַמ ַעשְׂ רוֹ ת ּ ְ
רומוֹ ת ּ ְ
)י( הַ ְמקַ ֵ ּד ׁש ִּב ְת ּ
זוֹ ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת ,וַ אֲ ִפלּ ּו יִ שְׂ ָראֵ ל:
רע"ב ) -י( המקדש בתרומות  -תרומה
גדולה ותרומות מעשר :ובמעשרות  -מעשר
ראשון ומעשר עני :ומתנות  -הזרוע והלחיים
והקיבה :ובמי חטאת  -ובמי אפר חטאת.
וראוים למכרם לטמאים ליקח מהם שכר
הבאה ושכר מילוי המים .אבל שכר הזאה
ושכר קדוש ,והוא נתינת האפר במים ,אסור:
ואפילו ישראל  -הכי קאמר ,ואפילו ישראל
שנפלו לו תרומות ומתנות מבית אבי אמו

גמרא

כהן ,שזכה בהם ויכול למכרם לכהנים ,אם
קידש בהם את האשה ,מקודשת .ואפילו לא
נפלו לו תרומות אלא טבלים שעדיין לא
הורמו ,הואיל ומורישו כהן היה עומד
להרימם והתרומות שלו ,וזה הישראל שירש
אותם נמי יפריש מהם התרומה והיא שלו,
ויכול למכרה לכהנים ,דמתנות שלא הורמו
כמי שהורמו דמו:

 -קדושין דף לט' ע"ב

רמי רב טובי בר רב קיסנא לרבא תנן כל העושה מצוה אחת מטיבין לו
עשה אין לא עשה לא ורמינהי ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר
כעושה מצוה אמר ליה התם כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנה כי
הא דרבי חנינא בר פפי תבעתיה ההיא מטרוניתא אמר מלתא ומלי נפשיה
שיחנא וכיבא עבדה היא מילתא ואיתסי ערק טשא בההוא בי בני דכי הוו
עיילין בתרין אפילו ביממא הוו מיתזקי למחר אמרו ליה רבנן מאן נטרך
אמר להו שני נושאי קיסר שמרוני כל הלילה אמרו ליה שמא דבר ערוה
בא לידך וניצלת הימנו דתנינא כל הבא דבר ערוה לידו וניצל הימנו עושין
לו נס גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו כגון רבי צדוק וחביריו ר'
צדוק תבעתיה ההיא מטרוניתא אמר לה חלש לי ליבאי ולא מצינא איכא
מידי למיכל אמרה ליה איכא דבר טמא אמר לה מאי נפקא מינה דעביד
הא אכול הא שגרת תנורא קא מנחא ליה סליק ויתיב בגויה אמרה ליה
מאי האי אמר לה דעביד הא נפיל בהא אמרה ליה אי ידעי כולי האי לא
צערתיך רב כהנא הוה קמזבין דיקולי תבעתיה ההיא מטרוניתא אמר לה
איזיל איקשיט נפשאי סליק וקנפיל מאיגרא לארעא אתא אליהו קבליה
אמר ליה אטרחתן ארבע מאה פרסי א"ל מי גרם לי לאו עניותא יהב ליה
שיפא דדינרי:
רש"י על הגמרא
התם שבא דבר עבירה לידו  -ההוא ישב ולא
עבר עבירה דקאמר נוטל עליה שכר בעבירה

שבא לידו וכפה יצרו ולא עבר אין מצוה
יתירה מזו :תבעתיה  -לזנות :טשא  -נטמן:
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הוו מתזקי  -שמצויין בו מזיקין :כגון רבי
צדוק  -שלבש כח לכוף יצרו להתגבר בחפצי
קונו :אמר מאי נפקא מינה  -דהא מילתא
דלא נזדמן לי אלא מאכל טמא יש לי ללמוד
מכאן דעביד האי הבועל ארמית ראוי למאכל
טמא :שגרת תנורא  -אותה ארמית הסיקה
את התנור לצלות דבר הטמא שם ואשה
גדולה היתה שא יכול ליפטר ממנה ומסור

