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חק לישראל – פרשת ויקרא יום ג'
תורה -

ויקרא פרק א'

קו ְּבנֵי אַ הֲ רֹן הַ כּ ֹהֲ נִ ים אֶ ת
)יא( וְ ׁ ָשחַ ט אֹ תוֹ ַעל י ֶֶר ְך הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ צָ פֹ נָה ִלפְ נֵי יְ הֹוָ ה וְ ְ
זָר ּ
קו ְ ּבנֵי
ָ ּדמוֹ ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ סָ ִביב) :יא( וְ ׁ ָשחַ ט אֹ תוֹ ַעל י ֶֶר ְך הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ צָ פֹ נָה ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה וְ זָ ְר ּ
אַ הֲ רֹן הַ כּ ֹהֲ נִ ים אֶ ת ָ ּדמוֹ ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ָס ִביב:

קֳדם יְ ָי וְ יִ זְ ְרקוּן
יה ַעל ִצ ָ ּדא ְד ַמ ְד ְּבחָ א צִ ּפ ּונָא ָ
ָת ּ
)יא( יִ כּ וֹ ס י ֵ

יה ַעל ַמ ְד ְּבחָ א ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר:
ְּבנֵי אַ הֲ רֹן ָּכהֲ ַניָּא יָת ְ ּד ֵמ ּ

ֹאשוֹ וְ אֶ ת ּ ִפ ְדרוֹ וְ ָע ַר ְך הַ כּ ֹהֵ ן אֹ ָתם ַעל הָ ֵעצִ ים
נְתחָ יו וְ אֶ ת ר ׁ
)יב( וְ נִ ּ ַתח אֹ תוֹ ִל ָ
ֹאשוֹ וְ אֶ ת ּ ִפ ְדרוֹ וְ ָע ַר ְך
שר ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ) :יב( וְ נִ ּ ַתח אֹ תוֹ ִלנְ ָתחָ יו וְ אֶ ת ר ׁ
אֲ ׁ ֶשר ַעל הָ אֵ ׁש אֲ ׁ ֶ
יה
יש ּ
יה ְלאֶ ְברוֹ ִהי וְ יָת ֵר ׁ ֵ
ָת ּ
שר ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ) :יב( וִ יפַ ּ ֵלג י ֵ
הַ כּ ֹהֵ ן אֹ ָתם ַעל הָ ֵעצִ ים אֲ ׁ ֶשר ַעל הָ אֵ ׁש אֲ ׁ ֶ
יה וְ י ְַס ַ ּדר ַּכהֲ נָא י ְָתהוֹ ן ַעל אָ ַע ּיָא ִ ּדי ַעל אֶ ּ ׁ ָש ָתא ִ ּדי ַעל ַמ ְד ְּבחָ א:
וְ יָת ּ ַת ְר ּ ֵב ּ

)יג( וְ הַ ּקֶ ֶרב וְ הַ ְּכ ָר ַעיִ ם יִ ְרחַ ץ ַּב ּ ָמיִ ם וְ ִה ְק ִריב הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ת הַ כּ ֹל וְ ִה ְק ִטיר הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחָ ה
הוא ִא ּ ׁ ֵ
שה ֵריחַ נִ יחֹחַ לַ יהֹוָ ה) :יג( וְ הַ ּקֶ ֶרב וְ הַ ְּכ ָר ַעיִ ם יִ ְרחַ ץ ַּב ּ ָמיִ ם וְ ִה ְק ִריב הַ כּ ֹהֵ ן
עֹלָ ה ּ
שה ֵריחַ נִ יחֹחַ לַ יהֹוָ ה) :יג( וְ גַ ָ ּוא ו ְּכ ָר ַעיָּא יְ חַ ּ ֵלל ְּב ַמ ּיָא
הוא ִא ּ ׁ ֵ
אֶ ת הַ כּ ֹל וְ ִה ְק ִטיר הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחָ ה עֹלָ ה ּ
וִ יקָ ֵרב ַּכהֲ נָא יָת כּ וֹ לָ א וְ י ּ ֵַסק ְל ַמ ְד ְּבחָ א עֲ לָ ָתא הוּא קֻ ְר ַּבן ְ ּד ִמ ְתקַ ּ ֵבל ְּב ַרעֲ וָ א קֳ ָדם יְ ָי:

)יד( וְ ִאם ִמן הָ עוֹ ף עֹלָ ה קָ ְר ָּבנוֹ לַ יהֹוָ ה וְ ִה ְק ִריב ִמן הַ ּת ִֹרים אוֹ ִמן ְּבנֵי הַ ּיוֹ נָה אֶ ת
קָ ְר ָּבנוֹ ) :יד( וְ ִאם ִמן הָ עוֹ ף עֹלָ ה קָ ְר ָּבנוֹ לַ יהֹוָ ה וְ ִה ְק ִריב ִמן הַ ּת ִֹרים אוֹ ִמן ְ ּב ֵני הַ ּיוֹ נָה אֶ ת
קָ ְר ָּבנוֹ :

ֵיה:
קֳדם יְ ָי וִ יקָ ֵרב ִמן ׁ ַש ְפנִ י ַנ ּיָא אוֹ ִמן ְּבנֵי יוֹ נָה יָת קֻ ְר ָּבנ ּ
ֵיה ָ
)יד( וְ ִאם ִמן עוֹ פָ א עֲ לָ ָתא קֻ ְר ָּבנ ּ

ֹאשוֹ וְ ִה ְק ִטיר הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחָ ה וְ נִ ְמצָ ה ָדמוֹ
ומלַ ק אֶ ת ר ׁ
)טו( וְ ִה ְק ִריבוֹ הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ּ ָ
ֹאשוֹ וְ ִה ְק ִטיר הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחָ ה
ומלַ ק אֶ ת ר ׁ
ַעל ִקיר הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ) :טו( וְ ִה ְק ִריבוֹ הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ּ ָ
וְ נִ ְמצָ ה ָדמוֹ ַעל ִקיר הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ :

יה וְ י ּ ֵַסק ְל ַמ ְד ְּבחָ א וְ יִ ְת ְמצֵ י
יש ּ
ֵיה ַּכהֲ נָא ְל ַמ ְד ְּבחָ א וְ יִ ְמלוֹ ק יָת ֵר ׁ ֵ
)טו( וִ יקָ ְר ִבנ ּ

יה ַעל כּ וֹ ֶתל ַמ ְד ְּבחָ א:
ְד ֵמ ּ

רש"י
)יא( על ירך המזבח  -על צד המזבח :צפנה
לפני ה'  -ואין צפון בבמה:
)יד( מן העוף  -ולא כל העוף )קידושין כד(
לפי שנאמר תמים זכר בבקר בכשבים ובעזים
תמות וזכרות בבהמה ואין תמות וזכרות
בעופות יכול אף מחוסר אבר תלמוד לומר מן
העוף :תורים  -גדולים ולא קטנים :בני יונה
 קטנים ולא גדולים )חולין כב( :מן התוריםאו מן בני היונה  -פרט לתחלת הציהוב
שבזה ושבזה שהוא פסול שגדול הוא אצל בני
יונה וקטן אצל תורים:
)טו( והקריבו ) -חולין סה( אפי' פרידה אחת

יביא :הכהן ומלק ) -שם( אין מליקה בכלי
אלא בעצמו של כהן קוצץ בצפרנו ממול
העורף וחותך מפרקת עד שמגיע לסימנין
וקוצצן )שם כא( :ונמצה דמו  -לשון מיץ
אפים )משלי ל( .כי אפס המץ )ישעיה טז(.
כובש בית השחיטה על קיר המזבח והדם
מתמצה ויורד )זבחים סה( :ומלק והקטיר
ונמצה  -אפשר לומר כן מאחר שהוא מקטיר
הוא מוצה אלא מה הקטרה הראש בעצמו
והגוף בעצמו וכו' אף מליקה כן ופשוטו של
מקרא מסורס הוא ומלק והקטיר וקודם
הקטרה ונמצה דמו כבר:
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חק לישראל – פרשת ויקרא יום ג'
נביא

– ישעיה פרק מד' ג'-ז'

וב ְרכָ ִתי ַעל
רוחי ַעל ז ְַר ֶע ָך ּ ִ
)ג( ִּכי אֶ ָ ּצק ַמיִ ם ַעל צָ ֵמא וְ נוֹ זְ ִלים ַעל י ַָּב ׁ ָשה אֶ ּצֹק ּ ִ
ָ
צֶ אֱצָ אֶ יך) :ג( ארי כמא דמתיהבין מיא על ארע בית צחונא ומתנגדין על יבשתא כן אתן רוח קודשי
על בנך וברכתי על בני בנך:

חו ְּבבֵ ין חָ צִ יר ַּכעֲ ָר ִבים ַעל יִ ְבלֵ י ָמיִ ם:
וְ צָ ְמ ּ

)ד(
עסב כאילן דמשלח שרשוהי על נגדין דמיין:

)ד( ויתרבון צדיקיא רכיכין ומפנקין כלבלבי

וב ׁ ֵשם
ֹאמר לַ יהֹוָ ה אָ נִ י וְ זֶה יִ ְק ָרא ְב ׁ ֵשם יַעֲ קֹב וְ זֶה יִ ְכ ּתֹב יָדוֹ לַ יהֹוָ ה ּ ְ
)ה( זֶה י ַ
יִ שְׂ ָראֵ ל יְ כַ ּנֶה) :ה( דין יימר מדחליא דיי אנא ודין יצלי בשום יעקב ודין יקריב קורבנה קדם יי ובשמא
דישראל יתקרי:

אשוֹ ן וַ אֲנִ י אַ חֲרוֹ ן
)ו( כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה ֶמלֶ ְך יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ֹגאֲלוֹ יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת אֲ נִ י ִר ׁ
ומ ַּב ְל ָע ַדי אֵ ין ֱ
ִּ
אל ִֹהים) :ו( כדנן אמר יי מלכא דישראל ופרקה יי צבאות אנא הוא דמלקדמין אף
עלמי עלמיא דילי אינון ובר מני לית אלה:

אֲשר
ומי ַעם עוֹ לָ ם וְ אֹ ִת ּיוֹ ת וַ ׁ ֶ
ידהָ וְ י ְַע ְרכֶ הָ ִלי ִמ ּשֹ ּ ִ
ומי כָ מוֹ נִ י יִ ְק ָרא וְ יַגִּ ֶ
)ז( ּ ִ
ידו לָ מוֹ ) :ז( ומן כותי דין ערעינה ויחוינה ויסדרינה קדמי משויותי עמא דמן עלמא
ּ ָתבֹאנָה יַגִּ ּ
ודאתין ודעתידין למיתי יחוון לנא:

רש"י
)ג( כי אצק מים על צמא  -כמו שאני יוצק
מים על צמא כן אצק רוחי על זרעך:
)ד( וצמחו בבין חציר  -בתוך עמלק על ידי
גרים שיתוספו עליהם ,בין חציר הוא עמלק
שנאמר עליו והיתה נוה תנים חציר לבנות
יענה )ישעיהו ד(:
)ה( זה יאמר לה' אני  -אלו צדיקים גמורים.
וזה יקרא בשם יעקב  -אלו קטנים בני
רשעים .זה יכתוב ידו לה'  -אלו בעלי

