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חק לישראל – פרשת צו יום ג'
תורה -

ויקרא פרק ז'

)יא( ָּכל זָכָ ר ִּב ְבנֵי אַ הֲ רֹן יֹאכֲלֶ ּנָה חָ ק עוֹ לָ ם ְל ֹד ר ֵֹתיכֶ ם ֵמ ִא ּ ׁ ֵשי יְ הֹוָ ה כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר
יִ ּגַ ע ָּבהֶ ם יִ ְק ָ ּד ׁש) :יא( ָּכל ָזכָ ר ִ ּב ְבנֵי אַ הֲ רֹן יֹאכֲלֶ ּנָה חָ ק עוֹ לָ ם ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם ֵמ ִא ּ ׁ ֵשי יְ הֹוָ ה כּ ֹל
ֲשר יִ ּגַ ע ָּבהֶ ם יִ ְק ָ ּד ׁש:
א ֶׁ

)יא( ָּכל ְ ּדכו ָּרא ִּב ְבנֵי אַ הֲ רֹן י ְֵכלֻ ּנ ַּה ְקיָם ָעלָ ם ְל ָד ָר ֵתיכוֹ ן ִמ ּקֻ ְר ָּב ַנ ּיָא ַדיְ ָי ָּכל ְ ּדיִ ְק ַרב

ְּבהוֹ ן יִ ְתקַ ָ ּד ׁש:

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

)יב( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם

ימר:
ֹשה ְל ֵמ ָ
מ ֶׁ

יבו לַ יהֹוָ ה ְּביוֹ ם ִה ּ ָמ ׁ ַשח אֹ תוֹ עֲ שִׂ ִירת הָ אֵ פָ ה
)יג( זֶה קָ ְר ַּבן אַ ֲהרֹן ּובָ נָיו א ׁ ֶ
ֲשר י ְַק ִר ּ
ית ּה ָּב ָע ֶרב) :יג( זֶה קָ ְר ַּבן אַ הֲ רֹן ּובָ נָיו אֲ ׁ ֶשר
ומחֲצִ ָ
ית ּה ַּבבּ ֹקֶ ר ּ ַ
ֹסלֶ ת ִמנְ חָ ה ּ ָת ִמיד ַמחֲצִ ָ
ית ּה ַּבבּ ֹקֶ ר
יבו לַ יהֹוָ ה ְ ּביוֹ ם ִה ּ ָמ ׁ ַשח אֹ תוֹ עֲ שִׂ ִירת ָהאֵ פָ ה סֹלֶ ת ִמנְ חָ ה ּ ָת ִמיד ַמ ֲחצִ ָ
יַ ְק ִר ּ
יה חַ ד ִמן ַע ְס ָרא ִב ְתלַ ת
ָת ּ
קֳדם יְ ָי ְּביוֹ ָמא ְ ּד ַר ִּביא ּו י ֵ
ית ּה ָּב ָע ֶרב) :יג( ֵ ּדין קֻ ְר ַּבן אַ הֲ רֹן ו ְּבנוֹ ִהי ִ ּדי יְ קָ ְרבוּן ָ
ומחֲצִ ָ
ּ ַ
ירא ּ ַפ ְלגו ַּת ּה ְּבצַ ְפ ָרא וּפַ ְלגו ַּת ּה ְּב ַר ְמ ׁ ָשא:
ְס ִאין סֻ ְל ּ ָתא ִמנְ חָ ָתא ְּת ִד ָ

שה מֻ ְר ּ ֶבכֶ ת ְּת ִביאֶ ּנָה ּתֻ ִפינֵי ִמנְ חַ ת ּ ִפ ִּתים ּ ַת ְק ִריב ֵריחַ
)יד( ַעל ַמחֲבַ ת ַּב ּ ׁ ֶש ֶמן ּתֵ ָע ֶ ׂ
נִ יחֹחַ לַ י ֹ
שה מֻ ְר ּ ֶבכֶ ת ְּת ִביאֶ ּנָה ּתֻ ִפינֵי ִמנְ חַ ת ּ ִפ ִּתים ּ ַת ְק ִריב
הוָ ה) :יד( ַעל ַמחֲבַ ת ַּב ּ ׁ ֶש ֶמן ּ ֵת ָע ֶ ׂ
ֵריחַ נִ יחֹחַ לַ יהֹוָ ה:

)יד(

יתא ִּב ְמ ׁ ַשח ִּת ְתעֲ בֵ ד ְר ִביכָ א ַתיְ ִת ּנ ַּה ּתו ִּפינֵי ִמנְ חַ ת ִּבצו ִּעין ְּתקָ ֵרב
ַעל ַמ ְס ֵר ָ

קֳדם יְ ָי:
ְל ִא ְתקַ ָּבלָ א ְב ַרעֲ וָ א ָ
)טו(

וְ הַ כּ ֹהֵ ן הַ ּ ָמ ִׁשיחַ ּ ַת ְח ּ ָתיו ִמ ָּבנָיו יַעֲ ֶׂשה אֹ ָתהּ חָ ק עוֹ לָ ם לַ יהֹוָ ה ָּכ ִליל ּ ָת ְק ָטר:

שה אֹ ָת ּה חָ ק עוֹ לָ ם לַ יהֹוָ ה ָּכ ִליל ּ ָת ְק ָטר:
)טו( וְ הַ כּ ֹהֵ ן הַ ּ ָמ ִׁשיחַ ּ ַת ְח ּ ָתיו ִמ ָּבנָיו יַעֲ ֶׂ

)טו( וְ כַ הֲ נָא

קֳדם יְ ָי גְּ ִמיר ִּת ּ ַת ּ ָסק:
ִד ְמ ַר ָּבא ְתחוֹ תוֹ ִהי ִמ ְּבנוֹ ִהי י ְַע ּ ֵבד י ַָת ּה ְקיָם ָעלָ ם ָ

רש"י
)יא( כל זכר  -אפילו בעל מום למה נא' אם
לאכילה הרי כבר אמור ]ויקרא כא[ לחם
אלהיו מקדשי הקדשים וגו' אלא לרבות בעלי
מומין למחלוקת ]זבחים קב[ :כל אשר יגע
וגו' ) -ת"כ( קדשים קלים או חולין שיגעו בה
ויבלעו ממנה :יקדש ) -ת"כ( להיות כמוה
שאם פסולה יפסלו ואם כשרה יאכלו כחומר
המנחה:
)יג( זה קרבן אהרן ובניו ] -מנחות עח[ אף
בהדיוטות מקריבין עשירית האיפה ביום שהן
מתחנכין לעבודה אבל כהן גדול בכל יום
שנאמר מנחה תמיד וגו' והכהן המשיח תחתיו
מבניו חקת עולם וגו':

