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חק לישראל – פרשת חוקת יום א'
תורה -

במדבר פרק יט'

משה וְ אֶ ל אַ הֲ רֹן
ֶׁ
מר) :א( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל
משה וְ אֶ ל אַ ֲהרֹן לֵ א ֹ
)א( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
ימר:
ֹשה וְ ִעם אַ הֲ רֹן ְל ֵמ ָ
לֵ אמֹר) :א( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם מ ׁ ֶ

חו אֵ לֶ ָ
יך
)ב( זֹאת חֻ ּקַ ת הַ ּתוֹ ָרה א ׁ ֶ
ֲשר צִ וָ ּה יְ הֹוָ ה לֵ אמֹר ַ ּד ּ ֵבר אֶ ל ְּב ֵני יִ שְׂ ָראֵ ל וְ יִ ְק ּ
ֲשר לֹא ָעלָ ה ָעלֶ יהָ עֹל) :ב( זֹאת חֻ ּקַ ת
מום א ׁ ֶ
ימה אֲ ׁ ֶשר אֵ ין ָּב ּה ּ
פָ ָרה ֲא ֻד ּ ָמה ְּת ִמ ָ

חו אֵ לֶ ָ
ֲשר
ימה א ׁ ֶ
יך פָ ָרה אֲ ֻד ּ ָמה ְּת ִמ ָ
הַ ּתוֹ ָרה א ׁ ֶ
ֲשר צִ וָ ּ ה יְ הֹוָ ה לֵ אמֹר ַ ּד ּ ֵבר אֶ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ יִ ְק ּ
ימר ַמ ּ ֵלל ִעם ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
ֲשר לֹא ָעלָ ה ָעלֶ יהָ עֹל) :ב( ָ ּדא ּגְ ז ֵַרת אוֹ ַריְ ָתא ִ ּדי פַ ִּקיד יְ ָי ְל ֵמ ָ
מום א ׁ ֶ
אֵ ין ָּב ּה ּ
ירא:
וְ יִ ְּסבוּן לָ ְך ּתוֹ ְר ָתא ִס ּמו ְּק ּ ָתא ְׁשלֶ ְמ ּ ָתא ִ ּדי לֵ ית ָּב ּה מו ָּמא ִ ּדי לָ א ְס ִליק עֲ לַ ּה נִ ָ

חוץ לַ ּ ַמ ֲחנֶה וְ ׁ ָשחַ ט אֹ ָת ּה
)ג( ּונְ ַת ּ ֶתם אֹ ָת ּה אֶ ל אֶ ְל ָעזָר הַ כּ ֹהֵ ן וְ הוֹ צִ יא אֹ ָת ּה אֶ ל ִמ ּ
חוץ לַ ּ ַמ ֲחנֶה וְ ׁ ָשחַ ט אֹ ָת ּה
ְלפָ נָיו) :ג( ּונְ ַת ּ ֶתם אֹ ָת ּה אֶ ל אֶ ְל ָעזָר הַ כּ ֹהֵ ן וְ הוֹ צִ יא אֹ ָת ּה אֶ ל ִמ ּ
ְלפָ נָיו:

קֳדמוֹ ִהי:
יתא וְ יִ כּ וֹ ס י ַָת ּה ָ
)ג( וְ ִת ְּתנוּן י ַָת ּה ְלאֶ ְל ָעזָר ַּכהֲ נָא וְ י ּ ֵַפק י ַָת ּה ְל ִמ ָּב ָרא ְל ַמ ְׁש ִר ָ

)ד( וְ לָ קַ ח אֶ ְל ָעזָר הַ כּ ֹהֵ ן ִמ ָ ּד ָמ ּה ְּבאֶ צְ ָּבעוֹ וְ ִהזָּה אֶ ל ֹנכַ ח ּ ְפנֵי אֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד ִמ ָ ּד ָמ ּה
שבַ ע ּ ְפ ָע ִמים) :ד( וְ לָ קַ ח אֶ ְל ָעזָר הַ כּ ֹהֵ ן ִמ ָ ּד ָמ ּה ְ ּבאֶ צְ ָּבעוֹ וְ ִהזָ ּה אֶ ל ֹנכַ ח ּ ְפנֵי אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד
ֶׁ
ִמ ָ ּד ָמ ּה ׁ ֶשבַ ע ּ ְפ ָע ִמים:

יה וְ י ִ ַּדי לָ קֳ בֵ ל אַ ּ ֵפי ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא ִמ ְ ּד ַמ ּה ְׁשבַ ע
)ד( וְ יִ ּ ַסב אֶ ְל ָעזָר ַּכהֲ נָא ִמ ְ ּד ַמ ּה ְּבאֶ צְ ְּבעֵ ּ

