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חק לישראל – פרשת תזריע יום א'
תורה -

ויקרא פרק יב'

משה ּלֵ אמֹר:
משה ּ ֵלאמֹר) :א( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)א( וַ יְ ַד ֵּבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ

ֹשה
)א( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם מ ׁ ֶ

ימר:
ְל ֵמ ָ

יע וְ י ְָל ָדה זָכָ ר וְ טָ ְמאָ ה ִׁשבְ ַעת
מ ר ִא ּ ׁ ָשה ִּכי ַתזְ ִר ַ
)ב( ַּד ּ ֵבר אֶ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל לֵ א ֹ
יע וְ יָ ְל ָדה
ימי נִ ַ ּדת ְ ּדוֹ ָת ּה ִּת ְט ָמא) :ב( ַּד ּ ֵבר אֶ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר ִא ּ ׁ ָשה ִּכי ַתזְ ִר ַ
י ִָמים ִּכ ֵ
אֲרי
ימר ִא ְּת ָתא ֵ
ימי נִ ַ ּדת ְ ּדוֹ ָת ּה ִּת ְט ָמא) :ב( ַמ ּ ֵלל ִעם ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ֵמ ָ
זָ כָ ר וְ ָט ְמאָ ה ִׁש ְב ַעת ָי ִמים ִּכ ֵ
ְת ַע ִ ּדי ו ְּת ִליד ְ ּדכָ ר ו ְּתהֵ י ְמסָ אָ בָ א ִׁש ְב ַעת יוֹ ִמין ְּכיוֹ ֵמי ִרחוּק סוֹ ְב ַת ּה ְּתהֵ י ְמסָ אָ בָ א:

שר ָע ְרלָ תוֹ :
שר ָע ְרלָ תוֹ ) :ג( ּובַ ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִמינִ י יִ ּמוֹ ל ְ ּב ַ ׂ
)ג( ּובַ ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִמינִ י יִ ּמוֹ ל ְּב ַ ׂ

)ג( ו ְּביוֹ ָמא

יה:
ְּת ִמינָאָ ה יִ גְ זַר ִּב ְס ָרא ְד ָע ְר ְל ֵת ּ

לשת י ִָמים ּ ֵת ׁ ֵשב ִּב ְד ֵמי ָטהֳ ָרה ְּבכָ ל ק ֶֹד ׁש לֹא ִת ּגָ ע וְ אֶ ל
וש ׁ ֶ
לשים יוֹ ם ּ ְׁ
וש ִׁ
)ד( ּ ְׁ
לשת י ִָמים ּ ֵת ׁ ֵשב ִ ּב ְד ֵמי
וש ׁ ֶ
לשים יוֹ ם ּ ְׁ
וש ִׁ
הַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש לֹא ָתבֹא ַעד ְמלֹאת יְ ֵמי ָטהֳ ָר ּה) :ד( ּ ְׁ
בא ַעד ְמלֹאת יְ מֵ י ָטהֳ ָר ּה) :ד( ו ְּתלָ ִתין ו ְּתלָ ָתא
ָטהֳ ָרה ְ ּבכָ ל ק ֶֹד ׁש לֹא ִת ּגָ ע וְ אֶ ל הַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש לֹא ָת ֹ
יתב ְּב ַדם ְ ּדכ ּו ְּבכָ ל קו ְּד ׁ ָשא לָ א ִת ְק ַרב ו ְּל ִמ ְק ְ ּד ׁ ָשא לָ א ֵתעוֹ ל ַעד ִמ ְׁשלַ ם יוֹ ֵמי ָדכו ַּת ּה:
יוֹ ִמין ּ ֵת ֵ

)ה( וְ ִאם נְ קֵ בָ ה ֵתלֵ ד וְ ָט ְמאָ ה ְׁשבֻ ַעיִ ם ְּכנִ ָ ּד ָת ּה וְ ִׁש ּ ִׁשים יוֹ ם וְ ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ּ ֵת ׁ ֵשב ַעל
ְּד ֵמי טָ הֳ ָרה) :ה( וְ ִאם נְ קֵ בָ ה ֵתלֵ ד וְ ָט ְמאָ ה ְׁשבֻ ַעיִ ם ְּכנִ ָ ּד ָת ּה וְ ִׁש ּ ִׁשים יוֹ ם וְ ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ּתֵ ׁ ֵשב
ַעל ְ ּד ֵמי ָטהֳ ָרה:

יתב
)ה( וְ ִאם נְ קו ְּב ָתא ְת ִליד ו ְּתהֵ י ְמסָ אָ בָ א אַ ְר ְּב ָעה עֲ סַ ר ְּכ ִריחוּקַ ּה וְ ִׁש ִּתין וְ ִׁש ּ ָתא יוֹ ִמין ּ ֵת ֵ

ַעל ַ ּדם ְ ּדכ ּו:

)ו( ּובִ ְמלֹאת יְ ֵמי ָטהֳ ָר ּה ְלבֵ ן אוֹ ְלבַ ת ּ ָת ִביא ּ ֶכבֶ שׂ ּ ֶבן ְׁשנָתוֹ ְלעֹלָ ה ּובֶ ן יוֹ נָה אוֹ
תֹ ר ְלחַ ּ ָטאת אֶ ל ּ ֶפ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן) :ו( ּובִ ְמלֹאת יְ ֵמי ָטהֳ ָר ּה ְלבֵ ן אוֹ
ְלבַ ת ּ ָת ִביא ּ ֶכבֶ שׂ ּ ֶבן ְׁשנָתוֹ ְלעֹלָ ה ּובֶ ן יוֹ נָה אוֹ תֹ ר ְלחַ ּ ָטאת אֶ ל ּ ֶפ ַתח אֹ הֶ ל
יה לַ עֲ לָ ָתא וּבַ ר יוֹ נָה
מוֹ ֵעד אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן) :ו( ו ְּב ִמ ְׁשלַ ם יוֹ ֵמי ָדכו ַּת ּה ִל ְב ָרא אוֹ ִל ְב ַר ּ ָתא ּ ַתיְ ִתי ִא ּ ָמר ַּבר ׁ ַש ּ ֵת ּ
אתא ִל ְת ַרע ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא ְלוַ ת ַּכהֲ נָא:
אוֹ ׁ ַש ְפנִ ינָא ְלחַ ּ ָט ָ