)יד( מרבכת ) -ת"כ( חלוטה ברותחין כל
צרכה :תפיני  -אפויה אפיות הרבה שאחר
חליטתה אופה בתנור וחוזר ומטגנה במחבת:
מנחת פתים  -מלמד שטעונה פתיתה )בר"י
ולא פתיתה ממש בציעין ופרודין לפי שאינה
נקמצת אלא כופלה לשנים וחוזר וכופלה לד'
שתי וערב ואינו מבדיל וכן מקטיר לאשים
בת"כ מפרש לה(:
)טו( המשיח תחתיו מבניו  -המשיח מבניו
תחתיו :כליל תקטר  -אין נקמצת להיות
שיריה נאכלין אלא כולה כליל וכן כל מנחת
כהן של נדבה כליל תהיה:
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חק לישראל – פרשת צו יום ג'
נביא

– ירמיה פרק ז' לא'-לד' פרק ח' א'

נו ָּבמוֹ ת הַ ּתֹפֶ ת אֲ ׁ ֶשר ְּבגֵיא בֶ ן ִה ּנֹם ִלשְׂ רֹף אֶ ת ְּבנֵיהֶ ם וְ אֶ ת ְּב ֹנ ֵתיהֶ ם
)לא( ּובָ ּ
בי) :לא( ובנו במת תופת די בחילת בר הנום
יתי וְ לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ִּ
ֲשר לֹא צִ וִ ּ ִ
ָּבאֵ ׁש א ׁ ֶ
לאוקדא ית בניהון וית בנתיהון בנורא דלא פקדית באוריתי ולא רעוא קדמי:

)לב( לָ כֵ ן ִה ּנֵה י ִָמים ָּב ִאים נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה וְ לֹא יֵאָ ֵמר עוֹ ד הַ ּתֹפֶ ת וְ גֵיא בֶ ן ִה ּנֹם ִּכי
רו ְבתֹ פֶ ת ֵמאֵ ין ָ
מקוֹ ם) :לב( בכן הא יומיא אתן אמר יי ולא יתאמר
ִאם ּגֵ יא הַ הֲ ֵרגָ ה וְ קָ בְ ּ
עוד תופת וחילת בר הנום אלהין חילת קטיליא ויקברון בתופת מבלי אתר:

הֱמת הָ אָ ֶרץ וְ אֵ ין
ולבֶ ַ
)לג( וְ הָ יְ ָתה נִ ְבלַ ת הָ ָעם הַ זֶּה ְל ַמאֲ כָ ל ְלעוֹ ף הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ּ ְ
מח ֲִריד) :לג( ותהי נבילתא דעמא הדין משגרא למיכל לעופא דשמיא ולבעירא דארעא ולית דמניד:
ַ
רושלַ ם קוֹ ל ָ ׂששׂ וֹ ן וְ קוֹ ל שִׂ ְמחָ ה קוֹ ל חָ ָתן
ומחֻ צוֹ ת יְ ּ ׁ ָ
הודה ּ ֵ
)לד( וְ ִה ְׁש ַּב ִּתי ֵמ ָע ֵרי יְ ּ ָ
היֶה הָ אָ ֶרץ) :לד( ואבטיל מקרויא דבית יהודה ומשוקי ירושלם קל
וְ קוֹ ל ַּכ ָּלה ִּכי ְלחָ ְר ָּבה ִּת ְ
ביע וקל חדוא קל חתנון וקל כלן ארי לחורבא תהי ארעא:

הודה וְ אֶ ת ַעצְ מוֹ ת
יאו{ אֶ ת ַעצְ מוֹ ת ַמ ְלכֵ י יְ ּ ָ
)א( ָּב ֵעת הַ ִהיא נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה ויֹצִ יא ּו }יוֹ צִ ּ
רושלָ ם
יאים וְ אֵ ת ַעצְ מוֹ ת יוֹ ְׁשבֵ י יְ ּ ׁ ָ
ש ָריו וְ אֶ ת ַעצְ מוֹ ת הַ כּ ֹהֲ נִ ים וְ אֵ ת ַעצְ מוֹ ת הַ ּנְבִ ִ
ָׂ
מ ִ ּק ְב ֵריהֶ ם) :א( בעדנא ההיא אמר יי יפקון ית גרמי מלכיא דבית יהודה וית גרמי רברביהון וית גרמי
ִ
כהניא וית גרמי נביי שקרא וית גרמי יתבי ירושלם מקבריהון:

רש"י
)לא( במות התופת  -הוא המולך שהיה של
נחשת ומסיקין אותו מתחתיו וידיו פשוטות
וניסקות ונותנין את הילד על ידיו והוא נכוה
ונוהם והכומרים היו מקישין בתופים שלא
ישמע האב קול הבן ויכמרו רחמיו ,תופת על
שם התוף .הנם  -על שם נהמת הבן .לא

כתובים

צויתי  -במצות שיקריבו בניהם לקרבן .ולא
דברתי  -לאחד מן הנביאי' וכשדברתי
לאברהם לשחוט את בנו לא עלתה על לבי
שישחוט אלא להודיע צדקו:
)לג( ואין מחריד  -את העופות מעל
הפגרים:

 -משלי כב' כ'-כד'

ישים{ ְּבמ ֵֹעצוֹ ת וָ ָד ַעת:
הֲ לֹא כָ ַת ְב ִּתי ְל ָך ָׁש ִל ִׁשום } ׁ ָש ִל ִׁ

)כ(
זמנין בעצתא וידיעתא:

)כ( והא כתבת אנון לך על תלתא

ֱמת ְל ׁש ְֹלחֶ ָ
יך:
ֱמת ְלהָ ִׁשיב א ֲָמ ִרים א ֶ
)כא( ְלהוֹ ִדיעֲ ָך ֹק ְׁש ְט ִא ְמ ֵרי א ֶ

)כא( לאודענך קושטא

ומלי דתריצותא דתהפיך מלתא דקושטא למשדריך:

הוא וְ אַ ל ְּת ַד ּ ֵכא ָענִ י בַ ּ ׁ ָש ַער:
אַ ל ִּתגְ זָל ָ ּדל ִּכי ַדל ּ

) כב(
דמסכינא הוא ולא תמכיך עניא בתרעא:

ִּכי יְ הֹוָ ה י ִָריב ִריבָ ם וְ קָ בַ ע אֶ ת ק ְֹב ֵעיהֶ ם נָפֶ ׁש:

)כג(
פורענותהון דנפשהון:

)כב( לא תגזול למסכנא מטול

)כג( מטול דאלהא דאן דינהון ומתפרע

יש חֵ מוֹ ת לֹא ָתבוֹ א:
אַ ל ִּת ְת ַרע אֶ ת ַּב ַעל אָ ף וְ אֶ ת ִא ׁ

)כד(
מרירותא ועם גברא חמתנא לא תעול:

)כד( לא תתחבר עם מרי
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חק לישראל – פרשת צו יום ג'
רש"י
)כ( הלא כתבתי לך שלשים  -תור' ונביאים
וכתובים:
)כא( להודיעך קושט  -שלישים כתבתי לך
כדי שתבין מתוכם .קושט אמרי אמת -
להשיב אמרים אמת .לשולחך  -לשואלך
הוראה:

משנה

)כב( אל תגזל דל  -אל תגזלנו כי תראנו דל
בעבור שהוא דל ואין לו כח לעמוד נגדך:
)כג( כי ה' יריב ריבם וקבע  -ויגזול את
הנפש .קובעיהם  -גוזליה' ובלשון ארמי
קביעה גזילה במסכ' ראש השנה אתא ההוא
גברא לקמיה אמר ליה קבען פלניא וכו':
)כד( אל תתרע  -אל תתחבר לשון רעות:

 -כתובות פרק ט'

ודבָ ִרים אֵ ין ִלי ִבנְ כָ סַ יִ ְך ,הֲ ֵרי זֶה אוֹ כֵ ל ּ ֵפרוֹ ת ְּבחַ יֶּיהָ .
)א( הַ כּ וֹ ֵתב ְל ִא ְׁש ּתוֹ ִ ּדין ּ ְ
ְ
ודבָ ִרים אֵ ין ִלי בִ נְ כָ סַ יִ ךֶ ׁ ,ש ִאם
וְ ִאם ֵמ ָתה ,יוֹ ְר ׁ ָשהּ ִ .אם ּ ֵכן לָ ּ ָמה כָ ַתב לָ ּה ִ ּדין ּ ְ
ְ
ובפֵ רוֹ ֵתיהֶ ן ,ה ֲֵרי זֶה
ָמ ְכ ָרה וְ נ ְָתנָה ,קַ יָּםָּ .כ ַתב לָ ּהּ ִ ,דין ּ ְודבָ ִרים אֵ ין ִלי בִ נְ כָ סַ יִ ך ּ ְ
הודה אוֹ מֵ רְ ,לעוֹ לָ ם אוֹ כֵ ל
אֵ ינוֹ אוֹ כֵ ל ּ ֵפרוֹ ת ְּבחַ יֶּיהָ  .וְ ִאם ֵמ ָת ּה ,יוֹ ְר ׁ ָש ּהַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ובפֵ ֵרי
ובפֵ רוֹ ֵתיהֶ ן ּ ְ
ודבָ ִרים אֵ ין ִלי ִבנְ כָ סַ יִ ְך ּ ְ
ּ ֵפ ֵרי פֵ רוֹ תַ ,עד ׁ ֶשיִ ּ ְכ ּתוֹ ב לָ ּה ִ ּדין ּ ְ
ְ
ובפֵ ֵרי
ובפֵ רוֹ ֵתיהֶ ן ) ּ ְ
פֵ רוֹ ֵתיהֶ ן ַעד עוֹ לָ םָּ .כ ַתב לָ ּהּ ִ ,דין ּ ְודבָ ִרים אֵ ין ִלי בִ נְ כָ סַ יִ ך ּ ְ
ובמוֹ ִת ְ
יך ,אֵ ינוֹ אוֹ כֵ ל ּ ֵפרוֹ ת ְּבחַ יֶּיהָ  .וְ ִאם ֵמ ָתה ,אֵ ינוֹ יוֹ ְר ׁ ָשה.
פֵ רוֹ ֵתיהֶ ן( ְּבחַ ַיּיִ ְך ּ ְ
יר ׁ ֶש ּנָהִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ִה ְתנָה ַעל ַמה
ַר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמרִ ,אם ֵמ ָתה ,יִ ָ
תוב ַּב ּתוֹ ָרהְּ ,תנָאוֹ בָ טֵ ל:
תוב ַּב ּתוֹ ָרה .וְ כָ ל הַ ּ ַמ ְתנֶה ַעל ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ּ
ׁ ֶש ָּכ ּ
רע"ב ) -א( הכותב לאשתו דין ודברים אין
לי בנכסיך  -בעודה ארוסה כותב לה,
לכשתנשאי לי דין ודברים אין לי בנכסיך.
אע"ג דלא קנו מיניה ,מוכרת ונותנת ומכרה
קיים ,שנחלה הבאה לאדם ממקום אחר אדם
מתנה עליה שלא יירשנה .ואי קנו מיניה,
אפילו לאחר שנישאת מכרה קיים ,אבל פירות
אוכל ,ואם מתה יורשה ,דהכי משמע ,בנכסיך
אין לי דין אבל בפירותיהן יש לי דין ,וכל זמן
שהן נכסיך שאת בחיים אין לי דין ודברים
בהם ,הא לאחר מיתה יש לי בהם דין
ודברים :רבי יהודה אומר לעולם הוא אוכל
פירי פירות  -בגמרא מפרש אלו הן פירות
ואלו הן פירי פירות ,הכניסה לו קרקע

ועשתה פירות אלו הן פירות ,מכר אלו
הפירות ולקח בהן קרקע ועשתה פירות הרי
הן פירי פירות .וכשאמר לה דין ודברים אין
לי בנכסיך ובפירותיהן בלבד ,אוכל פירי
פירות לדברי ר' יהודה ,דהא לא סליק נפשיה
אלא מן הפירות בלבד .והלכה כר"י :רשב"ג
אומר אם מתה יירשנה מפני שמתנה על מה
שכתוב בתורה  -דכתיב )במדבר כ"ז( וירש
אותה ,מכאן שהבעל יורש את אשתו .אבל
מסקנא דמלתא ,שירושת הבעל את אשתו
אינו מן התורה אלא מדרבנן ,וקרא אסמכתא
בעלמא .ואף על פי כן הלכה כרשב"ג לא
מפני שמתנה על מה שכתוב בתורה אלא
שחכמים עשו לה חיזוק כשל תורה:

)ב( ִמי ׁ ֶש ּ ֵמת וְ ִהנִּ יחַ ִא ּ ׁ ָשה ּובַ ַעל חוֹ ב וְ יוֹ ְר ִׁשין ,וְ הָ יָה לוֹ ִפ ּקָ דוֹ ן אוֹ ִמ ְלוָ ה ְּביַד
נו לַ כּ וֹ ׁ ֵשל ׁ ֶש ָּבהֶ ןַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,אֵ ין
אֲ חֵ ִרים ַר ִּבי ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמר ,יִ ּנ ְָת ּ
יכין
בועה וְ אֵ ין הַ ּיוֹ ְר ִׁשין צְ ִר ִ
יכין ְׁש ּ ָ
נו לַ ּיוֹ ְר ִׁשיןֶ ׁ ,ש ּ ֻכ ָּלן צְ ִר ִ
ְמ ַרח ֲִמין ַּב ִ ּדין אֶ ָּלא יִ ּנ ְָת ּ
בועה:
ְׁש ּ ָ
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רע"ב ) -ב( ינתנו לכושל שבהן  -אית
דמפרשי ,למי ששטרו מאוחר ,שהוא כושל
וחלש שבכולן שאינו יכול לטרוף לקוחות
הקודמים לו .ואית דמפרשי ,לכתובת אשה,
והיא קרויה כושל שאין דרכה לחזור אחר
נכסי המת ולבקש היכן יש לו קרקע כמו
האיש .ואע"ג דמטלטלי דיתמי לא משתעבדי
לבעל חוב ולא לכתובת אשה ,הכא דלאו

