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חק לישראל – פרשת שמיני יום ג'
תורה -

ויקרא פרק ט'

שר וְ אֶ ת הָ עוֹ ר
חנֶה) :יא( וְ אֶ ת הַ ָּב ָ ׂ
חוץ לַ ּ ַמ ֲ
שר וְ אֶ ת הָ עוֹ ר ָ ׂ
)יא( וְ אֶ ת הַ ָּב ָ ׂ
ש ַרף ָּבאֵ ׁש ִמ ּ
יתא:
חנֶה) :יא( וְ יָת ִּבשְׂ ָרא וְ יָת ַמ ְׁשכָ א אוֹ ִקיד ְּבנו ָּרא ִמ ָּב ָרא ְל ַמ ְׁש ִר ָ
חוץ לַ ּ ַמ ֲ
ָׂ
ש ַרף ָּבאֵ ׁש ִמ ּ

הו ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ
או ְּבנֵי אַ ֲהרֹן אֵ לָ יו אֶ ת הַ ָ ּדם וַ יִ ּזְ ְרקֵ ּ
)יב( וַ יִ ּ ְׁשחַ ט אֶ ת הָ עֹלָ ה וַ יּ ְַמצִ ּ
הו ַעל ַה ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ָס ִביב:
או ְ ּבנֵי אַ הֲ רֹן אֵ לָ יו אֶ ת ַה ָ ּדם וַ יִ ּזְ ְרקֵ ּ
סָ ִביב) :יב( וַ יִ ּ ְׁשחַ ט אֶ ת הָ עֹלָ ה וַ ַיּ ְמצִ ּ
יה ַעל ַמ ְד ְּבחָ א ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר:
יה יָת ְ ּד ָמא וּזְ ָרקֵ ּ
)יב( וּנְ כֵ ס יָת עֲ לָ ָתא וְ אַ ְמ ִטיא ּו ְּבנֵי אַ הֲ רֹן לֵ ּ

ֹאש וַ יּ ְַקטֵ ר ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ) :יג( וְ אֶ ת
יאו אֵ לָ יו ִלנְ ָתחֶ יהָ וְ אֶ ת הָ ר ׁ
)יג( וְ אֶ ת הָ עֹלָ ה ִה ְמצִ ּ
יה
ֹאש וַ ַיּ ְקטֵ ר ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ) :יג( וְ יָת עֲ לָ ָתא אַ ְמ ִטיא ּו לֵ ּ
יאו אֵ לָ יו ִלנְ ָתחֶ יהָ וְ אֶ ת הָ ר ׁ
הָ עֹלָ ה ִה ְמצִ ּ
ישא וְ אַ ּ ֵסק ַעל ַמ ְד ְּבחָ א:
ְלאֵ בָ ָרהָ א וְ יָת ֵר ׁ ָ

)יד( וַ יִ ּ ְרחַ ץ אֶ ת הַ ּקֶ ֶרב וְ אֶ ת הַ ְּכ ָר ָעיִ ם וַ יּ ְַקטֵ ר ַעל הָ עֹלָ ה הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחָ ה) :יד( וַ יִ ּ ְרחַ ץ אֶ ת
הַ ּקֶ ֶרב וְ אֶ ת הַ ְּכ ָר ָעיִ ם וַ יּ ְַקטֵ ר ַעל הָ עֹלָ ה הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחָ ה) :יד( וְ חַ ִ ּליל יָת ּגַ ָ ּוא וְ יָת ְּכ ָר ַע ּיָא וְ אַ ּ ֵסק ַעל עֲ לָ ָתא
ְל ַמ ְד ְּבחָ א:

הו
)טו( וַ יּ ְַק ֵרב אֵ ת קָ ְר ַּבן הָ ָעם וַ יִ ּ ּקַ ח אֶ ת שְׂ ִעיר הַ חַ ּ ָטאת אֲ ׁ ֶשר לָ ָעם וַ יִ ּ ְׁשחָ טֵ ּ
הו ָּכ ִר ׁ
אשוֹ ן) :טו( וַ יּ ְַק ֵרב אֵ ת קָ ְר ַּבן הָ ָעם וַ יִ ּ ּקַ ח אֶ ת שְׂ ִעיר הַ חַ ּ ָטאת אֲ ׁ ֶשר לָ ָעם
וַ יְ חַ ְּטאֵ ּ
אשוֹ ן:
הו ָּכ ִר ׁ
הו וַ יְ חַ ְּטאֵ ּ
וַ יִ ּ ְׁשחָ טֵ ּ

יה
אתא ִ ּדי ְל ַע ּ ָמא וְ נ ְָכסֵ ּ
ירא ְדחַ ּ ָט ָ
)טו( וְ קָ ֵרב יָת קֻ ְר ַּבן ַע ּ ָמא וּנְ ִסיב יָת צְ ִפ ָ

יה ְּכקַ ְד ָמאָ ה:
וְ כַ ּ ֵפר ִּב ְד ֵמ ּ

רש"י
)יא( ואת הבשר ואת העור וגו'  -לא מצינו
חטאת חיצונה נשרפת אלא זו ושל מלואים
וכולן ע"פ הדבור:

נביא

)יב( וימצאו  -לשון הושטה והזמנה:
)טו( ויחטאהו  -עשהו כמשפט חטאת:

– שמואל ב' פרק ו' יא'-טו'