זִ ְמנִ ין:
)ה (

ש ָרהּ וְ אֶ ת ָ ּד ָמ ּה ַעל ּ ִפ ְר ׁ ָש ּה יִ שְׂ רֹף:
ש ַרף אֶ ת הַ ּ ָפ ָרה ְל ֵעינָיו אֶ ת ע ָֹרהּ וְ אֶ ת ְּב ָ ׂ
וְ ָ ׂ

ש ָר ּה וְ אֶ ת ָ ּד ָמ ּה ַעל ּ ִפ ְר ׁ ָש ּה יִ שְׂ רֹף:
ש ַרף אֶ ת הַ ּפָ ָרה ְלעֵ ינָיו אֶ ת ע ָֹר ּה וְ אֶ ת ְּב ָ ׂ
)ה( וְ ָ ׂ

)ה( וְ יוֹ קֵ ד יָת

ּתוֹ ְר ָתא ְל ֵעינוֹ ִהי יָת ַמ ְׁש ַּכ ּה וְ יָת ִּבשְׂ ַר ּה וְ יָת ְ ּד ַמ ּה ַעל אָ כְ לַ ּה יוֹ קֵ ד:

ושנִ י תוֹ לָ ַעת וְ ִה ְׁש ִל ְ
פ ָרה) :ו(
יך אֶ ל ּתוֹ ְך שְׂ ֵרפַ ת הַ ּ ָ
)ו( וְ לָ קַ ח הַ כּ ֹהֵ ן ֵעץ אֶ ֶרז וְ אֵ זוֹ ב ּ ְׁ
ְ
ְ
פ ָרה) :ו( וְ יִ ּ ַסב
ושנִ י תוֹ לָ ַעת וְ ִה ְׁש ִליך אֶ ל ּתוֹ ך שְׂ ֵרפַ ת הַ ּ ָ
וְ לָ קַ ח הַ כּ ֹהֵ ן ֵעץ אֶ ֶרז וְ אֵ זוֹ ב ּ ְׁ
ידת ּתוֹ ְר ָתא:
ַּכהֲ נָא אָ ָעא ְדאַ ְרזָא וְ אֵ זוֹ בָ א וּצְ בַ ע זְ הוֹ ִרי וְ יִ ְר ֵמי ְלגוֹ יְ ִק ַ

רש"י
)ב( זאת חקת התורה  -לפי שהשטן ואומות
העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה
הזאת ומה טעם יש בה לפיכך כתב בה חקה
גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר
אחריה :ויקחו אליך ) -במדבר רבה( לעולם
היא נקראת על שמך פרה שעשה משה
במדבר :אדמה תמימה  -שתהא תמימה
באדמימות שאם היו בה שתי שערות שחורות
פסולה:

נביא

)ג( אלעזר ) -ספרי( מצותה בסגן :אל מחוץ
למחנה ) -יומא סח ספרי( חוץ לשלש מחנות:
ושחט אותה לפניו ) -יומא מב( זר שוחט
ואלעזר רואה:
)ד( אל נוכח פני אהל מועד  -עומד במזרחו
של ירושלים ומתכוין ורואה פתחו של היכל
בשעת הזאה הדם )יומא כח(:

– שופטים פרק יא' א'-ו'

הוא ֶּבן ִא ּ ׁ ָשה זוֹ נָה וַ ּיוֹ לֶ ד גִּ ְל ָעד אֶ ת יִ ְפ ּ ָתח:
וְ יִ ְפ ּ ָתח הַ גִּ ְל ָע ִדי הָ יָה גִּ בּ וֹ ר חַ יִ ל וְ ּ

)א (
)א( ויפתח גלעדא הוה גבר חילא והוא בר אתתא פונדקיתא ואוליד גלעד ית יפתח:
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חק לישראל – פרשת חוקת יום א'
רו לוֹ
לו ְבנֵי הָ ִא ּ ׁ ָשה וַ יְ גָ ְר ׁש ּו אֶ ת יִ ְפ ּ ָתח וַ ּי ְ
ֹאמ ּ
)ב( וַ ּ ֵתלֶ ד אֵ ׁ ֶשת גִּ ְל ָעד לוֹ ָּבנִ ים וַ יִ ּגְ ְ ּד ּ
תה) :ב( וילידת אתת גלעד ליה בנין ודביאו
ינו ִּכי ֶּבן ִא ּ ׁ ָשה אַ חֶ ֶרת אָ ּ ָ
לֹא ִתנְ חַ ל ְּבבֵ ית אָ ִב ּ
בני אתתא ותריכו ית יפתח ואמרו ליה לא תחסין בבית אבונא ארי בר אתתא אוחרי את:

יקים
טו אֶ ל יִ ְפ ּ ָתח אֲ נ ִָׁשים ֵר ִ
)ג( וַ יִ ּ ְב ַרח יִ ְפ ּ ָתח ִמ ּ ְפנֵי אֶ חָ יו וַ יּ ׁ ֶ
ֵשב ְּבאֶ ֶרץ טוֹ ב וַ יִ ּ ְתלַ ְ ּק ּ
או ִע ּמוֹ ) :ג( וערק יפתח מן קדם אחוהי ויתיב בארעא טבא ואתכנישו לות יפתח גברין סריקין ונקו
וַ ּיֵצְ ּ
עמיה:

ֲמו בְ נֵי ַע ּמוֹ ן ִעם יִ שְׂ ָראֵ ל:
וַ יְ ִהי ִמ ּי ִָמים וַ יִ ּ ָּלח ּ

)ד(
עם ישראל:

)ד( והוה מזמן יומין ואגיחו קרבא בני עמון

כו זִ ְקנֵי גִ ְל ָעד לָ קַ חַ ת אֶ ת
)ה( וַ יְ ִהי ַּכאֲ ׁ ֶשר ְ
ֲמו ְבנֵי ַע ּמוֹ ן ִעם יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יּ ְֵל ּ
נִלח ּ
מאֶ ֶרץ טוֹ ב) :ה( והוה כד אגיחו קרבא בני עמון עם ישראל ואזלו סבי גלעד למדבר ית יפתח
יִ ְפ ּ ָתח ֵ
מארע טב:

נִלח ֲָמה ִּב ְבנֵי ַע ּמוֹ ן:
נו ְלקָ צִ ין וְ ָּ
רו ְליִ ְפ ּ ָתח ְלכָ ה וְ הָ יִ ָ
וַ ּי ְ
יתה ָּל ּ
ֹאמ ּ

)ו(
איתא ותהי לנא לרבא ונגיח קרבא בבני עמון:

)ו( ואמרו ליפתח

רש"י
)ד( וילחמו בני עמון  -היא האמורה למעלה
)י ט(:

כתובים

 -תהילים פרק ג' א'-ו'

)א( ִמזְ מוֹ ר ְל ָדוִ ד ְּבבָ ְרחוֹ ִמ ּ ְפנֵי אַ ְב ׁ ָשלוֹ ם ְּבנוֹ :

)א( תשבחתא לדוד במערקיה מן קדם אבשלום

בריה:

)ב( יְ הֹוָ ה ָמה ַרבּ ּו צָ ָרי ַר ִּבים קָ ִמים ָעלָ י:
וע ָתה לּ וֹ בֵ אל ִֹהים סֶ לָ ה:
)ג( ַר ִּבים אֹ ְמ ִרים ְלנ ְַפ ִׁשי אֵ ין יְ ׁש ּ ָ

)ב( יי כמה סגיאין מעיקי סגיאין דקימין עלי:
)ג( סגיאין אמרין לנפשי לית

פורקנא ליה באלהא לעלמין:

ֹאשי:
ומ ִרים ר ִׁ
)ד( וְ אַ ּ ָתה יְ הֹוָ ה ָמגֵ ן ַּבעֲ ִדי ְּכבוֹ ִדי ּ ֵ
)ה( קוֹ ִלי אֶ ל יְ הֹוָ ה אֶ ְק ָרא וַ יַּעֲ נֵנִ י ֵמהַ ר קָ ְד ׁשוֹ סֶ לָ ה:

)ד( ואנת יי תריס עלי יקרי ומרים רישי:
)ה( קלי קדם יי אצלי יקבל צלותי מן

טור בית מקדשיה לעלמין:

ישנָה ֱה ִקיצוֹ ִתי ִּכי יְ הֹוָ ה יִ ְס ְמכֵ נִ י:
אֲנִ י ׁ ָשכַ ְב ִּתי וָ ִא ׁ ָ

)ו(
מטול דיי סמיך יתי:

)ו( אנא שכיבית ודמכית אתערית

רש"י
)א( מזמור לדוד בברחו  -הרבה דרשות דרשו
בני אגדה בדבר ורבותינו אמרו משאמר לו
הנביא )שמואל ב' יא( הנני מקים עליך רעה
מתוך ביתך היה לבו סוער שמא עבד או
ממזר יקום עלי שאינו מרחם עלי כיון שידע
שבנו הוא שמח ומדרש אגדה על שראה
טכסיסו קיימת שהיו עבדיו והכרתי והפלתי
שהם סנהדרין מחזיקים אדנותו עליהם

