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חק לישראל – פרשת שמיני יום ד'
תורה -

ויקרא פרק ט'

שהָ ַּכ ּ ִמ ְׁש ּפָ ט:
שהָ ּ ַכ ּ ִמ ְׁש ּ ָפט) :טז( וַ יּ ְַק ֵרב אֶ ת הָ עֹלָ ה וַ ַיּעֲ ֶ ׂ
)טז( וַ יּ ְַק ֵרב אֶ ת הָ עֹלָ ה וַ יַּעֲ ֶ ׂ

)טז( וְ קָ ֵרב

יָת עֲ לָ ָתא וְ ָע ְב ַד ּה ִּכ ְדחָ זֵי:

)יז( וַ יּ ְַק ֵרב אֶ ת הַ ּ ִמנְחָ ה וַ יְ ַמ ֵּלא כַ ּפוֹ ִמ ּ ֶמ ּנָה וַ יּ ְַקטֵ ר ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ִמ ְ ּלבַ ד עֹלַ ת
לבַ ד עֹלַ ת הַ בּ ֹקֶ ר) :יז(
הַ בּ ֹקֶ ר) :יז( וַ יּ ְַק ֵרב אֶ ת הַ ּ ִמנְ חָ ה וַ יְ ַמ ּלֵ א כַ ּפוֹ ִמ ּ ֶמ ּנָה וַ ַיּ ְקטֵ ר ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ִמ ְ ּ
יה ִמ ּנ ַּה וְ אַ ּ ֵסק ַעל ַמ ְד ְּבחָ א ַּבר ֵמעֲ לַ ת צַ ְפ ָרא:
וְ קָ ֵרב יָת ִמנְ חָ ָתא ו ְּמלָ א יְ ֵד ּ

או ְּבנֵי אַ הֲ רֹן
)יח( וַ יִ ּ ְׁשחַ ט אֶ ת הַ ּ ׁשוֹ ר וְ אֶ ת הָ אַ יִ ל זֶבַ ח הַ ּ ְׁשלָ ִמים א ׁ ֶ
ֲשר לָ ָעם וַ יּ ְַמצִ ּ
הו ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ סָ ִביב) :יח( וַ יִ ּ ְׁשחַ ט אֶ ת הַ ּ ׁשוֹ ר וְ אֶ ת הָ אַ יִ ל זֶבַ ח
אֶ ת הַ ָ ּדם אֵ לָ יו וַ יִ ּזְ ְרקֵ ּ
הו ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ָס ִביב) :יח( וּנְ כֵ ס
או ְ ּבנֵי אַ הֲ רֹן אֶ ת הַ ָ ּדם אֵ לָ יו וַ יִ ּזְ ְרקֵ ּ
הַ ּ ְׁשלָ ִמים אֲ ׁ ֶשר לָ ָעם וַ ַיּ ְמ ִצ ּ
יה ַעל ַמ ְד ְּבחָ א ְסחוֹ ר
יה וּזְ ָרקֵ ּ
יָת ּתוֹ ָרא וְ יָת ִ ּד ְכ ָרא נִ ְכסַ ת קו ְּד ׁ ַש ּיָא ִ ּדי ְל ַע ּ ָמא וְ אַ ְמ ִטיא ּו ְּבנֵי אַ הֲ רֹן יָת ְ ּד ָמא לֵ ּ
ְסחוֹ ר:

)יט( וְ אֶ ת הַ חֲלָ ִבים ִמן הַ ּ ׁשוֹ ר ּו ִמן הָ אַ יִ ל הָ אַ ְליָה וְ הַ ְמכַ ּ ֶסה וְ הַ ְּכלָ יֹת וְ י ֶֹת ֶרת הַ ָּכבֵ ד:
ֹת ֶרת הַ ָּכבֵ ד:
ומן הָ אַ יִ ל הָ אַ ְל ָיה וְ ַה ְמכַ ּסֶ ה וְ הַ ְּכלָ יֹת וְ י ֶ
)יט( וְ אֶ ת הַ חֲלָ ִבים ִמן הַ ּ ׁשוֹ ר ּ ִ

)יט( וְ יָת

יתא וְ חָ פֵ י גַ ָ ּוא וְ כָ ְל ֵי ָתא וַ חֲצַ ר ַּכבְ ָ ּדא:
ּ ַת ְר ַּב ּיָא ִמן ּתוֹ ָרא ו ִּמן ִ ּד ְכ ָרא אֲ ִל ָ

ימו אֶ ת
)כ( וַ יָּשִׂ
ימו אֶ ת הַ חֲלָ ִבים ַעל הֶ חָ זוֹ ת וַ יּ ְַקטֵ ר הַ חֲלָ ִבים הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחָ ה) :כ( וַ יָּשִׂ ּ
ּ
הַ ֲחלָ ִבים ַעל הֶ חָ זוֹ ת וַ יַ ּ ְקטֵ ר הַ חֲלָ ִבים הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחָ ה:

)כ( וְ ׁ ַש ִּויא ּו יָת ּ ַת ְר ַּב ּיָא ַעל חֶ ְדוָ ָתא וְ אַ ּ ֵסק ּ ַת ְר ַּב ָ ּיא

ְל ַמ ְד ְּבחָ א:

אֲשר צִ וָ ּה
נופָ ה ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ַּכ ׁ ֶ
)כא( וְ אֵ ת הֶ חָ זוֹ ת וְ אֵ ת ׁשוֹ ק הַ יּ ִָמין הֵ נִ יף אַ הֲ רֹן ְּת ּ
משה:
נופָ ה ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ַּכ ֲא ׁ ֶשר צִ וָ ּ ה ׁ ֶ
ֶׁ
משה) :כא( וְ אֵ ת הֶ חָ זוֹ ת וְ אֵ ת ׁשוֹ ק הַ יָ ּ ִמין הֵ נִ יף אַ הֲ רֹן ְּת ּ
ֹשה:
קֳדם יְ ָי ְּכ ָמא ִדי פַ ִ ּקיד מ ׁ ֶ
אֲר ָמא ָ
אֲרם אַ הֲ רֹן ָ
יַמינָא ֵ
)כא( וְ יָת חֶ ְדוָ ָתא וְ ָית ׁשוֹ קָ א ְד ּ ִ

רש"י
)טז( ויעשה כמשפט  -המפורש בעולת נדבה
בויקרא )ביצה כ(:
)יז( וימלא כפו  -היא קמיצה :מלבד עלת
הבקר  -כל אלה עשה אחר עולת התמיד:

נביא

)יט( והמכסה  -חלב המכסה את הקרב:
)כ( וישימו את החלבים על החזות  -לאחר
התנופה נתנן כהן המניף לכהן אחר להקטירם
נמצאו העליונים למטה:

– שמואל ב' פרק ו' טז'-כא'

אול נִ ְׁש ְקפָ ה ְּב ַעד הַ חַ לּ וֹ ן וַ ּ ֵת ֶרא
)טז( וְ הָ יָה אֲרוֹ ן יְ הֹוָ ה ָּבא ִעיר ָ ּדוִ ד ּ ִ
ומיכַ ל ַּבת ׁ ָש ּ
ומכַ ְר ּ ֵכר ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה וַ ִּתבֶ ז לוֹ ְ ּב ִל ָּב ּה) :טז( והוה ארונא דיי
אֶ ת הַ ּ ֶמלֶ ְך ָ ּדוִ ד ְמפַ זֵּז ּ ְ
אתא לקרתא דדוד ומיכל בת שאול אסתביאת מן חרכא וחזת ית מלכא דוד מרקד
ומשבח קדם יי ובסרת עלוהי בלבה:

אֲשר נ ָָטה לוֹ ָ ּדוִ ד
גו אֹ תוֹ ִּב ְמקוֹ מוֹ ְּבתוֹ ְך הָ אֹ הֶ ל ׁ ֶ
או אֶ ת אֲרוֹ ן יְ הֹוָ ה וַ ַ ּי ִּצ ּ
)יז( וַ ּי ִָב ּ
ושלָ ִמים) :יז( ואיתיאו ית ארונא דיי ואקימו יתיה
וַ יּ ַַעל ָ ּדוִ ד עֹלוֹ ת ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ּ ְׁ

באתריה בגו משכנא די פרס ליה דוד ואסיק דוד עלון קדם יי ונכסת קודשין:
)יח(

וַ יְ כַ ל ָ ּדוִ ד ֵמהַ עֲ לוֹ ת הָ עוֹ לָ ה וְ הַ ּ ְׁשלָ ִמים וַ יְ בָ ֶר ְך אֶ ת הָ ָעם ְּב ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת:

)יח( ושיצי דוד מלאסקא עלתא ונכסת קודשיא ובריך ית עמא בשמא דיי צבאות:

כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

2

חק לישראל – פרשת שמיני יום ד'
יש חַ ַּלת לֶ חֶ ם
יש וְ ַעד ִא ּ ׁ ָשה ְל ִא ׁ
)יט( וַ יְ חַ ֵּלק ְלכָ ל הָ ָעם ְלכָ ל הֲמוֹ ן יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ֵמ ִא ׁ
יש ְלבֵ יתוֹ ) :יט( ופליג לכל
ישה אֶ חָ ת וַ יֵּלֶ ְך ָּכל הָ ָעם ִא ׁ
אַ חַ ת וְ אֶ ְׁש ּ ָפר אֶ חָ ד וַ ֲא ִׁש ׁ ָ
עמא לכל המונא דישראל מגבר ועד אתתא לגבר גרצתא דלחם חדא ופלוג חד ומנתא
חדא ואזל כל עמא גבר לביתיה:

ֹאמר ַמה
אול ִל ְק ַראת ָ ּדוִ ד וַ ּת ֶ
)כ( וַ יּ ׁ ָ
ָשב ָ ּדוִ ד ְלבָ ֵר ְך אֶ ת ּ ֵביתוֹ וַ ּ ֵתצֵ א ִמיכַ ל ַּבת ׁ ָש ּ
אֲשר נִ גְ לָ ה הַ ּיוֹ ם ְל ֵעינֵי אַ ְמהוֹ ת עֲ בָ ָדיו ְּכ ִה ּגָ לוֹ ת
ֶׁ
נִּ ְכ ַּבד הַ ּיוֹ ם ֶמלֶ ְך יִ שְׂ ָראֵ ל
נִגְ לוֹ ת אַ חַ ד הָ ֵר ִקים) :כ( ותב דוד לברכא ית אנש ביתיה ונפקת מיכל בת שאול לקדמות דוד
ואמרת מה אתיקר יומא דין מלכא דישראל דאתגלי יומא דין לעיני אמהת עבדוהי כמא דחליץ ומתגלי
חד מן סריקיא:

אֲשר ָּבחַ ר ִּבי ֵמאָ ִב ְ
ומ ָּכל ּ ֵביתוֹ ְלצַ ּוֹת
יך ּ ִ
ֹאמר ָ ּדוִ ד אֶ ל ִמיכַ ל ִלפְ נֵי יְ הֹוָ ה ׁ ֶ
)כא( וַ יּ ֶ
אֹ ִתי נָגִ יד ַעל ַעם יְ הֹוָ ה ַעל יִ שְׂ ָראֵ ל וְ שִׂ חַ ְק ִּתי ִלפְ נֵי יְ הֹוָ ה) :כא( ואמר דוד למיכל
קדם יי די איתרעי בי מאבוך ומכל ביתיה לפקדא יתי למהוי מלכא על עמא דיי על
ישראל ושבחית קדם יי:

רש"י
)יט( ואשפר  -אחד מששה בפר )פסחים לו
ב( .אשישה אחת  -גרבא דחמרא )שם(:

כתובים

)כ( אחד הרקים  -תי' יונתן חד מן סריקיא
)לשון תרגום יונתן(:

 -משלי פרק כג' כב'-כז'

ְׁש ַמע ְלאָ ִב ָ
זָקנָה ִא ּ ֶמ ָך:
בוז ִּכי ְ
יך זֶה יְ לָ ֶד ָך וְ אַ ל ּ ָת ּ

)כב(
תשוט מטול דסיבת אמך:

ובינָה:
ומוסָ ר ּ ִ
א ֶ
ֱמת ְקנֵה וְ אַ ל ִּת ְמכּ ֹר חָ ְכ ָמה ּ ּ

)כג(
ומרדותא וביונא:

דיק יוֹ לֵ ד
)כד( גִּ ול }גִּ יל{ יָגִ ול }יָגִ יל{ אֲ ִבי צַ ִ ּ
נדוץ אבוי דצדיקא ומן דמוליד חכימא נחדי ביה:

)כב( קבל מן אבוך דין ילדך ולא

)כג( קושטא קני ולא תזבין חכמתא

}וְ יוֹ לֵ ד{ חָ כָ ם

)כה( יִ שְׂ ַמח אָ ִב ָ
יך וְ ִא ּ ֶמ ָך וְ ָתגֵל יוֹ לַ ְד ּ ֶת ָך:
)כו( ְּתנָה ְבנִ י ִל ְּב ָך ִלי וְ ֵעינ ָ
ֶיך ְ ּד ָרכַ י ִּתרֹצְ נָה } ִּת ּצ ְֹרנָה{:

ויִ שְׂ ַמח

}יִ שְׂ ַמח{ בּ וֹ :

)כד( מדוץ

)כה( יחדי אבוך ואמך ותדוץ תולדתך:
)כו( הב לי ברי לבך ועינך תנטרן

ארחתי:

ובאֵ ר צָ ָרה נ ְָכ ִריָּה:
)כז( ִּכי ׁש ּוחָ ה עֲ מֻ ּקָ ה זוֹ נָה ּ ְ

)כז( מטול דגומצא עמיקא זניתא ובירא דעקא

נוכריתא:

רש"י
)כג( אמת קנה  -ואם לא תמצא ללמוד בחנם
למוד בשכר ואל תאמר כשם שלמדתי בשכר

כך אלמדנה בשכר:
)כז( ובאר צרה  -אשטריינ"א בלעז:
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חק לישראל – פרשת שמיני יום ד'
משנה

– בבא בתרא פרק ו'

יותן.
חו ,וַ אֲ ִפלּ ּו ז ֶַרע ּ ִפ ְׁש ּ ָתן ,אֵ ינוֹ חַ יָּב ְּבאַ ח ֲָר ּ ָ
)א( הַ ּמוֹ כֵ ר ּ ֵפרוֹ ת לַ חֲבֵ רוֹ וְ לֹא צִ ּ ְמ ּ
יותן:
ַר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר ,ז ְֵרעוֹ נֵי גִ ּנָה ׁ ֶשאֵ ינָן ֶנאֱכָ ִלין ,חַ יָּב ְּבאַ ח ֲָר ּ ָ
רע"ב ) -א( המוכר פירות  -סתם ולא
פירש לאכילה או לזריעה :אפילו זרע פשתן
 דרובא קונים אותו לזריעה .מצי למימר אנילאכילה מכרתיו דאין הולכים בממון אחר
הרוב :רשב"ג אומר וכו'  -בגמ' מוקי כולה
מתניתין אליבא דרשב"ג וחסורי מחסר' והכי

קתני .אפילו זרע פשתן אינו חייב באחריותן.
הא זרעוני גינה שאינן נאכלין חייב באחריותן
דברי רשב"ג .שרבן שמעון ב"ג אומר זרעוני
גינה שאינן נאכלין חייב באחריותן .דהוי מקח
טעות דודאי לזריע' זבנינהו:

)ב( הַ ּמוֹ כֵ ר ּ ֵפרוֹ ת לַ חֲבֵ רוֹ ֲ ,ה ֵרי זֶה ְמקַ ּ ֵבל ָעלָ יו רֹבַ ע ִט ּנוֹ פֶ ת לַ ְּסאָ הְּ .תאֵ נִ ים,
שר קוֹ ְססוֹ ת
שר ְמתֻ ָּלעוֹ ת לַ ּ ֵמאָ הַ .מ ְר ּ ֵתף ׁ ֶשל יַיִ ןְ ,מקַ ֵּבל ָעלָ יו ֶע ֶ ׂ
ְמקַ ּ ֵבל ָעלָ יו ֶע ֶ ׂ
שר ּ ִפיטַ ְסיָאוֹ ת לַ ֵמאָ ה:
לַ ּ ֵמאָ ה .קַ נְ קַ נִּ ים בַ ּ ׁ ָשרוֹ ןְ ,מקַ ֵּבל ָעלָ יו ֶע ֶ ׂ
רע"ב ) -ב( המקבל פירות  -שקנה תבואה
מחברו .הלוקח מקבל עליו רובע טנופת לכל
סאה .דדרך תבואה בכך ולא יותר :עשר
מתולעות  -אכולות מתולעים לכל מאה.
דהיינו א' מעשר :קוססות  -יין רע אם
המרתף של חביות גדולות מקבל עליו עשר
חביות גדולות ואם המרתף של כדות מקבל
עליו י' כדות .ודוקא כשאמר מרתף זה אני
מוכר לך ולמקפה כלומר לשום בתוך התבשיל
אבל אם אמר מרתף של יין אני מוכר לך

