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חק לישראל – פרשת תזריע יום ג'
תורה -

ויקרא פרק יב'

ומ ְראֵ ה הַ ּנֶגַ ע
ש ָער ַּב ּנֶגַ ע הָ פַ ְך לָ בָ ן ּ ַ
שר וְ ֵ ׂ
)ג( וְ ָראָ ה הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ת הַ ּנֶגַ ע ְּבעוֹ ר הַ ָּב ָ ׂ
מא אֹ תוֹ ) :ג( וְ ָראָ ה הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ת
הו הַ כּ ֹהֵ ן וְ ִט ּ ֵ
ָעמֹק ֵמעוֹ ר ְּב ָ ׂ
הוא וְ ָראָ ּ
שרוֹ נֶגַ ע צָ ַר ַעת ּ

הוא
ומ ְראֵ ה הַ ּנֶגַ ע ָעמֹק מֵ עוֹ ר ְּב ָ ׂ
ש ָער ַּב ּנֶגַ ע הָ פַ ְך לָ בָ ן ּ ַ
הַ ּנֶגַ ע ְ ּבעוֹ ר הַ ָּב ָ ׂשר וְ ֵ ׂ
שרוֹ נֶגַ ע צָ ַר ַעת ּ
ְ
ְ
ש ָער ְּב ַמ ְכ ּ ָת ׁ ָשא ִא ְתהֲ ִפיך ְל ֶמחֱוָ ר
מא אֹ תוֹ ) :ג( ֶו ֶי ֱחזֵי כַ הֲ נָא יָת ַמ ְכ ְּת ׁ ָשא ִב ְמ ׁ ַשך ִּב ְס ָרא וְ ֵ ׂ
הו הַ כּ ֹהֵ ן וְ ִט ּ ֵ
וְ ָראָ ּ
יה:
ָת ּ
ֵיה ַּכהֲ נָא וִ יסָ אֵ ב י ֵ
יה ַמ ְכ ּ ַת ׁש ְסגִ ירו ָּתא הוּא וְ ֶיחֱזִ ּנ ּ
ו ֶּמ ֱחזֵי ַמ ְכ ְּת ׁ ָשא ַע ּ ִמיק ִּב ְמ ׁ ַש ְך ִּב ְס ֵר ּ

שרוֹ וְ ָעמֹק אֵ ין ַמ ְראֶ הָ ִמן הָ עוֹ ר ּושְׂ ָע ָרה לֹא
)ד( וְ ִאם ַּבהֶ ֶרת ְלבָ נָה ִהוא ְּבעוֹ ר ְּב ָ ׂ
ָמים) :ד( וְ ִאם ַּבהֶ ֶרת ְלבָ נָה ִהוא ְּבעוֹ ר
הָ פַ ְך לָ בָ ן וְ ִה ְסגִּ יר הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ת הַ ּנֶגַ ע ִׁש ְב ַעת י ִ

שרוֹ וְ ָעמֹק אֵ ין ַמ ְראֶ ָה ִמן הָ עוֹ ר ּושְׂ ָע ָרה לֹא הָ פַ ְך לָ בָ ן וְ ִה ְסגִּ יר הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ת הַ ּנֶגַ ע ִׁש ְב ַעת
ְּב ָ ׂ
ְ
ְ
יה וְ ַע ּ ִמיק לֵ ית מֶ ֱחזָהָ א ִמן ַמ ְׁשכָ א ּושְׂ ָע ָרא לָ א ִא ְתהֲ ִפיך ְל ֶמחֱוָ ר
הֲרא חַ ְּו ָרא ִהיא ִּב ְמ ׁ ַשך ִּב ְס ֵר ּ
יָ ִמים) :ד( וְ ִאם ַּב ָ
וְ י ְַס ּגַ ר ַּכהֲ נָא יָת ַמ ְכ ּ ָת ׁ ָשא ִׁש ְב ָעא יוֹ ִמין:

יעי וְ ִה ּנֵה הַ ּנֶגַ ע ָע ַמד ְּב ֵעינָיו לֹא פָ ָ ׂשה הַ ּנֶגַ ע ָּבעוֹ ר
הו הַ כּ ֹהֵ ן ַּב ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
)ה( וְ ָראָ ּ
יעי וְ ִה ּנֵה הַ ּנֶגַ ע ָע ַמד
הו הַ כּ ֹהֵ ן ַּב ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
וְ ִה ְסגִּ ירוֹ הַ כּ ֹהֵ ן ִׁש ְב ַעת י ִָמים ׁ ֵ
שנִ ית) :ה( וְ ָראָ ּ
ֵיה ַּכהֲ נָא ְּביוֹ ָמא
שנִ ית) :ה( וְ ֶיחֱזִ ּנ ּ
שה הַ ּנֶגַ ע ָּבעוֹ ר וְ ִה ְסגִּ ירוֹ הַ כּ ֹהֵ ן ִׁש ְב ַעת ָי ִמים ׁ ֵ
ְּב ֵעינָיו לֹא פָ ָ ׂ
ּ
ֵיה ַּכהֲ נָא ִׁש ְב ָעא יוֹ ִמין ִּתנְ יָנוּת:
יעאָ ה וְ הָ א ַמ ְכ ְּת ׁ ָשא קָ ם ַּכד הֲ וָ ה לָ א אוֹ סֵ ף ַמ ְכ ְּת ׁ ָשא ְּב ַמ ְׁש ָּכא וְ י ְַסגְ ִר ּנ ּ
ְׁש ִב ָ

