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חק לישראל – פרשת ויקרא יום ד'
תורה -

ויקרא פרק א'

)טז( וְ הֵ ִסיר אֶ ת מֻ ְראָ תוֹ ְּב ֹנצָ ָת ּה וְ ִה ְׁש ִל ְ
יך אֹ ָת ּה אֵ צֶ ל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ קֵ ְד ָמה אֶ ל ְמקוֹ ם
שן) :טז( וְ הֵ ִסיר אֶ ת מֻ ְראָ תוֹ ְ ּב ֹנצָ ָת ּה וְ ִה ְׁש ִל ְ
יך אֹ ָת ּה אֵ צֶ ל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ קֵ ְד ָמה אֶ ל ְמקוֹ ם הַ ָ ּד ׁ ֶשן:
הַ ָ ּד ׁ ֶ
אֲתר ְ ּדמוֹ ְׁש ִדין ִק ְט ָמא:
יה וְ יִ ְר ֵמי י ַָת ּה ִל ְס ַטר ַמ ְד ְּבחָ א ִקידו ָּמא לַ ַ
יה ְּבאו ְּכלֵ ּ
)טז( וְ יַעֲ ֵ ּדי ָית זְ פָ קֵ ּ

)יז( וְ ִׁש ּ ַסע אֹ תוֹ ִב ְכנָפָ יו לֹא יַבְ ִ ּדיל וְ ִה ְק ִטיר אֹ תוֹ הַ כּ ֹהֵ ן הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחָ ה ַעל הָ ֵעצִ ים
הוא ִא ּ ׁ ֵ
שה ֵריחַ נִ יחֹחַ לַ יהֹוָ ה) :יז( וְ ִׁש ּסַ ע אֹ תוֹ ִב ְכנָפָ יו לֹא ַי ְב ִ ּדיל
אֲ ׁ ֶשר ַעל הָ אֵ ׁש עֹלָ ה ּ
הוא ִא ּ ׁ ֵשה ֵריחַ נִ יחֹחַ לַ יהֹוָ ה:
וְ ִה ְק ִטיר אֹ תוֹ הַ כּ ֹהֵ ן הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחָ ה ַעל הָ ֵעצִ ים אֲ ׁ ֶשר ַעל הָ אֵ ׁש עֹלָ ה ּ
יה ַּכהֲ נָא ְל ַמ ְד ְּבחָ א ַעל אָ ַע ּיָא ִ ּדי ַעל אֶ ּ ׁ ָש ָתא עֲ לָ ָתא הוּא קֻ ְר ָּבן
ָת ּ
יש וְ י ּ ֵַסק י ֵ
גַדפוֹ ִהי לָ א י ְַפ ֵר ׁ
יה ְּב ְ
ָת ּ
)יז( וִ יפָ ֵריק י ֵ
קֳדם יְ ָי:
ְּד ִמ ְתקַ ּ ֵבל ְּב ַרעֲ וָ א ָ

ב )א( וְ נֶפֶ ׁש ִּכי ַת ְק ִריב קָ ְר ַּבן ִמנְ חָ ה לַ יהֹוָ ה סֹלֶ ת יִ ְהיֶה קָ ְר ָּבנוֹ וְ יָצַ ק ָעלֶ יהָ ׁ ֶש ֶמן
יה
ב נָה) :א( וְ נֶפֶ ׁש ִּכי ַת ְק ִריב קָ ְר ַּבן ִמנְ חָ ה לַ יהֹוָ ה סֹלֶ ת יִ ְהיֶה קָ ְר ָּבנוֹ וְ ָיצַ ק ָעלֶ ָ
וְ נ ַָתן ָעלֶ יהָ ְל ֹ
ׁ ֶש ֶמן וְ נ ַָתן ָעלֶ יהָ ְל ֹבנָה:

ֵיה וִ ִיריק עֲ לָ ּה ִמ ְׁשחָ א
קֳדם יְ ָי סו ְּל ּ ָתא יְ הֵ י קֻ ְר ָּבנ ּ
אֲרי יְ קָ ֵרב קֻ ְר ַּבן ִמנְ חָ ָתא ָ
)א( ֶו ֱאנ ַׁש ֵ

וְ יִ ּ ֵתן עֲ לָ ּה ְלבוֹ נְ ּ ָתא:

ומ ּ ׁ ַש ְמנ ָּה
הֱביאָ הּ אֶ ל ְּבנֵי אַ הֲ רֹן הַ כּ ֹהֲנִ ים וְ קָ ַמץ ִמ ּ ׁ ָשם ְמלֹא קֻ ְמצוֹ ִמ ּ ָס ְל ּ ָת ּה ּ ִ
)ב( וֶ ִ
ַעל ָּכל ְל ֹבנ ָָת ּה וְ ִה ְק ִטיר הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ת אַ זְ ָּכ ָר ָת ּה הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחָ ה ִא ּ ׁ ֵשה ֵריחַ נִ יחֹחַ לַ יהֹוָ ה:
ומ ּ ׁ ַש ְמנ ָּה ַעל ָּכל
ֶהֱביאָ ּה אֶ ל ְ ּבנֵי אַ הֲ רֹן הַ כּ ֹהֲנִ ים וְ קָ ַמץ ִמ ּ ׁ ָשם ְמלֹא קֻ ְמצוֹ ִמ ּ ָס ְל ּ ָת ּה ּ ִ
)ב( ו ִ
שה ֵריחַ נִ יחֹחַ לַ יהֹוָ ה) :ב( וְ יַיְ ִת ּנ ָּה ְלוָ ת ְּבנֵי
ְל ֹבנ ָָת ּה וְ ִה ְק ִטיר הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ת אַ זְ ָּכ ָר ָת ּה הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחָ ה ִא ּ ׁ ֵ
יה ִמ ּ ֻס ְל ּ ָת ּה ו ִּמ ּ ִמ ְׁשחַ ּה ַעל ָּכל ְלבוֹ נְ ּ ָת ּה וְ י ּ ֵַסק ַּכהֲ נָא יָת אַ ְד ַּכ ְר ּ ָת ּה
אַ הֲ רֹן ָּכהֲ ַנ ָ ּיא וְ יִ ְקמוֹ ץ ִמ ּ ַת ּ ָמן ְמלֵ י קֻ ְמצֵ ּ
קֳדם יְ ָי:
ְל ַמ ְד ְּבחָ א קֻ ְר ַּבן ְ ּד ִמ ְתקַ ּ ֵבל ְּב ַרעֲ וָ א ָ

שי יְ הֹוָ ה) :ג( וְ הַ ּנוֹ ֶת ֶרת
ולבָ נָיו ק ֶֹד ׁש קָ ָד ִׁשים ֵמ ִא ּ ׁ ֵ
)ג( וְ הַ ּנוֹ ֶת ֶרת ִמן הַ ּ ִמנְחָ ה ְלאַ ֲהרֹן ּ ְ
שי יְ הֹוָ ה) :ג( ו ְּד ִא ְׁש ּ ָתאַ ר ִמן ִמנְ חָ ָתא ְלאַ הֲ רֹן וְ ִל ְבנוֹ ִהי
ולבָ נָיו ק ֶֹד ׁש קָ ָד ִׁשים ֵמ ִא ּ ׁ ֵ
ִמן הַ ּ ִמנְ חָ ה ְלאַ הֲ רֹן ּ ְ
קוֹ ֶד ׁש קו ְּד ִׁשין ִמ ּקֻ ְר ָּב ַנ ּיָא ַדיְ ָי:

ור ִקיקֵ י
לולֹת ַּב ּ ׁ ֶש ֶמן ּ ְ
נור ֹסלֶ ת חַ לּ וֹ ת ַמ ּצֹת ְּב ּ
)ד( וְ ִכי ַת ְק ִרב קָ ְר ַּבן ִמנְ חָ ה ַמאֲ פֵ ה ַת ּ ּ
לולֹת
ַמצּוֹ ת ְמ ׁ ֻש ִחים ַּב ּ ׁ ָ
נור סֹלֶ ת חַ ּלוֹ ת ַמ ּצֹת ְּב ּ
ש ֶמן) :ד( וְ ִכי ַת ְק ִרב קָ ְר ַּבן ִמנְ חָ ה ַמאֲפֵ ה ַת ּ ּ
ירן
אֲרי ְּתקָ ֵריב קֻ ְר ַּבן ִמנְ חָ ָתא ַמאֲ פֵ ה ַת ּנו ָּרא סו ְּל ּ ָתא גְּ ִריצָ ן ּ ַפ ִּט ָ
מן) :ד( וַ ֵ
ַּב ּ ׁ ֶש ֶמן ּ ְור ִקיקֵ י ַמצּוֹ ת ְמ ׁ ֻש ִחים ַּב ּ ׁ ָש ֶ
יחין ִּב ְמ ׁ ָשח:
ְּד ִפילָ ן ִּב ְמ ׁ ָשח וְ ִא ְס ּפוּגִ ין ּ ַפ ִּט ִירין ִ ּד ְמ ִׁש ִ

רש"י
)טז( מוראתו  -מקום הרעי וזה הזפק:
בנצתה ) -ת"כ( עם בני מעיה ונוצה לשון
דבר המאוס כמו )איכה ד( כי נצו גם נעו וזה
שת"א באוכליה וזהו מדרשו של אבא יוסי בן
חנן שאמר נוטל את הקורקבן עמה ורז"ל
אמרו קודר סביב הזפק בסכין כעין ארובה
ונוטלו עם הנוצה שעל העור .בעולת בהמה
שאינה אוכלת אלא באבוס בעליה נאמר
והקרב והכרעים ירחץ במים והקטיר בעוף
שנזון מן הגזל נאמ' והשליך את המעים
שאכלו מן הגזל )וי"ר( :אצל המזבח קדמה -

מד )ת"כ( במזרחו של כבש :אל מקום הדשן
 מקום שנותנין שם תרומת הדשן בכל בוקרודישון מזבח הפנימי והמנורה וכולם נבלעים
שם במקומן )מעילה יב(:
)יז( ושסע  -אין שיסוע אלא ביד וכן הוא
אומר בשמשון )שופטים יד( וישסעהו כשסע
הגדי :בכנפיו ) -וי"ר( עם כנפיו אינו צריך
למרוט כנפי נוצתו :בכנפיו ) -שבת קה( נוצה
ממש והלא אין לך הדיוט שמריח ריח רע של
כנפים נשרפים ואין נפשו קצה עליו ולמה
אמר הכתוב והקטיר כדי שיהא המזבח שבע
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חק לישראל – פרשת ויקרא יום ד'
ומהודר בקרבנו של עני :לא יבדיל  -אינו
מפרקו לגמרי לב' חתיכות אלא קורעו מגבו.
)מנחות קיא( נא' בעוף ריח ניחוח ונאמר
בבהמה ריח ניחוח לומר לך אחד המרבה
ואחד הממעיט ובלבד שיכוין את לבו לשמים:
)א( ונפש כי תקריב  -לא נאמר נפש בכל
קרבנות נדבה אלא במנחה מי דרכו להתנדב
מנחה עני אמר הקב"ה מעלה אני עליו כאלו
הקריב נפשו :סלת יהיה קרבנו  -האומר הרי
עלי מנחה סתם מביא מנחת סלת )מנחות
קד( שהיא הראשונה שבמנחות ונקמצת כשהיא
סלת כמו שמפורש בענין .לפי שנאמרו כאן ה'
מיני מנחות וכולן באות אפויות קודם קמיצה
חוץ מזו לכך קרויה מנחת סלת :סלת  -אין
סלת אלא מן החטין )ת"כ( שנאמר )שמות
כט( סלת חטין ואין מנחה פחותה מעשרון
שנא' )ויקרא יד( ועשרון סלת למנחה עשרון
לכל מנחה :ויצק עליה שמן  -על כולה
)ת"כ( :ונתן עליה לבונה  -על מקצתה מניח
קומץ לבונה עליה לצד אחד ומה ראית לומר
כן שאין ריבוי אחר ריבוי בתורה אלא למעט
ד"א שמן על כולה מפני שהוא נבלל עמה
ונקמץ עמה כמ"ש מסלתה ומשמנה ולבונה
על מקצתה שאינה נבללת עמה ולא נקמצת
עמה שנאמר על כל לבונתה שלאחר שקמץ
מלקט את הלבונה כולה מעליה ומקטירה
)סוטה יז( :ויצק ונתן והביאה  -מלמד
שיציקה ובלילה כשירים בזר )ת"כ מנחות יח(:
)ב( הכהנים וקמץ  -מקמיצה ואילך מצות
כהונה )מנחות ת"כ( :וקמץ משם  -ממקום
שרגלי הזר עומדות ללמדך שהקמיצה כשירה
בכל מקום בעזרה אף בי"א אמה של מקום
דריסת רגלי ישראל )מדות ה( :מלא קמצו -

נביא

יכול מבורץ מבצבץ ויוצא לכל צד ת"ל במקום
אחר והרים ממנו בקמצו )לקמן ו( לא יהא
כשר אלא מה שבתוך הקומץ אי בקמצו יכול
חסר ת"ל מלא הא כיצד חופה ג' אצבעותיו
על פס ידו )מנחות יא( וזהו קומץ במשמע
לשון העברית :על כל לבונתה  -לבד כל
הלבונה יהא הקומץ מלא :לבונתה והקטיר -
אף הלבונה בהקטרה )ת"כ( :מלא קמצו
מסלתה ומשמנה  -הא אם קמץ ועלה בידו
גרגיר מלח או קורט לבונה פסולה )מנחות
יא( :אזכרתה  -הקומץ העולה לגבוה הוא
זכרון המנחה שבו נזכר בעליה לטובה ולנחת
רוח:
)ג( לאהרן ולבניו  -כהן גדול נוטל חלק
בראש שלא במחלוקת וההדיוט במחלוקת
)ת"כ( :קדש קדשים  -היא להם :מאשי ה' -
אין להם חלק בה אלא לאחר מתנות האישים
)יומא יד(:
)ד( וכי תקריב וגו'  -שאמר הרי עלי מנחת
מאפה )מנחות מו( תנור ולימד הכתוב שיביא
או חלות או רקיקין החלות בלולות והרקיקין
משוחין ונחלקו רבותינו במשיחתן י"א מושחן
וחוזר ומושחן עד שיכלה כל השמן שבלוג שכל
המנחות טעונות לוג שמן וי"א מושחן כמין
כף יונית ושאר השמן נאכל בפני עצמו
לכהנים .מה ת"ל בשמן בשמן שני פעמים
להכשיר שמן שני ושלישי היוצא מן הזיתים
ואין צריך שמן ראשון אלא למנורה שנאמר בו
זך )ת"כ( ושנינו במנחות )דף עו( כל המנחות
האפויות לפני קמיצתן ונקמצות ע"י פתיתה
כולן באות עשר עשר חלות והאמור בה
רקיקין בא עשר רקיקין:

– ישעיה פרק מד' ח'-יג'

