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חק לישראל – פרשת תזריע יום ד'
תורה -
)ח(

ויקרא פרק יג'

וְ ָראָ ה הַ כּ ֹהֵ ן וְ ִה ּנֵה ּ ָפשְׂ ָתה הַ ּ ִמ ְס ּ ַפחַ ת ָּבעוֹ ר וְ ִט ּ ְמאוֹ הַ כּ ֹהֵ ן צָ ַר ַעת ִהוא:

וְ ָראָ ה הַ כּ ֹהֵ ן וְ ִה ּנֵה ּפָ שְׂ ָתה הַ ּ ִמ ְס ּפַ חַ ת ָּבעוֹ ר וְ ִט ּ ְמאוֹ הַ כּ ֹהֵ ן צָ ַר ַעת ִהוא:

)ח(

)ח( וְ ֶי ֱחזֵי כַ הֲ נָא וְ הָ א אוֹ סֵ פַ ת

ֵיה ַּכהֲ נָא ְסגִ ירו ָּתא ִהיא:
יתא ְּב ַמ ְׁש ָּכא וִ יסָ אֵ ִב ּנ ּ
עֲ ִד ָ

הובָ א אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן) :ט( נֶגַ ע צָ ַר ַעת ִּכי ִת ְהיֶה ְ ּבאָ ָדם
)ט( נֶגַ ע צָ ַר ַעת ִּכי ִת ְהיֶה ְּבאָ ָדם וְ ּ
הובָ א אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן) :ט( ַמ ְכ ּ ַת ׁש ְסגִ יר ּו אֲ ֵרי ְתהֵ י ּ ֶב ֱאנ ׁ ָָשא וְ יִ ּ ֵת ֵתי ְלוָ ת ַּכהֲ ָנא:
וְ ּ

שר חַ י
ומ ְחיַת ָּב ָ ׂ
)י( וְ ָראָ ה הַ כּ ֹהֵ ן וְ ִה ּנֵה שְׂ אֵ ת ְלבָ נָה ָּבעוֹ ר וְ ִהיא הָ ְפכָ ה ֵ ׂש ָער לָ בָ ן ּ ִ
שר חַ י
ומ ְחיַת ָּב ָ ׂ
ש ָער לָ בָ ן ּ ִ
ַּבשְׂ אֵ ת) :י( וְ ָראָ ה הַ כּ ֹהֵ ן וְ ִה ּנֵה שְׂ אֵ ת ְלבָ נָה ָּבעוֹ ר וְ ִהיא הָ ְפכָ ה ֵׂ
ַּבשְׂ אֵ ת:

רשם ִּב ְס ָרא חַ יְ ָתא ְּב ַע ּ ִמ ְק ּ ָתא:
ש ָער ְל ִח ָ ּור וְ ׁ ֶ
)י( וְ ֶי ֱחזֵי כַ הֲ נָא וְ הָ א ַע ְמקָ א חַ ְּו ָרא ְּב ַמ ְׁש ָּכא וְ ִהיא הֲ פָ כַ ת ֵ ׂ

הוא:
)יא( צָ ַר ַעת נוֹ ׁ ֶשנֶת ִהוא ְּבעוֹ ר ְּב ָ ׂ
נו ִּכי ָט ֵמא ּ
שרוֹ וְ ִט ּ ְמאוֹ הַ כּ ֹהֵ ן לֹא י ְַסגִּ ֶר ּ ּ
הוא:
צָ ַר ַעת נוֹ ׁ ֶשנֶת ִהוא ְ ּבעוֹ ר ְ ּב ָ ׂ
נו ִּכי ָט ֵמא ּ
שרוֹ וְ ִט ּ ְמאוֹ הַ ּכֹהֵ ן לֹא י ְַסגִּ ֶר ּ ּ
אֲרי ְמסָ אָ ב הוּא:
ֵיה ֵ
ֵיה ַּכהֲ נָא לָ א י ְַסגְ ִרינ ּ
יה וִ יסָ אֵ ִב ּנ ּ
ִּב ְמ ׁ ַש ְך ִּב ְס ֵר ּ

)יא(

)יא( ְסגִ ירוּת ַע ִּתיקָ א ִהיא

ֹאשוֹ
)יב( וְ ִאם ּ ָפרוֹ חַ ִּת ְפ ַרח הַ ָ ּצ ַר ַעת ָּבעוֹ ר וְ ִכ ְּס ָתה הַ ָ ּצ ַר ַעת אֵ ת ָּכל עוֹ ר הַ ּ ֶנגַ ע ֵמר ׁ
וְ ַעד ַרגְ לָ יו ְלכָ ל ַמ ְראֵ ה ֵעינֵי הַ כּ ֹהֵ ן) :יב( וְ ִאם ּפָ רוֹ חַ ִּת ְפ ַרח ַה ָ ּצ ַר ַעת ָּבעוֹ ר וְ ִכ ְּס ָתה
ֹאשוֹ וְ ַעד ַרגְ לָ יו ְלכָ ל ַמ ְראֵ ה ֵעינֵי הַ כּ ֹהֵ ן) :יב( וְ ִאם ִמ ְס ּגָ א ִת ְס ּגֵי
הַ ָ ּצ ַר ַעת אֵ ת ָּכל עוֹ ר הַ ּנֶגַ ע מֵ ר ׁ
יה וְ ַעד ַרגְ לוֹ ִהי ְלכָ ל חֵ יז ּו ֵעינֵי כַ הֲ נָא:
יש ּ
ְסגִ ירו ָּתא ְּב ַמ ְׁש ָּכא וְ ַתחֲפֵ י ְסגִ ירו ָּתא יָת ָּכל ְמ ׁ ַש ְך ַמ ְכ ּ ָת ׁ ָשא ֵמ ֵר ׁ ֵ