שה הַ ּנֶגַ ע
יעי ׁ ֵשנִ ית וְ ִה ּנֵה ּ ֵכהָ ה הַ ּנֶגַ ע וְ לֹא פָ ָ ׂ
)ו( וְ ָראָ ה הַ כּ ֹהֵ ן אֹ תוֹ ַּב ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
ָּבעוֹ ר וְ ִטהֲרוֹ הַ כּ ֹהֵ ן ִמ ְס ּ ַפחַ ת ִהוא וְ ִכ ּ ֶבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָטהֵ ר) :ו( וְ ָראָ ה הַ כּ ֹהֵ ן אֹ תוֹ ַּב ּיוֹ ם
שה הַ ּנֶגַ ע ָּבעוֹ ר וְ ִטהֲ רוֹ הַ כּ ֹהֵ ן ִמ ְס ּפַ חַ ת ִהוא וְ ִכ ּ ֶבס
יעי ׁ ֵשנִ ית וְ ִה ּנֵה ּ ֵכהָ ה הַ ּנֶגַ ע וְ לֹא פָ ָ ׂ
הַ ּ ְׁש ִב ִ
יעא ִּתנְ יָנוּת וְ הָ א ָע ְמיָא ַמ ְכ ּ ָת ׁ ָשא וְ לָ א אוֹ סֵ ף ַמ ְכ ּ ָת ׁ ָשא ְּב ַמ ְׁש ָּכא
יה ְּביוֹ ָמא ְׁש ִב ָ
ָת ּ
ְּבגָ ָדיו וְ ָטהֵ ר) :ו( וְ ֶי ֱחזֵי כַ הֲ נָא י ֵ
יתא ִהיא וִ יצַ ַּבע ְלבו ּׁשוֹ ִהי וְ יִ ְד ּ ֵכי:
ֵיה ַּכהֲ נָא עֲ ִד ָ
יד ִּכ ּנ ּ
וִ ַ

הֳרתוֹ וְ נִ ְראָ ה
)ז( וְ ִאם ּ ָפשׂ ה ִת ְפ ֶׂשה הַ ּ ִמ ְס ּ ַפחַ ת ָּבעוֹ ר אַ ח ֲֵרי הֵ ָראֹ תוֹ אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן ְל ָט ָ
שנִ ית אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן) :ז( וְ ִאם ּפָ שׂ ה ִת ְפ ֶ ׂשה הַ ּ ִמ ְס ּפַ חַ ת ָּבעוֹ ר אַ חֲ ֵרי הֵ ָראֹ תוֹ אֶ ל ַהכּ ֹהֵ ן ְל ָטהֳ ָרתוֹ
ֵׁ
וְ נִ ְראָ ה ׁ ֵשנִ ית אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן:

יה וְ יִ ּ ַתחֲזִ י
יתא ְּב ַמ ְׁש ָּכא ָּב ַתר ְ ּד ִא ּ ַתחֲזִ י ְלכַ הֲ נָא ְל ַדכּ ו ֵּת ּ
)ז( וְ ִאם אוֹ סָ פָ א תוֹ סֵ ף עֲ ִד ָ

ִתנְ יָנוּת ְלכַ הֲ נָא:

רש"י
)ג( ושער בנגע הפך לבן  -מתחלה שחור
והפך ללבן בתוך הנגע ומעוט שער שנים
)ת"כ( :עמוק מעור בשרו ) -ת"כ( כל מראה
לבן עמוק הוא כמראה חמה עמוקה מן הצל:
וטמא אותו  -יאמר לו טמא אתה ששער לבן
סימן טומאה הוא גזירת הכתוב:
)ד( ועמוק אין מראה  -יב לא ידעתי
פירושו :והסגיר  -יסגירנו בבית אחד ולא
יראה עד סוף השבוע ויוכיחו סימנים עליו:

)ה( בעיניו  -במראהו ובשיעורו הראשון:
והסגירו שנית  -הא אם פשה בשבוע ראשון
טמא מוחלט:
)ו( כהה  -הוכהה ממראיתו הא אם עמד
במראיתו או פשה טמא :מספחת  -שם נגע
טהור :וכבס בגדיו וטהר  -הואיל ונזקק
להסגר נקרא טמא וצריך טבילה:
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חק לישראל – פרשת תזריע יום ג'
נביא

– מלכים ב' פרק ה' ח'-יב'

יש הָ ֱאל ִֹהים ִּכי קָ ַרע ֶמלֶ ְך יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת ְּבגָ ָדיו וַ יִ ּ ְׁשלַ ח
ישע ִא ׁ
)ח( וַ יְ ִהי ִּכ ְׁשמ ַֹע א ֱִל ׁ ָ
ָ
אֶ ל הַ ּ ֶמלֶ ְך לֵ אמֹר לָ ּ ָמה קָ ַר ְע ּ ָת ְּבגָ ֶדיך ָי ֹבא נָא אֵ לַ י וְ י ֵַדע ִּכי י ֵׁש נ ִָביא ְּביִ שְׂ ָראֵ ל:
)ח( והוה כד שע אלישע נביא דיי ארי בזע מלכא דישראל ית לבושוהי ושלח לות מלכא למימר למא
בזעתא לבושך ייתי כען לותי וידע דאית נביא בישראל:

ישע:
סוסָ יו{ ּובְ ִר ְכבּ וֹ וַ יַּעֲ מֹד ּ ֶפ ַתח הַ ַּביִ ת לֶ א ֱִל ׁ ָ
} ְּב ּ

מן ְּבסוּסָ ו
)ט( וַ ָיּבֹא נַעֲ ָ
בסוסוהי וברתיכוהי וקם בתרע ביתא דאלישע:

)ט( ואתא נעמן

ישע ַמ ְלאָ ְך לֵ אמֹר הָ לוֹ ְך וְ ָרחַ צְ ּ ָת ׁ ֶשבַ ע ּ ְפ ָע ִמים ַּביּ ְַר ֵ ּדן וְ י ָׁשֹב
)י( וַ יִ ּ ְׁשלַ ח אֵ לָ יו א ֱִל ׁ ָ
וטהָ ר) :י( ושלח לותיה אלישע אזגדא למימר אזיל וטבול שבע זמנין בירדנא ויתוב בסרך
ש ְר ָך ְל ָך ּ ְ
ְּב ָ ׂ
לך ואתסי:

ֹאמר ִה ּנֵה אָ ַמ ְר ִּתי אֵ לַ י יֵצֵ א יָצוֹ א וְ ָע ַמד וְ קָ ָרא ְּב ׁ ֵשם
)יא( וַ יִ ּ ְקצֹף נַעֲ ָמן וַ יֵּלַ ְך וַ יּ ֶ
מצ ָֹרע) :יא( ורגיז נעמן ואזל ואמר הא הויתי
יְ הֹוָ ה ֱאלֹהָ יו וְ הֵ נִ יף יָדוֹ אֶ ל הַ ּ ָמקוֹ ם וְ אָ סַ ף הַ ּ ְ
אמר דלותי יפוק מפק ויקום ויצלי בשמא דיי אלהיה וירים ידיה על אתר בית מחתא ותתסי סגירותא:

ימי יִ שְׂ ָראֵ ל הֲ לֹא
שק ִמכּ ֹל ֵמ ֵ
אֲמנָה{ ּופַ ְר ּ ַפר ַנהֲרוֹ ת ַ ּד ּ ֶמ ֶׂ
)יב( הֲ לֹא טוֹ ב אֲ בָ נָה } ָ
ְ
מה) :יב( הלא טבין אמנא ופרפר נהרי דמשק מכל מי
אֶ ְרחַ ץ ָּבהֶ ם וְ ָטהָ ְר ִּתי וַ יִ ּפֶ ן וַ יֵּלֶ ך ְּבחֵ ָ
ארעא דישראל הלא אטבול בהון ואתסי ואתפני ואזל ברגז:

רש"י
)יא( הנה אמרתי  -סבור הייתי ,אלי יצא
הנביא וידבר עמי ויראה את החולי .והניף

כתובים

ידו אל המקום  -הצרעת:

 -משלי כד' ח'-יב'

או:
ְמחַ ּ ׁ ֵשב ְלהָ ֵר ַע לוֹ ַּב ַעל ְמזִ ּמוֹ ת יִ ְק ָר ּ

)ח( מן דחשב למבאשא נקרון ליה מרי תרעיתא

זִ ּ ַמת ִא ּוֶלֶ ת חַ ּ ָטאת וְ תוֹ עֲ בַ ת ְלאָ ָדם לֵ ץ:

)ט( תרעיתא דשטיא חטאה ומרחקתא דבר נשא

)ח(
בישתא:

)ט (
חכימא ממקנותא:

ית ְּביוֹ ם צָ ָרה צַ ר כּ ֹחֶ כָ ה:
)י( ִה ְת ַר ּ ִפ ָ
ומ ִטים לַ הֶ ֶרג ִאם ּ ַת ְחשׂ וֹ ךְ:
)יא( הַ ֵ ּצל ְלקֻ ִחים לַ ּ ָמוֶת ּ ָ

)י( אין תתרפי ביומא דעקתא מתתעיק חילך:
)יא( פצא לאלין דמתנסבין למותא

ומתדברין לקטלא חסוך:

הוא י ֵָדע
)יב( ִּכי תֹ ַ
הוא י ִָבין וְ נֹצֵ ר נַפְ ְׁש ָך ּ
נו זֶה ֲהלֹא תֹ כֵ ן ִלבּ וֹ ת ּ
אמר הֵ ן לֹא י ַָד ְע ּ
שיב ְלאָ ָדם ְּכפָ עֳ לוֹ ) :יב( ואין תימר דלא ידענא דא הלא תרעיתא דלבא אלהא בצי ודנטר נפשך
וְ הֵ ִׁ
הוא ידע ופרע לבר נשא היך עובדוי:

רש"י
)ח( מחשב להרע  -חורש תחבולות רשע ,לו
בעל מזמות יקראו גורם לו רע שהבריות
קוראים לו בעל מזמות עצת רשעים:

)ט( זמת אולת  -עצת אולת חטאת לבעליה.
ותועבת לאדם לץ  -ליצנות היא המתעבת
את האדם על הקב"ה ועל הבריות:
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חק לישראל – פרשת תזריע יום ג'
)י( התרפית  -מן התורה .ביום צרה צר
כחכה  -מלאכי השרת לא יהיו מאמצין כחך
זה מדרש חכמים ,ולפי פשוטו התרפית ביום
צרת אהובך לעמוד מנגד .צר כחכה  -ביום
פורענותך דכתיב אם החרש תחרישי וגו'
)אסתר ד(:

משנה

)יא( הצל לקוחים וגו'  -להציל את הלקוחים
למות ,את המטי' להרג ,אם תחשוך מלהצילם
על זה אמרתי צר כחך:
)יב( כי תאמר  -שמא תאמר וזהו כי משמש
בלשון דלמא:

 -כתובות פרק יא'

)א( אַ ְל ָמנָה ּ
בור ָת ּה.
נִזוֹ נֶת ִמנִּ ְכסֵ י יְ תוֹ ִמיםַ ,מעֲ ֵ ׂשה י ֶָדיהָ ׁ ֶש ָּלהֶ ן ,וְ אֵ ין חַ יּ ִָבין ִּב ְק ּ ָ
בור ָת ּה:
יוֹ ְר ׁ ֶשיהָ יוֹ ְר ׁ ֵשי ְכתֻ ָּב ָת ּה ,חַ ּי ִָבין ִּב ְק ּ ָ
רע"ב ) -א( אלמנה ניזונת מנכסי יתומין -
בין קרקעות בין מטלטלין .דתנאי כתובה
הוא ,ואת תהא יתבא בביתי ומתזנא מנכסי:
ואין חייבין בקבורתה  -שהבעל חייב
בקבורתה תחת ירושתה ,ועכשיו שיורשיה

