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חק לישראל – פרשת קדושים יום ג'
תורה -

ויקרא פרק יט'

ֹבו וְ לֹא ְתכַ ח ֲׁש ּו
רו ִא ׁ
יש ַּבעֲ ִמיתוֹ ) :יא( לֹא ִּתגְ נ ּ
ֹבו וְ לֹא ְתכַ ח ֲׁש ּו וְ לֹא ְת ׁ ַש ְּק ּ
)יא( לֹא ִּתגְ נ ּ
יה:
יש ַּבעֲ ִמיתוֹ ) :יא( לָ א ִּתגְ נְ בוּן וְ לָ א ְתכַ ְ ּדבוּן וְ לָ א ְת ׁ ַש ְּקרוּן ֱאנ ַׁש ְּבחַ ְב ֵר ּ
רו ִא ׁ
וְ לֹא ְת ׁ ַש ְ ּק ּ
ָ
עו
עו ִב ְׁש ִמי לַ ּ ׁ ָשקֶ ר וְ ִח ַּל ְל ּ ָת אֶ ת ׁ ֵשם ֱ
אלֹהֶ יך אֲנִ י יְ הֹוָ ה) :יב( וְ לֹא ִת ּ ׁ ָש ְב ּ
)יב( וְ לֹא ִת ּ ׁ ָשבְ ּ
ָ
אלֹהֶ יך אֲנִ י יְ הֹוָ ה) :יב( וְ לָ א ִת ּ ׁ ָש ְבעוּן ִּב ְׁש ִמי ְל ִׁש ְק ָרא וְ ַתחֵ ל יָת ְׁש ָמא
ִב ְׁש ִמי לַ ּ ׁ ָשקֶ ר וְ ִחלַּ ְל ּ ָת אֶ ת ׁ ֵשם ֱ
ֶדאֱלָ הָ ְך אֲ נָא יְ ָי:
)יג(

לֹא ַתעֲ ׁשֹק אֶ ת ֵרעֲ ָך וְ לֹא ִתגְ זֹל

לֹא ַתעֲ ׁשֹק אֶ ת ֵרעֲ ָך וְ לֹא ִתגְ זֹל לֹא ָת ִלין

ָ

תך ַעד בּ ֹקֶ ר) :יג(
ש ִכיר ִא ְּ
לֹא ָת ִלין ּ ְפעֻ ַּלת ָ ׂ
ש ִכיר ִא ְּת ָך ַעד בּ ֹקֶ ר) :יג( לָ א ַתעֲ ׁשוֹ ק יָת חַ ְב ָרךְ
ּ ְפעֻ לַּ ת ָ ׂ

ירא ְלוָ ָת ְך ַעד צַ ְפ ָרא:
וְ לָ א ְתאַ ּנֵס לָ א ְת ִבית אַ גְ ָרא ַדאֲ גִ ָ

)יד(

את ּ ֵמאֱ לֹהֶ ָ
יך אֲנִ י יְ הֹוָ ה:
לֹא ְתקַ ֵּלל חֵ ֵר ׁש וְ ִל ְפנֵי ִע ּוֵר לֹא ִת ּ ֵתן ִמ ְכ ׁשֹל וְ י ֵָר ָ

את ּ ֵמ ֱאלֹהֶ ָ
יך אֲ נִ י יְ הֹוָ ה:
לֹא ְתקַ ּלֵ ל חֵ ֵר ׁש וְ ִל ְפנֵי ִעוֵ ּ ר לֹא ִת ּ ֵתן ִמ ְכ ׁשֹל וְ י ֵָר ָ
קֳדם ְ ּדלָ א חָ זֵי לָ א ְתשִׂ ים ּ ַת ְקלָ א וְ ִת ְדחַ ל ֵמ ֱאלָ הָ ְך אֲ נָא יְ ָי:
ׁ ָש ַמע וְ ָ

)יד(

)יד( לָ א ְתלוּט ְ ּדלָ א

)טו( לֹא ַתעֲ שׂ ּו ָעוֶ ל ַּב ּ ִמ ְׁש ּ ָפט לֹא ִת ּ ָ ׂשא ְפנֵי ָדל וְ לֹא ֶת ְה ַ ּדר ּ ְפנֵי גָ דוֹ ל ְּבצֶ ֶדק
שא ְפנֵי ָדל וְ לֹא ֶת ְה ַ ּדר ּ ְפנֵי גָ דוֹ ל
ית ָך) :טו( לֹא ַתעֲ שׂ ּו ָעוֶל ַּב ּ ִמ ְׁש ּפָ ט לֹא ִת ּ ָ ׂ
ִּת ְׁש ּפֹט עֲ ִמ ֶ

ית ָך:
ְּבצֶ ֶדק ִּת ְׁש ּפֹט עֲ ִמ ֶ
ֵיה ְלחַ ְב ָר ְך:
ְּת ִדינ ּ

)טו( לָ א ַת ְע ְּבדוּן ְׁשקַ ר ְּב ִדינָא לָ א ִת ּ ַסב אַ ּ ֵפי ַמ ְס ּ ֵכנָא וְ לָ א ֶת ְה ַ ּדר אַ ּ ֵפי ַר ָּבא ְּבקו ְּׁש ָטא

רש"י
)יא( לא תגנבו  -אזהרה לגונב ממון אבל לא
תגנוב שבעשרת הדברות אזהרה לגונב נפשות
דבר הלמד מענינו דבר שחייבין עליו מיתת
ב"ד :ולא תכחשו ) -ב"ק קט( לפי שנא'
)ויקרא ה'( וכחש בה משלם קרן וחומש למדנו
עונש אזהרה מנין ת"ל ולא תכחשו :ולא
תשקרו  -לפי שנאמר )שם( ונשבע על שקר
ישלם קרן וחומש למדנו עונש אזהרה מנין
ת"ל ולא תשקרו :לא תגנבו ולא תכחשו ולא
תשקרו ולא תשבעו  -אם גנבת סופך לכחש
סופך לשקר סופך להשבע לשקר:
)יב( ולא תשבעו בשמי  -למה נאמר לפי
שנא' )שמות כ( לא תשא את שם ה' אלהיך
לשוא יכול לא יהא חייב אלא על שם המיוחד
מנין לרבות כל הכנויין ת"ל ולא תשבעו בשמי
לשקר כל שם שיש לי:
)יג( לא תעשק ) -ת"כ( זה הכובש שכר שכיר:
לא תלין  -לשון נקבה מוסב על הפעולה :עד
בקר  -בשכיר יום הכתוב מדבר שיציאתו
מששקעה חמה לפיכך זמן גבוי שכרו כל
הלילה ובמקום אחר הוא אומר )דברים כד(
ולא תבוא עליו השמש מדבר בשכיר לילה

