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חק לישראל – פרשת מצורע יום ג'
תורה -

ויקרא פרק יד'

יש הַ ּ ִמ ּטַ הֵ ר וְ אֹ ָתם ִלפְ נֵי יְ הֹוָ ה ּ ֶפ ַתח אֹ הֶ ל
)יא( וְ הֶ עֱ ִמיד הַ כּ ֹהֵ ן הַ ְמ ַטהֵ ר אֵ ת הָ ִא ׁ
יש הַ ּ ִמ ּ ַטהֵ ר וְ אֹ ָתם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ּפֶ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד:
מוֹ ֵעד) :יא( וְ הֶ עֱ ִמיד הַ כּ ֹהֵ ן הַ ְמ ַטהֵ ר אֵ ת הָ ִא ׁ
קֳדם יְ ָי ִּב ְת ַרע ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא:
יקים ַּכהֲ נָא ִד ְמ ַ ּד ּ ֵכי יָת ּגַ ְב ָרא ְ ּד ִמ ַ ּד ּ ֵכי וְ י ְָתהוֹ ן ָ
)יא( וִ ִ

)יב( וְ לָ קַ ח הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ת הַ ּ ֶכבֶ שׂ הָ אֶ חָ ד וְ ִה ְק ִריב אֹ תוֹ ְלאָ ׁ ָשם וְ אֶ ת לֹג הַ ּ ׁ ָש ֶמן וְ הֵ נִ יף
נופָ ה ִלפְ נֵי יְ הֹוָ ה) :יב( וְ לָ קַ ח הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ת הַ ּ ֶכבֶ שׂ הָ אֶ חָ ד וְ ִה ְק ִריב אֹ תוֹ ְלאָ ׁ ָשם וְ אֶ ת
אֹ ָתם ְּת ּ
נופָ ה ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה:
לֹג הַ ּ ׁ ָש ֶמן וְ הֵ נִ יף אֹ ָתם ְּת ּ

אֲש ָמא וְ יָת
יה לַ ׁ ָ
ָת ּ
)יב( וְ יִ ּ ַסב ַּכהֲ נָא יָת ִא ּ ְמ ָרא ח ֲָדא וִ יקָ ֵרב י ֵ

קֳדם יְ ָי:
לֻ ּגָ א ְד ִמ ְׁשחָ א וִ ִירים י ְָתהוֹ ן אֲ ָר ָמא ָ

ֲשר יִ ְׁשחַ ט אֶ ת הַ חַ ּ ָטאת וְ אֶ ת הָ עֹלָ ה ִּב ְמקוֹ ם
)יג( וְ ׁ ָשחַ ט אֶ ת הַ ּ ֶכבֶ שׂ ִּב ְמקוֹ ם א ׁ ֶ
הוא) :יג( וְ ׁ ָשחַ ט אֶ ת הַ ּ ֶכבֶ שׂ
הוא לַ כּ ֹהֵ ן ק ֶֹד ׁש קָ ָד ִׁשים ּ
הַ ּק ֶֹד ׁש ִּכי ַּכחַ ּ ָטאת הָ אָ ׁ ָשם ּ
הוא לַ כּ ֹהֵ ן
ִּב ְמקוֹ ם אֲ ׁ ֶשר יִ ְׁשחַ ט אֶ ת ַהחַ ּ ָטאת וְ אֶ ת הָ עֹלָ ה ִּב ְמקוֹ ם הַ ּק ֶֹד ׁש ִּכי ַּכחַ ּ ָטאת הָ אָ ׁ ָשם ּ
אתא
יש אֲ ֵרי ְּכחַ ּ ָט ָ
אֲתר קַ ִ ּד ׁ
אתא וְ יָת עֲ לָ ָתא ַּב ַ
אֲתר ִ ּדי יִ כּ וֹ ס יָת חַ ּ ָט ָ
הוא) :יג( וְ יִ כּ וֹ ס יָת ִא ּ ְמ ָרא ַּב ַ
ק ֶֹד ׁש קָ ָד ִׁשים ּ
אֲש ָמא הוּא ְלכַ הֲ נָא ק ֶֹד ׁש קו ְּד ִׁשין הוּא:
ָׁ