כשאמר להם )שמואל ב' טו( קומו ונברחה
מפני אבשלום מה כתיב שם כל אשר יבחר
אדוני המלך הנה עבדיך וכשבא מחנים
)שמואל ב' יז( ושובי בן נחש ומכיר בן עמיאל
וברזילי הגלעדי יצאו לקראתו וכלכלוהו שם:
)ב( רבים קמים עלי  -בני אדם גדולים
בתורה גדולים בחכמה גדולים בעושר גדולים
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חק לישראל – פרשת חוקת יום א'
בקומה כגון שאול וילידי הרפה דואג
ואחיתופל:
)ג( אומרים לנפשי  -על נפשי .אין ישועתה
לו באלהים סלה  -לפי שבא על אשת איש:

משנה

)ו( אני שכבתי ואישנה  -לבי אטום בדאגה
ופחד .הקיצותי  -מדאגתי כי בטחתי כי ה'
יסמכני:

 -שביעית פרק ו'

יקו עוֹ לֵ י בָ בֶ לֵ ,מאֶ ֶרץ יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ַעד ְּכזִ יב,
)א( ׁ ָשל ֹׁש א ֲָרצוֹ ת לַ ּ ְׁש ִב ִ
יעיתָּ .כל ׁ ֶשהֶ חֱזִ ּ
יקו עוֹ לֵ י ִמצְ ַריִ םִ ,מ ְּכזִ יב וְ ַעד הַ ּנָהָ ר וְ ַעד
לֹא ֶנאֱכָ ל וְ לֹא נֶעֱ בָ ד .וְ כָ ל ׁ ֶשהֶ חֱזִ ּ
אֲמנָה וְ ִלפְ נִ ים ,נֶאֱכָ ל וְ נֶעֱ בָ ד:
ומ ָ
אֲמנָהֶ ,נאֱכָ ל ,אֲבָ ל לֹא נֶעֱ בָ דִ .מן הַ ּנָהָ ר ּ ֵ
ָ
רע"ב ) -א( שלש ארצות לשביעית -
חלוקות לענין דין שביעית :כל שהחזיקו עולי
בבל  -עזרא וסייעתו כשעלו מבבל :לא
נאכל ולא נעבד  -שעבודת הארץ ההיא,
אסורה בשביעית ,ואם נעבדה וגדלה אסור
לאכול מאותן גידולים .פירוש אחר ועיקר ,לא
נאכל לאחר שביעית בלא ביעור ולא נעבד
בשביעית :מכזיב ועד הנהר ועד אמנום -
כזיב משוך כלפי הצפון לצד מזרח ,ורצועה
יוצאת מעכו שיושבת ברבועה של ארץ ישראל
במקצוע צפונית מזרחית ,ואותה רצועה
משוכה כלפי צפון והולכת עד כזיב ,ורצועה
אחרת משוכה מעכו כלפי מזרח ובה הנהר
האמור כאן ,ואלו השתי רצועות כבשום עולי
מצרים ולא כבשום עולי בבל :ועד אמנום -

הוא הר ההר הכתוב בגבולות הארץ בפרשת
אלה מסעי ,תתאו לכם הר ההר מתרגמינן
בירושלמי ,טורי אמנום ,והוא בצפון של ארץ
ישראל לצד מערב אצל הים הגדול ,וגם זו לא
כבשו עולי בבל הלכך נאכל לאחר הביעור,
ולאידך לישנא אם נעבד בשביעית נאכל
דקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה
לעתיד לבא .ולא נעבד ,דלענין עבודה
החמירו לאסור מדרבנן :מנהר ומאמנום
ולפנים  -כך כתוב בכל הספרים ,וטפי הוה
ניחא אי הוה גרסינן ולחוץ ,ואפשר לפרש
בדוחק מהנהר ולפנים מתחלת הנהר ולפנים
לצד הנהר חוצה לארץ .וכן מתחלת טורי
אמנום ולפנים לצד ההר קרויה לפנים:

ומ ַע ּ ְמ ִרין,
סוריָא ,אֲבָ ל לֹא בַ ּ ְמחֻ ָּברּ ָ .ד ִׁשין וְ זוֹ ִרין וְ דוֹ ְר ִכין ּ ְ
לוש ְּב ּ ְ
)ב( עוֹ שִׂ ין ַּב ּ ָת ּ ׁ
אֲ בָ ל לֹא קוֹ צְ ִרין ולֹא בוֹ צְ ִרין וְ לֹא מוֹ ְס ִקיןְּ .כלָ ל אָ ַמר ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אָּ ,כל
סוריָא:
ׁ ֶש ַּכ ּיוֹ צֵ א בוֹ מֻ ּ ָתר ְּבאֶ ֶרץ יִ שְׂ ָראֵ ל ,עוֹ שִׂ ין אוֹ תוֹ ְּב ּ ְ
רע"ב ) -ב( סוריא  -ארם נהרים וארם
צובה שכבש דוד ,ואינה כארץ ישראל לכל
דבר ,מפני שכבשה קודם שכבש ארץ ישראל
כולה ,ובקצת דינים עשאוה כארץ ישראל
ובקצתן כחוץ לארץ :עושים בתלוש  -אפילו
אצל החשודים ,ואילו באארץ ישראל תנן לא
תבור ולא תטחן עמה :אבל לא במחובר -
כגון מסיקה קצירה ובצירה ,ודוקא בשמור
אבל במופקר אפילו בארץ מותר; דתניא
בתורת כהנים מן השמור אי אתה בוצר אבל
אתה בוצר מן המופקר .וטעמא דגזור בסוריא
במחובר כדי שלא יהיו מניחים את ארץ

ישראל והולכים ומשתקעים בסוריא ,ובתלוש
התירו כדי שימצאו העניים שבארץ ישראל
קצת ריוח בסוריא שהיא קרובה להם ולא
יצטרכו לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ :כל
שכיוצא בו מותר בארץ ישראל -
מדאורייתא ,כגון תלוש ,אף על גב דמדרבנן
אסור בלא שינוי עושים אותו בסוריא כי
אורחיה ואינו צריך לשנות .אי נמי הכי קאמר
כל שכיוצא בו מותר בארץ במופקר עושים
אותו בסוריא אפילו בשמור ,אבל במחובר
אסור מדרבנן בארץ אפילו במופקר:
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יו הֶ ָע ִלין ׁ ֶש ָּלהֶ ם ְׁשחוֹ ִרין,
חוִ ,אם הָ ּ
דו עֲ לֵ יהֶ ם גְּ ׁ ָש ִמים וְ צִ ּ ֵמ ּ
)ג( ְּבצָ ִלים ׁ ֶשיּ ְָר ּ
יקוֲ ,ה ֵרי אֵ לּ ּו מֻ ּ ָת ִריןַ .ר ִּבי חֲנִ ינָא בֶ ן אַ נְ ִטיגְ נוֹ ס אוֹ ֵמרִ ,אם יְ כוֹ ִלין
אֲ ּ ִ
סורין .הוֹ ִר ּ
יעית ,מֻ ּ ָת ִרין:
וכ ֶנ ֶגד ּ ֵכן ,מוֹ צָ אֵ י ְׁש ִב ִ
סוריןְ ּ .
ְל ִה ּ ָתלֵ ׁש ּ ֶב ָע ִלין ׁ ֶש ָּלהֶ ן ,אֲ ּ ִ
רע"ב ) -ג( בצלים שירדו עליהם גשמים -
בצלים של ששית שנכנסו לשביעית וירדו
עליהם גשמים וצמחו ,אם השחירו העלין
בידוע שגדלו והוסיפו ,ואתו גידולי שביעית
ומבטלים העיקר אף על פי שהוא מרובה.
אבל אם הוריקו העלין אז הולכים וכמשין
ולאו מארעא קא רבו :אם יכולין ליתלש
בעלין  -דרך בצלים כשנגמרים יוצאין מעצמן
מן הארץ ונוחין ליתלש ואם העלין חזקים
וכשאוחז בהן יכול לתלוש הבצלים מן הארץ
אז ודאי גדלו בשביעית :וכנגד כן למוצאי
שביעית מותרים  -לאו בבצלים של שביעית

שיצאו למוצאי שביעית מיירי ,דלא מקילים
בהו כולי האי שגידולי היתר כל שהוא יעלו
את האיסור ,אלא סיפא נמי מיירי בבצלים
של ששית ,שעקרן בששית וחזר ונטען
בשביעית ,ולאחר שגדלו מעט בשביעית,
עקרן וחזר ונטען בשמינית ,ומתוך שכבר
גדלו בששית לא הוסיפו כי אם מעט
בשביעית ונאסרו ,וכשחזרו והוסיפו מעט
בשמינית חזר אותו היתר ובטל איסור
המועט ,שגם של ששית מסייע לבטלו אחר
שסוף גידולו היתר .ואין הלכה כרבי חנינא בן
אנטיגנוס:

שה כַ ּיוֹ צֵ א בוֹ ָ .ע ׁ ָשה
יעיתִ ,מ ּ ׁ ֶשיּ ֵָע ֶ ׂ
ימ ַתי מֻ ּ ָתר אָ ָדם ִל ּקַ ח י ָָרק ְּבמוֹ צָ אֵ י ְׁש ִב ִ
)ד( ֵמאֵ ָ
יעית ִמיָּד:
הַ ַּב ִּכיר ,הֻ ּ ַתר הָ אָ ִפילַ .ר ִּביִ ,ה ִּתיר ִל ּקַ ח י ָָרק ְּבמוֹ צָ אֵ י ְׁש ִב ִ
רע"ב ) -ד( משיעשה כיוצא בו  -ממה
שנזרע במוצאי שביעית יש גידול כיוצא בזה
דתלינן ביה .אי נמי מפני שרבה ההיתר על
האסור ונתבטל :הבכיר  -מקום שממהר
לבכר פירותיו יותר משאר מקומות :הותר

האפל  -דתלינן שממקום הבכיר הביאום:
מוצאי שביעית מיד  -לפי שהיו מביאים ירק
מחוצה לארץ והיה רבה על ירק שבארץ
ישראל .ואני שמעתי הטעם לפי שבשנים או
שלשה ימים עושה כיוצא בו:

חוצָ ה לָ אָ ֶרץ .אָ ַמר ַר ִּבי
יאין ׁ ֶש ֶמן שְׂ ֵרפָ ה ּופֵ רוֹ ת ְׁש ִב ִ
)ה( אֵ ין מוֹ צִ ִ
יעית ֵמהָ אָ ֶרץ ְל ּ
חוצָ ה לָ אָ ֶרץ:
סוריָא וְ אֵ ין מוֹ צִ ִ
יאין ְל ּ ְ
רושֶ ׁ ,ש ּמוֹ צִ ִ
ִׁש ְמעוֹ ןָ ׁ ,ש ַמ ְע ִּתי ְבפֵ ּ ׁ
יאין ְל ּ
רע"ב ) -ה( שמן שרפה  -שמן של תרומה
טמאה .מתוך שלשריפה עומד קרי ליה שמן
שריפה .ומעלה עשו לשרפה בארץ ,כדאשכחן
בקדשים פסולים שהן נשרפים במקומן ,וכן

פירות שביעית צריכים ביעור בארץ דכתיב
)ויקרא כה( בארצך תהיה כל תבואתה .ואין
הלכה כרבי שמעון:

חוצָ ה לָ אָ ֶרץ לָ אָ ֶרץ .אָ ַמר ַר ִּבי ִש ְמעוֹ ןָ ׁ ,ש ַמ ְע ִּתי
יאין ְּת ּ ָ
)ו( אֵ ין ְמ ִב ִ
רומה ֵמ ּ
חוצָ ה לָ אָ ֶרץ:
וריָא וְ אֵ ין ְמ ִב ִ
יאין ִמ ּס ּ ְ
רושֶ ׁ ,ש ּ ְמ ִב ִ
ְּבפֵ ּ ׁ
יאין ִמ ּ
רע"ב ) -ו( אין מביאין תרומה מחוצה
לארץ לארץ  -לפי שהתרומה כהנים מחזרין
אחריה לבית הגרנות ,חיישי רבנן שמא יהיו

גמרא

הכהנים מרדפים אחריה ויצאו חוצה לארץ
להביא את התרומה ,ואין הלכה כרבי שמעון:

 -ברכות דף לה' ע"ב

תנו רבנן ואספת דגנך מה תלמוד לומר לפי שנאמר לא ימוש ספר התורה
הזה מפיך יכול דברים ככתבן תלמוד לומר ואספת דגנך הנהג בהן מנהג
דרך ארץ דברי רבי ישמעאל רבי שמעון בן יוחי אומר אפשר אדם חורש
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בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה
וזורה בשעת הרוח תורה מה תהא עליה אלא בזמן שישראל עושין רצונו
של מקום מלאכתן נעשית על ידי אחרים שנאמר ועמדו זרים ורעו צאנכם
וגו' ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי
עצמן שנאמר ואספת דגנך ולא עוד אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידן
שנאמר ועבדת את אויביך וגו' אמר אביי הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה
בידן כרבי שמעון בן יוחי ולא עלתה בידן אמר להו רבא לרבנן במטותא
מינייכו ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזו קמאי כי היכי דלא תטרדו
במזונייכו כולא שתא:
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה ברבי אלעאי בא
וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים דורות הראשונים עשו
תורתן קבע ומלאכתן עראי זו וזו נתקיימה בידן דורות האחרונים שעשו
מלאכתן קבע ותורתן עראי זו וזו לא נתקיימה בידן ואמר רבה בר בר חנה
אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה ברבי אלעאי בא וראה שלא כדורות
הראשונים דורות האחרונים דורות הראשונים היו מכניסין פירותיהן דרך
טרקסמון כדי לחייבן במעשר דורות האחרונים מכניסין פירותיהן דרך גגות
דרך חצרות דרך קרפיפות כדי לפטרן מן המעשר דאמר רבי ינאי אין הטבל
מתחייב במעשר עד שיראה פני הבית שנאמר בערתי הקדש מן הבית ורבי
יוחנן אמר אפילו חצר קובעת שנאמר ואכלו בשעריך ושבעו:
רש"י על הגמרא
דברים ככתבן  -שלא יעסוק בדרך ארץ:
הנהג בהם  -עם דברי תורה :מנהג דרך
ארץ  -שאם תבא לידי צורך הבריות סופך
ליבטל מדברי תורה :אפשר  -בתמיה אפשר

