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חק לישראל – פרשת שמיני יום א'
תורה -

ויקרא פרק ט'

ולזִ ְקנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :א( וַ יְ ִהי ַּב ּיוֹ ם
ולבָ נָיו ּ ְ
משה ְלאַ ֲהרֹן ּ ְ
ֶׁ
)א( וַ יְ ִהי ַּב ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִמינִ י קָ ָרא
ֹשה ְלאַ הֲ ֹרן
ולזִ ְקנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :א( וַ הֲ וָ ה ְּביוֹ ָמא ְת ִמינָאָ ה ְק ָרא מ ׁ ֶ
ולבָ נָיו ּ ְ
משה ְלאַ הֲ רֹן ּ ְ
ֶׁ
הַ ּ ְׁש ִמינִ י קָ ָרא
וְ ִל ְבנוֹ ִהי ו ְּלסָ בֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל:

ימם וְ הַ ְק ֵרב
ֹאמר אֶ ל אַ ֲהרֹן קַ ח ְל ָך ֵעגֶל ּ ֶבן ָּבקָ ר ְלחַ ּ ָטאת וְ אַ יִ ל ְלעֹלָ ה ְּת ִמ ִ
)ב( וַ יּ ֶ
ָ
ימם
ֹאמר אֶ ל אַ הֲ רֹן קַ ח ְלך ֵעגֶל ּ ֶבן ָּבקָ ר ְלחַ ּ ָטאת וְ אַ יִ ל ְלעֹלָ ה ְּת ִמ ִ
ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה) :ב( וַ יּ ֶ
וְ הַ ְק ֵרב ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה:

אתא ו ְּדכַ ר לַ עֲ לָ ָתא ׁ ַש ְל ִמין וְ קָ ֵרב קֳ ָדם יְ ָי:
אֲמר ְלאַ הֲ רֹן סַ ב לָ ְך ֵעגֶל ַּבר ּתוֹ ֵרי ְלחַ ּ ָט ָ
)ב( וַ ַ

חו שְׂ ִעיר ִעזִ ּים ְלחַ ּ ָטאת וְ ֵעגֶל וָ כֶ בֶ שׂ ְּבנֵי
)ג( וְ אֶ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְּת ַד ּ ֵבר לֵ אמֹר ְק ּ
חו שְׂ ִעיר ִעזִ ּים ְלחַ ּ ָטאת וְ ֵעגֶל
ׁ ָשנָה ְּת ִמ ִ
ימם ְלעֹלָ ה) :ג( וְ אֶ ל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְּת ַד ּ ֵבר לֵ אמֹר ְק ּ
ימם ְלעֹלָ ה:
וָ כֶ בֶ שׂ ְ ּבנֵי ׁ ָשנָה ְּת ִמ ִ

אתא וְ ֵעגֶל
ימר ִסיב ּו צְ ִפיר ַּבר ִעזִ ּין ְלחַ ּ ָט ָ
)ג( וְ ִעם ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְּת ַמ ּ ֵלל ְל ֵמ ָ

וְ ִא ּ ָמר ְּבנֵי ְׁשנָא ׁ ַש ְל ִמין לַ עֲ לָ ָתא:

לולָ ה בַ ּ ׁ ָש ֶמן ִּכי הַ ּיוֹ ם יְ הֹוָ ה
)ד( וְ ׁשוֹ ר וָ אַ יִ ל ִל ְׁשלָ ִמים ִלזְ בּ ֹחַ ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ּ ִ
ומנְ חָ ה ְּב ּ
לולָ ה בַ ּ ׁ ָש ֶמן ִּכי הַ ּיוֹ ם
נִ ְראָ ה אֲלֵ יכֶ ם) :ד( וְ ׁשוֹ ר וָ אַ יִ ל ִל ְׁשלָ ִמים ִלזְ בּ ֹחַ ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ּ ִ
ומנְ חָ ה ְ ּב ּ
יְ הֹוָ ה נִ ְראָ ה אֲ לֵ יכֶ ם:

אֲרי יוֹ ָמא ֵדין
קֳדם יְ ָי ו ִּמנְ חָ ָתא ְ ּד ִפילָ א ִב ְמ ׁ ָשח ֵ
)ד( וְ תוֹ ר ו ְּדכַ ר ְלנִ ְכסַ ת קו ְּד ׁ ַש ּיָא ְל ַד ָּבחָ א ָ

יְ קָ ָרא ַדיְ ָי ִמ ְתגְּ ִלי ְלכוֹ ן:

דו
חו אֵ ת אֲ ׁ ֶשר צִ וָ ּה ׁ ֶ
בו ָּכל הָ עֵ ָדה וַ יּ ַַע ְמ ּ
משה אֶ ל ּ ְפנֵי אֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד וַ יִ ּ ְק ְר ּ
)ה( וַ יִ ּ ְק ּ
דו
ֲשר ִצוָ ּ ה ׁ ֶ
חו אֵ ת א ׁ ֶ
בו ָּכל הָ ֵע ָדה וַ יּ ַַע ְמ ּ
משה אֶ ל ּ ְפנֵי אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד וַ יִ ּ ְק ְר ּ
ִל ְפ ֵני יְ הֹוָ ה) :ה( וַ יִ ּ ְק ּ
ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה:

קֳדם יְ ָי:
קֳדם ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא ו ְּק ִריב ּו ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא וְ קָ מ ּו ָ
ֹשה לָ ָ
)ה( וּנְ ִסיב ּו יָת ִ ּדי פַ ִ ּקיד מ ׁ ֶ

אֲשר צִ וָ ּ ה יְ הֹוָ ה ּ ַתעֲ שׂ ּו וְ י ֵָרא אֲלֵ יכֶ ם ְּכבוֹ ד יְ הֹוָ ה:
משה זֶה הַ ָ ּדבָ ר ׁ ֶ
)ו( וַ ּיֹא ֶמר ׁ ֶ
אֲמר
תעֲ שׂ ּו וְ י ֵָרא אֲלֵ יכֶ ם ְּכבוֹ ד יְ הֹוָ ה) :ו( וַ ַ
אֲשר צִ וָ ּה יְ הֹוָ ה ּ ַ
משה זֶה הַ ָ ּדבָ ר ׁ ֶ
ֹאמר ׁ ֶ
וַ יּ ֶ

)ו(

ֹשה ֵ ּדין ּ ִפ ְת ּגָ ָמא ִ ּדי פַ ִ ּקיד יְ ָי ּ ַת ְע ְּבדוּן וְ יִ ְתגְּ ִלי ְלכוֹ ן יְ קָ ָרא ַדיְ ָי:
מ ֶׁ

רש"י
)א( ויהי ביום השמיני  -שמיני למלואים הוא
ר"ח ניסן שהוקם המשכן בו ביום ונטל י'
עטרות השנויות בסדר עולם )ומובא בשבת
פז( :ולזקני ישראל  -להשמיעם שעל פי
הדבור אהרן נכנס ומשמש בכהונה גדולה ולא
יאמרו מאליו נכנס:

נביא

)ב( קח לך עגל  -להודיע שמכפר לו הקב"ה
ע"י עגל זה על מעשה העגל שעשה:
)ד( כי היום ה' נראה אליכם  -להשרות
שכינתו במעשה ידיכם לכך קרבנות הללו
באין חובה ליום זה:

– שמואל ב' ו' א'-ו'

לשים אָ לֶ ף:
חור ְּביִ שְׂ ָראֵ ל ְׁש ִׁ
וַ יֹּסֶ ף עוֹ ד ָ ּדוִ ד אֶ ת ָּכל ָּב ּ

)א (
בחורי ישראל תלתין אלפין:

)א( ואוסיף עוד דוד ית כל

הודה ְלהַ עֲ לוֹ ת ִמ ּ ׁ ָשם אֵ ת אֲ רוֹ ן
ֲשר ִא ּתוֹ ִמ ַּבעֲ לֵ י יְ ּ ָ
)ב( וַ יָּקָ ם וַ יֵּלֶ ְך ָ ּדוִ ד וְ כָ ל הָ ָעם א ׁ ֶ
כ ֻר ִבים ָעלָ יו) :ב( וקם ואזל דוד
ישב הַ ְּ
הָ ֱאל ִֹהים אֲ ׁ ֶשר נִ ְק ָרא ׁ ֵשם ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת ׁ ֵ
וכל עמא די עמיה מקרויא מדבית יהודה לאסקא מתמן ית ארונא דיי דאיתקרי שמא שמא דיי צבאות
דשכינתה שריא עיל מן כרוביא עלוהי:
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חק לישראל – פרשת שמיני יום א'
אֲשר
אֲבינ ָָדב ׁ ֶ
הו ִמ ּ ֵבית ִ
בו אֶ ת אֲרוֹ ן הָ אֱ ל ִֹהים אֶ ל עֲ גָ לָ ה ח ֲָד ׁ ָשה וַ יִ ּ ּ ָ ׂשאֻ ּ
)ג( וַ יּ ְַר ִּכ ּ
שה) :ג( ואחיתו ית ארונא דיי
אֲבינ ָָדב נֹהֲ גִ ים אֶ ת הָ עֲ גָ לָ ה ח ֲָד ׁ ָ
ַּבגִּ ְב ָעה וְ עֻ ּזָא וְ אַ ְחיוֹ ְּבנֵי ִ
בעגלתא חדתא ונטלוהי מבית אבינדב די בגבעתא ועזא ואחים בני אבינדב מדברין ית עגלתא חדתא:

אֲשר ַּבגִּ ְב ָעה ִעם אֲרוֹ ן הָ אֱ ל ִֹהים וְ אַ ְחיוֹ הֹלֵ ְך ִל ְפנֵי
הו ִמ ּ ֵבית אֲ ִבינ ָָדב ׁ ֶ
)ד( וַ יִ ּ ּ ָ ׂשאֻ ּ
הָ אָ רוֹ ן) :ד( ונטלוהי מבית אבינדב די בגבעתא עם ארונא דיי ואחיו אזיל קדם ארונא:
וב ִכ ּנֹרוֹ ת
)ה( וְ ָדוִ ד וְ כָ ל ּ ֵבית יִ שְׂ ָראֵ ל ְמ ַ ׂשח ֲִקים ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ְּבכֹל עֲ צֵ י ְברוֹ ִׁשים ּ ְ
וב ְמנ ַַענְ ִעים ּ ְ
ובתֻ ּ ִפים ּ ִ
ובנְ בָ ִלים ּ ְ
ִּ
ובצֶ ְלצֶ ִלים) :ה( ודוד וכל בית ישראל משבחין קדם יי בכל
אעי ברוון ובכינרין ובנבלין ובתפין וברביעין ובצלצלין:

טו
ֹאו ַעד ּג ֶֹרן נָכוֹ ן וַ יִ ּ ְׁשלַ ח עֻ ּזָה אֶ ל אֲ רוֹ ן הָ ֱאל ִֹהים וַ ּיֹאחֶ ז בּ וֹ ִּכי ׁ ָש ְמ ּ
)ו( וַ ָיּב ּ
בקָ ר) :ו( ואתו עד אתר מתקן ואושיט עזה ידיה בארונא דיי ואחד ביה ארי מרגוהי תוריא:
הַ ָּ
רש"י
)א( ויוסף עוד דוד  -לאסוף .את כל בחור
בישראל שלשים אלף  -לפי שנאספו עליו
כשהמליכוהו בחברון ,וזו היתה אסיפה שניה,
לכך נאמר ויוסף עוד:
)ב( מבעלי יהודה  -היא קרית יערים; כמו
שנאמר ביהושע )טו ט( :ותאר הגבול ועלה
בעלה היא קרית יערים ,וכן בדברי הימים )יג
ו( :ויעל דוד וכל ישראל בעלתה היא קרית
יערים .ו'בעל' לשון 'מישור' .ויקם וילך דוד
וגו' מבעלי יהודה  -שנאספו שם להעלות
משם את הארון וגו' .אשר נקרא שם שם -
אשר נקרא לו לארון שם ,ומהו השם ,שהיה
שם ה' צבאות עליו:
)ג( אל עגלה חדשה  -טעה בדבר שאפילו
תינוקות של בית רבן יודעין אותו ,כי עבודת
הקדש עליהם בכתף ישאו )במדבר ז ט( ,ולפי

כתובים

שאמר )תהלים קיט נד( :זמירות היו לי חקיך
בבית מגורי ,נענש לבא לידי כך ,ומת עוזא
על ידו ,לפיכך כשהביאו מבית עובד ,הביאו
בכתף ,שנאמר )בדברי הימים א טו יב יג(:
ויאמר להם אתם ראשי האבות ללוים
התקדשו אתם ואחיכם והעליתם את ארון
וגו' .כי למבראשונה לא אתם פרץ ה' אלהינו
בנו כי לא דרשנוהו כמשפט:
)ד( עם ארון האלהים  -הרי זה מקרא קצר,
והם באים עם ארון האלהים:
)ה( בכל עצי ברושים  -שמתקנים מהם כלי
זמר:
)ו( כי שמטו הבקר  -כי שמטוהו הבקר
ונענעוהו ,וכן תרגם יונתן :ארי מרגוהי
תוריא; כמו שמתרגם )דברים יט ה( :ונדחה
ידו בגרזן ,ותתמריג ידיה בפרזלא:

 -משלי פרק כג' ז'-יב'

ֹאמר לָ ְך וְ ִלבּ וֹ ַּבל ִע ּ ָמ ְך:
וש ֵתה י ַ
הוא אֱכוֹ ל ּ ְׁ
ִּכי ְּכמוֹ ׁ ָש ַער ְּבנ ְַפ ׁשוֹ ּ ֶכן ּ

)ז(
דאיך תרעא רמא הכן הוא רם בנפשיה אכיל ואשתי אמר לך ולביה נכיל צדך:

ּ ִפ ְּת ָך אָ כַ ְל ּ ָת ְת ִקיאֶ ּנָה וְ ִׁשחַ ּ ָת ְ ּדבָ ֶר ָ
ימים:
יך הַ נְּ ִע ִ

)ח(
ומחבלת מלך דבסימן:

שכֶ ל ִמ ֶּל ָ
יך:
ָבוז ְל ֵ ׂ
)ט( ְּבאָ זְ נֵי ְכ ִסיל אַ ל ְּת ַד ּ ֵבר ִּכי י ּ

)ז( מטול

)ח( ולחמא דאכלתא מתיבת ליה

)ט( באדני דסכלא לא תמלל מטול דשיט

לסכולא דמליך:

ובשְׂ ֵדי יְ תוֹ ִמים אַ ל ּ ָת ֹבא:
בול עוֹ לָ ם ּ ִ
אַ ל ּ ַת ּ ֵסג גְּ ּ

) י(
ובחלקא דיתמי לא תעול:

)י( לא תשני תחומא דמן עלמא
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חק לישראל – פרשת שמיני יום א'
הוא י ִָריב אֶ ת ִריבָ ם ִא ּ ָת ְך:
ִּכי ֹגאֲלָ ם חָ זָק ּ

)יא( מטול די פרוקהון תקיף והוא נדון ית

מוסָ ר ִל ּ ֶב ָך וְ אָ זְ נ ֶָך ְל ִא ְמ ֵרי ָד ַעת:
הָ ִביאָ ה לַ ּ ּ

)יב( אעול לבך למרדותא ואודנך למימרי

)יא(
דנהון עמך:
)יב(
דידיעתא:

רש"י
)ז( כי כמו שער בנפשו  -שער זה נקוד חציו
פתח וחציו קמץ וטעמו למטה לכך הוא פעל
ולא שם דבר שאם היה שם דבר היה קמץ
וטעמו למעלה ככל שער שבמקרא ופתרונו
כאלו שפך האוכל הזה מרה בנפשו של רע
העין כן הוא ,שער מן לשון התאנים השערים

משנה

המרי' )ירמיה כט(:
)ח( פתך  -שאכלתו בביתו סוף שתקיאנה
מפני הבושה .ושחת דבריך הנעימים  -חנות
שהחזקת ודברת לו דברים רכים הכל אבדת:
)י( ובשדי יתומים  -בלקט שכחה ופאה
הראוי להם:

 -כלאים פרק ב'

)א( ָּכל ְסאָ ה ׁ ֶשיּ ֶׁש ָּב ּה רֹבַ ע ִמ ּ ִמין אַ חֵ ר ,יְ ַמ ֵעטַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרָ ,י ֹברֵ ּ .בין ִמ ּ ִמין
רו אֶ ָּלא ִמ ּ ִמין אֶ חָ ד .וַ חֲכָ ִמים
אֶ חָ ד ֵּבין ִמ ּ ְׁשנֵי ִמינִ יןַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,לֹא אָ ְמ ּ
הוא ִכ ְלאַ יִ ם ַּב ְּסאָ ה ִמצְ טָ ֵרף ְלרֹבַ ע:
אוֹ ְמ ִריםָּ ,כל ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -א( כל סאה שיש בה רובע  -הקב
דהיינו אחד מעשרים וארבע לסאה ,שהסאה
ששה קבין :ימעט  -אותו מין אחר המעורב
בו עד שיפחת מרובע ויתבטל בתוך הסאה,
ומותר לזרוע ,ולא מיתסר משום זורע
כלאים :יבור  -מכיון שהוזקק למעט יסיר
הכל ,משום דמחזי כמקיים כלאים מכיון
שהתחיל לברור אם לא היה בורר את כולו.
אבל תחילתו פחות מרובע שרי .ואין הלכה
כר' יוסי :בין ממין אחד  -בין שאותו רובע

ממין אחד בין ממינין הרבה צריך למעט :לא
אמרו אלא ממין אחד  -דאין שני מינין
מצטרפין לשיעור רובע :וחכמים אומרים כל
שהוא כלאים בסאה  -איכא בין חכמים
לתנא קמא ,כגון סאה שעורים שיש בה רובע
שבולת שועל וכוסמין ,לתנא קמא צריך
למעט ,לחכמים אין צריך למעט ,דאין שבולת
שועל מצטרף לכוסמין ,כיון דלא הוי כלאים
בסאה של שעורים והלכה כחכמים:

בואָ ה ְב ִק ְטנִ ית
ִּ
)ב( ַּב ּ ֶמה ְדבָ ִרים
בואָ ה וְ ִק ְטנִ ית ְּב ִק ְטנִ יתְּ ,ת ּ
בואָ ה ִב ְת ּ
אֲמוריםְּ .ת ּ
רו ,ז ְֵרעוֹ נֵי גִ ּנָה ׁ ֶשאֵ ינָן ֶנאֱכָ ִליןִ ,מצְ ָט ְר ִפין אֶ חָ ד
בואָ הֶּ .בא ֶ
ֱמת אָ ְמ ּ
וְ ִק ְטנִ ית ִּב ְת ּ
רו ְלהַ ְח ִמיר
ֵמ ֶעשְׂ ִרים וְ אַ ְר ַּבע ְּבנוֹ פֵ ל ְלבֵ ית ְסאָ הַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרְּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶשאָ ְמ ּ
בואָ ה ִמצְ טָ ֶרפֶ ת אֶ חָ ד ֵמ ֶעשְׂ ִרים וְ אַ ְר ַּבע ְּבנוֹ פֵ ל
רו ְלהָ קֵ ל ,הַ ּ ִפ ְׁש ּ ָתן ַּב ְּת ּ
ָּכ ְך אָ ְמ ּ
ְלבֵ ית ְסאָ ה:
רע"ב ) -ב( במה דברים אמורים תבואה
בתבואה  -תבואה במין תבואה ,או בקטנית,
הוא דאמרן ברובע לסאה ימעט ,אבל זרעוני
גינה שנתערבו בתבואה או בקטנית :אחד
מעשרים וארבע בנופל  -מהן לבית סאה
חטין ,כלומר ,כשיעור הזרע שזורעים מהן

למקום שזורעין בו סאה של חטין .ושיעור
המקום שזורעים בו סאה של חטין הוא
חמשים אמה על חמשים אמה ,ואין זורעים
בו מזרעוני גינה אלא קב וחצי ,לפי שהן דקין,
ובקב וחצי מהן יש בהן כדי לזרוע מקום
שזורעים בו סאה של חטין ,נמצא לפי חשבון
זה ,שאם נתערב בסאה אחת של תבואה ,או
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של קטנית ,או של זרעונים אחד מעשרים
וארבעה של קב וחצי מזרעוני גינה ,שהוא
אחד מששה עשר בקב ,חייב למעט ,הלכך,
אם נתערב בסאה תבואה כביצה וחצי זרעוני
גינה שהוא אחד מעשרים וארבעה בקב וחצי
קב ,ימעט :כשם שאמרו להחמיר -
דזרעונים דקים אוסרים בשיעור מועט באחד
מעשרים וארבעה בנופל מהן לבית סאה ,כך
אמרו להקל דזרעונים גסים שצריך מהן
הרבה לזרוע בבית סאה אינן אוסרין בסאה

רועה
הו זְ ּ ָ
)ג( הָ יְ ָתה ָ ׂ
ש ֵד ּ
וְ יוֹ פַ ְך ,וְ אַ חַ ר ָּכ ְך יִ זְ ָרע.
וְ אַ חַ ר ָּכ ְך זוֹ ֵר ַעַּ .כ ּ ָמה
ׁ ֶשלּ ֹא יְ ׁ ַשיֵּר רֹבַ ע ְלבֵ ית

חטין אלא אחד מעשרים וארבעה בנופל מהן
לבית סאה ,כגון זרע פשתן שצריך שלש סאים
לבית סאה חטין ,אין צריך למעט עד
שיתערב מהן שלשה רביעים בסאה ,והיינו
דקתני הפשתן בתבואה מצטרפת אחד
מעשרים וארבעה בנופל מהן לבית סאה,
וכיון דנופל מהן שלש סאין לבית סאה דהכי
אמרינן בירושלמי ,נמצא שאין צריך למעט עד
שיתערב מהן שלשה רביעים של קב בסאה
וכן הלכה:

יע,
ִח ִּטים וְ נִ ְמלַ ְך ְלז ְָר ָע ּה שְׂ עוֹ ִרים ,י ְַמ ִּתין לָ ּה ַעד ׁ ֶש ּ ַת ְת ִל ַ
רכ ְך אוֹ פַ ְך ,אֶ ָּלא הוֹ פֵ ְך
ֹאמר אֶ זְ ַרע וְ אַ חַ ָּ
ִאם צִ ּ ְמחָ ה ,לֹא י ַ
אול אוֹ ֵמרְּ ,כ ֵדי
יְ הֵ א חוֹ ֵר ׁשְּ .כ ַת ְל ֵמי הָ ְר ִב ָ
יעה .אַ ָּבא ׁ ָש ּ
ְסאָ ה:

רע"ב ) -ג( עד שתתליע  -ושיעורה הוי
כשתשהה בארץ שלשה ימים בקרקע לחה,
וביבשה צריך יותר :ויופך  -יהפוך הקרקע
במחרישה בשביל שלא יצמח הזרע :כמה יהא
חורש  -שלא תאמר שהוא צריך לחרוש
תלמים תלמים קטנים סמוכים זה לזה ,אלא
כתלמי הרביעה ,כתלמים שדרך בני אדם

לחרוש אחר שתרד הרביעה ,שחורשים תלמים
גדולים :כדי שלא ישייר רובע לבית סאה -
שלא ישאר בארץ מקום שאינו מהופך אלא
פחות מעשרים וארבע בקרקע שהוא חורש
דהיינו רובע קב לבית סאה ,ואין הלכה כאבא
שאול:

ֹאמר אֶ ּ ַטע וְ אַ חַ ר ָּכ ְך אוֹ פַ ְך ,אֶ ָּלא הוֹ פֵ ְך וְ אַ חַ ר ָּכ ְך
רועה וְ נִ ְמלַ ְך ְלנ ְָט ָע ּה ,לֹא י ַ
)ד( זְ ּ ָ
ְ
ְ
אֲש ֵר ׁש ,אֶ ָּלא ְמ ׁ ָש ֵר ׁש
ֹאמר אֶ זְ ַרע וְ אַ חַ ר ָּכך ׁ ָ
טועה וְ נִ ְמלַ ך ְלז ְָר ָע ּה ,לֹא י ַ
נוֹ טֵ ַע .נְ ּ ָ
ְ
וְ אַ חַ ר ָּכ ְך זוֹ ֵר ַעִ .אם ָרצָ הּ ,גוֹ ֵמם ַעד ּ ָפחוֹ ת ִמ ּטֶ פַ ח ,זוֹ ֵר ַע ,וְ אַ חַ ר ָּכך ְמ ׁ ָש ֵר ׁש:

רע"ב ) -ד( זרועה ונמלך לנוטעה -
שהיתה זרועה תבואה ונמלך לנוטעה גפנים:
גומם  -לשון גוממו עם השופי דפרק גיד

הנשה )צבי( כלומר ,כורת הגפן סמוך לקרקע,
שלא ישייר גבוה מן הקרקע טפח:

לוף ,לֹא יְ הֵ א זוֹ ֵר ַע ּובָ א ַעל ּגַ ּ ֵביהֶ םֶ ׁ ,שאֵ ינָן
הו זְ ּ ָ
)ה( הָ יְ ָתה ָ ׂ
רועה קַ נְ בּ וֹ ס אוֹ ּ
ש ֵד ּ
לו בָ הֶ ן ְס ִפיחֵ י ִא ְס ִטיס ,וְ כֵ ן ְמקוֹ ם
עוֹ שִׂ ין אֶ ָּלא ְל ׁ ָש ׁ
בואָ ה ׁ ֶש ָע ּ
לש ׁ ָשנִ יםְּ .ת ּ
לו בָ הֶ ן ִמינִ ין הַ ְר ּ ֵבה ,וְ כֵ ן ִּת ְל ּ ָתן ׁ ֶשהֶ עֱ לָ ה ִמינֵי צְ ָמ ִחים ,אֵ ין ְמחַ יְ ּ ִבין
הַ גְּ ָרנוֹ ת ׁ ֶש ָע ּ
חוץ ִמ ּ ִמין אֶ חָ ד:
אוֹ תוֹ ְלנ ּ ֵַכ ׁשִ .אם נִ ּ ֵכ ׁש אוֹ ִכ ּ ַסח ,אוֹ ְמ ִרים לוֹ  ,עֲ קֹר אֶ ת הַ כּ ֹל ּ
רע"ב ) -ה( קנבוס או לוף  -שמינים הללו
אין התלעה וחרישה מועלת בהן ,לפי
שמתקיימים בארץ שלש שנים ואינן מתליעין:
אסטיס  -צבעו דומה לתכלת וקורין לו
בערבי ני"ל ובלע"ז אנדי"קו ורגילים
שכורתים אותו וחוזר וצומח ,ומה שצומח פעם
שנייה נקרא ספיח .אי נמי מה שצומח מן
הזרע הנופל בשעת קצירה קרוי ספיח :מקום
הגרנות  -שדשים בו תבואה וקטנית :תלתן -

בערבי חולב"א ובלע"ז פינגרי"קו :אין
מחייבים אותו לנכש  -דבלאו הכי סופו
לעקרם לפי שאיסטיס קשה לתבואה,
והעשבים קשים לתלתן כשנזרע למאכל אדם,
ומקום הגרנות נמי קשים לו הזרעים
שמחלידים את הקרקע ומלקים אותה ,ולא
חזי תו למקום דישה :ואם נכש או כסח -
דהשתא גלי דעתיה דניחא ליה באותם
הנשארים שהרי עקר הכל חוץ מזה ,אומרים
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לו עקור את הכל ,מפני שהוא נראה כמקיים
כלאים :נכש  -שעקר הצמחים בידיו עם

השורש :כסח  -שחתך העלים ,והשורש נשאר
בארץ ,תרגום לא תזמור ,לא תכסח:

לשה
הו ֵמ ׁ ָשר ֵמ ׁ ָשר ִמ ָּכל ִמיןֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםְׁ ,ש ׁ ָ
)ו( הָ רוֹ צֶ ה לַ עֲ שׂ וֹ ת ָ ׂ
ש ֵד ּ
וקרוֹ ִבין ִ ּד ְב ֵרי
ְתלָ ִמים ׁ ֶשל ּ ָפ ִתיחַ ּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםְ ,מלֹא הָ עֹל הַ ּ ׁ ָשרוֹ נִ יְ ּ .
אֵ לּ ּו ִל ְהיוֹ ת ְּכ ִדבְ ֵרי אֵ לּ ּו:
רע"ב ) -ו( משר משר  -ערוגות ערוגות
וכל ערוגה ממין אחד לבדו :שלשה תלמים
של פתיח  -כלומר ,מניח בין משר למשר
ריוח שלשה תלמים של מחרישה ,מלשון יפתח
וישדד אדמתו )ישעיה כח( ,ובירושלמי מפרש
שהם שתי אמות רוחב על שתי אמות אורך,
ואחר כך מיצר והולך אם ירצה עד שלא ישאר

ביניהן בסוף המיצר אלא כל שהוא ,שהרי בכך
הן נראים שלא נזרעו בערבוביא :העול
השרוני  -כמלוא רוחב העול שחורשים בו
בשרון ,דהיינו בבקעה ,שהוא רחב מן העול
שחורשים בו בהר :וקרובים דברי אלו וכו' -
ששיעור שלשה תלמים של פתיח ,קרוב להיות
שוה למלוא העול השרוני:

רע"ב ) -ז( תור  -הוא שם תכשיט של אשה
שצורתו משולשת ,כלומר ,בעל שלש זויות,
לשון תורי זהב נעשה לך )שיר השירים א(,
ועל שמו קורין קרן זוית המחודדת ראש תור,
ואם קרן זוית של שדה שהיא זרועה חטים
נכנסה בתוך שדה של שעורים מותר ,מפני
שהוא נראה כסוף שדהו וניכר שלא נזרעו
בערבוביא :מותר לסמוך לו מאותו המין -
מותר לסמוך אצל שדה חטין שלו מאותו המין
של שדה חבירו ,ואין נראה ככלאים בשדהו,
משום דנראה כסוף שדה חבירו :מותר לסמוך
לו תלם של פשתן  -שהרואה יודע שלא
זרעוהו שם אלא כדי לבדוק שדהו אם טובה

לזרוע בה פשתן אם לאו ,לפי שאין אדם עשוי
לזרוע תלם אחד של פשתן שאין לו בו שום
תועלת ,אבל של מין אחר דאדם עשוי לזרוע
ממנו תלם אחד בלבד ,אפילו לא זרעו אלא
לבדוק שדהו אסור ,שהרואה אומר לצרכו
זרעו כדי ליהנות בו :אחד זרע פשתן ואחד
כל המינין  -אסור לסמוך תלם אחד
שהרואה אינו יודע דלבדוק שדהו הוא עושה:
מותר לבדוק בתלם של פשתן  -שהכל
יודעים שאין מתכוין לקיים הפשתן אלא
לבדוק שדהו אם היא יפה לפשתן .והלכה
כתנא קמא:

הוא נִ ְראֶ ה
)ז( הָ יָה ר ׁ
ֹאש ּתוֹ ר ִח ִּטים נִ ְכנָס ְּבתוֹ ְך ׁ ֶשל שְׂ עוֹ ִרים ,מֻ ּ ָתרִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
ְ
הוֶ ׁ .שלּ וֹ ִח ִּטים וְ ׁ ֶשל חֲבֵ רוֹ ִמין אַ חֵ ר ,מֻ ּ ָתר ִל ְסמֹך לוֹ ֵמאוֹ תוֹ הַ ּ ִמין.
ְּכסוֹ ף ָ ׂ
ש ֵד ּ
ְ
ׁ ֶשלּ וֹ ִח ִּטים וְ ׁ ֶשל חֲבֵ רוֹ חִ ִּטים ,מֻ ּ ָתר ִל ְסמֹך לוֹ ּ ֶתלֶ ם ׁ ֶשל ּ ִפ ְׁש ּ ָתן,וְ לֹא ֶתלֶ ם ׁ ֶשל
ִמין אַ חֵ רַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,אֶ חָ ד ז ֶַרע ּ ִפ ְׁש ּ ָתן וְ אֶ חָ ד ָּכל הַ ּ ִמינִ יןַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י
הו מֻ ּ ָתר ִל ְב ּדֹק ְּב ֶתלֶ ם ׁ ֶשל ּ ִפ ְׁש ּ ָתן:
אוֹ ֵמר ,אַ ף ְּבאֶ ְמצַ ע ָ ׂ
ש ֵד ּ