שרוֹ וְ ִטהַ ר אֶ ת הַ ּנָגַ ע ּ ֻכלּ וֹ הָ פַ ְך
)יג( וְ ָראָ ה הַ כּ ֹהֵ ן וְ ִה ּנֵה ִכ ְּס ָתה הַ ָ ּצ ַר ַעת אֶ ת ָּכל ְּב ָ ׂ
הוא) :יג( וְ ָראָ ה הַ כּ ֹהֵ ן וְ ִה ּנֵה ִכ ְּס ָתה הַ ָ ּצ ַר ַעת אֶ ת ָּכל ְ ּב ָ ׂשרוֹ וְ ִטהַ ר אֶ ת הַ ּנָגַ ע
לָ בָ ן ָטהוֹ ר ּ

הוא:
ּ ֻכ ּלוֹ הָ פַ ְך לָ בָ ן ָטהוֹ ר ּ
ִא ְתהֲ ִפ ְ
יך ְל ֶמחֱוַ ר ְ ּדכֵ י הוּא

יד ּ ֵכי יָת ַמ ְכ ּ ָת ׁ ָשא ּ ֻכ ּ ֵליהּ
יה וִ ַ
)יג( וְ ֶי ֱחזֵי כַ הֲ נָא וְ הָ א חֲפַ ת ְסגִ ירו ָּתא יָת ָּכל ִּב ְס ֵר ּ

רש"י
)ח( וטמאו הכהן  -ומשטמאו הרי הוא
מוחלט וזקוק לצפרים ולתגלחת ולקרבן
האמור בפ' זאת תהיה :צרעת היא -
המספחת הזאת :צרעת  -לשון נקבה נגע -
לשון זכר:
)י( ומחית  -שנימינ"ט בלע"ז שנהפך מקצת
הלובן שבתוך השאת למראה בשר אף הוא
סימן טומאה שער לבן בלא מחיה ומחיה
בלא שער לבן ואע"פ שלא נאמרה מחיה אלא

נביא

בשאת אף בכל המראות ותולדותיהן הוא
סימן טומאה:
)יא( צרעת נושנת היא  -מכה ישנה היא תחת
המחיה וחבורה זו נראית בריאה מלמעלה
ותחתיה מלאה לחה שלא תאמר הואיל
ועלתה מחיה אטהרנה:
)יב( מראשו  -של אדם ועד רגליו :לכל
מראה עיני הכהן  -פרט לכהן שחשך מאורו:

– מלכים ב' פרק ה' יג'-יח'

רו אָ ִבי ָ ּדבָ ר ּגָ דוֹ ל הַ ּנ ִָביא ִ ּד ּ ֶבר אֵ לֶ ָ
יך הֲלוֹ א
רו אֵ לָ יו וַ יּ ְ
ֹאמ ּ
)יג( וַ יִ ּגְּ ׁש ּו עֲ בָ ָדיו וַ יְ ַד ְּב ּ
ָ
וטהָ ר) :יג( וקריבו עבדוהי ומלילו עמיה ואמרו מרי
ַתעֲ ֶ ׂשה וְ אַ ף ִּכי אָ ַמר אֵ לֶ יך ְרחַ ץ ּ ְ
אלו פתגמא רבא נביא מליל עמך הלא תעביד ואף אלהין דאמר לך טבון ואתסי:
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חק לישראל – פרשת תזריע יום ד'
שר
שרוֹ ִּכ ְב ַ ׂ
ָשב ְּב ָ ׂ
יש הָ ֱאל ִֹהים וַ יּ ׁ ָ
)יד( וַ יּ ֵֶרד וַ יִ ּ ְטבּ ֹל ַּביּ ְַר ֵ ּדן ׁ ֶשבַ ע ּ ְפ ָע ִמים ִּכ ְדבַ ר ִא ׁ
ַער קָ טֹן וַ יִ ּ ְטהָ ר) :יד( ונחת וטבל בירדנא שבע זמנין כפתגמא נביא דיי ותב בסריה כבסר יניק זעיר
נַ
ואתסי:

ֹאמר ִה ּנֵה
ֵהו וַ ָיּבֹא וַ יַּעֲ מֹד ְלפָ נָיו וַ יּ ֶ
ָשב אֶ ל ִא ׁ
)טו( וַ יּ ׁ ָ
הוא וְ כָ ל ַמ ֲחנ ּ
יש הָ ֱאל ִֹהים ּ
נָא י ַָד ְע ִּתי ִּכי אֵ ין אֱ ל ִֹהים ְּבכָ ל הָ אָ ֶרץ ִּכי ִאם ְּביִ שְׂ ָראֵ ל וְ ַע ּ ָתה קַ ח נָא בְ ָרכָ ה
מאֵ ת ַע ְב ֶ ּד ָך) :טו( ותב לות נביא דיי הוא וכל משריתיה ואתא וקם קדמוהי ואמר הא
ֵ
כען ידעית ארי לית אלהא קים בכל ארעא אלהין בישראל וכען קבל כען תקרובתא מן
עבדך:
)טז(

אֲשר ָע ַמ ְד ִּתי ְלפָ נָיו ִאם אֶ ּקָ ח וַ יִ ּ ְפצַ ר בּ וֹ לָ קַ חַ ת וַ יְ ָמאֵ ן:
ֹאמר חַ י יְ הֹוָ ה ׁ ֶ
וַ יּ ֶ

)טז(

ואמר קים הוא יי די משמשנא קדמוהי אם אקבל ואתקיף ביה לקבלא ולא אבא:

ֹאמר נַעֲ ָמן וָ לֹא י ּ ַֻתן נָא ְל ַע ְב ְ ּד ָך ַמ ּ ָ ׂשא צֶ ֶמד ּ ְפ ָר ִדים ֲא ָד ָמה ִּכי לוֹ א יַעֲ ֶׂשה
)יז( וַ יּ ֶ
עוֹ ד ַעבְ ְ ּד ָך עֹלָ ה וָ זֶבַ ח לֵ אל ִֹהים אֲ חֵ ִרים ִּכי ִאם לַ יהֹוָ ה) :יז( ואמר נעמן ולא יתיהיב
כען לעבדך טעון זוג כודנוון מעפר אדמתא ארי לא יעבד עוד עבדך עלתא ודבח
לטעות עממיא אלהין לשמא דיי:

)יח( לַ ָ ּדבָ ר הַ זֶּה יִ ְסלַ ח יְ הֹוָ ה ְל ַעבְ ֶ ּד ָך ְּבבוֹ א ֲאדֹנִ י בֵ ית ִר ּמוֹ ן ְל ִה ְׁש ּ ַתחֲוֹ ת ׁ ָש ּ ָמה
הוא נִ ְׁש ָען ַעל י ִָדי וְ ִה ְׁש ּ ַתחֲוֵ ִ
יתי ּ ֵבית ִר ּמֹן ְּב ִה ְׁש ּ ַתחֲוָ י ִָתי ּ ֵבית ִר ּמֹן יִ ְסלַ ח \}נא\{
וְ ּ
ָ
יְ הֹוָ ה ְל ַע ְב ְ ּדך ַּב ָ ּדבָ ר הַ זֶּה) :יח( לפתגמא הדין ישבוק יי לעבדך במיעל רבוני לבית

רמון למסגד תמל והוא סמיך על ידי ואסגוד בית רמון במסגדי בית רמון ישבוק יי
לעבדך בפתגמא הדין:

רש"י
)יג( אבי  -כמו אדוני .הלא תעשה  -וכי לא
תעשהו ,אפילו אמר לך דבר טורח .ואף כי -
קל וחומר שאמר לך דבר קל ,רחץ וטהר:
)טו( ברכה  -מנחת שלום של הקבלת פנים,
ששואל תלמיד או עבד בשלום הרב ,שולד"ו
בלע"ז:

כתובים

)טז( אם אקח  -שדמי עבודה זרה מעורבין
בו:
)יז( ולא  -לשון בקשה ,לשון הלואי .יותן נא
 מאדמה זו מארץ ישראל שהיא קדושה,משא שני פרדים ,ואשאנה לעירי ואעשה
אותה מזבח:

 -משלי פרק כד' יג'-יח'

אֱכָ ל ְּבנִ י ְדבַ ׁש ִּכי טוֹ ב וְ ֹנפֶ ת ָמתוֹ ק ַעל חִ ּ ֶכ ָך:

)יג(
וכבריתא דחילא על חכך:

)יג( ברי אכול דובשא מטול דטב

את וְ י ֵׁש אַ ח ֲִרית וְ ִת ְקוָ ְת ָך לֹא ִת ָּכ ֵרת:
)יד( ּ ֵכן ְ ּד ֶעה חָ ְכ ָמה ְלנַפְ ׁ ֶש ָך ִאם ָמצָ ָ

)יד( היכנא

אתחכם בנפשך דאין משכחת קדמיתא אתיא אחריתא דטבא מנה וסכויך לא נגמר:

)טו( אַ ל ּ ֶת ֱארֹב ָר ׁ ָשע ִלנְ וֵה צַ ִ ּדיק אַ ל ְּת ׁ ַש ֵ ּדד ִר ְבצוֹ :

)טו( לא תכמן רשיעא לדיריה דצדיקא

ולא תרכין בית משריה:

לו בְ ָר ָעה:
ִּכי ׁ ֶשבַ ע יִ ּפוֹ ל צַ ִ ּדיק וָ קָ ם ּ ְ
ור ׁ ָש ִעים יִ ָּכ ְׁש ּ

)טז(
צדיקא וקאי ורשיעי מתתקלין בבישתא:

)טז( מטול דשובעא זמנין נפל
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וב ָּכ ְׁשלוֹ אַ ל יָגֵ ל ִל ּ ֶב ָך:
ִּבנְ פֹ ל אוֹ יִ ְב ָיך }אוֹ יִ ְב ָך{ אַ ל ִּתשְׂ ָמח ּ ִ

)יז(
לא תחדי וכד יתקל בבישתא לא ידוץ לבך:

ּ ֶפן יִ ְראֶ ה יְ הֹוָ ה וְ ַרע ְּב ֵעינָיו וְ הֵ ִׁשיב ֵמ ָעלָ יו אַ ּפוֹ :

)יח(
יחזה ויהפך רוגזיה מניה:

)יז( במפלותיה דבעיל דבבך

)יח( דלא יבאש באפוי דאלהא כד

רש"י
)יג( אכל בני דבש  -כלומר דרך בני אדם
לאכול דבש כי טוב הוא אף:

משנה

)יד( כן דעה חכמה לנפשך  -וכשם שאתה
רודף לאכול דבש כן תהא רודף לדעת חכמה.
אם מצאת  -אותה ,אז יש אחרית:

– בבא בתרא פרק ז'

