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חק לישראל – פרשת בלק יום ה'
תורה -

במדבר פרק כב'

לופָ ה ְּביָדוֹ וַ ּ ֵתט הָ אָ תוֹ ן
)כג( וַ ּ ֵת ֶרא הָ אָ תוֹ ן אֶ ת ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה נִ ָ ּ
צב ַּב ֶ ּד ֶר ְך וְ חַ ְרבּ וֹ ְׁש ּ
ש ֶדה וַ יּ ְ
ַך ִּב ְל ָעם אֶ ת הָ אָ תוֹ ן ְלהַ ּט ָֹת ּה הַ ָ ּד ֶר ְך) :כג( וַ ּ ֵת ֶרא ָהאָ תוֹ ן
ִמן הַ ֶ ּד ֶר ְך וַ ּ ֵתלֶ ְך ַּב ּ ָ ׂ

ש ֶדה וַ יַ ּ ְך
לופָ ה ְ ּביָ דוֹ וַ ּ ֵתט הָ אָ תוֹ ן ִמן ַה ֶ ּד ֶר ְך וַ ּ ֵתלֶ ְך ַּב ּ ָ ׂ
אֶ ת ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה נִ ָ ּצב ַּב ֶ ּד ֶר ְך וְ חַ ְרבּ וֹ ְׁש ּ
יד ּה
ִּב ְל ָעם אֶ ת הָ אָ תוֹ ן ְלהַ ּט ָֹת ּה הַ ָ ּד ֶר ְך) :כג( וַ ֲחזַת אַ ּ ָתנָא יָת ַמ ְלאָ כָ א ַדיְ ָי ְמ ַע ּ ַתד ְּבאָ ְרחָ א וְ חַ ְר ּ ֵב ּה ְׁש ִליפָ א ִּב ֵ
ו ְּס ַטת אַ ּ ָתנָא ִמן אוֹ ְרחָ א וַ אֲ זָלַ ת ְּבחַ ְקלָ א ו ְּמחָ א ִּב ְל ָעם יָת אַ ּ ָתנָא ְלאַ ְס ָטיו ַּת ּה ְלאָ ְרחָ א:

)כד( וַ יַּעֲ מֹד ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה ְ ּב ִמ ְׁשעוֹ ל הַ ְּכ ָר ִמים ּגָ ֵדר ִמזֶּה וְ גָ ֵדר ִמז ֶּה) :כד( וַ יַּעֲ מֹד
ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה ְ ּב ִמ ְׁשעוֹ ל ַה ְּכ ָר ִמים ּגָ ֵדר ִמזֶּה וְ גָ ֵדר ִמזֶּה) :כד( וְ קָ ם ַמ ְלאָ כָ א ַדיְ ָי ִּב ְׁש ִביל ַּכ ְר ַמ ּיָא אַ ְת ָרא
ְּדגָ ֵד ָרא ִמ ָּכא וְ גָ ֵד ָרא ִמ ָּכא:

)כה( וַ ּתֵ ֶרא הָ אָ תוֹ ן אֶ ת ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה וַ ִּת ָּלחֵ ץ אֶ ל הַ ִ ּקיר וַ ִּת ְלחַ ץ אֶ ת ֶרגֶל ִּב ְל ָעם
אֶ ל הַ ִ ּקיר וַ יֹּסֶ ף ְלהַ כּ ָֹת ּה) :כה( וַ ּ ֵת ֶרא הָ אָ תוֹ ן אֶ ת ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה וַ ִּתלָּ חֵ ץ אֶ ל הַ ִ ּקיר וַ ִּת ְלחַ ץ

אֶ ת ֶרגֶל ִ ּב ְל ָעם אֶ ל הַ ִ ּקיר וַ יֹּסֶ ף ְלהַ כּ ָֹת ּה:

)כה( וַ ֲחזַת אַ ּ ָתנָא יָת ַמ ְלאָ כָ א ַדיְ ָי וְ ִא ְדחֵ קַ ת ְלכָ ְתלָ א ו ְּדחֵ קַ ת יָת

ִרגְ לָ א ְד ִב ְל ָעם ְלכָ ְתלָ א וְ אוֹ ִסיף ְל ִמ ְמחַ ּה:

)כו( וַ ּיוֹ סֶ ף ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה עֲ בוֹ ר וַ יַּעֲ מֹד ְּב ָמקוֹ ם צָ ר אֲ ׁ ֶשר אֵ ין ֶ ּד ֶר ְך ִלנְ טוֹ ת י ִָמין
ֲשר אֵ ין ֶ ּד ֶר ְך ִלנְ טוֹ ת ָי ִמין
ּושְׂ מֹאול) :כו( וַ ּיוֹ סֶ ף ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה עֲ בוֹ ר וַ יַּעֲ מֹד ְ ּב ָמקוֹ ם צָ ר א ׁ ֶ
ּושְׂ מֹאול:

)כו( וְ אוֹ סֵ ף ַמ ְלאָ כָ א ַדיְ ָי ְל ֶמ ְע ָּבר וְ קָ ם ַּבאֲ ַתר ָעק ִ ּדי לֵ ית אֹ ַרח ְל ִמ ְסטֵ י ְלי ּ ִַמינָא וְ ִלשְׂ ָמאלָ א:

)כז( וַ ּ ֵת ֶרא הָ אָ תוֹ ן אֶ ת ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה וַ ִּת ְר ַּבץ ּ ַתחַ ת ִּב ְל ָעם וַ יִ ּחַ ר אַ ף ִּב ְל ָעם וַ יּ ְַך אֶ ת
הָ אָ תוֹ ן ַּב ּ ַמ ּקֵ ל) :כז( וַ ּ ֵת ֶרא הָ אָ תוֹ ן אֶ ת ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה וַ ִּת ְר ַּבץ ּ ַתחַ ת ִ ּב ְל ָעם וַ יִ ּחַ ר אַ ף ִ ּב ְל ָעם
וַ יַ ּ ְך אֶ ת הָ אָ תוֹ ן ַּב ּ ַמ ּקֵ ל:

)כז( וַ ֲחזַת אַ ּ ָתנָא יָת ַמ ְלאָ כָ א ַדיְ ָי ו ְּרבָ ַעת ְּתחוֹ ת ִּב ְל ָעם ו ְּתקֵ ף רוּגְ זָא ְד ִב ְל ָעם ו ְּמחָ א

