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חק לישראל – פרשת צו יום ב'
תורה -
)ז(

ויקרא פרק ו'

וְ זֹאת ּתוֹ ַרת הַ ּ ִמנְ חָ ה הַ ְק ֵרב אֹ ָת ּה ְּבנֵי אַ הֲ רֹן ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה אֶ ל ּ ְפנֵי הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ :

וְ זֹאת ּתוֹ ַרת הַ ּ ִמנְ חָ ה הַ ְק ֵרב אֹ ָת ּה ְ ּבנֵי אַ הֲ רֹן ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה אֶ ל ּ ְפנֵי הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ :

)ז(

)ז( וְ ָדא אוֹ ַריְ ָתא

קֳדם ַמ ְד ְּבחָ א:
קֳדם יְ ָי לָ ָ
ְּד ִמנְ חָ ָתא ִּדיקָ ְרבוּן י ַָת ּה ְּבנֵי אַ הֲ רֹן ָ

ומ ּ ׁ ַש ְמנ ָּה וְ אֵ ת ָּכל הַ ְ ּל ֹבנָה אֲ ׁ ֶשר ַעל
נו ְּבקֻ ְמצוֹ ִמ ּסֹלֶ ת הַ ּ ִמנְ חָ ה ּ ִ
)ח( וְ הֵ ִרים ִמ ּ ֶמ ּ ּ
נו ְ ּבקֻ ְמצוֹ ִמ ּסֹלֶ ת
הַ ּ ִמנְ חָ ה וְ ִה ְק ִטיר הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ֵריחַ נִ יחֹחַ אַ זְ ּ ָכ ָר ָת ּה לַ יהֹוָ ה) :ח( וְ הֵ ִרים ִמ ּמֶ ּ ּ
ומ ּ ׁ ַש ְמנ ָּה וְ אֵ ת ָּכל הַ ְ ּל ֹבנָה אֲ ׁ ֶשר ַעל הַ ּ ִמנְ חָ ה וְ ִה ְק ִטיר הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ֵריחַ נִ יחֹחַ אַ זְ ָּכ ָר ָת ּה
הַ ּ ִמנְ חָ ה ּ ִ
יה ִמ ּ ֻס ְל ּ ָתא ְד ִמנְ חָ ָתא ו ִּמ ּ ִמ ְׁשחַ ּה וְ יָת ָּכל ְלבוּנְ ּ ָתא ִ ּדי ַעל ִמנְ חָ ָתא וְ י ּ ֵַסק
ֵיה ְּבקֻ ְמצֵ ּ
לַ יהֹוָ ה) :ח( וְ י ְַפ ֵר ׁש ִמ ּנ ּ
קֳדם יְ ָי:
ְל ַמ ְד ְּבחָ א ְל ִא ְתקַ ָּבלָ א ְב ַרעֲ וָ א אַ ְד ַּכ ְר ּ ָתא ָ

לו אַ הֲ רֹן ּובָ נָיו ַמצּוֹ ת ּ ֵתאָ כֵ ל ְּב ָמקוֹ ם קָ ד ֹׁש ַּבחֲצַ ר אֹ הֶ ל
)ט( וְ הַ ּנוֹ ֶת ֶרת ִמ ּ ֶמ ּנָה י ְ
ֹאכ ּ
לו אַ הֲ רֹן ּובָ נָיו ַמצּוֹ ת ּ ֵתאָ כֵ ל ְ ּב ָמקוֹ ם קָ ד ֹׁש ַּב ֲחצַ ר
לוהָ ) :ט( וְ הַ ּנוֹ ֶת ֶרת ִמ ּ ֶמ ּנָה י ְ
מוֹ ֵעד י ְ
ֹאכ ּ
ֹאכ ּ
לוהָ :
אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד י ְ
ֹאכ ּ

יש ְּב ָד ַרת ַמ ְׁש ַּכן
)ט( ו ְּד ִא ְׁש ּ ָתאַ ר ִמ ּנַה י ְֵכלוּן אַ הֲ רֹן ו ְּבנוֹ ִהי ּ ַפ ִּטיר ִּת ְתאָ כֵ ל ַּבאֲ ַתר קַ ִ ּד ׁ

זִ ְמנָא י ְֵכלֻ ּנ ַּה:

)י( לֹא ֵתאָ פֶ ה חָ ֵמץ חֶ ְלקָ ם נ ַָת ִּתי אֹ ָת ּה ֵמ ִא ּ ׁ ָשי ק ֶֹד ׁש קָ ָד ִׁשים ִהוא ַּכחַ ּ ָטאת
שם) :י( לֹא ֵתאָ פֶ ה חָ ֵמץ חֶ ְלקָ ם נ ַָת ִּתי אֹ ָת ּה ֵמ ִא ּ ׁ ָשי ק ֶֹד ׁש קָ ָד ִׁשים ִהוא ַּכחַ ּ ָטאת וְ כָ אָ ׁ ָשם:
וְ כָ אָ ׁ ָ
אֲש ָמא:
אתא וְ כַ ׁ ָ
יע חֳלָ ְקהוֹ ן יְ הָ ִבית י ַָת ּה ִמ ּקֻ ְר ָּבנָי ק ֶֹד ׁש קו ְּד ִׁשין ִהיא ְּכחַ ּ ָט ָ
)י( לָ א ִת ְתאֲ פֵ י ח ֲִמ ַ

רש"י
)ז( וזאת תורת המנחה  -תורה אחת לכולן
להטעינן שמן ולבונה האמורין בענין .שיכול
אין לי טעונות שמן ולבונה אלא מנחת ישראל
שהיא נקמצת מנחת כהנים שהיא כליל מנין
ת"ל תורת :הקרב אותה  -היא הגשה בקרן
דרומית מערבית :לפני ה'  -הוא מערב
שהוא לצד אהל מועד :אל פני המזבח  -הוא
הדרום שהוא פניו של מזבח שהכבש נתון
לאותו הרוח:
)ח( )והרים ממנו  -מהמחובר שיהא עשרון
שלם בבת אחת בשעת קמיצה .בר"י( :בקמצו
 שלא יעשה מדה לקומץ ]יומא מו[ :מסלתהמנחה ומשמנה  -מכאן שקומץ ממקום