ש ָרה
יו ׁ ָשם נְקָ ִעים עֲ מֻ ִּקים עֲ ָ ׂ
)א( הָ אוֹ ֵמר לַ חֲבֵ רוֹ ּ ֵבית כּ וֹ ר ָעפָ ר אֲנִ י מוֹ כֵ ר ְל ָך ,הָ ּ
חות ִמ ָּכאן,
ש ָרה ְטפָ ִחים ,אֵ י ָנן ְ
ְטפָ ִחים אוֹ ְסלָ ִעים גְּ בוֹ ִהים עֲ ָ ׂ
נִמ ָ ּד ִדין ִע ּ ָמ ּהָ ּ .פ ּ
יו ׁ ָשם נְ קָ ִעים עֲ מֻ ִּקים
נִ ְמ ָ ּד ִדין ִע ּ ָמהּ  .וְ ִאם אָ ַמר לוֹ ְּכבֵ ית כּ וֹ ר ָעפָ ר ,אֲפִ לּ ּו הָ ּ
ש ָרה ְטפָ ִחים ,ה ֲֵרי אֵ לּ ּו
ש ָרה ְטפָ חִ ים אוֹ ְסלָ ִעים גְ בוֹ ִהין יוֹ ֵתר ֵמעֲ ָ ׂ
יוֹ ֵתר ֵמעֲ ָ ׂ
נִ ְמ ָ ּד ִדין ִע ּ ָמהּ :
רע"ב ) -א( האומר לחבירו בית כור עפר
 מדת בית כור הוא חמשה ושבעים אלףאמה שחצר המשכן היה בית סאתים .והיה
מאה על חמשים וכור שלשים סאין :עפר -
הראוי לזריעה משמע .אבל אם אמר בית כור
סתם .או בית כור קרקע אפילו היה כולו
סלעים הגיעו דשמא לבנות בית או למשטח

ביה פירות בעי ליה :נקעים  -בקעים
עמוקים או סלעים גבוהים י' .וכגון שרחבי'
ד' על ד' דהוי מקום חשוב :אין נמדדין עמה
 וצריך שיתן לו בית כור שלם מקרקע חלקשאין אדם רוצה ליתן מעותיו במקום אחד
ויראה לו כשנים ושלשה מקומות :כבית כור
 -משמע כמו שהוא בין סלעים בין עפר:

רע"ב ) -ב( מדה בחבל  -כלומר בצמצום
אני מוכר לך שדה זו שיש בו בית כור עפר
כמו שמודדים במדת החבל לא פחות ולא
יותר :פיחת כל שהוא  -שלא היה באותו
שדה בית כור שלם .המקח קיים וינכה המוכר
כפי הפחת :הותיר  -קרקע כל שהו על בית
כור יחזיר למוכר הקרקע שהותיר או דמי

הקרקע כדמפ' ואזיל :אם אמר לו  -מוכר
ללוקח בית כור עפר אני מוכר לך הן חסר הן
יתר בכך וכך דמים ולא אמר לו מדה בחבל:
אפילו פיחת או הותיר רובע קב  -לכל סאה
דהיינו שלשים רביעיות לבית כור הגיעו.
ומדתני תנא אפילו פיחת רובע לסאה ולא
תני אפילו פיחת שבעה קבין ומחצה לכור
שמעינן מינה דאפילו במכירה מועטת .כגון

הוא ,יְ נ ּ ֶַכה .הוֹ ִתיר ָּכל
)ב( ּ ֵבית כּ וֹ ר ָעפָ ר אֲנִ י מוֹ כֵ ר ְל ָך ִמ ָ ּדה בַ חֶ בֶ לִ ּ ,פחֵ ת ָּכל ׁ ֶש ּ
ָתר ,אֲ ִפלּ ּו ִפחֵ ת רֹבַ ע לַ ְּסאָ ה אוֹ הוֹ ִתיר
הואַ ,יחֲזִ ירִ .אם אָ ַמר הֵ ן חָ סֵ ר הֵ ן י ֵ
ׁ ֶש ּ
רֹבַ ע לַ ְּסאָ הִ ,הגִּ יעוֹ  .יוֹ ֵתר ִמ ָּכאן ,יַעֲ ֶ ׂשה חֶ ְׁשבּ וֹ ןַ .מה הּוא ַמחֲזִ יר לוֹ ָ ,מעוֹ ת.
רו ַמחֲזִ יר לוֹ ָמעוֹ תְ ,לי ַּפוֹ ת כּ ֹחוֹ ׁ ֶשל
וְ ִאם ָרצָ הַ ,מחֲזִ יר לוֹ קַ ְרקַ ע .וְ לָ ּ ָמה אָ ְמ ּ
וכ ִד ְב ֵרי ַר ִּבי
ש ֶדה ּ ֵבית ִּת ְׁש ָעה קַ ִּבין ּובַ גִּ ּנָה ֵּבית חֲצִ י קַ בְ ּ ,
מוֹ כֵ רֶ ׁ ,ש ִאם ִׁשיֵּר ַּב ּ ָ ׂ
הוא ַמחֲזִ יר,
עֲ ִקיבָ א ּ ֵבית רֹבַ עַ ,מחֲזִ יר לוֹ אֶ ת הַ ּקַ ְרקַ ע .וְ לֹא אֶ ת הָ רֹבַ ע ִּב ְלבַ ד ּ
אֶ ָּלא אֶ ת ָּכל הַ ּמוֹ ָתר:

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

טעון גניזה

4

חק לישראל – פרשת תזריע יום ד'
בית סאה אני מוכר לך הן חסר הן יתר אם
פיחת רובע או הוסיף רובע הגיעו .ואי אמר
בית כור סתם סתמא נמי כהן חסר הן יתר
דמי :יותר מכאן  -יותר מרובע לכל סאה
אם הותיר יעשה חשבון יחשוב כמה הותיר
על בית כור וכמה שוים לפי חשבון שמכר את
בית כור :ולמה אמרו יחזיר לו מעות  -שמן
הדין אין להחזיר לו אלא קרקע שהרי לא
קנה הלוקח אלא בית כור בלבד .ולא תקנו
חכמיםש יתן לו מעות כנגד זה היתר אלא
לייפות כחו של מוכר שלא יפסיד אותו קרקע
מועט דלא חזי ליה למידי :שאם שייר -
בבית כור שדה בית תשעה קבין דהשתא חזי

ליה האי קרקע כדאמרי' )דף יא( דבית ט'
קבין חשוב להיות נקרא שדה אז אין מחזיר לו
מעות אלא המוכר נוטל את הקרקע שלו
ושמעינן ממתני' דשבעת קבין ומחצה לכור
שהוא רובע הקב לכל סאה הוי מחיל'.
משבעה קבין ומחצה עד תשעה קבין ולא עד
בכלל יעשה חשבון .תשעה קבין או יותר
יחזיר קרקע :ולא את הרובע  -ה"ק היכא
דאמרן יעשה חשבון .או יחזיר קרקע לא את
המותר בלבד הוא מחזיר אלא גם כל
השלשים רביעיות של בית כור היתרים הוא
מחזיר דכיון דאיכא קרקע חשוב בין הכל לא
מחיל מידי:

רע"ב ) -ג( מדה בחבל וכו'  -האומר
לחבירו שתי לשונות הללו הסותרים זה את
זה .מדה בחבל .דמשמע בצמצום הן חסר הן
יתר .דמשמע דלא קפיד על מעט פחות או
יותר .בטל ל' אחרון שהוא הן חסר הן יתר.
את לשון ראשון שהוא מדה בחבל .ואפילו
פיחת רובע לסאה או הותיר רובע לסאה
הגיעו :דברי בן ננס  -דס"ל תפוס לשון
אחרון ופליגי רבנן עליה ואמרי הלך אחר
פחות שבלשונות .בין ראשון בין אחרון.

דמספקא להו אי תפוס לשון ראשון .או לשון
אחרון .ונוטל הלוקח בפחות שבשעורין.
והלכה כחכמים :בסימניו ובמצריו  -אמר לו
בית כור עפר אני מוכר לך .בתוך הסימנים
והמצרים האלה :הכי גרסינן פחות משתות
הגיעו עד שתות ינכה  -והכי פירושא אם
פיחת מן הבית כור שתות .וכל שכן פחות
משתות הגיעו .אבל יותר על שתות .ולמטה
עד שתות ולא שתות בכלל ינכה:

ָתר ִמ ָ ּדה
ָתרִּ ,ב ּטֵ ל הֵ ן חָ סֵ ר הֵ ן י ֵ
)ג( ִמ ָ ּדה בַ חֶ בֶ ל אֲ נִ י מוֹ כֵ ר ְל ָך הֵ ן חָ סֵ ר הֵ ן י ֵ
ָתרִּ ,ד ְב ֵרי
ָתר ִמ ָ ּדה בַ חֶ בֶ לִּ ,ב ּטֵ ל ִמ ָ ּדה בַ חֶ בֶ ל הֵ ן חָ סֵ ר הֵ ן י ֵ
בַ חֶ בֶ ל .הֵ ן חָ סֵ ר הֵ ן י ֵ
תות ,יְ נ ּ ֶַכה:
ימנָיו ּ ִ
בֶ ן ַנּנָסְּ .ב ִס ָ
תותִ ,הגִּ יעוֹ ַ .עד ּ ְׁש ּ
חות ִמ ּ ְׁש ּ
וב ְמצָ ָריוָ ּ ,פ ּ

הו.
ש ֶדה אֲנִ י מוֹ כֵ ר ְל ָךְ ,מ ׁ ַש ּ ְמנִ ין ּ ֵבינֵיהֶ ן וְ נוֹ טֵ ל חֲצִ י ָ ׂ
)ד( הָ אוֹ ֵמר לַ חֲבֵ רוֹ חֲצִ י ָ ׂ
ש ֵד ּ
ָ
הוא ְמקַ ּ ֵבל
חֶ צְ י ָּה ַּב ָ ּדרוֹ ם אֲ נִ י מוֹ כֵ ר ְלךְ ,מ ׁ ַש ּ ְמנִ ין ּ ֵבינֵיהֶ ן וְ נוֹ טֵ ל חֶ צְ י ָּה ַּב ָ ּדרוֹ ם וְ ּ
הוא ח ֲִריץִׁ ,ש ּ ׁ ָשה ְטפָ ִחיםּ .ובֶ ן ח ֲִריץ,
ָעלָ יו ְמקוֹ ם הַ ּגָ ֵדר ,ח ֲִריץ ּובֶ ן ח ֲִריץ .וְ כַ ּ ָמה ּ
לשה:
ְׁש ׁ ָ

רע"ב ) -ד( משמנין ביניהם  -רואין
המקום השמן שבשדה זו ונוטל אותו המוכר.
דיד לוקח על התחתונה וכנגדו נותן ללוקח מן
המקום הגרוע כמו ששוה המקום השמן שנטל
המוכר .דכי קאמר ליה חצי שדה אני מוכר
לך .כדי דמי חצי שדה קאמר ליה .ואם היתה
בת מאה אמה במאה דינרין .ויש בה שלשים
אמה מקום שמן ששוה חמשים דינרין .נוטלו
המוכר .ונותן ללוקח שבעים אמה מן הגרוע
בחמשים דינרין .ונפקא מינה דרוצה אדם בקב