לשה ח ֳָד ִׁשים וַ יְ בָ ֶר ְך יְ הֹוָ ה אֶ ת
ֵשב אֲרוֹ ן יְ הֹוָ ה ּ ֵבית עֹבֵ ד ֱא ֹדם הַ גִּ ִּתי ְׁש ׁ ָ
)יא( וַ יּ ׁ ֶ
ביתוֹ ) :יא( ושרא ארונא דיי בבית עובד אדום גיתאה תלתא ירחין ובריך יי
עֹבֵ ד ֱאדֹם וְ אֶ ת ָּכל ֵּ
ית עובד אדום וית כל ביתיה:

)יב( וַ יּ ֻּגַ ד לַ ּ ֶמלֶ ְך ָ ּדוִ ד לֵ אמֹר ּ ֵב ַר ְך יְ הֹוָ ה אֶ ת ּ ֵבית עֹבֵ ד אֱ דֹם וְ אֶ ת ָּכל אֲ ׁ ֶשר לוֹ
בור ֲארוֹ ן הָ ֱאל ִֹהים וַ ּיֵלֶ ְך ָ ּדוִ ד וַ ַיּ ַעל אֶ ת אֲ רוֹ ן הָ ֱאל ִֹהים ִמ ּ ֵבית עֹבֵ ד ֱאדֹם ִעיר
ַּבעֲ ּ
מחָ ה) :יב( ואתחוא למלכא דוד למיר בריך יי ית בית עובד אדום וית כל דיליה בדיל ארונא
ָּדוִ ד ְּבשִׂ ְ
דיי ואזל דוד ואסיק ית ארונא דיי מבית עובד אדום לקרתא דדוד בחדוא:

ומ ִריא:
דו ֹנשְׂ אֵ י אֲ רוֹ ן יְ הֹוָ ה ִׁש ּ ׁ ָשה צְ ָע ִדים וַ יִ ּזְ ַּבח ׁשוֹ ר ּ ְ
וַ יְ ִהי ִּכי צָ עֲ ּ

)יג(
נטלו נטלי ארונא דיי שיתא זוגין ונכיס תור ופטים:

גור אֵ פוֹ ד ָּבד:
)יד( וְ ָדוִ ד ְמכַ ְר ּ ֵכר ְּבכָ ל עֹז ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה וְ ָדוִ ד חָ ּ

)יג( והוה כד

)יד( ודוד משבח בכל תקוף

קדם יי ודוד אסיר כרדוט דבוץ:

ובקוֹ ל ׁשוֹ פָ ר:
רועה ּ ְ
וְ ָדוִ ד וְ כָ ל ּ ֵבית יִ שְׂ ָראֵ ל ַמעֲ ִלים אֶ ת ֲארוֹ ן יְ הֹוָ ה ִּב ְת ּ ָ

)טו(
ודוד וכל בית ישראל מסקין ית ארונא דיי ביבבא ובקל שופרא:
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חק לישראל – פרשת שמיני יום ג'
רש"י
)יא( ויברך ה' וגו'  -אשתו ושמונה כלותיה
ילדו ששה בנים בכרס אחד ,שנאמר )דברי
הימים א כו ו ח( :ופעלתי השמיני; ששים
ושנים לעובד אדום:

כתובים

)יד( מכרכר  -מרקד .אפוד בד  -מעיל בוץ,
פורציינ"ט בלע"ז ,ויונתן תרגם :כרדוט; וכן
תרגם יונתן 'מעילים' דתמר אחות אבשלום
)לקמן יג יח( ,כרדוטין:

 -משלי כג' יז'-כא'

)יז( אַ ל יְ קַ ּנֵא ִל ְּב ָך ַּבחַ ּטָ ִאים ִּכי ִאם ְּביִ ְראַ ת יְ הֹוָ ה ָּכל הַ ּיוֹ ם:

)יז( לא נטן לבך בחטאי אלא

בדחלתא דאלהא כל יומא:

ִּכי ִאם י ֵׁש אַ ח ֲִרית וְ ִת ְקוָ ְת ָך לֹא ִת ָּכ ֵרת:

)יח(
נגמר:

)יח( מטול דתהוי לך אחריתא טבתא וסכויך לא

)יט( ְׁש ַמע אַ ּ ָתה ְבנִ י וַ חֲכָ ם וְ אַ ּ ׁ ֵשר ַּב ֶ ּד ֶר ְך ִל ּ ֶב ָך:
שר לָ מוֹ ) :כ( לא תהוי באלין דאסיטון בבישרא ובאלין דרוין
)כ( אַ ל ְּת ִהי ְבס ְֹבאֵ י יָיִ ן ְּבז ְֹללֵ י בָ ָ ׂ
)יט( שמע את ברי ואתחכם ותרץ לבך לארחא:

חמרא:

נומה:
יש ּ ָ
וק ָר ִעים ּ ַת ְל ִּב ׁ
ִּכי ֹסבֵ א וְ זוֹ לֵ ל יִ וָ ּ ֵר ׁש ּ ְ

)כא(
נלבש ניומא:

)כא( מטול דרוי ואסיט מתמסכן ובזעתא

רש"י
)יז( אל יקנא לבך בחטאים  -בהצלחתם
להיות רשע כמותם:
)יח( כי אם יש אחרית  -אם זה משמש בלשון
אשר כלו' אשר בעבור זה יש אחרית תקוה
אליך:

משנה

)יט( שמע אתה בני וחכם ואשר בדרך לבך -
מאחר שתתחכם תוכל ללכת בדרכי לבך כי
לב חכם לא ישיאך לעבירה:
)כא( כי סובא וזולל יורש  -יתמסכן .וקרעים
תלביש נומה  -העצלות והתנומה תלביש
אותך בגדי' קרועים:

 -כתובות פרק י'

אשוֹ נָה קוֹ ֶד ֶמת לַ ּ ְׁשנִ יָּה ,וְ יוֹ ְר ׁ ֵשי
)א( ִמי ׁ ֶשהָ יָה נָשׂ ּוי ְׁש ּ ֵתי נ ִָׁשים וָ ֵמת ,הָ ִר ׁ
ומת
ָשא ְׁשנִ יָּה ּ ֵ
אשוֹ נָה וָ ֵמ ָתה ,נ ָ ׂ
ָשא אֶ ת הָ ִר ׁ
אשוֹ נָה קוֹ ְד ִמין ְליוֹ ְר ׁ ֵשי ְׁשנִ יָּה .נ ָ ׂ
הָ ִר ׁ
אשוֹ נָה:
הואְׁ ,שנִ יָּה וְ יוֹ ְר ׁ ֶשיהָ קוֹ ְד ִמים ְליוֹ ְר ׁ ֵשי הָ ִר ׁ
ּ
רע"ב ) -א( מי שהיה .יורשי הראשונה
קודמים ליורשי השניה  -אם מתו נשיו אחריו
עד שלא הספיקו לגבות :שניה ויורשיה
קודמים  -שהיא בעלת חוב ,ויורשי ראשונה
באים לירש מאביהן כתובת בנין דכרין ,דהא
אינון ירתון תנן ,לפיכך פורעין את החוב
תחלה ומה שנשאר יירשו .ודוקא כשנשבעה

השניה על כתובתה אז היא או יורשיה נוטלים
כתובתה .אבל אם מתה היא לאחר שמת
בעלה ולא נשבעה על כתובתה ,אין יורשיה
נוטלים כלום מכתובתה ,דקיימא לן אין אדם
מוריש שבועה לבניו ,כלומר ממון שאין אדם
זוכה בו אלא בשבועה ומת קודם שנשבע,
אותו ממון אין אדם מורישו לבניו:
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הוא וִ יתוֹ ִמים ְמבַ ְק ִׁשים
תו וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ֵמת ּ
)ב( ִמי ׁ ֶשהָ יָה נָשׂ ּוי ְׁש ּ ֵתי נ ִָׁשים וָ ֵמ ּ
ְּכתֻ ַּבת ִא ּ ָמן וְ אֵ ין ׁ ָשם אֶ ָּלא ְׁש ּ ֵתי ְכתֻ בּ וֹ ת ,חוֹ ְל ִקין ְּב ׁ ָשוֶה .הָ יָה ׁ ָשם מוֹ ַתר ִ ּדינָר,
נו
רו יְ תוֹ ִמיםֲ ,אנ ְַח ּ
אֵ לּ ּו נוֹ ְט ִלין ְּכתֻ ַּבת ִא ּ ָמן וְ אֵ לּ ּו נוֹ ְט ִלין ְּכתֻ ַּבת ִא ּ ָמןִ .אם אָ ְמ ּ
לו ְכתֻ ַּבת ִא ּ ָמן ,אֵ ין ׁשוֹ ְמ ִעין לָ הֶ ן,
ינו י ֵ
ָתר ִ ּדינָרְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשיִ ּ ְּט ּ
ַמעֲ ִלין ַעל נִ ְכסֵ י אָ ִב ּ
אֶ ָּלא ׁ ָש ִמין אֶ ת הַ נְּ כָ ִסים ְּבבֵ ית ִ ּדין:
רע"ב ) -ב( ויתומים מבקשים כתובת אמן
 שכתובה של אחת מרובה משל חברתה,ואומרים בניה כתובת בנין דכרין ניטול ,וכן
אתם ,והשאר נחלוק :חולקים בשוה  -כשאר
כל הירושות ,ואין נוטלים כתובת בנין דכרין:

אם אמרו יתומים  -בני הכתובה הגדולה:
הרי אנו מעלין על נכסי אבינו  -מעלין
דמיהן לקבלם עלינו ביוקר כדי שיהיה שם
מותר דינר ויטלו כתובת אמן:

אוי ,אֵ ינָן ְּכבַ ּמֻ חְ זָקַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,אֲפִ לּ ּו י ֶׁש ׁ ָשם
יו ׁ ָשם נְ כָ ִסים ָּב ָר ּ
)ג( הָ ּ
יו ׁ ָשם נְ כָ ִסים ׁ ֶשיּ ֵׁש לָ הֶ ן
לוםַ ,עד ׁ ֶשיִ ּ ְה ּ
יות ,אֵ ינוֹ ְכ ּ
נְ כָ ִסים ׁ ֶשאֵ ין לָ הֶ ם אַ ח ֲָר ּ
יות יוֹ ֵתר ַעל ְׁש ּ ֵתי הַ ְּכתֻ בּ וֹ ת ִ ּדינָר:
אַ ח ֲָר ּ
רע"ב ) -ג( היו שם נכסים בראוי  -כגון
עסקא שביד אחרים או הלואה :אינן
כבמוחזק  -אינן נחשבים להיות כאילו הן
מוחזקים בידו ויש כאן מותר דינר :שאין להם
אחריות  -מטלטלים :שיש להם אחריות -