נביא

שנתרבה שמנה ]סוטה יד[ :המנחה ) -ת"כ(
שלאתהא מעורבת באחרת :ואת כל הלבונה
אשר על המנחה והקטיר ) -ת"כ( שמלקט
את לבונתה לאחר קמיצה ומקטירו ולפי שלא
פירש כן אלא באחת מן המנחות בויקרא
הוצרך לשנות פרשה זו לכלול כל המנחות
כמשפטן:
)ט( במקום קדוש  -ואיזהו בחצר אהל מועד:
)י( לא תאפה חמץ חלקם ] -מנחות נה[ אף
השירים אסורים בחמץ :כחטאת וכאשם -
]שם ב[ מנחת חוטא הרי היא כחטאת לפיכך
קמצה שלא לשמה פסולה מנחת נדבה הרי
היא כאשם לפיכך קמצה שלא לשמה כשרה:

– ירמיה פרק ז' כז'-ל'

עו אֵ לֶ ָ
את אֲלֵ יהֶ ם
יך וְ קָ ָר ָ
)כז( וְ ִד ַּב ְר ּ ָת אֲ לֵ יהֶ ם אֶ ת ָּכל הַ ְ ּדבָ ִרים הָ אֵ ֶּלה וְ לֹא יִ ְׁש ְמ ּ
נוכָ ה) :כז( ותמליל עמהון ית כל פתגמיא האלין ולא יקבלון מנך ותתנבי להון ולא יתיבונך:
וְ לֹא יַעֲ ּ
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חק לישראל – פרשת צו יום ב'
חו
)כח( וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֲלֵ יהֶ ם זֶה הַ ּגוֹ י ׁ ֶ
עו ְּבקוֹ ל יְ הֹוָ ה ֱאלֹהָ יו וְ לֹא לָ ְק ּ
אֲשר לוֹ א ׁ ָש ְמ ּ
תה ִמ ּ ִפיהֶ ם) :כח( ותימר להון דין עמא די לא שמעו למימרא דיי
ֱמונָה וְ נִ ְכ ְר ָ
מוסָ ר אָ ְב ָדה הָ א ּ
ּ
אלההון ולא קבילו אולפן פסקת הימנותא ואתמנעת מפומהון:

יכי ּושְׂ ִאי ַעל ְׁשפָ יִ ם ִקינָה ִּכי ָמאַ ס יְ הֹוָ ה וַ יִ ּ ּט ֹׁש אֶ ת ּדוֹ ר
)כט( ּגָ זִ ּי נִ זְ ֵר ְך וְ הַ ְׁש ִל ִ
ֶע ְב ָרתוֹ ) :כט( תלישי על רברביך דיגלון וטולי על נגרין אליא ארי רחיק יי ורטיש ית דרא דעברו על
מימריה:

קוצֵ יהֶ ם ַּב ַּביִ ת אֲ ׁ ֶשר
)ל( ִּכי ָעשׂ ּו בְ נֵי יְ ּ ָ
מו ִׁש ּ ּ
הודה הָ ַרע ְּב ֵעינַי נְאֻ ום יְ הֹוָ ה ָ ׂש ּ
מאוֹ ) :ל( ארי עבדו בני יהודה דביש קדמי אמר יי שויאו שקוציהון בביתא
נִ ְק ָרא ְׁש ִמי ָעלָ יו ְל ַט ּ ְ
דאתקרי שמי עלוהי לסאבותיה:

רש"י
)כט( גזי נזרך  -תלשי שערך כמו ויגז שלוים
)במדבר ט( ויגז את ראשו )איוב א( ל"א נזרך

כתובים

כתרך לשון גדולה וכן תרגם יונתן רברביך וכן
חיברו מנחם .ויטוש  -ויעזוב:

 -משלי פרק כב' טז'-יט'

ֹתן ְל ָע ִׁשיר אַ ְך ְל ַמחְ סוֹ ר:
ֹשק ָ ּדל ְלהַ ְרבּ וֹ ת לוֹ נ ֵ
ע ֵׁ

)טז(
בישתא ודיהב לעתירא חוסרנא הוא ליה:

)טז( דעשק למסכנא מסגי ליה

וש ַמע ִ ּד ְב ֵרי חֲכָ ִמים וְ ִל ְּב ָך ּ ָת ִׁשית ְל ַד ְע ִּתי:
הַ ט אָ זְ נְ ָך ּ ְׁ

)יז( ברי צלי אדנך ושמע מלי

ֹנו יַחְ ָ ּדו ַעל שְׂ פָ ֶת ָ
יך:
ִּכי נ ִָעים ִּכי ִת ְׁש ְמ ֵרם ְּב ִב ְטנ ֶָך יִ כּ ּ

)יח( מטול דבסימין נטר אינון

)יז(
דחכימי ולבך שים לידיעתי:

)יח(
בכרסך ונתקנון איך חדא על שפותך:

ִל ְהיוֹ ת ַּביהֹוָ ה ִמ ְבטַ חֶ ָך הוֹ ַד ְע ִּת ָ
יך הַ ּיוֹ ם אַ ף אָ ּ ָתה:

)יט(
יומנא הדא אף אנת:

)יט( דנהוי באלהא סברך ואודעתך

רש"י
)טז( עושק דל להרבות לו  -עושר .נותן
לעשיר  -סוף שנותן ממונו לעו"ג העשירי'
ואך למחסור הוא בא:
)יז( הט אזנך שמע דברי חכמים  -ללמוד
תורה מחכם כל שהוא .ולבך תשית לדעתי -
ואם רבך רשע לא תלמוד ממעשיו:

משנה

)יח( כי נעים  -יהי לך לאחר זמן אם
תשמרם ותצפנם בבטנך שלא תשכחם ואימתי
יהיו שמורים בלבך בזמן שיכונו על שפתיך
כאשר תוציאם בפיך:
)יט( להיות בה' מבטחך הודעתיך  -אני
מודיעך שתבטח בה' ותעסוק בתורה ולא
תאמר איך אבטל ממלאכתי ואיך אתפרנס:

 -עירובין פרק א'

