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חק לישראל – פרשת פקודי יום ד'
תורה -

שמות פרק לט'

הו זָהָ ב ְּתכֵ לֶ ת וְ אַ ְר ּגָ ָמן וְ תוֹ לַ ַעת
הוא ְּכ ַמעֲ ֵ ׂש ּ
נו ּ
)ה( וְ חֵ ׁ ֶשב אֲ פֻ ָ ּדתוֹ אֲ ׁ ֶשר ָעלָ יו ִמ ּ ֶמ ּ ּ
נו
ֶׁ
אֲשר צִ וָ ּה יְ הֹוָ ה אֶ ת
ׁ ָשנִ י וְ ׁ ֵש ׁש ָמ ְׁשזָר ַּכ ׁ ֶ
משה) :ה( וְ חֵ ׁ ֶשב אֲ פֻ ָ ּדתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָעלָ יו ִמ ּ ֶמ ּ ּ
משה:
הו ָזהָ ב ְּתכֵ לֶ ת וְ אַ ְר ּגָ ָמן וְ תוֹ לַ ַעת ׁ ָשנִ י וְ ׁ ֵש ׁש ָמ ְׁשזָ ר ַּכאֲ ׁ ֶשר ִצוָ ּ ה יְ הֹוָ ה אֶ ת ׁ ֶ
הוא ְּכ ַמעֲ ֵ ׂ
ש ּ
ּ

)ה(

ֵיה הוּא ְּכעוֹ בָ דוֹ ִהי ַ ּדהֲ בָ א ִּת ְכלָ א וְ אַ ְרגְּ וָ נָא וּצְ בַ ע זְ הוֹ ִרי וּבוּץ ְׁשזִ יר ְּכ ָמא ִדי פַ ִ ּקיד
ֵיה ִ ּדי עֲ לוֹ ִהי ִמ ּנ ּ
וְ הֶ ְמיַן ִּת ּק ּונ ּ
ֹשה:
יְ ָי יָת מ ׁ ֶ

תוחֵ י חוֹ ָתם ַעל
)ו( וַ יַּעֲ שׂ ּו אֶ ת אַ בְ נֵי הַ ּ ׁשֹהַ ם מֻ סַ בּ ֹת ִמ ְׁש ְּבצֹת זָהָ ב ְמ ּ ָ
פֻתחֹת ּ ִפ ּ ּ
תוחֵ י
ְׁשמוֹ ת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ש ָראֵ ל) :ו( וַ יַּעֲ שׂ ּו אֶ ת אַ ְבנֵי הַ ּ ׁשֹהַ ם מֻ סַ בּ ֹת ִמ ְׁש ְ ּבצֹת ָז ָהב ְמפֻ ּ ָתחֹת ּ ִפ ּ ּ
חוֹ ָתם ַעל ְׁשמוֹ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:

)ו( וַ עֲ בָ ד ּו יָת אַ ְבנֵי בו ְּרלָ א ְמ ׁ ַש ְ ּק ָען ְמ ַר ּ ְמצָ ן ִ ּד ְדהָ ב גְּ ִליפָ ן ְּכ ַתב ְמפָ ַר ׁש ַעל

ְׁש ָמהַ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:

ָשם אֹ ָתם ַעל ִּכ ְתפֹ ת הָ אֵ פֹ ד אַ ְבנֵי זִ ָּכרוֹ ן ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ַּכאֲ ׁ ֶשר צִ וָ ּ ה יְ הֹוָ ה אֶ ת
)ז( וַ יּ ֶ ׂ
ָשם אֹ ָתם ַעל ִּכ ְתפֹ ת הָ אֵ פֹ ד אַ ְבנֵי זִ ָּכרוֹ ן ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ַּכ ֲא ׁ ֶשר צִ וָ ּ ה יְ הֹוָ ה אֶ ת
משה) :ז( וַ יּ ֶ ׂ
ֶׁ
משה:
ֶׁ

ֹשה:
)ז( וְ ׁ ַש ִּוי י ְָתהוֹ ן ַעל ִּכ ְת ּ ָפא ְדאֵ פוֹ ָדא אַ ְבנֵי דו ְּכ ָרנָא ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְּכ ָמא ִדי ּ ַפ ִ ּקיד יְ ָי יָת מ ׁ ֶ

שה אֵ פֹ ד זָהָ ב ְּתכֵ לֶ ת וְ אַ ְר ּגָ ָמן וְ תוֹ לַ ַעת
חשב ְּכ ַמעֲ ֵ ׂ
שה ׁ ֵ
חשן ַמעֲ ֵׂ
)ח( וַ יּ ַַעשׂ אֶ ת הַ ׁ ֶ
ׁ ָשנִ י וְ ׁ ֵ
שה אֵ פֹ ד זָ ָהב ְּתכֵ לֶ ת וְ אַ ְר ּגָ ָמן
חשב ְּכ ַמעֲ ֵׂ
שה ׁ ֵ
חשן ַמעֲ ֵ ׂ
ש ׁש ָמ ְׁשזָר) :ח( וַ יּ ַַעשׂ אֶ ת הַ ׁ ֶ
וְ תוֹ לַ ַעת ׁ ָשנִ י וְ ׁ ֵש ׁש ָמ ְׁשזָר:

)ח( וַ עֲ בַ ד יָת חו ְּׁשנָא עוֹ בַ ד אָ ּ ָמן ְּכעוֹ בָ ֵדי אֵ פוֹ ָדא ַ ּדהֲ בָ א ִּת ְכלָ א וְ אַ ְרגְּ וָ נָא וּצְ בַ ע

זְ הוֹ ִרי וּבוּץ ְׁשזִ יר:

בוע הָ יָה
פול) :ט( ָר ּ ַ
חשן ז ֶֶרת אָ ְרכּ וֹ וְ ז ֶֶרת ָר ְחבּ וֹ ָּכ ּ
פול ָעשׂ ּו אֶ ת הַ ׁ ֶ
בוע הָ יָה ָּכ ּ
)ט( ָר ּ ַ
פול:
פול ָעשׂ ּו אֶ ת הַ ׁ ֶ
חשן ז ֶֶרת אָ ְרכּ וֹ וְ ז ֶֶרת ָר ְחבּ וֹ ָּכ ּ
ָּכ ּ

)ט( ְמ ַר ַּבע הֲ וָ ה ֵעיף עֲ בָ ד ּו יָת חו ְּׁשנָא ז ְֶר ּ ָתא

יה וְ ז ְֶר ּ ָתא ְפ ָתי ֵּה עֵ יף:
אֻ ְר ּ ֵכ ּ
) י(

טור הָ אֶ חָ ד:
או בוֹ אַ ְר ָּב ָעה ּ ֵ
טור אֹ ֶדם ּ ִפ ְט ָדה ּובָ ֶרקֶ ת הַ ּ ּ
טורי אָ בֶ ן ּ
וַ יְ ַמ ְל ּ

טור ָהאֶ חָ ד:
או בוֹ אַ ְר ָּב ָעה ּ ֵ
טור אֹ ֶדם ּ ִפ ְט ָדה ּובָ ֶרקֶ ת הַ ּ ּ
טורי אָ בֶ ן ּ
וַ יְ ַמ ְל ּ