)יד( וְ לָ קַ ח הַ כּ ֹהֵ ן ִמ ַ ּדם הָ אָ ׁ ָשם וְ נ ַָתן הַ כּ ֹהֵ ן ַעל ְּת ּ ְ
נוך אֹ זֶן הַ ּ ִמ ּטַ הֵ ר הַ יְ ָמנִ ית וְ ַעל
בּ ֹהֶ ן יָדוֹ הַ יְ ָמנִ ית וְ ַעל בּ ֹהֶ ן ַרגְ לוֹ הַ יְ ָמנִ ית) :יד( וְ לָ קַ ח הַ כּ ֹהֵ ן ִמ ַ ּדם הָ אָ ׁ ָשם וְ נ ַָתן הַ כּ ֹהֵ ן

ַעל ְּת ּ ְ
נוך אֹ זֶן הַ ּ ִמ ּ ַטהֵ ר הַ יְ ָמנִ ית וְ ַעל בּ ֹהֶ ן יָ דוֹ הַ יְ ָמנִ ית וְ ַעל בּ ֹהֶ ן ַרגְ לוֹ הַ יְ ָמנִ ית) :יד( וְ יִ ּ ַסב ַּכהֲ נָא
יה
יה ְ ּדי ּ ִַמינָא וְ ַעל ִא ְליוֹ ן ַרגְ לֵ ּ
ִמ ְ ּד ָמא ַדאֲ ׁ ָש ָמא וְ יִ ּ ֵתן ַּכהֲ נָא ַעל רוּם או ְּדנָא ְד ִמ ַ ּד ּ ֵכי ְ ּדי ּ ִַמינָא וְ ַעל ִא ְליוֹ ן יְ ֵד ּ
ְ ּדי ּ ִַמינָא:
אלית) :טו( וְ לָ קַ ח ַהכּ ֹהֵ ן ִמ ּלֹג
)טו( וְ לָ קַ ח הַ כּ ֹהֵ ן ִמלּ ֹג הַ ּ ׁ ָש ֶמן וְ יָצַ ק ַעל ַּכף הַ כּ ֹהֵ ן הַ ּ ְׂש ָמ ִ
אלית) :טו( וְ יִ ּ ַסב ַּכ ֲהנָא ִמ ּ ֻל ּגָ א ְד ִמ ְׁשחָ א וִ ִיריק ַעל יְ ָדא ְדכַ הֲ נָא
הַ ּ ׁ ָש ֶמן וְ יָצַ ק ַעל ַּכף ַהכּ ֹהֵ ן הַ ּ ְׂש ָמ ִ
ִּדשְׂ ָמאלָ א:

רש"י
)יא( לפני ה' ) -סוטה ז( בשער נקנור ולא
בעזרה עצמה לפי שהוא מחוסר כפורים:
)יב( והקריב אתו לאשם  -יקריבנו לתוך
העזרה לשם אשם :להניף  -שהוא טעון
תנופה חי :והניף אותם  -את האשם ואת
הלוג:
)יג( במקום אשר ישחט וגו'  -על ירך
המזבח בצפון ומה ת"ל והלא כבר נאמר
בתורת אשם בפרשת צו את אהרן שהאשם
טעון שחיטה בצפון לפי שיצא זה מכלל
אשמות לידון בהעמדה )זבחים כ( יכול תהא
שחיטתו במקום העמדתו לכך נאמר ושחט

במקום אשר ישחט וגו' :כי כחטאת  -כי ככל
החטאות :האשם  -הזה :הוא לכהן  -בכל
עבודות התלויות בכהן הושוה אשם זה
לחטאת שלא תאמר הואיל ויצא דמו מכלל
שאר אשמות להנתן על תנוך ובהונות לא יהא
טעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח לכך
נאמר כי כחטאת האשם הוא לכהן יכול יהא
דמו ניתן למעלה כחטאת ת"ל וכו' בתורת
כהנים:
)יד( תנוך  -גדר אמצעי שבאוזן ולשון תנוך
לא נודע לי והפותרים קורים לו טנדרו"ס:
בהן  -גודל:
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חק לישראל – פרשת מצורע יום ג'
נביא

– מלכים ב' פרק ז' יג'-יז'

ֲשר
וסים הַ נִּ ְׁשאָ ִרים א ׁ ֶ
חו נָא ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ִמן הַ ּס ּ ִ
)יג( וַ ּי ַַען אֶ חָ ד ֵמעֲ בָ ָדיו וַ ּי ֶ
ֹאמר וְ יִ ְק ּ
אֲרו בָ הּ ִה ּנָם ְּככָ ל הֲמוֹ ן
ֲרו בָ ּה ִה ּנָם ְּככָ ל ההֲמוֹ ן }הֲמוֹ ן{ יִ שְׂ ָראֵ ל ׁ ֶ
אֲשר נִ ְׁש ּ
נִ ְׁשא ּ
ש ְלחָ ה וְ נִ ְראֶ ה) :יג( ואתיב חד מעבדוהי ואמר וידברון כען חמשא מן
מו וְ נִ ְׁ
יִ שְׂ ָראֵ ל ׁ ֶ
אֲשר ּ ָת ּ ּ
סוסותא מן שארא דאשתארו בה הא אינון ככל המונא דישראל דאשתארו בה אם יבדון הא אינון ככל
המונא דישראל דספו ונשלח ונחזי:

או:
כו ּ ְ
חו ְׁשנֵי ֶרכֶ ב ּ ִ
ור ּ
סוסים וַ יִ ּ ְׁשלַ ח הַ ּ ֶמלֶ ְך אַ ח ֲֵרי ַמ ֲחנֵה ֲא ָרם לֵ אמֹר ְל ּ
וַ יִ ּ ְק ּ

)יד(
)יד( ודברו תרין רכבי סוסין ושלח מלכא בתר משרית ארם למימר אזילו וחזו:

כו אַ ח ֲֵריהֶ ם ַעד הַ יּ ְַר ֵ ּדן וְ ִה ּנֵה כָ ל הַ ֶ ּד ֶר ְך ְמלֵ אָ ה ְבגָ ִדים וְ כֵ ִלים אֲ ׁ ֶשר
)טו( וַ יּ ְֵל ּ
ְ
דו לַ ּ ֶ
אֲרם ְּבהחָ ְפזָם } ְּבחָ ְפזָם{ וַ יּ ׁ ֻ
יכו ָ
מלֶ ך) :טו( ואזלו בתריהון עד
בו הַ ּ ַמ ְלאָ ִכים וַ יַּגִּ ּ
ָש ּ
ִה ְׁש ִל ּ
ירדנא והא כל אורחא מליא לבושין ומנין דרמו אנש ארם באתבעותהון למערק ותבו אזגדיא וחויאו
למלכא:

אתיִ ם שְׂ ע ִֹרים
זו אֵ ת ַמ ֲחנֵה א ֲָרם וַ יְ ִהי ְסאָ ה סֹלֶ ת ְּב ׁ ֶשקֶ ל וְ סָ ַ
)טז( וַ ּיֵצֵ א הָ ָעם וַ ָיּ ֹב ּ ּ
שקֶ ל ִּכ ְדבַ ר יְ הֹוָ ה) :טז( ונפק עמא ובזו ית משרית ארם והוה סאה סולתא בסלעא וסאתן סעורין
ְּב ׁ ֶ
בסלעא כפתגמא דיי:

הו הָ ָעם
)יז( וְ הַ ּ ֶמלֶ ְך ִה ְפ ִקיד אֶ ת הַ ּ ׁ ָש ִל ׁ
יש אֲ ׁ ֶשר נִ ְׁש ָען ַעל יָדוֹ ַעל הַ ּ ׁ ַש ַער וַ יִ ּ ְר ְמסֻ ּ
אֲשר ִ ּד ּ ֶבר ְּב ֶר ֶדת הַ ּ ֶ ְ
מלֶ ך אֵ לָ יו) :יז( ומלכא
יש הָ ֱאל ִֹהים ׁ ֶ
ַּב ּ ׁ ַש ַער וַ ָיּמֹת ַּכאֲ ׁ ֶשר ִ ּד ֶּבר ִא ׁ
מני ית גברא דסמיך על ידוהי על תרעא ודשוהי עמא בתרעא ומית כמא דמליל נביא דיי דמליל כד
נחת מלכא לותיה:

רש"י
)יג( אשר נשארו בה  -בתוך העיר ,שלא מתו
ברעב .הנם ככל המון ישראל אשר נשארו
בה  -אם יאמרו מסוכנין הם שלא יהרגם
אדם ,הרי הנם בעיר הזאת בסכנת הרעב
כשאר כל המון ישראל אשר נשארו בה ,ואם

כתובים

ימותו הנם ככל המון ישראל ,אשר תמו
ברעב:
)טו( בחפזם  -במהרם לנוס:
)יז( אשר נשען על ידו  -אתמול כשבא לבית
אלישע:

 -משלי כד' לד' פרק כה א'-ד'

ומ ְח ֹס ֶר ָ
יש ָמגֵ ן:
יך ְּכ ִא ׁ
יש ָך ּ ַ
ּובָ א ִמ ְתהַ ֵּל ְך ֵר ׁ ֶ

)לד(
גברא טבלרא:

)לד( ותיתי תדרכך מסכנותך וצריכותך היך

הודה:
יקו אַ נְ ׁ ֵשי ִחזְ ִקיָּה ֶמלֶ ְך יְ ּ ָ
ּגַ ם אֵ ֶּלה ִמ ְׁשלֵ י ְׁשלֹמֹה ׁ ֶ
אֲשר הֶ ְע ִּת ּ

)א (
מתלוי דשלמה עמיקי דכתבו רחמוי דחזקיה מלכא דיהודה:

וכ ֹבד ְמלָ ִכים ֲחקֹר ָ ּדבָ ר:
)ב( ְּכ ֹבד ֱאל ִֹהים הַ ְס ּ ֵתר ָ ּדבָ ר ּ ְ

)א( אף אלין

)ב( יקרא דאלהא מן דמטשי מלתא

ויקרא דמלכי מן דבצי מלתא:

רום וָ אָ ֶרץ לָ ע ֶֹמק וְ לֵ ב ְמלָ ִכים אֵ ין חֵ קֶ ר:
ׁ ָש ַמיִ ם לָ ּ

)ג (
דמלכי לא מתבצי:

)ד( הָ גוֹ ִסיגִ ים ִמ ָּכסֶ ף וַ יֵּצֵ א לַ ּצ ֵֹרף ּ ֶכ ִלי:

)ג( שמיא רמין וארעא עמיקא ולבא

)ד( גבו סולאנא מן סומא דנפוק מאן מן צרפא:
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חק לישראל – פרשת מצורע יום ג'
רש"י
)לד( מתהלך רישך  -הדברים שאתה רש מהם
יבואו לך במרוצ':
)א( גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו -
חזר לדורש' כשנתמנה חזקיהו למלך והוא
הושיב תלמידים בכל עיר כדאמרינן בפ' חלק
בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם
הארץ .העתיקו  -החזיקו:
)ב( כבוד אלהים הסתר דבר  -כגון מעשה
מרכבה ומעשה בראשית .וכבוד מלכים חקור
דבר  -כשאתה דורש בכבוד מלכים או בכבוד
חכמים שעשו סיגים לתורה ובגזרות שגזרו
בהם יש לך לחקור ולדרוש ולשאול טעם
לדבר אבל כשתדרוש במעשה מרכבה ובמעש'
בראשית ובחוקי' הכתובים בתורה כגון חוקים

משנה

ודברים שהשטן מקטרג עליהם ומשיב עליהם
באכילת חזיר וכלאי כרס ושעטנז אין לך
לחקור רק להסתיר ולומר גזרת מלך הוא:
)ג( אין חקר  -לרום שמים ולעומק הארץ
וללב מלכי' אין חקר שכמה דינים באים
לפניהם וכמה מלחמות וצריכים לתת לב
לכולם ואם כל הלשונות מדברים וכל הידים
כותבין אינן יכולין לכתוב זאת:
)ד( הגו סיגים מכסף  -משוך כמו כאשר
הוגה מן המסילה )שמואל ב כ( כשם שאין
הכלי של כסף יוצא למלאכת צורף עד שיוציאו
ממנו סיגים של נחשת שבו כך אין צבור
נפטרין מעונש עד שיוציאו מתוכ' הרשעים
ויעשו בהם דין:

 -כתובות פרק יב'

זונ ָּה
ָזון אֶ ת ִּב ּ ָת ּה חָ ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים ,חַ יָּב ְל ּ
)א( הַ ּנוֹ ֵ ׂשא אֶ ת הָ ִא ּ ׁ ָשה ּופָ ְסקָ ה ִע ּמוֹ ְּכ ֵדי ׁ ֶשיּ ּ
ָזון אֶ ת ִּב ּ ָת ּה חָ ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים ,חַ יָּב
חָ ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים .נִ ּ ֵ ׂשאת ְלאַ חֵ ר ּופָ ְסקָ ּה ִע ּמוֹ ְּכ ֵדי ׁ ֶשיּ ּ
זונ ָּה ,אֶ ָּלא מוֹ ִליךְ
ֹאמר הָ ִר ׁ
זונ ָּה חָ ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים .לֹא י ַ
אשוֹ ן ִלכְ ׁ ֶש ּ ָתבוֹ א אֶ צְ ִלי אֲ ּ
ְל ּ
נו זָנִ ין אוֹ ָת ּה ְּכאֶ חָ ד,
לָ ּה ְמזוֹ נוֹ ֶתיהָ ִל ְמקוֹ ם ִא ּ ָמ ּה .וְ כֵ ן לֹא י ְ
רו ְׁשנֵיהֶ ם ֲה ֵרי אָ ּ
ֹאמ ּ
אֶ ָּלא אֶ חָ ד ָזנ ָּה וְ אֶ חָ ד נוֹ ֵתן לָ ּה ְ ּד ֵמי ְמזוֹ נוֹ ת:
רע"ב ) -א( הנושא את האשה ופסקה עמו
 בשטר וקנין ,או שאמר לעדים אתם עדישאני מחייב עצמי לזון את בתה שיש לה
מאיש אחר :לכשתבוא אצלי  -כלומר אם
הייתי מקיים את אמה הייתי זנה :מוליך לה