הודה אוֹ ֵמר,
הוא גָ בוֹ ַּה ְל ַמ ְעלָ ה ֵמ ֶעשְׂ ִרים אַ ּ ָמה ,יְ ַמ ֵעטַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
)א( ָמבוֹ י ׁ ֶש ּ
אֵ ינוֹ צָ ִר ְ
צורת הַ ּ ֶפ ַתח ,אַ ף ַעל
שר אַ ּמוֹ ת ,יְ ַמ ֵעט .וְ ִאם י ֶׁש לוֹ ּ ַ
יך .וְ הָ ָרחָ ב ֵמעֶ ֶ ׂ
שר אַ ּמוֹ ת ,אֵ ין צָ ִר ְ
יך ְל ַמעֵ ט:
הוא ָרחָ ב ֵמ ֶע ֶ ׂ
ּ ִפי ׁ ֶש ּ
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רע"ב ) -א( מבוי  -שאינו רחב שש
עשרה אמה אע"פ שהוא פתוח משני
ראשיו לרשות הרבים ,אי נמי רחב שש
עשרה אמה ואינו מפולש אלא ראשו אחד
פתוח לרשות הרבים וראשו אחד סתום.
ומן התורה שרי לטלטולי ביה בלא שום
תקון ,ורבנן הוא דגזור עליה ,דילמא אתי
לטלטולי ברשות הרבים גמור .ושרויה
בתקנתא דלחי או קורה דתהוי ליה
הכירא .ואם הניח את הקורה למעלה
מעשרים אמה ,ימעט .כלומר ישפיל את
הקורה עד שתהיה למטה מעשרים.
דלמעלה מעשרים לא שלטא בה עינא.
ואם יש בקורה ]זו[ אמלתרא פירוש
ציורים ופיתוחים ,אפילו למעלה
מעשרים אמה אינו צריך למעט ,שעל ידי
אותם הציורים שלטא בה עינא :ר' יהודה
אומר אינו צריך  -דטעמא דקורה לאו
משום הכירא אלא משום מחיצה,
דאמרינן פי תקרה יורד וסותם ,וכיון שכן
הוא ,מה לי בתוך עשרים מה לי למעלה
מעשרים .ואין הלכה כרבי יהודה :והרחב
מעשר אמות ימעט  -דטפי מעשר
אמות לא מקרי פתח אלא פרצה ,ואנן

פתח בעינן ,הלכך ימעט רוחב כניסתו
ויעמידנו על עשר או על פחות :ואם יש
לו צורת הפתח  -בכל מקום שאמרו
חכמים צורת פתח ,הוא אפילו קנה מכאן
וקנה מכאן גבוהים עשרה טפחים או
יותר וקנה על גביהן ואע"פ שאינו נוגע
בהן ואע"פ שגבוה מהן יותר משלשה
טפחים .וכל האמות השנויות במשנה זו
ובכל עירובין וסוכה וכלאים הם אמה
בת ששה טפחים וכל טפח ארבע
אצבעות בגודל ,אלא שלפעמים צריך
למדוד בטפח צב ,כלומר שלא ישים ריוח
באצבעות הגודל בין זו לזו אלא יהיו
מצומצמות ונוגעות זו בזו ,ופעמים צריך
ליתן ריוח בין גודל לגודל שלא יהיו
נוגעים זו בזו וזהו הנקרא טפח שוחק.
כיצד ,בזמן שהמדידה בטפח עצב היא
לחומרא כגון מבוי שהוא גבוה מעשרים
אמה ימעט וסוכה שהיא גבוהה מעשרים
אמה פסולה ,מודדים בטפח עצב .ובזמן
שהמדידה בטפח שוחק היא לחומרא כגון
מבוי אין גבהו פחות מעשרים טפחים
סוכה אין גבהה פחות מעשרים טפחים,
מודדין בטפח שוחק .וכן לעולם:

)ב( הֶ ְכ ׁ ֵשר ָמבוֹ יֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,לֶ ִחי וְ קוֹ ָרהּ ,ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,לֶ ִחי
יעזֶר אוֹ ֵמרְ ,לחָ יַיִ ןִ .מ ּ ׁש ּום ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל אָ ַמר ּ ַת ְל ִמיד
אוֹ קוֹ ָרהַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
הוא
קו ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי ּובֵ ית ִה ֵּלל ַעל ָמבוֹ י ׁ ֶש ּ
אֶ חָ ד ִל ְפנֵי ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א ,לֹא נ ְֶח ְל ּ
קו,
הוא ]נִ ּ ָתר[ אוֹ ְבלֶ ִחי אוֹ ְבקוֹ ָרהַ ,על ַמה נ ְֶח ְל ּ
חות ֵמאַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ תֶ ׁ ,ש ּ
פָ ּ
ַעל ָרחָ ב ֵמאַ ְר ַּבע אַ מוֹ ת וְ ַעד ֶע ֶׂשרֶ ׁ ,ש ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,לֶ ִחי וְ קוֹ ָרה,
ּובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,אוֹ לֶ ִחי אוֹ קוֹ ָרה .אָ ַמר ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אַ ,על זֶה וְ ַעל זֶה
קו:
נ ְֶח ְל ּ
רע"ב ) -ב( הכשר מבוי  -הכנתו
והזמנתו של מבוי לטלטל בתוכו על ידי
שתופי מבואות :בית שמאי אומרים לחי
וקורה  -שניהן צריך ,דסבירא להו מן
התורה ארבע מחיצות שלימות בעינן,
ואתאי הלכה למשה מסיני ואוקימתא
לרביעית אלחי וקורה :ובית הלל אומרים
או לחי או קורה  -דמן התורה שלש

מחיצות ]שלימות[ בעינן ותו לא ,ואתאי
הלכה למשה מסיני להוסיף רביעית או
בלחי משהו או בקורה להיכר מחיצה.
ומבוי דאיירי ביה הכא הוא מבוי סתום
משלש רוחותיו ורוח רביעית פתוחה
לרשות הרבים .וארכו יותר על רחבו,
דאי ארכו כרחבו ,הוי כחצר שנפרצה
הפתוחה לרשות הרבים וצריך פס ארבעה
או שני פסין של כל שהן ,וכן חצר
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שנפרצה לרשות הרבים וארכה יותר על
רחבה ,נדונה כמבוי ונתרת בלתי או
בקורה .ומבוי שהוכשר בלתי חלוק ממבוי
שהוכשר בקורה ,דאילו מבוי שהוכשר
בלחי הוי כאילו יש לו ארבע מחיצות
והזורק מרשות הרבים לתוכו חייב .ומבוי
שהוכשר בקורה אף על פי שמותר
לטלטל בתוכו על ידי שתוף לא הוי
כרשות היחיד גמורה והזורק מרשות
הרבים לתוכו חייב .ומבוי שהוכשר
בקורה אף על פי שמותר לטלטל בתוכו
על ידי שתוף לא הוי כרשות היחיד
גמורה והזורק מרשות הרבים לתוכו
פטור .דקיימא לן ,קורה משום הכירא

