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חק לישראל – פרשת צו יום ד'
תורה -

ויקרא פרק ו'

)טז( וְ כָ ל ִמנְ חַ ת כּ ֹהֵ ן ּ ָכ ִליל ִּת ְהיֶה לֹא ֵתאָ כֵ ל) :טז( וְ כָ ל ִמנְ חַ ת ּכֹהֵ ן ָּכ ִליל ִּת ְהיֶה לֹא
תאָ כֵ ל) :טז( וְ כָ ל ִמנְ חָ ָתא ְדכַ הֲ נָא גְּ ִמיר ְּתהֵ י לָ א ִת ְתאֲ כֵ ל:
ֵ
ֹשה
משה ּלֵ אמֹר) :יז( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם מ ׁ ֶ
הוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
משה ּ ֵלאמֹר) :יז( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ ֹ
)יז( וַ יְ ַד ֵּבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
ימר:
ְל ֵמ ָ

)יח( ַ ּד ּ ֵבר אֶ ל אַ ֲהרֹן וְ אֶ ל ָּבנָיו לֵ אמֹר זֹאת ּתוֹ ַרת הַ חַ ּ ָטאת ִּב ְמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ִּת ּ ׁ ָשחֵ ט
הָ עֹלָ ה ִּת ּ ׁ ָ
שחֵ ט הַ חַ ּ ָטאת ִלפְ נֵי יְ הֹוָ ה ק ֶֹד ׁש קָ ָד ִׁשים ִהוא) :יח( ַּד ּ ֵבר אֶ ל אַ הֲ רֹן וְ אֶ ל ָּבנָיו
לֵ אמֹר זֹאת ּתוֹ ַרת הַ חַ ּ ָטאת ִּב ְמקוֹ ם אֲ ׁ ֶשר ִּת ּ ׁ ָשחֵ ט הָ עֹלָ ה ִּת ּ ׁ ָשחֵ ט הַ חַ ּ ָטאת ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ק ֶֹד ׁש
אתא ְּבאַ ְת ָרא ִ ּדי ִת ְתנְ כֵ ס עֲ לָ ָתא
ימר ָ ּדא אוֹ ַריְ ָתא ְ ּדחַ ּ ָט ָ
קָ ָד ִׁשים ִהוא) :יח( ַמ ּ ֵליל ִעם אַ הֲ רֹן וְ ִעם ְּבנוֹ ִהי ְל ֵמ ַ
קֳדם יְ ָי ק ֶֹד ׁש קו ְּד ִׁשין ִהיא:
אתא ָ
ִּת ְתנְ כֵ ס חַ ּ ָט ָ
)יט(

דש ּ ֵתאָ כֵ ל ַּבחֲצַ ר אֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד:
הַ כּ ֹהֵ ן הַ ְמחַ ּטֵ א אֹ ָת ּה יֹאכֲלֶ ּנָה ְּב ָמקוֹ ם קָ ׁ

דש ּ ֵתאָ כֵ ל ַּבחֲצַ ר אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד:
הַ כּ ֹהֵ ן הַ ְמחַ ּטֵ א אֹ ָת ּה יֹאכֲלֶ ּנָה ְ ּב ָמקוֹ ם קָ ׁ

)יט(

)יט( ַּכהֲ נָא ִ ּד ְמכַ ּ ֵפר ִב ְד ַמה

יש ִּת ְתאֲ כֵ ל ְּב ָד ַרת ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא:
ֵיכ ִל ּנ ַּה ַּבאֲ ַתר קַ ִ ּד ׁ
י ְ

אֲשר יִ זֶּה ִמ ָ ּד ָמ ּה ַעל הַ ֶּב ֶגד אֲ ׁ ֶשר יִ זֶּה ָעלֶ יהָ
ש ָר ּה יִ ְק ָ ּד ׁש וַ ׁ ֶ
ֲשר יִ ּגַ ע ִּב ְב ָ ׂ
)כ( כּ ֹל א ׁ ֶ
ֲשר
דש) :כ( כּ ֹל אֲ ׁ ֶשר יִ ּגַ ע ִּב ְב ָ ׂש ָר ּה יִ ְק ָ ּד ׁש וַ אֲ ׁ ֶשר יִ זֶּה ִמ ָ ּד ָמ ּה ַעל הַ ּ ֶבגֶד א ׁ ֶ
ְּתכַ ּ ֵבס ְּב ָמקוֹ ם קָ ׁ
דש:
יִ זֶּה ָעלֶ יהָ ְּתכַ ּ ֵבס ְ ּב ָמקוֹ ם קָ ׁ

)כ( כּ ֹל ִ ּדי יִ ְק ַרב ְּב ִב ְס ַר ּה יִ ְתקַ ַ ּד ׁש וְ ִדי י ִ ַּדי ִמ ְ ּד ַמ ּה ַעל ְלבו ּׁש ִ ּדי י ִ ַּדי עֲ לַ ּה

יש:
אֲתר קַ ִ ּד ׁ
ִּת ְתחַ ָ ּור ַּב ַ

חשת ּ ֻב ּ ׁ ָשלָ ה ּומ ַֹרק וְ ׁ ֻש ּטַ ף
אֲשר ְּתבֻ ּ ׁ ַשל בּ וֹ יִ ּ ׁ ָשבֵ ר וְ ִאם ִּב ְכ ִלי נְ ׁ ֶ
ֶׁ
וכ ִלי חֶ ֶרשׂ
)כא( ּ ְ
חשת ּ ֻב ּ ׁ ָשלָ ה ּומ ַֹרק וְ ׁ ֻש ּ ַטף ַּב ּ ָמיִ ם:
וכ ִלי חֶ ֶרשׂ אֲ ׁ ֶשר ְּתבֻ ּ ׁ ַשל בּ וֹ יִ ּ ׁ ָשבֵ ר וְ ִאם ִ ּב ְכ ִלי נְ ׁ ֶ
ַּב ּ ָמיִ ם) :כא( ּ ְ
יה יִ ּ ָתבָ ר וְ ִאם ְּב ָמנָא ִ ּדנְ חָ ׁ ָשא ִּת ְת ַּב ּ ׁ ֵשל וְ יִ ְת ְמ ֵרק וְ יִ ְׁש ּ ַת ּ ֵטף ְּב ַמ ּיָא:
)כא( ו ָּמן ַ ּדחֲסַ ף ִ ּדי ִת ְת ַּב ׁ ֵשל ּ ֵב ּ

רש"י
)טז( כליל  -כולה שוה לגבוה:
)יט( המחטא אותה  -העובד עבודותיה
שהיא נעשית חטאת על ידו :המחטא אותה
יאכלנה ] -זבחים קב[ הראוי לעבודה יצא
טמא בשעת זריקת דמים שאינו חולק בשר
וא"א לו' שאוסר שאר כהנים באכילתה חוץ
מן הזורק דמה שהרי נאמר למטה כל זכר
בכהנים יאכל אותה:
)כ( כל אשר יגע בבשרה ] -שם צז[ כל דבר
אוכל אשר יגע ויבלע ממנה :יקדש  -להיות
כמוה אם פסול' תפסל ואם היא כשרה תאכל