יָת אַ ּ ָתנָא ְּבחֻ ְט ָרא:

רש"י
)כג( ותרא האתון  -והוא לא ראה שנתן
הקב"ה רשות לבהמה לראות יותר מן האדם
שמתוך שיש בו דעת תטרף דעתו כשיראה
מזיקין :וחרבו שלופה בידו  -אמר רשע זה
הניח כלי אומנותו שכלי זיינן של אומות
העולם בחרב והוא בא עליהם בפיו שהוא
אומנות שלהם אף אני אתפוש את שלו ואבוא
עליו באומנותו וכן היה סופו )במדבר לא(
ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב:
)כד( במשעול  -כתרגומו בשביל .וכן )מ"א כ(
אם ישפוק עפר שומרון לשעלים .עפר הנדבק

נביא

בכפות הרגלים בהלוכן וכן )ישעיה מ( מי
מדד בשעלו מים .ברגליו ובהלוכו :גדר מזה
וגדר מזה  -סתם גדר של אבנים הוא:
)כה( ותלחץ  -היא עצמה :ותלחץ  -את
אחרים את רגל בלעם:
)כו( ויסף מלאך ה' עבור  -לעבור עוד לפניו
להלן להיות לפניו במקום אחר כמו )בראשית
לב( והוא עבר לפניהם .ומדרש אגדה יש
בתנחומא מה ראה לעמוד בשלשה מקומות
סימני אבות הראהו:

– מיכה פרק ו' יג'-טז' פרק ז' א'

ֹאת ָך) :יג( ואף אנא איתיתי עלך מרע
יתי הַ כּ וֹ ֶת ָך הַ ְׁש ֵמם ַעל חַ ּט ֶ
)יג( וְ גַ ם אֲ נִ י הֶ חֱלֵ ִ
ומחא אצדינך על דחטתא:
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)יד( אַ ּ ָתה תֹ אכַ ל וְ לֹא ִתשְׂ ָּבע וְ י ְֶׁשח ֲָך ְּב ִק ְר ּ ֶב ָך וְ ַת ּ ֵסג וְ לֹא ַת ְפ ִליט וַ ֲא ׁ ֶשר ְּתפַ ֵּלט
לַ חֶ ֶרב אֶ ּ ֵתן) :יד( את תיכול ולא תסבע ויהי לך למרע במעך ותדביק ולא תשיזיב ודי
תשיזיב לחרבא אמסר:

)טו( אַ ּ ָתה ִתזְ ַרע וְ לֹא ִת ְקצוֹ ר אַ ּ ָתה ִת ְדר ְֹך זַיִ ת וְ לֹא ָת ּ ְ
סוך ׁ ֶש ֶמן וְ ִתירוֹ ׁש וְ לֹא
תה יָּיִ ן) :טו( את תזרע ולא תחצוד את תבדר זיתין ולא תשוף משח ותעצר ענבין
ִת ְׁש ּ ֶ
ולא תשתי חמר:

כו ְּבמֹעֲ צוֹ ָתם ְל ַמ ַען ִּת ִּתי
)טז( וְ יִ ְׁש ּ ַת ּ ֵמר חֻ ּקוֹ ת ָע ְמ ִרי וְ ֹכל ַמעֲ ֵ ׂ
שה בֵ ית אַ חְ אָ ב וַ ּ ֵת ְל ּ
או) :טז( ועל די נטרתון גזירת בית
אֹ ְת ָך ְל ׁ ַש ּ ָמה וְ י ְֹׁשבֶ יהָ ִל ְׁש ֵרקָ ה וְ חֶ ְר ּ ַפת ַע ּ ִמי ִּת ּ ָ ׂש ּ
עמרי ועבדתון עובדי בית אחאב והלכתון בנימוסיהון בדיל לממסר יתך לצדו ויתבאה
לאשתממו וחסידי עמי תקבלון:

ורה
יתי ְּכאָ ְס ּ ֵפי קַ יִ ץ ְּכע ְֹללֹת ָּבצִ יר אֵ ין אֶ ְׁשכּ וֹ ל לֶ אֱ כוֹ ל ִּבכּ ּ ָ
)א( אַ ְללַ י ִלי ִּכי הָ יִ ִ
ִאוְ ּ ָתה נ ְַפ ִׁשי) :א( אמר נביא וי לי ארי הויתי כמיסף טביא בעדן דאבדו חסידיא מן
ארעא הא כסיופי קיטא כעוללן בתר קטוף לית גבר דביה עובדין טבין לטביא חמדת
נפשי:

רש"י
)יג( החליתי הכותך  -האנשתי מכותיך חזקות
וחולות ואנושו' .השמם  -להשמימך על
חטאתיך:
)יד( וישחך בקרבך  -המאכל שתאכל אכניס
בו מארה בתוך המעים ויגרום לך חולי שתהא
חולה והולך שחוח וכן מפרש אותו בספרי
מניין אף בתוך המעים ת"ל וישחך בקרבך
בפרשת והיה עקב במדרש תמיד עיני ה'
אלהיך בה ואף יונתן תירגם כן ויהי לך למרע
מתא במעיך .ותסג  -את אויביך המוליכים
בניך ובנותיך בשבי ולא תפלטם ואם תפלטם
סופם לחרב ומשמו של ר' מנחם שמעתי
ותסג לתאות תשמיש ולא תפליט לא יהי' לך
כח לפלוט שכבת זרע ואם תפלטם סופה
לחרב אתן אתכם וי"ת לשון הראשון:
)טז( וישתמר חוקות עמרי  -וידעתי כי לא
תשמעו אלי כי ישתמר על ידיכם וביניכם כל