זוהר

בידה להורגו :קא מנחא ליה  -לאותו צלי
בתוכו :נפיל בהא  -באור של גיהנם :אי ידעי
 אילו ידעתי שחמור עליכם הדבר כל כך:דיקולי  -סלים שנשים נותנות שם פלכיהן:
אטרחתן  -שהייתי במקום אחר רחוק ד'
מאות פרסי :לאו עניותא  -בתמיה אם לא
העניות לא הוצרכתי להיות עסקי במלאכת
נשים :שיפא  -שם כלי :דינרי  -זהובים:

– אמור דף צא' ע"א

את ָך ִמ ּ ֵׂש ִעיר ְּבצַ ְע ְ ּד ָך ִמ ּ ְׂש ֵדה אֱדוֹ ם אֶ ֶרץ ָר ָע ׁ ָשה
ִר ִּבי ִח ּיָיא ּ ָפ ַתח )שופטים ה( יְ ָי ְּבצֵ ְ
וב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי,
ינון יִ שְׂ ָראֵ ל ְּב ָע ְל ָמא ֵ ּדיןְ ּ ,
פוָ ּ .תא ֲחזֵי ,ז ַָּכ ִאין ִא ּ ּ
ּגַ ם ׁ ָש ַמיִ ם נ ָָט ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ישיןַ ,עם
רון קַ ִ ּד ִׁ
ינון ִמ ְת ַ ּד ְּב ִקין ּ ֵב ּ
ְ ּד ּ ְ
יה ,וְ ִא ְק ּ
הו ,וְ ִא ּ ּ
הוא ִא ְת ְר ֵעי ְּב ּ
יך ּ
קָ דוֹ ׁש .וְ כֵ ן ַעד ְ ּדסָ ִליק לוֹ ן ְל ַד ְר ּגָ א ִע ָּלאָ ה ְ ּד ִא ְק ֵרי ֹק ֶד ׁשּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,ירמיה ב( ֹק ֶד ׁש
ימנָאּ ְ ,דהָ א יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ְּת ַמנְ יָא יוֹ ִמין
בואָ תֹ הְּ .כ ָמה ְ ּדאוֹ ִק ְ
יִ שְׂ ָראֵ ל לַ יְ ָי' ֵר ִׁ
אשית ְּת ּ
יהְּ .כ ָמה ְ ּדאַ ְּת אָ ֵמר,
ינון ִ ּדילֵ ּ
ימין ִּב ְׁש ֵמ ּ
ור ִׁש ִ
יהְ ּ ,
יה ִּב ְׁש ֵמ ּ
ִמ ְת ַ ּד ְּב ִקין ֵּב ּ
יה ,וְ ִא ּ ּ
יה,
ומי ְכ ַע ּ ְמ ָך ְּכיִ שְׂ ָראֵ ל ּגוֹ י אֶ חָ ד ָּבאָ ֶרץ .וְ ַע ְמ ִמין לָ א ִמ ְת ַ ּד ְּב ִקין ֵּב ּ
)שמואל ב ז( ּ ִ
ינון ִמ ְת ַ ּד ְּבקָ ן
ימא קַ ִ ּד ׁ ָ
ור ִׁש ָ
יהְ ּ ,
ימוסֵ ּ
יהוַ ,עד ְ ּד ִא ּ ּ
יאו ִמ ּנַיְ ּ
ישא אַ ְע ִ ּד ּ
וְ לָ א אָ זְ ִלין ְּבנִ ּ ּ
ישא:
ְּב ִס ְט ָרא אָ ח ֳָרא ְ ּדלָ או קַ ִ ּד ׁ ָ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
זַמין
יתא ְליִ שְׂ ָראֵ לִ ּ ,
הוא ְל ֵמיהַ ב אוֹ ַריְ ָ
וְ ָתא ֲחזֵיְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדבָ ָעא ּ ְ
יך ּ
יתאְּ .בהַ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא
תון ְלקַ ְּבלָ א אוֹ ַריְ ָ
ָּב ּה ִל ְבנֵי ֵע ָ ׂשו ,אָ ַמר לוֹ ןָּ ,ב ָעאן אַ ּ ּ
נוק ָּבא ִ ּד ְתהוֹ ָמא ַר ָּבה .אָ ְמ ָרה
ישאּ ,ובָ ַעאת ְלאַ עֲ לָ א ְל ּ ְ