מזונותיה למקום שאמה שם  -דקיי"ל בת
אצל אמה בין גדולה בין קטנה כל זמן שהאם
רוצה ,והבן עד שש שנים אצל אמו וחייב האב
לפרנסו והוא אצל אמו אם האם רוצה:

תוְּ ,בנוֹ ֵתיהֶ ן
)ב( נִ ּ ֵ ׂשאת ,הַ ַּב ַעל נוֹ ֵתן לָ ּה ְמזוֹ נוֹ ת וְ הֵ ן נוֹ ְתנִ ין לָ ּה ְ ּד ֵמי ְמזוֹ נוֹ תֵ .מ ּ
נִ ּזוֹ נוֹ ת ִמנְּ כָ ִסים ְּבנֵי חוֹ ִרין וְ ִהיא נִ ּזוֹ נֶת ִמנְּ כָ ִסים ְמ ׁ ֻש ְע ָּב ִדיםִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ִהיא
זון אֶ ת ִּב ּ ֵת ְך חָ ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים ָּכל
יו כוֹ ְת ִביםַ ,על ְמנָת ׁ ֶשאָ ּ
ְכבַ עֲ לַ ת חוֹ ב .הַ ּ ִפ ְק ִחים הָ ּ
זְ ַמן ׁ ֶשאַ ְּת ִע ּ ִמי:
רע"ב ) -ב( בנותיהן ניזונות מנכסים בני
חורין  -ולא ממשועבדים ,שאין מוציאים
למזון האשה והבנות מנכסים משועבדים,
מפני תיקון העולם ,שאין הלקוחות יודעים
כמה יעלו המזונות כי היכי דליזהרו להניח

להם מקום לגבות :והיא ניזונת  -אותה הבת:
שהיא כבעלת חוב  -שיש לה עליהן שטר
מזונות :כל זמן שאת עמי  -ולא אם אמות
או תמותי או אגרשך:
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זוז ִמ ּ ֵבית ַּב ְע ִלי ,אֵ ין הַ ּיוֹ ְר ִׁשין יְ כוֹ ִלין לוֹ ַמר לָ ּה
)ג( אַ ְל ָמנָה ׁ ֶשאָ ְמ ָרה ִאי אֶ פְ ִׁשי לָ ּ
ְל ִכי ְלבֵ ית אָ ִב ְ
נו זָנִ ין אוֹ ָת ְך ,אֶ ָּלא זָנִ ין אוֹ ָת ּה ְּבבֵ ית ַּב ְעלָ ּה וְ נוֹ ְתנִ ין לָ הּ
יך וְ אָ ּ
זוז ִמ ּ ֵבית אַ ָּבא ,יְ כוֹ ִלים הַ ּיוֹ ְר ִׁשים לוֹ ַמר
ָמדוֹ ר ְל ִפי ְכבוֹ ָד ּה .אָ ְמ ָרה ִאי אֶ פְ ִׁשי לָ ּ
ְ
נו י ֶׁש ִל ְ
נו אֵ ין ִליך ְמזוֹ נוֹ תִ .אם
יך ְמזוֹ נוֹ ת ,וְ ִאם אֵ ין אַ ְּת אֶ צְ לֵ ּ
לָ ּהִ ,אם אַ ְּת אֶ צְ לֵ ּ
הָ יְ ָתה טוֹ ֶענֶת ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ִהיא י ְַל ָ ּדה וְ הֵ ן יְ לָ ִדים ,זָנִ ין אוֹ ָת ּה וְ ִהיא ְּבבֵ ית אָ ִביהָ :
רע"ב ) -ג( ונותנין לה מדור  -וכן כלי
תשמיש ועבדים ושפחות שהיתה משתמשת
בהם בחיי בעלה .ואם נפל הבית אין חייבים
לבנות לה בית אחר ,דאת תהא יתבא בביתי

תנן .ואפילו רצתה לבנותו מממונה אין
שומעין לה :אם את אצלנו יש ליך מזונות -
שברכת הבית ברובה:

)ד( ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ִהיא ְבבֵ ית אָ ִביהָ ּ ,גוֹ בָ ה ְכתֻ ָּב ָת ּה ְלעוֹ לָ םָּ .כל זְ ַמן ׁ ֶש ִהיא ְבבֵ ית
ַּב ְעלָ ּהּ ,גוֹ בָ ה ְכתֻ ָּב ָת ּה ַעד ֶעשְׂ ִרים וְ חָ ֵמ ׁש ׁ ָשנִ יםֶ ׁ ,שיּ ֵׁש ְּבעֶ שְׂ ִרים וְ חָ ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים
שה טוֹ בָ ה ְּכנֶגֶ ד ְּכתֻ ָּב ָת ּהּ ִ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר ׁ ֶשאָ ַמר ִמ ּ ׁש ּום ַר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן
ׁ ֶש ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ּגַ ְמ ִליאֵ ל .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםָּ ,כל זְ ַמן ׁ ֶש ִהיא ְבבֵ ית ַּב ְעלָ ּהּ ,גוֹ בָ ה ְכתֻ ָּב ָת ּה
ְלעוֹ לָ םָּ .כל זְ ַמן ׁ ֶש ִהיא ְּבבֵ ית אָ ִביהָ ּ ,גוֹ בָ ה כְ תֻ ָּב ָת ּה ַעד ֶעשְׂ ִרים וְ חָ ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים.
ירין ְּכתֻ ָּב ָת ּה ַעד עֶ שְׂ ִרים וְ חָ ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים:
ֵמ ָתה ,יוֹ ְר ׁ ֶשיהָ ַמזְ ִּכ ִ
רע"ב ) -ד( כל זמן שהיא בבית אביה -
והיורשים נתנו לה מזונותיה שם :גובה
כתובתה  -כשתרצה :שתעשה טובה  -מנכסי
יתומים ,נותנת לחם ומלח לשכנותיה כדי
כתובתה :וחכמים אומרים  -לא הוזכרו חמש
ועשרים שנה להפסידה כתובתה בשביל
הטובה שתעשה מנכסי היתומים ,אלא לענין
המחילה הוזכרו ,דהואיל ושתקה ולא תבעה
כל השנים הללו מחלה ,הלכך כל זמן שהיא
בבית בעלה אין שתיקתה מחילה שמפני

גמרא

שמכבדים אותה היא בושה לתבוע כתובתה,
אבל בבית אביה מששתקה כ"ה שנים מחילה
היא :מתה יורשיה מזכירין כתובתה  -כלומר
צריכין לתבוע כתובתה בתוך כ"ה שנה .ודוקא
כשנשבעה על כתובתה קודם שמתה הוא
דיורשיה יכולים לתבוע כתובתה .אבל אם לא
נשבעה על כתובתה ,אין יורשיה יורשים
מכתובתה כלום ,שאין אדם מוריש שבועה
לבניו:

 -כתובות דף קב' ע"ב

לא יאמר הראשון :אמר רב חסדא זאת אומרת בת אצל אמה ממאי
דבגדולה עסקינן דלמא בקטנה עסקינן ומשום מעשה שהיה דתניא מי
שמת והניח בן קטן לאמו יורשי האב אומרים יהא גדל אצלנו ואמו אומרת
יהא בני גדל אצלי מניחין אותו אצל אמו ואין מניחין אותו אצל ראוי
ליורשו מעשה היה ושחטוהו ער"ה אם כן ליתני למקום שהיא מאי למקום
שאמה שמעת מינה בת אצל האם לא שנא גדולה ולא שנא קטנה :לא
יאמרו שניהם וכו' :ההוא גברא דאוגר ליה ריחיא לחבריה לטחינה לסוף
איעתר זבין ריחיא וחמרא אמר ליה עד האידנא הוה טחיננא גבך השתא
הב לי אגרא אמר ליה מיטחן טחיננא לך סבר רבינא למימר היינו מתניתין
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לא יאמרו שניהם הרי אנו זנין אותה כאחד אלא אחד זנה ואחד נותן לה
דמי מזונות אמר ליה רב עוירא מי דמי התם חד כריסא אית לה תרתי
כריסתא לית לה הכא מצי אמר ליה טחון וזבין טחון ואותיב ולא אמרן
אלא דלית ליה טחינא לריחיא אבל אית ליה טחינא לריחיא כגון זו כופין
אותו על מדת סדום:
רש"י על הגמרא
זאת אומרת הבת אצל האם  -דקתני למקום
שאמה ולא קתני לבית אחיה למדנו שכן הוא
הדין שתגדל הבת אצל אמה ובת הניזונת מן
הבנים זנין אותה בבית אמה ואין כופין אותה
לדור אצלם :דלמא בקטנה עסקינן  -ומשום
הכי לא קתני בת אצל אחין :משום מעשה
שהיה ] -ואיכא למיחש נמי שמא[ יהרגוה
בשביל לירש עישור נכסים שלה אבל גדולה
דלא חיישינן לרציחה אימא לך דתשב אצל
האחין :אם כן  -דיש חילוק בין גדולה
לקטנה :ניתני מוליך לה מזונות למקום
שהיא  -דמשמע לגדולה במקום שהיא