כתובים

חוקות עמרי ואחאב .וחרפת עמי תשאו -
אתם תקבלון עון החרפה שהעכו"ם מחרפין
את עמי שהעידה בהם תורה על כך )דברים
כה( לא יהיה לך איפ' ואיפה והם אינם
שומרים:
)א( אללי לי  -הנביא מקונן על עצמו אוי לי
שהועמדתי לנביא בעת הזאת שאין בנ"א
צדיקים בדור .כאפסי קיץ  -נקוד חטף קמץ
שאינו לשון פועל כמו יושב אומר אלא לשון
מפעל כמו )ישעיה לג( אוסף החסיל כאסיפת
קיץ והם סופי תאינים שהן רעות וכן תרגם
יונתן כסיופי קייטא .כעוללות בציר  -ת"י
כעוללן בתר קטוף .אין אשכול לאכול -
כתרגומו לית גבר דביה עובדין טבין .בכורה
 תאינה טובה המתבשלת בעתה כתרגומולטביא חמדת נפשי:

 -תהילים פרק קז' כא'-כה'

דו לַ יהֹוָ ה חַ ְס ּדוֹ וְ נִ ְפ ְלאוֹ ָתיו ִל ְבנֵי אָ ָדם:
יוֹ ּ

)כא( יהודון קדם יי מטול חסדיה ומשתען

רו ַמעֲ ָ ׂשיו ְּב ִר ּנָה:
חו זִ ְבחֵ י תוֹ ָדה וִ יסַ ּ ְפ ּ
וְ יִ זְ ְּב ּ

)כב( ויכסון נכסי תודתא וישתעון עובדוי

)כא(
פרישותיה לבני נשא:
)כב(
בדצתא:
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ֹשי ְמלָ אכָ ה ְּב ַמיִ ם ַר ִּבים:
יוֹ ְר ֵדי הַ יָּם ָּבאֳנִ ּיוֹ ת ע ֵ ׂ

)כג(
פולחנא במיין סגיעין:

צולָ ה:
או ַמעֲ ֵ ׂ
שי יְ הֹוָ ה וְ נִ ְפ ְלאוֹ ָתיו ִּב ְמ ּ
הֵ ּ ָמה ָר ּ

)כד(
במצולתא:

רוחַ ְס ָע ָרה וַ ְּתרוֹ ֵמם ּגַ ָּליו:
וַ יּ ֶ
ֹאמר וַ יַּעֲ ֵמד ּ

)כה(
ואתרוממו גללוי:

משנה

)כג( מליחא נחותי ימא באלפיא עבדי
)כד( הנון חמון עובדיא דיי ופרישותיה

)כה( ואמר במימריה ואקים זעפא ועלעולא

– בכורות פרק א'

)א( הַ לּ וֹ קֵ חַ עֻ ַּבר חֲמוֹ רוֹ ׁ ֶשל נ ְָכ ִרי ,וְ הַ ּמוֹ כֵ ר לוֹ אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאֵ ינוֹ ַר ּ ׁ ַשאי,
טור ִמן הַ ְּבכוֹ ָרה,
נו ,וְ הַ ּנוֹ ֵתן לוֹ בְ קַ ָּבלָ הָ ּ ,פ ּ
והַ ּ ִמ ְׁש ּ ַת ּ ֵתף לוֹ  ,וְ הַ ְמקַ ֵּבל ִמ ּ ֶמ ּ ּ
טורין ִמ ּקַ ל
ולוִ יִ ּם ּ ְפ ּ ִ
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )במדבר ג(ְּ ,ביִ שְׂ ָראֵ ל ,אֲבָ ל לֹא בַ אֲחֵ ִרים .כּ ֹהֲ נִ ים ּ ְ
רו ׁ ֶשל ַעצְ ָמן:
וָ ח ֶ
הוא ׁ ֶשיִ ּ ְפ ְט ּ
רו ׁ ֶשל יִ שְׂ ָראֵ ל ַּב ּ ִמ ְד ָּברּ ִ ,דין ּ
ֹמרִ ,אם ּ ָפ ְט ּ
רע"ב ) -א( הלוקח עובר חמורו של נכרי
 כשהוא במעי אמו ובכור הוא .ולהכי נקטעובר חמורו ,שאין לך בהמה טמאה קדושה
בבכורה אלא פטר חמור בלבד .ואיידי דזוטרן
מיליה דפטר חמור ,פסיק ושרי ליה .וכל הנך
פרקי אחריני מיירו בבכור בהמה טהורה:
אע"פ שאינו רשאי  -למכור לנכרי בהמה
גסה .מפני שנעשית בה מלאכה בשבת:
והמשתתף לו  -אפילו חלק הנכרי מסוים
וידוע כגון ידו או רגלו של בכור ,או של אמו,
כל זמן שאם יחתך ממנו אותו אבר תשאר
הבהמה בעלת מום הרי זה שותפות נכרי
ופטור :והמקבל ממנו  -שהחמורה של נכרי,
וישראל מקבלה ומטפל בה כדי שיהו חולקין
בולדות .אבל גוף הבהמה של נכרי :פטור מן
הבכורה  -אותו עובר שקנה מן הנכרי או
שמכר הוא לנכרי אינו קדוש ,הואיל ויש
לנכרי חלק בו או באמו ,שנאמר )במדבר ג(

הקדשתי לי כל בכור בישראל ,ולא בנכרי :אם
פטרו את של ישראל במדבר  -הלוים לא
פטרו בהמתן של ישראל במדבר ,דפטר
בהמה ,בהמה פטרה ,כדכתיב )שם( ואת
בהמת הלוים תחת בהמתם .אלא הכי קאמר,
הלוים הפקיעו קדושת בכורי ישראל במדבר,
כדכתיב )שם( קח את הלוים תחת כל בכור
וגו' ,ואם הפקיעה קדושת הלוים את קדושתן
של ישראל ,דין הוא שתפקיע את של עצמן,
ומאחר שלמדנו שהופקעה קדושת בכורה
מעצמן של לוים ,למדנו שפטרי חמוריהן
פטורין מן הבכורה ,דכתיב )שם יח( אך פדה
תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה
הטמאה תפדה ,כל שישנו בבכור אדם ישנו
בבכור בהמה טמאה ,וכל שאינו בבכור אדם
אינו בבכור בהמה טמאה .אבל מבכור בהמה
טהורה לא נפטרו כהנים ולוים ,כדלקמן:

טור ִמן הַ ְּבכוֹ ָרה,
סוסָ ּ ,פ ּ
)ב( ּ ָפ ָרה ׁ ֶשיּ ְָל ָדה ְּכ ִמין חֲמוֹ ר ,וַ חֲמוֹ ר ׁ ֶשיּ ְָל ָדה ְּכ ִמין ּ
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר ּ ֶפטֶ ר ֲחמוֹ ר ּ ֶפטֶ ר חֲמוֹ רְׁ ,שנֵי פְ ָע ִמיםַ ,עד ׁ ֶשיְ ּהֵ א הַ ּיוֹ לֵ ד חֲמוֹ ר וְ הַ ּנוֹ לָ ד
ומה הֵ ם ַּבאֲ ִכילָ הְּ .בהֵ ָמה ְטהוֹ ָרה ׁ ֶשיּ ְָל ָדה ְּכ ִמין ְּבהֵ ָמה ְט ֵמאָ ה ,מֻ ּ ָתר
חֲמוֹ רָ ּ .
סור ַּבאֲ ִכילָ הֶ ׁ ,שהַ יוֹ צֵ א
ַּבאֲ ִכילָ הְ ּ .
וט ֵמאָ ה ׁ ֶשיּ ְָל ָדה ְּכ ִמין ְּבהֵ ָמה ְטהוֹ ָרה ,אָ ּ
ֵמהַ ּ ָט ֵמאָ ,ט ֵמא .וְ הַ ּיוֹ צֵ א ִמן הַ ּ ָטהוֹ רָ ,טהוֹ רּ ָ .דג ָט ֵמא ׁ ֶש ָּבלַ ע ָ ּדג ָטהוֹ ר ,מֻ ּ ָתר
דולָ יו:
סור ַּב ִ
אֲכילָ הְ ,ל ִפי ׁ ֶשאֵ ינוֹ גִ ּ ּ
ַּבאֲ ִכילָ ה .וְ ָטהוֹ ר ׁ ֶש ָּבלַ ע ָ ּדג ָט ֵמא ,אָ ּ
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חק לישראל – פרשת בלק יום ה'
רע"ב ) -ב( פרה שילדה כמין חמור וחמור
שילדה כמין סוס פטור  -אי תנא פרה
שילדה כמין חמור ולא תנא חמור שילדה
כמין סוס ,הוה אמינא פרה שילדה כמין
חמור הוא דפטור משום דלא דמו אהדדי
כלל ,דהא יש לה קרנים ,והא אין לה קרנים,
הא פרסותיה סדוקות ,והא פרסותיה קלוטות.
אבל חמור שילדה כמין סוס ,אימא חמור
אדום הוא וליחייב .ואי תנא סיפא ולא תנא
רישא ,הוה אמינא חמור שילדה כמין סוס
הוא דפטור משום דסוס לא קדוש בבכורה,
אבל פרה שילדה כמין חמור דתרווייהו קדשי
בבכורה אימא ליחייב ,צריכי :פטר חמור
פטר חמור שני פעמים  -חד בקדש לי כל

בכור ,וחד בראה אתה אומר אלי :מהו
באכילה  -כלומר ,בהמה שאין היולדת דומה
לנולד מהו באכילה :שהיוצא מהטמא טמא -
ודבש דבורים וצרעין מותר ולא מקרי יוצא מן
הטמא ,לפי שאין ממצות אותו מבשרן אלא
מכניסות אותו לגופן ,שאוכלות מפרחי
האילנות ומהן נעשה הדבש .וחלב האדם
מותר כשפירש ,אבל לינק משדי האשה אסור.
וכל שאר חלב של בהמה וחיה טמאה הוי
יוצא מן הטמא ואסור :דג טמא שבלע דג
טהור  -אע"ג דלא חזינן ליה שבלע ,כיון
דרוב דגים משריצים במינן ,כמו שבלע בפנינו
דמי:

)ג( חֲמוֹ ר ׁ ֶשלּ ֹא ִב ְּכ ָרה ,וְ י ְָל ָדה ְׁשנֵי זְ כָ ִרים ,נוֹ ֵתן ָטלֶ ה אֶ חָ ד לַ כּ ֹהֵ ן .זָכָ ר ּונְ קֵ בָ ה,
דו ְׁשנֵי זְ כָ ִרים ,נוֹ ֵתן
ַמ ְפ ִר ׁ
יש ָטלֶ ה אֶ חָ ד ְל ַעצְ מוֹ ְׁ .ש ּ ֵתי חֲמוֹ ִרים ׁ ֶשלּ ֹא ִב ְּכ ּ
רו ,וְ י ְָל ּ
ְׁשנֵי ְטלָ יִ ים לַ כּ ֹהֵ ן .זָכָ ר ּונְ קֵ בָ ה ,אוֹ ְׁשנֵי זְ כָ ִרים ּונְ קֵ בָ ה ,נוֹ ֵתן ָטלֶ ה אֶ חָ ד לַ כּ ֹהֵ ן.
לום:
ְׁש ּ ֵתי נְ קֵ בוֹ ת וְ זָכָ ר אוֹ ְׁשנֵי זְ כָ ִרים ּ ְׁ
וש ּ ֵתי נְ קֵ בוֹ ת ,אֵ ין ָּכאן לַ כּ ֹהֵ ן ְּכ ּ
רע"ב ) -ג( נותן טלה אחד לכהן  -בפדיון.
דממה נפשך חד מנייהו בכור :זכר ונקבה -
ואין ידוע אם יצא זכר תחילה והוא בכור ,או
נקבה יצאה תחילה ואין כאן דין בכורה:
מפריש טלה  -משום ספק ,ומפקיע עליו
קדושת הפטר חמור :והוא לעצמו  -שהוא
עצמו יאכל הטלה ולא יתננו לכהן ,דכהן הוי
מוציא מחבירו ,ועליו הראיה להביא עדים
שהזכר יצא תחילה .ואיסורא ליכא ,דאפילו
פטר חמור גמור שפדאו בשה שוב אין קדושה
לא בו ולא בפדיונו ,אלא גזל הוא דאיכא אם
אינו נותן הטלה לכהן ,דממונו הוא ,והכא
ליכא גזל דספק הוא :שתי חמורות וילדו -
וכו' .זכר ונקבה .נותן טלה אחד לכהן בשביל
הזכר .או שני זכרים ונקבה ,דחדא ילדה זכר
וחדא ילדה זכר ונקבה ,או אי נמי חדא ילדה
שני זכרים ואחת ילדה נקבה ,נותנים טלה