הו הֲ לֹא ֵמאָ ז ִה ְׁש ַמ ְע ִּת ָ
יך וְ ִה ּגַ ְד ִּתי וְ אַ ּ ֶתם ֵע ָדי הֲ י ֵׁש אֱלוֹ ַּה
ֲדו וְ אַ ל ִּת ְר ּ
)ח( אַ ל ִּתפְ ח ּ
צור ַּבל י ָָד ְע ִּתי) :ח( לא תדחלון ולא תתברון הלא מבכן בסרתך וחויתי
ִמ ַּב ְל ָע ַדי וְ אֵ ין ּ
ואתון סהדין קדמי האית אלהא בר מני ולית דתקיף אלהן דמן קדמי מתיהב ליה תקוף:
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חק לישראל – פרשת ויקרא יום ד'
או ּובַ ל
ֹהו וַ ח ּ ֵ
ילו וְ עֵ ֵדיהֶ ם הֵ ּ ָמה ַּבל יִ ְר ּ
ֲמודיהֶ ם ַּבל יוֹ ִע ּ
)ט( יֹצְ ֵרי פֶ סֶ ל ּ ֻכ ָּלם ּת ּ
ֹש ּו) :ט( עבדי צלמיא כולהון למא ופלחיהון דלא יהנון להון וסהדין
עו ְל ַמ ַען ֵיב ׁ
י ְֵד ּ
אינון בנפשתיהון דלא חזן ולא ידעין בדין דיבהתון:
)י( ִמי יָצַ ר אֵ ל ּופֶ סֶ ל נָסָ ְך ְל ִב ְל ִּתי הוֹ ִעיל) :י( מן עבד דחלא וצלמא אתיך בדיל דלא
להנאה:

ֲדו ֵיב ֹׁש ּו
ֹדו יִ ְפח ּ
צו כֻ ָּלם יַעֲ מ ּ
)יא( הֵ ן ָּכל חֲבֵ ָריו ֵיב ֹׁש ּו וְ חָ ָר ִׁשים הֵ ּ ָמה מֵ אָ ָדם יִ ְתקַ ְּב ּ
יָחַ ד) :יא( הא כל פלחיהון יבהתון ואומנין עובדנין מבני אנשא יתכנסון כולהון יקומון
יתברון יבהתון כחדא:

הו ִּבזְ רוֹ ַע כּ ֹחוֹ ּגַ ם
הו וַ יִ ּפְ ָעלֵ ּ
)יב( חָ ַר ׁש ַּב ְרזֶל ַמעֲ צָ ד ּופָ ַעל ַּב ּ ֶפחָ ם ּובַ ּ ַמ ּקָ בוֹ ת יִ ְּצ ֵר ּ
יעף) :יב( נפחא מברזלא חצינא עביד ונפח נור בשיחורין
ָר ֵעב ואֵ ין כּ ֹחַ לֹא ׁ ָש ָתה ַמיִ ם וַ יִ ּ ָ
ובמקובין מתקיף ליה ועביד ליה בתקוף חילה דאם יכפן עבדה ולא ייכול לא יהי ביה חיל ואם יצחי ולא
ישתי מיא יהי משלהי:

הו
ש ֶרד יַעֲ ֵ ׂ
הו בַ ּ ֶ ׂ
חוגָ ה יְ ָתאֳ ֵר ּ
הו ַּב ּ ַמ ְקצֻ עוֹ ת ּובַ ּ ְמ ּ
ש ּ
)יג( חָ ַר ׁש ֵעצִ ים נָטָ ה קָ ו יְ ָתאֲ ֵר ּ
יש ְּכ ִת ְפאֶ ֶרת אָ ָדם לָ ׁ ֶ
הו ְּכ ַת ְבנִ ית ִא ׁ
וַ ּיַעֲ ֵ ׂ
שבֶ ת ָּביִ ת) :יג( נגר אעין נפיץ בחוטא מסר
ש ּ
ליה במשקולתא מגזי ליה באזמיליא ובנצורין מאחיד ליה ועביד ליה כדמות גבר
כתושבחת אתתא למיתב בביתא:

רש"י
)ח( ואל תרהו  -אין לו דמיון ופתרונו לפי
הענין כמו אל תחתו מלהודיע את שמי לבין
העכו"ם .הלא מאז השמעתיך  -מהר סיני
והגדתי לכם שם שאין אלוהי מבלעדי .ואתם
עדי  -שפתחתי לכם שבעה רקיעים והראיתי
אתכם שאין אחר ואתם עדי בדבר הזה שאין
אלוה מבלעדי .ואין צור בל ידעתי  -ת"י
ולית דתקיף אלהן דמן קדמי מתיהב ליה
תקיף .בל ידעתי  -לשון ואדעך בשם )שמות
לג( ידע לכתך )דברים ב( אני ידעתיך במדבר
)הושע יג(:
)ט( ועדיהם המה  -הפסילי' הם עדים על
בושת עובדיהם שהרי אנו רואין שאינן לא
רואין ולא יודעין והיו עובדין להם .למען
יבושו  -העובדים להם:
)י( נסך  -לשון יציקה ומסכה והנו"ן בתיבה
יסוד הנופל ממנו כגון נו"ן של נשך ושל נגף:
)יא( הן כל חביריו  -של אותו יוצר ונוסך
פסילים המתחברים אליו לעבוד את יצירתו
ונסכו יבושו .וחרשים המה  -אותם יוצרים

ונוסכים מבני אדם הם קל וחומר ליצירתם
שהיא הבל:
)יב( חרש ברזל  -חרש של ברזל .מעצד -
הוא אחד מכלי הנפחים .ופעל  -הפסל.
בפחם  -קרבו"ן בלע"ז .ובמקבות  -מרטי"ל
בלע"ז .יצרהו  -לשון ציור .ויפעלהו בזרוע
כחו גם רעב וגו'  -גם הוא היוצר חסר כח
וחלש הוא שאם ירעב אין בו כח או אם לא
שתה מים ויעף לאלתר קל וחומר שפעולתו
אין בה תועלת לעזור:
)יג( חרש עצים  -ואם בא לעשותו של עץ
וחרש עצים הוא כך דרכו .נטה קו  -כדרך
הנגרים ועל פי הקו יתארהו בשרד מיישר
אותו במסור שקורין דאלאור"א בלע"ז.
יתארהו  -ייפהו .יעשהו במקצועות -
ומחליקו ברהיטני ואיזמל ,מקצועות ת"י
אזמליא .ובמחוגה יתארהו  -לשון ותאר
הגבול )יהושע טו( אם בא לעשו' בו ציורים
עגולים מסבב אותו במחוגה קונפ"ש בלע"ז.
כתפארת אדם  -כמין איש:
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כתובים

 -משלי פרק כא' ל'-לא' פרק כב א'-ד'

בונָה וְ אֵ ין ֵעצָ ה ְל ֶנגֶד יְ הֹוָ ה:
אֵ ין חָ ְכ ָמה וְ אֵ ין ְּת ּ

)ל(
עצתא היך דאלהא:

)ל( לית חכמתא ולית ביונא ולית

ועה:
מוכָ ן ְליוֹ ם ִמ ְלחָ ָמה וְ לַ יהֹוָ ה הַ ְּת ׁש ּ ָ
סוס ּ
ּ

)לא( סוסיא מתקן ליומא דקרבא ולאלהא

ומזָ ּהָ ב חֵ ן טוֹ ב:
ֹשר ָרב ִמ ּ ֶכסֶ ף ּ ִ
נִ ְבחָ ר ׁ ֵשם ֵמע ׁ ֶ

)א( שמא טבא אתבחר מן עותרא סגיעא

)לא(
הוא פורקנא:

)א (
ומכספא ומן דהבא שפיר חסדא:

ֹשה כֻ ָּלם יְ הֹוָ ה:
ָע ִׁשיר וָ ָר ׁש נִ ְפ ּגָ ׁש ּו ע ֵ ׂ

)ב(
ברא אינון:

רום ָראָ ה ָר ָעה
ָע ּ

)ג (
ושברי עבדין וחסרין אנון:

וְ יִ ְס ּ ָתר

)ב( עתירא ומסכנא פגען חד בחד ותרויהון אלהא

רו וְ נֶעֱ נ ָׁש ּו:
}וְ נִ ְס ּ ָתר{ ּ ְ
ופ ָתיִ ים ָע ְב ּ

ֹשר וְ כָ בוֹ ד וְ חַ יִ ּים:
ֵעקֶ ב עֲ נָוָ ה יִ ְראַ ת יְ הֹוָ ה ע ׁ ֶ

)ד(
ויקרא וחיי:

)ג( ערימא חזי בישתא ומטשי

)ד( עקבא דענותנותא דחלתא דיי עותרא

רש"י
)ל( אין חכמה וגו'  -אין כל חכם ונבון חשוב
לנגד ה' כל מקום שיש חלול השם אין חולקין
כבוד לרב:
)א( נבחר שם מעשר רב  -שם טוב .מכסף
ומזהב  -נבחר חן טוב:
)ב( עושה כולם ה'  -כשעני אומר לעשיר
פרנסני והוא עונה קשות עושה כולם ה'

משנה

הקב"ה עושה אותם חדשים לזה עני ולזה
עשיר:
)ג( ערום ראה רעה  -עונש של עבירה
ונסתר ולא עבר עבירה:
)ד( עקב ענוה  -בשביל הענוה יראת ה'
באה ,ד"א ענוה עיקר והיראה טפילה ועקב
לה מדרס לרגליה:

– בבא בתרא פרק ד'

תוחָ ה ְלתוֹ כוֹ  ,וְ לֹא
)א( הַ ּמוֹ כֵ ר אֶ ת הַ ַּביִ ת ,לֹא ָמכַ ר הַ ּיָצִ ַ
יע וְ אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִהיא ְפ ּ
ש ָרה
נו ,וְ לֹא אֶ ת הַ ּגַ ג ִּבזְ ַמן ׁ ֶשיּ ֶׁש לוֹ ַמעֲ קֶ ה גָ בוֹ ַּה עֲ ָ ׂ
אֶ ת הַ חֶ ֶדר ׁ ֶש ִ ּל ְפנִ ים ִמ ּ ֶמ ּ ּ
צורת ּ ֶפ ַתח ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאֵ ינוֹ גָ בוֹ ַּה
הודה אוֹ ֵמרִ ,אם י ֶׁש לוֹ ּ ַ
ְטפָ ִחיםַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
כור:
עֲ ָ ׂ
ש ָרה ְטפָ ִחים ,אֵ ינוֹ ָמ ּ
רע"ב ) -א( המוכר את הבית .היציע -
כמין חדר שעושין סביבות כותלי הבית
מבחוץ .כמו שהיה במקדש דכתי' )מלכים א
ו( והיציע התחתונה .ויש שעושין אות' בעובי
הכותל .ואף על פי שפתוח לבית ותשמישו
בתוכו .אפילו הכי אינו מכור .והוא דהוי ד"א.

אבל אי לא הוי ד"א לא חשיב .ונמכר עם
הבית :ולא את החדר שלפנים  -מן הבית.
ואף על פי שהוא פתוח לבית ודריסתו עליו:
בזמן שיש לו מעקה גבוה עשרה  -חשוב
בפני עצמו ולא בטל לגבי בית :ר' יהודה
אומר וכו'  -ואין הלכה כר"י:

דות ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָּכ ַתב לוֹ עֻ ְמקָ א
)ב( לֹא אֶ ת הַ בּ וֹ ר ,וְ לֹא אֶ ת הַ ּ
ִל ּקַ ח לוֹ ֶד ֶר ְךִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ינוֹ צָ ִריךְ
חוץ ֵמאֵ לּ ּוֶ ׁ ,שאֵ ינוֹ צָ ִר ְ
יך
ּומוֹ ֶדה ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶשאָ ַמר לוֹ ּ

רומא .וְ צָ ִר ְ
יך
וְ ּ ָ
ִל ּקַ ח לוֹ ָד ֶרךְ.
ִל ּקַ ח לוֹ ָד ֶר ְך.
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ְמכָ ָרן ְלאַ חֵ רַ ,ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,אֵ ינוֹ צָ ִריך ִל ּקַ ח לוֹ ָד ֶר ְך .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים,
צָ ִר ְ
יך ִל ּקַ ח לוֹ ָד ֶר ְך:
רע"ב ) -ב( בור  -חפירה בקרקע :דות -
בנין אבנים ע"ג קרקע עשוי כעין בור :אע"פ
שכתב לו עומקא ורומא  -לא קנה בור ודות
הואיל ותשמישן חלוק מן הבית .שאין עשויין
אלא לשאוב מים .עד שיכתוב לו מארעית
תהומא עד רום רקיעא :וצריך  -המוכר:
ליקח לו דרך  -מן הלוקח לילך לבור ודות.
דמוכר בעין יפה הוא מוכר .ולא שייר לעצמו
כלום :וחכ"א אינו צריך  -דם ברי מוכר

בעין רעה הוא מוכר .וכשמכר הבית שייר
לעצמו דרך שילך לבור ודות :בזמן שא"ל חוץ
מאלו  -חוץ מבור ודות .דתנאי שלא לצורך
הוא .ולאטפויי דרך קאתי :מכרן לאחר -
מכר הבור ודות לאחר .ושייר הבית לעצמו:
ר' עקיבא אומר אין הלוקח צריך ליקח
ממנו דרך  -דמוכר בעין יפה מוכר .וכשמכר
לו הבור והדות .דרך נמי מכר לו .והל' כר'
עקיבא:

)ג( הַ ּמוֹ כֵ ר אֶ ת הַ ַּביִ תָ ,מכַ ר אֶ ת הַ ֶ ּדלֶ ת ,אֲבָ ל לֹא אֶ ת הַ ּ ַמ ְפ ּ ֵתחַ ָ .מכַ ר אֶ ת
בועה ,אֲבָ ל לֹא אֶ ת הַ ּ ִמ ּ ַט ְלטֶ לֶ תָ .מכַ ר אֶ ת הָ ִאצְ ְטרוֹ ָּבל ,אֲבָ ל לֹא
הַ ּ ַמ ְכ ּ ֶת ׁ ֶשת הַ ְּק ּ ָ
יריִ ם(.
נורָ ,מכַ ר ִּכ ָ
נור) ,וְ לֹא אֶ ת הַ ִּכ ָ
יריִ ם(ָ ) .מכַ ר ּ ַת ּ ּ
אֶ ת הַ ּקֶ לֶ ת ,וְ לֹא אֶ ת הַ ּ ַת ּ ּ
כורין:
הוא וְ כָ ל ַמה ּ ׁ ֶש ְּבתוֹ כוֹ  ,הֲ ֵרי כֻ ָּלן ְמ ּ ִ
ִּבזְ ַמן ׁ ֶשאָ ַמר לוֹ ּ ,
רע"ב ) -ג( המוכר את הבית  -סתם :מכר
את הדלת  -שכל תשמישי הבית בקרקע:
האיצטרובל  -עגול של עץ שעליו מעמידים
הרחים וקבוע הוא :הקלת  -אפרכסת
שעושים סביב לרחים לקבל הקמח הנטחן
שלא יפול לארץ ומטלטל הוא :ולא את
התנור ולא את הכירים  -דמטלטלים הם.