ברשותייהו מנחי ,סבירא לר' טרפון דמוציאין
מיד הלוה או מיד שהפקדון אצלו ונותנין
לבעל חוב ולכתובה :ינתנו ליורשים  -ולא
מהניא תפיסה :שכולן צריכין שבועה  -שהבא
ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה
וכל זמן שלא נשבעו אין אנו יודעים אם יש
להם עליו כלום ,הלכך משמת המת זכו בהן
היורשים וברשותן הן:

לושין ִמן הַ ּקַ ְרקַ עָּ ,כל הַ ּקוֹ ֵדם ,זָכָ ה בָ הֶ ןָ .ז ְכ ָתה ִא ּ ׁ ָשה יוֹ ֵתר
)ג( ִהנִּ יחַ ּ ֵפרוֹ ת ְּת ּ ִׁ
נו
ִמ ְּכתֻ ָּב ָת ּהּ ,ובַ ַעל חוֹ ב יוֹ תֵ ר ַעל חוֹ בוֹ  ,הַ ּמוֹ ָתרַ ,ר ִּבי ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמר ,יִ ּנ ְָת ּ
נו לַ ּיוֹ ְר ִׁשים,
לַ כּ וֹ ׁ ֵשל ׁ ֶש ָּבהֶ ןַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ מֵ ר ,אֵ ין ְמ ַרח ֲִמין ַּב ִ ּדין אֶ ָּלא יִ ּנ ְָת ּ
בועה:
יכין ְׁש ּ ָ
בועה וְ אֵ ין הַ ּיוֹ ְר ִׁשים צְ ִר ִ
יכין ְׁש ּ ָ
ׁ ֶש ּ ֻכ ָּלם צְ ִר ִ
רע"ב ) -ג( כל הקודם בה זכה  -קדמו
יורשים זכו ואין מוציאין מידם ,דמטלטלי
דיתמי ל לא משתעבדי לבעל חוב ולכתובה.
קדם אחד מהם האשה או המלוה זכה הוא,
דר' טרפון אית ליה תפיסה דלאחר מיתה
מהניא :זכתה אשה יותר על כתובתה  -אם
קדמה ותפסה ויש יותר מן הכתובה ,או קדם
בעל חוב ותפס ויש יותר על חובו :המותר
כו' ינתנו לכושל  -זה בעל השטר שידו על

התחתונה .ואם יבואו ליד היתומים שוב לא
יוציאו מהם לא אשה ולא בעל חוב .והאידנא
דנהיגי בכל בתי דינים שבישראל דמטלטלי
דיתמי משעבדי לבעל חוב ,מי שמת והניח
מטלטלין והיה עליו בעל חוב וכתובת אשה,
כל הקודם זכה בין בעל חוב מוקדם בין בעל
חוב מאוחר ,שאין דין קדימה במטלטלין .ואם
לא קדם אחד מהם ,יחלקו המטלטלין
ביניהם ,כדאמרינן לקמן בפרק מי שהיה נשוי:

יע ּה ָּכל זְ ַמן
)ד( הַ ּמוֹ ִׁשיב אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ חֶ נְ וָ נִ ית אוֹ ׁ ֶש ּ ִמ ּנָהּ אַ ּפוֹ ְטרוֹ ּ ָפאֲ ,ה ֵרי זֶה ַמ ְׁש ִּב ָ
יעזֶר אוֹ ֵמר ,אֲפִ לּ ּו ַעל ּ ִפ ְל ָּכ ּה וְ ַעל ִע ּ ָס ָת ּה:
ׁ ֶשיִ ּ ְרצֶ הַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
רע"ב ) -ד( חנונית  -למכור ולקנות בחנות:
אפוטרופא  -להתעסק בממונו ולישא וליתן:
משביעה כל זמן שירצה  -שבועה כעין של
תורה על טענת שמא ,ויכול לגלגל עליה

שלא עשתה אונאה על פלכה ועל עיסתה:
ר"א אומר  -אפילו לכתחילה שלא ע"י גלגול
יכול להשביעה על פלכה ועל עיסתה .ואין
הלכה כר"א:

רע"ב ) -ה( משביע הוא את יורשיה  -אם
גירשה ומתה ויורשיה תובעין הימנו כתובתה,
נשבעים שבועת היורשים שלא פקדתנו בשעת
מיתה ולא אמרה לנו קודם לכן ולא מצינו בין
שטרותיה ששטר כתובתה פרוע :ואת הבאים

ברשותה  -אם מכרה כתובתה לאחרים
ונתגרשה ומתה והלקוחות תובעים כתובתה,
נשבעים אף הן שבועת היורשים :אבל יורשיו
משביעין אותה  -אם נתאלמנה והיא או
יורשיה נפרעין מן היתומים ,צריכים שבועה,

יע
יע ּה ,אֲבָ ל ַמ ְׁש ִּב ַ
בועה אֵ ין ִלי ָעלַ יִ ְך ,אֵ ינוֹ יָכוֹ ל ְלהַ ְׁש ִּב ָ
וש ּ ָ
)ה( ָּכ ַתב לָ ּה ,נ ֶֶדר ּ ְׁ
ְ
בועה אֵ ין ִלי ָעלַ יִ ך וְ ַעל
וש ּ ָ
ות ּה .נ ֶֶדר ּ ְׁ
הוא אֶ ת יוֹ ְר ׁ ֶשיהָ וְ אֶ ת הַ ָּב ִאים ִּב ְר ׁש ּ ָ
ּ
ְ
ְ
יע ּה לֹא ִהיא וְ לֹא יוֹ ְר ׁ ֶשיהָ
ותיך ,אֵ ינוֹ יָכוֹ ל ְלהַ ְׁש ִּב ָ
יוֹ ְר ׁ ַשיִ ך וְ ַעל הַ ָּב ִאים ִּב ְר ׁש ּ ִ
יעין אוֹ ָת ּה וְ אֶ ת יוֹ ְר ׁ ֶשיהָ וְ אֶ ת
ות ּה ,אֲ בָ ל יוֹ ְר ׁ ָשיו ַמ ְׁש ִּב ִ
וְ לֹא אֶ ת הַ ָּב ִאים ִּב ְר ׁש ּ ָ
ותי
בועה אֵ ין ִלי וְ לֹא ְליוֹ ְר ׁ ַשי וְ לֹא לַ ָּב ִאים ִּב ְר ׁש ּ ִ
וש ּ ָ
ות ּה .נ ֶֶדר ּ ְׁ
הַ ָּב ִאים ִּב ְר ׁש ּ ָ
ות ְ
הוא וְ לֹא
יך ,אֵ ינוֹ יָכוֹ ל ְלהַ ְׁש ִּב ָ
ָעלַ יִ ְך וְ ַעל יוֹ ְר ׁ ַשיִ ְך וְ ַעל הַ ָּב ִאים ִּב ְר ׁש ּ ִ
יע ּה לֹא ּ
ות ּה:
יוֹ ְר ׁ ָשיו וְ לֹא הַ ָּב ִאים ִּב ְר ׁש ּותוֹ לֹא אוֹ ָתה וְ לֹא יוֹ ְר ׁ ֶשיהָ וְ לֹא הַ ָּב ִאין ִּב ְר ׁש ּ ָ
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שהרי לא פטרן אלא ממנו אם תגבה כתובתה
בחייו :לבאין ברשותי  -אם אמכור נכסי ואת