)י(

יה אַ ְר ְּב ָעא
)י( וְ אַ ְׁש ִלימ ּו בֵ ּ

ִס ְד ֵרי אֶ בֶ ן ָטבָ א ִס ְד ָרא קַ ְד ָמאָ ה סַ ְמקָ ן י ְַרקָ ן וּבַ ְרקָ ן ִס ְד ָרא חָ ד:

נביא

– מלכים א פרק ח' ד'-ט'

אֲשר ָּבאֹ הֶ ל
לו אֶ ת אֲ רוֹ ן יְ הֹוָ ה וְ אֶ ת אֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד וְ אֶ ת ָּכל ְּכלֵ י הַ ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶ
)ד( וַ ּיַעֲ ּ
לו אֹ ָתם הַ כּ ֹהֲנִ ים וְ הַ ְלוִ יִ ּם) :ד( ואסיקו ית ארונא דיי וית משכן זמנא וית כל מני
וַ ּיַעֲ ּ
קודשא די במשכנא ואסיקו יתהון כהניא וליואי:

זַב ִחים
ש ָראֵ ל הַ ּנוֹ ָע ִדים ָעלָ יו ִא ּתוֹ ִלפְ נֵי הָ אָ רוֹ ן ְמ ְּ
)ה( וְ הַ ּ ֶמלֶ ְך ְׁשלֹמֹה וְ כָ ל עֲ ַדת יִ ְ ׂ
מרֹב) :ה( ומלכא שלמה וכל כנשתא דישראל
נו ֵ
רו וְ לֹא יִ ּ ָמ ּ
צֹאן ּובָ קָ ר אֲ ׁ ֶשר לֹא יִ ּ ָס ְפ ּ
דאזדמנו עלוהי קימין עמיה קדם ארונא מנכסין עאן ותורין דלא יתחשבון ולא יתמנון
מסגי:

או הַ כּ ֹהֲ נִ ים אֶ ת אֲ רוֹ ן ְּב ִרית יְ הֹוָ ה אֶ ל ְמקוֹ מוֹ אֶ ל ְ ּד ִביר הַ ַּביִ ת אֶ ל ֹק ֶד ׁש
)ו( וַ יּ ִָב ּ
רובים) :ו( ואעילו כהניא ית ארון קימא דיי לאתריה
קֳד ִׁשים אֶ ל ּ ַתחַ ת ַּכנְ פֵ י הַ ְּכ ּ ִ
הַ ּ ָ
לבית כפורי די מתקן ליה בגו ביתא לקודש קודשיא לתחות כנפי כרוביא:
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רובים ּפ ְֹרשִׂ ים ְּכנָפַ יִ ם אֶ ל ְמקוֹ ם הָ אָ רוֹ ן וַ ָ ּי ֹסכּ ּו הַ ְּכ ֻר ִבים ַעל הָ אָ רוֹ ן וְ ַעל
)ז( ִּכי הַ ְּכ ּ ִ
ַּב ָ ּדיו ִמ ְל ָמ ְעלָ ה) :ז( ארי כרוביא פריסן גדפיהון על אתר ארונא ומטלין כרוביא על
ארונא ועל אריחוהי מלעילא:

או
או ָר ׁ ֵ
אשי הַ ַּב ִ ּדים ִמן הַ ּק ֶֹד ׁש ַעל ּ ְפנֵי הַ ְ ּד ִביר וְ לֹא י ֵָר ּ
כו הַ ַּב ִ ּדים וַ יּ ֵָר ּ
)ח( וַ ַ ּיא ֲִר ּ
שם ַעד הַ ּיוֹ ם הַ זֶּה) :ח( ואריכון אריחיא ומתחזן רישי אריחיא מן קודשא
יו ׁ ָ
חוצָ ה וַ יִ ּ ְה ּ
הַ ּ
על אפי בית כפורי ולא מתחזן לברא והוו תמן עד יומא הדין:

ֹשה ְּבח ֵֹרב אֲ ׁ ֶשר ָּכ ַרת
אֲשר ִהנִּ חַ ׁ ָשם מ ׁ ֶ
)ט( אֵ ין ָּבאָ רוֹ ן ַרק ְׁשנֵי לֻ חוֹ ת הָ אֲבָ נִ ים ׁ ֶ
מאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :ט( לית בארונא לחוד תרין לוחי
אתם ֵ
יְ הֹוָ ה ִעם ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבצֵ ָ
אבניא דאצנע תמן משה בחורב די עלויהון כתיבין עשרא פתגמי קימא דגזר יי עם בני
ישראל במפקהון מארעא דמצרים:

רש"י
)ד( ואת אהל מועד  -שעשה משה ,וגנזו
שלמה משנבנה בית ראשון ,כמו ששנינו
בתוספתא דסוטה )יג א( .אשר באהל  -אשר
נטה דוד לארון .כנפי הכרובים  -אותן
שעשה שלמה העומדים על רגליהם בקרקע,
ואין אלו כרובים של כפורת שעל הארון:
)ז( אל מקום הארון  -מקיר אל קיר ,כמו

כתובים

שאמר למעלה בענין:
)ח( ויראו ראשי הבדים  -בפרוכת שכנגד
הפתח באמה טרקסין ,יכול יהיו מקרעין בה
ויוצאין ,תלמוד לומר ולא יראו החוצה ,הא
כיצד ,דוחקין ובולטין כעין שני דדי אשה,
כענין שנאמר )שיר השירים א יג( :בין שדי
ילין )יומא נד א(:

 -משלי כא' ד'-ט'

ורחַ ב לֵ ב נִ ר ְר ׁ ָש ִעים חַ ּ ָטאת:
רום ֵעינַיִ ם ּ ְ
ּ

)ד(
לחטאה:

)ד( רמות עיני ובעי לבא ושרגא דרשיעי

רוץ אַ ְך ְלמוֹ ָתר וְ כָ ל אָ ץ אַ ְך ְל ַמ ְחסוֹ ר:
ַמ ְח ְׁשבוֹ ת חָ ּ

)ה (
ורגלא דמסרהבא לחוסרנא:

נִדף ְמבַ ְק ׁ ֵשי ָמוֶת:
ּפ ַֹעל אֹ צָ רוֹ ת ִּב ְל ׁשוֹ ן ׁ ָשקֶ ר הֶ בֶ ל ָ ּ

)ו(
דשקרא ויתחבלון וינתרון אלין דבעין למותא:

נו לַ עֲ שׂ וֹ ת ִמ ְׁש ּ ָפט:
)ז( ׁשֹד ְר ׁ ָש ִעים יְ גוֹ ֵרם ִּכי ֵמאֲ ּ

)ה( מחשבתא דגבין ליותרנא
)ו( מעבדנותא דסימתא בלשנא

)ז( דכונא דרשיעי יעלנון ולא צבין דיעבדון

דינא:

ָשר ּ ָפעֳ לוֹ :
יש וָ זָר וְ ז ְַך י ׁ ָ
הֲפַ ְכ ּ ַפ ְך ֶ ּד ֶר ְך ִא ׁ

)ח(
עובדוהי:

טוֹ ב לָ ׁ ֶשבֶ ת ַעל ּ ִפ ּנַת ּגָ ג ֵמאֵ ׁ ֶשת

)ט (
קרנא דאגרא מן אתתא תגרניתא וביתא טרקא:

)ח( דהפך ארחיה דגברא הוא נוכראה ודדכי תריצן

ִמ ְדוָ נִ ים

} ִמ ְדיָנִ ים{ ּובֵ ית חָ בֶ ר:

)ט( טב למיתב על

רש"י
)ד( רום עינים  -גסות הרוח .ורחב לב -
חפץ למלאות תאות לבו הוא ניר של רשעים
חרישותם ומחשבותם הוא חטאתם:

)ה( מחשבות חרוץ  -אדם ישר המתהלך
באמת ובמשפט חרוץ .אך למותר  -להצלחה
ולריוח באות .וכל אץ  -דוחק את השעה:
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)ו( פועל אוצרות  -להרבות הון .בלשון שקר.
הבל נדף וגו'  -מוקשי )ס"א מבקשי( מות
הם לו:
)ז( יגורם  -יגור אותם:
)ח( הפכפך דרך איש וזר  -איש והוא זר סר
מן המצוה דרכו הפכפך:

משנה

)ט( ובית חבר  -שנכנס לבית חבירו לדבר
עם אשתו ,ומדרש אגדה ניבא שסוף השכינה
להסתלק מעל ישראל שהם כאשת מדיני'.
ובית חבר  -בית שמחברים בו רעים
להקב"ה כגון צלם שהעמיד מנש' בהיכל ה':

– בבא בתרא פרק ג'

יחין וְ הַ ּ ְמ ָערוֹ ת וְ הַ ּ ׁשוֹ בָ כוֹ ת וְ הַ ּ ֶמ ְרחֲצָ אוֹ ת ּובֵ ית
)א( חֶ זְ קַ ת הַ ָּב ִּתים וְ הַ בּ וֹ רוֹ ת וְ הַ ּ ִׁש ִ
לש
שה פֵ רוֹ ת ּ ָת ִדיר ,חֶ זְ קָ ָתן ׁ ָש ׁ
הוא עוֹ ֶ ׂ
הַ ַּב ִ ּדין ּובֵ ית הַ ּ ְׁשלָ ִחין וְ הָ עֲ בָ ִדים וְ כֹל ׁ ֶש ּ
לש ׁ ָשנִ ים ,וְ אֵ ינָהּ צְ ִריכָ ה ִמ ּיוֹ ם ְליוֹ ם,
ׁ ָשנִ ים ִמ ּיוֹ ם ְליוֹ ם .שְׂ ֵדה הַ ַּב ַעל חֶ זְ קָ ָת ּה ׁ ָש ׁ
שר
ושנֵים ָע ָ ׂ
לשה ָּבאַ חֲרוֹ נָה ּ ְׁ
וש ׁ ָ
אשוֹ נָה ּ ְׁ
לשה ח ֳָד ִׁשים ָּב ִר ׁ
ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל אוֹ מֵ רְׁ ,ש ׁ ָ
אשוֹ נָה
שר ח ֶֹד ׁשַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ מֵ רֹ ,ח ֶד ׁש ָּב ִר ׁ
ֹח ֶד ׁש בָ אֶ ְמצַ ע ,הֲ ֵרי ְׁשמוֹ נָה ָע ָ ׂ
שר ח ֶֹד ׁש .אָ ַמר ַר ִּבי
שר ח ֶֹד ׁש ָּבאֶ ְמצַ ע ,הֲ ֵרי אַ ְר ָּב ָעה ָע ָ ׂ
ושנֵים ָע ָ ׂ
וְ ח ֶֹד ׁש ָּבאַ חֲרוֹ נָה ּ ְׁ
ש ֵדה ִאילָ ןָּ ,כנַס אֶ ת
אֲמוריםִּ ,בשְׂ ֵדה לָ בָ ן .אֲ בָ ל ִּב ְ ׂ
ִּ
יִ ְׁש ָמ ֵעאלַּ ,ב ּ ֶמה ְדבָ ִרים
לש ׁ ָשנִ ים:
ֵיתיוָּ ,כנַס אֶ ת קֵ יצוֹ ֲ ,ה ֵרי אֵ לּ ּו ׁ ָש ׁ
בואָ תוֹ ָ ,מסַ ק אֶ ת ז ָ
ְּת ּ
רע"ב ) -א( חזקת הבתים  -מי שאבד
שטרו והביא עדים שהחזיק שלשה שנים בכל
הנך דכתיבי במתני' נאמן לומר שהם לקוחים
בידו ולא אמרינן ליה אייתי שטר מכירה
שמכרו לך .דעד תלת שנים מזדהר אינש
בסטריה .טפי מתלת שנים לא מזדהר.
ואמרינן לכשכנגדו אם איתא דלא זבנתה היה
לך למחות ולומר בפני שנים דעו שפלוני אכיל
לה לארעאי בגזלנותא והיה הדבר מגיע
לאזניו והיה נזהר בשטרו דחברך חברא אית
ליה .וחברא דחברך חברא אית ליה .ומדלא
מחית .את הוא דאפסדת :שובכות -
שמגדלים בהם יונים :בית הבדי'  -שעוצרים
בהם זיתים לעשות שמן :בית השלחין  -מתוך
שמעין בתוכו שמשקין אותו ממנו תמיד עושה
פירות תדיר .וכל דבר שעושה פירות תדיר.
חזקתו שלשה שנים מיום ליום :והעבדים -
ואף על גב דקיימא לן הגודרות אין להם
חזקה .כלומר הצאן מלשון גדרות צאן אין
להם חזקה והוא הדין לכל בעלי חיים .היינו
חזקה לאלתר הוא דאין להם שאם היו הצאן
והעבד ידועים שהם של אדם אחד .ונכנסו
בביתו של אדם אחר .וטען זה שנכנסו בביתו

לקוחים הם בידי .והרי אני מוחזק בהם .אין
זו חזקה .שכן דרכם ללכת מבית לבית .אבל
אם החזיק בעבד שלא שנים הויא חזקה ואין
צריך לשטר מכירה :שדה הבעל  -המסתפקת
ממי גשמים אינ' עושה פירות אלא פעם אחת
בשנה .חזקתה שלש שנים .ואינה צריכה מיום
ליום :ר' ישמעאל אומר שלשה חדשים וכו'
 שיש תבואה גדלה לשלש חדשים .כגוןשעורים ושבולת שועל ועדשים ונמצא אוכל
שלש תבואות בשמנה עשר חדש :רבי עקיבא
אומר  -יש דבר שגדל לשלשים יום .כגון
שחת וירקות .לפיכך אם אכלה ארבעה עשר
חדש הויא חזקה .ור' ישמעאל סבר .דבאכילת
שחת וירקות לא הויא חזקה .אלא באכילת
תבואה ופירות גמורים :במה דברים אמורים
 שצריך שמנה עשר חדש לשדה הבעל:בשדה הלבן  -שכל פירותיה נלקטין בפרק
אחד .לפיכך צריך שלש שנים :אבל בשדה
האילן  -שפירותיה נלקטים לפרקים .ענבים
בפרק אחד .וזיתים בפרק אחד .ותאנים בפרק
אחד :כנס את תבואתו  -יין של גפנים :מסק
את זיתיו .וכנס את קייצו  -ליקט תאנים
ויבשן .והכניסן לביתו הרי זו חזקה .כאלו הן
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שלש שנים .ואין הלכה לא כר' עקיבא ולא

כר' ישמעאל:

יהודה וְ הֶ חֱזִ יק
הודה וְ ֵעבֶ ר הַ יּ ְַר ֵ ּדן וְ הַ ּגָ ִליל .הָ יָה ִב ּ ָ
לש א ֲָרצוֹ ת לַ חֲזָקָ ה ,יְ ּ ָ
)ב( ׁ ָש ׁ
יהודה ,אֵ ינ ָּה ֲחזָקָ הַ ,עד ׁ ֶשיְ ּהֵ א ִע ּמוֹ בַ ּ ְמ ִדינָה .אָ ַמר
ַּב ּגָ ִלילַּ ,ב ּגָ ִליל וְ הֶ חֱזִ יק ִּב ּ ָ
לש ׁ ָשנִ ים אֶ ָּלא ְּכ ֵדי ׁ ֶשיְ ּהֵ א ְבאַ ְס ּ ַפ ְמיָא ,וְ ַיחֲזִ יק ׁ ָשנָה,
רו ׁ ָש ׁ
ַר ִּבי יְ ּ ָ
הודה ,לֹא אָ ְמ ּ
יעוהו ׁ ָשנָה ,וְ יָבוֹ א ְל ׁ ָשנָה אַ חֶ ֶרת:
כו וְ יוֹ ִד ּ ּ
וְ י ְֵל ּ
רע"ב ) -ב( שלש ארצות לחזקה  -שלש
ארצות בארץ ישראל חלוקות זו מזו לענין
חזקה .שאם החזיק באחד מאלו הארצות והיה
בעל הקרקע באחרת אין חזקתו חזקה .לפי
שאין שיירות מצויות מזו לזו .ואף על פי
שאינן שעת חירום ומלחמה .כשעת חירום
דמי ואם היה בעל הקרקע מוח' לא היה מי
שיודיע לזה המחזיק .לפיכך היה ראוי לזה
המחזיק ליזהר בשטרו .וכיון שלא נזהר
הפסיד :עד שיהיה עמו במדינה  -שיהיו
שניהם ביהודה .או שניהם בעבר הירדן ואף
על פי שזה בעיר אחת .וזה בעיר אחרת.

דכיון דשיירות מצויות היה לו למחות .וכיון
דלא מיחה הפסיד :א"ר יהודה וכו'  -קסבר
ר' יהודה דטעמא דחזק' לאו משום דעד תלת
שנין מזדהר אינש בשטריה .טפילא מזדהר.
אלא טעמא דחזקה לדידיה .משום דלא שביק
איניש דאכלי ארעא דידיה אפילו שעה אחת
ושתיק .והאי דהרחיקו תלת שנין כדי שאם
היה באספמי' וכו' .אבל אם היה עמו בעיר
לאלתר הוי חזקה .ובג' ארצות הללו שאין
שיירות מצויות .בתלת שנין מיהא הוי חזקה
ואין הלכה כר' יהודה:

)ג( ָּכל ֲחזָקָ ה ׁ ֶשאֵ ין ִע ּ ָמ ּה טַ עֲ נָה ,אֵ ינ ָּה חֲזָקָ הֵ ּ .כיצַ ד ,אָ ַמר לוֹ ָ ,מה אַ ּ ָתה עוֹ ֶׂשה
הוא אָ ַמר לוֹ ֶ ׁ ,שלּ ֹא אָ ַמר ִלי אָ ָדם ָ ּדבָ ר ֵמעוֹ לָ ם ,אֵ ינ ָּה ֲח ָזקָ ה.
ְבתוֹ ְך ׁ ֶש ִ ּלי .וְ ּ
יך ְמכָ ָרהּ ִלי ,אָ ִב ָ
ׁ ֶש ּ ָמכַ ְר ּ ָת ִליֶ ׁ ,ש ּנ ַָת ּ ָת ִלי ְב ּ ַמ ּ ָתנָה ,אָ ִב ָ
נְתנ ָּה ִלי בְ ַמ ּ ָתנָה ,הֲ ֵרי
יך ָ
זוֹ ֲחזָקָ ה .וְ הַ ָּבא ִמ ּ ׁש ּום יְ ֻר ּ ׁ ָשה ,אֵ ינוֹ צָ ִר ְ
יסין
יך טַ עֲ נָה) .הָ אֻ ּ ָמנִ ין( וְ הַ ּ ׁ ֻש ּ ָת ִפים וְ הָ אֲ ִר ִ
יש ֲחזָקָ ה ְּבנִ ְכסֵ י ִא ְׁש ּתוֹ  ,וְ לֹא לָ ִא ּ ׁ ָשה
וְ הָ אַ ּפוֹ ְטרוֹ ּ ִפין ,אֵ ין לָ הֶ ם ֲחזָקָ ה .אֵ ין לָ ִא ׁ
ֲחזָקָ ה ְּבנִכְ סֵ י בַ ְעלָ ּה ,וְ לֹא לָ אָ ב ְּבנִ ְכסֵ י הַ ּ ֵבן ,וְ לֹא לַ ּ ֵבן ְּבנִ ְכסֵ י הָ אָ בַּ .ב ּ ֶמה
קו ,וְ הַ ּ ַמחֲזִ יק ְּבנִ ְכסֵ י
אֲמורים ,בַ ּ ַמחֲזִ יק ,אֲבָ ל ְּבנוֹ ֵתן ַמ ּ ָתנָה ,וְ הָ אַ ִחין ׁ ֶשחָ ְל ּ
ִּ
ְדבָ ִרים
הוא ,הֲ ֵרי זוֹ ֲחזָקָ ה:
הַ ּגֵ ר ,נ ַָעל וְ גָ ַדר ּופָ ַרץ ָּכל ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -ג( כל חזקה שאין עמה טענה -
שיטעון למה מחזיק בשל חברו .אינה חזקה:
והבא מחמת ירושה  -שהחזיק בה שלש שנים
מכח ירושת אביו שהיתה של אביו ביו' מותו:
אין צריך טענה  -לברר אין באה ליד אביו.
ומיהו ראיה בעי שראו אביו דר בו יום אחד:
האומנים  -שמתקנים כלים :אין להם חזקה
 אם הם מוחזקים בכלים של אחרים .איןיכולין לטעון לקוחים הם בידי ואפילו הם
כלים שאין עשוין להשאיל ולהשכיר .והני
מילי כשהכלי מצוי בפנינו ביד האומן .אבל
אם לא נמצא הכלי בפנינו ביד האומן אלא
שבא אחד מן השוק וטען לאומן כלי יש לי
אצלך שנתתי לך לתקן החזירהו לי .וטען