שהשלמת פעולתו משיעלה עמוד השחר )ב"מ
קי( לפיכך זמן גבוי שכרו כל היום לפי שנתנה
תורה זמן לבעל הבית עונה לבקש מעות:
)יד( לא תקלל חרש  -אין לי אלא חרש מנין
לרבות כל אדם ת"ל )שמות כב( בעמך לא
תאר א"כ למה נאמר חרש מה חרש מיוחד
שהוא בחיים אף כל שהוא בחיים יצא המת
שאינו בחיים )ת"כ( :ולפני עור לא תתן
מכשול ) -ת"כ( לפני הסומא בדבר לא תתן
עצה שאינה הוגנת לו אל תאמר מכור שדך
וקח לך חמור ואתה עוקף עליו ונוטלה
הימנו :ויראת מאלהיך  -לפי שהדבר הזה
אינו מסור לבריות לידע אם דעתו של זה
לטובה או לרעה ויכול להשמט ולומר לטובה
נתכוונתי לפיכך נאמר בו ויראת מאלהיך
המכיר מחשבותיך וכן כל דבר המסור ללבו
של אדם העושהו ואין שאר הבריות מכירות
בו נאמר בו ויראת מאלהיך:
)טו( לא תעשו עול במשפט  -מלמד שהדיין
המקלקל את הדין קרוי עול .שנאוי ומשוקץ.
חרם ותועבה .שהעול קרוי תועבה שנאמר
)דברים כה( כי תועבת ה' וגו' כל עושה עול
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חק לישראל – פרשת קדושים יום ג'
והתועבה קרויה שקץ וחרם שנ' )שם ז( ולא
תביא תועבה אל ביתך והיית חרם כמוהו
שקץ תשקצנו וגו' :לא תשא פני דל ) -ת"כ(
שלא תאמר עני הוא זה והעשיר חייב לפרנסו
אזכנו בדין ונמצא מתפרנס בנקיות :ולא
תהדר פני גדול  -שלא תאמר עשיר הוא זה

נביא

בן גדולים הוא
בבושתו עונש יש
פני גדול :בצדק
ד"א הוי דן את
לב(:

זה היאך אביישנו ואראה
בדבר לכך נאמר ולא תהדר
תשפוט עמיתך  -כמשמעו
חבירך לכף זכות )סנהדרין

– יחזקאל פרק כ' יב'-טז'

)יב( וְ גַ ם אֶ ת ׁ ַש ְּבתוֹ ַתי נ ַָת ִּתי לָ הֶ ם ִל ְהיוֹ ת ְלאוֹ ת ֵּבינִ י ּובֵ ינֵיהֶ ם לָ ַד ַעת ִּכי אֲנִ י
שם) :יב( ואף ית יומי שביא דילי יהבית להו למהוי לאת בין מימרי וביניהון למדע ארי
יְ הֹוָ ה ְמקַ ְ ּד ׁ ָ
אנא יי מקדשיהון:

סו אֲ ׁ ֶשר
כו וְ אֶ ת ִמ ְׁש ּ ָפ ַטי ָמאָ ּ
רו ִבי בֵ ית יִ שְׂ ָראֵ ל ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ְּבחֻ ּקוֹ ַתי לֹא הָ לָ ּ
)יג( וַ יּ ְַמ ּ
ְ
לו ְמאֹ ד וָ אֹ ַמר ִל ְׁש ּפֹך ח ֲָמ ִתי
יַעֲ ֶ ׂ
שה אֹ ָתם הָ אָ ָדם וָ חַ י ָּבהֶ ם וְ אֶ ת ׁ ַש ְּבתֹ ַתי ִח ְ ּל ּ
תם) :יג( וסריבו על מימרי בית ישראל במדברא בקימי לא הליכו וית דיני
עֲ לֵ יהֶ ם ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ְלכַ לּ וֹ ָ
קצו דאם יעביד יתהון אנשא וייחי בהון חיי עלמא וית יומי שביא דילי אחילו לחדא ואמרית למשפך
חמתי עליהון במדברא לשיציותהון:

אתים ְל ֵעינֵיהֶ ם:
אֲשר הוֹ צֵ ִ
וָ אֶ עֱ ֶ ׂשה ְל ַמ ַען ְׁש ִמי ְל ִב ְל ִּתי הֵ חֵ ל ְל ֵעינֵי הַ ּגוֹ יִ ם ׁ ֶ

)יד(
ועבדית בדיל שמי בדיל דלא יתחל לעיני עממיא דאפיקתינון לעיניהון:

)יד(

אתי י ִָדי לָ הֶ ם ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ְל ִב ְל ִּתי הָ ִביא אוֹ ָתם אֶ ל הָ אָ ֶרץ ֲא ׁ ֶשר
ָש ִ
)טו( וְ גַ ם אֲנִי נ ָ ׂ
ש צְ ִבי ִהיא ְלכָ ל הָ אֲ ָרצוֹ ת) :טו( ואף אנא קימת במימרי להון
נ ַָת ִּתי זָבַ ת חָ לָ ב ּ ְודבַ ׁ
במדברא בדיל דלא לאעלא יתהון לארעא די יהבית עבדא חלב ודבש תושבחא היא לכל מדינתא:

לו ִּכי
כו בָ הֶ ם וְ אֶ ת ׁ ַש ְּבתוֹ ַתי ִח ֵּל ּ
סו וְ אֶ ת חֻ ּקוֹ ַתי לֹא הָ ְל ּ
)טז( י ַַען ְּב ִמ ְׁש ּ ָפ ַטי ָמאָ ּ
ְ
אַ ח ֲֵרי גִ לּ ּולֵ יהֶ ם ִל ָּ
בם הֹלֵ ך) :טז( חלף די בדיני קצו וית קימי לא הליכו בהון וית יומי שביא דילי
אחילו ארי בתר פולחן טעותהון לבהון טעי:

רש"י
)יב( להיות לאות  -אות גדול הוא להם
שנתתי את יום מנוחתי להם למנוחה הרי
היכר גדול שקדשתים לי:

כתובים

)יג( בחוקותי לא הלכו  -נסו אותי בעגל
וברפידים מלקבל את התורה והותירו מן המן.
ואת שבתותי חללו  -יצאו מן העם ללקוט
מן:

 -משלי כו' כד'-כח'

וב ִק ְרבּ וֹ י ִָׁשית ִמ ְר ָמה:
} ִּבשְׂ פָ ָתיו{ יִ ּנָכֵ ר שׂ וֹ נֵא ּ ְ

)כד( ִּבשְׂ פָ ָתו
ובגויה סאם רמיותא:

)כד( מן שפותיה מתידע סנאה

אֲמן בּ וֹ ִּכי ׁ ֶשבַ ע ּתוֹ ֵעבוֹ ת ְּב ִלבּ וֹ :
ִּכי יְ חַ ּנֵן קוֹ לוֹ אַ ל ּ ַת ֶ

)כה(
תהימין ביה מטול דשבע בישתא אית בלביה:

)כה( ואין מחנן בקליה לא
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ִּת ַּכ ּ ֶסה שִׂ נְ אָ ה ְּב ַמ ּ ׁ ָשאוֹ ן ִּת ּגָ לֶ ה ָר ָעתוֹ ְבקָ הָ ל:

)כו(
בישתיה בכנשתא:

)כז( כּ ֶֹרה ּ ׁ ַשחַ ת ָּבהּ יִ ּפֹל וְ גֹ לֵ ל אֶ בֶ ן אֵ לָ יו ּ ָת ׁש ּוב:

)כו( דמכסה סנואתא במורסתא תתגלי

)כז( דחפר גומצא ביה נפול ודמערגל כיפא

עלוי הפכא:

שה ִמ ְדחֶ ה:
ְל ׁשוֹ ן ׁ ֶשקֶ ר יִ שְׂ נָא ַד ָּכיו ּופֶ ה חָ לָ ק יַעֲ ֶ ׂ

)כח(
דקושטא ופומא דפליג עביד תרכונתא:

)כח( לישנא דשקרא סני ארחתא

רש"י
)כד( ינכר שונא  -בדבורו מתנכר השונא שלא
יכירו שהוא שונא ,דישקנוייש"ט בלעז:
)כו( תכסה שנאה  -העוש' מעשיו במחשך
ומכסה במשאון שהוא חושך )ס"א שואת חשך(
את הדבר השנאוי להקב"ה סוף שהקב"ה
מגלה רעתו בקהל שיכירו בו שהוא רשע:
)כז( כורה שחת  -כגון בלעם שהשיא עצה
לבלק על ישראל והפיל מהם כ"ד אלף ובא
למדין לתבוע שכרו ונהרג ביד ישראל .וגולל
 -כלומר סופו של המעמיד מכשול שיכשל

משנה

בו .וגולל אבן  -מגללו ממקום למקום
שיכשלו בו בני אדם ,ואגדה פותרו באבימלך
שהרג שבעים אחיו על אבן אחת וסוף מת
באבן שנאמר ותשלך אשה אחת פלח רכב
ותרץ גלגלתו וגו' )שופטים ט'(:
)כח( ישנא דכיו  -מי שמקבל לשון הרע שונא
את הנדכאים תחתיו שכן על לשון הרע רדף
שאול לדוד והרג נוב .ופה חלק  -פה של
חלקלקות .יעשה מדחה  -עושה דיחוי
שדוחה את מקבלו מעל הקב"ה:

 -קדושין פרק א'

לש ְ ּד ָר ִכים ,וְ קוֹ נָה אֶ ת ַעצְ ָמהּ ִּב ְׁש ּ ֵתי ְד ָר ִכים .נִ ְקנֵית
)א( הָ ִא ּ ׁ ָשה נִ ְקנֵית ְּב ׁ ָש ׁ
וב ִביאָ הְּ .בכֶ סֶ ףֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםְּ ,ב ִדינָר ּובְ ׁ ָשוֶה ִדינָר.
ְּבכֶ סֶ ףִּ ,ב ְׁש ָטרְ ּ ,
רוטה ,אֶ חָ ד
רוטה .וְ כַ ּ ָמה ִהיא פְ ּ ָ
וב ׁ ָשוֶה ְפ ּ ָ
רוטה ּ ְ
ּובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםִּ ,ב ְפ ּ ָ
יתת הַ ָּב ַעל .הַ יְ בָ ָמה
וב ִמ ַ
יט ְל ִקי .וְ קוֹ נָה אֶ ת ַעצְ ָמ ּה ְּבגֵט ּ ְ
ִמ ּ ְׁשמוֹ נָה ְּב ִא ּ ָסר הָ ִא ַ
יתת הַ יָּבָ ם:
וב ִמ ַ
נִ ְקנֵית ְּב ִביאָ ה .וְ קוֹ נָה אֶ ת ַעצְ ָמ ּה ַּבח ֲִליצָ ה ּ ְ
רע"ב ) -א( האשה נקנית  -לפי שאין
האשה מתקדשת אלא מדעתה ,תנא האשה
נקנית ולא תנא האיש קונה .ואיידי דתנא
רישא האשה נקנית ,תנא סיפא היבמה נקנית,
ואע"ג דיבמה נקנית ליבם בין מדעתה בין
שלא מדעתה :נקנית בכסף  -דגמרינן קיחה
קיחה משדה עפרון ,כתיב הכא )דברים כ"ד(
כי יקח איש אשה ,וכתיב התם )בראשית כ"ו(
נתתי כסף השדה קח ממני :בשטר  -כגון
שכתב לה על הנייר או על החרס ואע"פ
שאין בו שוה פרוטה ,בתך מקודשת לי ,בתך
מאורסת לי ,בתך לי לאנתו ,ונתנו לה בפני
עדים .וילפינן לה דכתיב )דברים כ"ד( ויצאה

והיתה ,מה יציאה בשטר ,כדכתיב )שם( וכתב
לה ספר כריתות ,אף הויה בשטר :ובביאה -
בא עליה בפני עדים לשם קדושין ,דכתיב
)שם( כי יקח איש אשה ובעלה .ואע"פ שאין
לך קדושין מפורשים בתורה יותר מקדושי
ביאה ,אמרו חכמים שהמקדש בביאה מכין
אותו מכת מרדות ,שלא יהיו בני ישראל
פרוצין :בפרוטה  -היא חצי שעורה של כסף:
היבמה נקנית  -ליבם להיות כאשתו לכל
דבר ,בביאה .אבל כסף ושטר לא מהנו בה
מדאורייתא ,אלא רבנן הוא דתקון דמהני בה
מאמר לפסלה על שאר האחין ,אבל לא
לפטרה מן החליצה ,ולא להטמא לה:
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ובגִ ְרעוֹ ן
וב ְׁשטָ ר .וְ קוֹ נֶה אֶ ת ַעצְ מוֹ ַּב ּ ׁ ָשנִ ים ּובַ ּיוֹ בֵ ל ּ ְ
נִקנֶה ְּבכֶ סֶ ף ּ ִ
)ב( ֶעבֶ ד ִע ְב ִרי ְ
ימנִ ין .הַ נִּ ְרצָ ע נִ ְקנֶה
ָּכסֶ ף .יְ תֵ ָרה ָעלָ יו אָ ָמה הָ ִעבְ ִריָּהֶ ׁ ,ש ּקוֹ נָה אֶ ת ַעצְ ָמ ּה ַּב ִּס ָ
יתת הָ אָ דוֹ ן:
וב ִמ ַ
יעה .וְ קוֹ נֶה אֶ ת ַעצְ מוֹ ַּב ּיוֹ בֵ ל ּ ְ
ִב ְרצִ ָ
רע"ב ) -ב( עבד עברי נקנה בכסף -
דכתיב )ויקרא כ"ה( מכסף מקנתו ,מלמד
שהוא נקנה בכסף :ובשטר  -שנאמר באמה
העבריה )שמות כ"א( אם אחרת יקח לו,
הקישה הכתוב לאחרת .מה אחרת בשטר אף
האמה בשטר ,וילמוד עבד עברי מאמה
העבריה ,דכתיב )דברים ט"ו( העברי או
העבריה ,מקיש עברי לעבריה :בשנים -
לסוף ו' שנים יצא חפשי ,ואפילו היתה שמטה
בתוך שש שנים ,עובד ,דכתיב )שמות כ"א( שש
שנים יעבוד ובשביעית .פעמים שהוא עובד
בשביעית :וביובל  -אם פגע יובל בתוך שש
שנים ,מוציאו :ובגרעון כסף  -דכתיב באמה
העבריה )שם( והפדה ,והוקש עברי לעבריה,
אם קנאו רבו בשש מנים והוא עתיד לצאת