קרקעות .והלכה כרבי שמעון .ואף בזמן הזה
דנהיגי דמטלטלי דיתמי משעבדי לבעל חוב,
אין כתובת בנין דכרין נוהגת במטלטלין אלא
בקרקעות:

אתיִ ם וְ ׁ ֶשל
לש נ ִָׁשים וָ ֵמתְּ ,כתֻ ְּב ָת ּה ׁ ֶשל זוֹ ָמנֶה וְ ׁ ֶשל זוֹ ָמ ַ
)ד( ִמי ׁ ֶשהָ יָה נָשׂ ּוי ׁ ָש ׁ
אתיִ םֶ ׁ ,של ָמנֶה
יו ׁ ָשם ָמ ַ
זוֹ ְׁשל ֹׁש ֵמאוֹ ת וְ אֵ ין ׁ ָשם אֶ ָּלא ָמנֶה ,חוֹ ְלקוֹ ת ְּב ׁ ָשוֶ ה .הָ ּ
יו
נוֹ טֶ לֶ ת ח ֲִמ ּ ִׁשיםֶ ׁ .של ָמ ַ
אתיִ ם וְ ׁ ֶשל ְׁשל ֹׁש ֵמאוֹ תְׁ ,של ׁ ָֹשה ְׁשל ׁ ָֹשה ׁ ֶשל זָהָ ב .הָ ּ
אתיִ םָ ,מנֶה .וְ ׁ ֶשל ְׁשל ֹׁש
ׁ ָשם ְׁשל ֹׁש ֵמאוֹ תֶ ׁ ,של ָמנֶה נוֹ טֶ לֶ ת ח ֲִמ ּ ִׁשים .וְ ׁ ֶשל ָמ ַ
ְ
ירוָּ ,כך הֵ ן
ֲתו אוֹ הוֹ ִת ּ
ילו לַ ִּכיסִ ּ ,פח ּ
ֵמאוֹ תִׁ ,ש ּ ׁ ָשה ׁ ֶשל זָהָ ב .וְ כֵ ן ְׁשל ׁ ָֹשה ׁ ֶש ִה ִּט ּ
חוֹ ְל ִקין:
רע"ב ) -ד( של זו מנה ושל זו מאתים כו'
 ושלשתן נחתמו ביום אחד .דאי בתלתאיומי ,הקודמת בשטר קודמת בגיבוי .או שלא
הניח אלא מטלטלין ,שאין דין קדימה
במטלטלין :חולקות בשוה  -שהרי כח שלשתן
שוה בשעבוד מנה דבכולהו איכא מנה :היו
שם מאתים  -אין לבעלת מנה שעבוד אלא
במנה ,אבל במנה שני אין שעבוד לשטר של
בעלת מנה :של מנה נוטלת חמשים -
בגמרא פריך ,שלישית מנה היה ראוי שתטול
והיאך נוטלת חמשים שהוא חצי מנה .ומשני,
דמתניתין איירי דאמרה לה בעלת מאתים
לבעלת מנה ,דין ודברים אין לי עמך במנה
המשועבד לך ולא יתמעט חלקך בשבילי,
הלכך היא ובעלת שלש מאות חולקות אותו.

ומפני שלא נתנה בעלת המאתים לבעלת
המנה חלקה במתנה אלא אמרה לה שלא
תריב עמה ובשבילה לא יתמעט חלקה,
לאחר שלקחה בעלת המנה חמשים נשאר
זכות בעלת המאתים שוה עם זכות בעלת
השלש מאות במנה וחצי הנשאר ,וכל אחת
מהן נוטלת ג' דינרי זהב שהן שבעים וחמישה
דינרים של כסף שכל דינר זהב הוא עשרים
וחמשה דינרים של כסף :היו שם שלש מאות
 מנה ראשון משועבד לכולם ,והשני לבעלתמאתים ולבעלת שלש מאות ,והשלישי לבעלת
שלש מאות בלבד :של מנה נוטלת חמשים
ושל מאתים מנה  -כגון דאמרה להו בעלת
שלש מאות לבעלת מנה ולבעלת מאתים ,דין
ודברים אין לי עמכם במנה ,הלכך מנה
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הראשון חולקות בעלת מאתים ובעלת מנה,
נמצאת בעלת מנה נוטלת חמשים ,ומנה השני
חולקות בעלת מאתים ובעלת שלש מאות,
נמצאת בעלת מאתים נוטלת מנה ,חמשים
שחלקה מהמנה הראשון עם בעלת המנה,
וחמשים מהמנה השני שחלקה עם בעלת
השלש מאות .והמנה השלישי נוטלת כולו
בעלת השלש מאות ,נמצאת נוטלת ששה דינרי
זהב שהם מנה ומחצה ,המנה השלישי כולו
שנשאר לה וחצי המנה שחלקה עם בעלת
המאתים .ובגמרא מסיק דמתניתין רבי נתן
היא ואינה הלכה ,דאמר רבי אין אני רואה
דבריו של רבי נתן בזה ,אלא חולקות בשוה,
דהואיל וכל נכסיו אחראין לכתובה כל שלשת
המנים משועבדים לבעלת המנה כשאר
חברותיה ,עד שתגבה כל כתובתה ,הלכך