עידית משני קבין זיבורית .ואף על פי שדמי
שניהן שוין :חציה שבדרום אני מוכר לך -
אין שמין כל השדה כההי' דריש' אלא שמין
כמה שוה חצי השדה שבדרום בין טוב בין
רע .וכנגד מה ששוה חציה שבדרום נותן לו
מוכר ללוקח בכל רוח שירצה מן הגרוע שיש
לו דיד לוקח על התחתונה .ושמא הכי קאמר
ליה מה ששוה חצי שבדרום אני מוכר לך
בקרקע שלי בכל מקום שארצה :ומקבל עליו
 -הלוקח לתת מקום בחצי שדה זו שקנה
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לעשות גדר וחריץ ובן חריץ .תרוייהו אחורי
הגדר מבחוץ .כדי שלא תהא חיה קופצת
ונכנסת בשדה .דאי עביד חריץ ולא עביד בן
חריץ .איידי דחריץ רווח נכנסת בתוכו וקופצת

גמרא

למעלה על שפת השני ואי עביד בן חריץ ולא
עביד חריץ איידי דקטין קיימא אשפתא
וקפצה .וכמה בין חריץ לבין בן חריץ טפח:

– בבא בתרא דף קז' ע"ב

א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן לוקח נוטל כחוש שבו א"ל רבי חייא בר אבא
לרבי יוחנן והא אנן משמנין ביניהן תנן א"ל אדאכלת כפנייתא בבבל
תרגימנא מסיפא דקתני סיפא חציה בדרום אני מוכר לך משמנין ביניהן
ונוטל חציה בדרום ואמאי משמנין ביניהן והא חציה בדרום אמר ליה אלא
לדמי ה"נ לדמי :מקבל עליו מקום גדר כו' :תאנא חריץ מבחוץ ובן חריץ
מבפנים וזה וזה אחורי גדר כדי שלא תהא חיה קופצת ולעביד חריץ ולא
לעביד בן חריץ איידי דרווח קיימא בגויה וקפצה ולעביד בן חריץ ולא
לעביד חריץ איידי דקטין קיימא אשפתיה וקפצה וכמה בין חריץ לבן חריץ
טפח:
רש"י על הגמרא
לוקח נוטל כחוש  -יד הלוקח על התחתונה
לפיכך נותן המוכר ללוקח המקום הגרוע
שבאותו שדה דדלמא דמי חצי השדה אמר לו
לפיכך נוטל מן הכחוש יותר מן החצי כדי דמי
חצי השדה :והאנן משמנין ביניהן תנן -
דמשמע יד שניהן שוה ליטול זה כשומא
שנוטל זה מן היפה ומן הכחוש :אדאכלת
כפנייתא  -תמרים בבבל שהיית מעדן עצמך
ולא היית עוסק בתורה ומקנתרו היה:
תרגימנא  -לרישא מסיפא:אמאי משמנין
ביניהן  -כלומר אם כדבריך כן הוא דחצי
שדה אני מוכר לך ממש הוא למה משמנין
ימתחו קו המדה ויטול הלוקח חציה בדרום
הן כחוש הן שמן אלא שמע מינה דהאי

זוהר

משמנין דקתני לדמי כדפרישנא כלו' מה
ששוה חצי שדה מכרתי לו ומיהו רישא שמין
כל השדה ואם שוה ק /דינר נותן מוכר ללוקח
מה ששוה נ' דינר במקום הכחוש בשדה
וסיפא דמתני' דאמר לו חציה שבדרום אין
שמין כל השדה אלא חציה שבדרום נותן
המוכר ללוקח באיזה רוח שירצה דהיינו
בכחוש דיד הלוקח תמיד על התחתונה :כדי
שלא תהא חיה קופצת  -על הגדר איצטריך
חריץ ובן חריץ :ולעביד חריץ  -דהשתא נמי
לא קפצה שהחריץ מרחיקה מן הגדר :איידי
דרווח  -ששה טפחים נכנס לתוכו ונמשכת
מעט לאחוריה וקופצת :קיימא אשפתיה -
החיצונה:

– תזריע דף מט' ע"ב

הוא ִ ּדינָא ּ ַת ִּקיפָ א ׁ ַש ְריָא
אָ ַמר ִר ִּבי יִ צְ חָ ק ,הָ כִ י ּ ָתנֵינָן ,נֶגַ ע צָ ַר ַעת .נֶגַ ע
ּ
יבו
ירו ְ ּד ִט ּ
ירו ִ ּדנְ הוֹ ָרא ִע ָּלאָ הְ .סגִ ּ
ירוְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמרְ ,סגִ ּ
ְּב ָע ְל ָמא .צָ ַר ַעתְ :סגִ ּ
הובָ א אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן.
ִע ָּלאָ הְּ ,דלָ א נ ִָחית ְל ָע ְל ָמאִּ .כי ִת ְהיֶה ְּבאָ ָדםְּ ,באָ ָדם ְס ָתם .וְ ּ
ולא ְֲדלָ קָ א בּ ּוצִ ינִ יָא
ירוְ ּ ,
הוא ְסגִ ּ
הוא ִא ְת ְּת ּקַ ן ְל ִמ ְפ ּ ַתח הַ ּ
ָ ּדא כּ ֹהֵ ן ִ ּד ְל ַת ּ ָתאּ ְ ,ד ּ
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הוא נֶגַ ע ,וְ יִ ְׁש ֵרי
ילא ּ ְ
חו ַעל יְ דוֹ י ִּב ְרכָ ן ְל ֵע ָּ
ול ַת ּ ָתא .וְ יִ ְתעֲ בָ ר וְ יִ ְס ּ ָתלַ ק הַ ּ
ְ ּדיִ ְׁש ְּתכָ ּ
הובָ א אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן:
ֲמי ַעל כּ ָֹּלאְ ּ ,
ירו ְ ּד ַרח ֵ
ובגִ ין ָּכ ְך וְ ּ
נְ ִה ּ
הו ְּבנֵי ָע ְל ָמאּ ְ ,דלָ א ַמ ְׁשגְּ חָ ן ,וְ לָ א י ְַד ִעין ִּביקָ ָרא
אָ ַמר ִר ִּבי אַ ָּבא ,ח ֵ
ֲמינָא ְל ִאינְ ּ
הו ְּביִ שְׂ ָראֵ ל) ,ויקרא כ( אֲ ׁ ֶשר ִהבְ ַ ּד ְל ִּתי אֶ ְתכֶ ם ִמן הָ ַע ּ ִמים
ְּד ָמ ֵ
אריהוֹ ןְּ ,כ ִתיב ְּב ּ
יתם ְקדוֹ ִׁשים ִּכי קָ דוֹ ׁש אָ נִ י יְ ָיִ .אי
וכ ִתיב) ,ויקרא כ( וְ ִה ְתקַ ִ ּד ְׁש ּ ֶתם וִ ְהיִ ֶ
ִל ְהיוֹ ת ִליְ ּ .
ֵיה.
עותא ִ ּד ְלהוֹ ן ִא ְת ַרחֲקַ ת ִמ ּנ ּ
דושה ִ ּד ְלהוֹ ן ,הָ א ְר ּ ָ
הוא ְק ּ ּ ׁ ָ
ינון ִמ ְת ַרחֲקָ ן ,אָ ן ּ
ִא ּ ּ
סוס ְּכפֶ ֶרד אֵ ין הָ ִביןְּ ,ב ָמה ִא ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשן
ְּ
יו ְּכ ּ
וק ָרא אַ כְ ִריז וְ אָ ַמר) ,תהלים לב( אַ ל ִּת ְה ּ
ימין ּ ְ
יהוְ ,ל ִא ְׁש ּ ַת ְּכחָ א ְׁשלֵ ִ
ָשא ִמ ּס ּוס וָ פֶ ֶרדִּ ,ב ְק ּ ּ ׁ ָ
ְּבנֵי נ ׁ ָ
ימין
ור ִׁש ִ
דושה ְ ּדגַ ְר ַמיְ ּ
ִמכּ ָֹּלא:
יה
עותא ְל ִא ְת ַ ּד ְּבקָ א ּ ֵב ּ
יעןְ ,לכַ וְ ּ ונָא ְר ּ ָ
הוא ְּבזִ ְמנִ ין יְ ִד ָ
ווגָ א ִ ּדבְ נֵי נ ׁ ָ
ָשא ּ
וְ ַעל ָ ּדא זִ ּ ּ
ְ
ְ
הוא ָעאל
יליָא ּ ְ
גות לֵ ְ
ְּב ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
רוְּ ,בפַ ְל ּ
הוא .וְ הָ א ִא ְּתעֲ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יה
וכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ְמ ׁ ַש ַּבחַ ת לֵ ּ
ְּבגִ נְ ּ ָתא ְ ּד ֵע ֶדןְ ,ל ִא ְׁש ּ ַת ְע ְׁש ָעא ִעם צַ ִ ּדיקַ ּיָיאְּ ּ ,
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הו:
הוא ,וְ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא ִ ּד ְר ּ ָ
ְ ּל ּ ְ
עותא ְל ִא ְת ַ ּד ְּבקָ א ְּב ּ
יך ּ
וְ חַ ְב ַריָּיא ְ ּד ִמ ְׁש ּ ַת ְ ּדלֵ י ְּבאוֹ ַריְ ָ
יתאִ ,מ ְׁש ּ ַת ְּתפֵ י ָּב ּה ִּב ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לְ ,ל ׁ ַש ְּבחָ א
עותא
ידן ְר ּ ָ
יתאְׁ ,שאָ ר ְּבנֵי נ ׁ ָ
ישא ,וְ ִא ְת ַע ְּסקָ ן ְּבאוֹ ַריְ ָ
ְל ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
ָשא ְּכ ֵדין ִע ָ ּ
ְ
יה.
עותא ְל ִא ְת ַ ּד ְּבקָ א ּ ֵב ּ
ולכַ וְ ּונָא ְר ּ ָ
הואְ ּ ,
דושה ְ ּד ּ ְ
ְל ִא ְתקַ ְ ּד ׁ ָשא ִּב ְק ּ ּ ׁ ָ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ווגָ א אָ ח ֳָרא
ווגָ א ִ ּד ְלהוֹ ן ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדזִ ּ ּ
יתא זִ ּ ּ
ינון חַ בְ ַריָּיא ְ ּד ִמ ְׁש ּ ַת ְ ּדלֵ י ְּבאוֹ ַריְ ָ