ואית ספרי' דגרסי מכר תנור מכר כירים
ומיירי בקבועים ומחוברים בקרקע :הרי
כולם מכורים  -כל הני תשמישי דביתא אבל
שאר מאני תשמישתיה אינם מכורים .אפילו
אמר וכל מה שבתוכה לא רבה אלא
תשמישים המיוחדים לבית כגון מפתח וקלת
וכיוצא בהן:

ומ ָערוֹ ת ,אֲבָ ל לֹא אֶ ת
יחיןְ ּ ,
)ד( הַ ּמוֹ כֵ ר אֶ ת הֶ חָ צֵ רָ ,מכַ ר ָּב ִּתים ,בּ וֹ רוֹ תִׁ ,ש ִ
כוריןֵ ּ .בין
הַ ּ ִמ ּ ַט ְל ְט ִליןִּ .בזְ ַמן ׁ ֶשאָ ַמר לוֹ ִ ,היא וְ כָ ל ַמה ּ ׁ ֶש ְּבתוֹ כָ ּה ,ה ֲֵרי כֻ ָּלן ְמ ּ ִ
יעזֶר
אֱל ֶ
ָּכ ְך ּובֵ ין ָּכ ְך ,לֹא ָמכַ ר אֶ ת הַ ֶמ ְרחָ ץ וְ לֹא אֶ ת ּ ֵבית הַ ַּבד ׁ ֶש ְּבתוֹ כָ ּהַ .ר ִּבי ִ
יר ּה ׁ ֶשל חָ צֵ ר:
אוֹ ֵמר ,הַ ּמוֹ כֵ ר אֶ ת הֶ חָ צֵ ר ,לֹא ָמכַ ר אֶ ָּלא אֲ וִ ָ
רע"ב ) -ד( מכר את הבתים  -הפתוחים
לחצר :ובורות שיחים ומערות  -שבתוך
הבתים ואף על גב דהמוכר בית לא מכר בור
שיח ומערה .לגבי חצר מיהא בטלים הן :בין

כך ובין כך  -אפילו אמר כל מה שבתוכה לא
מכר את המרחץ וכו' דאינן בכלל חצר :ר'
אליעזר אומר וכו'  -ואין הלכה כר"א:

תולוֹ ת ,אֲבָ ל לֹא
)ה( הַ ּמוֹ כֵ ר אֶ ת ּ ֵבית הַ ַּבדָ ,מכַ ר אֶ ת הַ יָּם וְ אֶ ת הַ ּ ַמ ּ ָמל וְ אֶ ת הַ ְּב ּ
הוא וְ כָ ל ַמה
ָמכַ ר אֶ ת הָ עֲ ִכ ִירין וְ אֶ ת הַ ּגַ ְל ּגַ ל וְ אֶ ת הַ ּקוֹ ָרהִּ .בזְ ַמן ׁ ֶשאָ ַמר לוֹ ּ ,
כוריןַ .ר ִּבי א ֱִליעֶ זֶר אוֹ ֵמר ,הַ ּמוֹ כֵ ר ֵּבית הַ ַּבדָ ,מכַ ר אֶ ת
ּ ׁ ֶש ְּבתוֹ כוֹ  ,ה ֲֵרי כֻ ָּלן ְמ ּ ִ
הַ ּקוֹ ָרה:
רע"ב ) -ה( מכר את הים  -האבן שנותנים
בתוכה הזיתים בשעת טחינתן :הממל -
הרכב העליונה שבה מפרכי' הזיתים :הבתולו'
 -כלונסו' של ארז שמעמידין בהם קורות בית

הבד :עכירין  -נסרים כבדים שנותנים על
האמתחות ששמים בהם הזיתים הכתושים כדי
לכבשן :הגלגל  -שמגלגל האבן ומכביד על
הזיתים הכתושים להוציא שמנן:
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)ו( הַ ּמוֹ כֵ ר אֶ ת הַ ּ ֶמ ְרחָ ץ ,לֹא ָמכַ ר אֶ ת הַ נְּ סָ ִרים וְ אֶ ת הַ ּ ַס ְפסָ ִלים וְ אֶ ת הַ וִ ּ ילָ אוֹ ת.
כוריןֵ ּ .בין ָּכ ְך ּובֵ ין ָּכ ְך,
הוא וְ כָ ל ַמה ּ ׁ ֶש ְּבתוֹ כוֹ ֲ ,ה ֵרי כֻ ָּלן ְמ ּ ִ
ִּבזְ ַמן ׁ ֶשאָ ַמר לוֹ ּ ,
גורוֹ ת ׁ ֶשל ַמיִ ם וְ לֹא אֶ ת הָ אוֹ צָ רוֹ ת ׁ ֶשל ֵעצִ ים:
לֹא ָמכַ ר אֶ ת הַ ּ ְמ ּ
רע"ב ) -ו( הנסרים  -לוחות שמשימין
עליהם הבגדים :הספסלים  -שיושבים
עליהם .ויש גורסין ספסלים שנותנים בהם
מים לרחוץ :וילאות  -מסך כנגד הפתח.
פירוש אחר אלונטית שמסתפגין בה .ויש

אומרים סינר שמכסין בו הערוה כשיושבין
במרחץ :מגורו' של מים  -בריכות השופכות
מים למרחץ :אוצרות של עצים  -שמחממין
בו המרחץ:

ומ ָערוֹ תֶ ,מ ְרחֲצָ אוֹ ת
יחיןְ ּ ,
)ז( הַ ּמוֹ כֵ ר אֶ ת הָ ִעירָ ,מכַ ר ָּב ִּתים ,בּ וֹ רוֹ תִׁ ,ש ִ
וְ ׁשוֹ בָ כוֹ תֵ ּ ,בית הַ ַּב ִ ּדין ּובֵ ית הַ ּ ְׁשלָ ִחין ,אֲ בָ ל לֹא אֶ ת הַ ּ ִמ ּ ַט ְל ְט ִליןּ .ובִ זְ ַמן ׁ ֶשאָ ַמר
כורין.
יו בָ ּה ְּבהֵ ָמה וַ עֲ בָ ִדים ,הֲ ֵרי כֻ ָּלן ְמ ּ ִ
לוֹ ִ ,היא וְ כָ ל ַמה ּ ׁ ֶש ְּבתוֹ כָ ּה ,א ֲִפלּ ּו הָ ּ
ַר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר ,הַ ּמוֹ כֵ ר אֶ ת הָ ִעירָ ,מכַ ר אֶ ת הַ ּ ַסנְטֵ ר:
רע"ב ) -ז( מכר בתים  -וכל שכן חצרות
שהן עיקר העיר :בית השלחין  -גנות
ופרדסין השייכין לעיר :אבל לא המטלטלין
 מאני תשמישת' כגון מפתח .וקלת .וכיוצאבהן .וכל שכן שלא מכר חטי ושערי :הרי כולן

מכורי'  -אפילו עבדים ובהמות דמטלטלי
דניידי נינהו .וכ"ש חטי ושערי דהוו מטלטלי
דלא ניידי :הסנטר  -העבד הממונה לשמור
העיר .ואין הלכה כרשב"ג:

ש ֶדהָ ,מכַ ר אֶ ת הָ אֲבָ נִ ים ׁ ֶשהֵ ם ְלצָ ְר ָּכ ּה ,וְ אֶ ת הַ ּקָ נִ ים ׁ ֶש ַּב ּ ֶכ ֶרם
)ח( הַ ּמוֹ כֵ ר אֶ ת הַ ּ ָ ׂ
חֻב ֶרת לַ ּקַ ְרקַ ע ,וְ אֶ ת ְמ ִח ַ ּצת הַ ּקָ נִ ים ׁ ֶש ִהיא
בואָ ה ׁ ֶש ִהיא ְמ ֶּ
ׁ ֶשהֵ ם ְלצָ ְרכּ וֹ  ,וְ אֶ ת הַ ְּת ּ
רוב ׁ ֶשאֵ ינוֹ
ְפ ּ ָ
חותה ִמ ּ ֵבית רֹבַ ע ,וְ אֶ ת הַ ּ ׁשוֹ ֵמ ָרה ׁ ֶשאֵ ינ ָּה עֲ שׂ ּויָה בַ ִּטיט ,וְ אֶ ת הֶ חָ ּ
תולַ ת הַ ּ ִׁש ְק ָמה:
מֻ ְר ָּכב ,וְ אֶ ת ְּב ּ
רע"ב ) -ח( האבנים  -שהם לצרכה לעשות
גדר :ואת הקנים  -שקושרים בהם הגפנים:
ואת מחיצת הקנים  -קנים הרבה גדלים
בקלח אחד כשהיא פחותה מבית רובע אז
היא בטלה לגבי השדה :שומרה  -סוכת
שומרים המחוברת לקרקע בטיט :את החרוב