רש"י
)ב( אשה כי תזריע ) -ויקרא רבה( א"ר
שמלאי כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה
חיה ועוף במעשה בראשית כך תורתו
נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף :כי
תזריע ) -נדה כז( לרבות שאפי' ילדתו מחוי
שנמחה ונעשה כעין זרע אמו טמאה לידה:
כימי נדת דותה תטמא  -כסדר כל טומאה
האמורה בנדה מטמאה בטומאת לידה ואפילו
נפתח הקבר בלא דם :דותה  -לשון דבר הזב
מגופה .לשון אחר לשון מדוה וחולי שאין אשה
רואה דם שלא תחלה ראשה ואבריה כבדין
עליה:

)ד( תשב  -אין תשב אלא לשון עכבה כמו
)דברים א( ותשבו בקדש )בראשית יג( וישב
באלוני ממרא :בדמי טהרה  -אע"פ שרואה
טהורה .בדמי טהרה .לא מפיק ה"א והוא
שם דבר כמו טוהר .ימי טהרה .מפיק ה"א
ימי טוהר שלה :לא תגע  -אזהרה לאוכל
כמו ששנויה ביבמות )דף עה( :בכל קדש וגו'
 )מכות יד יבמות שם( לרבות את התרומהלפי שזו טבולת יום ארוך שטבלה לסוף
שבעה ואין שמשה מעריב לטהרה עד שקיעת
החמה של יום ארבעים שלמחר תביא את
כפרת טהרתה:
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חק לישראל – פרשת תזריע יום א'
נביא

– מלכים ב' פרק ד' מב'-מד' פרק ה' א'-ג'

ורים ֶעשְׂ ִרים לֶ חֶ ם
יש הָ אֱ ל ִֹהים לֶ חֶ ם ִּבכּ ּ ִ
יש ָּבא ִמ ַּב ַעל ׁ ָש ִל ׁ ָשה וַ יָּבֵ א ְל ִא ׁ
)מב( וְ ִא ׁ
לו) :מב( וגברא אתא מארע דרומא ואיתי
שְׂ ע ִֹרים וְ כַ ְר ֶמל ְּבצִ ְקלֹנוֹ וַ יּ ֶ
ֹאמר ּ ֵתן לָ ָעם וְ יֹאכֵ ּ
לנביא דיי לחם בכורין עסרין טולמין דלחם סעורין ופירוכן בלבושיה ואמר הב לעמא וייכלון:

לו ִּכי
יש וַ ּי ֶ
ֹאמר ְמ ׁ ָש ְרתוֹ ָמה אֶ ּ ֵתן זֶה ִלפְ נֵי ֵמאָ ה ִא ׁ
)מג( וַ יּ ֶ
ֹאמר ּ ֵתן לָ ָעם וְ יֹאכֵ ּ
ֹכה אָ ַמר יְ הֹוָ ה אָ כוֹ ל וְ הוֹ ֵ
תר) :מג( ואמר משומשניה מא אתן דין קדם מאה גברא ואמר הב
לעמא וייכלון ארי כדנן אמר יי ייכלון ויותרון:
)מד(
דיי:

רו ִּכ ְדבַ ר יְ הֹוָ ה:
לו וַ ּיוֹ ִת ּ
וַ יִ ּ ּ ֵתן ִל ְפנֵיהֶ ם וַ ּיֹאכְ ּ

)מד( ויהב קדמיהון ואכלו ואותירו כפתגמא

יש ּגָ דוֹ ל ִל ְפנֵי אֲ ֹדנָיו ּונְ ֻׂשא פָ נִ ים ִּכי בוֹ
אֲרם הָ יָה ִא ׁ
שר צְ בָ א ֶמלֶ ְך ָ
)א( וְ נַעֲ ָמן ַ ׂ
מצ ָֹרע) :א( ונעמן רב חילא דמלכא
יש הָ יָה גִּ בּ וֹ ר חַ יִ ל ְ
אֲרם וְ הָ ִא ׁ
ועה לַ ָ
נ ַָתן יְ הֹוָ ה ְּת ׁש ּ ָ

דארם הוה גבר רב קדם רבוניה ונסיב אפין ארי על ידיה עבד יי נצחנא לאנש ארם וגברא הוה גבר חילא
והוא לקי בסגירתא:

דודים וַ יִ ּ ְׁשבּ ּו ֵמאֶ ֶרץ יִ שְׂ ָראֵ ל נַעֲ ָרה ְק ַט ּנָה וַ ְּת ִהי ִל ְפנֵי אֵ ׁ ֶשת
או גְ ּ ִ
)ב( וַ א ֲָרם יָצְ ּ
מן) :ב( ואנש ארם נפקו במשרין ושבו מארעא דישראל עולמתא דעזרתא והות משמשא קדם אתת
נַעֲ ָ
נעמן:

ֹאמר אֶ ל גְּ ִב ְר ּ ָת ּה אַ חֲלֵ י אֲ דֹנִ י ִל ְפנֵי הַ ּנ ִָביא אֲ ׁ ֶשר ְּב ׁש ְֹמרוֹ ן אָ ז יֶאֱ ֹסף אֹ תוֹ
)ג( וַ ּת ֶ
צ ַר ְע ּתוֹ ) :ג( ואמרת למרתה טובי רבוני אם יזיל לקדם נביא די בשמרון בכן יסי יתיה מסגירותיה:
ִמ ָ ּ
רש"י
)מב( מבעל שלישה  -שם מדינה .ויונתן
תרגם :מארעא דרומא' .בעל' לשון 'מישור',
והרבה במקרא .לחם בכורים  -בפסח,
שהתבואה מבכרת .בצקלונו  -תי' יונתן
בלבושיה .לעם  -לתלמידים שהיה זן:
)מג( מה אתן זה  -כל לחם ולחם:
)א( ונעמן שר צבא  -נסים שנעשו על ידי
אלישע ,מסדר והולך .תשועה לארם  -הוא
משך בקשת לתומו ,והרג את אחאב )ילקוט
שמעוני רמז רכב(:

כתובים

)ב( יצאו גדודים  -כשהולכין מאה או מאתים
מעצמן לשלול כאשר ימצאון ,הוא קרוי גדוד.
נערה קטנה  -ריבה קטנה ,מעיר נערון
)חולין ה א( .ותהי לפני  -תי' יונתן והות
משמשא קדם אתת נעמן:
)ג( אחלי אדני לפני הנביא  -לשון )שמות לב
יא( :ויחל משה בקשות כל המתפללים עליו
יהיו ,שיבא הנס לפני הנביא .אחלי -
שוהיידמנ"ס בלע"ז ,כלומר זו היא בקשה
שהוא צריך לה:

 -משלי פרק כג' לג'-לה' פרק כד' א'-ג'