ולחי משום מחיצה :רבי אליעזר אומר
לחיים  -כבית שמאי סבירא ליה ובעי
לחי מכאן ומכאן .ואין הלכה כר'
אליעזר :אמר תלמיד אחד  -הוא רבי
מאיר :שהוא פחות מארבע אמות -
רוחב פתחו :אמר רבי עקיבא על זה
ועל זה נחלקו  -ותנא קמא נמי הכי
קאמר דלא מפליג בין רחב לקצר ,ומפרש
בגמרא דאיכא בינייהו מבוי שיש ברוחב
פתחו פחות מארבעה טפחים ,דחד
מנייהו סבר אינו צריך לא לחי ולא קורה,
ואידך סבר צריך לי או קורה ,ולא הוברר
מתוך דבריהם הי מנייהו סבר צריך והי
מנייהו סבר אינו צריך:

רוְ ,רחָ בָ ה ְּכ ֵדי ְלקַ ּ ֵבל אָ ִריחַ  ,וְ הָ אָ ִריחַ חֲצִ י ְלבֵ נָה ׁ ֶשל ְׁשל ׁ ָֹשה
)ג( הַ ּקוֹ ָרה ׁ ֶשאָ ְמ ּ
ְטפָ ִחיםּ ַ ,די ָּה לַ ּקוֹ ָרה ׁ ֶש ְּתהֵ א ְרחָ בָ ה טֶ פַ חְּ ,כ ֵדי ְלקַ ּ ֵבל אָ ִריחַ ְלאָ ְרכּ וֹ :
רע"ב ) -ג( רחבה כדי לקבל אריח -
שתהא ראויה לבנות עליה בנין לקביעות:
והאריח חצי לבנה של שלשה טפחים -
נמצא האריח טפח ומחצה רוחב :דיה
לקורה ברוחב טפח  -הכי קאמר ,כיון

שהקורה רחבה טפח ,אותו חצי טפח
הנותר שהאריח רחב טפח ומחצה יכול
למרח בטיט ,אצבע מכאן ואצבע מכאן,
ועל ידי כן תהיה רחבה לקבל אריח.
והכי מפרש לה בגמרא:

הודה אוֹ ֵמר,
וב ִריאָ ה ְּכ ֵדי ְלקַ ּ ֵבל אָ ִריחַ ַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
)ד( ְרחָ בָ ה ְּכ ֵדי ְלקַ ּ ֵבל אָ ִריחַ ְ ּ ,
ְרחָ בָ ה אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאֵ ינ ָּה ְּב ִריאָ ה:
רע"ב ) -ד( בריאה לקבל אריח -
חזקה לסבול כובד האריח שלא תשבר.

וכן הלכה:

)ה( הָ יְ ָתה ׁ ֶשל קַ ׁש אוֹ ׁ ֶשל קָ נִ ים ,רוֹ ִאין אוֹ ָת ּה ְּכ ִאלּ ּו ִהיא ׁ ֶשל ַמ ּ ֶתכֶ ת.
עֲ קֻ ּ ָמה ,רוֹ ִאין אוֹ ָתהּ ְּכ ִאלּ ּו ִהיא פְ ׁש ּוטָ ה .עֲ ֻג ָּלה ,רוֹ ִאין אוֹ ָת ּה ְּכ ִאלּ ּו ִהיא
ְמ ֻר ַּב ַעתָּ .כל ׁ ֶשי ֵׁש ְּבהֶ ּקֵ פוֹ ְׁשל ׁ ָֹשה ְטפָ ִחים ,י ֶׁש בּ וֹ רֹחַ ב טֶ פַ ח:
רע"ב ) -ה( היתה של קש ושל קנים כו'  -רבי יהודה קאמר לה ולית הלכתא כוותיה:
עקומה  -שאין אריח יכול לנוח עליה .וכן עגולה אין אריח נח בה :אם יש בהקיפה  -כלומר
ואיזו היא מדת העגולה להכשיר ,כל שיש בהקיפה שלשה טפחים ,שצריכה חוט שלשה טפחים
להקיפה סביב ,בידוע שיש בה רוחב טפח אם תחלק .שכן מצינו בים שעשה שלמה )ד"ה ב ד(
עשר באמה משפתו אל שפתו עגול סביב וקו שלשים באמה יסוב אותו סביב ,אלמא לכל אמה
רוחב בעיגול איכא שלש אמות היקף:

הואַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י
רוּ ,גָ ְבהָ ן עֲ ָ ׂ
ש ָרה ְטפָ ִחים ,וְ ָר ְח ָּבן וְ ָע ְביָן ָּכל ׁ ֶש ּ
)ו( ְלחָ יַיִ ן ׁ ֶשאָ ְמ ּ
אוֹ ֵמרָ ,רחְ ָּבן ְׁשל ׁ ָֹשה ְטפָ ִחים:
רע"ב ) -ו( לחיים שאמרו  -לחיים
שנחלקו בה רבי אליעזר וחכמים ,דלרבי
אליעזר תרתי בעינן ולרבנן חדא .זהו

שיעורן :גבהן עשרה טפחים  -כשיעור
גובה המבוי דאין גבהו פחות מעשרה
טפחים  -ואפילו היה המבוי גבוה הרבה
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דיו בלחי גבוה עשרה טפחים :רבי יוסי
אומר רחבן שלשה  -דבעי דבר חשוב

במחיצה  -ואין הלכה כרבי יוסי:

רוחַ חַ יִ ים .וְ ַר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ סֵ ר.
)ז( ַּבכּ ֹל עוֹ שִׂ ין ְלחָ יַיִ ן ,אֲ ִפלּ ּו ְב ָדבָ ר ׁ ֶשי ֶׁש בּ וֹ ּ
ומ ַט ּ ֵמא ִמ ּ ׁש ּום ּגוֹ לֵ ל ,וְ ַר ִּבי ֵמ ִאיר ְמ ַטהֵ ר .וְ כוֹ ְת ִבין ָעלָ יו גִּ ּטֵ י נ ִָׁשים ,וְ ַר ִּבי
ְּ
ילי ּפוֹ סֵ ל:
יוֹ סֵ י הַ גְּ ִל ִ
רע"ב ) -ז( ורבי יוסי אוסר  -דחיישינן
שמא תמות ולא הוי גבוהה עשרה ולא
יהיב אדעתיה וסמיך עלה :ומטמא
משום גולל  -אם עשאן גולל לקבר
מטמא לעולם אם נגע בו אדם וכלים
כאוהל המת אפילו ניטל משם ,דכתיב
)במדבר יט( וכל אשר יגע על פני השדה,
ודרשינן לרבות גולל ודופק ,גולל הוא
כסוי הקבר :ורבי מאיר מטהר  -טעמא
דרבי מאיר משום דקסבר כל מחיצה
העומדת ברוח חיים אינה מחיצה ואינה