יע ,אֲבָ ל סוֹ ְמ ִכין ִלשְׂ ֵדה יְ ָרקוֹ ת חַ ְר ָ ּדל
בואָ ה חַ ְר ָ ּדל וְ חָ ִר ַ
)ח( אֵ ין סוֹ ְמ ִכין ִלשְׂ ֵדה ְת ּ
ְ
ש ָרה
הוא ּגָ בוֹ ַּה עֲ ָ ׂ
וְ חָ ִר ַ
יע .וְ סוֹ ֵמ ְך לַ בּ ּור ,וְ לַ נִּ יר ,וְ לַ ּגָ פָ ה ,וְ לַ ֶ ּד ֶרך ,וְ לַ ּגָ ֵדר ׁ ֶש ּ
הוא ֵמסֵ ְך ַעל
הוא ָעמֹק עֲ ָ ׂ
ש ָרה וְ ָרחָ ב אַ ְר ָּב ָעה ,וְ לָ ִאילָ ן ׁ ֶש ּ
ְטפָ ִחים ,וְ לֶ חָ ִריץ ׁ ֶש ּ
ש ָרה וְ ָרחָ ב אַ ְר ָּב ָעה:
הוא ּגָ בוֹ ַּה עֲ ָ ׂ
הָ אָ ֶרץ ,וְ לַ ּ ֶסלַ ע ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -ח( חריע  -כרכום יערי ,וקורין לו
בערבי אלקורטו"ס ,ושני מינים הללו דהיינו
חרדל וחריע ,הן מזיקין לתבואה ,ואם לא
שבעל השדה זרעם ורוצה בקיומם לא היה
מניח לאדם אחר ,זיזרע אחד משני אלו

המינים סמוך לתבואה שלו ,הלכך נראה
כמקיים כלאים בשדה :אבל סומכים לשדה
ירקות  -שאינן מזיקין לירקות .והרואה אומר
של אדם אחר הם ,ובעל הירקות אינו מקפיד
עליהן אם הן סמוכים לירקות שלו ,לפי שאינן
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מזיקין להן :וסומך לבור  -אם יש בתוך שדה
של תבואה מקום בור שאינו חרוש וזרוע בית
רובע או יותר .סומך שם זרע אחר ,וכן סומך
אצל ניר ,והוא מקום חרוש :ולגפה  -גדר
אבנים סדורות כעין חומה בלא טיט :ולדרך
 אם דרך היחיד מפסקת בין שתי שדותמותר לזרוע מין אחד בזו ומין אחר בזו:

מיסך על הארץ  -שאין נופו גבוה מן הארץ
שלשה טפחים ,אם יש תחתיו זרע מותר
לסמוך מבחוץ זרע אחר ,דכגדר דמי :ולסלע
 לא אצטריך למתנייה דאין לך מחיצהגדולה מזו ,אלא לאשמועינן דאפילו סלע
בעינן ארבעה רוחב ,דבפחות מכאן אין שמה
מחיצה להפסיק:

הו קָ ַרחַ ת קָ ַרחַ ת ִמ ָּכל ִמין ,עוֹ ֶ ׂשה ֶעשְׂ ִרים וְ אַ ְר ַּבע קָ ָרחוֹ ת
)ט( הָ רוֹ צֶ ה לַ עֲ שׂ וֹ ת ָ ׂ
ש ֵד ּ
ְלבֵ ית ְסאָ הִ ,מ ּקָ ַרחַ ת ְלבֵ ית רֹבַ ע ,וְ זוֹ ֵר ַע ְּבתוֹ כָ ּה ָּכל ִמין ׁ ֶשיִ ּ ְרצֶ ה .הָ יְ ָתה קָ ַרחַ ת
לש ,לֹא יִ זְ ָר ֵעם חַ ְר ָ ּדלִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ִהיא נִ ְראֵ ית
אַ חַ ת אוֹ ְׁש ּ ַתיִ ם ,זוֹ ְר ָעם חַ ְר ָ ּדל ׁ ָש ׁ
שר
ִּכשְׂ ֵדה חַ ְר ָ ּדלִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםֵ ּ ,ת ׁ ַשע קָ ָרחוֹ ת מֻ ּ ָתרוֹ ת ,עֶ ֶ ׂ
הו ּ ֵבית כּ וֹ ר ,לֹא יַעֲ ֶ ׂשה
יעזֶר ּ ֶבן יַעֲ קֹב אוֹ ֵמר ,אֲ ִפלּ ּו כָ ל ָ ׂ
סורוֹ תַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
ש ֵד ּ
אֲ ּ
חוץ ִמ ּקָ ַרחַ ת אֶ חָ ת:
ְבתוֹ כָ הּ ּ
רע"ב ) -ט( קרחת  -מקום פנוי שאינו
זרוע כשהוא מרובע קרוי קרחת ,כמו
בקרחתו ,דהיינו שנמרט השער והמקום חלק:
עשרים וארבע קרחות לבית סאה  -ובכל
קרחה זורע מין אחד ,ובית סאה שהוא
חמשים אמה על חמשים אמה וכשאתה עושה
בו עשרים וארבע קרחות נמצאת כל קרחה
עשר אמות ושני טפחים ומחצה אורך על
עשר אמות רוחב ,כיצד אם תעשה מחמשים
על חמשים עשרים וחמש קרחות תהיה כל
קרחה עשר על עשר קח אחת מהן כדי
שישארו עשרים וארבע קרחות ותחלקנה
לעשרים וארבע רצועות נמצאת כל רצועה
שני טפחים ומחצה רוחב על אורך עשר ,שכל
אמה היא בת ששה טפחים ,הרי ששים
טפחים לעשר אמות ,תן כל רצועה מאלו
לראש כל קרחה נמצאת כל קרחה ,עשר
אמות ושני טפחים ומחצה אורך ,על עשר
אמות רוחב :מקרחת לבית רובע  -שהרי יש
בסאה עשרים וארבע רביעיות של קב תן
אותם לעשרים וארבע קרחות הרי לכל קרחה
בית רובע :כל מין שירצה  -ולא מצריך ר'
מאיר הרחקה כלל דכיון דמרובעות הן נראות
מופרשות ומובדלות זו מזו :היתה  -בתוך
שדה תבואה קרחת אחת של בית רובע או

שתי קרחות :זורעם חרדל  -דאינו נראה
כשדה חרדל בתוך שדה תבואה אבל שלש
קרחות נראות כשדה חרדל בתוך שדה תבואה
לפי שאין רגילות לזרוע מן החרדל שדה
גדולה ושאר מינים אפילו שלש קרחות אינן
נראין כשדה ,כיון שרגילין לזרוע מהן הרבה
וחכמים אומרים תשע קרחות
ביחד:
מותרות  -ארישא קמהדר ,דקאמר ר' מאיר
דזורע כל עשרים וארבע קרחות מכל מין
שירצה ,וחכמים אוסרים לסמוך מין אצל מין
אחר ,אלא עושה לבית סאה עשרים וחמש
קרחות דהיינו חמש שורות ,וכל שורה מחמש
קרחות ,וזורע קרחה ראשונה של שורה
ראשונה ומניח שניה שאצלה בורה ,וזורע
שלישית ומניח רביעית בורה ,וזורע חמישית,
ומניח שורה שניה כולה בורה ,וזורע משורה
שלישית קרחה ראשונה ושלישית וחמישית,
ומניח שורה רביעית כולה בורה וזורע משורה
חמישית קרחה ראשונה ושלישית וחמישית
הרי תשע קרחות זרועות לבית סאה :עשר
אסורות  -שצריך שיהא מפסיק בין כל קרחת
וקרחת כשיעור קרחת דהיינו בית רובע
בקירוב ,והלכה כחמים :בית כור  -שלשים
סאים ,וטעמא דרבי אליעזר בן יעקב לא
אתפרש:

הוא ְבתוֹ ְך ּ ֵבית רֹבַ ע ,עוֹ לֶ ה ְב ִמ ַ ּדת ֵּבית רֹבַ ע .אֲ ִכילַ ת הַ ּגֶ פֶ ן וְ הַ ּקֶ בֶ ר
)י( ָּכל ׁ ֶש ּ
בואָ הֵ ּ ,בית רֹבַ ע .י ָָרק ְּבי ָָרק,
בואָ ה ִב ְת ּ
וְ הַ ּ ֶסלַ ע ,עוֹ ִלין ְּב ִמ ַ ּדת ּ ֵבית רֹבַ עְּ .ת ּ
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יעזֶר אוֹ מֵ ר,
אֱל ֶ
בואָ הֵּ ,בית רֹבַ עַ .ר ִּבי ִ
בואָ ה ְבי ָָרק ,י ָָרק ִּב ְת ּ
ִׁש ּ ׁ ָשה ְטפָ ִחיםְּ .ת ּ
בואָ הִׁ ,ש ּ ׁ ָשה ְטפָ ִחים:
י ָָרק ִּב ְת ּ
רע"ב ) -י( כל שהוא בתוך בית רובע -
כגון נקעים מלאים מים אף על פי שאינם
ראויים לזריעה עולים למדת בית רובע,
ליחשב הרחק בין מין ומין :אכילת הגפן -
מה שהגפן תופסת ואוכלת סביבותיה דהיינו
כדי עבודתה ,עולה למדת בית רובע להשלים
עשר אמות ושני טפחים ומחצה אורך על
עשר אמות רוחב ,דאמרינן לעיל שהוא שיעור
בית רובע שצריך להפסיק בין מין למין ,וכן
הקבר נמי עולה ,וכן הסלע ,ובסלע שאינו
גבוה עשרה מיירי ,דאי גבוה עשרה הוי
מחיצה ומפסיק בפני עצמו :תבואה בתבואה
בית רובע  -היתה שדהו זרועה חטין ורוצה

לזרוע בה שעורים צריך להרחיק בית רובע,
ובלבד שלא יהיו חטין מקיפים את השעורים
מארבע רוחות דהתם לא מהניא הרחקה עד
שיהא פתוח מרוח אחת :ירק בתבואה בית
רובע  -ודוקא במרובע הוא דבעינן הכי,
אבל אם רצה לעשות שורה של ירק בתוך
שדה של תבואה עושה אורך שורה של עשר
אמות ומחצה על רוחב ששה טפחים,
שהחמירו במרובע טפי מבשורה ,והכי אמרינן
בירושלמי :רבי אליעזר אומר ירק בתבואה
ששה טפחים  -דסבר לא מחמרינן במרובע
טפי מבשורה ,ואין הלכה כרבי אליעזר:

בואָ ה ַעל ּגַ ּ ֵבי י ָָרק,
בואָ ה ,וְ י ָָרק ַעל ּגַ ּ ֵבי י ָָרקְּ ,ת ּ
בואָ ה נוֹ ָטה ַעל ּגַ ּ ֵבי ְת ּ
)יא( ְּת ּ
חוץ ִמ ְ ּדלַ ַעת יְ וָ נִ יתַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר אַ ף
בואָ ה ,הַ כּ ֹל מֻ ּ ָתרּ ,
י ָָרק ַעל ּגַ ֵּבי ְת ּ
הַ ִ ּק ּ ׁש ּות ּופוֹ ל הַ ּ ִמצְ ִרי ,וְ רוֹ אֶ ה אֲ נִ י אֶ ת ִ ּד ְב ֵריהֶ ן ִמ ְ ּדבָ ָרי:
רע"ב ) -יא( תבואה נוטה על גבי תבואה
 כגון שנזרעו כהלכתן ,אלא שהשבוליםמתוך גדלן נכפפים ושוכבים זה על זה וכן
כולן :חוץ מדלעת יונית  -שעליו שלה
ארוכים ומתפשטים ביותר ,וכשהן נוטין על
גבי תבואה או ירק ,הן מסתבכין ומתקשרין

גמרא

יותר מכל שאר מינין ומיחזו כלאים :ופול
המצרי  -פשול"י בלע"ז :ורואה אני את
דבריהן מדברי  -שאין בהם מסבכין
ומסתבכין כדלעת יונית .וכן הלכה שהכל
מותר חוץ מדלעת יונית:

 -ברכות דף כד' ע"א

אמר רבי יצחק טפח באשה ערוה למאי אילימא לאסתכולי בה והא אמר
רב ששת למה מנה הכתוב תכשיטין שבחוץ עם תכשיטין שבפנים לומר לך
כל המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו מסתכל במקום התורף אלא
באשתו ולקריאת שמע אמר רב חסדא שוק באשה ערוה שנאמר גלי שוק
עברי נהרות וכתיב תגל ערותך וגם תראה חרפתך אמר שמואל קול באשה
ערוה שנאמר כי קולך ערב ומראך נאוה אמר רב ששת שער באשה ערוה
שנאמר שערך כעדר העזים :אמר רבי חנינא אני ראיתי את רבי שתלה
תפיליו מיתיבי התולה תפיליו יתלו לו חייו דורשי חמורות אמרו והיו חייך
תלואים לך מנגד זה התולה תפיליו לא קשיא הא ברצועה הא בקציצה
ואיבעית אימא לא שנא רצועה ולא שנא קציצה אסור וכי תלה רבי
בכיסתא תלה אי הכי מאי למימרא מהו דתימא תיבעי הנחה כספר תורה
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קא משמע לן :ואמר רבי חנינא אני ראיתי את רבי שגיהק ופיהק ונתעטש
ורק וממשמש בבגדו אבל לא היה מתעטף וכשהוא מפהק היה מניח ידו
על סנטרו מיתיבי המשמיע קולו בתפלתו הרי זה מקטני אמנה המגביה
קולו בתפלתו הרי זה מנביאי השקר מגהק ומפהק הרי זה מגסי הרוח
המתעטש בתפלתו סימן רע לו ויש אומרים ניכר שהוא מכוער הרק
בתפלתו כאילו רק בפני המלך בשלמא מגהק ומפהק לא קשיא כאן
לאונסו כאן לרצונו אלא מתעטש אמתעטש קשיא מתעטש אמתעטש נמי
לא קשיא כאן מלמעלה כאן מלמטה דאמר רב זירא הא מילתא אבלעא לי
בי רב המנונא ותקילא לי כי כולי תלמודאי המתעטש בתפלתו סימן יפה
לו כשם שעושים לו נחת רוח מלמטה כך עושין לו נחת רוח מלמעלה:
רש"י על הגמרא
לאסתכולי בה  -אם אשת איש היא :תכשיטין
שבפנים  -כומז דפוס של בית הרחם שהיו
עושין לבנותיהן ,ונוקבין כתלי בית הרחם
כדרך שנוקבין את האזנים ותוחבין אותו ,כדי
שלא יזדקקו להן זכרים :עם תכשיטין שבחוץ
 אצעדה וצמיד הן הביאו אותן על כפרתהרהור עבירה שנסתכלו בבנות מדין :לאשתו
ולקריאת שמע  -אם טפח מגולה בה לא
יקרא קריאת שמע כנגדה :שוק  -באשת איש:
ערוה  -להסתכל ,וכן באשתו לקריאת שמע:
גלי שוק  -וכתיב בתריה תגל ערותך :קולך
ערב  -מדמשבח לה קרא בגוה שמע מינה
תאוה היא :התולה תפיליו  -ביתד ,יתלו חייו:
דורשי רשומות  -קשרים וסתומים הכלולים
בתורה ,דורשי חמורות גרסינן ,והיא היא :זה
התולה תפיליו  -שהתורה חייו של אדם ורמז
לך הכתוב שיתלו חייו :ברצועה  -והקציצה
למטה ,גנאי הוא להם ,אבל תולה הוא אותם
בקציצה ,ותהא הקציצה מונחת על היתד
והרצועה למטה :בכיסתא תלה  -בתוך תיקן
היו ,ותלה התיק :שגיהק  -ריטייר בלעז,
פעמים שאדם מוציא מגופו לפיו נפיחה מתוך
שובעו וריחה כריח המאכל שאכל :פיהק -