גובין כתובתה מיורשי הבעל ,הם יקברוה.
וממילא שמעינן שאם מתה ולא נשבעה על
כתובתה שעכשיו אין יורשיה גובין כתובתה,
על יורשי הבעל מוטל לקברה:

ואין ,מוֹ כֶ ֶרת ׁ ֶשלּ ֹא ְבבֵ ית ִ ּדיןַ .ר ִּבי
רוסין ּ ֵבין ִמן הַ נִּ ּ ׂש ּ ִ
)ב( אַ ְל ָמנָה ּ ֵבין ִמן הָ אֵ ּ ִ
רוסין ,לֹא ִת ְמכּ וֹ ר
ואין ,מוֹ כֶ ֶרת ׁ ֶשלּ ֹא ְבבֵ ית ִ ּדיןִ .מן הָ אֵ ּ ִ
שּ ִ
ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרִ ,מן הַ נִּ ּ ׂ
אֶ ָּלא ְּבבֵ ית ִ ּדיןִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשאֵ ין לָ הּ ְמזוֹ נוֹ ת .וְ כָ ל ׁ ֶשאֵ ין לָ ּה ְמזוֹ נוֹ ת ,לֹא ִת ְמכּ וֹ ר
אֶ ָּלא ְּבבֵ ית ִ ּדין:
רע"ב ) -ב( בין מן הארוסין  -שאין לה
מזונות ומוכרת לכתובתה :בין מן הנשואין -
שהיא מוכרת למזונות :מוכרת שלא בבית דין
 כלומר שלא בבית דין מומחין .ומכל מקוםצריכה למכור בפני שלשה שיהיו בקיאין
בשומת קרקע :רבי שמעון אומר מן הנשואין

 שהיא מוכרת למזונות ,מוכרת שלא בביתדין ,שאי אפשר לה להיות יושבת ומתענה עד
שיזדקקו לה בין דין .אבל מן הארוסין שאין
מכירתה אלא לכתובה ,אינה מוכרת אלא
בבית דין .ואין הלכה כרבי שמעון:

)ג( ָמ ְכ ָרה ְכתֻ ָּב ָתה אוֹ ִמ ְקצָ ָת ּהִ ,מ ְׁש ְּכנָה ְכתֻ ָּב ָת ּה אוֹ ִמ ְקצָ ָת ּה ,נ ְָתנָה ְכתֻ ָּב ָת ּה
ְלאַ חֵ ר אוֹ ִמ ְקצָ ָת ּה ,לֹא ִת ְמכּ וֹ ר אֶ ת הַ ּ ְׁשאָ ר .אֶ ָּלא ְּבבֵ ית ִ ּדין .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים,
מוֹ כֶ ֶרת ִהיא אֲ ִפלּ ּו אַ ְר ָּב ָעה וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ְפ ָע ִמיםּ ,ומוֹ כֶ ֶרת ִל ְמזוֹ נוֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא ְבבֵ ית ִ ּדין
רוש ּה לֹא ִת ְמכּ וֹ ר אֶ ָּלא ְּבבֵ ית ִ ּדין:
וְ כוֹ ֶתבֶ תִ ,ל ְמזוֹ נוֹ ת ָמכַ ְר ִּתיּ .וגְ ּ ׁ ָ
רע"ב ) -ג( מכרה כתובתה  -מנה מאתים:
לא תמכור את השאר  -התוספת ,אלא בבית
דין .ומתניתין ר"ש היא דאמר אין מוכרת
שלא בב"ד אלא למזונות ,וזו הואיל וגבתה
מקצת כתובתה אין לה מזונות :וחכמים
אומרים מוכרת היא  -לכתובה ,אפילו
לפרקים .ואף על פי כן מוכרת היא בינתים
למזונות ,שלא איבדה מזונותיה ואף על פי
שגבתה קצת כתובתה :וכותבת  -בשטר

המכירה ,למזונות מכרתי :וגרושה לא תמכור
 לכתובה ,אלא בב"ד .דטעמא מאי אמוררבנן אלמנה בין מן האירוסין מן הנשואין
מוכרת שלא בב"ד לפי שאין אדם רוצה
שתתבזה אשתו בב"ד ,וזו הואיל וגרושה היא
לא אכפת ליה .והלכה כחכמים שאשה מוכרת
בין לכתובה בין למזונות שלא בב"ד מומחים,
ואפילו התקבלה מקצת כתובתה מוכרת
למזונות עד שתתקבל כל כתובתה.
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וכשמוכרת ,בין לכתובה בין למזונות צריכה

שבועה ואינה צריכה הכרזה:

אתיִ ם אוֹ ׁ ָשוֶה
ומ ְכ ָרה ׁ ָשוֶה ָמנֶה ְב ָמ ַ
אתיִ ם ּ ָ
)ד( אַ ְל ָמנָה ׁ ֶשהָ יְ ָתה ְכתֻ ָּב ָת ּה ָמ ַ
ומ ְכ ָרה ׁ ָשוֶ ה ָמנֶה
אתיִ ם ְּב ָמנֶה ,נִ ְתקַ ְּבלָ ה ְכתֻ ָּב ָתה .הָ יְ ָתה ְכתֻ ָּב ָתה ָמ ֶנה ּ ָ
ָמ ַ
וְ ִדינָר ְּב ָמנֶהִ ,מכְ ָרה ָּבטֵ לֲ .א ִפלּ ּו ִהיא אוֹ ֶמ ֶרת אַ חֲזִ יר אֶ ת הַ ִ ּדינָר לַ ּיוֹ ְר ִׁשין,
ִמ ְכ ָר ּה ָּבטֵ לַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמרְ ,לעוֹ לָ ם ִמכְ ָר ּה קַ יָּם ַעד ְׁש ְּתהֵ א
וכ ִד ְב ֵרי ַר ִּבי
ש ֶדה ַּבת ִּת ְׁש ָעה קַ ִּביםּ ,ובַ גִּ ּנָה ַּבת חֲצִ י קַ בְ ּ ,
ׁ ָשם ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְּת ׁ ַשיֵּר ַּב ּ ָ ׂ
ומ ְכ ָרה לָ זֶה ְב ָמנֶה וְ לָ זֶה
זוז ּ ָ
עֲ ִקיבָ א ּ ֵבית רֹבַ ע .הָ יְ ָתה ְכתֻ ָּב ָת ּה אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת ּ
ְב ָמנֶה וְ לָ אַ חֲרוֹ ן יָפֶ ה ָמנֶה וְ ִדינָר ְּב ָמנֶהֶ ׁ ,של אַ חֲרוֹ ן ָּבטֵ ל וְ ׁ ֶשל ּ ֻכ ָּלן ִמ ְכ ָרן קַ יָּם:
רע"ב ) -ד( שוה מאתים במנה נתקבלה
כתובתה  -דאמרינן לה את אפסדת .ושוה
מנה במאתים אף על גב דהיא הרויחה לא
מצית למימר אנא ארווחי ,שהשולח שלוחו
לשוק לסחורה ולקח בזול הכל לבעל המעות.
ולא שמעינן מהכא אלא בדבר שאין לו קצבה
כגון קרקע שדרכו להמכר באומד זה בפחות
וזה ביתר ,אבל דבר שיש לו קצבה וקנה
השליח בפחות לא איתברירא לן דינא מהכא.
וחזינא לרבוותא דאפליגו בה .ומסקנא לפום

מאי דחזי לן ,שחולקין השליח והמשלח:
מכרה בטל  -שאותו דינר אין לה רשות
למכור ,נמצא שכל המכר טעות ,שהרי בבת
אחת היה :לעולם מכרה קיים  -והיא תחזיר
את הדינר ליורשין ,דמה הפסידתן .עד שיהא
באונאה כדי שאילו לא היתה האונאה היה
משתייר שדה בת תשעה קבין ,שהוא שיעור
שדה :ובגינה בת חצי קב  -שהוא שיעור
גינה .ואין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל:

תותִ ,מ ְכ ָרן ָּבטֵ לַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן
יפו ְׁש ּ
תות אוֹ הוֹ ִס ּ
ֲתו ְׁש ּ
)ה( ׁש ּום הַ ַ ּדיָּנִ ין ׁ ֶש ּ ִפח ּ
ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמרִ ,מכְ ָרן קַ ּיָםִ .אם ּ ֵכן ַמה כּ ֹחַ ּ ֵבית ִ ּדין יָפֶ ה ,אֲבָ ל ִאם ָעשׂ ּו ִא ּג ֶֶרת
אתיִ ם ְּב ָמנֶהִ ,מ ְכ ָרן קַ יָּם:
אתיִ ם ,אוֹ ׁ ָשוֶה ָמ ַ
רו ׁ ָשוֶה ָמנֶה ְּב ָמ ַ
ִּב ּק ֶֹרתֲ ,א ִפלּ ּו ָמ ְכ ּ
רע"ב ) -ה( אגרת בקורת  -הכרזה .שעל
ידי ההכרזה בני אדם מבקרים בה .ובהא

מודה תנא קמא לרבן שמעון בן גמליאל.
והלכה כתנא קמא:

)ו( הַ ְמ ָמאֶ נֶת ,הַ ּ ְׁשנִ יָּה ,וְ הָ אַ יְ לוֹ נִ ית ,אֵ ין לָ הֶ ם ְּכתֻ ָּבה וְ לֹא פֵ רוֹ ת וְ לֹא ְמזוֹ נוֹ ת וְ לֹא
ְבלָ אוֹ ת .וְ ִאם ִמ ְּת ִח ָּלה נְ ָ ׂשאָ ה ְל ׁ ֵשם אַ יְ לוֹ נִ ית ,י ֶׁש לָ ּה ְּכתֻ ָּבה .אַ ְל ָמנָה ְל ֹכהֵ ן
ֲלוצָ ּה ְל ֹכהֵ ן הֶ ְדיוֹ טַ ,מ ְמז ֶֶרת ּונְ ִתינָה ְליִ שְׂ ָראֵ לַּ ,בת יִ שְׂ ָראֵ ל
ּגָ דוֹ ל ,גְּ ּ ׁ ָ
רושה וַ ח ּ
ול ַמ ְמזֵר ,י ֶׁש לָ ה ְּכתֻ ָּבה:
ְלנ ִָתין ּ ְ
רע"ב ) -ו( השניה  -שניות לעריות ,שהן
מדברי סופרים :אין להם כתובה  -מנה
מאתיים .ממאנת ,משום דמעצמה יוצאה.
שניה ,קנסוה רבנן מפני שהיא מרגילתו
לנשאה שאינה נפסדת כלום בנשואין שהרי
אינה נפסלת בהן וולדה כשר .אילונית ,משום
דמקח טעות הוא :ולא פירות  -הפירות
שאכל הבעל אין מוציאין ממנו :ולא מזונות -
כגון אם לותה ואכלה בעודה תחתיו ואחר כך
מיאנה ,אין הבעל חייב לשלם .אבל חייב
במזונותיה בעודה תחתיו .והשניה והאילונית