באה ליפרע מן הלקוחות:

)ו( הָ ְלכָ ה ִמ ּקֶ בֶ ר ַּב ְעלָ ּה ְלבֵ ית אָ ִביהָ אוֹ ׁ ֶשחָ זְ ָרה ְלבֵ ית חָ ִמיהָ וְ לֹא נַעֲ ֵ ׂשית
יעין אוֹ ָת ּה .וְ ִאם נַעֲ ֵ ׂשית אַ ּפוֹ ְטרוֹ ּ ָפא ,הַ ּיוֹ ְר ִׁשין
אַ ּפוֹ ְטרוֹ ּ ָפא ,אֵ ין הַ ּיוֹ ְר ִׁשין ַמ ְׁש ִּב ִ
יעין אוֹ ָת ּה ַעל ַמה ּ ׁ ֶש ָעבָ ר:
יעין אוֹ ָת ּה ַעל הֶ ָע ִתיד לָ בוֹ א וְ אֵ ין ַמ ְׁש ִּב ִ
ַמ ְׁש ִּב ִ
רע"ב ) -ו( הלכה מקבר בעלה  -זו
שפטרה בעלה מן השבועה :לבית אביה -
שלא נתעסקה שוב בנכסים :אין היורשים
משביעין אותה  -במה שנתעסקה בין מיתה
לקבורה .שאם היו יורשים יכולים להשביעה
על כך ,מתוך שהיא צריכה להביא עדים במה
שהיא מוכרת וקונה לצורך קבורת המת ישהה

המת ויתנוול :על העתיד לבוא  -שלא
עיכבה בידיה כלום מן העסק שנעשית
אפוטרופא עליו לאחר קבורת בעלה ,דלא
מהניא ביה פטור דידיה שהרי הנכסים של
יתומים הם :על שעבר  -על עסק שבחיי
בעלה:

יד ּה ׁ ֶש ִהיא
בועה .עֵ ד אֶ חָ ד ְמ ִע ָ
גֶמת ְּכתֻ ָּב ָת ּה ,לֹא ִת ּ ָפ ַרע אֶ ָּלא ִב ְׁש ּ ָ
)ז( הַ ּפוֹ ֶ
ומנְּ כָ ִסים ְמ ׁ ֻש ְע ָּב ִדין וְ ׁ ֶשלּ ֹא
בועהִ .מנִּ ְכסֵ י יְ תוֹ ִמים ּ ִ
רועה ,לֹא ִת ּ ָפ ַרע אֶ ָּלא ִב ְׁש ּ ָ
ְפ ּ ָ
בועה:
ְבפָ נָיו לֹא ִת ּ ָפ ַרע אֶ ָּלא בִ ְׁש ּ ָ
רע"ב ) -ז( לא תפרע אלא בשבועה -
הנפרע מחבירו אינו מדקדק לשום לב על כל
מה שפרעו ,וזו הואיל ונפרעה במקצת אפשר
שנפרעה הכל ורמו רבנן שבועה עלה כי היכי
דתידוק :עד אחד מעיד שהיא פרועה לא
תפרע אלא בשבועה  -תקנת חכמים היא
כדי להפיס דעתו של בעל .ושבועות הללו אף
על פי שתקנת חכמים הן ,אינן אלא כעין של

תורה בנקיטת חפץ ,שכל שבועות שתיקנו
במשנה כעין של תורה הן :מנכסים
משועבדים  -משום דאי הוה גבי מן הלוה
גופיה והוה טעין לוה אשתבע לי דלא
פרעתיך משבעינן ליה ,ואנן טענינן בשביל
לקוחות דלמא אי הוה גבית מן הלוה הוה
טעין לך אשתבע לי דלא פרעתיך ובעית
אשתבועי ,השתא נמי אשתבע:

זוז ,וְ אָ ַמר לָ ּה ִה ְתקַ ַּב ְל ְּת
)ח( הַ ּפוֹ ֶ
גֶמת ְּכתֻ ָּב ָת ּה ּ ֵכיצַ ד ,הָ יְ ָתה ְכתֻ ָּב ָת ּה אֶ לֶ ף ּ
ְּכתֻ ָּב ִת ְ
בועה.
יך ,וְ ִהיא אוֹ ֶמ ֶרת לֹא ִה ְתקַ ַּב ְל ִּתי אֶ ָּלא ָמנֶה ,לֹא ִת ּ ָפ ַרע אֶ ָּלא ִב ְׁש ּ ָ
זוז ,וְ אָ ַמר לָ ּה
יד ּה ׁ ֶש ִהיא פְ ּ ָ
ֵעד אֶ חָ ד ְמ ִע ָ
רועה ּ ֵכיצַ ד ,הָ יְ ָתה ְכתֻ ָּב ָת ּה אֶ לֶ ף ּ
ְ
ידהּ ׁ ֶשהיא
ִה ְתקַ ַּב ְל ְּת ְּכתֻ ָּב ִתיך ,וְ ִהיא אוֹ ֶמ ֶרת לֹא ִה ְתקַ ַּב ְל ִּתי ,וְ ֵעד אֶ חָ ד ְמ ִע ָ
בועהִ .מ ּנְכָ ִסים ְמ ׁ ֻש ְע ָּב ִדים ּ ֵכיצַ דָ ,מכַ ר נְ כָ סָ יו
רועה ,לֹא ִת ּ ָפ ַרע אֶ ָּלא ִב ְׁש ּ ָ
ְפ ּ ָ
בועהִ .מ ּנִ ְכסֵ י
לַ אֲחֵ ִרים ,וְ ִהיא נִ ְפ ַר ַעת ִמן הַ ָּלקוֹ חוֹ ת ,לֹא ִת ּ ָפ ַרע אֶ ָּלא ִב ְׁש ּ ָ
יְ תוֹ ִמים ּ ֵכיצַ דֵ ,מת וְ ִהנִּ יחַ נְ כָ סָ יו ִליתוֹ ִמים ,וְ ִה ּיא נִפְ ַר ַעת ִמן הַ יְ תוֹ ִמים ,לֹא
בועה .וְ ׁ ֶשלּ ֹא ְבפָ נָיו ּ ֵכיצַ ד ,הָ לַ ְך לוֹ ִל ְמ ִדינַת הַ יָּם ,וְ ִהיא נִ ְפ ַר ַעת
ִת ּ ָפ ַרע אֶ ָּלא ִב ְׁש ּ ָ
בועהַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרָּ ,כל זְ ַמן ׁ ֶש ִהיא
ׁ ֶשלּ ֹא ְבפָ נָיו ,אֵ ינ ָּה נִפְ ַר ַעת אֶ ָּלא ִב ְׁש ּ ָ
יעין אוֹ ָת ּה .וְ ִאם אֵ ינ ָּה ּתוֹ בַ ַעת ְּכתֻ ָּב ָת ּה ,אֵ ין
תוֹ בַ ַעת ְּכתֻ ָּב ָת ּה ,הַ ּיוֹ ְר ִׁשין ַמ ְׁש ִּב ִ
יעין אוֹ ָתהּ :
הַ ּיוֹ ְר ִׁשין ַמ ְׁש ִּב ִ
רע"ב ) -ח( רבי שמעון  -קאי לעיל ארבנן
דאמרי המושיב את אשתו חנונית או
אפוטרופא משביעה כל זמן שירצה ואם כתב
לה נדר ושבועה אין לי ולא ליורשי עליך אין
יורשין משביעין אותה ,ואתא הוא לאפלוגי