וְ ִא ּ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
עותא ְל ִא ְת ַ ּד ְּבקָ א ּ ֵביהּ ְּב ּ ְ
ִא ְׁש ְּתכַ ח ,וְ הַ אי ִמ ּ ׁ ַש ָּבת ְל ׁ ַש ָּבת ְלכַ וְ ּונָא ְר ּ ָ
עותא ְ ּד ִמ ְת ָּב ְרכָ ן כּ ָֹּלא ִע ָּלאֵ י וְ ַת ּ ָתאֵ י:
ידן ְר ּ ָ
הוא ִע ָ ּ
הוא ּובִ ְכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לּ ְ ,ד ּ
ּ
דושה ִ ּד ְלהוֹ ן,
הוא ְק ּ ּ ׁ ָ
ירי ,אָ ן
ֵיה ,וְ ַע ְב ָ ּדן ִּכבְ ִע ֵ
ֲקו ִמ ּנ ּ
ִאי ְּבנֵי נ ׁ ָ
ּ
ָשא ִא ְת ַרח ּ
ושלֹמֹה ַמ ְל ָּכא
ילאְׁ ּ .
ישין ְ ּד ָמ ְׁשכָ ן ֵמ ֵע ָּ
ינון נ ְַפ ׁ ָשאָ ן קַ ִ ּד ִׁ
ְל ִא ְׁש ּ ַת ְּכחָ א קַ ִ ּד ִׁ
ישין .אָ ן ִא ּ ּ
הוא
צָ וַ וח וְ אָ ַמר) ,משלי יט( ּגַ ם ְּבלֹא ַ ּד ַעת נֶפֶ ׁש לֹא טוֹ בּ .גַ ם ְּבלֹא ַ ּד ַעתַ ,מאן ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ינון ַמ ְׁש ִכין
ַּד ַעתּ ָ .דא ּ ְ
הוא נֶפֶ ׁשּ ְ ,ד ִא ּ ּ
הוא .נֶפֶ ׁש לֹא טוֹ בּ ָ ,דא ּ
יך ּ
יהו נַפְ ׁ ָש ָתא ְ ּדלָ או
יהו ,לֹא טוֹ בּ ְ ,דהָ א ִמ ִּס ְט ָרא אָ ח ֳָרא ִא ְת ַמ ּ ְׁשכָ אן ָעלַ יְ ּ
ְּבעוֹ בָ ַדיְ ּ
ְ
הוא:
יהו ְ ּל ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יהו טוֹ בְּ ,בגִ ין ְ ּדלָ א ְמכַ וְ ּ ונֵי ִל ַּביְ ּ
ִא ּ
ְ
הוא.
עותא וְ כַ וָ ּ ונָה ְ ּד ִל ָּבא ְ ּל ּ ְ
ַמאן ְ ּד ִא ְת ְל ִהיט ְּביֵצֶ ר הָ ָרעְּ ,בלָ א ְר ּ ָ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
הוא ִד ְכ ִתיב
יהי טוֹ בָ ,
יה נ ְַפ ׁ ָשאְּ ,דלָ או ִא ִ
ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּדיֵצֶ ר הָ ָרע ִא ְת ְמ ׁ ַש ְך ָעלֵ ּ
הֲדא ּ
יהו אָ ץ ְּב ַרגְ לַ יִ ם וְ ָדחֵ י
ּגַ ם ְּבלֹא ַ ּד ַעת נֶפֶ ׁש לֹא טוֹ ב וְ אָ ץ ְּב ַרגְ לַ יִ ם חוֹ טֵ אַ .מאן ְ ּד ִא ּ
ישא ,חוֹ טֵ א .חוֹ טֵ א וַ ַ ּדאיְּ ,ב ֹכ ָּלא:
עותא קַ ִ ּד ׁ ָ
ׁ ַשעֲ ָתא ְּבלָ א ְר ּ ָ
יפותא
יהו ַּבחֲצִ ּ ָ
ישין ִּבבְ נֵי נ ׁ ָ
וְ ַעל ָ ּדא ׁ ַש ְריָין ַמ ְכ ְּת ִׁשין ִּב ִׁ
ידו ְּבאַ נְ ּ ַפיְ ּ
ָשא ,וְ אַ ְס ִה ּ
ְ
הו ,וְ לָ או ַ ּד ְע ּ ֵתיהּ ְּבהוֹ ןַ ,עד
ִּד ְלהוֹ ןְ ,לאַ חֲזָאָ ה ְ ּדהָ א ּ ְ
הוא ָמ ִאיס ְּב ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ומ ְת ָּב ְרכָ ן )ס"א
יהו ְּכ ִמ ְ ּלקַ ְ ּד ִמיןִ ּ ,
זַכאן )דף נ' ע"א( ּ ַ
ינון ָּ
ומ ְכ ְׁש ָראן עוֹ בָ ַדיְ ּ
ְ ּד ִא ּ ּ
ומתדכאן(.
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חק לישראל – פרשת תזריע יום ד'
הלכה – הרמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק ד'
)א( כל הקרבנות אין מקריבין אותן אלא ביום שנאמר ביום צוותו את בני ישראל
להקריב את קרבניהם ביום ולא בלילה לפיכך אין שוחטין זבחים אלא ביום ואין זורקין
דמים אלא ביום השחיטה שנאמר ביום הקריבו את זבחו ביום הזביחה תהיה ההקרבה
וכיון ששקעה החמה נפסל הדם:
)ב( כל שקרבו מתיריו ביום מעלין אותו על המזבח כל הלילה כיצד זבחים שנזרק דמם
ביום מקטירין אימוריהן בלילה עד שיעלה עמוד השחר וכן איברי העולות מקטירין
אותן בלילה עד שיעלה עמוד השחר וכדי להרחיק מן הפשיעה אמרו חכמים שאין
מקטירין האימורין ואיברי העולה אלא עד חצות הלילה:
)ג( אע"פ שמותר להקטיר אימורין ואיברים בלילה אין מאחרין אותן לדעת אלא
משתדלין להקטיר הכל ביום חביבה מצוה בשעתה שהרי הקטר אימורין ואיברים אע"פ
שכשרים בלילה דוחין את השבת בזמנן ואין מאחרין אותן למוצאי שבת:

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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