ֵעינ ָ
או זָרוֹ ת וְ ִל ְּב ָך יְ ַד ֵּבר ּ ַת ְה ּ ֻפכוֹ ת:
ֶיך יִ ְר ּ

)לג( ויחורון עינך בנכריתא ולבך ימלל

אש ִח ּ ֵבל:
וכ ׁשֹכֵ ב ְּב ֹר ׁ
ית ְּכ ׁשֹכֵ ב ְּבלֶ ב יָם ּ ְ
וְ הָ יִ ָ

)לד( ותהוי היך דשכב בלביה דימא והיך

)לג(
תהפוכתא:

)לד(
מלחא דדמך באלפא:

נו עוֹ ד:
ִהכּ ּונִ י בַ ל חָ ִל ִ
מונִ י ַּבל י ָָד ְע ִּתי ָמ ַתי אָ ִקיץ אוֹ ִסיף אֲבַ ְק ׁ ֶש ּ ּ
יתי הֲלָ ּ

)לה(
ותימר מחונני ולא אכרהית ובזונני ולא ידעית לאימת אתעיר ואוסיף אבעיניה עוד:
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חק לישראל – פרשת תזריע יום א'
אַ ל ְּתקַ ּ ֵנא ְּבאַ נְ ׁ ֵשי ָר ָעה וְ אַ ל

)א (
ולא תתרגרג למהוי עמהון:

ִּת ְתאָ ו

} ִּת ְתאָ יו{ ִל ְהיוֹ ת ִא ּ ָתם:

ִּכי ׁשֹד י ְֶה ּגֶ ה ִל ָּבם וְ ָע ָמל שִׂ ְפ ֵתיהֶ ם ְּת ַד ֵּב ְרנָה:

)ב(
שפותהון ממללן:

בונָה יִ ְתכּ וֹ נָן:
)ג( ְּבחָ ְכ ָמה יִ ָּבנֶה ָּביִ ת ּו ִב ְת ּ

)א( לא תטן במרי בישתא

)ב( מטול דרבונא רגן לבהון ועולא

)ג( בחכמתא מתבני ביתא ובביונא מתקן:

רש"י
)לג( עיניך יראו זרות  -כשתשתכר היין בוער
בך ומשיאך להביט בזונות:
)לד( והיית  -משוגע .כשוכב בלב ים וכשוכב
בראש חבל  -תורן הספינ' נע לפול ממנו:

משנה

)לה( הכוני בל חליתי וגו'  -כשיקץ מיינו
אינו מרגיש בכל הרעות שעברו עליו וחוזר
לשתות:

 -כלאים פרק ג'

רוגָ ה ׁ ֶש ִהיא ִׁש ּ ׁ ָשה ְטפָ ִחים ַעל ִׁש ּ ׁ ָשה ְטפָ ִחים ,זוֹ ְר ִעים ְּבתוֹ כָ ּה ח ֲִמ ּ ׁ ָשה
)א( עֲ ּ
בול ּגָ בוֹ ַּה
רוגָ ה ,וְ אֶ חָ ד ָּבאֶ ְמצַ ע .הָ יָה לָ ּה גְּ ּ
רוחוֹ ת הָ עֲ ּ
ז ְֵרעוֹ נִ ים ,אַ ְר ָּב ָעה ְּבאַ ְר ַּבע ּ
בול ,וְ אֶ חָ ד ָּבאֶ ְמצַ ע.
שרְׁ ,ש ׁ ָ
לשה ָע ָ ׂ
טֶ פַ ח ,זוֹ ְר ִעין ְּבתוֹ כָ הּ ְׁש ׁ ָ
בול ּוגְ ּ
לשה ַעל ָּכל גְּ ּ
ְ
הודה אוֹ ֵמר,
הוַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
לֹא יִ ּטַ ע ר ׁ
הוא ְמ ַמ ְלאֵ ּ
בולִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
ֹאש הַ ֶּלפֶ ת ְּבתוֹ ך הַ גְּ ּ
ִׁש ּ ׁ ָשה בָ אֶ ְמצַ ע:
רע"ב ) -א( ערוגה שהיא ששה טפחים על
ששה טפחים  -מפורשת למטה בסוף
הקונטרס )לא זכינו לראות מגילת הספר הזה
ונגנז .וזה לשון פירושו במסכת שבת פרק ט'(:
זורעים בתוכה חמשה זרעונים  -ויש בה כדי
להפריש ביניהם הפרש הראוי ולא הוי ערבוב:
ארבעה בארבע רוחות הערוגה  -ממלא את
כל הרוח עד סמוך לקרן ,ובאמצע אינו זורע
אלא גרעין אחד ,כדי שיהיה הגרעין שבאמצע
רחוק שלשה טפחים מן הזרוע שבכל רוח
דשיעור יניקת כל זרוע טפח ומחצה ,ואף על
פי שאצל הקרנות שברוחות הזרעים קרובים

זה לזה ואין ביניהם הרחק שלשה טפחים
ויונקים זה מזה ,אין כאן בית מיחוש,
דאכלאים בלבד קפיד קרא דלא להוי ערבוב
וליניקה לא חיישינן ,כדתנן היה גדר בנתים
זה סומך לגדר מכאן ,וזה סומך לגדר מכאן
ואף על גב דינקי מתתאי .וכאן יש היכר גדול
שרוח זו זרועה צפון ודרום ,ורוח זו זרועה
מזרח ומערב ,אבל בין זרע האמצעי לזרעוני
הרוחות אין היכר ואי מקרבי הוי ערבוב
הלכך צריך הרחק כדי יניקה ]עד כאן העתק
מפירושו במס' שבת פ"ט[) .נמצא והודפס
בסוף מסכת כלאים:

רוגָ ה .חַ ְר ָ ּדל
רוגָ ה ,וְ כָ ל ִמין יְ ָרקוֹ ת זוֹ ְר ִעין ָּבעֲ ּ
)ב( ָּכל ִמין זְ ָר ִעים אֵ ין זוֹ ְר ִעים ָּבעֲ ּ
בול ׁ ֶשהָ יָה גָ בוֹ ַּה
פונִ ים הַ ּ ׁש ּ ִ
ֲפונִ ים הַ ּגַ ְמלָ נִיםִ ,מין י ָָרק .גְּ ּ
ופיןִ ,מין זְ ָר ִעים .א ּ
וַ אֲ ּ
טֶ פַ ח וְ נִ ְת ַמ ֵעטָּ ,כ ׁ ֵשרֶ ׁ ,שהָ יָה כָ ׁ ֵשר ִמ ְּת ִח ָּלתוֹ  .הַ ּ ֶתלֶ ם וְ אַ ּ ַמת הַ ּ ַמיִ ם ׁ ֶשהֵ ם עֲ מֻ ִּקים
לשה ז ְֵרעוֹ נִ ים ,אֶ חָ ד ִמ ָּכאן ,וְ אֶ חָ ד ִמ ָּכאן ,וְ אֶ חָ ד ָּבאֶ ְמצַ ע:
טֶ פַ ח ,זוֹ ְר ִעים ְלתוֹ כָ ן ְׁש ׁ ָ
רע"ב ) -ב( כל מין זרעים אין זורעים
בערוגה  -הא דשרינן לעיל חמשה זרעונים
בערוגה ,ושלשה עשר מיני זרעונים כשיש לה
גבול טפח ,הני מילי במיני ירקות שדרך