זוהר

כדבריך ביומי ניסן ימי הקציר :ביומי תשרי -
דריכת הגתות והבדים :דרך טרקסמון  -דרך
שערי החצר והבית :פני הבית  -פתח כניסה
ויציאה:

– חקת דף קפ' ע"ב

יה וְ לָ א
מוהָ ַ .מאי טַ ְע ָמא לֵ ּ
ונְת ּ ֶתם אוֹ ָתהּ אֶ ל אֶ ְל ָעזָרִ ,מצְ וָ ָ
ּ ַ
ות ּה ַּב ְּסגַ ן ,וְ אוֹ ְק ּ
יתא .וְ עוֹ ד ְ ּדאַ ֲהרֹן לָ א אָ ֵתי ִמ ִּס ְט ָרא
וש ִבינָא ְ ּד ַמ ְטרוֹ נִ ָ
ְלאַ הֲ רֹן .אֶ ָּלא אַ הֲ רֹן ׁש ּ ְׁ
יה:
יהיב לֵ ּ
ובגִ ין ְ ּד ָדא אַ ְתיָיא ְל ָטהֳ ָרה ,לָ א ִא ְתיְ ִ
ְּד ָטהוֹ ר ,אֶ ָּלא ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּדקָ דוֹ ׁשְ ּ ,
כו' ,וְ הָ א ִא ְּת ַמרַ ,מאי ַט ְע ָמא.
ָּכל ִמ ָּלה ְ ּדהַ אי ּ ָפ ָרהִ ,היא ְּב ׁ ֶשבַ ע ,ז' ִּכבּ ּ ִ
וסים וְ ּ
ְּבגִ ין ְ ּד ִהיא ׁ ֶשבַ ע ְׁשנֵי ְׁש ִמ ּ ָטהּ ,ובַ ת ׁ ֶשבַ ע ִא ְת ְק ֵרי ,וְ ַעל ָ ּדא ָּכל עוֹ בָ דוֹ י ְּב ׁ ֶשבַ ע.
ּ ָתא ֲחזֵיָּ ,כל ַמאי ְ ּד ִא ְת ָע ִביד ֵמהַ אי ּ ָפ ָרהְּ ,בגִ ין ְל ַד ְּכאָ ה ,וְ לָ א ְלקַ ְ ּד ׁ ָשא ,וְ אַ ף ַעל
ש ִריףְּ ,בגִ ין ְ ּדלָ א יִ ְׁש ְּת ַּכח ִ ּדינָא
הוא לָ א ׁ ָש ִחיט וְ לָ א ָ ׂ
יהיב לַ ְּסגָ ן,
ּגַ ב ְ ּד ִא ְתיְ ִ
ּ
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יהו ְּב ַד ְר ּגָ א ְׁש ִלים י ִַּתירּ ְ ,דלָ א ָּב ֵעי ְל ִא ְׁש ּ ַת ְּכחָ א
ְּב ִס ְטרוֹ י ,וְ ָּכל ׁ ֶש ּ ֵכן אַ הֲ רֹן ְ ּד ִא ּ
ול ִאזְ ַ ּד ּ ְמנָא ּ ַת ּ ָמן:
ּ ַת ּ ָמןְ ּ ,
ושנִ י
הַ אי ּ ָפ ָרהֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּד ִא ְת ָע ִביד אֵ פֶ רָּ ,ב ֵעי ְל ִמ ְׁש ֵ ּדי ּ ֵביהּ ֵעץ אֶ ֶרז ,וְ אֵ זוֹ בְׁ ּ ,
חוץ לַ ּ ַמ ֲחנֶה
רו .וְ אָ סַ ף ִא ׁ
יש ָטהוֹ ר ,וְ לָ א קָ דוֹ ׁש .וְ ִהנִּ יחַ ִמ ּ
ּתוֹ לַ ַעת ,וְ הָ א ִא ֵּלין ִא ְּת ָמ ּ
יתא:
ְּב ָמקוֹ ם ָטהוֹ רְּ ,דהָ א ָטהוֹ ר לָ א ִא ְק ֵרי ,אֶ ָּלא ִמן ִס ְט ָרא ִ ּד ְמסָ אֵ ב ְּבקַ ְד ִמ ָ
נִדה חַ ּ ָטאת ִהיאְּ ,בגִ ין ְ ּדכָ ל ִ ּדינִ ין ּ ַת ּ ָת ִאין ,וְ כָ ל
ָרזָא ְ ּדכ ָֹּלא ,הַ אי ִ ּד ְכ ִּתיב ְל ֵמי ָ ּ
יהו יַנְ קָ א ִמ ִּס ְט ָרא אַ ח ֲָרא ,וְ י ִָתיבַ ת ְּב ִדינָא,