לסוף ו' ,נמצא קונה עבודת כל שנה במנה,
כשבא לפדות עצמו מגרע לו רבו מפדיונו
דמי עבודת השנים שעבד :יתירה עליו אמה
 שקונה עצמה בכל אלה ובסימני נערות,כדילפינן מויצאה חנם ,ריבה לה יציאה לזו,
שיוצאה בסימנים :ובמיתת האדון  -דכתיב
ועבדו לעולם ,לו ולא לבן .אבל הנמכר ומת
האדון בתוך ו' ,עובד לבן ,דכתיב שש שנים
יעבוד ,בין לו בין לבנו .ודוקא לבן עובד כל
שש אם מת האדון ,אבל לבת ולאח ולשאר
יורשים אינו עובד ,דכתיב )דברים ט"ז(
ועבדך שש שנים ,לך ולא ליורשים .ואמה
העבריה קונה עצמה במיתת האדון כנרצע,
דכתיב גבי נרצע )שם( ואף לאמתך תעשה כן:

וב ְׁשטָ ר ּובַ ֲחזָקָ ה .וְ קוֹ ֶנה אֶ ת ַעצְ מוֹ ְּבכֶ סֶ ף ַעל יְ ֵדי
)ג( ֶעבֶ ד ְּכנַעֲ נִ י נִ ְקנֶה ְּבכֶ סֶ ף ּ ִ
וב ְׁשטָ ר ַעל יְ ֵדי ַעצְ מוֹ ִּ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםְּ ,בכֶ סֶ ף ַעל
אֲ חֵ ִריםִ ּ ,
וב ְלבַ ד ׁ ֶשיְ ּהֵ א הַ ּ ֶכסֶ ף ִמ ּ ׁ ֶשל אֲחֵ ִרים:
וב ְׁש ָטר ַעל יְ ֵדי אֲחֵ ִריםִ ּ ,
יְ ֵדי ַעצְ מוֹ ּ ִ
רע"ב ) -ג( עבד כנעני נקנה בכסף ובשטר
ובחזקה  -דכתיב )ויקרא כ"ה( והתנחלתם
אותם לבניכם ]אחריכם[ לרשת אחוזה ,הקיש
עבדים לקרקעות ,מה קרקע נקנה בכסף
בשטר ובחזקה ,אף עבד כנעני נקנה בכסף
בשטר ובחזקה .וחזקת העבד ,כגון שהתיר
מנעל לרבו ,או הנעילו ,או הוליך כליו אחריו
לבית המרחץ ,הפשיטו ,הרחיצו ,סכו ,גרדו,
הלבישו ,הגביהו או שהגביה הרב את העבד,
קנאו :בכסף ע"י אחרים  -שיתנוהו לרבו על
מנת שיהיה זה בן חורין .אבל הוא עצמו לא
יקבלו מהם ואפילו ע"מ שאין לרבו רשות בו,
דקסבר אין קנין לעבד בשום צד בלא רבו:
ובשטר ע"י עצמו  -דסבר חובה הוא לעבד
שיצא מתחת ידי רבו לחירות ,שאם עבד כהן
הוא ,פוסלו מלאכול בתרומה ,ואם עבד
ישראל הוא ,אוסרו בשפחה .ומשום הכי
קאמר דאינו יוצא לחירות בשטר ע"י אחרים
אלא ע"י עצמו ,דכיון דחובה היא לו אין חבין

לאדם אלא בפניו .וכסף דע"י אחרים שאני,
שכן קבלת רבו גרמה לו להשתחרר מאליו,
ואין אחרים הללו חבין לו ,אלא קבלת הרב,
והרב אינו נעשה שלוחו ,אלא לצורך עצמו,
ומקנהו מאליו :וחכ"א בכסף ע"י עצמו -
דקסברי יש קנין לעבד בלא רבו ,הלכך קונה
את עצמו בכסף אפילו ע"י עצמו .וכ"ש ע"י
אחרים :ובשטר ע"י אחרים  -דסברי זכות
הוא לעבד שיצא מתחת ידי רבו לחירות ,וזכין
לאדם שלא בפניו .והלכה כחכמים .והעבד
כנעני קונה עצמו אם סימא רבו את עינו או
הפיל את שנו או קטע ממנו א' מכ"ד ראשי
אברים ,שהם ]ראשי[ אצבעות ידים ,ואצבעות
רגלים ,וראשי אזנים ,וראש החוטם ,וראש
הזכרות ,וראשי שדים באשה .והוא דלא חשיב
להו במתניתין בכלל הדברים שהעבד קונה
את עצמו ,משום דהיוצא בראשי אברים צריך
גט שחרור מרבו ,והיינו קונה את עצמו
בשטר :ובלבד שיהא הכסף משל אחרים -
דעבד אין לו כלום ,דאף מציאה וקבלת מתנה
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הכל לרבו .ואם בא להפדות ע"י עצמו צריך
להיות הכסף משל אחרים שיתנוהו לו ע"מ

שאין לרבו רשות בו:

ירה ,וְ הַ ַ ּד ּקָ ה ְּבהַ גְ ָּבהָ הִּ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר וְ ַר ִּבי
)ד( ְּבהֵ ָמה גַ ּ ָסה נִ ְקנֵית ִּב ְמ ִס ָ
יעזֶר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםְּ ,בהֵ ָמה ַד ּקָ ה נִ ְקנֵית ִּב ְמ ִׁשיכָ ה:
אֱל ֶ
ִ
רע"ב ) -ד( במסירה  -בעלים מוסרין
אותה ללוקח באפסר או בשערה :בהגבהה -
ולא במשיכה :נקנית במשיכה  -ואע"ג
דאפשר בהגבהה ,מ"מ נקנית במשיכה ,משום
דמסרכא ,שהיא מתחזקת בצפרניה תמיד
ליאחז ע"ג קרקע .ופסק ההלכה ,בין בהמה
דקה בין בהמה גסה נקנית במשיכה וכ"ש

בהגבהה .ומשיכה קונה בסימטא שהיא זוית
של רשות הרבים ,ובחצר של שניהם .ומסירה
קונה ברה"ר ,ובחצר שאינה של שניהם.
והגבהה קונה בכל מקום .וכל מה שדרכו
בהגבהה אינו נקנה אלא בהגבהה .ודבר
הנקנה במסירה אינו נקנה במשיכה .וכן דבר
הנקנה במשיכה אינו נקנה במסירה:

וב ְׁשטָ ר ּובַ ֲחזָקָ ה .וְ ׁ ֶשאֵ ין לָ הֶ ם
יות ,נִ ְקנִ ין ְּבכֶ סֶ ף ּ ִ
)ה( נְכָ ִסים ׁ ֶשיּ ֵׁש לָ הֶ ם אַ ח ֲָר ּ
יות ,נִ ְקנִ ין ִעם
יות ,אֵ ין נִ ְקנִ ין אֶ ָּלא ִב ְמ ִׁשיכָ ה .נְ כָ ִסים ׁ ֶשאֵ ין לָ הֶ ם אַ ח ֲָר ּ
אַ ח ֲָר ּ
וב ְׁש ָטר ּובַ ֲחזָקָ ה .וְ זוֹ ְק ִקין )נְ כָ ִסים ׁ ֶשאֵ ין לָ הֶ ם
יות ְּבכֶ סֶ ף ּ ִ
נְ כָ ִסים ׁ ֶשיּ ֵׁש לָ הֶ ם אַ ח ֲָר ּ
יות ִל ּ ׁ ָשבַ ע עֲ לֵ יהֶ ן:
יות( אֶ ת הַ נְּ כָ ִסים ׁ ֶשיּ ֵׁש לָ הֶ ם אַ ח ֲָר ּ
אַ ח ֲָר ּ
רע"ב ) -ה( נכסים שיש להם אחריות -
היינו קרקעות ,שהמלוה את חבירו סומך
עליהם לפי שקיימים ועומדים .ופירוש
אחריות ,חזרה ,שחוזר המלוה עליהם וטורף
אותם מן הלקוחות כשלא ימצא כלום ללוה:
נקנין בכסף  -דכתיב )ירמיה ל"ב( שדות
בכסף יקנו .והני מילי במקום שאין רגילין
לכתוב שטר ,אבל במקום שרגילין לכתוב
שטר לא קנה עד שיכתוב שטר :בשטר -
שכותב על הנייר או על החרס שדי נתונה לך
שדי קנויה לך ומוסרו לקונה .ודוקא במתנה
נקנה הקרקע בשטר .אבל במכירה ,עד שיתן
את הכסף .אלא א"כ מוכר שדהו מפני
רעתה ,דבהא קנה בשטר לחודיה .ומנלן
דמקרקעי נקנין בשטר ,דכתיב )ירמיה ל"ב(
וכתוב בספר וחתום :ובחזקה  -כגון שחפר
בקרקע מעט ,או נעל ,וגדר ,ופרץ כל שהוא
בפני המוכר .ואם היה שלא בפניו ,צריך
שיאמר לו לך חזק וקני .ומנא לן שקרקע
נקנה בחזקה ,דכתיב )דברים י"א( וירשתם
אותה וישבתם בה ,במה ירשתם בישיבה:

ושאין להם אחריות אין נקנין אלא במשיכה
 דכתיב )ויקרא כ"ה( או קנה מיד עמיתך,דבר שאפשר לתתו מיד ליד אינו נקנה אלא
בנתינה מיד ליד :נקנין עם נכסים כו'  -אם
מכר מטלטלין עם הקרקע ,כיון שקנה לוקח
הקרקע באחת מג' קנינים הללו ,נקנו
מטלטלין עמה .והוא שיאמר לו קנה ]הני[
אגב קרקע .ונפקא לן מקרא דכתיב בדברי
הימים )ב' כ"א ג'( ויתן להם אביהם מתנות
רבות לכסף ולזהב ולמגדנות עם ערי מצורות:
וזוקקין  -נכסים הללו שאין להם אחריות
את הנכסים שיש להם אחריות כו' .אע"ג
דאין נשבעין על הקרקעות ,היכא דטענו
מטלטלין וקרקעות ונתחייב לישבע על
המטלטלין ,זוקקין המטלטלין את הקרקעות
לישבע עליהם ע"י גלגול שבועה .ולמדנו
גלגול שבועה מסוטה ,דכתיב )במדבר ה'(
ואמרה האשה אמן אמן ,אמן מאיש זה ,אמן
מאיש אחר .אמן שלא שטיתי ארוסה ,אמן
שלא שטיתי נשואה ,שומרת יבם ,וכנוסה:

נִתחַ ּיַב זֶה ַּבח ֲִליפָ יוֵ ּ .כיצַ ד ,הֶ ח ֱִליף
שה ָד ִמים ְּבאַ חֵ רֵ ּ ,כיוָ ן ׁ ֶשזָּכָ ה זֶהְ ,
)ו( ָּכל הַ ּנַעֲ ֶ ׂ
נִתחַ ּיַב זֶה ַּבח ֲִליפָ יוְ .ר ׁש ּות
ׁשוֹ ר ְּבפָ ָרה אוֹ חֲמוֹ ר ְּב ׁשוֹ רֵ ּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ּזָכָ ה זֶהְ ,
ירתוֹ לַ הֶ ְדיוֹ ט:
ירתוֹ לַ ּגָ בוֹ ַּהִּ ,כ ְמ ִס ָ
אֲמ ָ
ור ׁש ּות הַ הֶ ְדיוֹ טַּ ,ב ֲחזָקָ הִ .
הַ ּגָ בוֹ ַּהְּ ,בכָ סֶ ףְ ּ .
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רע"ב ) -ו( כל הנעשה דמים באחר -
מפרש בגמרא כל הנישום דמים באחר ,כל
דבר שאם בא לתתו דמים באחר צריך לשומו,
דהיינו כל מטלטלין בר ממטבע :כיון שזכה
זה  -כלומר כיון שמשך האחד נתחייב האחר
בחליפין בכ"מ שהם ,אם מתו או אבדו ואע"פ
שלא משך ,לפי שבמשיכת המוכר את הסודר
או את החפץ ,נקנה המקח ללוקח בכ"מ
שהוא .ואע"פ שאין בחפץ שקונים בו שוה
פרוטה .ובלבד שלא יהיה מטבע או פירות,
שאלו אין קונין בהם .וכל הדברים נקנים
בחליפין ,מטלטלין עבדים וקרקעות .חוץ
מהמטבע שאינו נקנה בחליפין ,משום
דדעתיה דאינש אצורתא דמטבע לא על
גופיה ,וצורתא עבידא דבטלה .לפיכך אם
לקח אדם מטבע בלא משקל ובלא מנין,
ואמר אלו חלופי שדה פלונית ,או עבד פלוני,
או חפץ פלוני ,כיון שמשך זה ,נתחייב האחר
בחליפיו ,דהא גלי דעתיה דלאו אצורתא קפיד
הואיל ולא שקל ולא מנה .ואין שום דרך

שיועיל בקניית המטבע היכא דליתיה
בעיניה ,אלא להקנותו אגב קרקע :רשות
הגבוה בכסף  -גזבר שנתן מעות בבהמה
לצורך הקדש ,אפילו היא בסוף העולם ,קנה.
ובהדיוט לא קנה אלא בחזקה ,כלומר עד
שימשוך .ואם נתן ההדיוט דמים על החפץ,
כל זמן שלא משך החפץ לא קנה ,ומחזיר
המוכר את הדמים אם חוזר בו ממכירת
החפץ ,וצריך לקבל עליו מי שפרע .אבל אם
משך הלוקח החפץ ,אע"פ שעדיין לא נתן
הדמים שהתנה ,אין שום אחד מהם יכול
לחזור בו .ואם לא נתן דמים ולא משך החפץ,
אלא שנתפשרו על המקח בפני עדים ונתרצה
זה שיקנה בכך וכך ,ונתרצה חבירו למכור בכך
ובכך ,אפילו אמר אתם עדי אין באלה
הדברים כלום ,ואפילו מי שפרע אין כאן:
אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט  -האומר
שור זה עולה ,בית זה הקדש ,אפילו בסוף
העולם ,קנה .ובהדיוט לא קנה עד שימשוך
בבהמה ,ויחזיק בבית:

טורוֹ ת .וְ כָ ל ִמצְ וֹ ת הָ אָ ב ַעל
)ז( ָּכל ִמצְ וֹ ת הַ ּ ֵבן ַעל הָ אָ בֲ ,אנ ִָׁשים חַ יּ ִָבין וְ נ ִָׁשים ּ ְפ ּ
שה ׁ ֶשהַ זְ ּ ָמן גְּ ָר ָמ ּה ,אֲ נ ִָׁשים
הַ ּ ֵבן ,אֶ חָ ד אֲ נ ִָׁשים וְ אֶ חָ ד נ ִָׁשים חַ יּ ִָבין .וְ כָ ל ִמצְ וַ ת עֲ ֵ ׂ
שה ׁ ֶשלּ ֹא הַ זְ ּ ָמן גְּ ָר ָמ ּה ,אֶ חָ ד ֲאנ ִָׁשים וְ אֶ חָ ד
טורוֹ ת .וְ כָ ל ִמצְ וַ ת עֲ ֵ ׂ
חַ יּ ִָבין וְ נ ִָׁשים ּ ְפ ּ
נ ִָׁשים חַ יּ ִָבין .וְ כָ ל ִמצְ וַ ת לֹא ַתעֲ ֶ ׂשה ּ ֵבין ׁ ֶשהַ זְ ּ ָמן גְּ ָר ָמ ּה ּ ֵבין ׁ ֶשלּ ֹא הַ זְ ּ ָמן גְּ ָר ָמ ּה,
חוץ ִמ ַּבל ּ ַת ְׁש ִחית ּובַ ל ּ ַת ִ ּקיף ּובַ ל ִּת ּ ַט ּ ֵמא
אֶ חָ ד ֲאנ ִָׁשים וְ אֶ חָ ד נ ִָׁשים חַ יּ ִָביןּ ,
לַ ּ ֵמ ִתים:
רע"ב ) -ז( כל מצות הבן על האב  -כל
מצות הבן המוטלות על האב לעשות לבנו.
והן ששה דברים ,למולו ,לפדותו אם הוא
בכור ,ללמדו תורה ,ללמדו אומנות ,להשיאו
אשה ,להשיטו בנהר :אנשים חייבים  -האב
חייב במצות הללו לבנו ,והאם פטורה :וכל
מצות האב  -המוטלות על הבן לעשות
לאביו ,שהם מורא וכבוד .מורא ,לא ישב
במקומו ,ולא יסתור את דבריו ,ולא יכריע
את דבריו .כבוד ,מאכיל ומשקה .מלביש
ומכסה .מכניס ומוציא :אחד אנשים ואחד
נשים חייבים  -הבנים והבנות חייבים :וכל
מצות עשה שהזמן גרמה  -שהזמן גרם
למצוה שתבא ,כגון שופר ,סוכה ,לולב,

וציצית :שלא הזמן גרמה  -כגון מזוזה,
מעקה ,אבדה ,ושלוח הקן .והני תרי כללי
לאו דוקא ,כדקיי"ל אין למדין מן הכללות
אפילו במקום שנאמר בהם חוץ ,שהרי מצה
בליל הפסח ,ושמחה במועדים ,והקהל בחג
הסוכות ,כולן מ"ע שהזמן גרמה הן ונשים
חייבות .ות"ת ,ופריה ורביה ,ופדיון הבן,
ממ"ע שלא הזמן גרמה הן ונשים פטורות.
אבל כללא בתרא דכל מצות לא תעשה אחד
אנשים ואחד נשים חייבים ,חוץ מבל תקיף
ובל תשחית ובל תטמא למתים ,כללא דוקא
הוא ,וילפינן ליה מדכתיב )במדבר ה'( איש או
אשה כי יעשו מכל חטאת האדם ,השוה
הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה :חוץ
מבל תקיף ובל תשחית  -דכתיב )ויקרא י"ט(
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לא תקיפו פאת ראשכם ,ולא תשחית את פאת
זקנך .כל שישנו בהשחתה ישנו בהקפה ,וכל
שאינו בהשחתה אינו בהקפה .והני נשי הואיל
וליתנהו בהשחתה ליתנהו בהקפה .ומנלן
דליתנהו בהשחתה ,דכתיב פאת זקנך ,ולא

כתיב פאת זקנכם ,מאי זקנך ,זקנך ולא זקן
אשתך :ובל תטמא למתים  -דכתיב )שם
כ"א( אמור אל הכהנים בני אהרן ,בני אהרן
ולא בנות אהרן:

נופוֹ ת וְ הַ הַ ּגָ ׁשוֹ ת וְ הַ ְּק ִמיצוֹ ת וְ הַ הַ ְק ָטרוֹ ת וְ הַ ּ ְמ ִליקוֹ ת וְ הַ הַ ּזָאוֹ ת
)ח( הַ ְּס ִמיכוֹ ת וְ הַ ְּת ּ
ירה ׁ ֶשהֵ ן
חוץ ִמ ּ ִמנְ חַ ת סוֹ ָטה ּונְ זִ ָ
וְ הַ ּקַ ָּבלוֹ ת ,נוֹ הֲ גוֹ ת ָּבאֲ נ ִָׁשים וְ לֹא בַ ּנ ִָׁשיםּ ,
ְמנִ יפוֹ ת:
רע"ב ) -ח( הסמיכות והתנופות  -אינה
סומכת ,ואינה מניפה ,ואינה מגשת מנחה
בקרן מערבית דרומית כמשפטה ,אם היא
כהנת ,ואינה קומצת ולא מקטרת ,ואינה

מולקת עוף ,ואינה מקבלת דם במזרק ,ואינה
מזה דם :חוץ מסוטה ונזירה שהן מניפות -
מנחתן בעצמן ,שמנחתן טעונה תנופה
בבעלים:

לויָה
לויָה בָ אָ ֶרץ ,אֵ ינ ָּה נוֹ הֶ גֶת אֶ ָּלא בָ אָ ֶרץ .וְ ׁ ֶשאֵ ינָהּ ְּת ּ
)ט( ָּכל ִמצְ וָ ה ׁ ֶש ִהיא ְת ּ
חוץ ִמן הָ ָע ְרלָ ה וְ הַ ִּכ ְלאָ יִ םַ .ר ִּבי
חוצָ ה לָ אָ ֶרץּ ,
בָ אָ ֶרץ ,נוֹ הֶ גֶת ּ ֵבין ָּבאָ ֶרץ ּ ֵבין ְּב ּ
יעזֶר אוֹ ֵמר ,אַ ף ִמן הֶ חָ ָד ׁש:
אֱל ֶ
ִ
רע"ב ) -ט( כל מצוה שאינה תלויה בארץ
 כל מצוה שהיא חובת הגוף ,מיקרי אינהתלויה בארץ .ושהיא חובת קרקע ,מיקרי
תלויה בארץ :חוץ מן הערלה  -שנוהגת
בחוצה לארץ הלכה למשה מסיני .וכלאי
הכרם בחוצה לארץ מדרבנן .וכלאי זרעים