חולקות בשוה ,וכך נוטלת בעלת המנה כמו
בעלת המאתים ושלש מאות .אבל בשלשה
שהטילו מעות לכיס זה מנה וזה מאתים וזה
שלש מאות דהתם שבח שהשביחו מעותיהן
קא שקלי ,דינא הוא שכל אחד יטול לפי
מעותיו .ודוקא כשהשביחו מחמת המעות
עצמן כגון שנשתנה המטבע או הוסיפו עליו
או פחתו אז חולקים השבח וההפסד לפי
הממון .אבל אם קנו סחורה מן המעות
שהטילו לכיס והרויחו בסחורה או הפסידו,
אין מחלקים הריוח וההפסד אלא לפי מספר
השותפין ולא לפי הממון ,וכך נוטל בהפסד
ובשבח מי שנותן בכיס מעות מועטים כמו
אותו שנתן מעות מרובים אם לא התנו תחלה
שיחלקו לפי ממון .וכן דנים בכל בתי דינים:

ושנִ יָּה
אשוֹ נָה קוֹ ֶד ֶמת ִל ְׁשנִ יָּהְׁ ּ ,
)ה( ִמי ׁ ֶשהָ יָה נָשׂ ּוי אַ ְר ַּבע נ ִָׁשים וָ ֵמת ,הָ ִר ׁ
ישית,
ושנִ יָּה ִל ְׁש ִל ִׁ
נִש ַּב ַעת ִל ְׁשנִ יָּהְׁ ּ ,
אשוֹ נָה ְׁ
יעית .הָ ִר ׁ
ישית ִל ְר ִב ִ
וש ִל ִׁ
ישיתְׁ ּ ,
ִל ְׁש ִל ִׁ
בועהֶּ .בן ַנ ּנָס אוֹ ֵמר ,וְ ִכי
יעית נִ ְפ ַר ַעת ׁ ֶשלּ ֹא ִב ְׁש ּ ָ
יעית ,וְ הָ ְר ִב ִ
ישית ִל ְר ִב ִ
וש ִל ִׁ
ּ ְׁ
יו יוֹ צְ אוֹ ת
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ִהיא אַ חֲרוֹ נָה נִ שְׂ ּ ֶכ ֶרת ,אַ ף ִהיא לֹא ִת ּ ָפ ַרע אֶ ָּלא בִ ְׁש ּ ָ
בועה .הָ ּ
ְ
יו
ּ ֻכ ָּלן ְּביוֹ ם אֶ חָ דָּ ,כל הַ ּקוֹ ֶד ֶמת לַ חֲבֶ ְר ּ ָת ּה אֲפִ לּ ּו ׁ ָש ָעה אַ חַ ת ,ז ְָכ ָתה .וְ כָ ך הָ ּ
יו כֻ ָּלן יוֹ צְ אוֹ ת ְּב ׁ ָש ָעה אַ חַ ת וְ אֵ ין ׁ ָשם אֶ ָּלא ָמנֶה
ירושלַ יִ םָ ׁ ,שעוֹ ת .הָ ּ
כוֹ ְת ִבין ִּב ּ ׁ ָ
חוֹ ְלקוֹ ת ְּב ׁ ָשוֶה:
רע"ב ) -ה( הראשונה קודמת לשניה -
אותה שזמן כתובתה מוקדם קודמת לשניה
שזמנה מאוחר .וכן כולם :הראשונה נשבעת
לשניה  -אם שניה טוענת השבעי לי שלא
גבית משל בעלי כלום ,דלמא לא ישאר לי
ממה שאגבה כתובתי .ואף שלישית תאמר כן
לשניה ,ורביעית לשלישית .אבל הרביעית
נפרעת שלא בשבועה ,וכגון שאין שם יורש
בעל חוב אחר שישביעה :בן ננס אומר כו' -
פלוגתייהו דת"ק ובן ננס מפרש בגמרא כגון
שנמצאת שדה אחת מאלו השדות שגבו השלש
נשים הראשונות ,שאינה שלו ,שנודע שגזלה
וסוף שיבואו בעליה ויטלוה ,וכשבאה
הרביעית לגבות כתובתה משדה רביעית באה

זאת ואומרת לה למחר יבא הנגזל ויטול
שדהו מידי ,רצוני שתשבעי לי שלא גבית
כתובתיך בחיי הבעל .תנא קמא סבר בעל
חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה לא גבה,
הלכך למה תשבע ,אם יבא הנגזל ויטרוף מזו
תחזור היא על הרביעית ותטול ממנה מה
שגבתה ,דהויא לה רביעית בעל חוב מאוחר.
ובן ננס סבר ,בעל חוב מאוחר שקדם וגבה,
מה שגבה גבה ,ואם תחזיק זאת אין השלישית
יכולה לחזור עליה ,ולכך תשבע לה שלא
גבתה מנכסי בעלה כלום .והלכה כתנא מא.
וממילא שמעינן שאם תפסה מטלטלין
שצריכה לישבע לדברי הכל כיון שאין דין
קדימה במטלטלין ומה שגבה גבה:

אשוֹ נָה לַ לּ וֹ קֵ חַ ִ ּדין
הו וְ כָ ְתבָ ה ִר ׁ
ומכַ ר אֶ ת ָ ׂ
)ו( ִמי ׁ ֶשהָ יָה נָשׂ ּוי ְׁש ּ ֵתי נ ִָׁשים ּ ָ
ש ֵד ּ
אשוֹ נָה ִמן הַ ּ ְׁשנִ ּיָה וְ הַ לּ וֹ קֵ חַ
ודבָ ִרים אֵ ין ִלי ִע ּ ָמ ְך ,הַ ּ ְׁשנִ יָּה מוֹ צִ יאָ ה ֵמהַ לּ וֹ קֵ חַ וְ הָ ִר ׁ
ְּ
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אשוֹ נָה ,וְ חוֹ זְ רוֹ ת ח ֲִלילָ ה ַעד ׁ ֶשיַּעֲ שׂ ּו ְפ ׁ ָש ָרה ּ ֵבינֵיהֶ ם .וְ כֵ ן ַּב ַעל חוֹ ב .וְ כֵ ן
ִמן הָ ִר ׁ
ִא ּ ׁ ָשה ַּבעֲ לַ ת חוֹ ב:
רע"ב ) -ו( וכתבה ראשונה ללוקח וכו' -
וכגון שקנו מידה .ובגמרא פריך ,ותימא נחת
רוח עשיתי לבעלי .ומשני ,כגון שמכר הבעל
שדה זו לאיש אחר קודם לזה ולא רצתה
האשה לחתום לו ,ולזה חתמה ,דאם איתא
דנחת רוח עושה לבעלה היתה חותמת
לראשון :פשרה  -ביצוע .לא כולו לזה ולא
כולו לזה .ולשון פושרין הוא ,לא חמים ולא
קרים :וכן בעל חוב  -ושני לקוחות .ראובן
נושה בשמעון מנה ולו שתי שדות ומכרן
לשנים זו בחמשים וזו בחמשים וכתב בעל
חוב ללוקח שני דין ודברים אין לי עמך ,בעל

גמרא

חוב נוטל מיד הראשון ,שהרי אינו יכול לומר
לו הנחתי לך מקום שתגבה ממנו ,שחובו כנגד
שניהם ולוקח ראשון מוציא מיד השני ,ובעל
חוב חוזר ומוציא אף זו מן הראשון ,ולוקח
שני מבעל חוב ,וחוזרין חלילה עד שיעשו
פשרה :וכן אשה בעלת חוב  -שהיה לה
כתובתה על בעלה ומכר שתי שדותיו לשנים
ואין בשניהם אלא כדי כתובתה ,וכתבה לשני
דין ודברים אין לי עמך ,האשה מוציאה מיד
לוקח ראשון ,והוא מן השני ,והשני מן האשה
]והאשה מן הראשון[ ולוקח ראשון מיד השני,
וחוזרים חלילה:

 -כתובות דף נ' ע"א

אמר רבי יוסי בר חנינא באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי
בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות אשכחיה רב יצחק בר יוסף לר'
אבהו דהוה קאי באוכלוסא דאושא אמר ליה מאן מרה דשמעתא דאושא
אמר ליה רבי יוסי בר חנינא תנא מיניה ארבעין זימנין ודמי ליה כמאן
דמנחא ליה בכיסתיה אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת וכי אפשר
לעשות צדקה בכל עת דרשו רבותינו שביבנה ואמרי לה רבי אליעזר זה
הזן בניו ובנותיו כשהן קטנים רבי שמואל בר נחמני אמר זה המגדל יתום
ויתומה בתוך ביתו ומשיאן הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד רב הונא
ורב חסדא חד אמר זה הלומד תורה ומלמדה וחד אמר זה הכותב תורה
נביאים וכתובים ומשאילן לאחרים וראה בנים לבניך שלום על ישראל אמר
רבי יהושע בן לוי כיון שבנים לבניך שלום על ישראל דלא אתי לידי
חליצה ויבום רבי שמואל בר נחמני אמר כיון שבנים לבניך שלום על דייני
ישראל דלא אתי לאינצויי:
רש"י על הגמרא
שמכרה בנכסי מלוג  -הקרן :הבעל מוציא
 דשויוהו רבנן כלוקח והוא לוקח ראשון:]באוכלוסא  -אסיפת בני אדם[ :תנא מיניה
 דר' יוסי בר חנינא מרה הוא :זה הזן בניוובנותיו קטנים  -שתמיד יום ולילה הן עליו
והיא צדקה שאינו חיוב עליו בהם :הון ועושר
בביתו  -שאין הממון כלה ואעפ"כ צדקתו

עומדת לעד :זה הלומד תורה ומלמדה -
מתקיימת בו הרי הון ועושר בביתו וצדקתו
עומדת לעד על שטרח ללמד לתלמידים :זה
הכותב כו'  -הספרים קיימים לו שאינם
כלים וצדקתו עומדת לעד :לאינצויי  -מי
קרוב וקודם בנחלה:
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זוהר