האומן אמת שהוא אצלי .אבל אתה מכרת לי
נאמן האומן בשבועה במגו .דאי בעי אמר לא
היה דברים מעולם או החזרתי לך .וכן טען
האומן כך פסקת לי בשכר תקונו .והלה אומר
לא פסקתי אלא בפחות .אם הכלי מצוי
בפנינו ביד האומן בעל הכלי נאמן .ואם אין
הכלי מצוי בפנינו ביד האומן הרי האומן נאמן
בשבועה ואפילו מסר לו בעדים .במגו דאי
בעי אמר החזרתיו לך :והשותפים  -שיש להן
קרקע בשותפות ואכל אחד מהן שלש שנים
כל הפירות אינה חזקה .וה"מ דאין בקרקע
דין חלוקה .אבל אם יש בקרקע דין חלוקה
ואכלה אחד מהן שלש שנים הוי חזקה:
והאריסי'  -שיורדים לקרקע למחצה .לשליש.
ולרביע .ואכל כל הפירות שלש שנים אינה
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חזקה .ודוקא באריסי בתי אבות שהוא כמו
אפטורופוס על הבן אבל האריס שהורידו
בעל הקרקע עצמו .ואכל כל הפירות שלש
שנים יש לו חזקה :ואין לאיש חזקה בנכסי
אשתו  -ואפילו כתב לה בעודה ארוסה דין
ודברים אין לי בנכסיך ולא בפירותיהן
דהשתא אינו אוכל פירות מן הדין ואחר כך
הביא ראיה שאכל פירות שלש שנים .לא הוי
חזקה .דאורחא דאתתא להניח לבעלה שיאכל
פירות נכסיה בין כדין בין שלא כדין :ואין
לאשה חזקה בנכסי בעלה  -ואפילו ייחס לה
קרקע למזונותיה ואכלה פירות מקרקע
אחרת של בעלה שלש שנים אפילו הכי לא
הויא חזקה .שדרך האיש להניח לאשתו
שתאכל בנכסיו אפילו בדבר שאין לה בה
זכות :ולא לאב בנכסי הבן ולא לבן וכו' -
לפי שהם כאפוטרופסים זה על זה :במה
דברים אמורים  -דאינ' חזקה :במחזיק -
בחזקה שיש עליה ערער שחברו טוען גזולה
היא בידך :אבל בנותן מתנה  -בפנינו ואמר
למקבל המתנ' לך חזק וקנה .כל הנך דאמרי'
לעיל במתני' דאין להם חזקה .משהחזיקו

כשאר מקבלי מתנ' קנו .ואין הנותן יכול
לחזור בו .והאשה שנתנה או שמכרה לבעלה
נכסי מלוג שלה .משהחזיק בהן הבעל קנה.
ואינה יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי.
דדוקא בנכסי צאן ברזל .או בקרקע שייחד לה
בכתובתה אמרינן שאין מכרה מכר .ואין
מתנתה מתנה מפני שיכולה לומר נחת רוח
עשיתי לבעלי .מפני שיש לבעלה שייכות בהן.
אבל בנכסי מלוג שאין לבעלה בעיקרן שום
שייכות אינה יכולה לומר נחת רוח עשיתי
לבעלי .וכן האיש שמכר לאשתו מנכסיו אם
המעות שקנתה בהן האשה אותן נכסים ,לא
היו טמונים אצלה המכר קיים ויהיו אותן
הנכסים לאשה והבעל אוכל פירות ואם היו
אותן מעות טמונים אצלה המכר בטל דאמר
לגלויי זוזי שהיו טמונים אצלה אמרתי שאני
מוכר לה :והאחין שחלקו  -והחזיק כל אחד
מהן בחלקו אין יכולים לחזור :והמחזיק
בנכסי הגר  -שמת ואין לו יורשים .וכל
הקודם להחזיק בנכסיו זכה :נעל  -שעשה
דלת :וגדר  -או שעשה חומה :ופרץ  -או
שפרץ בה פרצה:

או זוֹ ְמ ִמיןְ ,מ ׁ ַש ְ ּל ִמין לוֹ
יו ְׁשנַיִ ם ְמ ִע ִידין אוֹ תוֹ ׁ ֶשאֲ כָ לָ ּה ׁ ָש ׁ
לש ׁ ָשנִ ים ,וְ נִ ְמצְ ּ
)ד( הָ ּ
ישיתְ ,מ ׁ ַש ְ ּל ִׁשין ּ ֵבינֵיהֶ ם.
ושנַיִ ם ַּב ּ ְׁש ִל ִׁ
ושנַיִ ם ַּב ּ ְׁשנִ יָּהְׁ ּ ,
אשוֹ נָהְׁ ּ ,
אֶ ת הַ כּ ֹלְׁ .שנַיִ ם ָּב ִר ׁ
דות אַ חַ ת
לשה אַ ִחים וְ אֶ חָ ד ִמצְ ָט ֵרף ִע ּ ָמהֶ םֲ ,ה ֵרי אֵ לּ ּו ׁ ָש ׁ
ְׁש ׁ ָ
לש ֵע ֻד ּיוֹ ת ,וְ הֵ ן ֵע ּ
לַ הֲ ז ָָמה:
רע"ב ) -ד( משלשין ביניהם  -כל כת יתן
השליש שהרי הן שלשה כתות לשלשה שנים:
שלשה אחים  -לכל שנה אח אחד .ואחד עם
האח .שאותו אחד מעיד עם כלן :הרי כאן

שלשה עדיות  -דמאי דמסהיד האי .לא
מסהיד האי ולכך עדותן כשרה :והן עדות
אחת  -לענין הזמה שאם הוזמו משלשין
ביניהן .ואין נעשים זוממין עד שיזומו כולן:

)ה( אֵ לּ ּו ְדבָ ִרים ׁ ֶשיּ ֵׁש לָ הֶ ם חֲזָקָ ה ,וְ אֵ לּ ּו ְדבָ ִרים ׁ ֶשאֵ ין לָ הֶ ם ֲחזָקָ ה .הָ יָה ַמעֲ ִמיד
ומגַ ֵ ּדל ּ ַת ְרנְ גוֹ ִלין ,וְ נוֹ ֵתן זִ ְבלוֹ בֶ חָ צֵ ר,
יריִ ם ,וְ ֵרחַ יִ םְ ּ ,
נור ,וְ ִכ ַ
ְּבהֵ ָמה בֶ חָ צֵ רַ ּ ,ת ּ ּ
נור,
שה ְמ ִח ָ ּצה ִל ְבהֶ ְמ ּתוֹ גְּ בוֹ הָ ה עֲ ָ ׂ
אֵ ינ ָּה ֲחזָקָ ה .אֲבָ ל ָע ָ ׂ
ש ָרה ְטפָ ִחים ,וְ כֵ ן לַ ּ ַת ּ ּ
ְ
שה ָמקוֹ ם ְלזִ ְבלוֹ
יריִ ם ,וְ כֵ ן לָ ֵרחַ יִ םִ ,הכְ נִ יס ּ ַת ְרנְ גוֹ ִלין ְלתוֹ ך הַ ַּביִ ת ,וְ ָע ָ ׂ
וְ כֵ ן לַ ִּכ ַ
לשה ,הֲ ֵרי זוֹ ֲחזָקָ ה:
לשה אוֹ גָ בוֹ ַּה ְׁש ׁ ָ
ָעמוֹ ק ְׁש ׁ ָ
רע"ב ) -ה( שיש להם חזקה  -אם החזיק
בקרקע חברו לענין זה שלשה שנים הויא
חזקה :היה מעמיד בהמתו בחצר  -האי תנא
בחנר השותפים קא מיירי דלא קפדי אהדדי
אהעמדת בהמה וכיוצא בה .ומשום הכי לא

הויא חזקה אפילו כי החזיק להאי מלתא ג'
שנים :אבל אם עשה מחיצה וכו'  -דבכי האי
גוונא ודאי קפדי ואי שתיק לה ג' שנים ולא
מיחה .ודאי הויא חזקה .ורבינו משה בר
מיימוני פירש .דבשות ,קפיד אעשיית מחיצה.
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אם עשה שותפו מחיצה ולא מיחה לאלת'
הויא חזקה .אבל אינש דעלמא אף על פי