הלכה :ור' יוסי הגלילי פוסל  -דכתיב
)דברים כד( וכתב לה ספר ,מה ספר אין
בו רוח חיים אף כל שאין בו רוח חיים.
ורבנן ,אי כתיב וכתב לה בספר,
כדקאמרת ,השתא דכתיב וכתב לה ספר,
לספירת דברים הוא דאתא .והלכה כתנא
קמא] .ואם כתב[ לה גט בקרן של פרה
ונתן לה את הפרה דהשתא אינו צריך
קציצה לאחר שנכתב ,כשר .אבל אם לא
נתן לה את הפרה אלא את הקרן כיון
שצריך קציצה לא מגרשא ביה:

וב ְלבַ ד
יפוהָ ִּב ְכלֵ י בְ הֵ ָמה ְמ ַט ְל ְט ִלין ְּבתוֹ כָ ּהִ ּ ,
)ח( ְׁשי ָָרא ׁ ֶשחָ ָ
נְתה בַ ִּב ְק ָעה וְ ִה ִ ּק ּ
יו ְפ ָרצוֹ ת יְ ֵתרוֹ ת ַעל הַ ִּבנְ יָןָּ .כל
ׁ ֶשיְ הֵ א גָ ֵדר ּגָ בוֹ ַּה עֲ ָ ׂ
ש ָרה ְטפָ חִ ים וְ לֹא יִ ְה ּ
סור:
ּ ִפ ְרצָ ה ׁ ֶש ִהיא כְ עֶ ֶשר אַ ּמוֹ ת ,מֻ ּ ֶת ֶרתִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ִהיא כַ ּ ֶפ ַתח .י ֵ
ָתר ִמ ָּכאן ,אָ ּ
רע"ב ) -ח( ולא יהיו פרצות יתרות על
הבנין  -ואפילו הן פרצות קטנות פחותות
מעשר ,אם הפרוץ מרובה על העומד
אינה מחילה ,ואף כנגד העומד אסור :כל
פרצה שהיא כעשר אמות מותרת -
ובלבד שיהא העומד רב עליה .אי נמי
פרוץ כעומד ,הוי מחיצה ואף כנגד

הפרוץ מותר :יתר מכאן אסור  -אפילו
פרצה אחת יותר מעשר ,אוסרת כל
ההיקף .ואפילו העומד מרובה ,דלא
עבדי אינשי פתח יותר מעשר והוי פרצה.
ודוקא דאין לה צורת פתח .אבל אית לה
צורת פתח ,אפילו יותר מעשר הוי פתח:

וב ְלבַ ד ׁ ֶשלּ ֹא
יפין ְׁשל ׁ ָֹשה חֲבָ ִלים ,זֶה ְל ַמ ְעלָ ה ִמזֶּה וְ זֶה ְל ַמ ְעלָ ה ִמזֶּהִ ּ ,
)ט( ַמ ִּק ִ
עור חֲבָ ִלים וְ ָע ְביָן ,יָתֵ ר ַעל טֶ פַ ח,
יְ הֵ א ּ ֵבין חֶ בֶ ל לַ חֲבֵ רוֹ ְׁשלּ ׁ ָֹשה ְטפָ ִחיםִׁ .ש ּ
ש ָרה ְטפָ ִחים:
ְּכ ֵדי ׁ ֶשיְ הֵ א הַ כּ ֹל עֲ ָ ׂ
רע"ב ) -ט( מקיפין שלשה חבלים -
אשיירא שחנתה בבקעה קאי :זה למעלה
מזה  -על גבי יתדות סביב מן החבל
התחתון לקרקע פחות משלשה והרי
כאילו כולו עומד ,דכל פחות משלשה
כלבוד דמי ,וממנו לאמצעי פחות
משלשה ,הרי עומד ששה טפחים פחות

שני משהויין בשני האוירין ,ומאמצעי
לעליון פחות משלשה ,הרי תשעה טפחים
עומד בשלשה האוירין פחות שלשה
משהויין :שעור עובי החבלים יותר
עלטפח  -שלשה משהויין ,כדי שיהא בין
הכל עשרה טפחים:

וב ְלבַ ד ׁ ֶשלּ ֹא יְ הֵ א ֵּבין קָ נֶה לַ חֲבֵ רוֹ ְׁשל ׁ ָֹשה ְטפָ ִחים.
יפין ַּב ּקָ נִ יםִ ּ ,
)י( ַמ ִ ּק ִ
רו בַ ּ ְׁשי ָָרא אֶ ָּלא
רוּ ִ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי יְ ּ ָ
הודה .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,לֹא ִד ְּב ּ
ַּב ּ ְׁשי ָָרא ִד ְּב ּ
צהִּ .ד ְב ֵרי ַר ִּבי
בַ הוֹ וֶהָּ .כל ְמ ִח ָ ּצה ׁ ֶשאֵ ינָהּ ׁ ֶשל ְׁש ִתי וְ ׁ ֶשל ֵע ֶרב ,אֵ ינ ָּה ְמ ִח ָ ּ
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הודה .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֶ חָ ד ִמ ּ ְׁשנֵי ְדבָ ִרים .אַ ְר ָּב ָעה ְדבָ ִרים
יוֹ סֵ י ַּבר ַר ִּבי יְ ּ ָ
טורים מֵ ְר ִחיצַ ת י ַָדיִ ם,
יאין ֵעצִ ים ִמ ָּכל ָמקוֹ םּ ,ופְ ּ ִ
רו בַ ּ ַמ ֲחנֶהְ ,מ ִב ִ
ּ ָפ ְט ּ
ומ ְ ּל ָע ֵרב:
ומ ְ ּד ַמאיִ ּ ,
ִּ
רע"ב ) -י( מקיפין בקנים  -נעוצים
ועומדים ,וזו היא מחיצת שתי .אבל של
חבלים הויא מחיצה של ערב :בשיירא
דברו  -הקילו אצלן שאין צריכין אלא או
שתי כגון קנים או ערב כגון חבלים .אבל
ליחיד לא הקלו אלא עד שיהיה בהן שתי
וערב .ושלשה בני אדם הרי הן כשיירא:
כל מחיצה שאינה של שתי ושל ערב כו'
 רבי יוסי ב"ר יהודה פליג עליה דאבוהוקאמר אפילו לשיירא בעי שתי וערב:
אחד משני דברים  -או שתי או ערב.
ואיכא בין רבנן קמאי לרבנן בתראי דרבנן
קמאי לא שרו ליחיד אלא דומיא דשיירא,
בדרך ,הואיל ואינו יכול לעשות מחיצה
ראויה ,ולא בישוב ,ורבנן בתראי אמרי
אחד משני דברים בין ליחיד בין לרבים
בין בדרך בין בישוב ,והלכתא כוותייהו.
אלא שאדם אחד או שנים ששבתו במדבר
אין יכולים לעשות מחיצה גדולה יותר
מבית סאתים שהוא מאה אמה אורך על