לזרעם
שדרכן
דמחזי
חלקים

ערוגות ערוגות ,אבל מיני זרעים
לזרוע מהן שדה גדולה לא ,משום
ככלאים :אפונים השופים  -אפונים
שנראין כאלו הן משופין בכלי שמשפין
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ומחליקין בו העצים .פירוש אחר אפונים
]השופים ,הקטנים[ ,גמלונים ,גסים וגדולים,
לשון ארמי קורין לדבר גדול גמלונא :גבול -
כמין איצטבא של טיט מגובל שעושין סביב
לערוגה לדריסת רגלי אדם :שהיה גבוה טפח
 כשזרעו ]בו שנים עשר מיני זרעונים[:ונתמעט  -מותרים הזרעונים שגדילים בו
אפילו לאחר שנתמעט ,ואין צריך לעקור
משום מקיים כלאים ,כיון שהיה כשר

מתחלתו בשעת זריעה ,ומיהו אינו יכול
לזרוע בו ]בתחלה[ לאחר שנתמעט עד
שיעמידנו על גובה טפח :אחד מכאן -
בשפת התלם לרחבו ,ואחת בשפה האחרת,
ואחת באמצע התלם ,והולך וזורע כל מין עד
שיהיו מרוחקין זה מזה טפח ומחצה .ושהן
עמוקים טפח לרבותא נקט ,משום
דבירושלמי איכא מאן דאסר דמחזי כחבוש:

הוא נִ ְראֶ ה
)ג( הָ יָה ר ׁ
ֹאש ּתוֹ ר י ָָרק נִ ְכנָס ְלתוֹ ְך שְׂ ֵדה י ָָרק אַ חֵ ר ,מֻ ּ ָתרִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
ורה ׁ ֶשל
הוא ְמבַ ּקֵ ׁש ִל ּ ַטע ְּבתוֹ כָ ּה ׁש ּ ָ
הו זְ ּ ָ
הו .הָ יְ ָתה ָ ׂ
ְּכסוֹ ף ָ ׂ
רועה י ָָרק ,וְ ּ
ש ֵד ּ
ש ֵד ּ
ש ֶדה וְ ַעד
ֹאש הַ ּ ָ ׂ
י ָָרק אַ חֵ רַ ,ר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמרַ ,עד ׁ ֶשיְ ּהֵ א הַ ּ ֶתלֶ ם ְמפֻ ָּל ׁש מֵ ר ׁ
הודה אוֹ ֵמר,
ֹאשוֹ ַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,אֹ ֶר ְך ִׁש ּ ׁ ָשה ְטפָ ִחים וְ רֹחַ ב ְמלֹאוֹ ַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ר ׁ
ֹרחַ ב ִּכ ְמלֹא רֹחַ ב הַ ּ ַפ ְרסָ ה:

רע"ב ) -ג( ראש תור  -קרן זוית מחודדת
נכנסת לתוך שדה אחר כתורי זהב של תכשיט
אשה ,שיש להן שלש זויות מחודדות :שהוא
נראה כסוף שדהו  -וניכר ולא מחזי ככלאים:
מפולש  -פתוח משני צדדיו כמו מבוי מפולש
שפתוח משתי רוחות :רבי עקיבא אומר אורך
ששה טפחים  -לא בעינן מפולש ,אלא שיהא
התלם הזרוע אורך ששה טפחים אף על פי
שזרע אחר מקיפו משלש רוחותיו שרי :ורוחב
מלואו  -היינו ששה טפחים שהוא שיעור
רוחב תלם .ורבי ישמעאל נמי בעי רוחב
התלם במלואו אף על גב דלא פירש
למילתיה ,דכיון דרבי עקיבא דמיקל ולא בעי
מפולש בעי רוחב מלואו ,כל שכן רבי

ישמעאל דמחמיר .ורמב"ם פירש רוחב מלואו
שיהיה רחבו ]כעמקו[ :רוחב פרסה  -והיינו
טפח ,והא דקאמר רוחב פרסה ולא קאמר
רוחב טפח ,משום דמפיק לה מקרא דכתיב
)דברים יא( והשקית ברגלך כגן הירק ,שצריך
להיות בין ירק לירק מקום להנחת הרגל
דהיינו רוחב פרסה .והלכה כר' עקיבא.
ובפרקין דלעיל דתנן ירק בירק ששה טפחים,
התם מיירי בין שדה ירק לשדה ירק אחר
שצריך להרחיק זה מזה ששה טפחים ,והכא
מיירי בבא ליטע שורה אחת של ירק בתוך
שדה כדתנן בהדיא ,והוא מבקש ליטע בתוכה
שורה של ירק אחר ,הלכך מפסיק בתלם רחב
למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה:

ואיןְׁ ,ש ּ ֵתי ׁש ּורוֹ ת ׁ ֶשל ְ ּד ּ ִ
)ד( הַ ּנוֹ טֵ ַע ְׁש ּ ֵתי ׁש ּורוֹ ת ׁ ֶשל ִק ּ ׁש ּ ִ
לועיםְׁ ,ש ּ ֵתי ׁש ּורוֹ ת ׁ ֶשל
ורה ׁ ֶשל ּפוֹ ל
לועיםׁ ,ש ּ ָ
ורה ׁ ֶשל ְ ּד ּ ִ
ואיםׁ ,ש ּ ָ
ורה ׁ ֶשל ִק ּ ׁש ּ ִ
ּפוֹ ל הַ ּ ִמצְ ִרי ,מֻ ּ ָתרׁ .ש ּ ָ
ורה ׁ ֶשל ּפוֹ ל
לועיםׁ ,ש ּ ָ
ורה ׁ ֶשל ְ ּד ּ ִ
ואיםׁ ,ש ּ ָ
ורה ׁ ֶשל ִק ּ ׁש ּ ִ
סורׁ .ש ּ ָ
הַ ּ ִמצְ ִרי ,אָ ּ
יעזֶר ַמ ִּתיר ,וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְס ִרין:
ואיםַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
ורה ׁ ֶשל ִק ּ ׁש ּ ִ
הַ ּ ִמצְ ִרי ,וְ ׁש ּ ָ
רע"ב ) -ד( שתי שורות של קשואין שתי
שורות של דלועין שתי שורות של פול המצרי
מותר  -דכל שתי שורות נראית כשדה בפני
עצמה ואיכא הכירא ואין כאן ערבוב ,והוא
דאיכא תלם מפסיק בין מין למין ,אבל שורה
אחת של קישואין ושורה אחת של דלועין
ושורה אחת של פול המצרי אסור ,אף על גב
דתלם מפסיק בין כל מין ומין ,לפי ששלשה