ואמר דכל זמן שהיא תובעת כתובתה יורשין
משביעין אותה ואפילו כתב לה נדר ושבועה
אין לי ולא ליורשי עליך .ואם אינה תובעת
כתובתה אין יורשין משביעין אותה על
אפוטרופא שבחיי בעלה ואפילו לא פטרה מן
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השבועה ,דלית ליה דר' אליעזר ומחלוקתו
דאמרי לעיל במתניתין משביעה כל זמן

שירצה .ואין הלכה כר' שמעון:

)ט( הוֹ צִ יאָ ה גֵ טוְ אֵ ין ִע ּמוֹ ְכתֻ ָּבהּ ,גוֹ בָ ה ְכתֻ ָּב ָת ּהְּ .כתֻ ָּבה וְ אֵ ין ִע ּ ָמ ּה ּגֵטִ ,היא
הוא אוֹ ֵמר אָ בַ ד ׁשוֹ בָ ִרי ,וְ כֵ ן ַּב ַעל חוֹ ב ׁ ֶשהוֹ צִ יא ְׁש ָטר חוֹ ב
אוֹ ֶמ ֶרת אָ בַ ד גִּ ִּטי וְ ּ
עוַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמרִ ,מן
וְ אֵ ין ִע ּמוֹ ּ ְפרוֹ זְ בּ ּולֲ ,ה ֵרי אֵ לּ ּו לֹא יִ ּ ָפ ְר ּ
הַ ּ ַס ָּכנָה וְ אֵ ילָ ְךִ ,א ּ ׁ ָשה ּגוֹ בָ ה ְכתֻ ָּב ָת ּה ׁ ֶשלּ ֹא ְבגֵטּ ,ובַ ַעל חוֹ ב ּגוֹ בֶ ה ׁ ֶשלּ ֹא
וש ּ ֵתי ְכתֻ בּ וֹ תּ ,גוֹ בָ ה ְׁש ּ ֵתי ְכתֻ בּ וֹ תְׁ .ש ּ ֵתי כְ תֻ בּ וֹ ת וְ גֵט
ִב ְפרוֹ זְ בּ ּולְׁ .שנֵי גִ ִּטין ּ ְׁ
יתה ,אֵ ינָהּ ּגוֹ בָ ה אֶ ָּלא ְכתֻ ָּבה
ומ ָ
ושנֵי גִ ִּטין אוֹ ְכתֻ ָּבה וְ גֵ ט ּ ִ
אֶ חָ ד ,אוֹ ְכתֻ ָּבה ּ ְׁ
יר ּה .קָ ָטן
אשוֹ נָה ַמחֲזִ ָ
יר ּהַ ,על ְמנָת ְּכתֻ ָּבה הָ ִר ׁ
אֶ חָ תֶ ׁ ,שהַ ְמגָ ֵר ׁש אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ וְ הֶ חֱזִ ָ
נִת ּגַ יֵּר וְ ִא ְׁש ּתוֹ ִעּמוֹ ,
ׁ ֶש ִה ּ ִׂשיאוֹ אָ ִביוְּ ,כתֻ ָּב ָת ּה קַ יּ ֶֶמתֶ ׁ ,ש ַעל ְמנָת ּ ֵכן ִקיְ ּ ָמ ּהּ .גֵ ר ׁ ֶש ּ ְ
ְּכתֻ ָּב ָת ּה קַ יּ ֶֶמתֶ ׁ ,ש ַעל ְמנָת ּ ֵכן ִקיְ ּ ָמ ּה:
רע"ב ) -ט( הוציאה גט ואין עמו כתובה -
במקום שאין כותבים כתובה וסומכים על
תנאי בית דין :גובה כתובתה  -דתנאי כתובה
מעשה בית דין הוא ,וכל מעשה בית דין
כמאן דנקיט שטרא דמי .ודוקא מנה מאתים
הוא דגביא ,אבל תוספת אין לה עד שתוציא
שטר כתובה :פרוזבול  -הלל תיקן פרוזבול
כדי שלא תשמט שביעית ,שמוסר שטרותיו

גמרא

לבית דין שיגבה מן הלוה חובו כל זמן
שיתבענו דהשתא לא קרינא ביה לא יגוש,
שאינו תובעו כלום אלא בית דין תובעין :הרי
אלו לא יפרעו  -חיישינן שמא כבר גבתה
כתובתה ,וזה השמיטתו שביעית :מן הסכנה
 שגזרו גוים על המצות והיו יראים לשמורגיטיהן ומשקיבלתו שורפתו .וכן פרוזבוליהן:

 -כתובות דף פו' ע"א

אמר אמימר משמיה דרב חמא האי מאן דאיכא עליה כתובת אשה ובע"ח
ואית ליה ארעא ואית ליה זוזי לבעל חוב מסלקינן ליה בזוזי לאשה
מסלקינן לה בארעא האי כי דיניה והאי כי דיניה ואי לא איכא אלא חד
ארעא ולא חזיא אלא לחד לבעל חוב יהבינן ליה לאשה לא יהבינן לה מאי
טעמא יותר ממה שהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא אמר ליה רב
פפא לרב חמא ודאי דאמריתו משמיה דרבא האי מאן דמסקי ביה זוזי
ואית ליה ארעא ואתא בעל חוב וקא תבע מיניה ואמר ליה זיל שקול
מארעא אמרינן ליה זיל זבין את ואייתי הב ליה אמר ליה לא אימא לי
גופא דעובדא היכי הוה אמר ליה תולה מעותיו בעובד כוכבים הוה הוא
עשה שלא כהוגן לפיכך עשו בו שלא כהוגן אמר ליה רב כהנא לרב פפא
לדידך דאמרת פריעת בעל חוב מצוה אמר לא ניחא לי דאיעביד מצוה
מאי אמר ליה תנינא במה דברים אמורים במצות לא תעשה אבל במצות
עשה כגון שאומרין לו עשה סוכה ואינו עושה לולב ואינו עושה מכין אותו
עד שתצא נפשו:
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רש"י על הגמרא
האי כי דיניה  -זה הלוה מעות וזו סמכה על
שיעבוד הקרקע והיא לא נתנה כלום ואם
בשביל נכסי צאן ברזל הנישומין בכתובה הוא
זכה בהן מיד וזו צירפתן עם הכתובה על
שיעבוד הקרקע :ולא חזיא אלא לחד  -אין
בה אלא כדי לאחד מהן :לבעל חוב יהבינן -
שלא תנעול דלת :יותר משהאיש רוצה כו' -
ולא חיישינן לומר משום חינא ודוקא
שהשטרות נכתבו ביום אחד אבל אם קדמה
זמן הכתובה היא גובה :ודאי דאמריתו כו' -
לשון שאלה הוא אמת הוא ששמעתי שאתם
אומרים דבר זה של תימה דמטרחינן ליה