גמרא

חמשים רוחב כחצר המשכן ,ושלשה בני
אדם או יותר הן שיירא ויכולים לעשות
מחיצה גדולה ואפילו כמה מילין כפי מה
שצריך להם ולכלי תשמישם ולבהמתם
ובלבד שלא ישאר מקום פנוי בתוך
המחיצה יותר מבית סאתים :פטרו
במחנה  -ליוצאים למלחמה ואפילו
למלחמת הרשות :מביאין עצים  -ואין
חוששים משום גזל ואפילו כרתו אותם
בעליהם ועשאום חבילות :ופטורים
מרחיצת ידים  -שלפני הסעודה .אבל
במים שלאחר הסעודה חייבים ,הואיל
ונתקנו מחמת הסכנה של מלח סדומית
המסמא את העינים ,חמירא סכנתא
מאיסורא :ומדמאי  -שאין צריכין
להפריש תרומת מעשר של דמאי כגון אם
לקחו תבואה מעם הארץ :ומלערב -
עירובי חצרות כגון מאוהל לאוהל במחנה
מקוף מחיצות .אבל עירובי תחומין צריכין
לערב:

 -עירובין דף יז' ע"א

תנו רבנן מחנה היוצאת למלחמת הרשות מותרין בגזל עצים יבשים רבי
יהודה בן תימא אומר אף חונין בכל מקום ובמקום שנהרגו שם נקברין:
מותרין בגזל עצים יבשים :האי תקנתא דיהושע הוה דאמר מר עשרה
תנאים התנה יהושע שיהו מרעין בחורשין ומלקטין עצים משדותיהן התם
בהיזמי והיגי הכא בשאר עצים אי נמי התם במחוברין הכא בתלושין אי
נמי התם בלחין הכא ביבשים :רבי יהודה בן תימא אומר אף חונין בכל
מקום ובמקום שנהרגים שם נקברים :פשיטא מת מצוה הוא ומת מצוה
קונה מקומו לא צריכא אף על גב דאית ליה קוברין דתניא איזהו מת
מצוה כל שאין לו קוברין קורא ואחרים עונין אותו אין זה מת מצוה ומת
מצוה קנה מקומו והתניא המוצא מת מוטל בסרטיא מפניהו לימין אסרטיא
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או לשמאל אסרטיא שדה בור ושדה ניר מפניהו לשדה בור שדה ניר ושדה
זרע מפניהו לשדה ניר היו שתיהן נירות שתיהן זרועות שתיהן בורות
מפנהו לכל רוח שירצה אמר רב ביבי הכא במת מוטל על המיצר עסקינן
מתוך שניתנה רשות לפנותו מן המיצר מפניהו לכל רוח שירצה :ופטורין
מרחיצת ידים :אמר אביי לא שנו אלא מים ראשונים אבל מים אחרונים
חובה אמר רב חייא בר אשי מפני מה אמרו מים אחרונים חובה מפני
שמלח סדומית יש שמסמא את העינים אמר אביי ומשתכחא כקורטא
בכורא אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי כייל מילחא מאי אמר ליה
]הא[ לא מיבעיא:
רש"י על הגמרא
למלחמת הרשות  -סתם מלחמת רשות,
ממלחמת יהושע ואילך שהיא היתה מלחמת
מצוה :עצים יבשים  -וכל שכן לחים :עשרה
תנאים  -בבא קמא בפרק מרובה )פ ,א(:
שיהו מרעין בחורשין  -שיהא כל אדם מוליך
בהמותיו לרעות ביער של חברו ,ולא יקפיד
בעל היער ,משום דלאו לקצירה קאי :הכא
בתלושין  -אף על פי שתלשום הבעלים
לצרכן להיסק ,ויש בהם משום גזל אצל
אחרים מותר לאנשי מחנה :מת מצוה קונה
מקומו  -אחד מעשרה תנאין שהתנה יהושע
הוא :דאית ליה קוברין  -שיש לו יורשין:
באיסרטיא  -דרך כבושה :מפניהו  -ואי

זוהר

סלקא דעתך קנה מקומו ,היכי מצי למשקליה
מהתם :במת מוטל על המיצר  -שמושכב
ברוחב הדרך ממיצר למיצר ,מתוך שניתן
רשות לפנותו מפני כהנים ועושי טהרות שלא
יאהילו עליו ,מפניהו לכל רוח שירצה :שמלח
סדומית יש כו'  -ואמור רבנן )ברכות מ ,א(
אחר כל אכילתך אכול מלח ,ומשום מלח
שטבל בו אצבעו תיקנו מים אחרונים :כי
קורטא בכורא  -בכור מלח יש מעט מאותו
מלח סדומית ,כמין קורט קטן :כייל מלחא
מאי  -מדד מלח לחמרים ,צריך ליטול ידיו
או לא:

– צו דף לא' ע"א

יולד
יש ּ ַּ
יש וְ ִא ׁ
ולצִ ּיוֹ ן יֵאָ ֵמר ִא ׁ
)פתח רבי יוסי ואמר( ,וְ ַעל ָ ּדא ְּכ ִתיב) ,תהלים פז( ּ ְ
ווגָ א חַ דְּ ,כ ֵדין צִ ּיוֹ ן ִא ְק ֵרי,
ָּב ּה .חַ ד ְל ִדינָא ,וְ חַ ד ְל ַרח ֵ
ֲמיַּ .כד ִמזְ ַ ּדוְ ּ וגֵ י ַּכח ֲָדא ְּבזִ ּ ּ
ירושלַ ים ִא ְׁש ְּתמוֹ ַדע ,וְ ִא ְׁש ְּתכַ ח ְ ּד ָדא ְּב ָדא ּ ַת ְליָיא:
וְ צִ ּיוֹ ן וִ ּ ׁ ָ
יתם ְקדוֹ ִׁשים.
ּ ָפ ַתח ִר ִּבי יוֹ סֵ י וְ אָ ַמרְּ ,כ ִתיב )ויקרא כ( וְ ִה ְתקַ ִ ּד ְׁש ּ ֶתם )דף ל"א ע"ב( וִ ְהיִ ֶ
ילאַ .מאן ְ ּד ַמ ְס ִאיב ּגַ ְר ֵמיהּ
יה ִמ ְל ֵע ָּ
יה ִמ ְ ּל ַרעְ ,מקַ ְ ּד ִׁשין לֵ ּ
ַמאן ִ ּד ְמקַ ֵ ּד ׁש ּגַ ְר ֵמ ּ
דושה
ָאותּ ְ ,דהָ א ְק ּ ּ ׁ ָ
יה ִמ ְל ֵע ָּ
יה ִמ ְל ֵעי ָּלאְ .מקַ ְ ּד ִׁשין לֵ ּ
ִמ ְ ּל ַרעְ ,מסָ אֲ ִבין לֵ ּ
ילא י ּ
ילא ,וְ ִכי
ימא ִמ ְ ּל ֵע ָּ
אֲתר .וְ ִאי ּ ֵת ָ
אֲבין לֵ יהּ ֵמאָ ן ַ
יה ׁ ַש ְריָא ָעלֵ יהּ  ,אֲבָ ל ְמסָ ִ
אר ּ
ְּד ָמ ֵ
ילא:
אֲבותא ׁ ַש ְריָא ְל ֵע ָּ
ּ ָ
ְמסָ
ילאִ .אי
ינו ְ ּד ָתנֵינָןְּ ,בעוֹ בָ ָדא ִ ּד ְל ּ ַת ּ ָתא ִא ְּת ַער עוֹ בָ ָדא ְל ֵע ָּ
אָ ַמר ִר ִּבי ִחיָיא ,הַ יְ ּ
יה,
ילא ,וְ אָ ֵתי וְ ׁ ַש ְריָא ָעלֵ ּ
דושה ְל ֵע ָּ
דושהִ ,א ְּת ַער ְק ּ ּ ׁ ָ
עוֹ בָ ָדא ִ ּד ְל ּ ַת ּ ָתא ִהיא ִּב ְק ּ ּ ׁ ָ
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ילא ,וְ אָ ֵתי
אֲבותא ְל ֵע ָּ
רוחַ ִמ ְס ּ ָ
וְ ִא ְתקַ ָ ּד ׁש ֵּב ּ
יהו ִא ְס ְּתאַ ב ְל ַת ּ ָתאִ ,א ְּת ַער ּ
יה .וְ ִאי ִא ּ
יהּ ְ .דהָ א ְּבעוֹ בָ ָדא ּ ַת ְליָא ִמ ְ ּל ָתא:
יה ,וְ ִא ְס ְּתאַ ב ּ ֵב ּ
וְ ׁ ַש ְריָא ָעלֵ ּ
ָ
יה ִעקָ ָרא וְ ׁ ָש ְר ׁ ָשא
אֲבותאְּ ,דלֵ ית לֵ ּ
ּ ָ
ומסָ
דושא ּ ְ
ישְ ,ק ּ ּ ׁ ָ
וב ׁ
ְ ּדהָ א לֵ ית לָ ך ַטב ּ ִ
ילאַ ,מה ְ ּד ָתלֵ י ְּבעוֹ בָ ָדא,
ובעוֹ בָ ָדא ִ ּד ְל ּ ַת ּ ָתא ִא ְּת ַער עוֹ בָ ָדא ִ ּד ְל ֵע ָּ
ילאְ ּ .
ְל ֵע ָּ
ומה ְ ּד ָתלֵ י ְּב ִמ ִ ּליןְּ ,ב ִמ ִ ּליןַּ .כד
ילא ,וְ ִא ְת ָע ִביד עוֹ בָ ָדאַ ּ .
ְּבעוֹ בָ ָדא ִא ְּת ַער ְל ֵע ָּ
ילא:
ִא ְתגְּ זַר ְּב ִמ ָּלהִ ,א ְּת ַער הָ ִכי ְל ֵע ָּ
הוא
ימאִ ,מ ָּלה ַמה ִא ְּת ַער .אֶ ָּלא הָ ִכי ְּכ ִתיב) ,ישעיה נח( וְ ַד ּ ֵבר ָ ּדבָ ר .הַ ּ
וְ ִאי ּ ֵת ָ
אֲשר הָ יָה.
ילאּ ְ ,ד ִא ְק ֵרי ָ ּדבָ ר) .הושע א( ְּדבַ ר יְ ָי' ׁ ֶ
ָּדבַ רִ ,א ְּת ַער ִמ ָּלה אָ ח ֳָרא ְל ֵע ָּ
ודבַ ר יְ ָי הָ יָה יָקָ ר) .תהלים לג( ִּב ְדבַ ר יְ ָי ׁ ָש ַמיִ ם נַעֲ שׂ ּוּ ְ .דהָ א ּ ָתנֵינָן,
)שמואל א ,ג( ּ ְ
יה ,וְ ִא ְּת ַער
דוכ ּ ֵת ּ
יעיןַ ,עד ְ ּדסַ ְ ּלקָ א )ס"א דאתיישבא( ְּב ּ ְ
הַ ִהיא ִמ ָּלה סַ ְ ּלקָ אּ ,ובָ קַ ע ְר ִק ִ
יש .וְ ַעל ָ ּדא ְּכ ִתיב) ,דברים כג( וְ נִ ְׁש ַמ ְר ּ ָת
ישִּ ,ב ׁ
ַמה ְ ּד ִא ְּת ַערִ ,אי ַטבַ ,טבִ .אי ִּב ׁ
ִמכּ ֹל ָ ּדבָ ר ָרע:
ינון .לָ או הָ כֵ י ,אֶ ָּלא
ינון ִׁש ְב ָעה .וְ ִאי ּ ֵת ָ
ימא ְ ּדז' ִמינִ ין ִא ּ ּ
לולָ ב ,וְ ִא ּ ּ
ד' ִמינִ ין ַּב ּ
רו
ינון ִמ ְת ּ ָפ ְר ִׁשין ִל ְתלָ ָתא אוֹ ח ֲָרנִ יןְ ּ .
ובעוֹ בָ ָדא ִ ּד ְלהוֹ ן ִא ְּתעֲ ּ
הו וְ ִא ּ ּ
אַ ְר ְּב ָעה נִ ינְ ּ
ילאְ ,לאוֹ ָטבָ א ָע ְל ָמא ְּבכַ ּ ָמה ִס ְט ִרין:
ִׁש ְב ָעה אָ ח ֳָרנִין ְל ֵע ָּ
שית) ,ס"א
הו ִׁ
ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ,אַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּד ִא ִ