מינים הללו עלים שלהם מתפשטים
ומתערבים זו עם זו וכשאין שם אלא שורה
אחת מכל מין ומין ,נראין כאלו נזרעו כולן
יחד במפולת יד ,ומחזי ככלאים ואין הפסקת
התלם ניכרת בהן :ושורה של קשואים רבי
אליעזר מתיר  -קסבר הואיל ואיכא שתי
שורות של קשואין אף על פי שאינן סמוכות זו
לזו ,חשבינן להו כאילו הן סמוכות ,ויש כאן
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שדה של קשואין ושורה של דלועין ושורה של
פול המצרי ,הוי כאילו נטועות בשדה של
קישואין וסגי להו בהרחקת תלם ,כדתנן לעיל
היתה שדהו זרועה ירק והוא מבקש ליטע
בתוכה ירק אחר וכו' :וחכמים אוסרים -

לפי שאין שתי שורות של קשואין סמוכות זו
לזו לא חשיבי כשדה של קישואין ומחזי
ככלאים ויש כאן ערבוב ,ואין הפסקת התלם
מועלת בהן .והלכה כחכמים:

וב ְלבַ ד ׁ ֶש ְּתהֵ א זוֹ נוֹ ָטה ְלצַ ד זֶה,
)ה( נוֹ טֵ ַע אָ ָדם ִק ּ ׁש ּות ּ ְודלַ ַעת ְלתוֹ ְך ּג ּ ָֻמא אַ חַ תִ ּ ,
ש ָער ׁ ֶשל זוֹ ְלכָ אן( ׁ ֶש ָּכל ַמה
ש ָער ׁ ֶשל זוֹ ְלכָ אן ,וְ ֵׂ
וְ זוֹ נוֹ ָטה ְלצַ ד זֶה) ,וְ נוֹ טֶ ה ֵ ׂ
רו אֶ ָּלא ִמ ּ ְפנֵי ַמ ְר ִאית הָ ָעיִ ן:
רו חֲכָ ִמים ,לֹא גָ זְ ּ
ּ ׁ ֶשאָ ְס ּ

רע"ב ) -ה( קישות ודלעת  -שהעלים שלהן
מתפשטים ומתערבים זו עם זו ,וכל שכן שאר
מינים :זו נוטה לצד זה  -דאף על גב דאין
הפסק של תלם מועיל להן ,הטיית העלים זו

לצד זה וזו לצד זה מועיל להן ,הואיל ומה
שאסרו חכמים בכלאים לא אסרו אלא מפני
מראית העין:

לועיםַ ,ר ִּבי
ומבַ ּקֵ ׁש ִל ּטַ ע ְּבתוֹ כָ ּה ׁש ּורוֹ ת ׁ ֶשל ְ ּד ּ ִ
רועה ְבצָ ִליםְ ּ ,
הו זְ ּ ָ
)ו( הָ יְ ָתה ָ ׂ
ש ֵד ּ
יִ ְׁש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמר ,עוֹ קֵ ר ְׁש ּ ֵתי ׁש ּורוֹ ת וְ נוֹ טֵ ַע ׁש ּ ָ
ומנִּ יחַ קָ ַמת ְּבצָ ִלים
ורה אַ חַ תַ ּ ,
ורה אֶ חָ תַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א
ִּב ְמקוֹ ם ְׁש ּ ֵתי ׁש ּורוֹ ת ,וְ עוֹ קֵ ר ְׁש ּ ֵתי ׁש ּורוֹ ת וְ נוֹ טֵ ַע ׁש ּ ָ
ומנִּ יחַ קָ ַמת ְּבצָ ִלים ִּב ְמקוֹ ם ְׁש ּ ֵתי
אוֹ ֵמר ,עוֹ קֵ ר ְׁש ּ ֵתי ׁש ּורוֹ תוְ נוֹ טֵ ַע ְׁש ּ ֵתי ׁש ּורוֹ תַ ּ ,
ׁש ּורוֹ ת ,וְ עוֹ קֵ ר ְׁש ּ ֵתי ׁש ּורוֹ ת וְ נוֹ טֵ ַע ְׁש ּ ֵתי ׁש ּורוֹ ת .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםִ ,אם אֵ ין ּ ֵבין
ׁש ּ ָ
ינְתיִ ם:
ורה לַ חֲבֶ ְר ּ ָת ּה ְׁש ּ ֵתים ֶעשְׂ ֵרה אַ ּ ָמה ,לֹא יְ קַ יֵּם אֶ ת הַ זּ ֶַרע ׁ ֶשל ֵּב ָ
רע"ב ) -ו( עוקר שתי שורות ונוטע שורה
אחת  -שיעור השורה אין פחות מארבע
אמות רוחב ,וכשעוקר שתי שורות של בצלים
שהן שמונה אמות ונוטע באמצען שורה אחת
של דלועין שהיא ארבע אמות ,נשתיירו שתי
אמות בורות מכאן ושתי אמות בורות מכאן:
ומניח קמת בצלים במקום שתי שורות  -שהן
שמונה אמות רוחב ,ועוקר שתי שורות שהן
כמו כן שמונה אמות ,וזורע באמצען שורה
אחת של דלועין שהיא ארבע אמות ,נמצא בין
שורה ראשונה של דלועין לקמת הבצלים שתי
אמות בורות וקמת הבצלים שמונה אמות,
ושתי אמות בורות בין קמת הבצלים לשורה
שניה של דלועים ,הרי בין שורה של דלועים
לשורה של דלועים שתים עשרה אמה וכן
לעולם :רבי עקיבא אומר עוקר שתי שורות
ונוטע שתי שורות  -קסבר שאין צריך
להפסיק בין שתי שורות של דלועים לקמת

הבצלים אלא התלם ,כדתנן לעיל בפרקין
בשאר ירקות ,ובין שורות של דלועים לשורות
של דלועים מפסיקים שמונה אמות של קמת
הבצלים בלבד :וחכמים אומרים אם אין בין
שורה לחברתה שתים עשרה אמה וכו' -
חכמים כרבי ישמעאל סבירא להו ,שצריך
שיהיה בין שורה של דלועים לחברתה שתים
עשרה אמה ,מיהו ר' ישמעאל מצריך הפסק
שתי אמות בורות בין שורה של דלועים לקמה
של בצלים ,וחכמים מתירים לסמוך שורה של
דלועים אצל קמה של בצלים ,ולא מצרכינן
אלא תלם אחד בלבד כשאר ירקות ,אבל
שתים עשרה אמה בין שורה של דלועים
לחברתה בעו חכמים ,לפי שהדלועים עלין
שלהן רחבות ומתפשטות הרבה כדי שלא
תראה כל השדה מעורבבת בבצלים ודלועים.
והלכה כחכמים:

רועה
הו זְ ּ ָ
בואָ ה נוֹ ְתנִ ין לָ ּה ּ ֵבית רֹבַ ע .הָ יְ ָתה ָ ׂ
)ז( ְּדלַ ַעת ְּבי ָָרקַּ ,כ ּי ָָרקִ ּ .
ש ֵד ּ
וב ְת ּ
לו ִעין ,נוֹ ְתנִ ין לָ ּה עֲ בוֹ ָד ָת ּה ִׁש ּ ׁ ָשה
ורה ׁ ֶשל ְ ּד ּ
וב ּקֵ ׁש ִל ּ ַטע ְלתוֹ כָ ּה ׁש ּ ָ
בואָ הִ ּ ,
ְת ּ
ְטפָ ִחים .וְ ִאם ִהגְ ִ ּדילָ ה ,יַעֲ קֹר ִמ ְ ּלפָ נֶיהָ ַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ מֵ ר ,נוֹ ְתנִ ין לָ ּה עֲ בוֹ ָד ָת ּה
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ֲמורה
ינו ׁ ֶש ּזוֹ ח ּ ָ
רו לוֹ ַ ,
הֲת ְח ִמיר זוֹ ִמן הַ ּגֶפֶ ן .אָ ַמר לָ הֶ ןָ ,מצִ ּ
אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת .אָ ְמ ּ
ִמן הַ ּגֶ פֶ ןֶ ׁ ,ש ְ ּלגֶ פֶ ן יְ ִח ִידית נוֹ ְתנִ ין לָ ּה עֲ בוֹ ָד ָת ּה ִׁש ּ ׁ ָשה ְטפָ ִחים ,וְ ִל ְדלַ ַעת יְ ִח ִידית
לשה
נוֹ ְתנִ ין לָ ּה ֵּבית רֹבַ עַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ִמ ּ ׁש ּום ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאלָּ ,כל ְׁש ׁ ָ
לועין ְלבֵ ית ְסאָ ה ,לֹא י ִָביא ז ֶַרע ְלתוֹ ְך ּ ֵבית ְסאָ הַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י ּ ֶבן הַ חוֹ טֵ ף
ְד ּ ִ
לועין ְלבֵ ית כּ וֹ ר ,לֹא י ִָביא
לשה ְד ּ ִ
אֶ ְפ ָר ִתי אָ ַמר ִמ ּ ׁש ּום ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאלָּ ,כל ְׁש ׁ ָ
ז ֶַרע ְלתוֹ ְך ּ ֵבית כּ וֹ ר:
רע"ב ) -ז( דלעת בירק  -הבא ליטע
דלעת אצל ירק ,עבודתה כירק דהיינו ששה
טפחים .אבל אם בא ליטע דלעת בתבואה
צריך להרחיב לה בית רובע כשיעור עבודת
התבואה שהוא עשר אמות ושני טפחים
ומחצה על עשר אמות ,והוא מקום זריעת
רובע הקב :שורה של דלועים נותנין לה
עבודתה ששה טפחים  -וקילא שורה מדלעת
יחידית ,דדלעת יחידית בתבואה צריכה בית
רובע ,לפי ששורה מנכרא בפני עצמה וליכא
ערבוב כמו בדלעת יחידית ,וששה טפחים
דתנן הכא הוי שיעור רוחב אבל שיעור אורך
לא אתפרש במתניתין ,ובתוספתא פירשו
דצריך שיהיה שיעור האורך עשר אמות
ומחצה :ואם הגדילה  -השורה ונכנסו ענפים
בתוך ששה טפחים יעקור מלפניה כל
הענפים שנתפשטו ונכנסו בתוך שיעור זה:
נותנין לה עבודתה  -של שורת הדלועים:
ארבע אמות  -שצריך להרחיק ארבע אמות
מן התבואה :התחמיר זו מן הגפן  -דתנן
לקמן בפרק ד' הנוטע שורה של חמש גפנים
בית הלל אומרים אינו כרם ואינו נותן לה
עבודת הכרם ארבע אמות אלא ששה טפחים,

גמרא

והכא נמי בשורה של דלועים אין להחמיר
וליתן לה ארבע אמות ,דאין להחמיר בכלאי
זרעים יותר מבכלאי הכרם :מצינו שזו
חמורה מן הגפן  -אף על גב דאיסור כלאי
זרעים קיל מאיסור כלאי הכרם ,מכל מקום
הא אשכחן דלגפן יחידית כשבא ליטע אותה
בתבואה נותנין לה עבודתה ששה טפחים,
ולדלעת יחידית נותנים לה בית רובע ,שהן
עשר אמות ושני טפחים ומחצה על עשר
אמות ,מפני שהיא מתפשטת והולכת מרחוק,
הכי נמי אין לתמוה אם לשורה אחת של
גפנים נותנים לה עבודתה ששה טפחים,
ולשורה של דלועים נותנין לה ארבע אמות:
כל שלשה דלועין לבית סאה  -רבי מאיר
פליג אתנא קמא דאמר שלדלעת יחידית
בתבואה נותנים לה בית רובע ,וסבר איהו
דנותנים לה שלישית בית סאה .ורבי יוסי בן
החוטף אפרתי סבר שלישית בית כור .ואין
הלכה כדברי כולם ,אלא כתנא קמא בלבד.
ודלעת השנויה במתניתין היא דלעת יונית
בלבד שעלים שלה רחבים ומסככים
ומסתבכים טפי ,אבל דלעת מצרית עם שאר
דלועין ,דינן כשאר ירקות:

 -ברכות דף כה' ע"ב

רב אחאי איעסק ליה לבריה בי רב יצחק בר שמואל בר מרתא עייליה
לחופה ולא הוה מסתייעא מילתא אזל בתריה לעיוני חזא ספר תורה
דמנחא אמר להו איכו השתא לא אתאי סכנתון לברי דתניא בית שיש בו
ספר תורה או תפילין אסור לשמש בו את המטה עד שיוציאם או שיניחם
כלי בתוך כלי אמר אביי לא שנו אלא בכלי שאינו כליין אבל בכלי שהוא
כליין אפילו עשרה מאני כחד מאנא דמי אמר רבא גלימא אקמטרא ככלי
בתוך כלי דמי אמר רבי יהושע בן לוי ספר תורה צריך לעשות לו מחיצה
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עשרה מר זוטרא איקלע לבי רב אשי חזייה לדוכתיה דמר בר רב אשי
דמנח ביה ספר תורה ועביד ליה מחיצה עשרה אמר ליה כמאן כרבי
יהושע בן לוי אימר דאמר רבי יהושע בן לוי דלית ליה ביתא אחרינא מר
הא אית ליה ביתא אחרינא אמר ליה לאו אדעתאי:
רש"י על הגמרא
עייליה לחופה ולא הוה מסתייעא מילתא -
דנישואין ,שלא היה יכול לבעול :סכנתון לברי
 כמעט סכנתם את בני למות בעונש העון:אפילו עשרה מאני  -וכולן כליין כחד מאנא
דמי :אקמטרא  -ארגז של ספרים :ובמגילה
)דף כ"ו ע"ב( קמטרי דספרי ,וכן תרגם יונתן

זוהר

ובגנזי ברומים )יחזקאל כ"ז(  -אלמין דזהירין
מחתין בקמטרין ,וכן לאשר על המלתחה
)מלכים ב' י'( לדעל קמטרא :ככלי בתוך כלי
דמי  -דהא גלימא לאו כליין הוא :מחיצה
עשרה  -ואם לאו לא ישמש :לדוכתיה -
במקום מטתו :לאו אדעתאי  -לא נתתי לבי:

– תזריע דף מב' ע"ב

יע) .ויקרא יב( ּ ָתנֵינָןִ ,א ּ ׁ ָשה ַמזְ ַר ַעת ְּת ִח ָּלה יוֹ לֶ ֶדת זָכָ רִ .ר ִּבי אֲ חָ א
ִא ּ ׁ ָשה ִּכי ַתזְ ִר ַ
ְ
יהו ְ ּדכַ ר ִאי
אָ ַמר ,הָ א ּ ָתנֵינָןּ ְ ,ד ּ ְ
הוא ּגָ זַר ַעל הַ ִהיא ִט ּ ָפהִ ,אי ִא ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
נוק ָּבא ,וְ אַ ְּת אַ ְמ ַרת ִא ׁ ָשה ַמזְ ַר ַעת ְּת ִח ָּלה יוֹ לֶ ֶדת זָכָ ר .אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ סֵ י,
יהי ּ ְ
ִא ִ
ְ
ובגִ ין
נוק ָּבאְ ּ ,
כורא ּובֵ ין ִט ּ ָפה ְ ּד ּ ְ
הוא אַ ְב ִחין ּ ֵבין ִט ּ ָפה ִ ּד ְד ּ ָ
וַ ַ ּדאי ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
נוק ָּבא:
יהִ ,אי ִלהֱוִ י ְ ּדכַ ר אוֹ ּ ְ
יהּ ,גָ זַר ָעלֵ ּ
ְּדאַ בְ ִחין לֵ ּ
אָ ַמר ִר ִּבי אֲ חָ א ,וְ י ְָל ָדה זָכָ ר ,וְ ִכי ּ ֵכיוָ ן ְ ּד ַמזְ ַר ַעת יוֹ לֶ ֶדתּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ,וְ י ְָל ָדה )אלא(,
הו,
הַ אי ְק ָרא הָ ִכי ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
יהִ ,א ׁ ָשה ִּכי ּ ַתהַ ר וְ י ְָל ָדה זָכָ ר) .ס"א תזריע ויהיה זכר( ַמ ּ
יע וְ י ְָל ָדה .אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ סֵ יִ ,א ְּת ָתאִ ,מן יוֹ ָמא ְ ּד ִא ְת ַע ְּב ַרת ַעד יוֹ ָמא
ִּכי ַתזְ ִר ַ
ידו ִ ּדילָ הּ ִאי ִלהֱוִ י ְ ּדכַ ר ,וְ ַעל ָ ּדאִ ,א ּ ׁ ָשה ִּכי
ְ ּדיוֹ ִל ַדת לֵ ית לָ ּה ְּב ּ ָ
פומא ,אֶ ָּלא יְ ִל ּ
יע וְ י ְָל ָדה זָכָ ר:
ַתזְ ִר ַ
ָ
יאין
יעִ .ר ִּבי ִחזְ ִק ּיָה ּ ָפ ַתח) ,תהלים קד( ַמה ַרבּ ּו ַמעֲ ֶׂשיך יְ ָיַּ .כ ָמה סַ גִּ ִ
ִא ּ ׁ ָשה ִּכי ַתזְ ִר ַ
מה )דף מ"ג
ישא ְּב ָע ְל ָמאְ ,מ ַתל ְל ַּבר נ ָׁש ְ ּדנ ִָטיל ִּבידוֹ ִהי ַּכ ָ
עוֹ בָ דוֹ ִהי ְ ּד ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
ולבָ ַתר נ ִָפיק ָּכל חַ ד וְ חַ ד
טורין ַּכח ֲָדא ,וְ ז ַָרע לוֹ ן ְּבזִ ְמנָא ח ֲָדאְ ּ ,
ע"א( ַמ ְק ּ ִ
ְ
ְ
ובחָ ְכ ָמה נ ִָטיל כּ ָֹּלא
הוא עֲ ִביד עוֹ בָ דוֹ ִהי ְּבחָ ְכ ָמהְ ּ ,
ִּב ְלחוֹ דוֹ יַּ .כך ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
תיב) ,תהלים
הוא ִד ְכ ִ
ֵיהָ ,
קו ָּכל חַ ד וְ חַ ד ְּבזִ ְמנ ּ
ַּכח ֲָדא וְ ז ַָרע לוֹ ןְ ּ ,
הֲדא ּ
ולבָ ַתר נ ְָפ ּ
ית:
קד( ּ ֻכ ָּלם ְּבחָ ְכ ָמה ָעשִׂ ָ
ָ
ינון עוֹ בָ דוֹ ִהי ְ ּד ַמ ְל ָּכא
שיך יְ ָיַּ ,כ ָמה סַ גִּ ִ
אָ ַמר ִר ִּבי אַ ָּבאָ ,מה ַרבּ ּו ַמעֲ ֶ ׂ
יאין ִא ּ ּ
ית.
הוא ִד ְכ ִתיב ּ ֻכ ָּלם ְּבחָ כְ ָמה ָעשִׂ ָ
ימין ְּבחָ ְכ ָמה ,הֲ ָדא
הוְ ,ס ִת ִ
קַ ִ ּד ׁ ָ
ּ
ישא ,וְ כֻ ְ ּל ּ
יעןְ ,לגַ ֵּבי ִּבינָה.
ילין יְ ִד ָ
הו ְּבחָ ְכ ָמה ְּכ ִלילָ ן ,וְ לָ א נ ְָפקֵ י ְלבַ ר אֶ ָּלא ִּב ְׁש ִב ִ
ּ ֻכ ְ ּל ּ
בונָה
הוא ִד ְכ ִתיב) ,משלי כד( ּ ִ
נו ,הֲ ָדא
ִּ
וב ְת ּ
ּ
ידו כּ ָֹּלא וְ ִא ְת ְּתקָ ּ
ומ ּ ַת ּ ָמןִ ,א ְת ָע ִב ּ
יתְּ ,ב ִבינָה:
יִ ְתכּ וֹ נָן .וְ ַעל ָ ּדא ּ ֻכ ָּלם ְּבחָ ְכ ָמה ָעשִׂ ָ
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ָמ ְלאָ ה הָ אָ ֶרץ ,הָ אָ ֶרץָּ :דא ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לּ ְ ,ד ִמ ּ ַת ּ ָמן ִא ְת ַמ ְ ּליָא ִמכּ ָֹּלאְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת
אָ ֵמר )קהלת א( ָּכל הַ נְּ חָ ִלים הוֹ ְל ִכים אֶ ל הַ יָּם וְ גוֹ 'ִ .קנְ ָינ ָ
ֶיךְּ .ד ִהיא אַ ּ ִפיקַ ת לוֹ ן
הוא ִד ְכ ִתיב) ,בראשית ב( אֵ ֶּלה תוֹ ְלדוֹ ת הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ הָ אָ ֶרץ ְּב ִה ָּב ְראָ ם,
ְלבָ ַתר ,הֲ ָדא ּ
ְּבה' ְּב ָראָ םְּ .בגִ ינֵי ַּכ ְך ָמ ְלאָ ה הָ אָ ֶרץ ִקנְ ָינֶיךָ:
יה) ,בכוונה(
נוקבֵ ּ
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדבַ ר נ ָׁש אָ ֵתי ְל ִא ְתקַ ְד ׁ ָשא ְל ִאזְ ַדוְ ּ וגָ א ְּב ּ ְ
נוק ָּבא.
ישאָּ ,כ ִליל ְ ּדכַ ר וְ ּ ְ
רוחָ א )אחרא( קַ ִ ּד ׁ ָ
ישא ִ ּדילֵ ּ
עותא קַ ִ ּד ׁ ָ
ִּב ְר ּ ָ
יהִ ,א ְּת ַער ָעלֵ יהּ ּ
ְ
ומנֵי
ָשאָ ּ ,
דויֵיהוֹ ן ִ ּד ְבנֵי נ ׁ ָ
וְ ָר ִמיז ּ ְ
לוחָ א ְמ ָמנָא ַעל ִע ּ ּ
הוא ְלחַ ד ְׁש ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
הוא ִ ּד ְכ ִּתיב,
ַ
יהְ ,לאָ ן
רוחָ א ,וְ אוֹ ַדע לֵ ּ
יד ּ
ִּב ֵ
אֲתר יִ ְפקוֹ ד לֵ יהּ ֲ .ה ָדא ּ
הוא ּ
יה הַ ּ
הוא ְמ ָמנָא ,הוֹ ָרה ּגָ בֶ ר
)איוב ג( וְ הַ ַּליְ לָ ה אָ ַמר הוֹ ָרה ּגָ בֶ ר .הַ ַּליְ לָ ה אָ ַמרְ ,להַ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
רוחָ אָּ ,כל ַמה ְ ּדאַ ְפ ִקיד,
הוא אַ ְפ ִקיד לֵ ּ
ִמ ּ ְפלַ נְ יָא ,וְ ּ ְ
הוא ּ
יהְ ,להַ ּ
יך ּ
מוהָ :
וְ הָ א ּ ְ
אוק ּ
ילא,
ֵיה ְל ֵע ָּ
יוקנ ּ
הוא ְ ּדקָ ִאים ְּב ִד ּ ְ
צול ָמא ִע ּ ֵמ ּ
רוחָ א נ ְַח ּ ָתא ,וְ חַ ד ּ ְ
יה) ,ק"ד ע"ב( הַ ּ
ְּכ ֵדין ּ
צול ָמא אָ זִ יל ְּבהַ אי ָע ְל ָמא .הֲ ָדא
הוא ּ ְ
הוא ּ ְ
צול ָמא ִא ְת ְּב ֵרי )ס"א אתרבי(ְּ ,בהַ ּ
ְּבהַ ּ
ְ
ְ
צול ָמא ִא ְׁש ְּתכַ ח
ישְּ .בעוֹ ד ְ ּדהַ אי ּ ְ
הוא ִ ּד ְכ ִּתיב) ,תהלים לט( אַ ך ְּבצֶ לֶ ם יִ ְתהַ ֶּלך ִא ׁ
ּ
כח ֲָדא )ס"א אשתכח
יה ְ ּד ַּבר נ ָׁש) ,בצולמא דיליה( קָ ִאים ְּבהַ אי ָע ְל ָמאְ ,ד ִמ ְתח ְֲּב ָראן ַּ
ִע ּ ֵמ ּ
ָשא
מה ַמ ְל ָּכא אַ זְ הַ ר ִל ְבנֵי נ ׁ ָ
ושלֹ ֹ
עמיה בר נש קאים בהאי עלמא ותרין אינון דמתחברן כחדא(ְׁ ּ ,
ָסו הַ ְּצלָ ִליםְּ ,ת ֵרי:
ָפוחַ הַ ּיוֹ ם וְ נ ּ
וְ אָ ַמר) ,שיר השירים ב( ַעד ׁ ֶש ּי ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פ"ג
)ו( כל קרבנות בהמה שיקריב היחיד בין חובה בין נדבה סומך עליהן כשהן חיין חוץ מן
הבכור והמעשר והפסח שנאמר וסמך ידו על ראש קרבנו מפי השמועה למדו שכל
קרבן במשמע חוץ מפסח ובכור ומעשר:
)ז( העוף אינו טעון סמיכה וכן כל המעות שדינן שיפלו לתיבות של נדבה שכבר ביארנו
בהלכות שקלים שכולן יבואו עולות אין בעל אותן המעות סומך על אותה העולה ואינו
מביא עליה נסכים אלא נסכיה משל צבור ואע"פ שהיה כהן עבודתה ועורה של אנשי
משמר:
)ח( הכל סומכין חוץ מחרש שוטה וקטן ועבד ואשה וסומא ונכרי ואין השליח סומך שאין
סמיכה אלא בבעלים שנאמר וסמך ידו לא יד אשתו ולא יד עבדו ולא שלוחו:

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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