זוהר

ללוה למכרה והלא המלוה עיקר סמך שלו
על הקרקע :תולה מעותיו בעובד כוכבים
הוה  -מעות היה לו לפרוע ואומר של עובד
כוכבים הם :לדידך דאמרת כו'  -במסכת
ערכין בפ' שום היתומין )דף כג( :פריעת
בע"ח מצוה  -מצוה עליו לפרוע חובו
ולאמת דבריו דכתיב הין צדק שיהא הן שלך
צדק ולאו שלך צדק )בבא מציעא דף מט(:
במה דברים אמורים  -דלוקה ארבעים )עי'
פי' רש"י בחולין קלב עוד שם קי ד"ה
כפתוהו( :מכין אותו  -קודם שעבר על
העשה ויש בידו לקיים:

– צו דף לא' ע"ב

ופ ְת ִקין נָפְ ִקין ִמ ּ ֵבי ַמ ְל ָּכא,
יומא ְ ּד ִדינָא ְ ּד ָע ְל ָמאִ ּ ,
הוא ִס ּ ּ ָ
ְּביוֹ ָמא ְׁש ִב ָ
יעאָ ה ְ ּדחָ גּ ,
הוּ .ובָ ֵעינָן ְל ִא ְּת ָע ָרא
ומ ְס ּ ַתיְ ּ ָ
בורן ִמ ְת ָע ֵרי ּ ִ
ּוגְ ּ ָ
ימן ְּבהַ אי יוֹ ָמא ,וְ ַע ְרבֵ י נַחַ ל )תליין( ְּב ּ
ולסַ ח ֲָרא ז' זִ ְמנִ יןְ ,ל ַרוָ ואָ ה ְלהַ אי ִמזְ ּ ֵבחַ ִ ,מ ּ ַמ ּיָא ְ ּדיִ צְ חָ קְּ ,בגִ ין
בורן ְל ַמ ּיָאְ ּ .
גְּ ּ ָ
הוא ִא ְת ַמ ְ ּליָאָּ ,כל ָע ְל ָמא ִא ְת ָּב ְרכָ א
ְ ּד ִא ְת ַמ ְליָא ַמ ּיָא הַ אי ּ ֵב ָ
ירא ְ ּדיִ צְ חָ ק ,וְ כַ ד ּ
ְּב ַמ ּיָא:
ימא לוֹ ן ְלבָ ַתרְּ ,דהָ א )דף ל"ב ע"א( ְּבהַ אי
ולסַ יְ ָ
בורוֹ ת ָּב ֵעינָן ְל ַמ ָיּאְ ּ ,
ְּ
ובהַ אי יוֹ ָמא גְּ ּ
ְ
ימא לוֹ ן ְ ּדלָ א
ולסַ יְ ָ
ובגִ ין ָּכך ָּב ֵעינָן ְלבַ ְּט ׁ ָשא לוֹ ן ְּבאַ ְר ָעאְ ּ ,
ימי ִ ּדינָאְ ּ .
יוֹ ָמא ִמ ְס ּ ַתיְ ּ ֵ
יומא
רותא וְ ִס ּ ּ ָ
הוא .וְ ַעל ָ ּדא ִא ְּת ָע ּ ָ
רותא וְ ִס ּ ּ ָ
חוּ ְ ,דהַ אי יוֹ ָמא ִא ְּת ָע ּ ָ
יומא ּ
ִמ ְׁש ּ ַת ְכ ּ
הוא ְ ּד ַעבְ ִדינָן ְּב ַע ְרבֵ י נַחַ ל:
ּ
הוא ,וְ ׁ ַש ּ ִפיר .וְ ַע ְרבֵ י נַחַ לִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּדנַחַ ל ,נ ְַפקֵ י
אָ ַמר ִר ִּבי ִחיָיא וַ ַ ּדאי הָ ִכי ּ
ָשב
ימיְּ .בהַ אי יוֹ ָמא ְּכ ִתיב) ,בראשית כו( וַ ּי ׁ ָ
ומסַ יְ ּ ֵ
ובהַ אי יוֹ ָמא ִמ ְת ָע ֵרי ּ ְ
בוראןְ ּ .
גְּ ּ ָ
ָשב .אֶ ָּלא
הו וַ יּ ׁ ָ
ָשבַ ,מ ּ
יִ צְ חָ ק וַ י ְַח ּפוֹ ר אֶ ת ְּבאֵ רֹת הַ ּ ַמיִ םְּ .באֵ רֹת ְּכ ִתיב חָ סֵ ר .וַ יּ ׁ ָ
ימא
ירותא ְ ּד ִדינָא הַ וָ ה ְּבכָ ל ָע ְל ָמא ,וְ יִ צְ חָ ק קַ יְ ּ ָ
יוֹ ָמא קַ ְד ָמאָ ה ְ ּדי ְַרחָ אֵ ׁ ,ש ּ ָ
ימא
ולסַ יְ ָ
ָשב יִ צְ חָ ק ְל ִא ְּת ָע ָרא ִ ּדינִ ין ּ ְ
ידן ָע ְל ָמאְּ .בהַ אי יוֹ ָמא ,וַ יּ ׁ ָ
כור ְסיָיא ְל ֵמ ָ
ְל ּ ְ
בורן ִל ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לְ ,ל ִא ְּת ָע ָרא
ִּדינִ ין .וַ י ְַח ּפוֹ ר אֶ ת ְּבאֵ רֹת הַ ַמיִ םְ ,לאַ ְרקָ א גְּ ּ ָ
בורן נ ְַח ּ ָתן ְל ָע ְל ָמא:
ְל ַמ ּיָאּ ְ ,דהָ א ַמיָּא ִּבגְ ּ ָ
ובגִ ין ְ ּד ִא ֵּלין גְּ ּ ָ
ְּ
רוחֵ יהוֹ ן
בורן ,לָ א נ ְַח ִּתין אֶ ָּלא ְּב ִעיבָ א ,וְ יוֹ ָמא ְ ּד ִעיבָ א לָ א נַיְ יחָ א ּ
ְ
הוַ .מאי ַטעֲ ָמאְּ .בגִ ין ְ ּד ָע ְל ָמא
ְּדקַ יְ ֵ
ימי ָע ְל ָמא ,אֶ ָּלא ְּבגִ ין ְ ּד ָע ְל ָמא ִאצְ ְט ִריך ְל ּ
ְ
ְּב ִדינָא ִא ְת ְּב ֵרי ,וְ ֹכ ָּלא ַּב ְעיָא הָ כִ יְּ .בגִ ין ָּכך כּ ָֹּלא ְּבעוֹ בָ ָדא ּ ַת ְליָא ִמ ְ ּל ָתא .וְ ַעל
רו ִע ָּל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאין
יהו ָע ִביד ְל ַת ּ ָתאִ ,א ְּתעֲ ּ
קונָא ְ ּד ִא ּ
ָּדאַּ ,כהֲ נָא ְּבעוֹ בָ ָדא וְ ִת ּ ּ
ומ ְת ּ ַת ְקנֵי ַעל יְ דוֹ י:
ְל ַת ְ ּקנָא לוֹ ןִ ּ ,
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חק לישראל – פרשת צו יום ג'
ומאי ִהיא.
אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ סֵ י הָ א ּ ָתנֵינָן ,הַ עֲ ָרבָ ה ְ ּד ַד ְמיָא ְלשִׂ ְפוָ ון ְּבהַ אי יוֹ ָמאַ ּ ,
