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 משנה מסכת פאה פרק א משנה א .  1

ותלמוד תורה אלו דברים   אלו דברים שאין להם שיעור הפאה והבכורים והראיון וגמילות חסדים
לו לע קיימת  והקרן  הזה  בעולם  פירותיהן  וגמילות חסדים שאדם אוכל  ואם  כיבוד אב  ולם הבא 

 : ותלמוד תורה כנגד כולם  והבאת שלום בין אדם לחבירו
 
 רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ד הלכה יג .  2

ועניני ארבעה פרקים אלו שבחמש מצות האלו הם שחכמים הראשונים קוראין אותו א פרדס כמו 
יו וחכמים גדולים היו לא כולם היה בהן  שאמרו ארבעה נכנסו לפרדס, ואף על פי שגדולי ישראל ה

בוריין,   על  הדברים  כל  ולהשיג  לידע  שנתמלא  כח  מי  אלא  בפרדס  לטייל  ראוי  שאין  אומר  ואני 
, ולחם ובשר הוא לידע האסור והמותר וכיוצא בהם משאר המצות, ואף על פי  כריסו לחם ובשר

דול מעשה מרכבה ודבר קטן  שדברים אלו דבר קטן קראו אותן חכמים שהרי אמרו חכמים דבר ג 
ועוד שהם   הן להקדימן, שהן מיישבין דעתו של אדם תחלה,  ראויין  ורבא, אעפ"כ  הוויות דאביי 
הטובה הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך הוא ליישוב העולם הזה כדי לנחול חיי העולם הבא, ואפשר 

 בעל לב רחב ובעל לב קצר. איש ואשה שידעם הכל קטן וגדול 
 
 ות גירושין פרק ב הלכה כ רמב"ם הלכ .  3

מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש, בית דין של ישראל בכל מקום ובכל  
וכן אם ד הכוהו גוים ואמרו לו    מכין אותו עד שיאמר רוצה אני זמן   ויכתוב הגט והוא גט כשר, 

רי זה כשר, ואם הגוים  עשה מה שישראל אומרין לך ולחצו אותו ישראל ביד הגוים עד שיגרש ה ה
מעצמן אנסוהו עד שכתב הואיל והדין נותן שיכתוב הרי זה גט פסול. ולמה לא בטל גט זה שהרי  
הוא אנוס בין ביד גוים בין ביד ישראל, שאין אומרין אנוס אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר 

נתן   או  שמכר  עד  מי שהוכה  כגון  לעשותו  התורה  מן  מחוייב  שת שאינו  מי  הרע  אבל  יצרו  קפו 
והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו או עד שנתרחק מדבר שאסור    לבטל מצוה או לעשות עבירה 

לעשותו אין זה אנוס ממנו אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה. לפיכך זה שאינו רוצה לגרש מאחר  
ויצ העבירות  מן  ולהתרחק  המצות  כל  לעשות  הוא  רוצה  מישראל  להיות  רוצה  הוא  שהוא  רו 

 לרצונו שתקפו וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני כבר גרש 
 
 אור שמח הלכות גירושין פרק ב .  4

במי  דוקא  חכמים,  דברי  לשמוע  דמצוה  טעמא  רבינו  אמר  דאימת  שפיר,  אתי  לזה  שזכינו  וכיון 
 ... שמחזיק בתורת ה', ורוצה לילך באורח מישור, משא"כ במומר להכעיס

 
 י מסכת נדרים דף לב עמוד א תלמוד בבל .  5

ו'. אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר: מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים 
 ועשר שנים? מפני שעשה אנגרייא בת"ח, שנאמר: וירק את חניכיו ילידי ביתו, 

 
 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף ח עמוד א .  6

ודילמא לא מידויל! רב פפא רמא כריא חדתא איתמי, א"ל רב ש ישא בריה דרב אידי לרב פפא: 
מהדרנא לה ניהלייהו. אמר רב יהודה:    -מידויל, ואי לא    -א"ל: מישקל שקילנא מנייהו, אי מידויל  

 ; אבל רבנן לא צריכי נטירותא   הכל לאגלי גפא, אפילו מיתמי,
 
 רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק יג .  7

 הלכה יב 
אר בנחלת  לוי  זכה  לא  לשרתו  ולמה  י"י  את  לעבוד  שהובדל  מפני  אחיו  עם  ובביזתה  ישראל  ץ 

יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל,  ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים שנאמר 
זוכין לעצמן בכח   לא עורכין מלחמה כשאר ישראל לפיכך הובדלו מדרכי העולם   ולא נוחלין ולא 

ח י"י  ברך  שנאמר  השם  חיל  הם  אלא  חלקך  גופן,  אני  שנאמר  להם  זוכה  הוא  ברוך  והוא  ילו, 
 ונחלתך. 
 הלכה יג 

אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל מכל באי העולם  ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש 
לעמוד לפני יי לשרתו ולעובדו לדעה את יי והלך ישר כמו שעשהו האלהים ופרק מעל צוארו עול  

בני   בקשו  אשר  הרבים  ונחלתו החשבונות  חלקו  י"י  ויהיה  קדשים  קדש  נתקדש  זה  הרי  האדם 
לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים, הרי דוד ע"ה  

 =עליו השלום= אומר י"י מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי. בריך רחמנא דסייען.



 
 
 
 
 
 