כתובים

תשובה .ובשם ישראל יכנה  -אלו הגרים
מעכו"ם כך שנויה באבות דרבי נתן:
)ז( ומי כמוני יקרא  -ומי יקרא שהוא כמוני
ויגיד ויערוך לי את כל מה שהיה משומי עם
עולם ועד עתה .עם עולם  -כל בריות.
ואותיות  -דברי מופת .ואשר תבאנה  -ואת
העתידות לבא יגידו כמו שאני עושה עתה
שעדיין לא חרב הבית ולא גליתם ולא נולד
כורש ואני מבשר אתכם עליו:

 -משלי כא' כה'-כט'

אֲנו י ָָדיו לַ עֲ שׂ וֹ ת:
ּ ַתאֲ וַ ת ָעצֵ ל ְּת ִמ ֶ
נו ִּכי ֵמ ּ
ית ּ ּ

)כה(
אידין דעבדין עבדתא:

)כה( רגתא דעטלא ממיתא ליה דלא צבין

ָּכל הַ ּיוֹ ם ִה ְתאַ וָ ּה ַתאֲ וָ ה וְ צַ ִ ּדיק יִ ּ ֵתן וְ לֹא י ְַחשׂ ְך:

)כו(
ולא מחשך:

נו:
זֶבַ ח ְר ׁ ָש ִעים ּתוֹ ֵעבָ ה אַ ף ִּכי ְבזִ ּ ָמה יְ ִביאֶ ּ ּ

)כז(
דבעברתא מיתי ליה:

יש ׁשוֹ ֵמ ַע לָ נֶצַ ח יְ ַד ּ ֵבר:
ֵעד ְּכז ִָבים יֹאבֵ ד וְ ִא ׁ

)כח(
שריראית ממלל:

)כו( כל יומא ראג רגתא וצדיקא יהב

)כז( דבחא דרשיעי מרחק הוא מטול

)כח( סהדא דכדבותא יאבד וגברא שמועא
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חק לישראל – פרשת ויקרא יום ג'
הוא
יש ָר ׁ ָשע ְּבפָ נָיו וְ י ׁ ָ
הֵ ֵעז ִא ׁ
ָשר ּ

)כט(
רשיעא ותריצא הוא מתקן אורחיה:

י ִָכין

}י ִָבין{

ַּד ְרכּ ֹיו

} ַּד ְרכּ וֹ {:

)כט( מחציף אפוי גברא

רש"י
)כו( וצדיק יתן  -כל צרכי ביתו שהקב"ה
מזמן לו:
)כז( אף כי בזמה יביאנו  -וכ"ש כשהוא
מביאו להרשיעו ובעצה רעה כגון קרבנות
בלעם ובלק שלא היו מביאים אלא לקלל את

משנה

ישראל:
)כח( ואיש שומע  -שקבל מה שכתוב בתורה
לא תענה ברעך וגו' )שמות כ( .לנצח  -תמיד:
)כט( העז איש רשע בפניו  -הרשע מרא'
עזותו בשעת כעסו .בפניו  -מלשון אף:

 -כתובות פרק ח'

לו לָ ּה נְ כָ ִסים ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ִת ְתאָ ֵרס ,מוֹ ִדים ֵּבית ׁ ַש ּ ַמאי ּובֵ ית ִה ֵּלל
)א( הָ ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶש ּנ ְָפ ּ
לו לָ הּ ִמ ּ ׁ ֶשנִּ ְתאָ ְרסָ הֵּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםִּ ,ת ְמכּ וֹ ר,
ׁ ֶש ּמוֹ כֶ ֶרת וְ נוֹ ֶתנֶת וְ קַ ּיָם .נ ְָפ ּ
ּובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,לֹא ִת ְמכּ וֹ ר .אֵ לּ ּו וָ אֵ לּ ּו מוֹ ִדיםֶ ׁ ,ש ִאם ָמכְ ָרה וְ נ ְָתנָה ,קַ יָּם.
רו ִל ְפנֵי ַר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל ,הוֹ ִאיל וְ ָזכָ ה בָ ִא ּ ׁ ָשה ,לֹא יִ זְ ּ ֶכה
הודה ,אָ ְמ ּ
אָ ַמר ַר ִּבי יְ ּ ָ
ינו אֶ ת
נו בוֹ ִׁשין ,אֶ ָּלא ׁ ֶשאַ ּ ֶתם ְמ ּגַ ְלגְּ ִלין ָעלֵ ּ
בַ נְּ כָ ִסים .אָ ַמר לָ הֶ ןַ ,על הַ ח ֲָד ִׁשים אָ ּ
לו לָ ּה ִמ ּ ׁ ֶשנִּ ּ ֵ ׂשאת ,אֵ לּ ּו וָ אֵ לּ ּו מוֹ ִדים ׁ ֶש ִאם ָמ ְכ ָרה וְ נ ְָתנָה ׁ ֶשהַ ַּב ַעל
הַ יְ ׁ ָשנִ ים .נ ְָפ ּ
מוֹ צִ יא ִמ ּיַד הַ ָּלקוֹ חוֹ תַ .עד ׁ ֶשלּ ֹא נִ ּ ֵ ׂשאת וְ נִ ּ ֵ ׂשאתַ ,ר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמרִ ,אם
רו ִל ְפנֵי ַר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל,
ָמ ְכ ָרה וְ נ ְָתנָה ,קַ יָּם .אָ ַמר ַר ִּבי חֲנִינָא ֶּבן עֲ ִקיבָ א ,אָ ְמ ּ
נו בוֹ ִׁשין,
הוֹ ִאיל וְ ָזכָ ה בָ ִא ּ ׁ ָשה ,לֹא יִ זְ ּ ֶכה בַ ּנְכָ ִסים .אָ ַמר לָ הֶ םַ ,על הַ ח ֲָד ִׁשים אָ ּ
ינו אֶ ת הַ יְ ׁ ָשנִ ים:
אֶ ָּלא ׁ ֶשאַ ּ ֶתם ְמגַ ְלגְּ ִלים ָעלֵ ּ
רע"ב ) -א( האשה .עד שלא תתארס -
ונתארסה :ב"ש אומרים תמכור  -בעודה
ארוסה ,אבל משנישאת לא :הואיל וזכה
באשה  -שהיא ארוסתו :לא יזכה בנכסים -
בתמיה :על החדשים  -שנפלו לה משנישאת