אין להם מזונות בעודן תחתיו ,וכל שכן אם
לוו ואכלו שאין הבעל חייב לשלם:
ולא בלאות  -שנאבדו ובלו לגמרי .בין
מנכסי מלוג בין מנכסי צאן ברזל אין
הממאנת יכולה להוציא מיד בעלה .אבל
בלאותיה הקיימים נוטלת לעולם ,בין
הממאנת בין השניה בין האילונית ואפילו
זנתה לא הפסידה בלאותיה הקיימים .והשניה
אין לה בלאות של נכסי מלוג ,אבל בלאות של
נכסי צאן ברזל יש לה:
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גמרא

 -כתובות דף צה' ע"ב

איבעיא להו ניזונת תנן או הניזונת תנן ניזונת תנן וכאנשי גליל ולא סגי
דלא יהבי לה או דלמא הניזונת תנן וכאנשי יהודה ואי בעו לא יהבי לה.
תא שמע אמר רבי זירא אמר שמואל מציאת אלמנה לעצמה אי אמרת
בשלמא הניזונת תנן שפיר אלא אי אמרת ניזונת תנן ניהוו כבעל מה בעל
מציאת אשה לבעלה הכא נמי מציאת אשה ליורשים לעולם אימא לך
ניזונת תנן טעמא מאי אמור רבנן מציאת אשה לבעלה דלא תיהוי לה
איבה הני תיהוי להו איבה אמר רבי יוסי בר חנינא כל מלאכות שהאשה
עושה לבעלה אלמנה עושה ליורשים חוץ ממזיגת הכוס והצעת המטה
והרחצת פניו ידיו ורגליו אמר רבי יהושע בן לוי כל מלאכות שהעבד
עושה לרבו תלמיד עושה לרבו חוץ מהתרת )לו( מנעל אמר רבא לא אמרן
אלא במקום שאין מכירין אותו אבל במקום שמכירין אותו לית לן בה אמר
רב אשי ובמקום שאין מכירין אותו נמי לא אמרן אלא דלא מנח תפלין
אבל מנח תפלין ל"ל בה אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל המונע
תלמידו מלשמשו כאילו מונע ממנו חסד שנא' למס מרעהו חסד רב נחמן
בר יצחק אומר אף פורק ממנו יראת שמים שנאמר ויראת שדי יעזוב:
רש"י על הגמרא
אנשי גליל  -היו כותבין את תהא יתבת
בביתי ומיתזנא מנכסי כל ימי מיגר
ארמלותיך בביתי :כאנשי יהודה  -היו כותבין
עד שירצו היורשין ליתן ליך כתובתיך לפיכך
אם רצו היורשין נותנין לה כתובתה ופוטרין
אותה :הניזונת תנן  -והכי קתני אלמנה
הניזונת מנכסי יתומים מעשה ידיה שלהם כל
זמן שהם רוצים לזונה :אי אמרת בשלמא
הניזונת תנן  -וסתם לן תנא כאנשי יהודה:
שפיר  -איכא לאוקמי להא דשמואל בשאינה
ניזונת :אלא אי אמרת ניזונת  -תנן וסתם לן
כאנשי גליל וליכא אלמנה שאינה ניזונת אמאי
מציאתה לעצמה :ניהוו  -יורשים כבעל:

זוהר

תיהוי להו איבה  -דעל כרחם זנים אותה
אבל מעשה ידיה שתקנו לבעלה תחת מזונות
הוי ליורשים :כל מלאכות  -השנויות בפרק
אע"פ )לעיל נט( טוחנת ואופה כו' :חוץ
ממזיגת הכוס כו'  -שהן מלאכות המקרבות
חיבה והרגל דבר כדאמרי' נמי בהא מסכתא
)דף ד( שאין נדה עושה אותן לבעלה :חוץ
מהתרת מנעל  -שהרואה אומר עבד כנעני
הוא :מנח תפילין לית לן בה  -שאין דרך
עבדים להניח תפילין :למס מרעהו חסד -
הממיס עצמו מרעהו ממיס ממנו חסדים
ואית דמפקא לה מדכתיב לעיל מיניה ותושיה
נדחה ממני וסמיך ליה למס מרעהו חסד:

– תזריע דף מו' ע"ב

ימא
יה ְּבבַ ר נ ָׁשְ .ר ִח ָ
ישאִ ,א ְת ַ ּד ְּבקַ ת ּ ֵב ּ
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,בכָ ל זִ ְמנָא ְ ּדהַ אי נִ ְׁש ְמ ָתא קַ ִ ּד ׁ ָ
ילא
הוא ְל ָטב ְל ֵע ָּ
יה ִמ ָּכל ִס ְט ִריןְ ,ר ִׁש ָ
טורין נ ְַט ִרין לֵ ּ
יהַּ .כ ָמה נְ ּ ִ
אר ּ
הוא ְ ּד ָמ ֵ
ימא ּ
ּ
ישא ׁ ַש ְריָא עֲ לוֹ י:
וש ִכינְ ּ ָתא קַ ִ ּד ׁ ָ
וְ ַת ּ ָתאְׁ ּ ,
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ישא לָ א
ֵיה ,וְ נִ ְׁש ְמ ָתא קַ ִ ּד ׁ ָ
יהו אַ ְסטֵ י אָ ְרחוֹ יְׁ ,ש ִכינְ ּ ָתא ִא ְס ְּתלָ קַ ת ִמ ּנ ּ
ְּ
ובזִ ְמנָא ְ ּד ִא ּ
רוחָ א חַ דְּ ,ד ׁ ָשט וְ אָ זִ יל
ומ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִחוְ יָא ִּב ׁ ָ
יהִ ּ .
ִא ְת ְ ּדבָ קַ ת ּ ֵב ּ
ישא ּ ַת ִּקיפָ אִ ,א ְּת ַער ּ
וכ ֵדין
דושה ִע ָּלאָ ה ִא ְס ְּת ַּלק ִמ ּ ַת ּ ָמןְ ּ .
אֲתר ִ ּד ְק ּ ּ ׁ ָ
ְּב ָע ְל ָמאּ ְ ,דלָ א ׁ ַש ְריָא אֶ ָּלא ַּב ַ
יזו ְ ּדאַ נְ ּפוֹ י ְּבכ ָֹּלא:
ש ֵר ּ
ִא ְס ְּתאַ ב ַּבר נ ָׁש ,וְ ִא ְת ּ ְפגִ ים ִּב ְב ָ ׂ
יהְּ ,בחֵ ּ
ישא ַמ ְׁשכָ א
ישא ִע ָּלאָ הַּ ,כד אַ ְר ָעא קַ ִ ּד ׁ ָ
יהי קַ ִ ּד ׁ ָ
וְ ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,בגִ ין ְ ּדהַ אי נֶפֶ ׁש חַ ּיָה ִא ִ
ילא,
לָ ּה ,וְ ִא ְת ְּכ ִלילַ ת ְּבגַ וָ ּוהְּ ,כ ֵדין קָ ֵרינָן לָ ּה נְ ׁ ָש ָמה .וְ ָדא ִהיא ְ ּדסַ ְ ּלקָ א ְל ֵע ָּ
ידהָ א .וְ ַעל
ישא ,וְ ַעיְ ילָ א ְּבכָ ל ּ ַת ְר ִעין ,וְ לֵ ית ְ ּדיִ ְמחֵ י ִּב ָ
ומ ַמ ְ ּללָ א קָ ֵמי ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
ְּ
רוחָ א ְמ ַמ ְ ּללָ אּ ְ ,דהָ א ָּכל ְׁשאָ ר נַפְ ׁ ָש ָתא לֵ ית לוֹ ן ְר ׁש ּו ְל ַמ ְ ּללָ א קָ ֵמי
ָ ּדא ִא ְת ְק ֵרי ּ
ַמ ְל ָּכאַּ ,בר הַ אי:
ָ
וכ ִתיב
יתא אַ כְ ִריזַת וְ אַ ְמ ַרת) ,תהלים לד( נְ צוֹ ר ְל ׁשוֹ נְ ך ֵמ ָרע וְ גוֹ 'ְ ּ ,
וְ ַעל ָ ּדא אוֹ ַריְ ָ
ֵיה ְמ ַמ ְ ּללָ ן ִמ ִ ּלין
ישנ ּ
יה וְ ִל ׁ ָ
ות ּ
ול ׁשוֹ נוֹ וְ גוֹ 'ְּ ,בגִ ין ְ ּד ִאי ִׁש ְפוָ ֵ
)משלי כא( ׁשוֹ ֵמר ּ ִפיו ּ ְ
ילאּ ,ובְ ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדסַ ְ ּל ִקין ,כּ ָֹּלא ַמכְ ִריזִ ין וְ אָ ְמ ִרין
ינון ִמ ִ ּלין סַ ְ ּל ִקין ְל ֵע ָּ
ִּב ִׁ
ישיןִ ,א ּ ּ
יה ְ ּד ִחוְ יָא ּ ַת ִ ּקיפָ א.
אֲתר ְלאָ ְרחֵ ּ
נון ַ
ֵיה ְ ּד ִמ ָּלה ִּב ׁ ָ
קו ִמ ּסוֹ ח ֲָרנ ּ
ישא ִ ּד ְפלַ נְ יָאְ ּ ,פ ּ
ִא ְס ּ ֵתלָ ּ
ֵיה וְ ִא ְס ְּת ָּלקַ ת ,וְ לָ א י ְַכלָ א ְל ַמ ְ ּללָ אְּ ,כ ָמה
ישא ִא ְת ַע ְּב ָרא ִמ ּנ ּ
ְּכ ֵדין נִ ְׁש ְמ ָתא קַ ִ ּד ׁ ָ
יתי ִמ ּטוֹ ב:
ֱש ִ
דומיָּה הֶ ח ׁ ֵ
ְדאַ ְּת אָ ֵמר )תהלים לט( ֶנאֱלַ ְמ ִּתי ּ ּ ִ
אֲתר
ַ
אקו ְ ּד ֹכ ָּלא ,וְ לָ א יָהֲ ִבין לָ ּה
וְ הַ ִהיא נִ ְׁש ְמ ָתא סַ ְ ּלקָ א ְּבכִ ּס ּופָ אְּ ,ב ָע ּ
ול ׁשוֹ נוֹ ׁשוֹ ֵמר ִמ ָ ּצרוֹ ת נ ְַפ ׁשוֹ  .נ ְַפ ׁשוֹ
ְּכ ִמ ְ ּלקַ ְ ּד ִמין .וְ ַעל ָ ּדא ְּכ ִתיבׁ ,שוֹ ֵמר ּ ִפיו ּ ְ
וכ ֵ ּדין
ישאְ ּ .
תוקָ אְּ ,בגִ ין ִמלּ ּולָ א ִּב ׁ ָ
וַ ַ ּדאי הַ ִהיא ַ ּדהֲוַ ת ְמ ַמ ְ ּללָ אִ ,א ְת ָע ִב ַ
ידת ַמ ְׁש ּ ּ