ִא ְת ְרגִ יזַת אַ ְר ָעא קַ ִ ּד ׁ ָ
ירא ְ ּדחֶ ְדוָ ה )ס"א דעלמא( ְּת ֵרי אַ ְלפֵ י ְׁשנִ ין ַעד לָ א
ארי ְ ּד ָע ְל ָמאַ ּ ,פ ְס ִט ָ
יהָ ,מ ֵ
קַ ּ ֵמ ּ
ימן
יה )נ"א קליטנא גו( )נ"א אזדמן קמי( ָע ֵר ִלין ְ ּדלָ א ְר ִׁש ָ
ִא ְת ְּב ֵרי ָע ְל ָמא ,קַ ְל ִטינָא קַ ּ ֵמ ּ
יומ ְך:
ְּב ִק ּ ּ ָ
ְ
יהו,
אומין ְּכוָ ַ
דון אֶ לֶ ף ּ ִ
ור ְסיָיא ,י ְ
ור ְסיָיא כּ ּ ְ
הוא ,כּ ּ ְ
אָ ַמר לָ ּה ּ ְ
ותיְ ּ
ֵיב ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ָ
אתך ִמ ּ ֵ ׂש ִעיר
הוא ִד ְכ ִתיב יְ ָי ְּבצֵ ְ
ָימא ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
וְ קַ ּי ָ
יהו ,הֲ ָדא ּ
יתא לָ א יִ זְ ְ ּד ַמן קַ ּ ַמיְ ּ
ָ
יהיבַ ת )בגין
יתא לָ א ִא ְתיְ ִ
ְּבצַ ְע ְ ּדך ִמ ּ ְׂש ֵדה אֱדוֹ ם אֶ ֶרץ ָר ָע ׁ ָשה .וַ ַ ּדאי ְּבגִ ין ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
יתא
ומאן ְ ּדי ִָליף אוֹ ַריְ ָ
ישאַ ּ .
ָימא קַ ִ ּד ׁ ָ
יה קַ ּי ָ
דאיהו קיימא קדישא( אֶ ָּלא ְל ַמאן ְ ּד ִאית ּ ֵב ּ
ומ ׁ ַש ּקֵ ר
יתאְ ּ ,
ָימא ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
ימיְ ,מ ׁ ַש ּקֵ ר ְּבקַ י ָ
ְל ַמאן ְ ּדלָ א ִא ְתגְּ זַרְ ,מ ׁ ַש ּקֵ ר ִּב ְת ֵרי קַ יְ ֵ
יהיבַ ת ,וְ לָ א
אֲתר ִא ְתיְ ִ
ַ
יתא ְלהַ אי
וכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לְּ .דאוֹ ַריְ ָ
ָימא ְ ּדצַ ִ ּדיק ּ ְ
ְּבקַ י ָ
ְלאָ ח ֳָרא:
יאים,
דוכ ּ ֵתי ִע ָּלאֵ יְ ,מ ׁ ַש ּקֵ ר ַּב ּתוֹ ָרהְ ,מ ׁ ַש ּקֵ ר ַּבנְּ ִב ִ
ִר ִּבי אַ ָּבא אָ ַמרְ ,מ ׁ ַש ּקֵ ר ִּב ְתלַ ת ּ ּ ְ
תוביםְ .מ ׁ ַש ּקֵ ר ַּב ּתוֹ ָרהּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,דברים ד( וְ זֹאת הַ ּתוֹ ָרה וְ גוֹ 'ְ .מ ׁ ַש ּקֵ ר
ְמ ׁ ַש ּקֵ ר ַּב ְּכ ּ ִ
ְ
מודי יְ ָי ,וְ לָ א אָ ח ֳָרא,
ינון ִל ּ ּ ֵ
יאים ִ ּד ְכ ִּתיב) ,ישעיה נד( וְ כָ ל ָּבנַיִ ך ִל ּ ּ ֵ
ַּבנְ ִב ִ
מודי יְ ָיִ .א ּ ּ
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תובים,
ינון ,וְ לָ א אָ ח ֳָראְ .מ ׁ ַש ּקֵ ר ַּב ְּכ ּ ִ
וכ ִתיב )ישעיה ח( חֲתוֹ ם ּתוֹ ָרה ְּב ִל ּ ּ ָ
ְּ
מודיִ ,א ּ ּ
וכ ִתיב )תהלים
דות ְּביַעֲ קֹב וְ תוֹ ָרה ָ ׂשם ְּביִ שְׂ ָראֵ לְ ּ ,
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,תהלים עח( וַ יָּקֶ ם ֵע ּ