זוהר

ולקטנה במקום שהיא :מאי למקום שאמה -
דקתני מילתא פסיקתא ש"מ כל בת אצל
האם :דאוגר ליה ריחיא  -לחבריה לטחינה
לא התנה שוכר לתת מעות למשכיר אלא
שיטחון לו למזונות ביתו בשכרו :לסוף איעתר
 משכיר :זבין ריחיא וחמרא  -לטחון בהמזונות ביתו :אחד זנה ואחד נותן לה דמי
מזונות  -ולא אמרינן שניהם יתנו לה מזונות
ואע"פ שלא פסק לה דמים מתחלה אלא
מזונות חייבוהו לתת דמיהם כשיש לה מזונות
ממקום:

– מצורע דף מ' ע"א

ֹשה וַ יְ ַד ֵּבר יְ ָי אֵ לָ יו ֵמאֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד לֵ אמֹר.
ִר ִּבי יִ צְ חָ ק ּ ָפ ַתח) ,ויקרא א( וַ יִ ְק ָרא אֶ ל מ ׁ ֶ
הוא
הוא ְ ּדקָ ָרא ,הַ ּ
הוא הַ ּ
ירא ,א ֲַמאי .אֶ ָּלא ְּבגִ ין ְלאַ ֲחזָאָ ה ַמאן ּ
וַ יִ ְק ָרא אָ לֶ ף זְ ֵע ָ
ירא,
אוש ּ ִפיזָא .הָ כָ א א' זְ ֵע ָ
ֹשהְּ ,כ ַמאן ְ ּדז ּ ִַמין ּ ְׁ
וכ ֵדין ז ּ ִַמין ְלמ ׁ ֶ
ְ ּד ׁ ָש ֵרי ְּב ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשאְ ּ ,
ימו ְ ּד ֹכ ָּלא:
הָ ָתם א' ַר ְּב ָתא ,אָ ָדם ׁ ֵשת אֱנוֹ ׁש) .ס"א אדם( ָ ּדא ְׁש ִל ּ
ֹשה
ֹשה ִע ָּלאָ ה ,מ ׁ ֶ
יהו ִע ָּלאָ ה .אֶ ָּלא מ ׁ ֶ
ּ ָתא ֲחזֵיַ ,מה ֵּבין מ ׁ ֶ
ֹשה ְלאַ ֲהרֹן ,הֵ י ִמ ּנַיְ ּ
יתאְ .מ ַתל ְל ַמ ְל ָּכא ְ ּדהֲוָ ה לֵ יהּ
וש ִבינָא ְ ּד ַמ ְטרוֹ נִ ָ
וש ִבינָא ְ ּד ַמ ְל ָּכא ,אַ הֲ רֹן ׁש ּ ְׁ
ׁש ּ ְׁ
ול ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א ְּב ִמ ֵּלי
וש ִבינָא ְל ַת ְ ּקנָא לָ ּה ּ ְ
יתא ִע ָּלאָ הָ .מה עֲ בַ ד .יָהַ ב לָ ּה ׁש ּ ְׁ
ַמ ְטרוֹ נִ ָ
וש ִבינָא ָ ּדא ְל ַמ ְל ָּכא ,לָ א ַעיִ ּיל אֶ ָּלא ִעם
יתא .וְ ַעל ָ ּדאַּ ,כד ַעיִ ּיל ׁש ּ ְׁ
ְּדבֵ ָ
הוא ִד ְכ ִתיבְּ ,בזֹאת ָי ֹבא אַ הֲ רֹן וְ גוֹ ':
ַמ ְטרוֹ נִ ָ
יתאֲ ,ה ָדא ּ
ְ
ולבָ ַתר ,וַ יְ ַד ֵּבר יְ ָי אֵ לָ יו.
אוש ּ ִפיזָאְ ּ ,
וש ִבינָא ְל ַמ ְל ָּכאְּ ,בגִ ין ָּכך ִאזְ ָ ּד ַמן ְּכ ּ ְׁ
ֹשה ׁש ּ ְׁ
מ ֶׁ
יתא ,וְ כָ ל ִמלּ וֹ י הֲווֹ ְ ,לפַ יְ ּיסָ א ְל ַמ ְל ָּכא
וש ִבינָא ְל ַמ ְטרוֹ נִ ָ
הוא ׁש ּ ְׁ
אַ הֲ רֹן
ּ
וש ִבינָא לָ הּ ׁ ַשוִ ּי
יהוׁ ,ש ּ ְׁ
ְּב ַמ ְטרוֹ נִ ָ