אנו בושין מה ראו חכמים לומר אם מכרה
ונתנה הבעל מוציא מיד הלקוחות ,אלא
שאתם מגלגלים עלינו נכסים שנפלו לה
בעודה ארוסה לומר שאם מכרה מכרה בטל
לפי שזכה בהם הבעל:

דועים לַ ַּב ַעל ,לֹא ִת ְמכּ וֹ ר.
)ב( ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן חוֹ לֵ ק ֵּבן נְ כָ ִסים ִלנְ כָ ִסים .נְ כָ ִסים הַ יְ ּ ִ
דועים לַ ַּב ַעל ,לֹא ִת ְמכּ וֹ ר .וְ ִאם ָמ ְכ ָרה
וְ ִאם ָמ ְכ ָרה וְ נ ְָתנָהָּ ,בטֵ לֶ ׁ .שאֵ ינָן יְ ּ ִ
וְ נ ְָתנָה ,קַ ּיָם:
רע"ב ) -ב( נכסים ידועים לבעל ונכסים
שאין ידועים  -אית דמפרשים נכסים
ידועים ,מקרקעי .ושאין ידועים ,מטלטלי.
ואית דאמרי ,אלו ואלו ידועים הם .ואלו הם
שאינם ידועים ,כל שהיא יושבת כאן ונפלו לה
נכסים במדינת הים .ופסק ההלכה ,בין

נכסים שנפלו לה עד שלא תתארס ובין שנפלו
לה משנתארסה אם מכרה אותם אחר
שנישאת הבעל מוציא מיד הלקוחות פירות
בחייה וגוף הקרקע לאחר מיתתה .והלכה
כר"ש שחולק בין נכסים הידועים לבעל
לנכסים שאינם ידועים:

לושין ִמן
הוא אוֹ כֵ ל ּ ֵפרוֹ תֵ ּ .פרוֹ ת הַ ְּת ּ ִׁ
לו לָ ּה ְּכסָ ִפים ,יִ ָּלקַ ח ָּבהֶ ן קַ ְרקַ ע וְ ּ
)ג( נ ְָפ ּ
הוא אוֹ כֵ ל ּ ֵפרוֹ ת .וְ הַ ְמחֻ ָּב ִרין ַּב ּקַ ְרקַ ע ,אָ ַמר ַר ִּבי
הַ ּקַ ְרקַ ע ,יִ ָּלקַ ח ָּבהֶ ן קַ ְרקַ ע וְ ּ
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ֵמ ִאירָ ׁ ,ש ִמין אוֹ ָתן ַּכ ּ ָמה הֵ ן י ִָפין ְּבפֵ רוֹ ת וְ כַ ּ ָמה הֵ ן י ִָפין ְּבלֹא פֵ רוֹ ת ,וְ הַ ּמוֹ ָתר,
הוא אוֹ כֵ ל ּ ֵפרוֹ ת .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,הַ ְמחֻ ָּב ִרין לַ ּקַ ְרקַ עֶ ׁ ,שלּ וֹ .
יִ ָּלקַ ח ָּבהֶ ן קַ ְרקַ ע וְ ּ
הוא אוֹ כֵ ל ּ ֵפרוֹ ת:
וְ הַ ְּת ּ ִׁ
לושין ִמן הַ ּקַ ְרקַ עֶ ׁ ,ש ָּל ּה ,וְ יִ ָּלקַ ח ָּבהֶ ן קַ ְרקַ ע וְ ּ
רע"ב ) -ג( שמין אותן  -דקסבר מה שגדל
ברשותו הוו פירות ומה שלא גדל ברשותו הוי
קרן .ולפיכך מה שדמי הקרקע יקרים עכשיו
בשביל תבואה זו ,הוי קרן ,וצריך ליתן לה

דמים וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירותיה:
וחכמים אומרים  -אף אלו שלא גדלו
ברשותו תורת פירות נתנו בהם ,הואיל
והקרקע קיימא לה .והלכה כחכמים:

)ד( ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרְ ,מקוֹ ם ׁ ֶשיִ ּ ּ ָפה כֹחוֹ ִּבכְ נִ יסָ ָת ּה ,הוֹ ַרע כּ ֹחוֹ ִּביצִ יאָ ָת ּהְ .מקוֹ ם
חֻב ִרין לַ ּקַ ְרקַ ע,
ׁ ֶשהוֹ ַרע כּ ֹחוֹ ִּב ְכנִ יסָ ָת ּה ,יִ ּ ָפה ֹכחוֹ ִּביצִ יאָ ָת ּהֵ ּ .פרוֹ ת הַ ְמ ָּ
לושין ִמן הַ ּקַ ְרקַ עִּ ,ב ְכנִ יסָ ָת ּה ׁ ֶש ָּלהּ
וביצִ יאָ ָת ּה ׁ ֶש ָּלה .וְ הַ ְּת ּ ִׁ
ִּב ְכנִ יסָ ָת ּה ׁ ֶשלּ וֹ ּ ִ
וביצִ יאָ ָת ּה ׁ ֶשלּ וֹ :
ִּ
רע"ב ) -ד( ביציאתה  -אם בא לגרשה:
פירות המחוברים לקרקע בכניסתה שלו -
כלומר בשעת נפילתן שלו ,כדברי חכמים.
ואיכא בין חכמים לר"ש פירות המחוברין

בשעת יציאה ,דלא איירי בהו חכמים ולית
להו הא דאמר ר"ש ביציאתה שלה דקסברי,
מה שגדל ברשותו שלו .והלכה כר"ש:

הוא אוֹ כֵ ל
לו לָ ּה עֲ בָ ִדים ּ ְׁ
רו וְ יִ ָּלקַ ח ָּבהֶ ן קַ ְרקַ ע וְ ּ
ושפָ חוֹ ת זְ קֵ נִ ים ,יִ ּ ָמ ְכ ּ
)ה( נ ְָפ ּ
ּ ֵפרוֹ תַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר ,לֹא ִת ְמכּ וֹ ר ִמ ְפנֵי ׁ ֶשהֵ ן ְׁשבָ ח ֵּבית אָ ִביהָ .
הוא אוֹ כֵ ל
לו לָ ּה ז ִ
רו לָ ֵעצִ ים וְ יִ ָּלקַ ח ָּבהֶ ן קַ ְרקַ ע וְ ּ
ֵיתים ּוגְ פָ נִ ים זְ קֵ נִ ים ,יִ ּ ָמ ְכ ּ
נ ְָפ ּ
הודה אוֹ ֵמר ,לֹא ִת ְמכּ וֹ ר ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהֵ ן ְׁשבָ ח ּ ֵבית אָ ִביהָ  .הַ ּמוֹ צִ יא
ּ ֵפרוֹ תַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
הוֹ צָ אוֹ ת ַעל נִ ְכסֵ י ִא ְׁש ּתוֹ  ,הוֹ צִ יא הַ ְר ּ ֵבה וְ אָ כַ ל ִק ְמ ָעאִ ,ק ְמ ָעא וְ אָ כַ ל הַ ְר ּ ֵבהַ ,מה
ּ ׁ ֶשהוֹ צִ יא הוֹ צִ יאַ ,מה ּ ׁ ֶשאָ כַ ל אָ כַ ל .הוֹ צִ יא וְ לֹא אָ כַ ל ,יִ ּ ׁ ָשבַ ע ַּכ ּ ָמה הוֹ צִ יא וְ יִ ּטוֹ ל:
רע"ב ) -ה( רבן שמעון בן גמליאל אומר
לא תמכור  -יכולה היא לעכב .והלכתא
כוותיה :רבי יהודה אומר לא תמכור -
והלכתא כוותיה :קימעא  -דבר מועט
ואפילו כל שהוא :ישבע כמה הוציא ויטול -
ושבועה זו כעין של תורה היא ,והני מילי,
שהיה השבח כנגד ההוצאה או יותר ,אבל אם

היתה ההוצאה יתירה על השבח ישבע שבועת
התורה שהוציא כנגד השבח ויטול כנגד השבח
בלבד והשאר יפסיד .וכל זה כשגירשה הבעל,
אבל אם מרדה היא ,בין אכל הבעל בין לא
אכל ,ישבע כמה הוציא ויטול כנגד השבח.
ובנכסי צאן ברזל ,כל השבח של בעל,
דאמרינן אם הוסיפו הוסיפו לו:

לו לָ ּה נְ כָ ִסים ,מוֹ ִדים ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי ּובֵ ית ִה ֵּלל ׁ ֶש ּמוֹ כֶ ֶרת
)ו( ׁשוֹ ֶמ ֶרת יָבָ ם ׁ ֶש ּנ ְָפ ּ
ובנְ כָ ִסים הַ ּנִכְ נ ִָסין וְ הַ ּיוֹ צְ ִאין ִע ּ ָמ ּה,
וְ נוֹ ֶתנֶת וְ קַ יָּםֵ .מ ָתהַ ,מה יַּעֲ שׂ ּו ִב ְכתֻ ָּב ָת ּה ּ ִ
ֹקו יוֹ ְר ׁ ֵשי הַ ַּב ַעל ִעם יוֹ ְר ׁ ֵשי הָ אָ בּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים,
ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםַ ,י ֲחל ּ
נְ כָ ִסים ְּבחֶ זְ קָ ָתןְּ ,כתֻ ָּבה ְּבחֶ זְ קַ ת יוֹ ְר ׁ ֵשי הַ ַּב ַעל ,נְ כָ ִסים הַ נִּ ְכנ ִָסים וְ הַ ּיוֹ צְ ִאים ִע ּ ָמ ּה
ְּבחֶ זְ קַ ת יוֹ ְר ׁ ֵשי הָ אָ ב:
רע"ב ) -ו( שנפלו לה נכסים  -מבית
אביה ,בעודה שומרת יבם :מה יעשו
בכתובתה  -מנה ומאתים ותוספת ונדוניא
שהכניסה לו וקיבל עליו אחריות :ובנכסים
הנכנסין והיוצאין  -נכסי מלוג ,שכשהיא

נכנסת נכנסים עמה וכשיוצאת מבעלה
יוצאים עמה :בית שמאי אומרים יחלוקו
יורשי הבעל עם יורשי האב  -דספק נשואה
ליבם היא וזוכה בחצי ירושתה מספק :נכסים
בחזקתן  -נכסי צאן ברזל בחזקתן .ולא
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אתפרש בחזקת מי ,אי בחזקת יורשי הבעל
הואיל ואחריותן עליו ,אי בחזקת יורשי האשה

שהיו שלה .ובפ"ד מיבמות תמצא המשנה
הזאת:

לושין ִמן
הוא אוֹ כֵ ל ּ ֵפרוֹ תֵ ּ .פרוֹ ת הַ ְּת ּ ִׁ
)ז( ִהנִּ יחַ אָ ִחיו ָמעוֹ ת ,יִ ָּלקַ ח ָּבהֶ ן קַ ְרקַ ע וְ ּ
הוא אוֹ כֵ ל ּ ֵפרוֹ ת .הַ ְמחֻ ָּב ִרין ַּב ּקַ ְרקַ ע ,אָ ַמר ַר ִּבי
הַ ּקַ ְרקַ ע ,יִ ָּלקַ ח ָּבהֶ ן קַ ְרקַ ע וְ ּ
ֵמ ִאירָ ׁ ,ש ִמין אוֹ ָתן ַּכ ּ ָמה הֵ ן י ִָפין ְּבפֵ רוֹ ת וְ כַ ּ ָמה הֵ ן י ִָפין ְּבלֹא פֵ רוֹ ת ,וְ הַ ּמוֹ ָתר,
הוא אוֹ כֵ ל ּ ֵפרוֹ ת .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםֵ ּ ,פרוֹ ת הַ ְמחֻ ָּב ִרים
יִ ָּלקַ ח ָּבהֶ ן קַ ְרקַ ע וְ ּ
הוא ,זָכָ ה.
ַּב ּקַ ְרקַ עֶ ׁ ,שלּ וֹ  .וְ הַ ְּת ּ ִׁ
לושין ִמן הַ ּקַ ְרקַ עָּ ,כל הַ ּקוֹ ֵדם זָכָ ה בָ הֶ ן .קָ ַדם ּ
הוא אוֹ כֵ ל ּ ֵפרוֹ תְּ .כנָסָ ּה ,ה ֲֵרי ִהיא ְכ ִא ְׁש ּתוֹ
קָ ְד ָמה ִהיא ,יִ ָּלקַ ח ָּבהֶ ן קַ ְרקַ ע וְ ּ
אשוֹ ן:
וב ְלבַ ד ׁ ֶש ְּתהֵ א ְכתֻ ָּב ָת ּה ַעל נִ ְכסֵ י בַ ְעלָ ּה הָ ִר ׁ
ְלכָ ל ָ ּדבָ רִ ּ ,
רע"ב ) -ז( ילקח בהן קרקע  -לפי
שכתובתה על נכסי בעלה הראשון ,לפיכך
נכסי המת אחראין לכתובתה אלא שהיבם
אוכל פירות אם מיבם אותה ,וסבר מטלטלי
משתעבדי לכתובה :שמין אותם  -דכל מה
שגדל ברשות המת אחראין לכתובה :וחכמים
אומרים פירות המחוברים לקרקע שלו -
בגמרא פריך ,והא כל נכסיו אחראין וערבאין
לכתובה ,ומשני ,תני שלה :כל הקודם זכה -
קסברי ,מטלטלי לכתובה לא משתעבדי
אא"כ תפסה .ומחיים דבעל בעינן תפיסה.

והוא הדין נמי דפליגי אכספים ,דמאי שנא
כספים מפירות תלושין .והלכה כחכמים :הרי
היא כאשתו  -שמגרשה בגט ,ומחזירה .ולא
אמרינן ויבמה אמר רחמנא ועדיין יבומין
ראשונים עליה ולא תסגי לה בגט .והכי נמי
כשגירשה הוה אמינא מצוה דרמיא רחמנא
עליה הא קעבדה ,ותיקו עליה באיסור אשת
אח ולא מצי להחזירה ,קמ"ל דאמר רחמנא
)דברים כ"ה( ולקחה לו לאשה ,כיון שלקחה
הרי היא כאשתו:

ֹאמר לָ הּ  ,הֲ ֵרי ְכתֻ ָּב ִת ְ
יך מֻ ּנַחַ ת ַעל הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן ,אֶ ָּלא ָּכל נְכָ סָ יו אַ ח ֲָר ִאין
)ח( לֹא י ַ
ְ
ֹאמר אָ ָדם ְל ִא ְׁש ּתוֹ ֲ ,ה ֵרי ְכתֻ ָּב ִתיך מֻ ּנַחַ ת ַעל הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן אֶ ָּלא
ִל ְכתֻ ָּב ָת ּה) .וְ כֵ ן לֹא י ַ
יר ּה ,הֲ ֵרי
ָּכל נְ כָ סָ יו אַ ח ֲָר ִאין ִל ְכתֻ ָּב ָת ּה(ּ .גֵ ְר ׁ ָש ּה ,אֵ ין לָ הּ אֶ ָּלא ְכתֻ ָּב ָת ּה .הֶ חֱזִ ָ
ִהיא ְּככָ ל הַ ּנ ִָׁשים וְ אֵ ין לָ ּה אֶ ָּלא ְכתֻ ָּב ָת ּה ִּב ְלבָ ד:

רע"ב ) -ח( כל נכסיו  -שירש מאחיו,
אחראין לכתובתה :גירשה אין לה אלא
כתובה  -אבל כל זמן שלא גירש היו כל
הנכסים משועבדים לה :הרי היא ככל הנשים
 שהמגרש את אשתו ומחזירה ,על מנתואצטריך
החזירה.
הראשונה
כתובה

גמרא

לאשמועינן הא ביבמה ,דלא תימא אשתו היא
דאיהו כתב לה כתובה מממונו ,אבל יבמתו
דלאו איהו כתב לה אלא נכסי בעלה הראשון
הוא דהוו אחראין וערבאין ,היכא דגרשה
ואהדרה .אימא כתובתה מיניה ,קמשמע לן:

 -כתובות דף פב' ע"ב

החזירה מאי קא משמע לן תנינא המגרש את האשה ומחזירה על מנת
כתובה ראשונה מחזירה מהו דתימא אשתו הוא דאיהו כתב לה כתובה
מיניה אבל יבמתו דלא איהו כתב לה היכא דגרשה ואהדרה אימא
כתובתה מיניה קא משמע לן :אמר רב יהודה בראשונה היו כותבין
לבתולה מאתים ולאלמנה מנה והיו מזקינין ולא היו נושאין נשים עד שבא
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שמעון בן שטח ותיקן כל נכסיו אחראין לכתובתה :תניא נמי הכי בראשונה
היו כותבין לבתולה מאתים ולאלמנה מנה והיו מזקינין ולא היו נושאין
נשים התקינו שיהיו מניחין אותה בבית אביה ועדיין כשהוא כועס עליה
אומר לה לכי אצל כתובתיך התקינו שיהיו מניחין אותה בבית חמיה
עשירות עושות אותה קלתות של כסף ושל זהב עניות היו עושות אותה
עביט של מימי רגלים ועדיין כשכועס עליה אומר לה טלי כתובתיך וצאי
עד שבא שמעון בן שטח ותיקן שיהא כותב לה כל נכסי אחראין לכתובתה:
רש"י על הגמרא
מאי קא משמע לן  -ביבמה :תנינא  -לה
באשתו ומאי אולמיה דיבמתו דאיצטריך
למיתנייה :דלית לה כתובה מיניה  -אלא על
נכסי בעלה הראשון :היו כותבין כו'  -ולא
היו משעבדים נכסיהן לאחריות הכתובה :ולא
היו נושאין נשים  -שלא היו רוצות לינשא
להם אמרו לכשימות או יגרש לא נמצא לגבות