תו ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד ְמסָ אֲבָ אַּ ,כד ִא ּ
ינון ְ ּדאָ ּ
ִא ּ ּ
הו ִמ ְת ָע ֵרי
הוד ְׁשנָה ֵמחֶ לֶ בְּ .כ ֵדין ּ ֻכ ְ ּל ּ
ְּכ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )ישעיה לד( ָמ ְלאָ ה ָדם ּ ַ ּ
ומ ְס ּ ַת ְלקֵ י וְ ׁ ָש ָראן ְּב ָע ְל ָמאֵ ּ .כיוָ ן ְ ּד ַע ְב ֵדי הַ אי עוֹ בָ ָדא ִ ּד ְל ּ ַת ּ ָתא ,וְ כָ ל הַ אי ִ ּדינָא
ִּ
אֲתר ָ ּדא ְ ּדהַ אי ּ ָפ ָרה ,וְ ָר ָמאן ָעלָ ּה עֵ ץ )דף קפ"א ע"א( אֶ ֶרז וְ גוֹ 'ְּ .כ ֵדין ִא ְתחֲלָ ׁש
ַּב ַ
ֵיהְּ ,דהַ אי חֵ ילָ א
רו וְ ִא ְתחֲלָ ׁש ּו וְ ַע ְר ִקין ִמ ּנ ּ
חֵ ילָ א ִ ּד ְלהוֹ ןּ ,ובְ כָ ל ָ
אֲתר ְ ּד ׁ ָש ָראן ִא ְּת ָּב ּ
יהוְּ ,כ ֵדין לָ א ׁ ָש ָראן ְּבבַ ר נ ָׁש ,וְ ִא ְת ַד ּ ֵכי:
ִ ּד ְלהוֹ ן ִא ְת ֲחזֵי ְּכגַ וְ ונָא ָ ּדא ְלגַ ַּביְ ּ
ארי ְּב ִדינָא ,וְ ִס ְט ָרא
וְ ַעל ָ ּדא ִא ְת ְק ֵרי ֵמי נִ ָ ּדהַ ,מ ּיָיא ְל ַד ְּכאָ הַּ .כד ָע ְל ָמא ׁ ָש ֵ
יו,
ִמ ְסאֲ בָ א ִא ְת ּ ְפ ׁ ָשט ְּב ָע ְל ָמא ,הָ כָ א ִא ְת ְּכ ִלילָ ן ָּכל זִ ינִ ין ְמסָ אֲבָ א ,וְ כָ ל זִ ינֵי ַ ּד ְכ ּ
מוהָ חַ ְב ַר ּיָיא:
טומאָ ה וְ טָ הֳ ָרהְּ ,כלָ לָ א ִע ָּלאָ ה ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
ובגִ ין ַּכ ְך ּ ְ
ְּ
יתא ,וְ אוֹ ְק ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות פרה אדומה פרק א'
)א( מצות פרה אדומה שתהיה בת שלש שנים או בת ארבע ואם היתה זקנה כשירה
אלא שאין ממתינין לה שמא תשחיר ותפסל ואין לוקחין עגלה ומגדלין אותה שנאמר
ויקחו אליך פרה ולא עגלה לא מצאו אלא עגלה פוסקין עליה דמים ותהיה אצל
בעליה עד שתגדיל ותעשה פרה ולוקחין אותה מתרומת הלשכה:
)ב( זה שנאמר בתורה תמימה תמימת אדמימות לא תמימת קומה אלא אם היתה ננסה
כשירה כשאר הקדשים היו בה שתי שערות לבנות או שחורות בתוך גומא אחת או
בתוך שני כוסות והן מונחות זו על זו פסולה:
)ג( היו בה שתי שערות עיקרן מאדים וראשן משחיר עיקרן משחיר וראשן מאדים הכל
הולך אחר העיקר וגוזז במספרים את ראשן המשחיר ואינו חושש משום גיזה בקדשים
שאין כוונתו לגוז:

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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