כחומר שבה :ואשר יזה מדמה על הבגד -
ואם הוזה מדמה על הבגד )ת"כ( אותו מקום
דם )הבגד אשר יזה עליה( תכבס בתוך
העזרה :אשר יזה  -יהא נזה כמו )איוב טו(
ולא יטה לארץ מנלם יהא נטוי:
)כא( ישבר  -לפי שהבליעה שנבלעת בו
נעשה נותר והוא הדין לכל הקדשים :ומרק -
לשון תמרוקי הנשים )אסתר ב( אשקורי"ר
בלעז :ומרק ושטף  -לפלוט את בליעתו אבל
כלי חרס למדך הכתוב כאן שאינו יוצא מידי
דפיו לעולם:
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חק לישראל – פרשת צו יום ד'
נביא

– ירמיה פרק ח' ב'-ז'

דום
בום וַ ׁ ֶ
ֶׁ
ול ֹכל צְ בָ א הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם
חום לַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ לַ ּי ֵָרחַ ּ ְ
)ב( ּ ְׁ
אֲשר עֲ בָ ּ
אֲשר אֲהֵ ּ
וש ָט ּ
פו וְ לֹא
ֲוו לָ הֶ ם לֹא יֵאָ ְס ּ
כו אַ ח ֲֵריהֶ ם וַ ֲא ׁ ֶשר ְ ּד ָר ׁש ּום וַ אֲ ׁ ֶשר ִה ְׁש ּ ַתח ּ
וַ אֲ ׁ ֶשר הָ ְל ּ
יו) :ב( וישטחונון לקביל שמשא וסיהרא ולכל חילי
רו ְלד ֶ
ֹמן ַעל ּ ְפנֵי הָ אֲ ָד ָמה יִ ְה ּ
יִ ּקָ בֵ ּ
שמיא דרחמונון ודפלחונון ודטעו בתריהון ודתבעונון ודסגידו להון לא יתכנשון ולא
יתקברון לזיבל מבדר על אפי אדעא יהון:

)ג( וְ נִבְ חַ ר ָמוֶת ֵמחַ יִ ּים ְלכֹל הַ ּ ְׁשאֵ ִרית הַ נִּ ְׁשאָ ִרים ִמן הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפחָ ה הָ ָר ָעה הַ זֹּאת
שם נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת) :ג( ויתרעון
ְּבכָ ל הַ ּ ְמקֹמוֹ ת הַ נִּ ְׁשאָ ִרים אֲ ׁ ֶשר ִה ַ ּד ְח ִּתים ׁ ָ
במותא מדבחיא לכל שארא דישתארון מן זרעיתא בישתא הדא בכל אתריא דישתארון
דאגליתינון לתמן אמר יי צבאות:
)ד(

ָקומו ִאם י ָׁש ּוב וְ לֹא י ָׁש ּוב:
לו וְ לֹא י ּ ּ
וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֲלֵ יהֶ ם כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה הֲיִ ּ ְפ ּ

)ד(

ותימר להון כדנן אמר יי היפלון ולא יקומון אם למיתב גלי קדמי דלא יתובון:

אֲנו
דוע ׁשוֹ ְבבָ ה הָ ָעם הַ זֶּה יְ ּ ׁ ָ
)ה( ַמ ּ ּ ַ
יקו ַּב ּ ַת ְר ִמית ֵמ ּ
רושלַ ם ְמ ׁ ֻשבָ ה נִ ַ ּצחַ ת הֶ חֱזִ ּ
לָ ׁש ּוב) :ה( מה דין מתחסנין למיתב לפולחני עמא הדין יתבי ירושלם תבו למרד מן
אוריתא ולא צבן למיתב אתקיפו בנכלין מסרבין למיתב:

יתי
יש נִ חָ ם ַעל ָר ָעתוֹ לֵ אמֹר ֶמה ָעשִׂ ִ
רו אֵ ין ִא ׁ
)ו( ִה ְק ׁ ַש ְב ִּתי וָ אֶ ְׁש ָמע לוֹ א כֵ ן יְ ַד ּ ֵב ּ
מה) :ו( אציתת וגלי קדמי לא כדכשר
סוס ׁשוֹ טֵ ף ַּב ּ ִמ ְלחָ ָ
שב ִּב ְמ ֻרצָ ָ
ּ ֻכלּ ֹה ׁ ָ
רוצָ ָתם{ ְּכ ּ
ותם } ִּב ְמ ּ
ממללין לית גבר דמתיב מן בישתיה למימר מה עבדית כולהון מסגן ברעות נפשיהון כסוסיא דגזר
בקרבא:

רו אֶ ת ֵעת
גור ׁ ָש ְמ ּ
ידה בַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם י ְָד ָעה מוֹ עֲ ֶדיהָ וְ תֹ ר וְ ִסוס \}וְ ִסיס\{ וְ ָע ּ
)ז( ּגַ ם ח ֲִס ָ
עו אֵ ת ִמ ְׁש ּ ַפט יְ הֹוָ ה) :ז( אף חוריתא בשמיא ידעא זמנהא ושפנינא
בּ ֹאָ נָה וְ ַע ּ ִמי לֹא י ְָד ּ
וכורכיא וסנוניתא נטרין ית עדן מיעלהון ועמי לא הוו ידעין למעבד ית קימא דיי:

רש"י
)ב( ושטחום לשמש  -והכשדים ישכנו לצור
על העיר בקברי השרים שהיו נאים כפלטין.
לדומן  -לזבל:
)ג( ונבחר מות מחיים  -אע"פ שהם רואים
את המתים נתונין בבזיון צרת החיים גדולה
הימנה ויבחרו את המות:
)ד( היפלו ולא יקומו  -הטוב להם שיפילו
את עצמם לנפילה שאין להם תקומה .אם
ישוב ולא ישוב  -לכשירצו לשוב מרעתם לא
ישוב הקב"ה מגזירתו ,ד"א אף אם ישובו
בתשובה לא תתקיים בידם כי ימהרו לשוב
לרשעתם וכן ת"י אם למיתב גלי קדמי דלא
יתובון:

)ה( משובה נצחת  -משובת עולם כמו נצח.
החזיקו  -אחזו .בתרמית  -במרמה:
)ו( לא כן  -לא בדין כמו כן בנות צלפחד
)במדבר כז( .כלה שב במרצותם  -בדרך
הראשון חוטאים וחוזרים וחוטאים ,מרוצתם
קורש"י בלעז .שוטף  -אישפרידי"ן בלעז:
)ז( חסידה  -ציגוניא"ה בלעז .מועדיה  -עת
עברם אל איי הים מפני הצנה ועת שובם.
שמרו  -המתינו .ותור וסיס ועגור -
ושפנינא וכורכיא וסנוניתא ,כורכיא גרוא"ה
בלעז סנונית ארונדיל"א בלעז:
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חק לישראל – פרשת צו יום ד'
כתובים
ּ ֶפן ּ ֶתאֱלַ ף

)כה(
פחא לנפשך:

אֹ ְרח ָֹתו

 -משלי פרק כב' כה'-כט' פרק א'

}אֹ ְרח ָֹתיו{ וְ לָ קַ ְח ּ ָת מוֹ קֵ ׁש ְלנַפְ ׁ ֶש ָך:

)כה( דלא תילף ארחתיה ותשכח

)כו( אַ ל ְּת ִהי ְבתֹ ְק ֵעי כָ ף ַּב ֹע ְר ִבים ַמ ּ ׁ ָשאוֹ ת:
ָ
תיך) :כז( אם לית לך דפריע נסבין תשויתך
)כז( ִאם אֵ ין ְל ָך ְל ׁ ַש ֵּלם לָ ּ ָמה יִ ּקַ ח ִמ ְׁש ָּכ ְב ָך ִמ ּ ַת ְח ּ ֶ
)כו( לא תהוי משלם אידך בערבותא על חברך:

מתחתיך:

אֲשר ָעשׂ ּו אֲבוֹ ֶת ָ
יך:
בול עוֹ לָ ם ׁ ֶ
אַ ל ּ ַת ּ ֵסג גְּ ּ

)כח(
אבתך:
)כט(

)כח( לא תשני תחומא דמן עלמא דעבדו

ֲש ִּכים:
אכ ּתוֹ ִל ְפנֵי ְמלָ ִכים יִ ְת ַי ָ ּצב ַּבל יִ ְת ַי ֵ ּצב ִל ְפנֵי ח ׁ ֻ
יש ָמ ִהיר ִּב ְמלַ ְ
ית ִא ׁ
חָ זִ ָ

)כט( אין חזיתא גברא דמוהי עבדתיה קדם מלכי נקום ולא נקום קדם חשוכי:

אֲשר ְלפָ נ ָ
ֶיך:
ִּכי ֵת ׁ ֵשב ִל ְלחוֹ ם אֶ ת מוֹ ׁ ֵשל ִּבין ּ ָת ִבין אֶ ת ׁ ֶ

)א (
שליטי אתבין כמו רשים קדמיך:

)א( אין יתיבתא למיכל עם

רש"י
)כה( פן תאלף  -פן תלמד:
)כו( אל תהי בתוקעי כף בעורבים משאות -
הלואות כמו משאת מאומה )דברי' כד(:
)כח( אל תסג גבול עולם  -אל תשג אחור
מנהג אבותיך ואז"ל המניח כלכלה תחת הגפן

משנה

בשעת בצירה כדי שיפול בתוכו הפרט על זה
נאמר אל תסג גבול וגו' ,תסג כמו יסוגו
אחור )תהלים קכט(:
)א( כי תשב ללחום  -לאכול .בין תבין  -תן
לבך לדעת מי הוא אם עינו צרה או יפה:

– בבא בתרא פרק ה'

)א( הַ ּמוֹ כֵ ר אֶ ת הַ ְּס ִפינָהָ ,מכַ ר אֶ ת הַ ּת ֶֹרן וְ אֶ ת הַ ּנֵס וְ אֶ ת הָ עוֹ גִ ין וְ אֶ ת ָּכל
צופין ,וְ לֹא
הַ ּ ַמנְ ִהיגִ ין אוֹ ָת ּה ,אֲבָ ל לֹא ָמכַ ר לֹא אֶ ת הָ עֲ בָ ִדים ,וְ לֹא אֶ ת הַ ּ ַמ ְר ּ ִ
כורין.
ובזְ ַמן ׁ ֶשאָ ַמר לוֹ ִהיא וְ כָ ל ַמה ּ ׁ ֶש ְּבתוֹ כָ ּהֲ ,ה ֵרי כֻ ָּלן ְמ ּ ִ
יקיִ ּ .
אֶ ת הָ אַ נְ ִּת ִ
ָמכַ ר אֶ ת הַ ּקָ רוֹ ן ,לֹא ָמכַ ר אֶ ת הַ ּ ְפ ָרדוֹ תָ .מכַ ר אֶ ת הַ ּ ְפ ָרדוֹ ת ,לֹא ָמכַ ר אֶ ת
הַ ּקָ רוֹ ןָ .מכַ ר אֶ ת הַ ֶ ּצ ֶמד ,לֹא ָמכַ ר אֶ ת הַ ָּבקָ רָ .מכַ ר אֶ ת הַ ָּבקָ ר ,לֹא ָמכַ ר אֶ ת
יעיןֵ ּ .כיצַ ד ,אָ ַמר לוֹ ְמכוֹ ר ִלי צִ ְמ ְ ּד ָך
הודה אוֹ ֵמר ,הַ ָ ּד ִמים מוֹ ִד ִ
הַ ֶ ּצ ֶמדַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
זוז .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין
ָדוע ׁ ֶשאֵ ין הַ ֶ ּצ ֶמד ְּב ָמ ַ
זוז ,הַ ָ ּדבָ ר י ּ ַ
ְּב ָמ ַ
אתיִ ם ּ
אתיִ ם ּ
הַ ָ ּד ִמים ְראָ יָה:
רע"ב ) -א( המוכר את הספינה  -סתם:
מכר את התורן  -עץ גבוה שתולין עליו את
הנס .והנס כמין וילון .שתולין בתורן לנגד
הרוח :עוגין  -ברזל שקושרין אותו בחבל
וזורקין אותו בעומק המים לעכב ולעגן
הספינה :מנהיגים  -אלו הינשוטות שבהם
מוליכין הספינה לינקום שכונים :מרצופין -
אמתחות שנותנין בהם הסחורה :אנתיקי -

הפרקונטיא שבתוך הספינה וכל הני דחשיב
הכא דבמכר לא מכר אם נתן והקדיש את
הספינה .לא הוו הנך בכלל המתנה וההקדש
ולא דמי לבור ודות וגת דפרקין דלעיל.
דכולהו מקרקעי נינהו .ובטלו לגבי שדה
לענין הקדש ומתנה אבל הנך לא בטלי כלל:
פרדות  -בהמות המושכות את הקרון .והוא
שאין אדוקים בו בשעת מכירה ואית דמפרשי
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פרדות עצים הנפרדים מן העגלה שמושכים
את העגלה בהם .והוא שלא יהיו קשורים בה
בשעת המכירה :צמד  -הוא העול שצומד
ומחבר את השוורים יחד :אין הדמים ראיה
 -והא דאמר דשתות קנה ומחזיר אונאה יותר

משתות בטל מקח ה"מ בכדי שהדעת טועה
דסבור הלוקח ששוה כך .והוי מקח טעות.
אבל בכדי שאין הדעת טועה כגון דקנה צמד
ששוה זוז במאתים .אמרינן במתנה נתנם לו.
ואין כאן בטול מקח .ואין הלכה כרבי יהודה:

ַחום הַ ּ ָמ ִדי אוֹ ֵמרָ ,מכַ ר ּ ֵכלָ יוַ .ר ִּבי
)ב( הַ ּמוֹ כֵ ר אֶ ת הַ חֲמוֹ ר ,לֹא ָמכַ ר ּ ֵכלָ יו .נ ּ
כוריןֵ ּ .כיצַ ד ,הָ יָה חֲמוֹ ר ְלפָ נָיו
ופ ָע ִמים אֵ ינָן ְמ ּ ִ
כורין ּ ְ
הודה אוֹ מֵ רְ ּ ,פ ָע ִמים ְמ ּ ִ
יְ ּ ָ
ָ
ָ
הוא,
וְ כֵ לָ יו ָעלָ יו .וְ אָ ַמר לוֹ ְמכוֹ ר ִלי חֲמוֹ ְרך זֶהֲ ,ה ֵרי כֵ לָ יו ְמ ּ ִ
כורין .חֲמוֹ ְרך ּ
כורין:
אֵ ין ּ ֵכלָ יו ְמ ּ ִ
רע"ב ) -ב( לא מכר את כליו  -בכלים
העשויים לרכיבה כגון אוכף ומרדעת כ"ע
ל"פ דקנה .אפילו אינם עליו בשעת מכירה.
כי פליגי בכלים של משאוי כגון שק ודיסקיא.
ת"ק סבר לא מכר הכלים של משאוי שעליו.
ונחום המדי סבר מכר הכלים של משאוי
שעליו .והלכ' כת"ק .ולא קנה הכלים של