הוא וַ ַ ּדאיְּ .דהָ א ְּבהַ אי
הוא ְ ּדאָ ֵתי ,הָ ִכי ּ
אָ ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיא ,אַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּד ִל ְד ָר ׁ ָשא ּ
ירא,
יוֹ ָמא ְּבשִׂ ְפוָ ון ּ ַת ְליָאְּ ,בהַ אי יוֹ ָמא ּ ָפ ִקיד ַמ ְל ָּכא ְל ֵמיהַ ב ּ ִפ ְת ִקין ְלסַ נְ ִט ָ
ישא מֵ ָע ְל ָמאְּ .ביוֹ ָמא קַ ְד ָמאָ ה ְ ּדי ְַרחָ א
ישנָא ִּב ׁ ָ
ימי ִ ּדינִ ין ,וְ אַ ְס ִּתים ִל ׁ ָ
ומ ְס ּ ַתיְ ּ ֵ
ִּ
הוא ְּבהַ אי יוֹ ָמא .וְ הָ א ִא ְּת ַמר:
הוא ,וְ ִס ּ ּ ָ
ׁ ֵש ּ ָ
יומא ּ
ירותא ְ ּד ִדינָא ּ
ימי ַע ּ ִמין עוֹ ְב ֵדי עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ִּב ְרכָ אן ִ ּד ְלהוֹ ן,
ומסַ יְ ּ ֵ
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ביוֹ ָמא ָ ּדא ְׁשלֵ ִמין ּ ְ
ימי ִ ּדינִ ין ִ ּד ְלהוֹ ן וְ ׁ ָש ָראן ְּבבִ ְרכָ ָתאְּ .דהָ א
וְ ׁ ָש ָראן ְּב ִדינָא .וְ יִ שְׂ ָראֵ ל ְּביוֹ ָמא ָ ּדא ְמסַ יְ ּ ֵ
ֵיה ִּב ְרכָ אן ְלכָ ל ׁ ַש ּ ָתא,
ְליוֹ ָמא אָ ח ֳָרא זְ ִמינִ ין ְל ִא ְׁש ּ ַת ְע ְׁש ָעא ְּב ַמ ְל ָּכאְ ,לנ ְַטלָ א ִמינ ּ
ומאן ְ ּדי ִָתיב
יהוַ ּ .
הוא חֶ ְדוָ ָ
ְּ
ותא לָ א ִמ ְׁש ּ ַת ְּכחֵ י ְּב ַמ ְל ָּכא אֶ ָּלא יִ שְׂ ָראֵ ל ִּב ְלחוֹ ַדיְ ּ
ובהַ ּ
יה .וְ ַעל ָ ּדא
יהָּ ,כל ַמה ְ ּדבָ ֵעי ׁ ָש ִאיל ,וְ י ִָהיב לֵ ּ
ִעם ַמ ְל ָּכא ,וְ נ ַָטל לֵ יהּ ִּב ְלחוֹ ֵד ּ
תיב) ,מלאכי א(
ימי .וְ ַעל ָ ּדא ְּכ ִ
יִ שְׂ ָראֵ ל ׁ ָש ָראן ,וְ ַע ּ ִמין עוֹ ְב ֵדי עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ְמסַ יְ ּ ֵ
אָ הַ ְב ִּתי אֶ ְתכֶ ם אָ ַמר יְ ָי וְ גוֹ ':
כוִּ ,ב ְכ ִריכָ ן ִע ָּל ִאין ,וְ ׁ ָש ִליט ַעל
יה ְל ֵע ָ ׂ
ֲמינָא לֵ ּ
יה ,הָ א ח ֵ
אָ ַמר לֵ ּ
שו ְּב ׁ ַש ְלוָ הְּ ,ב ַמ ְל ּ
הוא.
יהְּ ,בכָ ל ַ
ָע ְל ָמא ,וְ אַ ְּת אָ ַמר וָ אָ שִׂ ים אֶ ת הָ ָריו ְׁש ָמ ָמה .אָ ַמר לֵ ּ
אֲתר הָ ִכי ּ
יהְ ,ק ָרא אַ ְס ִהיד ְּכ ָמה
ישא ּגָ זַר גְּ ז ֵָרה ,וְ ׁ ַשוִ ּי הַ ִהיא גְּ ז ֵָרה ְּב ִפ ְתקֵ ּ
ּ ֵכיוָ ן ְ ּד ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
ילי .וְ כֵ ן ָּכל
יתי ְּב ִפ ְתקָ א ִ ּד ִ
ְּד ִא ְת ָע ִביד .וְ ַעל ָ ּדא וָ אָ שִׂ ים אֶ ת הָ ָריו ְׁש ָמ ָמה ,הָ א ִׁשוִ ִ
יתי:
יהו ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ לּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,יחזקאל יז( אֲ נִ י יְ ָי ִ ּד ַּב ְר ִּתי וְ ָעשִׂ ִ
ינון ָטבָ ן ְ ּדגָ זַר ָעלַ יְ ּ
ִא ּ ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק ב'
)א( היין והסולת שמביאין עם הקרבן הם הנקראין נסכים והסולת לבדה נקראת מנחת
נסכים ומנחת נסכים אינה טעונה לא תנופה ולא הגשה ולא לבונה אבל טעונה מלח
וכולה נשרפת על מזבח החיצון ויתנסך היין על המזבח ואין נותנין אותו על האש אלא
מגביה ידו ויוצק על היסוד והוא יורד לשיתין:
)ב( אין טעון נסכין אלא עולת בהמה ושלמים בלבד בין היו קרבן צבור או קרבן יחיד
או כבש יולדת ואילו של כהן גדול הואיל והן עולות טעונים נסכים אבל העוף
והאשמות והחטאות אין מביאין עמהם נסכים חוץ מחטאת מצורע ואשמו שנתפרשו
נסכיהם בתורה:
)ג( ומניין שאין מביאין נסכים עם החטאת והאשם שנאמר לפלא נדר או נדבה דבר הבא
בנדר ונדבה יצאו חטאת ואשם ובכור ומעשר ופסח הואיל ואינן באין בנדר ונדבה אין
טעונין נסכים ומניין להביא שלמי חגיגה ועולת ראייה לנסכים שנאמר או במועדיכם:

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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