למקפה צריך ליתן לו יין שכלו יפה שייך של
מקפה צריך שיהיה יפה ומתקיים שאין
מסתפקים ממנו אלא מעט מעט .ואם אמר
סתם .יין אני מוכר לך .ולא זכר למקפה נותן
לו יין בינוני הנמכר בחנות .ואם אמר מרתף
זה אני מוכר לך .ולא הזכיר יין .אפילו כולו
חומץ הגיעו :קנקני' בשרון  -בארץ המישור:
מקבל עליו י' פיטסיאות  -שאינן מבושלות
כל צרכן .והן שואבות היין ומזיעות אותו:

ָדוע ׁ ֶשיֵּינוֹ ַמ ְח ִמיץ,
יותוֹ  .וְ ִאם י ּ ַ
)ג( הַ ּמוֹ כֵ ר יַיִ ן לַ חֲבֵ רוֹ וְ הֶ ְח ִמיץ ,אֵ ינוֹ חַ ּיָב ְּבאַ ח ֲָר ּ
ָ
שם אֲ נִ י מוֹ כֵ ר ְלך ,חַ יָּב ְלהַ עֲ ִמיד לוֹ
עות .וְ ִאם אָ ַמר לוֹ יַיִ ן ְמבֻ ּ ָ ׂ
הֲ ֵרי זֶה ֶמקַ ח ָט ּ
לש ׁ ָשנִ ים:
ומי ּ ׁ ָֻשןִ ,מ ּ ׁ ֶשל ׁ ָש ׁ
ָשןִ ,מ ּ ׁ ֶשל אֶ ְׁש ּ ָתקַ דְ ּ .
ַעד הָ עֲ צֶ ֶרת .וְ י ׁ ָ
רע"ב ) -ג( אינו חייב  -המוכר באחריותו.
דבשעת מכירה יין הוה .ודוקא שנעשה חומץ
בכליו דלוקח דאי בכליו של מוכר מצי אמר
ליה הא חמרך והא קנקנך .ולא מצי המוכר
אמר ליה למה השהית אותו בקנקנים כל כך.
את הוא דאפסד' דמצי האיך א"ל הא מעיקר'
הודעתיך שלא היה בדעתי להסתפק מן היין
אלא מעט מעט :ואם ידוע שיינו מחמיץ -

שאינו מתקיים ואידך א"ל דלא בעי ליין אלא
למקפה ולשהותו ליקח ממנו מעט מעט :הרי
זה מקח טעות  -דהוה ליה לאודועי שאין
יינו מתקיים :מבושם  -דרכו להתקיים עד
העצרת .ומשם ואילך החום מקלקלו :וישן -
אם מכר לו יין עלמנת שהוא ישן .נותן לו
משל אשתקד מן השנה שעברה הקודמת לזו:

)ד( הַ ּמוֹ כֵ ר ָמקוֹ ם לַ חֲבֵ רוֹ ִלבְ נוֹ ת לוֹ בַ יִ ת )וְ כֵ ן הַ ְמקַ ֵּבל ֵמחֲבֵ רוֹ ִל ְבנוֹ ת לוֹ בֵ ית(
נות ְל ִב ּתוֹ  ,בּ וֹ נֶה אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת ַעל ׁ ֵש ׁשִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי
נות ִל ְבנוֹ ּובֵ ית אַ ְל ְמ ּ
חַ ְת ּ
הוא זֶה .הָ רוֹ צֶ ה לַ עֲ שׂ וֹ ת ֶרפֶ ת ָּבקָ ר,
עֲ ִקיבָ אַ .ר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמרֶ ,רפֶ ת ָּבקָ ר ּ
בּ וֹ נֶה אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת ַעל ׁ ֵש ׁשַּ .ביִ ת קָ ָטןֵ ׁ ,ש ׁש ַעל ְׁשמוֹ נֶה .גָ דוֹ לְׁ ,שמוֹ נֶה ַעל
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רומוֹ ַּכחֲצִ י אָ ְרכּ וֹ וְ כַ חֲצִ י ָר ְחבּ וֹ ְ .ראָ יָה לַ ָ ּדבָ ר,
שר ַעל ֶע ֶׂ
שרְ .ט ַר ְק ִליןֶ ,ע ֶ ׂ
ֶע ֶ ׂ
שרּ .
)הֵ יכָ ל(ַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר) ,הַ כּ ֹל( ְּכ ִבנְ יַן הֵ יכָ ל:
רע"ב ) -ד( בית חתנות לבנו  -שדרך אדם
לעשות לבנו בית כשנושא אשה :ובית אלמנות
לבתו  -כשמת בעלה ושבה אל בית אביה
אבל בחיי בעלה היא אצל בעלה .שאין דרך
חתן לדור עם חמיו :רפת בקר הוא זה -
וצריך לעשותו גדול יותר :בית קטן  -הפחות
שבבתים הוא שש על שמונה .והמוכר מקום
לחברו סתם לעשות לו בית .צריך שיהיה שש
על שמנה :גדול  -ואם פיר' לעשות לו בית
גדול :טרקלין  -עשוי למושב שרים :רומו
כחצי ארכו וכחצי רחבו  -אכולהו קאי דהיינו