שעשה מחיצה ולא מיחה לא הוי חזקה עד
לאחר שלש שנים:

)ו( הַ ּ ַמ ְרזֵב אֵ ין לוֹ ֲחזָקָ ה ,וְ י ֵׁש ִל ְמקוֹ מוֹ ֲחזָקָ ה .הַ ּ ַמזְ ִחילָ ה י ֶׁש לָ ּה ֲחזָקָ ה .סֻ ָּלם
הַ ּ ִמצְ ִרי אֵ ין לוֹ חֲזָקָ ה ,וְ לַ צוֹ ִרי י ֵׁש לוֹ ֲחזָקָ ה .חֲלּ וֹ ן הַ ּ ִמצְ ִרית אֵ ין לָ ּה ֲחזָקָ ה,
ֹאשוֹ ׁ ֶשל אָ ָדם
וְ לַ צּוֹ ִרית י ֶׁש לָ ּה ֲחזָקָ ה .אֵ יזוֹ ִהיא חַ לּ וֹ ן הַ ּ ִמצְ ִרית ,כּ ֹל ׁ ֶשאֵ ין ר ׁ
הודה אוֹ ֵמרִ ,אם י ֶׁש לָ ּה ַמ ְל ּ ֵבן ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאֵ ין
יָכוֹ ל ִל ָּכנֵס ְלתוֹ כָ ּהַ ,ר ִּבי יְ ּ ָ
ֹאשוֹ ׁ ֶשל אָ ָדם יָכוֹ ל ִל ָּכנֵס ְלתוֹ כָ ּהֲ ,ה ֵרי זוֹ חֲזָ קָ ה .הַ זִ ּיז ַעד טֶ פַ ח י ֶׁש לוֹ ֲח ָזקָ ה,
ר ׁ
חות ִמ ּטֶ פַ ח ,אֵ ין לוֹ ֲחזָקָ ה ,וְ אֵ ין יָכוֹ ל ִל ְמחוֹ ת:
וְ יָכוֹ ל ִל ְמחוֹ תָ ּ .פ ּ
רע"ב ) -ו( המרזב  -צנור קטן שנותנים
אותו בסוף צנור הגדול ההולך על פני כל
הגג :אין לו חזקה ויש למקומו חזקה  -אם
היה שם מרזב ובא בעל החצר לעקרו לגמרי.
שלא ישפכו מי הגג לתוך חצרו אינו יכול.
שכבר יש לו חזקה לזה שיהיו מי הגג שופכים
דרך אותו מרזב .אבל אם בא להפכו .שהיה
מונח לרוח דרומי .ובא לתת אותו לרוח צפוני
אין בעל המרזב יכול לעכב עליו .דלאו מידי
אפסדיה .ואין לו חזקה .שיהיה תמיד עומד
ברוח זו :מרזב  -מקום שהטפה של גשמים
זבה ממנו .מר טפה .כמו הן גוים כמר מדלי
)ישעיה מ( :מזחילה  -צנור גדול המחזיק כל
אורך הגג .והוי מלתא דקביעותא לכך יש לו

חזקה :סולם המצרי  -קטן ואינו קבוע .ולא
מקפיד עליה אם נותן אותו לתוך חצר חברו
כדי לעלות בו לגגו ולשובכו לכך אין לו
חזקה :חלון המצרית  -חלון קטן שאין ראשו
של אדם נכנס בו :אין לו חזקה  -ואי בעי
בעל החצר לבנות כנגד החלון ולסתמו לא
מצי בעל החלון לומר כבר החזקתי בו ואינך
יכול לסתום דא"ל האיך .לא נתפייסתי אלא
לפי שלא היה לי בו היזק .ואפילו הכי אי הוה
בעי מעיקרא כשפתחו הוי מצי מעכב עליה
שלא יפתחנו .ואפילו היה גבוה יותר מד"א.
דמצי א"ל שמא תשים ספסל סמוך לחלון
ותביט בו .ואחר שהניחו נמי ופתח אין לו
חזקה:

)ז( לֹא יִ ְפ ּ ַתח אָ ָדם חַ לּ וֹ נוֹ ָתיו לַ חֲצַ ר הַ ּ ׁ ֻש ּ ָת ִפין .לָ קַ ח ַּביִ ת ְּבחָ צֵ ר אַ חֶ ֶרת ,לֹא
נו לַ חֲצַ ר הַ ּ ׁ ֻש ּ ָת ִפיןָּ .בנָה עֲ ִליָּה ַעל ּגַ ּ ֵבי בֵ יתוֹ  ,לֹא יִ ְפ ּ ָתחֶ ּנָה לַ ֲחצַ ר
יִ ְפ ּ ָתחֶ ּ ּ
הַ ּ ׁ ֻש ּ ָת ִפין .אֶ ָּלא ִאם ָרצָ ה ,בּ וֹ נֶה אֶ ת הַ חֶ ֶדר ִל ְפנִ ים ִמ ּ ֵביתוֹ ּ ,ובוֹ נֶה עֲ ִליָּה ַעל ּגַ ּ ֵבי
בֵ יתוֹ ּופוֹ ְתחָ ּה ְלתוֹ ְך ּ ֵביתוֹ  .לֹא יִ ְפ ּ ַתח אָ ָדם לַ חֲצַ ר הַ ּ ׁ ֻש ּ ָת ִפין ּ ֶפ ַתח ְּכ ֶנגֶד ּ ֶפ ַתח
נו ְׁשנָיִ ם .אֲ בָ ל
נו גָ דוֹ ל .אֶ חָ ד ,לֹא יַעֲ ֶ ׂש ּ ּ
וְ חַ לּ וֹ ן ְּכנֶגֶד חַ לּ וֹ ן .הָ יָה קָ ָטן ,לֹא יַעֲ ֶ ׂש ּ ּ
שה
הוא ִל ְר ׁש ּות הָ ַר ִּבים ּ ֶפ ַתח ְּכ ֶנגֶד ּ ֶפ ַתח וְ חַ לּ וֹ ן ְּכ ֶנגֶד חַ לּ וֹ ן .הָ יָה קָ ָטן ,עוֹ ֶ ׂ
ּפוֹ ֵתחַ ּ
שה אוֹ תוֹ ְׁשנָיִ ם:
אוֹ תוֹ גָ דוֹ ל .אֶ חָ ד ,עוֹ ֶ ׂ
רע"ב ) -ז( לחצר השותפים  -לחצר שיש לו
שותפות בה וכ"ש לחצר חברו משום היזק
ראיה :לקח בית בחצר אחרת  -הסמוכים
לחצר זו שיש לו בה שותפות לא יפתח לו פתח
לחצר זו .שמרב' עליה' דריסת הרגל מדיורי
אותו בית :בונה חדר לפנים מביתו  -שאינו
מוסיף כלום .אלא חולק ביתו לשנים .דבלאו
הכי יכול למלאות ביתו דיורין אם ירצה :פתח
כנגד פתח  -דאמר קרא )במדבר כד( וישא

בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן
לשבטיו .מה ראה .ראה שלא היו פתחיהן
מכוונים זה כנגד זה :קטן לא יעשנו גדול -
דא"ל בפתח' זוטא מצינא לאצטנועי מינך.
בפתח' רבא לא מצינ' לאצטנועי מינך :אחד
לא יעשנו שנים  -דא"ל בחד פתחא מצינא
לאצטנועי .בתרי פתחי לא מצינא לאצטנועי:
אבל פותח הוא לרשות הרבים  -דא"ל סוף
סוף קא בעית לאצטנועי מבני רשות הרבים:
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יעזֶר
אֱל ֶ
ומ ָערוֹ תַ .ר ִּבי ִ
יחין ּ ְ
)ח( אֵ ין עוֹ ִ ׂשין חָ לָ ל ּ ַתחַ ת ְר ׁש ּות הָ ַר ִּבים ,בּ וֹ רוֹ ת ִׁש ִ
יאין זִ יזִ ין
עונָה אֲבָ נִ ים .אֵ ין מוֹ צִ ִ
ַמ ִּתיר ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְּתהֵ א עֲ גָ לָ ה ְמהַ לֶ כֶ ת ּ ְ
וט ּ
ְ
ּוגְ זֻזְ ְט ָראוֹ ת ִל ְר ׁש ּות הָ ַר ִּבים ,אֶ ָּלא ִאם ָרצָ ה כּ וֹ נֵס ְלתוֹ ך ׁ ֶשלּ וֹ ּומוֹ צִ יא .לָ קַ ח חָ צֵ ר
ּובָ הּ זִ יזִ ין ּוגְ זֻזְ ְט ָראוֹ ת ,הֲ ֵרי זוֹ בְ חֶ זְ קָ ָת ּה:
רע"ב ) -ח( אין עושין חלל תחת רשות
הרבים  -אפילו קביל עליה כל הזיקא דאתי
מחמתיה שאין בני אדם רוצים )ליזוק ולירד
לדין( לדון על עסק ממונם :רבי אליעזר
מתיר  -ובלבד שיכסנו בחוזק כדי שתהא
עגלה מהלכת עליו טעונה אבנים .ולא
חיישינן שמא לימי' יתקלקל הכסוי ואין הלכה

גמרא

כר"א :זיזין  -רהיטני' קטני' :גזוזטראי' -
קורות גדולות .שמא יכשלו בהן בני רשות
הרבים :כונס לתוך שלו  -שמכניס בקרק'
שלו כשיעור הוצאת הזיזין .ומוציא :הרי זו
בחזקתה  -דטוענין ללוקח ואמרי' שמא זה
שמכרה לו כנס בתוך שלו:

– בבא בתרא דף ט' ע"א

אמר רב הונא בודקין למזונות ואין בודקין לכסות אי בעית אימא קרא ואי
בעית אימא סברא אב"א סברא האי קא מבזי והאי לא קא מבזי אי בעית
אימא קרא הלא פרוש לרעב לחמך בשי"ן כתיב פרוש והדר הב ליה והתם
כתיב כי תראה ערום וכסיתו כי תראה לאלתר ורב יהודה אמר בודקין
לכסות ואין בודקין למזונות אי בעית אימא סברא ואי בעית אימא קרא אי
בעית אימא סברא האי קמצערא ליה והאי לא קמצערא ליה אי בעית
אימא קרא הכא כתיב הלא פרוס לרעב לחמך פרוס לאלתר וכדקרינן
והתם כתיב כי תראה ערום וכסיתו כשיראה לך תניא כוותיה דרב יהודה
אמר כסוני בודקין אחריו פרנסוני אין בודקין.
אמר רב אסי לעולם אל ימנע אדם עצמו ]מלתת[ שלישית השקל בשנה
שנא' והעמדנו עלינו מצות לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעבודת בית
אלהינו ואמר רב אסי שקולה צדקה כנגד כל המצות שנאמר והעמדנו
עלינו מצות וגו' מצוה אין כתיב כאן אלא מצות )סימן גדול מקדש משה(
א"ר אלעזר גדול המעשה יותר מן העושה שנאמר והיה מעשה הצדקה
שלום ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם זכה הלא פרוש לרעב לחמך
לא זכה ועניים מרודים תביא בית אמר להו רבא לבני מחוזא במטותא
מנייכו עושו בהדי הדדי כי היכי דליהוי לכו שלמא במלכותא וא"ר אלעזר
בזמן שבהמ"ק קיים אדם שוקל שקלו ומתכפר לו עכשיו שאין בהמ"ק קיים
אם עושין צדקה מוטב ואם לאו באין עובדי כוכבים ונוטלין בזרוע ואעפ"כ
נחשב להן לצדקה שנא' ונוגשיך צדקה אמר רבא האי מילתא אישתעי לי
עולא משגש ארחתיה דאימיה משמיה דר' אלעזר מאי דכתיב וילבש צדקה
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כשריון לומר לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול
אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול:
רש"י על הגמרא
בודקין למזונות  -אם בא עני ואמר פרנסוני
בודקין שלא יהיה רמאי :ואין בודקין לכסות
 בא ערום ואמר כסוני לוקחין כסות מיד:פרוש  -דרוש וחקור תחלה :לכשיראה לך -
מעשה הצדקה  -טורח
שאינו רמאי:
המעשים את חבריהם מדלא כתיב והיתה
הצדקה שלום :זכה  -למזל טוב :עניים

מרודים  -זו ממשלת רומי שצועקת תמיד
הבו הבו שאנו צריכין :מרודים  -קונפליינ"ט
בלע"ז כמו אריד בשיחי )תהלים נה( :עולא
משגש ארחתיה דאימיה  -לרב ששת קרו ליה
הכי עולל המשגש דרכי אמו שגרם להטותה
מדרך שאר נשים כדלקמן :משגש  -לשון
מהומה ושגעון :קליפה  -מייל"א בלע"ז:

זוהר – פקודי דף רסב' ע"א
ָּב ַתר ְ ּד ִס ּיֵים ,קָ ִאים ַעל ַרגְ לוֹ י) ,נ"א לכפרא( ְלאוֹ ָדאָ ה ַעל חוֹ בוֹ יְּ ,בגִ ין ְ ּדלָ א יְ הֵ א
ֵקום
יה ,וְ ִא ְת ַּכ ְפיָא קָ ֵמ ּ
פומא ְל ִס ְט ָרא אַ ח ֲָראְ ,לאַ ְס ָטאָ ה לֵ ּ
ּ ִפ ְט ָרא ְ ּד ּ ָ
יה .וְ י ּ
יה ְל ִא ְת ָּב ְרכָ א ִמ ּ ֵבי ַמ ְל ָּכא:
יומ ּ
ְּב ִק ּ ּ ֵ
אמ ָרן ,וְ קָ ׁ ַשר ִק ְׁש ִרין,
חולָ קֵ יהּ ַמאן ְ ּד ִא ְתקַ ָ ּד ׁש ְּבהַ אי ּגַ וְ ונָא ִּבצְ לוֹ ָתא ִּכ ְדקַ ְ
וְ ז ַָּכאָ ה ּ
ימינָא וְ ִל ְ ׂש ָמאלָ א.
חודין ,וְ יִ ְת ְּכוַ ון ְּבכ ָֹּלא ְּכ ְדקָ א יֵאוֹ ת ,וְ לָ א יִ ְסטֵ י ִל ִ
וְ יִ יחֵ ד יִ ּ ִ
ְ
יהו ְמבַ טֵ לַ .על ָ ּדא
יה לָ א אַ ְה ָ ּדר ְּב ֵריקָ ַנ ּיָאְ ּ .
צְ לוֹ ֵת ּ
הוא ּגָ זִ יר וְ ִא ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ָ
ָ
ָ
חולָ קָ א ְּב ָע ְל ָמא
ְּכ ִתיב )משלי כג( יִ ְ ׂש ַמח אָ ִביך וְ ִא ּ ֶמך וְ ָתגֵ ל יוֹ לַ ְד ּ ֶתךִ .אית לֵ ּ
יה ּ
וב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי:
ֵּדיןְ ּ ,
הוא ִרבּ ּויָא
ְּכ ִתיב )משלי לא( וַ ּ ָתקָ ם ְּבעוֹ ד לַ יְ לָ ה וַ ִּת ּ ֵתן טֶ ֶרף ְלבֵ ָ
ית ּה וְ גוֹ ' ֵמהַ ּ
דושה ְ ּדקָ א נ ְַטלָ אְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )בראשית
דושה ,וְ תוֹ סֶ פֶ ת ְק ּ ּ ׁ ָ
וק ּ ּ ׁ ָ
ְּדבִ ְר ָּכאָ ןְ ּ ,
חולָ קָ א ְלכ ָֹּלא ,וַ ֲא ִפילּ ּו ְל ִס ְט ָרא אַ ֲח ָרא
מט( וְ לָ עֶ ֶרב יְ חַ ֵּלק ׁ ָשלָ לּ ִ ,ד ְפ ִליגַ ת
ּ
חולָ קָ א ִּב ְלחוֹ ָדהָ א:
ּ
ינון
ימ ּ ָ
וְ ָרזָא ָ ּדאָ ,רזָא ִל ְבנֵי ְמהֵ ְ
חולָ קָ א ְ ּד ִס ְט ָרא אַ ח ֲָרא ִמ ְסאֲבָ אָּ ,כל ִא ּ ּ
נותאּ .
חודאּ ְ ,ד ִא ְתוָ ָ ּדה
הוא ַּבר נ ָׁש ְ ּדקָ ׁ ַשר ִק ְׁש ִרין ְ ּדיִ ּ ָ
ינון ח ֲָט ִאיןּ ְ ,דהַ ּ
חוֹ ִבין ,וְ כָ ל ִא ּ ּ
נְתא ְ ּד ִס ְט ָרא
חולָ קָ א וְ אַ חֲסַ ּ ָ
ינון ּ
הו ׁ ַש ְר ָיין ָעלֵ יהּ ְד ִס ְט ָרא אַ ח ֲָרא .וְ ִא ּ ּ
יהוֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
ָעלַ יְ ּ
יה:
יהִ ,א ְׁש ְּתכַ ח ְמקַ ְט ְרגָ א וְ י ִָכיל לֵ ּ
אַ ח ֲָרא ִמ ְסאֲבָ א) .דף רס"ב ע"ב( וְ ִאי לָ א אוֹ ֵדי ָעלֵ ּ
חודא ,וְ ִא ְת ָּב ְרכָ אן
וְ ִאי אוֹ ֵדי ַעל ָּכל חוֹ בוֹ יְּ ,בהַ ִהיא צְ לוֹ ָתאּ ְ ,דקָ ִׁשיר ִק ְׁש ִרין ְ ּדיִ ּ ָ
ינון חוֹ ִבין וְ חַ ּ ָט ִאין ְ ּדאוֹ ֵדי
ִע ָּלאֵ י וְ ַת ּ ָתאֵ יֵ ּ .
חולָ קָ א ְ ּד ִס ְט ָרא אַ ח ֲָראָּ ,כל ִא ּ ּ
הוא ּ
ומהַ ּ
יה .וְ ָרזָא ָ ּדא ָ ׂש ִעירּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,ויקרא טז( וְ ִה ְתוַ ָ ּדה ָעלָ יו
חולָ קֵ ּ
יהו ,נ ְַטלָ א לוֹ ן ְל ּ
ָעלַ יְ ּ
יה וְ ַע ְדבֵ יהּ
חולָ קֵ ּ
ש ִעיר וְ גוֹ 'ּ ָ ,דא
ָשא הַ ּ ָ ׂ
אֶ ת ָּכל עֲ וֹ נוֹ ת וְ גוֹ 'ּ ,ו ְכ ִתיב וְ נ ָ ׂ
הוא ּ
ּ
יה:
וְ אַ חֲסָ נְ ּ ֵת ּ
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חק לישראל – פרשת פקודי יום ד'
הוא
הוא ַּבר נ ָׁש ּ ָתב ְלסָ ְר ֲחנֵי ְ ּדחוֹ בוֹ י ,וַ וי לֵ ּ
הו נ ִָטיל לוֹ ן ֵמהַ ּ
יהּ ְ ,דכֻ ְ ּל ּ
וְ ִאי הַ ּ
יה
ומ ּגוֹ ְ ּדנ ִָטיל לוֹ ן ֵמהַ אי ִס ְט ָרא ְּב ַעל ָּכ ְרחֵ ּ
הוא ִס ְט ָראִ ּ .
ִס ְט ָראְּ ,ב ַעל ָּכ ְרחֵ ּ
יה ְ ּדהַ ּ
ְ
יה .וְ כַ ד
יה ְמקַ ְט ְרגָ א ,וְ קַ ְט ִריג לֵ ּ
יש לֵ יהּ  ,וְ ִא ְתהַ ּ ֵפך ָעלֵ ּ
הוא ִס ְט ָראְּ ,כ ֵדין אַ ְב ִא ׁ
ְ ּדהַ ּ
יה:
חולָ קֵ ּ
יהו ַע ְדבֵ ּ
יה וְ ּ
הוא ִס ְט ָרא אַ ח ֲָרא ,וְ ִא ּ
אוֹ ֵדי עֲ לוֹ י ,נ ִָטיל לוֹ ן הַ ּ
הוא קָ ְר ְּבנָאָּ ,כל חוֹ בוֹ י
וְ ָרזָא ָ ּדא ,הָ ִכי נ ֵָמי קָ ְר ְּבנָאּ ְ ,דבָ ֵעי ְלאוֹ ָדאָ ה ַעל הַ ּ
חולָ קָ א ְל ַמאן ְ ּד ִאצְ ְט ִר ְ
יך:
וְ חֶ ְטאוֹ יְ ,ל ֵמיהַ ב ּ

הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ב'
)יד( בימי התענית אפילו יחיד שהתענה מוסיף בשומע תפלה עננו וכו' ושליח ציבור
אומרה ברכה בפני עצמה בין גואל לרופא וחותם בה העונה בעת צרה )ומושיע( ונמצא
מתפלל עשרים ברכות בתשעה באב מוסיפין בבונה ירושלים רחם י"י אלהינו עלינו
ועל ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל העיר האבילה כו':
)טו( כל ימות הגשמים אומר בברכה שניה מוריד הגשם ובימות החמה מוריד הטל
מאימתי אומר מוריד הגשם מתפלת המוספין של יו"ט האחרון של חג עד תפלת
שחרית של יום טוב הראשון של פסח ומתפלת המוספין של יום טוב הראשון של פסח
אומר מוריד הטל:

ð"òì

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