זוהר

כלום שהיורשין יצניעו מעות של ירושה :בבית
חמיה  -בבית בעלה :עשירות  -שכתובתן
מרובה:קלתות  -כמין סל שמנחת על ראשה
ונותנת בה פלכיה לאחר שנתמלא הפלך טווי:
עביט  -למימי רגלים :טלי כתובתיך וצאי -
לפי שהיתה מיוחדת לכך :כל נכסי אחראין -
ולא ייחד לה כתובה במטלטלין:

– ויקרא דף ה' ע"ב

ּ ָתא חֲזִ יְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדבַ ר נ ָׁש ְמ ַת ּקֵ ן עוֹ בָ דוֹ י ַעל יְ ֵדי ְ ּדקָ ְר ְּבנָא ,כּ ָֹּלא ִא ְת ְּבסָ ם
הוא ִ ּד ְכ ִּתיב אָ ָדם ִּכי י ְַק ִריב
חודא ְׁש ִליםָ .
וְ ִא ְת ְק ַרב ,וְ ִא ְת ְק ׁ ָשר ָ ּדא ְּב ָדאְּ ,ביִ ּ ָ
הֲדא ּ
ִמ ּ ֶכםִּ .כי י ְַק ִריב ְלקַ ּ ְׁש ָרא ִמ ִ ּלין ַּכ ְדקָ א ֲחזֵי:
ֵיה לָ או קָ ְר ָּבן,
פוקֵ י ַמאן ְ ּדלָ א ִא ְתנְ ִסיבְּ ,דהָ א קָ ְר ָּבנ ּ
ּ ָתא חֲזִ י ,אָ ָדם ִּכי י ְַק ִריב ,לַ אֲ ּ
ילא ,וְ לָ א ְל ַת ּ ָתאִ .מ ּ ַמ ְׁש ַמע
יה) ,ס"א על ידיה( לָ א ְל ֵע ָּ
וב ְר ָּכאן לָ א ִמ ְׁש ּ ַת ְּכחָ ן ְלגַ ֵּב ּ
ִּ
יהו אָ ָדם ,וְ לָ א ִּב ְכלָ לָ א ְ ּדאָ ָדם
ִ ּד ְכ ִּתיב אָ ָדם ִּכי י ְַק ִריבָ ׁ ,שאנֵי הָ כָ אּ ְ ,דלָ או ִא ּ
ארי
ומ ֵ
מוםָ ּ ,
וש ִכ ּ ָ
הואְׁ ּ ,
יהו ּ ָפגִ ים ,וְ ִא ְק ֵרי ַּב ַעל ּ
ינְתא לָ א ׁ ַש ְריָא ָעלוֹ ִהיְּ ,בגִ ין ְ ּד ִא ּ
ּ
מומא ִא ְת ַרחֲקָ א ִמכּ ָֹּלאָּ ,כל ׁ ֶש ּ ֵכן ְל ַמ ְד ְּבחָ א ְלקָ ְרבָ א קָ ְר ְּבנָא:
ְ ּד ּ ָ
ְ
ובגִ ינֵי ַּכך ְּכ ִתיב,
יהוא אוֹ כָ חָ ןּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,ויקרא ט( וַ ּ ֵתצֵ א אֵ ׁש ִמ ִ ּל ְפנִ י יְ ָיְ ּ .
ונ ָָדב וַ ִ
אֲב ּ
נוק ָּבא ,הַ אי ֲחזֵי ְלקָ ְרבָ א
חו ְ ּדכַ ר וְ ּ ְ
אָ ָדם ִּכי י ְַק ִריב ִמ ּ ֶכם קָ ְר ָּבן לַ יְ ָי ,אָ ָדם ְ ּד ִא ְׁש ְּתכָ ּ
קָ ְר ְּבנָא ָ ּדא ,ולָ א אָ ח ֳָרא:
מוהָ ְלנ ָָדב וַ ִ
וְ אָ ַמר ִר ִּבי אַ ָּבא ,אַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּד ּ ְ
הוא
יהוא ְּב ִמ ָּלה אָ ח ֳָרא ,הָ ִכי ּ
אֲב ּ
אוק ּ
יה ִא ְת ָּב ְרכָ ן ִע ָּלאֵ י
הוא ִמ ָּכל קָ ְר ְּבנִ ין ְ ּד ָע ְל ָמאְּ ,ד ָעלֵ ּ
ודאי .אֲבָ ל ְקט ֶֹרתִ ,ע ָּלאָ ה ּ
ַּ
ינון ְלקָ ְרבָ א,
יהו ְל ֵע ָּ
זון ִא ּ ּ
ילא ִמ ָּכל קָ ְר ְּבנִ ין לָ א ִא ְתחָ ּ
וְ ַת ּ ָתאֵ י .וְ קָ ְר ְּבנָא ָ ּדא ְ ּד ִא ּ
כון
ֲזוןָּ ,כל ׁ ֶש ּ ֵכן ְל ִמ ִ ּלין ִע ָּל ִאיןּ ְ ,דיִ ְת ָּב ְר ּ
יבוְ ,לקָ ְר ָּבנָא לָ א ִא ְתח ּ
ְ ּדהָ א לָ א ִא ְתנְ ִס ּ
יהו:
ַעל יְ ַדיְ ּ
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אֲמאיְ .ל ַּבר נ ָׁש ְ ּדאָ ָתא קָ ֵמי
ימא וַ ּ ֵתצֵ א אֵ ׁש ִמ ִ ּל ְפנֵי יְ ָי וַ ּתֹאכַ ל אוֹ ָתםַ ,