 בבחרותו שעדיין לא הורכב דכשמזקיןמתגבר ומרכיבין אותו ויש לו שם בפני עצמו
ולא בטיל לגבי שדה :ואת בתולת השקמה -
הבחרותה קודם שחתכו ענפיה דכשמזקין
קוצצים הענפים וגדלין הרבה במקומו וקרוי
סדן שקמה:

)ט( אֲבָ ל לֹא ָמכַ ר לֹא אֶ ת הָ אֲ בָ נִ ים ׁ ֶשאֵ ינָן ְלצָ ְר ָּכ ּה ,וְ לֹא אֶ ת הַ ּקָ נִ ים ׁ ֶש ַּב ּ ֶכ ֶרם
לושה ִמן הַ ּקַ ְרקַ עִּ .בזְ ַמן ׁ ֶשאָ ַמר לוֹ ,
בואָ ה ׁ ֶש ִהיא ְת ּ ׁ ָ
ׁ ֶשאֵ ינָן ְלצָ ְרכּ וֹ  ,וְ לֹא אֶ ת הַ ְּת ּ
ְ
ְ
כוריןֵּ .בין ָּכך ּובֵ ין ָּכך ,לֹא ָמכַ ר לֹא אֶ ת
ִהיא וְ כָ ל ַמה ּ ׁ ֶש ְּבתוֹ כָ הּ ֲ ,ה ֵרי כֻ ָּלן ְמ ּ ִ
ְמ ִח ַ ּצת הַ ּקָ נִ ים ׁ ֶש ִהיא בֵ ית רֹבַ ע ,וְ לֹא אֶ ת הַ ּ ׁשוֹ ֵמ ָרה ׁ ֶש ִהיא עֲ שׂ ּויָה בַ ִּטיט)כו()כז(,
רוב הַ ּמֻ ְר ָּכב ,וְ לֹא אֶ ת סַ ַ ּדן הַ ּ ִׁש ְק ָמה ,וְ לֹא אֶ ת הַ בּ וֹ ר ,וְ לֹא אֶ ת
וְ לֹא אֶ ת הֶ חָ ּ
ְ
ְ
ְ
ובין .וְ צָ ִריך ִל ּקַ ח לוֹ ָד ֶרךִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי
הַ ּגַ ת ,וְ לֹא אֶ ת הַ ּ ׁשוֹ בָ ךֵ ּ ,בין ח ֲֵר ִבין ּ ֵבין יְ ׁש ּ ִ
עֲ ִקיבָ א .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ינוֹ צָ ִר ְ
יךּ .ומוֹ ֶדה ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶשאָ ַמר לוֹ
חוץ ֵמאֵ לּ ּוֶ ׁ ,שאֵ ינוֹ צָ ִר ְ
יך ִל ּקַ ח לוֹ ָד ֶר ְךְ .מכָ ָרן ְלאַ חֵ רַ ,ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,אֵ ינוֹ
ּ
ְ
ְ
ְ
ְ
צָ ִריך ִל ּקַ ח לוֹ ָד ֶרך .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,צָ ִריך ִל ּקַ ח לוֹ ָד ֶרךַּ .ב ּ ֶמה ְדבָ ִרים
ָכו
קו ,ז ּ
אֲמוריםְּ ,במוֹ כֵ ר .אֲבָ ל ְּבנוֹ ֵתן ַמ ּ ָתנָה ,נוֹ ֵתן אֶ ת ּ ֻכ ָּלם .הָ אַ ִחין ׁ ֶשחָ ְל ּ
ִּ
ש ֶדה ,הֶ חֱזִ יק ְּבכֻ ָּלם.
ָכו ְבכֻ ָּלם .הַ ּ ַמחֲזִ יק ְּבנִ ְכסֵ י הַ ּגֵר ,הֶ חֱזִ יק ַּב ּ ָ ׂ
בַ ּ ָ ׂ
ש ֶדה ,ז ּ
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יש אֶ ת
יש אֶ ת ּ ֻכ ָּלםַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,הַ ּ ַמ ְק ִ ּד ׁ
ש ֶדהִ ,ה ְק ִ ּד ׁ
יש אֶ ת הַ ּ ָ ׂ
הַ ּ ַמ ְק ִ ּד ׁ
רוב הַ ּמֻ ְר ָּכב וְ אֶ ת סַ ַ ּדן הַ ּ ִׁש ְק ָמה:
ש ֶדה ,לֹא ִה ְק ִ ּד ׁ
הַ ּ ָ ׂ
יש אֶ ָּלא אֶ ת הֶ חָ ּ
רע"ב ) -ט( לא מכר את מחית הקנים וכו'
 שכל אלה חשובים כשדה בפני עצמן :לאמכר את הבור  -אף על פי שמכר לו השד'
אין לו מכורין :וצריך המוכר ליקח לו דרך מן
הלוקח  -לבוא לבור ולגת דמוכר בעין יפה
מוכר כדפרישנא לעיל :נותן את כולן -
ואפילו למאן דאמר מוכר בעין רעה מוכר.
וצריך הלוקח ליקח לו דרך היכא דמכר לו
אחד מכל אלו .ושייר השד' לעצמו .דוקא
במוכר אמרינן הכי .משום דהוי לי הללוקח
לאתנויי ולפרושי .וכיון דלא אתני איהו הוא
דאפסיד .אבל גבי נותן שמקבל המתנה
מתייבש לומר לנותן פרש לי מה שאתה נותן
לי .לא אמרינן מדלא פירש איהו הוא
דאפסיד .אלא אמרי' בעין יפה נתן וא"צ
מקבל המתנה ליקח לו דרך .וכן נמי כל הני
דאמרינן לעיל לא מכר לפי שאינן בכלל שדה

גמרא

ואפילו הני דאינן בכלל כל מה שבתוכ' כגון
חרוב וסדן השקמה ובור וגת .אם נתן השדה
מתנה נתן את כולן .משום דבעין יפה יותר
מדאי הוא נותן :זכו בשדה זכו בכולן  -אפילו
בור וגת ושובך שבשדה .מפני שכל אחד זוכה
בשלו ומסתלק מחברו מכל וכל :החזיק
בכולם  -ואף על גב דחרוב ושקמה לא
בטילי לגבי שדה .הוו כשתי שדות ואין מיצר
ביניהן דאם החזיק באחת מהן קנה חברתה:
הקדיש את כולן  -דמקדיש בעין יפה מקדיש:
לא הקדיש אלא את החרוב  -מכל הנך
דאמרי' במתניתין גבי מכר לא מכר גבי
הקדש נמי לא הקדיש .דדעת מקדיש כדעת
מוכר .לבד מחרוב המורכב .וסדן השקמה.
דאף על גב דבמכר לא מכר .בהקדש קדשי.
וטעמא הואיל ומשדה הקדש קא ינקי:

– בבא בתרא דף נז' ע"ב

א"ר יוחנן משום ר' בנאה בכל שותפין מעכבין זה את זה חוץ מן הכביסה
שאין דרכן של בנות ישראל להתבזות על הכביסה ועוצם עיניו מראות
ברע א"ר חייא בר אבא זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על
הכביסה היכי דמי אי דאיכא דרכא אחריתא רשע הוא אי דליכא דרכא
אחריתא אנוס הוא לעולם דליכא דרכא אחריתא ואפ"ה מיבעי ליה למינס
נפשיה בעא מיניה ר' יוחנן מרבי בנאה חלוק של ת"ח כיצד כל שאין בשרו
נראה מתחתיו טלית של ת"ח כיצד כל שאין חלוקו נראה מתחתיו טפח
שלחן של ת"ח כיצד שני שלישי גדיל ושליש גלאי ועליו קערות וירק
וטבעתו מבחוץ והא תניא טבעתו מבפנים לא קשיא הא דאיכא ינוקא הא
דליכא ינוקא ואי בעית אימא הא והא דליכא ינוקא ולא קשיא הא דאיכא
שמעא הא דליכא שמעא ואי בעית אימא הא והא דאיכא שמעא ולא קשיא
הא ביממא הא בליליא ושל עם הארץ דומה למדורה וקדרות מקיפות
אותה מטה של תלמידי חכמים כיצד כל שאין תחתיה אלא סנדלין בימות
החמה ומנעלין בימות הגשמים ושל עם הארץ דומה לאוצר בלוס:
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רש"י על הגמרא
חוץ מן הכביסה  -שתקנו לו חכמים שיעשה
בחצר בעל כרחן של שותפין חביריו :לפי שאין
דרכן כו' להתבזות  -שצריכות לעמוד שם
יחיפות לגלות שוק לעמוד בנהר :שאין
מסתכל  -כשהוא הולך על שפת הנהר :היכי
דמי  -דמשתבח ביה קרא אם עוצם עיניו
דמשמע שאם לא יעצים עיניו אינו לא צדיק
ולא רשע :אי דאיכא דרכא אחרינא  -ואזיל
בהך :רשע הוא  -ואף על פי שעוצם עיניו
שלא היה לו לקרב אלא להרחיק מן העבירה
דקיימא לן חולין )דף מד( הרחק מן הכיעור:
אנוס הוא  -אם מסתכל דרך הליכתו ואונס
רחמנא פטריה ולמה מזקיקו הכתוב להעצים
עיניו דמדמשתבח ביה קרא שמעינן דצריך
לעצום עיניו :למינס נפשיה  -להטות עיניו
לצד אחר והיינו דמשתבח ביה קרא דאי אניס
נפשיה חסיד הוא :בעא מיניה ר' יוחנן מרבי
בנאה  -שמעתין דרבי בנאה קחשיב ואזיל
אגב גררא דהך דלעיל :כל שאין בשרו נראה
מתחתיו  -שיהא ארוך עד פיסת רגלו שלא
יראה כשילך יחף :טלית  -מקטורן שמתכסה
בו על כל בגדים שהוא לובש :שאין נראה כו'
 וכל שכן דאי קאי עד להדי חלוק דאיכאצניעות טפי :שני שלישי גדיל ושליש גלאי -
שני שלישי רוחב השלחן מכוסה במפה מצד
האוכלין לקנח את פיהן ולתת עליה את הפת
ושליש החיצון מגולה להניח עליו קערות
וכוסות שלא ילכלכו המפה ויתבזו האוכלין
ואית דמפרשי שליש גלאי באמצע שני שלישי
גדיל דהיינו מפה מבחוץ ומבפנים כל סביב
השלחן ואמצעיתו מגולה גדיל קרי המפה על

זוהר

שם שארוגה ולשון צח הוא :וטבעתו  -של
שלחן שהיו רגילין לעשות בשפתו לתלות בו
יהיה מבחוץ ולא מבפנים מצד האוכלין
וכדמפרש ואזיל :מבפנים  -בצד הסמוך לו:
היכא דאיכא ינוקא  -שיושב אצל אביו
לאכול צריך להושיב השלחן שיהא צד שבו
קבוע הטבעת מבחוץ פן יצחוק התינוק
בטבעת וינענע השלחן :ואי ליכא ינוקא -
יעשה מבפנים ולא יהפכנה מבחוץ פן יכשל
בה השמש שהולך ובא סביב השלחן :הא
דאיכא שמעא  -שמש יעשה מבפנים פן
יכשל בה השמש :והא דליכא שמעא  -יעשה
מבחוץ ולא מבפנים פן יוזקו בה האוכלין
ומיהו היכא דאיכא שמעא יעשה מבפנים
מצד היושבין ולא מבחוץ שיכולין להזהר מן
הטבעת יותר מן השמש שהוא הולך והן
יושבין :הא ביממא  -יהיה מבחוץ שיוכל
השמש להזהר ולא מבפנים דמזיק לאוכלין
שצר להם המקום :למדורה  -שמוקפת
קדירות והאש באמצע אף כאן המפה והלחם
באמצע והקערות סביב :כל שאין תחתיה כו'
 דאמרינן בפסחים )דף קיב( אוכלין תחתהמטה אפי' מחופין בכלי ברזל רוח רעה
שורה עליהן :דרך לנעול מנעלין  -בימות
החמה וסנדלים בימות הגשמים בשביל
הטיט :אלא סנדלים בימות החמה -
שמניחים שם עד ימות הגשמים שיצטרך
להם :לאוצר בלוס  -בסמ"ך כמו עיסה
בלוסה במסכת שבת בפרק כלל גדול )דף עו(
עיסה מעורבת ממינין הרבה וכן אוצר בלוס
)גיטין דף סז( מינין הרבה מעורבין בתוכה