בבית קטן רומו שבעה ובבית גדול תשעה
וטרקלין עשר :ראיה לדבר היכל  -שהיה
ארכו ארבעים ורחבו עשרים ורומו שלשים.
שהם חצי ארכו ורחבו :הכל כבנין היכל -
איכא דאמרי הא דתנן לעיל רומו כחצי ארכו
וכחצי רחבו .ראיה לדבר היכל .רשב"ג קתני
לה שרשב"ג אומר הכל כבנין היכל .ואיכא
דאמרי רשב"ג פליג את"ק ואתמוהי קא
מתמה וכי הכל בונים כבנין היכל .אין הדבר
תלוי אלא במנהג המדינה:

)ה( ִמי ׁ ֶשיּ ֶׁש לוֹ בוֹ ר ִל ְפנִ ים ִמ ּ ֵביתוֹ ׁ ֶשל חֲבֵ רוֹ  ,נִ ְכנָס ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ֶ ּד ֶר ְך ְּבנֵי אָ ָדם
ומ ְׁשקָ ּה
נִ כְ נ ִָסין וְ יוֹ צֵ א ְּב ׁ ָש ָעה ּ ׁ ֶש ֶ ּד ֶר ְך ְּבנֵי אָ ָדם יוֹ צְ ִאין ,וְ אֵ ינוֹ ַמכְ נִ יס ְּבהֶ ְמ ּתוֹ ּ ַ
שה לוֹ
שה לוֹ פוֹ ַתחַ ת וְ זֶה עוֹ ֶ ׂ
חוץ ,וְ זֶה עוֹ ֶ ׂ
ִמבּ וֹ רוֹ אֶ ָּלא ְמ ַמ ֵּלא ּו ַמ ְׁשקָ ּה ִמ ַּב ּ
פוֹ ָתחַ ת:

רע"ב ) -ה( בשעה שבני אדם נכנסים -
ביום ולא שיטריחוהו לעמוד בלילה :וזה
עושה לו פותחת  -שלא יגנוב בעל הבית
ממי בורו .ובעל הבית עושה לו פותחת אחרת

באותו פתח הפתוח לבור .שלא יוכל לבא
לשאוב בלא דעת בעל הבית ולא יבא לעולם
בביתו של בעל הבית אלא אם כן ישנו לבעל
הבית בביתו .ומשום חשד אשתו תקנו כן:

רע"ב ) -ו( מי שיש לו גינה  -ונתרצה חיצון
לתת לפנימי דרך באמצע שדהו :ולא יכנס
מתוכה  -דכיון דמזיקו היזק גדול שעובר
באמצע שדהו אנן סהדי דלא נתרצה לו אלא
לצורך גינה בלבד ולא שיכנס לצורך תשמיש
אחר :והחיצון זורע  -דכיון דבאמצע שדהו

הוא אנן סהדי דלא מחל לו הדרך לגמרי.
ושלא יוכל הוא לזרעה :והחיצון זורע  -דכיון
דבאמצע שדהו הוא אנן סהדי דלא מחל לו
הדרך לגמרי .ושלא יוכל הוא לזרעה :זה וזה
אינם רשאין לזורעה  -דכיון דמן הצד הוא.
להילוך גרידא יחדוהו לו:

רע"ב ) -ז( מי שהיתה דרך הרבים עוברת
בתוך שדהו  -שהחזיקו רבים לעבור שם

לעולם :ושלו לא הגיעו  -ויש לרבים ב'
הדרכים .דקיי"ל מצר שהחזיקו בו רבים אסור

)ו( ִמי ׁ ֶשיּ ֶׁש לוֹ גִ ּנָה ִל ְפנִ ים ִמגִּ ּנָתוֹ ׁ ֶשל חֲבֵ רוֹ  ,נִ כְ נָס ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ֶ ּד ֶר ְך ְּבנֵי אָ ָדם
נִ כְ נ ִָסים וְ יוֹ צֵ א ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ֶ ּד ֶר ְך ְּבנֵי אָ ָדם יוֹ צְ ִאין ,וְ אֵ ינוֹ ַמ ְכנִ יס ְלתוֹ כָ ּה ּ ַת ּגָ ִרין,
נו לוֹ ֶד ֶר ְך
וְ לֹא יִ ָּכנֵס ִמ ּתוֹ כָ ּה ְלתוֹ ְך ָ ׂ
ש ֶדה אַ חֶ ֶרת ,וְ הַ ִחיצוֹ ן זוֹ ֵר ַע אֶ ת הַ ָ ּד ֶר ְך .נ ְָת ּ
הוא רוֹ צֶ ה,
ִמן הַ ַ ּ
הוא רוֹ צֶ ה וְ יוֹ צֵ א ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ּ
צד ִמ ַ ּד ַעת ְׁשנֵיהֶ ם ,נִ ְכנָס ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ּ
ְ
ש ֶדה אַ חֶ ֶרת ,וְ זֶה וָ זֶה אֵ ינָם
ומ ְכנִ יס ְלתוֹ כָ ּה ּ ַת ּגָ ִרין ,וְ לֹא יִ ָּכנֵס ִמ ּתוֹ כָ ּה ְלתוֹ ך ָ ׂ
ּ ַ
ַר ּ ׁ ָש ִאים ְלז ְָר ָע ּה:

הו ,נְ ָטלָ הּ וְ נ ַָתן לָ הֶ ם ִמן הַ ַ ּצדַ ,מה
)ז( ִמי ׁ ֶשהָ יְ ָתה ֶד ֶר ְך הָ ַר ִּבים עוֹ בֶ ֶרת ְּבתוֹ ְך ָ ׂ
ש ֵד ּ
ּ ׁ ֶש ּנ ַָתן נ ַָתן וְ ׁ ֶשלּ וֹ לֹא ִהגִּ יעוֹ ּ ֶ .ד ֶר ְך הַ ּי ִָחיד ,אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ תֶּ .ד ֶר ְך הָ ַר ִּביםֵ ׁ ,ש ׁש
עור .הַ ּ ַמעֲ ָמד,
עורּ ֶ .ד ֶר ְך הַ ּקֶ בֶ ר ,אֵ ין לָ הּ ִׁש ּ
ֶעשְׂ ֵרה אַ ּ ָמהּ ֶ .ד ֶר ְך הַ ּ ֶמלֶ ְך ,אֵ ין לָ ּה ִׁש ּ
רוֵ ּ ,בית אַ ְר ַּב ַעת קַ ִּבין:
ַ ּד ָיּנֵי צִ ּפוֹ ִרי אָ ְמ ּ
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לקלקלו :דרך היחיד  -המוכר לחברו דרך
תוך שדהו צריך ליתן לו ד' אמות :דרך המלך
אין לו שעור  -שהמלך פורץ גדר לפניו
לעשות לו דרך :דרך הקבר  -שנושאין המת
לקברו אין לו שעור .תקנת חכמים היא משום
יקרא דמת .ולא שיכולים לפרוץ גדר כדרך
המלך אלא שיכולים המלוים את המת לעבור

על גבי זרעים ואין צריכים לנטות לכאן
ולכאן :בית ארבעת קבין  -היא )שלשים
ושלש אמות ב' טפחים( רוחב באורך חמשים
אמה .ומקום המעמד הוא שהיו עושים שבעה
מעמדות .שבעה מושבות .כשהיו חוזרין
מלקבור המת .כנגד שבעה הבלים שבתחלת
ספר קהלת:

)ח( הַ ּמוֹ כֵ ר ָמקוֹ ם לַ חֲבֵ רוֹ לַ עֲ שׂ וֹ ת לוֹ קֶ בֶ ר ,וְ כֵ ן הַ ְמקַ ּ ֵבל ֵמחֲבֵ רוֹ לַ עֲ שׂ וֹ ת לוֹ
קֶ בֶ ר ,עוֹ ֶׂשה תוֹ כָ ּה ׁ ֶשל ְמ ָע ָרה אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת ַעל ׁ ֵש ׁשּ ,ופוֹ ֵתחַ ְלתוֹ כָ הּ ְׁשמוֹ נָה
כוכין אָ ְר ָּכן אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת
ושנַיִ ם ִמ ְּכנֶגְ ָ ּדן ,וְ ּ ִ
לשה ִמ ָּכאן ּ ְׁ
וש ׁ ָ
לשה ִמ ָּכאן ּ ְׁ
כוכיןְׁ ,ש ׁ ָ
ִּ
רומן ִׁש ְב ָעה וְ ָר ְח ָּבן ִׁש ּ ׁ ָשהַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,עוֹ ֶ ׂשה תוֹ כָ ּה ׁ ֶשל ְמ ָע ָרה ׁ ֵש ׁש
וְ ּ ָ
ְ
שר כּ ּוך ,אַ ְר ָּב ָעה ִמ ָּכאן וְ אַ ְר ָּב ָעה
לשה ָע ָ ׂ
אַ ּמוֹ ת ַעל ְׁשמוֹ נֶהּ ,ופוֹ ֵתחַ ְלתוֹ כָ ּה ְׁש ׁ ָ
שה חָ צֵ ר ַעל
ימין הַ ּ ֶפ ַתח וְ אֶ חָ ד ִמן הַ ּ ְׂשמֹאל ,וְ עוֹ ֶ ׂ
לשה ִמ ְּכנֶגְ ָ ּדן וְ אֶ חָ ד ִמ ִ
וש ׁ ָ
ִמ ָּכאן ּ ְׁ
ּ ִפי הַ ּ ְמ ָע ָרה ׁ ֵש ׁש ַעל ׁ ֵש ׁש ִּכ ְמלֹא הַ ּ ִמ ּ ָטה וְ קוֹ ְב ֶריהָ ּ ,ופוֹ ֵתחַ ְלתוֹ כָ ּה ְׁש ּתי ְמ ָערוֹ ת,
רוחוֹ ֶתיהָ ַ .ר ָּבן
אַ חַ ת ִמ ָּכאן וְ אַ חַ ת ִמ ָּכאןַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,אַ ְר ַּבע ְלאַ ְר ַּבע ּ
ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר ,הַ כּ ֹל ְל ִפי הַ ּ ָסלַ ע:
רע"ב ) -ח( המקבל מחברו  -בקבולת
שיחפור לו קבר :ארבע אמות  -רוחב .ושש
באורך :שמונה כוכין  -שמנה קברים :שלשה
מכאן ושלש מכאן  -לשני צדדין של אורך
המערה .ושנים כנגד הנכנס למערה וכל קבר
וקבר ארבע אמות אורך .ורוחב ששה טפחים
ורום שבעה .נמצא בין כלקבר וקבר שמן

גמרא

הצדדים .אמה ומחצה ,ובין השנים שמכנגד.
שתי אמות :הכל לפי הסלע  -אם המקום
קשה אין המקבל חייב לחפור אלא שש אמות
באורך וארבע ברוחב כדברי ת"ק .ואם
המקום רך ותיחוח .חייב המקבל לחפור שש
על שמנה כדברי רבי שמעון .והלכה כת"ק:

– בבא בתרא דף צח' ע"א

אמר רב חייא בר יוסף חמרא מזלא דמריה גרים שנא' ואף כי היין בוגד
גבר יהיר וגו' אמר רב מרי האי מאן דיהיר אפילו אאינשי ביתיה לא
מיקבל שנא' גבר יהיר ולא ינוה מאי ולא ינוה בנוה שלו א"ר יהודה אמר
רב כל המתגאה בטלית של ת"ח ואינו ת"ח אין מכניסין אותו במחיצתו
של הקב"ה כתיב הכא ולא ינוה וכתיב התם אל נוה קדשך.
ע"ב משנה לעשות לו בית חתנות לבנו ובית אלמנות לבתו גמרא למה לי
למיתנא בית חתנות לבנו ובית אלמנות לבתו ליתני בית חתנות לבנו
ולבתו ובית אלמנות לבנו ולבתו מלתא אגב אורחיה קמ"ל דלא דרכא
דחתנא למידר בי חמוה כדכתיב בספר בן סירא הכל שקלתי בכף מאזנים
ולא מצאתי קל מסובין וקל מסובין חתן הדר בבית חמיו וקל מחתן אורח
מכניס אורח וקל מאורח משיב דבר בטרם ישמע שנאמר משיב דבר בטרם
ישמע אולת היא לו וכלמה:
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חק לישראל – פרשת שמיני יום ד'
רש"י על הגמרא
בי חמוה -
זהיר באשתך
חשד ואמרי
ואיתא להא

כדאמרי' בפסחים )דף קיג( הוי
מחתנה הראשון אמרי לה משום
לה משום ממון ואיתא להא
ומיהו הוא הדין לכל החתנים

זוהר

אלא שמן הראשון צריך ליזהר חמיו יותר :קל
מסובין  -לאו דוקא אלא דבר גרוע ולהכי
נקט סובין ולא נוצה דפסולת הוא:

– שמיני דף מא' ע"א

ילאַּ .כ ְך
נותא ְל ֵע ָּ
ימ ּ ָ
שר ִּכ ְת ִרין ִ ּד ְמהֵ ְ
ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אָ ַמר ְּכלַ ל כּ ָֹּלאְּ ,כ ָמה ְ ּד ִאית ֶע ֶׂ
ידן
יהו ֲא ִח ָ
שר ִּכ ְת ֵרי ְ ּדחָ ָר ׁ ֵשי ֵמסָ אֲבֵ י ְל ַת ּ ָתא .וְ כָ ל ַמה ִ ּדי ְּבאַ ְר ָעאִ ,מ ּנַיְ ּ
ִאית ֶע ֶ ׂ
ידן ְּב ִס ְט ָרא אָ ח ֳָרא:
יהו אֲ ִח ָ
ְּב ִס ְט ָרא ָ ּדאִ ּ ,
ומ ּנַיְ ּ
רוחַ ִמ ְסאֲבָ א
ימא ,הַ אי עֵ זּ ְ ,ד ׁ ַש ְריָא ָעלֵ ּ
וְ ִאי ּ ֵת ָ
רוחַ ִמ ְסאֲבָ א .לָ או הָ כֵ יּ ְ .ד ִאי ּ
יה ּ
קֳבלֵ יהוֹ ן ,וְ לָ א
ֲזון לָ ְ
ׁ ַש ְריָא ּ ֵב ּ
יהו ,וְ יִ ְתח ּ
יה ,אָ ִסיר לָ ן ְל ֵמיכַ ל .אֶ ָּלא אַ ְע ְּב ָרן ְּבגַ וַ ויְ ּ
ׁ ַש ְריָא ְל ַדיְ ּ ָ
ישן
יהוּ ,ופְ ִר ׁ ָ
הוּ ְ ,דכַ ד ִא ּ ּ
ירא ְּב ּ
רוחַ אָ ח ֳָרא אַ ְע ָּבר ָעלַ יְ ּ
ינון ׁ ַש ְריָיןּ ,
ְ
הו
יהו ,וְ לָ א ׁ ַש ְלטֵ י ְּב ּ
ומקַ ְט ְרגֵ י ְּבגַ וַ ויְ ּ
יהוְ ּ ,
זון לָ קֳ ְבלַ יְ ּ
ובגִ ין ַּכך ִא ְתחָ ּ
יהוְ ּ .
ִמ ּגַ ְר ַמיְ ּ
יהו ,וְ ַעל ָ ּדא ׁ ָש ִרי לָ ן ְל ֵמיכַ ל:
ְּבגַ ְר ַמיְ ּ
רוחָ א ח ֲָדא ,ז ְַקפָ ן ַעיְ ינִ ין וְ חָ ָמאן
הו ,אַ עֲ בַ ר ּ
ּ ָתא ֲחזֵיֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּדאַ ְתיָין ְל ׁ ַש ְ ּל ָטאָ ה ְּב ּ
ירי לָ ן
קֳבלֵ יהוֹ ן ,וְ לָ א אֲ ִס ֵ
יהו ,אֲבָ ל ִא ְתחֲזוֹ לָ ְ
ְר ִׁש ִ
ימין ִ ּד ְלהוֹ ן ,וְ ִא ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשן ִמ ּנַיְ ּ
ְל ֵמיכַ ל:
זון יְ ִמינָא
יריֵ ּ ,בין ְּבחֵ יוָ ָ
ּ ֵבין ִּב ְב ִע ֵ
הו ִא ְתחָ ּ
נונֵי י ּ ַָמאְּ ,בכֻ ְ ּל ּ
ותאֵּ ,בין ְּבעוֹ פֵ יֵּ ,בין ְּב ּ
ארי לָ ן
ימינָא) ,מסטרא דרחמי( ׁ ָש ֵ
ּושְׂ ָמאלָ א )רחמי ודינא( ,וְ כָ ל ַמאן ְ ּדאָ ֵתי ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד ִ
הו אָ ִסיר לָ ן
ינון ְ ּדאַ ְתיָין ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּדשְׂ ָמאלָ א )מסטרא דדינא(ֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
ְל ֵמיכַ ל .וְ כָ ל ִא ּ ּ
רוחַ ִמ ְסאֲבָ א
הו ִמ ְס ִ
אֲבין ,וְ ּ
הו ִמ ְסאֲבָ א ,וְ כֻ ְ ּל ּ
ְל ֵמיכַ לְּ .בגִ ין ְ ּד ַד ְר ּגָ א )ס"א דגרמא( ְ ּדכֻ ְ ּל ּ
הו,
רוחָ א קַ ִ ּד ׁ ָ
ישא ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל ,לָ א יִ ְת ָע ַרב ְּב ּ
הו .וְ ַעל ָ ּדא ּ
יהו ,וְ ָד ֵרי ְּב ּ
ׁ ַש ְריָא ְּבגַ וַ ויְ ּ
ילא וְ ַת ּ ָתא .זַ ָּכאָ ה
עון ְל ֵע ָּ
חון קַ ִ ּד ִׁ
ישין ,וְ יִ ְׁש ְּתמוֹ ְד ּ
הוְּ ,בגִ ין ְ ּדיִ ְׁש ּ ַת ְּכ ּ
וְ לָ א יִ ְס ְּתאָ ב ְּב ּ
ולקַ ְ ּד ׁ ָשא
הוְ ּ ,
חולָ קֵ יהוֹ ן ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ לּ ְ ,ד ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
הוּ ,ובָ ֵעי ְל ַד ְּכאָ ה ְל ּ
ישא ִא ְת ְר ֵעי ְּב ּ
ּ
יה:
ידן ּ ֵב ּ
הו ַעל כּ ָֹּלאְּ ,בגִ ין ַ ּדא ֲִח ָ
ְל ּ
ְ
ָ
הוא
אֲשר ְּבך אֶ ְת ּ ָפאָ רִ ,אי ּ ְ
ֶׁ
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,כ ִתיב )ישעיה מט( יִ שְׂ ָראֵ ל
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
הו ְּביִ שְׂ ָראֵ ל ,הֵ ְ
ול ִא ְת ַ ּד ְּבקָ א ְּב ִס ְט ָרא ִמ ְסאֲבָ א.
יך אַ ְתיָין ְל ִא ְס ּ ַתאֲבָ א ּ ְ
ִמ ְת ּ ָפאַ ר ְּב ּ
צו אֶ ת
וְ ַעל ָ ּדא ְּכ ִתיב ,וְ ִה ְתקַ ִ ּד ְׁש ּ ֶתם וִ ְהיִ ֶ
יתם ְקדוֹ ִׁשים ִּכי קָ דוֹ ׁש אָ נִ י וְ לֹא ְת ׁ ַש ְ ּק ּ
יה ְלאַ פְ ְר ׁ ָשא
יוקנָא ְ ּד ַמ ְל ָּכא ,לָ א ִל ְב ֵעי לֵ ּ
יהו ְּב ִד ּ ּ ְ
נַפְ ׁשוֹ ֵתיכֶ ם וְ גוֹ 'ַ ,מאן ְ ּד ִא ּ
ְ
ינון
הו ּ ְ
ֵמאוֹ ְרחוֹ י ְ ּד ַמ ְל ָּכאְ ּ .
הוא ְליִ שְׂ ָראֵ לָּ ,כל ִא ּ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ובגִ ין ַּכ ְך ָר ִׁשים ְל ּ
חולָ קֵ יהוֹ ן
ינון ְ ּדאַ ְתיָין ִמ ִּס ְט ָרא אָ ח ֳָרא .ז ַָּכאָ ה
ּ
ְ ּדאַ ְתיָין ִמ ִּס ְט ָרא ָ ּדא ,וְ כָ ל ִא ּ ּ
ירום )נח ע"א ,פ'( ִּכי הֵ ם ז ֶַרע ּ ֵב ַרךְ
הו) ,ישעיה סא( ָּכל רוֹ אֵ יהֶ ם י ִַּכ ּ
ְּדיִ שְׂ ָראֵ לּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ְּב ּ
ְ
יְ ָיֵ ּ ,ב ַר ְך יְ ָי ַמ ּ ָמ ׁשֵּ ,ב ַרך יְ ָי ְּבכ ָֹּלא:
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חק לישראל – פרשת שמיני יום ד'
הלכה – הרמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק ג'
)א( שנים שרצו להביא שלמים או עולה בשותפות מביאין בין בנדר בין בנדבה ואפילו
עוף יבוא בשותפות:
)ב( ואחד אנשים ואחד נשים או עבדים מביאין כל הקרבנות אבל העכו"ם אין מקבלין
מהן אלא עולות בלבד שנאמר ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלהיכם אפילו עולת
העוף מקבלין מן הנכרי אע"פ שהוא עובד ע"ז אבל אין מקבלין מהן שלמים ולא
מנחות ולא חטאות ואשמות וכן עולות שאינן באות בנדר ונדבה אין מקבלין אותן מן
הנכרי כגון עולת יולדת וכיוצא בה מעולות שאינן באות משום נדר ולא משום נדבה:
)ג( נכרי שהביא שלמים מקריבין אותן עולות שהעכו"ם לבו לשמים נדר שלמים ונתנם
לישראל על מנת שיתכפר בהן לישראל אוכלין אותן הישראלים כשלמי ישראל וכן אם
נתנן לכהן כהן אוכלן:

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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