וְ ִאי ּ ֵת ָ
יתא,
ית ּה ,וְ יִ ְׁש ֵרי ָּב ּה ְּב ַמ ְטרוֹ נִ ָ
יתאְ ,לבַ ּ ְׂש ָרא לָ ּה ְ ּדהָ א ַמ ְל ָּכא אָ ֵתי ְלבֵ ָ
ַמ ְטרוֹ נִ ָ
ארי
יהו ָמ ֵ
הוא ַּבר נ ָׁש ְ ּד ִא ּ
ְל ֶמ ְח ֵ ּדי ִע ּ ָמ ּה .אָ ָתא ְלקָ ֵמי ַמ ְל ָּכא ,חָ ָמא ַמ ְל ָּכא הַ ּ
יעול
הוא יְ קָ ָרא ִ ּד ִ
ְ ּד ּ ִ
יליּ ְ ,ד ַעל יְ דוֹ י ְ ּדהַ אי ּ ָפגִ יםִ ,א ּ
מומין .אָ ַמר ַמ ְל ָּכא ,לָ או ּ
יתא ְל ַמ ְל ָּכאֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּדחָ ָמאת ְ ּד ַמ ְל ָּכא
יתא ּ ֵב ָ
יתא .אַ ְ ּדהָ ִכי אַ ְת ְקנַת ַמ ְטרוֹ נִ ָ
ְל ַמ ְטרוֹ נִ ָ
הוא ַּבר נ ָׁש ּגָ ִרים ְל ִא ְס ּ ַת ְ ּלקָ א ַמ ְל ָּכא ִמי ּנ ָּהְּ ,כ ֵדין
הֲ וָ ה ז ּ ִַמין ְל ֵמ ֵ
יתי ְלגַ ָּב ּה ,וְ הַ ּ
הוא ַּבר נ ָׁש:
ידת ַמ ְטרוֹ נִ ָ
ּ ְפ ִק ַ
יתא ְלקָ ְטלָ א ְלהַ ּ
יתא ,וְ ִא ְת ּ ַת ְּקנַת
יהו ,חַ ָ ּדת ַמ ְטרוֹ נִ ָ
וקט ֶֹרת ִּב ַ
יהואְ ּ ,
אלו נ ָָדב וַ ִ
ידיְ ּ
אֲב ּ
ַּכ ָך ְּבזִ ְמנָא ְ ּד ָע ּ
מומין ,לָ א
ארי ְ ּד ּ ִ
ימיןָ ,מ ֵ
ינון ּ ֻג ְב ִרין ּ ְפגִ ִ
ְלקַ ְּבלָ א ְל ַמ ְל ָּכאֵ ּ .כיוָ ן ְ ּדחָ ָמא ַמ ְל ָּכא ִא ּ ּ
ֵיתי ְל ִמ ְׁש ֵרי ִע ּ ָמ ּה ,וְ ִא ְס ְּת ַּלק ַמ ְל ָּכא ִמ ּנ ָּהַּ .כד ח ֲַמת
יהו י ֵ
ָּב ָעא ַמ ְל ָּכא ְ ּד ַעל יְ ַדיְ ּ
יתא ִ ּד ְבגִ ינֵיהוֹ ן ִא ְס ּ ַת ָּלק ַמ ְל ָּכא ִמ ּנ ָּהִ ,מיַּד וַ ּ ֵתצֵ א אֵ ׁש ִמ ִ ּלפְ נֵי יְ ָי' וַ ּתֹאכַ ל
ַמ ְטרוֹ נִ ָ
אוֹ ָתם:
מומין ק ֳָדם ַמ ְל ָּכא,
יה ְ ּד ּ ִ
אר ּ
הוא ּ ָפגִ יםָ .מ ֵ
וכָ ל ָ ּדא ְּבגִ ין ְ ּד ַמאן ְ ּדלָ א ִא ְת ִ
נְסיב ּ
ימו .וְ ַעל ָ ּדא ְּכ ִתיב אָ ָדם ִּכי
דושה ְ ּד ַמ ְל ָּכא ִא ְס ּ ַת ָּלק ִמ ּנ ּ
ְק ּ ּ ׁ ָ
ֵיה ,וְ לָ א ׁ ַש ְריָא ִּב ְפגִּ ּ
ומאן ְ ּדלָ א ִא ְק ֵרי אָ ָדם לָ א י ְַק ִריב:
י ְַק ִריב ִמ ּ ֶכם קָ ְר ָּבןַ ,מאן ְ ּד ִא ְק ֵרי אָ ָדם י ְַק ִריבַ ּ ,

הלכה – הרמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק א'
)ז( כל קרבנות היחיד חייב באחריותן ובאחריות נסכיהן חוץ מן הנדבה וכל קרבנות
הצבור אינן חייבין באחריותן ולא באחריות נסכיהן ואם קרב הזבח חייבין באחריות
נסכיהם וקרבן יחיד שקבוע לו זמן הרי הוא כקרבן צבור ואינו חייב באחריותו:
)ח( כל עולת בהמה אינה באה אלא מן הזכרים בלבד והיא באה מן הכבשים ומן העזים
ומן הבקר בין גדולים בין קטנים ומן התורים ובני יונה ואחד בהן הזכר והנקבה:
)ט( החטאת באה מחמשת המינים האלו מן הזכרים ומן הנקבות מן הגדולים ומן
הקטנים:

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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