משאוי .ואפילו היו עליו בשעת מכירה:
חמורך זה  -משמע כמות שהוא עם כליו:
חמורך הוא  -הוי כשואל לו חמורך הוא.
מכור אותו לי .והוי כמוכר חמור סתם .ואין
כליו מכורים .דאפילו הן עליו בשעת מכירה.
ואין הלכה כרבי יהודה:

)ג( הַ ּמוֹ כֵ ר )אֶ ת הַ חֲמוֹ רָ ,מכַ ר אֶ ת הַ ְּסיָחָ .מכַ ר אֶ ת הַ ּ ָפ ָרה ,לֹא ָמכַ ר אֶ ת ְּבנ ָּה.
ימיוָ .מכַ ר( ַּכ ֶ ּו ֶרתָ ,מכַ ר ְ ּדבוֹ ִרים.
ָמכַ ר אַ ְׁש ּ ָפהָ ,מכַ ר זִ ְבלָ ּהָ .מכַ ר בּ וֹ רָ ,מכַ ר ֵמ ֵ
אשוֹ נָה.
ָמכַ ר ׁשוֹ בָ ְךָ ,מכַ ר יוֹ נִ ים .הַ לּ וֹ קֵ חַ ּ ֵפרוֹ ת ׁשוֹ בָ ְך ֵמחֲבֵ רוֹ ַ ,מפְ ִריחַ ְּב ֵרכָ ה ִר ׁ
ומסָ ֵרס .חַ לּ וֹ ת ְ ּדבַ ׁשַ ,מנִּ יחַ ְׁש ּ ֵתי חַ לּ וֹ ת.
ילין ּ ְ
לשה נְ ִח ִ
ּ ֵפרוֹ ת ַּכ ֶ ּו ֶרת ,נוֹ טֵ ל ְׁש ׁ ָ
ֵיתים לָ קוֹ ץַ ,מנִּ יחַ ְׁש ּ ֵתי גְ רוֹ ִפ ּיוֹ ת:
ז ִ
רע"ב ) -ג( המוכר את החמור מכר את
הסייח  -בנו של חמור ובגמרא מוקי לה כגון
שאמר לו חמור מניקה אני מוכר לך .דחלב
האתון למאי מהני .אלא ודאי היא ובנה
קאמר ליה .ובסיפא דאמר פרה מניקה אני
מוכר לך .לא קנה את בנה .דפרה לחלבה
עומדת .פרה לחלבה קאמר ליה :מכר אשפה
 מקום גבוה שלשה טפחים או יותר אועמוק שלשה טפחים או יותר שרגיל להניח
שם זבל בהמותיו :מכר בור מכר מימיו -
מתני' יחידאה היא .ופליגי רבנן עליה ואמרי
מכר בור לא מכר מימיו והלכה כחכמים:
הלוקח פירות שובך  -מה שילדו היונים כל
השנה :מפריח  -הלוקח :בריכה ראשונה -
ויניחנה למוכר .וכל שני ולדות קרוין בריכה.

ומניחן עם אמם כדי להיות לצוותא לאמם
שלא יברחו :פירות כוורת  -דבורים הנולדים
מן הכוורת זאת השנה .נוטל הלוקח שלשה
נחילים .שלשה חבורות מולדות הדבורים
הראשונים היוצאים מן הכוורת ומכניסן לתוך
הכוורת שלו .שהראשונים הם חשובים
והאחרון אחרון גרוע ומשם ואילך מסרס
כלומר נוטל אחת ומניח אחת למוכר כדי
שיגדלו ויתחברו עם האבות .כדי שתתישב
הכוורת וכן לעולם :חלות דבש  -הדבש עם
השעוה יחד מעורבים עשוי חלות חלות:
מניח ב' חלות  -שמתפרנסים הדבורים מהם
כל ימות הגשמים :גרופיות  -ענפים וחוזר
וצומח:

)ד( הַ ּקוֹ נֶה ְׁשנֵי ִאילָ נוֹ ת ְּבתוֹ ְך שְׂ ֵדה חֲבֵ רוֹ  ,ה ֲֵרי זֶה לֹא קָ נָה קַ ְרקַ עַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר
ומן הַ ּ ׁ ָש ָר ִׁשים,
ילו ,לֹא יְ ׁ ַש ּ ֶפה .וְ הָ עוֹ לֶ ה ִמן הַ ּגֶזַ עֶ ׁ ,שלּ וֹ ִ ּ .
אוֹ ֵמר ,קָ נָה קַ ְרקַ עִ .הגְ ִ ּד ּ
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ילו,
תו ,אֵ ין לוֹ קַ ְרקַ ע .קָ נָה ְׁש ׁ ָ
לשה ,קָ נָה קַ ְרקַ עִ .הגְ ִ ּד ּ
ׁ ֶשל ַּב ַעל הַ ּקַ ְרקַ ע .וְ ִאם ֵמ ּ
תו ,י ֶׁש לוֹ קַ ְרקַ ע:
יְ ׁ ַש ּ ֶפה .וְ הָ עוֹ לֶ ה ִמן הַ ּגֶזַ ע ּ ִ
ומן הַ ּ ׁ ָש ָר ִׁשיןֶ ׁ ,שלּ וֹ  .וְ ִאם ֵמ ּ
רע"ב ) -ד( הקונה שני אילנות  -סתמא לא
קנה קרקע כלל סביבותיו :הגדילו  -הרחיבו
הענפים :לא ישפה  -לא יכרות אותם בעל
הקרקע אף על פי שהצל שלהם מזיק לקרקע
שלו דכיון דאין לו קרקע לבעל האילנות הרי
בעל הקרקע שעבד לו קרקעו לכל צרכן כל
זמן שהן קיימים :גזר  -כל שהן למעלה מן
הארץ שרואה פני חמה :שרשין  -כל שהן
למטה מן הארץ :שלו  -של בעל האילן .ולא
שיניחנו שם ויגדל דחיישינן שמא תגביה
הקרקע עד )שיתעבה( ]שיתכסה[ האילן היוצא
מן הגזע מקצתו בקרקע ויראו כשלשה
אילנות .ויאמר לו לוקח שלש אילנות מכרת לי

ויש לי קרקע אלא יקוץ אותו וישרפנו :ואם
מתו  -שיבש האילן :אין לו קרקע  -שיוכל
ליטע אחר במקומו :קנה קרקע  -דחשיבי
שדה האילן וקנה בקרקע שיש בין אילן לאילן
ותחתיהן וחוצה להן כמלא אורה וסלו .כדי
שיכול לעמוד מלקט הפירות עם הסל שלו.
והני מילי כשיש בין אילן לאילן לא פחות
מארבע אמות ולא יותר על ט"ז אמה .אז
קנה בקרקע שבין אילן לאילן .ותחתיהן .וחוצ
הלהן כדאמרן .אבל אם יש בין אילן לאילן
פחות מארבע אמות .או יותר מט"ז אמה .לא
קנה קרקע:

ֹאש ְּבהֵ ָמה גַ ּ ָסה ,לֹא ָמכַ ר אֶ ת הָ ַרגְ לָ יִ םָ .מכַ ר אֶ ת הָ ַרגְ לַ יִ ם,
)ה( הַ ּמוֹ כֵ ר ר ׁ
ֹאשָ .מכַ ר אֶ ת הַ ּקָ נֶה ,לֹא ָמכַ ר אֶ ת הַ ָּכבֵ דָ .מכַ ר אֶ ת הַ ָּכבֵ ד,
ָמכַ ר אֶ ת הָ ר ׁ
ֹאשָ ,מכַ ר אֶ ת הָ ַרגְ לָ יִ םָ .מכַ ר
ָמכַ ר אֶ ת הַ ּקָ נֶה .אֲ בָ ל ַּב ַ ּד ּקָ הָ ,מכַ ר אֶ ת הָ ר ׁ
ֹאשָ .מכַ ר אֶ ת הַ ּקָ ֶנהָ ,מכַ ר אֶ ת הַ ָּכבֵ דָ .מכַ ר
הָ ַרגְ לַ יִ ם ,לֹא ָמכַ ר אֶ ת הָ ר ׁ
הַ ָּכבֵ ד ,לֹא ָמכַ ר אֶ ת הַ ּקָ נֶה:
רע"ב ) -ה( לא מכר את הרגלים -
בתוספתא תניא במה דברים אמורים במקום
שלא נהגו .אבל במקום שנהגו הכל כמנהג

לֹא
לֹא
אֶ ת
אֶ ת

המדינה :מכר את הקנה  -את הריאה.
ונקראת על שם הקנה שלה:

או ָרעוֹ ת ,הַ לּ וֹ קֵ חַ יָכוֹ ל
)ו( אַ ְר ַּבע ִמ ּדוֹ ת בַ ּמוֹ ְכ ִריןָ .מכַ ר לוֹ ִח ִּטים יָפוֹ ת וְ נִ ְמצְ ּ
או ָרעוֹ ת,
או יָפוֹ ת ,מוֹ כֵ ר יָכוֹ ל לַ חֲזוֹ ר בּ וֹ ָ .רעוֹ ת וְ נִ ְמצְ ּ
לַ חֲזוֹ ר בּ וֹ ָ .רעוֹ ת וְ נִ ְמצְ ּ
נִמצֵ את ְלבָ נָה,
או יָפוֹ ת ,אֵ ין אֶ חָ ד ֵמהֶ ם יָכוֹ ל לַ חֲזוֹ ר בּ וֹ ְׁ .שחַ ְמ ִּתית וְ ְ
יָפוֹ ת וְ נִ ְמצְ ּ
או ׁ ֶשל ִׁש ְק ָמהֶ ׁ ,של ִׁש ְק ָמה
ְלבָ נָה וְ נִ ְמצֵ את ְׁשחַ ְמ ִּתיתֵ ,עצִ ים ׁ ֶשל זַיִ ת וְ נִ ְמצְ ּ
נִמצָ א ח ֶֹמץ ,ח ֶֹמץ וְ נִ ְמצָ א יַיִ ןְׁ ,שנֵיהֶ ם יְ כוֹ ִלין לַ חֲזוֹ ר ָּבהֶ ן:
או ׁ ֶשל זַיִ ת ,יַיִ ן וְ ְ
וְ ְ
נִמצְ ּ
רע"ב ) -ו( ד' מדות  -דינים חלוקים זה
מזה :מכר לו חטים יפות  -התנה עמו שיתן
לו חטין יפות ונמצאו רעות הוי כאונאה.
ולפיכך יכול לחזור בו מי שנתאנה בלבד דהוא
לוקח אבל מוכר אינו יכול לחזור בו .ואפילו
הוקרו החטין הרבה :אין אחד מהן יכול
לחזור בו  -ואפילו הוקרו או הוזלו ולא מצי
לוקח למימר אני ליפות נתכוונתי והאי
דאמינא רעות משום דרע רע יאמר הקונה.
וכן אפכא לא מצי מוכר למימר אני לרעות

נתכוונתי .והאי דאמינא יפות דדרך המוכר
לומר לרע טוב :שחמתית  -אדומה וכל חום
)בראשית ל( מתרגמינן שחום :ונמצאת לבנה
 ואיכא דניחא ליה בהאי ואיכא דניחא ליהבהאי .וכל כהאי גונא הוי מקח טעות
לשניהם ושניהם יכולים לחזור .דאילו ביפות
ונמצאו רעות כ"ע ניחא להו ביפות :יין ונמצא
חומץ  -איכא דניחא ליה בחמרא .ואיכא
דניחא ליה בחלא:
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)ז( הַ ּמוֹ כֵ ר ּ ֵפרוֹ ת לַ חֲבֵ רוֹ ָ ,מ ׁ ַש ְך וְ לֹא ָמ ַדד ,קָ נָהָ .מ ַדד וְ לֹא ָמ ׁ ַש ְך ,לֹא קָ נָהִ .אם
הָ יָה ִפ ּקֵ חַ  ,שׂ וֹ כֵ ר אֶ ת ְמקוֹ מוֹ  .הַ לּ וֹ קֵ חַ ּ ִפ ְׁש ּ ָתן ֵמחֲבֵ רוֹ  ,הֲ ֵרי זֶה לֹא קָ נָה ַעד
הוא ,קָ נָה:
נו ִמ ּ ָמקוֹ ם ְל ָמקוֹ ם .וְ ִאם הָ יָה ִב ְמחֻ ָּבר לַ ּקַ ְרקַ ע וְ ָתלַ ׁש ָּכל ׁ ֶש ּ
ׁ ֶשיְ ּ ַט ְל ְטלֶ ּ ּ
רע"ב ) -ז( משך  -מרשות הרבים בסמטא
או בחצר של שניהם קנה .אבל משיכה ברשות
הרבים לא מהניא :אף על פי שלא מדד -
וכגון שפסק לו מתחלה הדמים בכך וכך יתן
לו המדה אבל לא פסק לו הדמים אפילו מדד
ומשך לא קנה .דלא סמכא דעתייהו שהמוכר
יכול להעלות הדמים כמו שרוצה והקונה
אומר איני קונה אלא בזול :מדד  -המוכר
ללוקח ברשות הרבים אפילו בכליו של לוקח
לא קנה .שאין כליו שלאדם קונים לו' ברשות
הרבים .ואם לוקח עצמו מדד .אפילו ברשות
הרבים קנה בהגבהה :אם היה פקח -

הלוקח :שוכר את מקומו  -אם הוא ברשות
בעלים .ומקומו קונה לו .ובמשאות גדולות
איירי דאין דרכן להגביה לכך קני במשיכה:
עד שיטלטלנו  -היינו הגבהה ואורחא
דמלתא נקט דדרך מגביה לטלטל ממקום
למקום :ואם היה מחובר לקרקע  -בגמרא
מוקי לה כגון שאמר לו מוכר ללוקח לך ויפה
לי קרקע כל שהוא .וקני כל מה שעלי' דכיון
ששכרו לעשות מלאכה בקרקע שלו .ועשה בו
מלאכה כל שהוא קנה שכירותו .וקנה נמי
אותו דבר שרוצה להקנות לו עם השכירות.
לפיכך אם תלש כל שהוא קנה:

ָלוִ ,אם ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְת ַמ ְ ּלאָ ה הַ ּ ִמ ָ ּדה,
הוז ּ
רו אוֹ ׁ ֶש ּ
הוקָ ּ
)ח( הַ ּמוֹ כֵ ר יַיִ ן וָ ׁ ֶש ֶמן לַ חֲבֵ רוֹ וְ ּ
סור ּ ֵבינֵיהֶ ן ,נִ ְׁש ְּב ָרה
לַ ּמוֹ כֵ רִ .מ ּ ׁ ֶשנִּ ְת ַמ ְ ּלאָ ה הַ ּ ִמ ָ ּדה ,לַ לּ וֹ קֵ חַ  .וְ ִאם הָ יָה סַ ְר ּ
ומ ָ ּצה ,הֲ ֵרי
לש ִט ּ ִפיןִ .ה ְר ִּכינ ָּה ּ ִ
סור .וְ חַ יָּב ְלהַ ִּטיף לוֹ ׁ ָש ׁ
הֶ חָ ִבית ,נִ ְׁש ְּב ָרה לַ ּ ַס ְר ּ
הודה אוֹ ֵמר ,עֶ ֶרב
לש ִט ּ ִפיןַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
הוא ׁ ֶשל מוֹ כֵ ר .וְ הַ חֶ נְ וָ נִ י אֵ ינוֹ חַ יָּב ְלהַ ִּטיף ׁ ָש ׁ
ּ
טור:
ׁ ַש ָּבת ִעם ח ׁ ֵ
ֲשכָ הָ ּ ,פ ּ
רע"ב ) -ח( עד שלא נתמלאה המדה
למוכר  -במדה שאינה של שניהם מיירי.
והמשאיל השאילה לשניהם והרי היא שאולה
למוכר עד שימלאנה .ומשם ואילך היא
שאולה ללוקח .לפיכך עד שלא נתמלאה
המדה שהכלי שאול למוכר לא קנה לוקח.
ומשנתמלאה המדה שהכלי שאול ללוקח .קנה
לוקח שקנו לו כליו ובסמטא מיירי או ברשות
הלוקח :היה סרסור ביניהם ונשברה החבית
 והיתה החבית שלו :נשברה לסרסור  -ולאאמרינן שלוחו של לוקח הוא ונשברה ללוקח:

חייב להטיף לו ג' טפין  -המוכר ללוקח מן
הנדבק בדופני המדה לאחר שעירה היין
והשמן :הרכינה ומיצה  -הטה את המדה על
צדה לאחר שעירה השמן והיין והטיף שלשה
טפין .ונתאסף מיצת המדה לשולי הכלי אל
מקום א' הרי הוא של מוכר שהרי נתיאש
הלוקח ממנו :והחנוני אינו חייב להטיף ג'
טיפין  -לפי שהוא טרוד שמוכר כל שעה:
רבי יהודה אומר  -לא אמרו שחנוני פטור
מלהטיף ג' טיפין אלא ערב שבת עם חשיכה.
ואין הלכה כרבי יהודה:

ומ ַדד לוֹ ְּב ִא ּ ָסר ׁ ֶש ֶמן וְ נ ַָתן לוֹ
)ט( הַ ּ ׁשוֹ לֵ חַ אֶ ת ְּבנוֹ אֵ צֶ ל חֶ נְ וָ נִ י ) ּופֻ נְ ְ ּדיוֹ ן ְּביָדוֹ (ָ ּ ,
הודה
אֶ ת הָ ִא ּ ָסרָ ׁ ,שבַ ר אֶ ת הַ ְּצלוֹ ִחית וְ ִא ּ ֵבד אֶ ת הָ ִא ּ ָסר ,חֶ נְ וָ נִ י חַ יָּבַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
הודה ִּבזְ ַמן ׁ ֶשהַ ְּצלוֹ ִחית
ּפוֹ טֵ רֶ ׁ ,ש ַעל ְמנָת ּ ֵכן ְׁשלָ חוֹ ּ .ומוֹ ִדים חֲכָ ִמים ְל ַר ִּבי יְ ּ ָ
טור:
ְּביַד הַ ִּתינוֹ ק ּ ָ
ומ ַדד חֶ נְ וָ נִ י ְלתוֹ כָ ּה ,חֶ נְ וָ נִ י פָ ּ
רע"ב ) -ט( השולח בנו  -קטן אצל החנוני ובידו פונדיון .שהם שני איסרין .להביא לו באיסר שמן.
ואיסר אחד יתן לו .וכן עשה .ושבר התינוק את הצלוחית ונשפך השמן .ואבד את האיסר שנתן לו
החנוני :החנוני חייב  -בשמן .ובצלוחית .ובאיסר .דלא שלח האב את בנו קטן אל החנוני אלא
לאודועי ליה שהוא צריך לשמן .לא שישלח השמן על ידו .ובגמרא פריך אמאי חייב החנוני על
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הצלוחית .אבדה מדעת היא .שהרי הוא עצמו שלחה ביד בנו ומשני כגון שנטלה חנוני למוד בה שמן
לאחרי' הלכך נעשה גזלן עליה .וקמה ליה ברשותיה עד דמהדר לה למרה .ואף על גב דאהדרה
לתינוק לא מפטר מינה :ר' יהודה פוטר שעל מנת כן שלחו  -כי היכי דלשדר ליה חנוני ביד בנו
שהוא פטור מדמי צלוחית .ואין הלכה כר' יהודה:

שר
לשים יוֹ םּ ,ובַ ַעל הַ ַּביִ ת אַ חַ ת ִל ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
)י( הַ ִּסיטוֹ ן ְמקַ ּנֵחַ ִמ ּדוֹ ָתיו אַ חַ ת ִל ְׁש ִׁ
ֹח ֶד ׁשַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמרִ ,חלּ ּוף הַ ְ ּדבָ ִרים .חֶ נְ וָ נִ י ְמקַ ּנֵחַ ִמ ּדוֹ ָתיו
ומקַ ּנֵחַ מֹאזְ נַיִ ם ַעל ָּכל
ומ ַמחֶ ה ִמ ְׁש ְקלוֹ ָתיו ּ ַפ ַעם אַ חַ ת ַּב ּ ׁ ַש ָּבתְ ּ ,
ּ ַפעֲ ַמיִ ם ַּב ּ ׁ ַש ָּבתְ ּ ,
ומ ְׁשקָ ל:
ִמ ְׁשקָ ל ּ ִ
רע"ב ) -י( הסיטון  -סוחר שקונה הרבה
ביחד .וחוזר ומוכר לחנונים מעט מעט:
מקנח מדותיו  -בשביל היין והשמן שנקרש
בתוכם .והמדה מתמעטת :ובעל הבית -
שאינו מוכר תדיר כסיטון .מקנח פעם אחת
בשנה :פעמים בשבת  -שהחנוני אינו חייב

להטיף ג' טפין .כמו שחייב הסיטון ובעל
הבית .ומשתייר בכלי ונדבק בו :וממחה -
מקנח אבני משקלותיו ששוקל בהן דבר לח:
על כל משקל ומשקל  -כל פעם ששוקל
מקנח:

אֲמוריםַּ ,ב ַּלח .אֲבָ ל ַּביָּבֵ ׁש,
ִּ
)יא( אָ ַמר ַר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ֶּבן ּגַ ְמ ִליאֵ לַּ ,ב ּ ֶמה ְדבָ ִרים
אֵ ינוֹ צָ ִר ְ
גֵרומיו
יע לוֹ טֶ פַ ח .הָ יָה ׁשוֹ קֵ ל לוֹ ַעיִ ן ְּב ַעיִ ן ,נוֹ ֵתן לוֹ ּ ּ ָ
יך .וְ חַ יָּב ְלהַ ְכ ִר ַ
גו לָ מוֹ ד ַּב ַ ּד ּקָ ה ,לֹא יָמוֹ ד
אֶ חָ ד לָ עֲ ָ ׂ
ש ָרה ַּב ַּלח וְ אֶ חָ ד לָ עֶ שְׂ ִרים ַּביָּבֵ ׁשָ .מקוֹ ם ׁ ֶש ּנָהֲ ּ
ַּב ּגַ ּ ָסהַּ .ב ּגַ ּ ָסה ,לֹא יָמוֹ ד ַּב ַ ּד ּקָ הִ .ל ְמחוֹ ק ,לֹא יִ גְ ּדוֹ ׁשִ .לגְ ּדוֹ ׁש ,לֹא יִ ְמחוֹ ק:
רע"ב ) -יא( וחייב להכריע טפח  -ממשקל
ליטרא ואילך .אבל פחות מליטרא אין צריך
הכרע טפח :היה שוקל עין בעין  -כגון
במקום שלא נהגו להכריע ומעמיד קנה
המאזנים בשוה :נותן לו את גרומיו -
הכרעותיו לכל י' ליטרא מוסיף לו עשירית
ליטרא .שהוא אחד למאה כשימכור בלח.
וביבש מוסיף )חצי( עשירית ליטרא לכל

גמרא

עשרית ליטרא :למוד בדקה  -במדה קטנה:
לא ימוד בגסה  -במדה גדולה .דהוי פסידא
דלוקח שאין נותן לו אלא הכרע א' .והיה
צריך ליתן לו הכרעות רבות :למחוק -
להסיר מה שעולה על שפת המדה :לא יגדוש
 ואף על פי שמוסיף לו בדמים :לא ימחוק -ואף על פי שפוחת לו מן הדמים:

– בבא בתרא דף עח' ע"ב

משנה מכר את הפרה לא מכר את בנה :גמרא היכי דמי אי דאמר ליה היא
ובנה אפילו פרה ובנה נמי אי דלא א"ל היא ובנה אפילו חמור נמי לא
אמר רב פפא דאמר ליה חמור מניקה ופרה מניקה אני מוכר לך בשלמא
פרה איכא למימר לחלבה בעי לה אלא חמור מאי קא"ל ש"מ היא ובנה
קאמר ליה ואמאי קרי ליה סיח שמהלך אחר סיחה נאה א"ר שמואל בר
נחמן א"ר יוחנן מאי דכתיב על כן יאמרו המושלים וגו' המושלים אלו
המושלים ביצרם בואו חשבון בואו ונחשב חשבונו של עולם הפסד מצוה
כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה תבנה ותכונן אם אתה עושה כן
תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא עיר סיחון אם משים אדם עצמו
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כעיר זה שמהלך אחר סיחה נאה מה כתיב אחריו כי אש יצאה מחשבון
וגו' תצא אש ממחשבין ותאכל את שאינן מחשבין ולהבה מקרית סיחון
מקרית צדיקים שנקראו שיחין אכלה ער מואב זה המהלך אחר יצרו כעיר
זה שמהלך אחר סיחה נאה בעלי במות ארנון אלו גסי הרוח דאמר מר כל
אדם שיש בו גסות הרוח נופל בגיהנם ונירם אמר רשע אין רם אבד חשבון
אבד חשבונו של עולם עד דיבון אמר הקב"ה המתן עד שיבא דין ונשים עד
נפח עד שתבא אש שאינה צריכה ניפוח עד מידבא עד שתדאיב נשמתן
ואמרי לה עד דעביד מאי דבעי אמר רב יהודה אמר רב כל הפורש מדברי
תורה אש אוכלתו שנאמר ונתתי ]את[ פני בהם מהאש יצאו והאש תאכלם
כי אתא רב דימי א"ר יונתן כל הפורש עצמו מד"ת נופל בגיהנם שנאמר
אדם תועה מדרך השכל בקהל רפאים ינוח ואין רפאים אלא גיהנם שנאמר
ולא ידע כי רפאים שם בעמקי שאול קרואיה:
רש"י על הגמרא
חמור – אין צריך לחלבה ומסתמא כי אמר לו
מניקה לטפויי בנה קאמר ליה :אחר שיחה
נאה – בקריאה בנחת ולא כזקן שצריך מרדע:
כעייר זה – שמתפתה ביצרו :מן המחשבים –
צדיקים :שנקראו שיחין – אילנות כדכתיב
צדיק כתמר יפרח :ער מואב – כעייר שמהלך

זוהר

אחר תאותו :אבד חשבונו של עולם – כלומר
לית דין ולית דיין :עד נופה – כלומר אש
שמנופח מעצמו :עד דעביד – הקב"ה מאי
דבעי :מראש יצאו – מן התורה פירשו דכתיב
הלא כה דברי באש:

– צו דף לה' ע"א

ית ָ
ּ ָפ ַתח ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר וְ אָ ַמר) ,ישעיה נא( וָ אָ שִׂ ים ְ ּדבָ ַרי ְּב ִפ ָ
יך וְ גוֹ '.
ובצֵ ל י ִָדי ִּכ ִּס ִ
יך ּ ְ
יתא,
יה ְמ ַר ְח ׁ ָשן אוֹ ַריְ ָ
ות ּ
יתא ,וְ שִׂ ְפוָ ֵ
ּ ָתנֵינָןָּ ,כל ַּבר נ ָׁש ְ ּד ִא ְׁש ּ ָת ַ ּדל ְּב ִמ ֵּלי ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא
וש ִכינְ ּ ָתא ּ ַפ ְר ָ ׂ
יהְׁ ּ ,
הוא חַ ּ ְפיָא ָעלֵ ּ
ְּ
שא ָעלֵ יהּ ּגַ ְדפָ הָ א ,ה ֲָדא ּ
יך ּ
ָ
ָ
הוא ְמקַ ּיֵים
ִד ְכ ִתיב וָ אָ שִׂ ים ְ ּדבָ ַרי ְּב ִפיך ּובְ צֵ ל י ִָדי ִּכ ִּס ִ
יתיך .וְ לֹא עוֹ ד ,אֶ ָּלא ְ ּד ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא יוֹ ָמא נ ַָטע ְׁש ַמיָא וְ אַ ְר ָעא.
הוא חַ ֵ ּדי ִע ּ ֵמ ּ
ָע ְל ָמא ,וְ ּ ְ
יהְּ ,כ ִאלּ ּו הַ ּ
יך ּ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה נא( ִלנְ טוֹ ַע ׁ ָש ַמיִ ם וְ ִליסוֹ ד אָ ֶרץ וְ לֵ אמֹר ְלצִ ּיוֹ ן ַע ּ ִמי
הֲ ָדא ּ
אָ ּ ָתה:
רון ִּב ְׁש ָמא ְ ּדצִ ּיוֹ ןּ ִ ,ד ְכ ִּתיב וְ לֵ אמֹר ְלצִ ּיוֹ ן ַע ּ ִמי
ִמ ָּכאן אוֹ ִל ְ
יפנָאּ ְ ,דיִ שְׂ ָראֵ ל ִא ְק ּ
ֲמינָא ִ ּד ְכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ִא ְק ֵרי ִּב ְׁש ָמא ְ ּדצִ ּיוֹ ןּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,ישעיה א( צִ ּיוֹ ן
אַ ּ ָתה ,וַ ח ֵ
ְּב ִמ ְׁש ּ ָפט ִּת ּ ָפ ֶדה וְ ׁ ָשבֶ יהָ ִּבצְ ָדקָ ה:
עודהָּ .דא
מודי .צוֹ ר ְּת ּ ָ
עודה ֲחתוֹ ם ּתוֹ ָרה ְּב ִל ּ ּ ָ
תו ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,ישעיה ח( צוֹ ר ְּת ּ ָ
ּ ּ
דותא ְ ּד ָדוִ דּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,תהלים קלב( וְ עֵ דוֹ ִתי זוֹ אֲלַ ּ ְמ ֵדם .צוֹ ר:
סַ הֲ ּ ָ
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חק לישראל – פרשת צו יום ד'
מודי .חֲתוֹ ם
אֲתר חַ ד .חֲתוֹ ם ּתוֹ ָרה ְּב ִל ּ ּ ָ
טורא ַּב ַ
וראְּ ,כ ַמאן ְ ּדקָ ַטר ְק ּ ָ
ִהיא ִק ּ ׁש ּ ָ
ּתוֹ ָרה:
ימה
ילאְּ ,באָ ן )נ"א בין( ח ֲִת ָ
בו ְ ּדנָגִ יד ִמ ְ ּל ֵע ָּ
ידו ּ ְ
ימה ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
חַ ִת ָ
ור ּ
יתא ,וְ כָ ל נְ גִ ּ
ָימיןּ ְ ,ד ַת ּ ָמן
ומ ְׁשחָ אֵ ּ ,בין ְּת ֵרין קַ י ִ
בו ּ ִ
יהְּ .ב ִל ּ ּ ָ
ִּדילֵ ּ
מודיְּ .בגִ ין ְ ּד ַת ּ ָמן ִא ְת ְּכנ ַׁש ְר ּ
פומא
יה ְּב ּ ָ
ילאְ ,לאַ ְׁש ָ ּדאָ ה לֵ ּ
ומ ׁ ַשח ְ ּדנָגִ יד ִמ ְ ּל ֵע ָּ
בות ּ ְ
אֲתר ְּכנִ ׁ
ׁ ַש ְריָיןַ ,
יש ּו ְ ּדכָ ל ְר ּ
ימנָא:
עודהּ .וכְ ֵדין ִא ְת ְק ׁ ַשר כּ ָֹּלא ִק ְׁש ָרא חַ ד ְמהֵ ָ
יה ְּבהַ אי ְּת ּ ָ
ולאַ ְרקָ א לֵ ּ
ְ ּדאַ ּ ָמהְ ּ ,
ינון ְ ּד ִמ ְׁש ּ ַת ְ ּדלֵ י ְּבאוֹ ַריְ ָ
ינון
נְביאֵ י ְמהֵ ְ
יתאִ ,ל ִ
ימנֵיִ .א ּ ּ
ּ ָתא ֲחזֵיַ ,מה ּ ֵבין ִא ּ ּ
ימי
ינון קַ יְ ֵ
ְ ּד ִמ ְׁש ּ ַת ְ ּדלֵ י ְּבאוֹ ַריְ ָ
יתא ,עֲ ִדיפֵ י ִמנְּ ִביאֵ י ְּבכָ ל זִ ְמנָאַ .מאי ַטעֲ ָמאּ ְ .ד ִא ּ ּ
ילא,
ימי ְל ֵע ָּ
יתא קַ יְ ֵ
ינון ְ ּד ִמ ְׁש ּ ַת ְ ּדלֵ י ְּבאוֹ ַריְ ָ
ְּב ַד ְר ּגָ א ִע ָּלאָ ה ,י ִַּתיר ִמנְּ ִביאֵ יִ ,א ּ ּ
נו ָתאּ .ונְ ִביאֵ י
יומא ְ ּדכָ ל ְמהֵ ְ
הוא ִק ּ ָ
ימ ּ
ְּבאַ ְת ָרא ְ ּד ִא ְק ֵרי ּתוֹ ָרה) ,נ"א תפארת( ְ ּד ּ
ינון ְ ּד ִמ ְׁש ּ ַת ְ ּדלֵ י
ימי ְל ַת ּ ָתאַּ ,ב ַ
קַ יְ ֵ
רון נֶצַ ח וְ הוֹ ד .וְ ַעל ָ ּדא )אקרון(ִ ,א ּ ּ
אֲתר ְ ּד ִא ְק ּ
ילא ,וְ ִא ֵּלין
ימין ְל ֵע ָּ
יתא ,עֲ ִדיפֵ י ִמנְּ ִביאֵ י ,וְ ִע ָּל ִאין ִמנְּ הוֹ ן י ִַּתירְּ .ד ִא ֵּלין קַ יְ ִ
ְּבאוֹ ַריְ ָ
הו) .ועל
רוחַ הַ ּק ֶֹד ׁש ,קַ יְ ֵ
קַ יְ ִ
ימי ְל ַת ּ ָתא ְמ ּ ֻכ ְ ּל ּ
ינון ְ ּדאַ ְמ ֵרי ִמ ִ ּלין ְּב ּ
ימין ְל ַת ּ ָתאִ .א ּ ּ
דא(:
ינון ְּב ַד ְר ּגָ א ִע ָּלאָ ה י ִַּתיר ַעל כּ ָֹּלא) .ועל
ינון ְ ּד ִמ ְׁש ּ ַת ְ ּדלֵ י ְּבאוֹ ַריְ ָ
יתאּ ְ ,ד ִא ּ ּ
ַז ָּכ ִאין ִא ּ ּ
ְ
יתא ,לָ א ִאצְ ְט ִריך לָ א ְלקָ ְר ְּבנִ ין ,וְ לָ א ְל ִע ָּלוָ וןְּ .דהָ א
דא( ַמאן ְּדלָ ֵעי ְּבאוֹ ַריְ ָ
נותא ְ ּדכ ָֹּלא .וְ ַעל ָ ּדא ְּכ ִתיב) ,משלי ג(
ימ ּ ָ
ורא ִ ּד ְמהֵ ְ
יתא ָע ִדיף ִמכּ ָֹּלא ,וְ ִק ּ ׁש ּ ָ
אוֹ ַריְ ָ
וכ ִתיב) ,תהלים קיט( ׁ ָשלוֹ ם ָרב
נְתיבוֹ ֶתיהָ ׁ ָשלוֹ םְ ּ .
יה ַ ּד ְרכֵ י ֹנ ַעם וְ כָ ל ִ
ְ ּד ָרכֶ ָּ
ָ
ְלאוֹ הֲ בֵ י תוֹ ָר ֶתך וְ אֵ ין לָ מוֹ ִמ ְכ ׁשוֹ ל:
הלכה – הרמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק ב'
)ד( כמה הוא שיעור נסכים נסכי כבש או כבשה עשרון סולת בלול ברביעית ההין שמן
ויין לנסך רביעית ההין וכן נסכי העז בין קטן בין גדול בין זכר בין נקבה או נסכי רחל
אף על פי שהיא גדולה אבל נסכי איל הן שני עשרונים סלת בלול בשלישית ההין שמן
ויין לנסך שלישית ההין ונסכי הפר או העגל בין זכרים בין נקבות שלשה עשרונים סלת
בלול בחצי ההין שמן ויין לנסך חצי ההין:
)ה( אלו הן הנסכים בין לעולה בין לשלמים כשיעור הזה לכל אחד ואחד שנאמר כמספר
אשר תעשו ככה תעשו לאחד כמספרם אין מוסיפין על השיעורין האלו ואין גורעין מהן
ואם גרע או הוסיף כל שהוא פסול חוץ מכבש העולה שמקריבין ביום הנפת העומר
שהנסכים שלו שני עשרונים בלול בשלישית ההין שמן אע"פ שנכפלה סולתו לא נכפלו
יינו ושמנו אלא יין לנסך רביעית ההין:

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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