מותרין לזרעם בחוץ לארץ :ר' אליעזר אומר
אף חדש  -אסור בחוץ לארץ מן התורה,
אע"פ שהוא חובת קרקע .שנאמר )ויקרא
כ"ג( בכל מושבותיכם ,בכ"מ שאתם יושבים.
והלכה כר"א:

יכין לוֹ י ָָמיו וְ נוֹ חֵ ל אֶ ת הָ אָ ֶרץ.
ומ ֲא ִר ִ
יבין לוֹ ּ ַ
שה ִמצְ וָ ה אַ חַ תְ ,מ ִט ִ
)י( ָּכל הָ עוֹ ֶ ׂ
יכין לוֹ י ָָמיו וְ אֵ ינוֹ
יבין לוֹ וְ אֵ ין ַמאֲ ִר ִ
וְ כָ ל ׁ ֶשאֵ ינוֹ עוֹ ֶׂשה ִמצְ וָ ה אַ חַ ת ,אֵ ין ְמ ִט ִ
ְ
הוא
נוֹ חֵ ל אֶ ת הָ אָ ֶרץָּ .כל ׁ ֶשיּ ְֶׁשנוֹ ַּב ּ ִמ ְק ָרא ּובַ ּ ִמ ְׁשנָה ּ ְ
וב ֶד ֶרך אֶ ֶרץ ,לֹא ִב ְמהֵ ָרה ּ
חוט הַ ְמ ׁ ֻש ָּל ׁש לֹא ִב ְמהֵ ָרה יִ ּנ ֵָתק .וְ כָ ל ׁ ֶשאֵ ינוֹ לֹא
חוֹ טֵ אֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )קהלת ד( וְ הַ ּ
בַ ּ ִמ ְק ָרא וְ לֹא בַ ּ ִמ ְׁשנָה וְ לֹא ְב ֶד ֶר ְך אֶ ֶרץ ,אֵ ינוֹ ִמן הַ יִ ּ ּ ׁש ּוב:
רע"ב ) -י( כל העושה מצוה אחת  -יתירה
על זכיותיו ,כדי שיהיו זכיותיו מרובין
מעונותיו :מטיבין לו ומאריכין את ימיו -
לעולם הבא :ונוחל את הארץ  -ארץ החיים:
וכל שאינו עושה מצוה אחת  -שהיו עונותיו
מרובין מזכיותיו ,ואינו עושה מצוה אחת

גמרא

שיהיה מחצה זכאי ומחצה חייב ,אלא נשארו
עונותיו מרובין :ולא בדרך ארץ  -שאין משאו
ומתנו בנחת עם הבריות :אינו מן הישוב -
אינו מועיל לישובו של עולם .והוי מושבו
מושב לצים ,ופסול לעדות:

 -קדושין דף כט' ע"א

תנינא להא דתנו רבנן האב חייב בבנו למולו ולפדותו וללמדו תורה
ולהשיאו אשה וללמדו אומנות וי"א אף להשיטו במים רבי יהודה אומר כל
שאינו מלמד את בנו אומנות מלמדו ליסטות ליסטות ס"ד אלא כאילו

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

טעון גניזה

8

חק לישראל – פרשת קדושים יום ג'
מלמדו ליסטות :למולו מנלן דכתיב וימל אברהם את יצחק בנו והיכא
דלא מהליה אבוה מיחייבי בי דינא למימהליה דכתיב המול לכם כל זכר
והיכא דלא מהליה בי דינא מיחייב איהו למימהל נפשיה דכתיב וערל זכר
אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה.
לפדותו :מנלן דכתיב כל בכור בניך תפדה והיכא דלא פרקיה אבוה
מיחייב איהו למפרקיה דכתיב פדה תפדה.
ללמדו תורה :מנלן דכתיב ולמדתם אותם את בניכם והיכא דלא אגמריה
אבוה מיחייב איהו למיגמר נפשיה דכתיב ולמדתם.
)דף ל' ע"ב( להשיאו אשה :מנלן דכתיב קחו נשים והולידו בנים ובנות וקחו
לבניכם נשים.
ללמדו אומנות :מנלן אמר חזקיה דאמר קרא ראה חיים עם אשה אשר
אהבת אם אשה ממש היא כשם שחייב להשיאו אשה כך חייב ללמדו
אומנות אם תורה היא כשם שחייב ללמדו תורה כך חייב ללמדו אומנות:
ויש אומרים אף להשיטו בנהר :מאי טעמא חיותיה הוא :רבי יהודה אומר
כל שאינו מלמדו אומנות מלמדו ליסטות :ליסטות ס"ד אלא כאילו מלמדו
ליסטות מאי בינייהו איכא בינייהו דאגמריה עיסקא::
רש"י על הגמרא
המוטלות )עליו( על האב  -כגון הנך
דמפרש בברייתא ללמדו תורה ולמולו
ולפדותו בה' סלעים אם בכור הוא ולהשיאו
אשה וכולה יליף ואזיל מקראי :אף להשיטו
בנהר  -שמא יפרוש בספינה ותטבע ויסתכן
אם אין יודע לשוט :ליסטות ס"ד  -והלא

זוהר

ישב ולא למדו כלום :כאילו מלמדו ליסטות
 דכיון דאין לו אומנות ויחסר לחמו ילךבפרשת דרכים וילסטם את הבריות :מיחייב
איהו  -כשיגדל :דכתיב ולמדתם  -קרא
אחרינא הוא ולמדתם אותם ושמרתם
לעשותם )דברים ה(:

– קדושים דף פב' ע"ב

יש ִא ּמוֹ וְ אָ ִביו ִּת ָ
ִא ׁ
או) .ויקרא יט( ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אָ ַמרְּ ,כ ִתיב )דברים ד( וְ אַ ּ ֶתם
יר ּ
ְ
הוא,
יה ְּב ּ ְ
ינון יִ שְׂ ָראֵ לּ ְ ,ד ִמ ְת ַ ּד ְּבקָ ן ּ ֵב ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
הַ ְ ּדבֵ ִקים ַּביְ ָי וְ גוֹ ' .ז ַָּכ ִאין ִא ּ ּ
ְ
הוא,
ינון ִמ ְת ַ ּד ְּבקָ ן ּ ֵב ּ
)אינון ולא אומין עובדי כוכבים ומזלות( ּ ְ
קו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יה ְּב ּ
ובגִ ין ְ ּד ִא ּ ּ
קו ַּכח ֲָדא ָ ּדא ְּב ָדא:
כּ ָֹּלא ִא ְת ְ ּדבָ ּ
יהו
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ַּבר נ ָׁש ְמקַ ֵ ּד ׁש ְל ַת ּ ָתאְּ ,כגוֹ ן חַ ְב ַריָּיא ִ ּד ְמקַ ְ ּד ׁ ֵשי ּגַ ְר ַמיְ ּ
ווגָ א ִע ָּלאָ ה ִא ְׁש ְּתכַ חְּ ,דהָ א ְּבהַ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא ַרעֲ וָ א
ִמ ּ ׁ ַש ָּבת ְל ׁ ַש ָּבתְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדזִ ּ ּ
גופָ א
ִא ְׁש ְּתכַ חִ ּ ,
הו ְּכחַ ד ,נ ְַפ ׁ ָשא ְ ּד ׁ ַש ָּבת ,וְ ּ
וב ְרכָ ָתא ִאזְ ַ ּד ּ ְמנַתְּ .כ ֵדין ִמ ְת ַ ּד ְּבקָ ן ּ ֻכ ְ ּל ּ
ווגָ א חַ ד
יש ִא ּמוֹ וְ אָ ִביו ִּת ָ
ְ ּד ִאזְ ְ ּד ַמן ְּב ׁ ַש ָּבת .וְ ַעל ָ ּדא ְּכ ִתיבִ ,א ׁ
ינון זִ ּ ּ
אוּ ְ ,ד ִא ּ ּ
יר ּ
רו:
גופָ אְּ ,בהַ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא )לאתקדשא( ְ ּד ִא ְתקַ ְ ּד ׁ ָשא .וְ אֶ ת ׁ ַש ְּבתוֹ ַתי ִּת ְׁשמוֹ ּ
ְּב ּ
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חק לישראל – פרשת קדושים יום ג'
הוא
ינון ְמ ּ ְ
גופָ אֵ ,מהַ ּ
הוא ּ ּ
זַמנֵי ְלנ ְַפ ׁ ָשא ְּבהַ ּ
ָ ּדא ׁ ַש ָּבת ִע ָּלאָ ה וְ ׁ ַש ָּבת ּ ַת ּ ָתאָ הּ ְ ,ד ִא ּ ּ
ֹרוְּ ,ת ֵרי וְ כ ָֹּלא ִא ְת ְ ּדבַ ק ָ ּדא ְּב ָדא,
ווגָ א ִע ָּלאָ ה .וְ ַעל ָ ּדא וְ אֶ ת ׁ ַש ְּבתוֹ ַתי ִּת ְׁשמ ּ
זִ ּ ּ
חולָ קֵ יהוֹ ן ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל:
ַז ָּכאָ ה ּ
יהו ִמ ּ ׁ ַש ָּבת
ווגַ יְ ּ
ינון ִ ּד ְמחַ ָּכן ְלזִ ּ ּ
רוְ ,לאַ זְ הָ ָרה ְל ִא ּ ּ
ָ ּדבָ ר אַ חֵ ר וְ אֶ ת ׁ ַש ְּבתוֹ ַתי ִּת ְׁשמוֹ ּ
רו אֶ ת
יסים א ׁ ֶ
ימנָאְּ ,כ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב) ,ישעיה נו( לַ ּ ָס ִר ִ
ְל ׁ ַש ָּבת ,וְ הָ א אוֹ ִק ְ
ֲשר יִ ְׁש ְמ ּ
יהו ָּכל ְׁשאָ ר יוֹ ִמין,
ׁ ַש ְּבתוֹ ַתיַ .מאן סָ ִר ִ
ינון חַ בְ ַריָּיא ִ ּד ְמסָ ְרסָ ן ּגַ ְר ַמיְ ּ
יסיםִ .א ֵּלין ִא ּ ּ
אֲשר
הוא ִדכְ ִתיב ׁ ֶ
ְּבגִ ין ְל ִמ ְל ֵעי ְּבאוֹ ַריְ ָ
ינון ְמחַ ָּכאן ִמ ּ ׁ ַש ָּבת ְל ׁ ַש ָּבתֲ .ה ָדא ּ
יתא .וְ ִא ּ ּ
ובגִ ין
רו אֶ ת ׁ ַש ְּבתוֹ ַתיְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ מֵ ר )בראשית לז( וְ אָ ִביו ׁ ָש ַמר אֶ ת הַ ָ ּדבָ רְ ּ .
יִ ְׁש ְמ ּ
גופָ א .וְ אֶ ת ׁ ַש ְּבתוֹ ַתי
יש ִא ּמוֹ וְ אָ ִביו ִּת ָ
רוִ .א ׁ
אוּ ָ ,דא ּ ּ
יר ּ
ָּכ ְך וְ אֶ ת ׁ ַש ְּבתוֹ ַתי ִּת ְׁשמוֹ ּ
חולָ קֵ יהוֹ ן ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל:
ֹרוָּ ,דא נ ְַפ ׁ ָשא .וְ ֹכ ָּלא ִא ְת ְ ּדבַ ק ָ ּדא ְּב ָדא .ז ַָּכאָ ה ּ
ִּת ְׁשמ ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות אישות פרק יב'
)א( כשנושא אדם אשה בין בתולה בין בעולה בין גדולה בין קטנה אחת בת ישראל
ואחת הגיורת או המשוחררת יתחייב לה בעשרה דברים ויזכה בארבעה דברים:
)ב( והעשרה שלשה מהן מן התורה ואלו הן שארה כסותה ועונתה שארה אלו מזונותיה
כסותה כמשמעה עונתה לבא עליה כדרך כל הארץ והשבעה מדברי סופרים וכולן
תנאי בית דין הם האחד מהם עיקר כתובה והשאר הם הנקראין תנאי כתובה ואלו הן
לרפאותה אם חלתה ולפדותה אם נשבית ולקברה כשתמות ולהיות נזונת מנכסיו
ויושבת בביתו אחר מותו כל זמן אלמנותה ולהיות בנותיה ממנו ניזונות מנכסיו אחרי
מותו עד שיתארסו ולהיות בניה הזכרים ממנו יורשין כתובתה יתר על חלקם בירושה
שעם אחיהם:
)ג( והארבעה שזוכה בהן כולם מדברי סופרים ואלו הן להיות מעשה ידיה שלו ולהיות
מציאתה שלו ושיהיה אוכל כל פירות נכסיה בחייה ואם מתה בחייו יירשנה והוא קודם
לכל אדם בירושה:
)ד( ועוד תקנו חכמים שיהיו מעשה ידי האשה כנגד מזונותיה ופדיונה כנגד אכילת
פירות נכסיה וקבורתה כנגד ירושתו לכתובתה לפיכך אם אמרה האשה איני ניזונת
ואיני עושה שומעין לה ואין כופין אותה אבל אם אמר הבעל איני זנך ואיני נוטל כלום
ממעשה ידיך אין שומעין לו שמא לא יספיק לה מעשה ידיה במזונותיה ומפני תקנה זו
יחשבו המזונות מתנאי הכתובה:

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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