– שמיני דף מ' ע"א

תו יֵין נְ ִסיכָ ם .זַ ָּכ ִאין
ִר ִּבי יִ צְ חָ ק ּ ָפ ַתח) ,דברים לב( א ׁ ֶ
לו יִ ְׁש ּ ּ
ֲשר חֵ לֶ ב זְ בָ חֵ ימוֹ יֹאכֵ ּ
ְ
הוא ָּב ֵעי ְלקַ ְ ּד ׁ ָשא לוֹ ןָ ּ .תא ֲחזֵי
ישין ,וְ ּ ְ
ינון קַ ִ ּד ִׁ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ינון יִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּד ִא ּ ּ
ִא ּ ּ
הוא ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתיְּ ,בגִ ין
יִ שְׂ ָראֵ ל קַ ִ ּד ִׁ
ישיןָּ ,כל חַ יֵּי ָע ְל ָמא ְ ּדי ְַר ִתין ,כּ ָֹּלא ּ ַת ְליָין ְּבהַ ּ
ארי )ואקרי יין(
הוא א ֲַתרּ ְ ,דיַיִ ן ְ ּד ִמנְ ְט ָרא ׁ ָש ֵ
יהו חַ יִ ּין ְ ּדכ ָֹּלאְ ,ל ֵע ָּ
ילא וְ ַת ּ ָתא ,וְ ּ
ְּד ִא ּ
דושא ְלכ ָֹּלא .וְ יַיִ ן ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל ְּבגִ ין יַיִ ן ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל אָ ח ֳָרא ,וְ ָדא
וק ּ ׁ ָ
ומ ּ ַת ּ ָמן נ ְָפ ִקין חַ יִ ּין ּ ְ
ִּ
ְ
ובגִ ין ָּכך ִא ְק ֵרי ֵעץ חַ יִ ים,
ילאֵּ ,ביהּ נ ִָטיל חַ יִ ּיןְ ּ ,
ְּב ָדא ּ ַת ְליָאְּ .דהָ א יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ֵע ָּ
יה
אֲתר ְ ּד ִא ְק ֵרי חַ יִ ּים ,וְ נַפְ קֵ י ִמ ּ ַת ּ ָמן חַ יִ ּין ,וְ ַעל ָ ּדא ְמבָ ְר ִכין לֵ ּ
ַ
הוא
ֵעץ ֵמהַ ּ
ְ
הוא ְּביַיִ ן .וְ יַיִ ן ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל ְל ַת ּ ָתא ְּכהַ אי ּגַ וְ ונָא:
ְ ּל ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יה יִ ְס ְּתאָ ב,
ומאן ְ ּדקָ ִריב ַּבהֲ ֵד ּ
יהו ְמסָ אָ בַ ּ ,
עוֹ בֵ ד עֲ בוֹ ַדת כּ וֹ כָ ִבים ּ ַ
ומזָּלוֹ תּ ְ ,ד ִא ּ
יהו ָע ִביד.
הוא יַיִ ן ְ ּד ִא ּ
ַּכד יִ ְק ַרב ְּביַיִ ן ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל ,הָ א ִא ְס ְּתאַ ב וְ אָ ִסירָּ ,כל ׁ ֶש ּ ֵכן הַ ּ
הוא ִּב ְלחוֹ דוֹ י ,אֶ ָּלא ָּכל ַמה ְ ּד ָעבְ ֵדי יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ַת ּ ָתא,
וְ ַעל ָ ּדא לָ א ּ ֵת ָ
ימא ְ ּד ָדא ּ
דוגְ ָמא ְ ּדיַיִ ן
דוגְ ָמא ִ ּד ְל ֵע ָּ
ילאָּ ,כל ׁ ֶש ּ ֵכן יַיִ ןְּ ,דקָ אֵ י ַּבאֲ ַתר ִע ָּלאָ הּ ּ ,
הוא ְּכ ֵעין ּ ּ
כּ ָֹּלא ּ
ְּד ִמנְ ְט ָרא:
ושהְּ ,כגַ וְ ונָא
ְּבגִ ין ַּכ ְך יִ שְׂ ָראֵ ל ׁ ַש ְתיָין יַיִ ן ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ לְּ ,ד ִא ְת ָע ִביד ַּכ ְדקָ א ֲחזֵי ִּב ְקד ּ ּ ׁ ָ
ישא ,וְ לָ א
הוא יַיִ ן ִע ָּלאָ ה קַ ִ ּד ׁ ָ
ְּדיִ שְׂ ָראֵ ל ְל ֵע ָּ
ילאּ ְ ,ד ׁ ָשתֵ י וְ ִא ְׁש ּ ָת ְר ׁ ָשא וְ ִא ְת ָּב ְרכָ א ְּבהַ ּ
יה ׁ ַש ְריָא
אֲבותאְּ ,דהָ א ֵּב ּ
ּ ָ
ומ ִּס ְט ָרא ִ ּד ְמסָ
בותאִ ּ ,
ׁ ָש ָתאן יַיִ ן ְ ּד ִא ְת ָע ִביד ִּב ְמסָ אֲ ּ ָ
יה )בהדייהו(ִ ,א ְס ְּתאַ ב
ומאן ְ ּד ׁ ָש ֵתי לֵ ּ
אֲבותא) .ולאו הוא מסטרא דישראל( ּ ַ
ּ ָ
רוחָ א ִ ּד ְמסָ
ּ
חולָ קָ א
ּ
יה
הוא ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל ,וְ לֵ ית לֵ ּ
ּ
יהו ,וְ לָ או
יה ,וְ ִא ְס ְּתאַ ב ִא ּ
רוחֵ ּ
ּ
יהו:
הוא ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי ,יַיִ ן ְ ּד ִמנְ ְט ָרא ִא ּ