באליי"ר בלעז ,חיך מלקוחיו פותח להוציא
רוח הפה מלא ,כאדם שרוצה לישון או שעמד
משינה :ונתעטש  -שטרנוד"ר בלעז ,ויש
שדורשים גיהק נוטריקון גו הקים שטריליי"ר
פיהק פיו הקים :ורק  -על גבי קרקע:
וממשמש בבגדו  -להעביר הכינה העוקצתו:
אבל לא היה מתעטף  -אם נפלה טליתו
כשהוא מתפלל לא היה נוטלה ומתעטף ,שלא
להפסיק :על סנטרו  -מנטו"ן בלע"ז ,שלא
תראה פתיחת פיו :הרי זה מקטני אמנה -
כאילו אין הקדוש ברוך הוא שומע תפילת
לחש ומגביה הרבה :הרי זה מנביאי השקר -
דכתיב ויקראו בקול גדול )מלכים א' י"ח(:
המגהק והמפהק הרי זה מגסי הרוח  -ויש
אומרים ניכר שהוא מכוער ,גרסינן :אלא
עטוש אעטוש קשיא  -דאין עטוש אלא
לאונסו :למטה  -מפיח בקול :ותקילא לי כי
כולי תלמודאי  -שקולה עלי וחביבה ,לפי
שהיה רגיל להתעטש :כשם שעושים לו נחת
רוח  -שהעטוש נחת רוח לאדם :כך עושים
לו נחת רוח מלמעלה  -מן השמים ,למלאות
שאלתו:
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חק לישראל – פרשת שמיני יום א'
זוהר