– ויקרא דף כג' ע"א

שי נוֹ ֵתן זְ ִמירוֹ ת
ּ ָפ ַתח ִר ִּבי יוֹ סֵ י וְ אָ ַמר) ,איוב לה( וְ לא אָ ַמר אַ יֵּה אֱלוֹ ַּה עוֹ ָ ׂ
מוהָ ,
יליָא ,הָ א ּ ְ
רוחַ צָ פוֹ ן ,וְ ִא ְת ּ ְפלַ ג לֵ ְ
אוק ּ
ַּב ָּליְ לָ הָ ּ .תא חֲזִ יְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ְּת ַער ּ
ארי.
יש ּגַ ְד ּפוֹ י וְ קָ ֵ
ְּד ׁ ַש ְלהוֹ בָ א חַ ד נ ִָפיקּ ,ובָ ַט ׁש ְּתחוֹ ת ּגַ ְד ּפוֹ י ְ ּד ַת ְרנְ גוֹ לָ א ,וְ אָ ִק ׁ
יהִ ,א ְס ּ ָתכֵ י ֵּביהּ  ,וְ ִאזְ ַ ּד ְעזָע
יה ,וְ ִא ְּת ַער לָ קֳ ְבלֵ ּ
הוא ׁ ַש ְלהוֹ בָ א ְּבזִ ְמנָא ְ ּד ָמטֵ י ּגַ ּ ֵב ּ
וְ הַ ּ
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חק לישראל – פרשת ויקרא יום ד'
יה ,וקָ א ֲִרי לוֹ ן
עות ּ
יהְ ,ל ֶמ ְע ַּבד ְר ּ ֵ
אר ּ
ארי ,וְ ִא ְס ְּתכֵ י וְ אַ ְׁש ּגַ ח ְּבגִ ין יְ קָ ָרא ְ ּד ָמ ֵ
וְ קָ ֵ
ָשא:
ִל ְבנֵי נ ׁ ָ
ש ְלהוֹ בָ א )דף כ"ג ע"ב(
ש ְכוִ י ,אַ ְׁש ּגָ חָ א .וְ ִא ְק ֵרי ּגֶבֶ רְּ ,בגִ ין ְ ּד ִא ְּת ַער ְּב ׁ ַ
ַעל ָ ּדא ִא ְק ֵרי ֶ ׂ
ינון ְּבנֵי
בורהְּ ,ב ִס ְט ָרא ִ ּדגְ ּ ָ
ִ ּדגְ ּ ָ
בורה קָ א אַ ְתיָא ְל ִא ְּת ָע ָרא ְּב ָע ְל ָמאְּ .כ ֵדין ִא ּ ּ
בורה וְ חֵ ילָ א ִל ְכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לּ ,וכְ ֵדין ִא ְק ֵרי ִר ּנָה
ָהֲבין גְּ ּ ָ
ימין ,וְ י ִ
נותא קַ יְ ִ
ימ ּ ָ
ְמהֵ ְ
ול ָד ֵרי ָ ּד ִרין:
ובנוֹ י ְל ָע ְל ִמין ּ ְ
הוא ּ ְ
יתא .וְ ַעל ָ ּדא ,י ִָרית ָ ּדוִ ד ַמ ְל ּ ָ
ְּדאוֹ ַריְ ָ
כותא ּ
ארי
יהו ,וְ לָ א ִמ ְת ָע ֵריַ ּ .ת ְרנְגוֹ לָ א קָ ִ
ובנֵי נ ׁ ָָשא נָיְ ֵ
אריְ ּ ,
וכַ ד ּ ַת ְרנְ גוֹ לָ א קָ ֵ
ימי ְּב ַע ְרסַ יְ ּ
מוהָ ְ .לבָ ַתר ָּבטַ ׁש ְּבגַ ְד ּפוֹ י ,וְ אָ ַמר,
ְלבָ ַתר ,וְ אָ ַמר ַמה ְ ּדאָ ַמר) ,קע"א ע"ב( וְ הָ א ּ ְ
אוק ּ
אר ּ
וַ וי ִל ְפלָ נְ יָּא נָזִ יף ְ ּד ָמ ֵ
יה ,וְ לָ א אַ ְׁש ּגַ ח
רוחֵ ּ
אר ּ
יהַ ׁ ,ש ְבקָ א ְ ּד ָמ ֵ
יהּ ְ ,דלָ א ִא ְּת ַער ּ
יה:
אר ּ
ִליקָ ָרא ְ ּד ָמ ֵ
ַּכד נ ִָהיר יְ ָמ ָמאָּ ,כרוֹ זָא קָ ֵרי ָעלֵ יהּ וְ אָ ַמר ,וְ לֹא אָ ַמר אַ יֵּה אֱלוֹ ַּה עוֹ ָ ׂשי נוֹ ֵתן
יו ָעא ח ֲָדא.
תוש ְּבחָ ןְ ּ ,
ינון ּ ּ ְׁ
יעא לֵ ּ
זְ ִמירוֹ ת ַּב ָּליְ לָ הְ ,לסַ יְ ּ ָ
ול ֶמהֱוֵ י כּ ָֹּלא ְּב ִס ּ
יה ְּב ִא ּ ּ
גות
עוֹ ָ ׂשי ,עוֹ ָ ׂשנִ י ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
הו עוֹ ָ ׂשי .אֶ ָּלאְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ַּבר נ ָׁש קָ ם ְּבפַ ְל ּ
יהַ ,מ ּ
יתא לָ א ִא ְת ְק ֵרי ,אֶ ָּלא
יתאּ ְ ,ד ִר ּנָה ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
יליָא ,וְ ִא ְׁש ְּת ַ ּדל ְּב ִר ּנָה ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
לֵ ְ
ְ
הוא
יתאַּ ,כד נ ִָהיר יְ ָמ ָמאְ ּ ,
יהו ִא ְׁש ְּתכַ ח ְּבאוֹ ַריְ ָ
ְּבלֵ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יליָא .וְ כַ ד ִא ּ
יה
ולנָהֲ ָרא לֵ ּ
חוטא ְ ּדחֶ סֶ ד ְל ִא ְׁש ְּתזָבָ א ִמכּ ָֹּלא ּ ְ
יה ְּבחַ ד ּ ָ
וכנְ סֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ְמ ַת ְ ּקנֵי לֵ ּ
ְּ
ות ּ ָת ִאין:
ּ ֵבין ִע ָּל ִאין ַ
הודה אָ ַמר ,אֲ נָא ְׁש ַמ ְענָא ְ ּדאָ ַמר ִר ִּבי אַ ָּבא הַ אי ְק ָרא ,אַ ּיֵה אֱלוֹ ַּה עוֹ ָ ׂשי,
ִר ִּבי יְ ּ ָ
יהו קָ ם
הו עוֹ ָ ׂשי .אֶ ָּלא ְּכ ָמה ְ ּדאַ ַמ ְרתְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ּ
עוֹ ֶ ׂשה ִלי ִמ ָּב ֵעי לֵ יהּ ַ ,מ ּ
הוא
יליָא ,וְ ִא ְׁש ְּת ַ ּדל ְּבאוֹ ַריְ ָ
גות לֵ ְ
יתאַּ ,כד נָהָ ר יְ ָמ ָמאִ ,א ְּת ַער אַ בְ ָרהָ ם ְּבהַ ּ
ְּבפַ ְל ּ
ְ
קוד ׁ ָשא
ועד שְׂ רוֹ ך נ ַַעל וְ גוֹ ' .וְ ּ ְ
חוט ַ
יהּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ּ ֵב ּ
חוטא ִ ּדילֵ ּ
ּ ָ
יה )בראשית יד( ִאם ִמ ּ
ְ
יה ְּבכָ ל יוֹ ָמא ִּב ְריָה ח ֲָד ׁ ָשה,
יה ,וְ ַע ְב ֵדי לֵ ּ
הוא ּוכְ נְ סֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ְמ ַת ְ ּקנֵי לֵ ּ
ְּב ִריך ּ
מוהָ  ,א"ל ו"ה .א"ל:
הוא ִד ְכ ִתיב אֱלוֹ ַּה עוֹ ָ ׂשי :והָ א ּ ְ
אוק ּ
הֲ ָדא ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא .ה' ָּדא
יה ,הָ אֵ ל הַ ּגָ דוֹ ל .ו' ָ ּדא ּ ְ
ָּדא אַ בְ ָרהָ םּ ִ .ד ְכ ִּתיבֵ ּ ,ב ּ
יך ּ
יה ְּבכָ ל
ומ ַת ְ ּקנִ ין לֵ ּ
יה ְל ַּבר נ ָׁשְ ּ ,
ינון ַעבְ ִ ּדין לֵ ּ
הוא אֱלוֹ ַּה .וְ ִא ּ ּ
ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל .וְ ָדא ּ
ובגִ ין ָּכ ְך ְּכ ִתיב ,עוֹ ָ ׂשיְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )תהלים קמט( יִ שְׂ ַמח יִ שְׂ ָראֵ ל
יוֹ ָמאְ ּ ,
ְ
הוא ,וְ ֹכ ָּלא חַ ד ִמ ָּלה:
ודאי ַּכך ּ
ְּבעוֹ ָ ׂשיו .אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ סֵ יּ ַ ,
הלכה – הרמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק א'
)יא( השלמים באים מן הכבשים ומן העזים ומן הבקר מזכרים ומנקבות מן הגדולים ומן
הקטנים ואין העוף בא שלמים הקטנים הם מבן שמנת ימים עד שנה תמימה מיום ליום
אם נתעברה שנה נתעברה לו והגדולים בבקר עד שלש שנים שלימות מיום ליום ובצאן
עד שתי שנים שלימות מיום ליום יותר על זה הרי הוא זקן ואין מקריבין אותו:
)יב( אף על פי שכל הקרבנות כשרין מיום השמיני והלאה אין מקריבין לכתחלה אלא
מיום שלשים והלאה חוץ מן הבכור ומן הפסח ומן המעשר שאם רצה להקריבן בשמיני
לכתחילה מקריב:
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