ְּב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתיּ ְ .דהָ א הַ ּ
אֲתר
ישיןַּ ,ב ְעיָין ְלנ ְַט ָרא ָ ּדא ַעל כּ ָֹּלאְּ ,בגִ ין ְ ּד ִא ְת ְק ׁ ַשר ַּב ַ
וְ ַעל ָ ּדא יִ שְׂ ָראֵ ל קַ ִ ּד ִׁ
ְ
ְ
ְ
הוא י ִַּתיר ִמכּ ָֹּלאְּ ,בגִ ין
ובגִ ין ָּכךְּ ,ביַיִ ן ִא ְת ְּב ִריך ּ ְ
ְ ּד ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתיְ ּ .
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ימינָא .וְ כַ ד
יה ִא ְת ְּכ ִליל ִּב ִ
ותא ִ ּדילֵ ּ
ובגוֹ חֶ ְדוָ ָ
יהו חַ ֵ ּדי ְל ִס ְט ָרא שְׂ ָמאלָ אְ ּ ,
ְ ּד ִא ּ
הו
ִא ְת ָע ִביד כּ ָֹּלא יְ ִמינָאְּ ,כ ֵדין ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
ידוּ ,ובִ ְר ָּכאן ִמ ְׁש ּ ַת ְּכחֵ י ְּבכֻ ְ ּל ּ
ישא ְּבחֵ ּ
ילא ,וְ ַעל ָ ּדא ְמז ּ ְַמנֵי יַיִ ן לָ קֳ בֵ יל
ובעוֹ בָ ָדא ִ ּד ְל ַת ּ ָתא יִ ְּת ַער עוֹ בָ ָדא ִ ּד ְל ֵע ָּ
ָע ְל ִמיןְ ּ .
יַיִ ן:
ירו ִ ּדילֵ יהּ
ילאָּ ,ב ֵעי ְלנ ְַט ָרא לֵ ּ
יהו ְמנ ְַט ָרא ְל ֵע ָּ
ְּ
יה ְל ַת ּ ָתא ,וְ כָ ל נְ ִט ּ
ובגִ ין ְ ּד ִא ּ
אֲבותא ,יִ ְס ְּתאָ ב
ּ ָ
יה ְל ַת ּ ָתא ְּב ִס ְט ָרא ִ ּד ְמסָ
ומאן ְ ּדפָ גִ ים לֵ ּ
הוא ְליִ שְׂ ָראֵ לַ ּ ,
ְק ּ ּ ׁ ָ
דושה ּ
הוא יַיִ ן
ַ
חולָ קָ א ְּב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי,
יה
יהו ְּבהַ אי ָע ְל ָמא ,וְ לֵ ית לֵ ּ
אֲתר ְ ּדהַ ּ
ּ
ִא ּ
תי) .דף מ' ע"ב(
הוא ְל ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵ
הוא לָ א נ ִָטיר לֵ ּ
יה ,לָ א יִ ְתנְ ַטר ּ
ְּד ִמנְ ְט ָרא ׁ ַש ְריָאּ .
הוא יַיִ ן
אֲבון לֵ ּ
הוא סָ ִאיב לֵ ּ
חולָ קָ א ְּבהַ ּ
הוא ָע ְל ָמא ,לָ א יְ הֵ א לֵ יהּ ּ
יה ְּבהַ ּ
יה ,יִ ְס ּ
ּ
דושה ִע ָּלאָ ה ,וְ נ ְַט ֵרי
יהו ִּב ְק ּ ּ ׁ ָ
נון יִ שְׂ ָראֵ לּ ִ ,ד ְמקַ ְ ּד ׁ ֵשי נ ְַפ ׁ ַשיְ ּ
ְ ּד ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי .ז ַָּכ ִאין ִאי ּ ּ
ַמה ְ ּד ִאצְ ְט ִר ְ
ינון
יך ְל ִא ְתנ ְַט ָראְ ּ ,
ירו ִע ָּלאָ ה ָ ּדא .זַ ָּכ ִאין ִא ּ ּ
ומקַ ְ ּד ׁ ֵשי ְל ַמ ְל ָּכא ִּבנְ ִט ּ
וב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי:
ְּב ָע ְל ָמא ֵ ּדין ּ ְ
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חק לישראל – פרשת שמיני יום ג'
הלכה – הרמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק ב'
)יד( כל שיעורי הנסכים האמורין בספר יחזקאל ומנין אותן הקרבנות וסדרי העבודה
הכתובים שם כולם מלואים הן ואין נוהגין לדורות אלא הנביא צוה ופירש כיצד יהיו
מקריבין המלואין עם חנוכת המזבח בימי המלך המשיח כשיבנה בית שלישי:
)טו( וכשם שהקריבו הנשיאים בחנוכת המזבח דברים שאין כמותן לדורות והקריבו
בשבת כך הנשיא מקריב חנוכתו בשבת לעתיד כאשר מפורש שם וכן קרבנות שהקריבו
בימי עזרא הבאים מהשבי מלואים היו ואינן נוהגין לדורות אבל דברים הנוהגים
לדורות הם דברי תורה שפירשנו כמו שהעתיקום מפי משה רבינו אין להוסיף עליהם
ואין לגרוע:

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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