– שמיני דף לה' ע"ב

וַ יְ ִהי ַּביוֹ ם הַ ּ ְׁש ִמינִ י וְ גוֹ ') .ויקרא ט( ִר ִּבי יִ צְ חָ ק ּ ָפ ַתח) ,איוב לח( ְּב ָרן יַחַ ד כּ ְֹכבֵ י בּ ֹקֶ ר
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא י ִָהיב לוֹ ן
ינון יִ שְׂ ָראֵ לּ ְ ,ד ּ ְ
יך ּ
יעו ָּכל ְּבנֵי ֱאל ִֹהים .ז ַָּכ ִאין ִא ּ ּ
וַ יּ ִָר ּ
ְ
ָילותא
הוא ,וְ אַ ְטי ּ ָ
ותא ְ ּד ּ ְ
ותא ְ ּדכ ָֹּלא ,חֶ ְדוָ ָ
ישא ,חֶ ְדוָ ָ
יתא קַ ִ ּד ׁ ָ
אוֹ ַריְ ָ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יתא כּ ָֹּלא ,חַ ד ְׁש ָמא
ועים יוֹ ם יוֹ ם .וְ אוֹ ַריְ ָ
יהּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,משלי ח( וָ אֶ ְהיֶה ׁ ַשעֲ ׁש ּ ִ
ִּדילֵ ּ
ְ
הוא:
יהי ְ ּדק ּ ְ
ישא ִא ִ
קַ ִ ּד ׁ ָ
וד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יתא ִא ְת ְּב ֵרי ָע ְל ָמא ִ ּד ְכ ִּתיב) ,משלי ח( וָ אֶ ְהיֶה אֶ צְ לוֹ אָ מוֹ ן אַ ל ִּת ְק ֵרי אָ מוֹ ן
ובאוֹ ַריְ ָ
ְּ
ֹאמר
הוא ִד ְכ ִתיב) ,בראשית א( וַ יּ ֶ
ובאוֹ ַריְ ָ
אומןְ ּ .
אֶ ָּלא ּ ָ
יתא ִא ְת ְּב ֵרי ַּבר נ ָׁש ,ה ֲָדא ּ
ְ
הוא ְלאוֹ ַריְ ָ
אֱ ל ִֹהים נַעֲ ֶׂשה אָ ָדם .אָ ַמר ּ ְ
יתאָּ ,ב ֵעינָא ְל ִמ ְב ֵרי אָ ָדם.
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
רוגְ זָךְ
ְ
ְ
זַמין ְל ֶמחֱטֵ י ּ ְ
יה ,הַ אי ַּבר נ ָׁש ּ ִ
אָ ְמ ָרה קַ ּ ֵמ ּ
ולאַ ְרגְ זָא קַ ּ ָמךִ ,אי לָ א ּ ַתאֲ ִריך ּ
יה ,הֵ ְ
יה ְּב ָע ְל ָמאְּ ,דהָ א לָ או
קום ְּב ָע ְל ָמא .אָ ַמר לָ ּה ,אֲ נָא וְ אַ ְּת נוֹ ִקים לֵ ּ
ָעלֵ ּ
יך יְ ּ
ְ
ְל ַמ ּגָ נָא ִא ְתקָ ֵרינָא אֶ ֶרך אַ ּ ַפיִ ם) .ס"א דהא כל זמנא דישתדלון באורייתא מתקיימי בעלמא(:
יה ְל ַּבר נ ָׁש
מוהָ לֵ ּ
ִר ִּבי ִח ּיָיא אָ ַמרּ ,תוֹ ָרה ׁ ֶש ִּב ְכ ּ ָתב וְ תוֹ ָרה ׁ ֶש ְּב ַעל ּ ֶפה ּ ְ
אוק ּ
ינוִ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אָ ַמר
מות ּ
נו ִּכ ְד ּ ֵ
שה אָ ָדם ְּבצַ ְל ֵמ ּ
הוא ִד ְכ ִתיב נַעֲ ֶ ׂ
ְּב ָע ְל ָמא ,הֲ ָדא ּ
מות,
ֵמהָ כָ א) ,קהלת ב( אֵ ת א ׁ ֶ
הוא צֶ לֶ ם ּ ְוד ּ
והו וַ ַ ּדאי .וְ ָדא ּ
והוָ ,עשׂ ּ ּ
ֲשר ְּכבָ ר ָעשׂ ּ ּ
מוהָ :
ירותא ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
נוק ָּבא וְ ַעל ָ ּדא ׁ ֵש ּ ָ
מותְּ :ב ּ ְ
צֶ לֶ םִּ :ב ְד ּ ָ
יתא ב' ,וְ אוֹ ְק ּ
כוראּ ְ .ד ּ
ימא .אֶ ָּלאְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ַּבר נ ָׁש אָ ֵתי
וס ִת ָ
ִר ִּבי יִ צְ חָ ק אָ ַמרִ ,מ ּ ְפנֵי ַמה ב' ּ ְפ ִתיחָ א ּ ְ
ול ִא ְׁש ּ ַת ְּתפָ א
יהְ ּ ,
יתא ,הֲ ֵרי ִהיא ּ ְפ ִתיחָ א ְלקַ ְּבלָ א לֵ ּ
)דף ל"ו ע"א( ְל ִא ְתחַ ְּב ָרא ְּבאוֹ ַריְ ָ
ְ
וב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ַּבר נ ָׁש ,סָ ִתים ֵעינוֹ י ִמ ּנָהּ  ,וְ יֵהַ ך ְלאָ ְרחָ א אָ ֳח ָראֲ ,ה ֵרי ִהיא
יהְ ּ .
ַּבהֲ ֵד ּ
ימאִ ,מ ִּס ְט ָרא אָ ח ֳָראְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמרִ ,אם יוֹ ם ּ ַת ַעזְ בֵ נִ י יוֹ ַמיִ ם א ֱֶעזְ בֶ ָּך .וְ לָ א
ְס ִת ָ
יתא אַ נְ ּ ִפין ְּבאַ נְ ּ ִפין ,וְ לָ א יִ ְתנְ ׁ ֵשי
ֵתוב ְל ִא ְתחַ ָּבר ָּב ּה ְּבאוֹ ַריְ ָ
יִ ְׁש ַּכח ּ ִפ ְתחָ אַ ,עד ְ ּדי ּ
ָשא וְ אַ ְכ ְרזָא וְ קָ ֵרי ְלהוֹ ן )משלי ח(
יתא ּ ַפ ְתחָ ת קָ ֵמי ְּבנֵי נ ׁ ָ
ִמ ּנ ָּה .וְ ַעל ָ ּדא אוֹ ַריְ ָ
ֹאש הוֹ ִמ ּיוֹ ת ִּת ְק ָרא ְּב ִפ ְתחֵ י ְׁש ָע ִרים
וכ ִתיב )משלי א( ְּבר ׁ
ישים אֶ ְק ָרא וְ גוֹ ' ּ ְ
אֲ לֵ יכֶ ם ִא ִׁ
אמר:
אֲמ ֶריהָ תֹ ֵ
ָּב ִעיר ָ
ירי .אֶ ָּלא חַ ד
הודה אָ ַמר ,ב' ְּת ֵרין ּגַ גִ ין ,וְ חַ ד ְ ּדאָ ִחיד לוֹ ןַ .מאי קָ א ַמיְ ֵ
ִר ִּבי יְ ּ ָ
ְ
הוא אָ ִחיד וְ קַ ִּביל לוֹ ן:
ִל ּ ְׁש ַמ ּיָא וְ חַ ד ְלאַ ְר ָעא ,וְ ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ידן ַּכח ֲָדא,
ישיןַּ ,דאֲחִ ָ
ינון ִע ָּל ִאין קַ ִ ּד ִׁ
ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר אָ ַמר ,ג' נְ הוֹ ִרין )צדדים אלין( ִא ּ ּ
יתא ,וְ ִא ֵּלין ּ ָפ ְת ִחין ּ ִפ ְתחָ א ְלכ ָֹּלאָ ּ .פ ְת ִחין ּ ִפ ְתחָ א
ינון ְּכלָ לָ א ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
וְ ִא ּ ּ
יתא:
ינון ּ ֵב ָ
נותא ,וְ ִא ֵּלין ּ ֵב ָ
ימ ּ ָ
ִל ְמהֵ ְ
רוּ ְ ,ד ִא ֵּלין ִא ּ ּ
יתא ְ ּדכ ָֹּלא .וְ ַעל ָ ּדא ַּביִ ת ִא ְק ּ
ְ
יתא )ס"א אביה הוי אסוותא( הֲוִ י
יתא ב'ְּ .דהָ א ִהיא אוֹ ַריְ ָ
ירותא ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
ובגִ ין ָּכך ׁ ֵש ּ ָ
ְּ
ְ
יה
יתאְּ ,כ ִאלּ ּו ִא ְׁש ּ ָת ַ ּדל ּ ֵב ּ
ובגִ ין ָּכךַ ,מאן ְ ּד ִא ְׁש ּ ָת ַ ּדל ְּבאוֹ ַריְ ָ
ותא ְ ּד ָע ְל ָמאְ ּ .
וְ אַ ְסוָ ָ
יהי.
ישא ִע ָּלאָ ה ִא ִ
יתא כּ ָֹּלא ,חַ ד ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
ישא .וְ הָ א ִא ְּת ַמרְּ ,דאוֹ ַריְ ָ
ִּב ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
ישאִּ ,ב ְתלַ ת
יהי ְּכלָ לָ א ִ ּד ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
ישאַ ּ ,פ ְתחָ א ְּבבֵ יתּ ְ ,ד ִא ִ
יהי ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
ובגִ ין ְ ּד ִא ִ
ְּ
נותא:
ימ ּ ָ
ִק ְׁש ֵרי ְמהֵ ְ
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חק לישראל – פרשת שמיני יום א'
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא,
יה ְּב ּ ְ
יתאִ ,מ ְת ַ ּד ְּב ִקין ּ ֵב ּ
ינון ְ ּד ִמ ְׁש ּ ַת ְ ּדלֵ י ְּבאוֹ ַריְ ָ
יך ּ
ּ ָתא ֲחזֵיָּ ,כל ִא ּ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא
ילא וְ ַת ּ ָתא ,וְ ּ ְ
ימו ְל ֵע ָּ
ומ ְת ַע ְּט ֵרי ְּב ִע ְט ֵרי ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
ִּ
יך ּ
יתא ,וְ ִא ְת ְר ִח ּ
ינון ְ ּד ִמ ְׁש ּ ַת ְ ּדלֵ י
אוֹ ִׁשיט לוֹ ן יְ ִמינֵיהּ )ס"א וקודשא בריך הוא ארשים לון( ָּכל ׁ ֶש ּ ֵכן ִא ּ ּ
תא )נ"א בכנסת
ינון ִמ ְׁש ּ ַת ְּתפֵ י ִּב ְׁש ִכינְ ּ ָ
יליָא .וְ הָ א ּ ְ
יתא נ ֵָמי ְּבלֵ ְ
ְּבאוֹ ַריְ ָ
מוהָ ּ ְ ,ד ִא ּ ּ
אוק ּ
ְ
הוְּ ,בחַ ד
רו ַּכח ֲָדא .וְ כַ ד אָ ֵתי צַ פְ ָראְ ּ ,
הוא ְמ ַע ּטֵ ר ְל ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ישראל( וְ ִא ְתחַ ָּב ּ
חוטא ְ ּדחֶ סֶ דְ ,ל ִא ְׁש ְּתמוֹ ְד ָעא ּ ֵבין ִע ָּל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאין:
ּ ָ
יתא,
ינון ְ ּדלָ ָעאן ְּבאוֹ ַריְ ָ
ינון כּ ְֹכבֵ י צַ ְפ ָראְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ִ ּד ְכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ,וְ כָ ל ִא ּ ּ
וְ כָ ל ִא ּ ּ
הוא ִד ְכ ִתיב ְּב ָרן יַחַ ד
הו ְמז ּ ְַמ ֵרי ַּכח ֲָדא ,ה ֲָדא ּ
אָ ָתאן ְל ִא ְת ֲחזָאָ ה קָ ֵמי ַמ ְל ָּכאֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
מר) ,ישעיה כד(
יעוְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵ
יעו ָּכל ְּבנֵי ֱאל ִֹהיםַ .מאי וַ יּ ִָר ּ
כּ ֹכְ בֵ י בּ ֹקֶ ר וַ יּ ִָר ּ
הו ִמ ּקַ ּ ֵמי בּ ֹקֶ רַּ ,כד
רו ּ ֻכ ְ ּל ּ
ינון ִ ּדינִ ין ִמ ּ ַת ְּב ִרין ,וְ אַ ְּת ָּב ּ
רוֹ ָעה ִה ְתרוֹ עֲ ָעה הָ אָ ֶרץּ ְ .ד ִא ּ ּ
ִא ְּת ַער בּ ֹקֶ ר ְּב ָע ְל ָמאְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ מֵ ר) ,בראשית כד( וַ יּ ְַׁש ּ ֵכם אַ ְב ָרהָ ם ַּבבּ ֹקֶ ר .וְ ַעל
יעו ָּכל ְּבנֵי ֱאל ִֹהים:
ָ ּדא וַ יּ ִָר ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פ"ב
)ט( בירוצי המדות של סלת חול שאין גב העשרון קודש ובירוצי היין והשמן קודש לפי
שהוא יורד על גב הכלי וכלי הלח נמשחו מבפנים ומבחוץ ולמה יתקדשו הבירוצין
אע"פ שאין כוונת המודד אלא למה שבכלי בלבד כדי שלא יאמרו מוציאין מכלי שרת
לחול:
)י( מה היו עושין בבירוצין אם יש שם זבח אחר יקריבו עמו ואם לנו יפסלו בלינה ואם
לאו מקיצין בהן המזבח:
)יא( כיצד לוקחין בהם עולות הבשר לשם והעורות לכהנים:

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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