ָ
יקיםּ ָ .דא צַ ִ ּדיק ּוכְ נֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לְּ .ד ַמאן
דו ִל ְׁש ֶמךַ .מאן צַ ִ ּד ִ
קמ( אַ ְך צַ ִ ּד ִ
יקים יוֹ ּ
ישאְּ ,ד ִהיא
יה קַ ִ ּד ׁ ָ
דון ִל ְׁש ֵמ ּ
ְ ּדלָ א ִא ְתגְּ זַר ,וְ לָ א ָעאל ְּב ִק ּ ּ ָ
יומא ִ ּד ְלהוֹ ן ,לָ א יוֹ ּ
ְ
טורא ְ ּד ִסינַי,
הוא ַעל ּ ָ
יתא .אָ ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיא ּ ֵכיוָ ן ְ ּד ִא ְתגְּ לֵ י ּ ְ
אוֹ ַריְ ָ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
הוא ִד ְכ ִתיב,
ְל ֵמיהַ ב אוֹ ַריְ ָ
יתא ְליִ שְׂ ָראֵ לְׁ ,ש ִכיבַ ת אַ ְר ָעא ,וְ ָתבַ ת ְּבנַיְ יחָ א ,ה ֲָדא ּ
)שם עו( אֶ ֶרץ י ְָראָ ה וְ ׁ ָשקָ ָטה:
ילאַ ,עד ְ ּד ִא ְתגְּ זַר.
יה חֵ ילָ א ִ ּד ְל ֵע ָּ
יליד לָ א ִא ְת ָמנָא ָעלֵ ּ
ּ ָתא ֲחזֵיַּ ,בר נ ָׁש ְ ּד ִא ְתיְ ִ
ילא .זָכֵ י ְל ִא ְת ַע ְּסקָ א
רוחָ א ִ ּד ְל ֵע ָּ
יה )רוחא( ִא ְּת ָע ּ ָ
ּ ֵכיוָ ן ְ ּד ִא ְתגְּ זַרִ ,א ְּת ַער ָעלֵ ּ
רותא ְ ּד ּ
יתאִ ,א ְּת ַער
קודי אוֹ ַריְ ָ
רותא י ִַּתיר .זָכֵ י וְ ָע ִביד ּ ִפ ּ ּ ֵ
יה ִא ְּת ָע ּ ָ
יתאִ ,א ְּת ַער ָעלֵ ּ
ְּבאוֹ ַריְ ָ
רותא י ִַּתירָ .זכֵ י וְ ִא ְתנְ ִסיב ,זָכֵ י וְ אוֹ ִליד ְּבנִ ין ,וְ אוֹ ִליף לוֹ ן אוֹ ְרחוֹ י
יה ִא ְּת ָע ּ ָ
ָעלֵ ּ
הוא אָ ָדם ְׁש ִליםְׁ .ש ִלים ְּבכ ָֹּלא:
ְ ּד ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
ישא ,הָ א ְּכ ֵדין ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ג'
)ו( תפלת הערב אף ע"פ שאינה חובה המתפלל אותה זמנה מתחילת הלילה עד שיעלה
עמוד השחר ותפלת נעילה זמנה כדי שישלים אותה סמוך לשקיעת החמה:
)ז( המתפלל תפלה קודם זמנה לא יצא ידי חובתו וחוזר ומתפלל אותה בזמנה ואם
התפלל תפלת שחרית בשעת הדחק אחר שעלה עמוד השחר יצא ויש לו להתפלל
תפלת ערבית של לילי שבת בערב שבת קודם שתשקע החמה וכן יתפלל ערבית של
מוצאי שבת בשבת לפי שתפלת ערבית רשות אין מדקדקין בזמנה ובלבד שיקרא ק"ש
בזמנה אחר צאת הכוכבים:
)ח( כל מי שעבר עליו זמן תפלה ולא התפלל במזיד אין לו תקנה ואינו משלם בשוגג
או שהיה אנוס או טרוד משלם אותה תפלה בזמן תפלה הסמוכה לה ומקדים תפלה
שבזמנה ואחריה מתפלל את התשלומין:

ð"òì

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