ישא סַ ְ ּלקָ א ְּבאוֹ ְר ִחין
יה ִא ְתהַ ָ ּדר ,וְ כַ ד הַ ִהיא ִמ ָּלה ִּב ׁ ָ
ִחוְ יָא ִאזְ ְ ּד ַמןּ ְ ,דכ ָֹּלא ְלאַ ְת ֵר ּ
רוחָ א
יה ְ ּד ִחוְ יָא ּ ַת ִ ּקיפָ אַּ ,כ ָמה ּ ִ
ארי קַ ּ ֵמ ּ
יען ,וְ ׁ ָש ִ
יְ ִד ָ
רוחין ִמ ְת ָע ִרין ְּב ָע ְל ָמא ,וְ ּ
ישא ,וְ הָ א
יה ְּב ִמ ָּלה ִּב ׁ ָ
הוא ַּבר נ ָׁש ִא ְּת ַער לֵ ּ
הוא ִס ְט ָרא ,וְ אַ ְׁש ַּכח ְ ּדהַ ּ
נ ְַח ּ ָתא ֵמהַ ּ
וכ ֵדין
ֵיהְּ ,כ ֵדין ׁ ַש ְריָא עֲ לוֹ י וְ סָ ִאיב לֵ יהּ ְ ּ ,
ישא ִא ְת ַע ְּב ָרא ִמ ּנ ּ
רוחָ א ְמ ַמ ְ ּללָ א קַ ִ ּד ׁ ָ
ּ
הוא סָ גִ יר:
ּ
ְ
יה ְּבגִ ין ִמ ָּלה ָטבָ א,
ישאַּ .כך עוֹ נְ ׁ ֵש ּ
ְּכ ָמה ְ ּדעוֹ נְ ׁ ָשא ְ ּדהַ אי ַּבר נ ָׁש ְּבגִ ין ִמ ָּלה ִּב ׁ ָ
רוחָ א ְמ ַמ ְ ּללָ א,
יד ּ
אתי ִל ֵ
ְּדקָ ֵ
הוא ּ
יה ,וְ י ִָכיל ְל ַמ ְ ּללָ א ,וְ לָ א ַמ ִ ּלילְּ .בגִ ין ְ ּדפָ גִ ים ְלהַ ּ
דושהָּ .כל ׁ ֶש ּ ֵכן ִאי
ול ַמ ְ ּללָ א ְל ַת ּ ָתא ,וְ כ ָֹּלא ִּב ְק ּ ּ ׁ ָ
ילאְ ּ ,
ְ ּד ִהיא ִא ְת ְּתקָ נַת ְל ַמ ְ ּללָ א ְל ֵע ָּ
הו ,וְ ׁ ָש ִתיק
הו ּ ְ
ַע ּ ָמא אַ זְ ִלין ְּבאוֹ ְרחָ א עֲ ִק ָ
ולאוֹ כָ חָ א ְל ּ
הוא י ִָכיל ְל ַמ ְ ּללָ א ְל ּ
ימא ,וְ ּ
וכאֵ ִבי
יתי ִמ ּטוֹ ב ּ ְ
ֱש ִ
דומיָּה הֶ ח ׁ ֵ
אֲמינָא ִ ּד ְכ ִּתיבֶ ,נאֱלַ ְמ ִּתי ּ ִ
וְ לָ א ַמ ִ ּלילַּ ,כ ָמה ַ ּד ֵ
נ ְֶע ָּכר:
הוא ְ ּדאָ ַמר ָ ּדוִ ד )דף מ"ז ע"א( ַמ ְל ָּכא אַ ְלקֵ י
נ ְֶע ָּכר ְּב ַמ ְכ ְּת ִׁשין ִ ּד ְמסָ אֲ ּ ָ
בותא ,וְ ָדא ּ
הו ּ ְפנֵה אֵ לַ יְּ .כ ָמה
ְּבהַ אי ,וְ ִא ְת ּ ְפנֵי ִמ ּנ ּ
ֵיהּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,תהלים כה( ּ ְפנֵה אֵ לַ י וְ חָ ּנֵנִ יַ .מ ּ
וגו
קוהוִ .אזְ ָ ּדוָ ּ ּ
תו ִר ִּבי חִ ּיָיא וְ ִר ִּבי יוֹ סֵ יּ ,ונְ ּ ׁ ָש ּ ּ
ְדאַ ְּת אָ ֵמר )במדבר יב( וַ יִ ּפֶ ן אַ ֲהרֹן .נ ְַח ּ ּ
יקים ְּכאוֹ ר
יהו) ,משלי ד( וְ אֹ ַרח צַ ִ ּד ִ
הוא אוֹ ְרחָ א ,קָ ָרא ִר ִּבי ִח ָ ּייא ָעלַ יְ ּ
ַּכח ֲָדא ָּכל הַ ּ
נֹגַ ּה הוֹ לֵ ְך וָ אוֹ ר ַעד נְ כוֹ ן הַ ּיוֹ ם.
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הלכה – הרמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק ג'
)יב( ובמקום שסומכין שוחטין ותכף לסמיכה שחיטה ואם שחט במקום אחר או ששהה
שחיטתו כשירה והסמיכה שיירי מצוה היא לפיכך אם לא סמך כפר ואינה מעכבת
ואע"פ כן מעלין עליו כאילו לא כפר:
)יג( וצריך הסומך לסמוך בכל כחו בשתי ידיו על ראש הבהמה שנאמר על ראש העולה
לא על הצואר ולא על הצדדין ולא יהיה דבר חוצץ בין ידיו ובין הבהמה:
)יד( וכיצד סומך אם היה הקרבן קדש קדשים מעמידו בצפון ופניו למערב והסומך עומד
במזרח ופניו למערב ומניח שתי ידיו בין שתי קרניו ומתודה על חטאת עון חטאת ועל
אשם עון אשם ועל העולה מתודה עון עשה ועון לא תעשה שניתק לעשה:
)טו( כיצד מתודה אומר חטאתי עויתי פשעתי ועשיתי כך וכך וחזרתי בתשובה לפניך וזו
כפרתי היה הקרבן שלמים סומך בכל מקום שירצה מן העזרה במקום שחיטה ויראה לי
שאינו מתודה על השלמים אבל אומר דברי שבח:

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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