יהי ִּב ְכלָ לָ אִ ,מ ְת ָּב ְרכָ א ְמ ּ ֻכ ְ ּל ּ
ועאְּ ,דנָגִ יד וְ לָ א ּ ָפ ִסיק ְל ָע ְל ִמין
ומ ּ ַנחֲלָ א ַ ּדעֲ ִמיקָ א ְ ּד ַמבּ ּ ָ
ולאתברכא מאינון שית( ּ ִ
יהי ַּבת לָ ּה
יהו ,וְ יַנְ קָ א ְלבַ תּ ְ .דהָ א ְּבגִ ין ְ ּד ִא ִ
ֵמימוֹ י ְ ּדנַגְ ָדא )ס"א מלנגדא( ָעלַ יְ ּ
רותא ָ ּדאְּ .דהָ א ְּב ׁ ַשעֲ ָתא
יהו ְּב ִא ְת ָע ּ ָ
ְל ָע ְל ָמא ִע ָּלאָ ה וְ ַת ּ ָתאָ הִ ,א ְת ָּב ְרכָ א ִמ ּנַיְ ּ
הו ָע ְל ִמין ִא ְת ָּב ְרכָ ןַ .על ָ ּדא סוֹ ְב ִבים אֶ ת
יהוֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
ִ ּד ְכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ִא ְת ָּב ְרכָ א ִמ ּנַיְ ּ
הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ְּכ ָמה )כ"ד ע"ב( ְ ּד ִא ְּת ַמר:
יה,
הו ִמ ְת ָּב ְרכָ א ְּב ַמ ּיָאְ ,ל ִא ְס ּ ַת ּ ְפקָ א ּ ֵב ּ
רותא ָ ּדאִׁ ,ש ָ
וְ עוֹ ד ְּב ִא ְּת ָע ּ ָ
יתא ּ ֻכ ְ ּל ּ
ועא ְ ּדיֵינָא )ס"א דימא( )דמיא( )ס"א דנחלא( עֲ ִמיקָ א ְ ּדכ ָֹּלא,
הו ִמ ּ ַמבּ ּ ָ
וְ ִא ְׁש ּ ַת ִ
אֲבין ּ ֻכ ְ ּל ּ
ְ
הו לַ ִחין וְ לָ א יְ בֵ ִׁשיןְ ,לאַ ְמ ׁ ָשכָ א ִּב ְרכָ אן
ְלנ ְַח ּ ָתא ְל ָע ְל ָמאְ ּ .
ובגִ ין ָּכךַּ ,ב ְעיָין ּ ֻכ ְ ּל ּ
ירא ,וְ ַט ְר ּ ִפין ִ ּד ְלהוֹ ן ִמ ְׁש ּ ַת ְּכ ִחין
הו לַ ִחין ְּת ִד ָ
ְל ָע ְל ָמאְּ ,בגִ ין ְ ּד ִאילָ נֵי ִא ֵּליןֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
ותא ִ ּד ְלהוֹ ן ְּבהַ אי זִ ְמנָא:
יראּ ,וזְ ַמן חֶ ְדוָ ָ
ְּת ִד ָ
הוא חֵ ילָ א ְ ּד ִא ְת ּ ָפ ְ ּק ָדא ַעל ִאילָ נִ ין
נונָא סָ בָ אּ ְ ,דהָ א הַ ּ
וְ ָתנֵינָן ְּב ִס ְפ ָרא ְ ּד ַרב הַ ְמ ּ
ילא ,אֶ ָּלא ְּבזִ ְמנָא
ותא ְלעֵ ָּ
ִא ֵּליןָּ ,כל חַ ד וְ חַ ד ֵמ ִא ֵּלין ,לָ א נ ִָטיל ִּב ְרכָ אן ְ ּדחֶ ְדוְ ָ
הו
ילא ,וְ חֶ ְדוָ ָ
הו ְל ֵע ָּ
ָּדא .וְ חֶ ְדוָ ָ
ותא ְ ּד ִאילָ נִ ין ִא ֵּלין ְל ַת ּ ָתאֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
ותא ִ ּד ְלהוֹ ן ּ ֻכ ְ ּל ּ
ישי ַמ ְל ָּכא ּ ַת ְליָין .וְ כַ ד יִ שְׂ ָראֵ ל
ינון קַ ִ ּד ׁ ֵ
הוא .וְ ִא ְּתעֲ ּ ָ
רותא ִ ּד ְלהוֹ ן ְּב ִא ּ ּ
ְּבזִ ְמנָא ָ ּדא ּ
נ ְַטלֵ י לוֹ ן ,כּ ָֹּלא ִא ְּת ַער ְּבזִ ְמנָא ָ ּדא ,וְ ָע ְל ָמא ִמ ְת ָּב ְרכָ א) ,ס"א לכנסת ישראל
מתברכא( ְלאַ ְרקָ א ִּב ְרכָ אן ְל ָע ְל ָמא:
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חק לישראל – פרשת צו יום ב'
הלכה – הרמב"ם מעשה הקרבנות פרק א'
)יז( כל הקרבנות האלו נקראים זבחים וכל העולות והחטאות והאשמות ושני כבשי
שלמים של עצרת נקראים קדשי קדשים אבל שלמים של יחיד והבכור והמעשר והפסח
נקראים קדשים קלים:
)יח( האיברים ששורפין אותן ע"ג המזבח מן החטאות הנאכלות ומן האשמות ומן
השלמים הן הנקראין אימורין ואלו הן האימורין של שור או של עז החלב אשר על
הקרב ובכללו חלב שעל גבי הקבה ושתי הכליות וחלב שעליהן עם החלב אשר על
הכסלים ויותרת הכבד ונוטל מן הכבד מעט עם היותרת ואם היה הקרבן ממין הכבשים
מוסיף על אלו האליה תמימה עם החוליות מן השדרה עד מקום הכליות שנאמר
לעומת העצה יסירנה וכל האימורין נשרפין על מזבח החיצון:
)יט( היתה הבהמה מעוברת אף על פי שכלו חדשיו של עובר ואפילו נמצא חי אינו
מעלה חלבו עם חלב אמו אלא חלב אמו בלבד והרי העובר כאחד מאיבריה:

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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