יתא ,וְ יִ ְת ּ ְפיָיס ַמ ְל ָּכא ַּבה ֲָד ּה .וְ ַעל ָ ּדא ְּבגִ ין ְ ּד ִא ּ
יתא .וְ ַעל ָ ּדא ִא ְת ְּת ּקַ ן
ול ַעיְ ינָא ּ ָת ִדיר ְּב ִמ ֵּלי ְ ּדבֵ ָ
יתא ּ ְ
יה ַּבה ֲָד ּהְ ,ל ַת ְ ּקנָא ּ ֵב ָ
ָמדוֹ ֵר ּ
ילא ,וְ ִא ְק ֵרי כּ ֹהֵ ן ּגָ דוֹ לְ .מנָא לָ ןּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,תהלים קי( אַ ּ ָתה ֹכהֵ ן
ְּכגַ וְ ונָא ִ ּד ְל ֵע ָּ
ְלעוֹ לָ ם ַעל ִ ּדבְ ָר ִתי ַמ ְל ִּכי צֶ ֶדק:
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חק לישראל – פרשת מצורע יום ג'
ובגִ ין ָּכ ְך ָּכל ַמה ְ ּד ִאצְ ְט ִר ְ
ידיהּ  .וְ ַעל
יך ִמ ֵּבי ַמ ְל ָּכא ,נ ִָטיל ,וְ לֵ ית ַמאן ְ ּדיִ ְמחֵ י ִּב ֵ
ְּ
יתאְּ ,בגִ ין ְ ּדלָ א )דף נ"ד
אלין ְלבֵ י ַמ ְטרוֹ נִ ָ
ינון ְ ּד ָע ִ
הוא קָ ִאים ְל ַד ְּכאָ ה ְלכָ ל ִא ּ ּ
ָ ּדא ּ
ְ
ובגִ ין ָּכך ְּכ ִתיב ,וְ לָ קַ ח לַ ּ ִמ ּ ַטהֵ ר ְׁש ּ ֵתי
ינון ְּבנֵי הֵ יכָ לָ אְ ּ .
ע"א( יִ ְׁש ְּת ַּכח ִמ ְסאֲ בָ א ְּב ִא ּ ּ
צִ ּפ ֳִרים וְ גוֹ ':
הלכה – הרמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק ה'
)א( כבר ביארנו ששחיטת הקדשים כשירה בזרים ומקבלת הדם ואילך מצות כהונה וכל
הזבחים קיבול דמן בכלי שרת ביד כהן אבל מקום שחיטתן ומקום קיבול דמן אינו שוה
בכלן:
)ב( כיצד קדשי קדשים אין שוחטין אותן ואין מקבלין את דמן אלא בצפון המזבח בכל
המקום שביארנו גבולותיו בתחילת ספר זה וקדשים קלים שחיטתן וקיבול דמן בכל
מקום מן העזרה:
)ג( ומנין שאין שוחטין קדשי קדשים אלא בצפון שהרי נאמר בעולה ושחט אותו על ירך
המזבח צפונה ובחטאת הוא אומר במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת וכשם
שהחטאת נקראת קדש קדשים כך העולה נקראת קדש קדשים ובאשם הוא אומר במקום
אשר ישחטו את העולה ישחטו את האשם ושלמי צבור הוקשו לחטאת שנאמר ועשיתם
שעיר עזים אחד לחטאת ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים לפיכך הן קדשי קדשים
כחטאת ונשחטין במקום שחיטתה ומקום שחיטה הוא מקום הקבלה:

לע"נ

זאב חיים בן שרה ,משה דוד בן סוזנה מלכה ,גד גבריאל בן סוזן ,סוזנה מלכה
בת שמחה ,דניאלה פורטונה בת רחל ,צדיקה בת שרה ז"ל.
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