אחד לכהן ,דהא חדא זכר איכא ודאי בכור.
ואאידך דהוי ספק דשמא הנקבה יצאה תחלה,
מפריש טלה והוא לעצמו :שני זכרים ושתי
נקבות  -ספק הן ,דשמא כל חדא ילדה זכר
ונקבה ,ושמא הנקבות יצאו תחילה ,הלכךאין
לכהן כלום ,אלא מפריש עליהם שני טלאים
לאפקועי לאיסורייהו והן לעצמו ,כך פירשו
רבותי .אבל רמב"ם סבר דאין כאן לכהן
כלום ואפילו טלה לעצמו אינו צריך להפריש,
משום דאיכא בכל חד מהנך ספיקי טובא
כשילדו שתי נקבות וזכר ,שמא אחת משתיהן
ילדה שתי נקבות והאחרת זכר ,או שמא זו
ילדה נקבה והאחרת זכר ואחריו נקבה או
נקבה ואחריה זכר .וכן ספיקות הרבה יש
בשני זכרים ושתי נקבות ,הלגך אפילו טלה
לעצמו אינו מפריש .ופירוש רבותי עיקר:

דו ְׁשנֵי זְ כָ ִרים ,נוֹ ֵתן ָטלֶ ה אֶ חָ ד לַ כּ ֹהֵ ן.
)ד( אַ חַ ת ִּב ְּכ ָרה וְ אַ חַ ת ׁ ֶשלּ ֹא בִ ְּכ ָרה וְ י ְָל ּ
יש ָטלֶ ה אֶ חָ ד ְל ַעצְ מוֹ ֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )שמות לד(ּ ,ופֶ טֶ ר חֲמוֹ ר
זָכָ ר ּונְ קֵ בָ הַ ,מ ְפ ִר ׁ
ומן הָ ִעזִ ּים ,זָכָ ר ּונְ קֵ בָ הּ ,גָ דוֹ ל וְ קָ ָטןָ ּ ,ת ִמים ּובַ ַעל
ִּת ְפ ֶ ּדה ְב ֶ ׂשהִ ,מן הַ ְּכבָ שִׂ ים ּ ִ
שר .וְ ִאם ֵמתֶ ,נהֱנִ ים בּ וֹ :
מוםּ .ופוֹ ֶדה בוֹ ּ ְפ ָע ִמים הַ ְר ּ ֵבה .נִ ְכנָס לַ ִ ּדיר ְל ִה ְת ַע ּ ֵ ׂ
ּ
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חק לישראל – פרשת בלק יום ה'
רע"ב ) -ד( זכר ונקבה מפריש טלה אחד
לעצמו  -דשמא אותה שלא בכרה ילדה את
הנקבה :שנאמר ופטר חמור תפדה בשה -
כל שה במשמע ,שה כבשים או שה עזים ,שה
זכר או שה נקבה וכו' :ופודה בו פעמים
רבות  -אם חזר כהן ונתנו לו :נכנס לדיר
להתעשר  -ישראל שהיו לו עשרה ספק פטרי
חמורים והפריש עליהן עשרה שיין והן שלו,
הרי אלו נכנסים לדיר למקום שמכניסים שם

הבהמות להתעשר ומעשרן כדרך שמעשרים
שאר בהמות .והוא הדין שאם היה לו ספק
פטר חמור אחד או שנים ]והפריש עליהן שהן
אחד או שנים[ שנכנס לדיר עם שאר כבשיו
להתעשר :ואם מת נהנים בו  -שה שהפרישו
לפדיון פטר חמור ,אם מת ביד בעלים קודם
שיבוא ליד כהן נהנה בו הכהן אע"פ שלא
הגיע לידו מחיים ,דמעידנא דאפרשיה
ברשותא דכהן קאי:

חוטה ,וְ לֹא בַ ְּט ֵרפָ ה ,וְ לֹא
)ה( אֵ ין ּפוֹ ִדים לֹא בָ ֵע ֶגל ,וְ לֹא בַ חַ יָּה ,וְ לֹא בַ ּ ְׁש ּ ָ
שה ,וְ אוֹ סֵ ר ַּבכּ וֹ י
הוא ֶ ׂ
בַ ִּכ ְלאַ יִ ם ,וְ לֹא בַ כּ וֹ יַ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ַמ ִּתיר ַּב ִּכ ְלאַ יִ ם ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
שה
יש ֶׂ
נְתנוֹ לַ כּ ֹהֵ ן ,אֵ ין הַ כּ ֹהֵ ן ַר ּ ׁ ַשאי ְלקַ יְ ּמוֹ ַעד ׁ ֶשיּ ְַפ ִר ׁ
הוא סָ פֵ קָ .
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
ַת ְח ּ ָתיו:
רע"ב ) -ה( ולא בחיה  -צבי ואיל :ולא
בשחוטה  -בשה שחוט :ולא בטרפה  -כגון
שנחתכו רגליה מן הארכובה ולמעלה :כלאים
 תיש הבא על רחל :מפני שהוא שה  -דביןרחל ובין עז קרויין שה .ואין הלכה כר'
אלעזר :כוי  -בריה בפני עצמה היא ספק

חיה ספק בהמה :נתנו לכהן  -הפטר חמור
עצמו :עד שיפריש שה תחתיו  -והוא לעצמו.
ואחר כך ישתמש בפטר חמור .ולפי שהכהנים
חשודים לענין זה שלא להפריש שה תחתיו,
הלכך ישראל הנותן פטר חמור לכהן אינו זז
משם עד שיפדנו הכהן בפניו:

יותוֹ ,
ומתַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
יש ּ ִפ ְדיוֹ ן ּ ֶפטֶ ר חֲמוֹ ר ּ ֵ
)ו( הַ ּ ַמ ְפ ִר ׁ
יעזֶר אוֹ ֵמר ,חַ ּי ִָבין ְּבאַ ח ֲָר ּ
שר
יותוֹ ְּ ,כפִ ְדיוֹ ן ַמעֲ ֵ ׂ
ַּכח ֵ
ֲמ ׁש ְסלָ ִעים ׁ ֶשל ּ ֵבן .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין חַ ּי ִָבין ְּבאַ ח ֲָר ּ
ׁ ֵשנִ י .הֵ ִעיד ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע וְ ַר ִּבי צָ דוֹ ק ַעל ּ ִפ ְדיוֹ ן ּ ֶפטֶ ר חֲמוֹ ר ׁ ֶש ּ ֵמתֶ ׁ ,שאֵ ין ָּכאן
לוםֵ .מת ּ ֶפטֶ ר חֲמוֹ רַ ,ר ִּבי א ֱִליעֶ זֶר אוֹ ֵמר ,יִ ּקָ בֵ רּ ,ומֻ ּ ָתר בּ הֲ נָאָ תוֹ ׁ ֶשל
לַ כּ ֹהֵ ן ְּכ ּ
ְ
ָטלֶ ה .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ינוֹ צָ ִריך ְל ִה ּקָ בֵ ר ,וְ הַ ּ ָטלֶ ה לַ כּ ֹהֵ ן:
רע"ב ) -ו( כחמש סלעים של פדיון הבן -
דחייב באחריותו :כפדיון מעשר שני  -דאם
אבד אינו חייב באחריותו ,דההוא כסף
חייביה רחמנא לאכול בירושלים והא אזל
ליה ,וטעמא דר' אליעזר ,שכן מצינו שהקיש
הכתוב פטר חמור לבכור אדם שנאמר ופטר
חמור תפדה בשה וגו' וכל בכור בניך תפדה.
וחכמים אומרים אך פדה תפדה את בכור
האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה,
לפדייה הקשתיו ולא לדבר אחר :שאין כאן

לכהן כלום  -שאן חיב באחריותו ,כרבנן .וכן
הלכה :מת פטר חמור  -לאחר שהפריש
הפדיון ועדיין לא נתנו לכהן :רבי אליעזר
אומר יקבר  -דהואיל והוא חייב באחריות
הטלה כמאן דלא אפרשיה דמי :ומותר -
ישראל בהנאתו של טלה כמי שלא הפרישו:
אינו צריך להקבר  -דמעידנא דאפרשיה
לטלה קם ליה ברשות כהן והופקעה קדושתו
של פטר חמור .וכן הלכה:

)ז( לֹא ָרצָ ה ִל ְפ ּדוֹ תוֹ  ,עוֹ ְרפוֹ ְבקוֹ ִפיץ ֵמאַ ח ֲָריו וְ קוֹ ְברוֹ ִ .מצְ וַ ת ּ ְפ ִדיָּה קוֹ ֶד ֶמת
ידה
ֶאֱמר )שמות יג( ,וְ ִאם לֹא ִת ְפ ֶ ּדה וַ עֲ ַר ְפ ּתוֹ ִ .מצְ וַ ת יְ ִע ָ
ְל ִמצְ וַ ת עֲ ִריפָ הֶ ׁ ,ש ּנ ַ
אֲשר לֹא יְ ָע ָד ּה וְ הֶ ְפ ָ ּדהּ ִ .מצְ וַ ת יִ בּ ּום
ֶאֱמר )שם כא(ֶ ׁ ,
קוֹ ֶד ֶמת ְל ִמצְ וַ ת ּ ְפ ִדיָּהֶ ׁ ,ש ּנ ַ
יו ִמ ְת ַּכוְ ּ נִ ין ְל ׁ ֵשם ִמצְ וָ ה .וְ ַע ְכ ׁ ָשיו ׁ ֶשאֵ ין
קוֹ ֶד ֶמת ְל ִמצְ וַ ת ח ֲִליצָ הָּ ,ב ִר ׁ
אשוֹ נָהֶ ׁ ,שהָ ּ
רו ִמצְ וַ ת ח ֲִליצָ ה קוֹ ֶד ֶמת ְל ִמצְ וַ ת יִ בּ ּוםִ .מצְ וַ ת גְּ אֻ ָּלה
ִמ ְת ַּכוְ ּ נִ ין ְל ׁ ֵשם ִמצְ וָ ה ,אָ ְמ ּ
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ֶאֱמר )ויקרא כז( ,וְ ִאם לֹא יִ ּגָ אֵ ל וְ נִ ְמ ַּכר
הוא קוֹ ֵדם ְלכָ ל אָ ָדםֶ ׁ ,ש ּנ ַ
ָּבאָ דוֹ ן
ּ
ְּב ֶע ְר ּ ֶכ ָך:
רע"ב ) -ז( קופיץ ] -סכין גדול[ כמין גרזן
קטן שהקצבים מחתכים בו בשר :ועורפו -
היינו שחותך ראשו ממול ערפו :וקוברו -
לפי שאסור בהנאה לאחר עריפה :מצות
יעידה  -באמה העבריה :בראשונה שהיו
מתכוונים לשם מצוה  -והיו אומרים המיבם
לשם נוי לשם ממון הוי פוגע בערוה שלא

גמרא

במקום מצוה .ואין כן הלכה .אלא הואיל
ופקע איסור אשת אח מינה כשמת אחיו בלא
בנים הרי הותרה לו לגמרי ואפילו יבמה לשם
נוי ולשם ממון :מצות גאולה באדון -
המתפיס בהמה לבדק הבית ,מצות פדייתה
באדון קודם לכל אדם ,שהוא מוסיף את
החומש:

– בכורות דף יב' ע"ב

רבי אליעזר אומר חייבין באחריותו .גמרא אמר רב יוסף מאי טעמא דר'
אליעזר דכתיב אך פדה תפדה וגו' מה בכור אדם חייב באחריותו אף בכור
בהמה טמאה חייב באחריותו א"ל אביי אי מה בכור אדם מותר בהנאה אף
בכור בהמה טמאה מותר וכי תימא ה"נ והתנן מת פטר חמור רבי אליעזר
אומר יקבר מאי יקבר לאו דאסור בהנאה לא יקבר כבכור אדם אלא אדם
בכור הוא דבעי קבורה פשוט לא בעי קבורה ועוד תניא מודה ר' אליעזר
בישראל שיש לו ספק פטר חמור בתוך ביתו שמפריש טלה עליו והוא שלו
אלא אמר רבא אמר קרא אך פדה תפדה לפדייה הקשיתיו ולא לדבר אחר
תנן התם הערכין בשעתן ופדיון הבן אחר שלשים יום פדיון פטר חמור
לאלתר ופדיון פטר חמור לאלתר ורמינהי אין בערכין ובפדיון הבן
ובנזירות ובפטר חמור פחות משלשים ומוסיפין עד עולם אר"נ לומר שאם
פדאו פדוי מכלל דבנו אם פדאו אינו פדוי והאיתמר הפודה את בנו בתוך
ל' יום רב אמר בנו פדוי לאו איתמר עלה אמר רבא דכ"ע מעכשיו אין בנו
פדוי רב ששת אמר לומר שאינו עובר עליו מתיב רמי בר חמא מצותו כל
שלשים יום מכאן ואילך או פודהו או עורפו מאי לאו מצוה לשהותו כל
שלשים יום לא מצוה לפדותו כל שלשים יום אי הכי מכאן ואילך או
פודהו או עובר עליו מיבעי ליה אלא אמר רבא לא קשיא הא רבי אליעזר
דמקשי הא רבנן דלא מקשי:
רש"י על הגמרא
חייב באחריותו  -אם הפריש פדיונו ואבד:
מותר בהנאה  -קודם פדיונו :יקבר כבכור
אדם  -לא משום דאסור בהנאה אלא משום
דאיתקש לבכור אדם וסתם בכור אדם ניתן
לקבורה :מודה ר"א  -אע"ג דבודאי פטר

חמור ס"ל דכל כמה דלא מטי פטר חמור
ליד כהן לא מיפריק מודה הוא בספק שא"צ
לתת פדיון לכהן אלא מפריש כו' ומדמצריך
לאפרושי טלה לאפקועי איסוריה מכלל דס"ל
פטר חמור אסור בהנאה :לפדייה הקשתיו -
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בכור בהמה טמאה לבכור אדם שיתחייב
באחריות פדיונו ולא לדבר אחר להנאה:
הערכין בשעתן  -שאם היה מבן חדש עד
חמש שנים בשעת שאמר ערכי עלי והמתין
שלא נתנו עד שיהא בן שש שיש לו ערך אחר
כדכתיב בפרשת ערכין )ויקרא כז( אפי' הכי
לא יהיב אלא כשעה שהעריך :אחר שלשים -
כדכתיב )במדבר יח( ופדויו מבן חדש וגו':
ופדיון פטר חמור לאלתר  -בתמיה :אין
בערכין פחות מבן שלשים  -אינו נערך
כדכתיב בפרשה :ובנזירות  -סתם נזירות
שלשים יום כדכתיב )במדבר ו( קודש יהיה
יהיה בגימטריא שלשים הוו :ומוסיפין  -שיש
ערך לכל זמן שהוא עומד בו כדכתיב בפרשה
וכן נזיר נודר בנזיר ארבעה וחמשה שנים ואם
המתין מפדיון בנו ומפדיון פטר חמורו כמה
שנים עדיין יכול לפדותו ואינו נותן יותר:
לומר שאם פדאו  -פדוי הא דקתני לעיל
פדיון פטר חמור לאלתר שאם פדאו לאלתר
]פדוי[ אבל עיקר מצות פדייה לא מקיים:

זוהר

מכלל דבנו  -מדאוקמת ליה בדיעבד וקתני
הבן אחר שלשים מכלל דאם פדאו בתוך
שלשים אינו פדוי :והאיתמר  -בפ' יש בכור
לנחלה )לקמן דף מט( :דכ"ע מעכשיו -
היכא דאמר ליה מעכשיו יחול פדיון זה אינו
פדוי כי פליגי היכא דאמר עכשיו אני נותן
מעות והפדיון לא יחול עד לאחר שלשים יום:
רב ששת אמר  -לעולם מצות פדיון לאלתר
והאי דקתני אין בערכין ופטר חמור פחות
משלשים שאינו עובר עליו עד שלשים יום
מכאן ואילך עובר :מאי לאו מצוה להשהותו
 כרב נחמן וקשיא לרב ששת :מצוה לפדותו דמלאלתר עד שלשים הוי זמן פדייה ומכאןואילך עובר :אלא אמר רבא  -לעולם מצוה
לשהותו ואפי' הכי כרב נחמן לא מתריצנא
ולא קשיא הא דקתני שלשים יום מצוה
לשהותו :רבי אליעזר הוא דמקיש  -בכור
בהמה טמאה לבכור אדם :והא  -דקתני
לאלתר רבנן היא דמתניתין דלא מקשו:

– בלק דף רב' ע"א

צור אֶ ל ִעיר י ִָמים ַר ִּבים ְל ִה ָּלחֵ ם ָעלֶ יהָ ְל ָת ְפ ָ ׂשה
תו ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,דברים כ( ִּכי ָת ּ
ּ ּ
ומ ָּלהִ ,אית
יתאּ ְ ,דהָ א ְּבכָ ל ִמ ָּלה ּ ִ
ילין ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
וש ִב ִ
ינון אָ ְר ִחין ּ ְׁ
וְ גוֹ 'ַּ ,כ ָמה ָט ִבין ִא ּ ּ
ָשאַּ ,כ ָמה ַמ ְרגְּ לָ אן ְ ּדקָ א ְמ ַנה ֲָרן ְלכָ ל ְסטָ ר,
יטיןַּ ,כ ָמה ָט ִבין ִל ְבנֵי נ ׁ ָ
ַּכ ּ ָמה ֵע ִ
יתאּ ְ ,דלֵ ית ָּב ּה ַּכ ָמה בּ ּוצִ ינִ ין ְמ ַנה ֲָרן ְלכָ ל ְס ָטר .הַ אי
וְ לֵ ית לָ ְך ִמ ָּלה ְּבאוֹ ַריְ ָ
יה חָ ְכ ְמ ָתא
יה .וְ ִאית ּ ֵב ּ
פום ִמ ְד ָר ׁ ֵש ּ
יה .וְ ִאית ּ ֵב ּ
פום ּ ְפ ׁ ָשטֵ ּ
יה ְּכ ּ
יהו ְּכ ּ
ְק ָרא ִא ּ
ְ
יתא
יה ַמאן ְ ּד ִא ְׁש ְּת ַ ּדל ְּבאוֹ ַריְ ָ
חולָ קֵ ּ
ִע ָּלאָ הְ ,ל ִאזְ ַ ּד ֲה ָרא ְל ַמאן ְ ּד ִאצְ ְט ִריך .ז ַָּכאָ ה ּ
ּ ָת ִדיר:
ובתוֹ ָרתוֹ
יה) ,תהלים א( ִּכי ִאם ְּבתוֹ ַרת יְ ָי חֶ ְפצוֹ ּ ְ
ַמאן ְ ּד ִא ְׁש ְּת ַדל ָּב ּהַ ,מה ְּכ ִתיב ּ ֵב ּ
ְ
אֲמאי ָ ּדא סָ ִמיך ְל ָדא .אֶ ָּלא ַמאן ְ ּד ִא ְׁש ְּת ַדל
ַ
י ְֶה ּגֶ ה יוֹ ָמם וָ לָ יְ לָ ה ,וְ הָ יָה ְּכ ֵעץ.
תול ַעל ּ ַפ ְלגֵ י
יתא יוֹ ָמם וָ לָ יְ לָ ה ,לָ א ִליהֱוִ י ְּכאָ ָעא יְ בֵ ׁ ָ
ְּבאוֹ ַריְ ָ
ישא ,אֶ ָּלא ְּכ ֵעץ ׁ ָש ּ
יה מוֹ חָ א ,וְ ִאית
יפין ,וְ ִאית ּ ֵב ּ
יה ׁ ָש ָר ִׁשין ,וְ ִאית ּ ֵביהּ ְק ִל ּ ִ
ָמיִ םַ .מה ִאילָ ן ִאית ּ ֵב ּ
יבאִׁ .ש ְב ַעת זִ ינִ ין
יה ִא ָּ
יה ּ ַפ ְרחִ ין ,וְ ִאית ּ ֵב ּ
יה ַט ְר ּ ִפין ,וְ ִאית ּ ֵב ּ
יה ַענְ ִפין ,וְ ִאית ּ ֵב ּ
ּ ֵב ּ
הו ּ ְפ ׁ ָש ָטא
אוף ִמ ִ ּלין ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
ִא ֵּלין ,סַ ְ ּל ִקין ְל ִׁש ְב ָעה ָע ָ ׂ
יתא ִאית ְּב ּ
שרְ ,ל ִׁש ְב ִעיןּ .
יריןָ .רזִ ין
ימ ְט ִריָיאוֹ תָ .רזִ ין ְט ִמ ִ
ִּד ְק ָראְּ .ד ָר ׁ ָשאֶ .ר ֶמזְּ ,דקָ א ָר ִמיז חָ ְכ ְמ ָתא .גִ ַ
יתרִ .מ ָּכאן
יסור וְ הֶ ּ ֵ
ְס ִת ִ
סול וְ כָ ׁ ֵשרָ .ט ֵמא וְ ָטהוֹ רִ .א ּ
ימין ִא ֵּלין ַעל ִא ֵּליןָ ּ .פ ּ
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יהו
ְּ
ולהָ ְלאָ הִ ,מ ְת ּ ַפ ּ ְׁש ָטאָ ן ַענְ ִפין ְלכָ ל ְסטָ ר .וְ הָ יָה ְּכ ֵעץ וַ ַ ּדאי ,וְ ִאי לָ או ,לָ או ִא ּ
חָ כָ ם ְּבחָ ְכ ְמ ָתא:
ְ
הוא,
יתא קַ ּ ֵמי ּ ְ
ינון ְ ּד ִמ ְׁש ּ ַת ְ ּדלֵ י ְּבאוֹ ַריְ ָ
ּ ָתא ֲחזֵיַּ ,כ ָמה ח ֲִב ִ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יבין ִא ּ ּ
יהיב ְר ׁש ּו ִל ְמחַ ְּבלָ א ְלחַ ְּבלָ א,
ְ ּדא ֲִפילּ ּו ְּבזִ ְמנָא ְ ּד ִדינָא ּ ַת ְליָא ְּב ָע ְל ָמא ,וְ ִא ְתיְ ִ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יתא.
ינון ְ ּדקָ א ִמ ְׁש ּ ַת ְ ּדלֵ י ְּבאוֹ ַריְ ָ
ְּ
יהוַ ,על ִא ּ ּ
הוא ּ ָפ ִקיד לֵ יהּ ִעלָ וַ ויְ ּ
יך ּ
ְ
יאין
צור אֶ ל ִעירְּ ,בגִ ין חוֹ בֵ יהוֹ ן סַ גִּ ִ
ְּ
וְ הָ ִכי אָ ַמר לֵ יהּ
הואִּ ,כי ָת ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יבו ְּב ִדינָא:
ְ ּדחָ ּ ָטאן ְלקַ ּ ָמאי ,וְ ִא ְתחַ יְ ּ ּ
בים) .תלתא יומא ,דא בתר דא ,אקרי ימים רבים ,אוף הכא כי תצור על עיר,
י ִָמים ַר ִּביםַ ,מאי ַר ִּ
ימים רבים( ְּתלָ ָתא יוֹ ִמיןּ ָ ,דא ָּב ַתר ָ ּדאּ ְ ,ד ִא ְׁש ְּתמוֹ ְד ָעא ֶדבֶ ר ְּב ָמ ָתאְ .מנָלָ ן ְ ּדי ִָמים
ָזוב זוֹ ב ָ ּד ָמ ּה י ִָמים
ינוןּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,ויקרא טו( וְ ִא ּ ׁ ָשה ִּכי י ּ
ַר ִּבים ְּתלָ ָתא יוֹ ִמין ִא ּ ּ
ינון .אֶ ָּלא ְּתלָ ָתא יוֹ ִמין ָ ּדא ָּב ַתר ָ ּדאִ ,א ְק ֵרי י ִָמים
ַר ִּבים .וְ ִכי י ִָמים ַר ִּבים ִא ּ ּ
צור אֶ ל ִעיר י ִָמים ַר ִּביםְּ ,תלָ ָתא יוֹ ִמין ָ ּדא ָּב ַתר ָ ּדא,
אוף הָ ִכי ִּכי ָת ּ
ַר ִּביםּ .
ְ
יתי .לֹא ּ ַת ְׁש ִחית
ְ ּד ִא ְׁש ְּתמוֹ ְד ָעא ֶ ּדבֶ ר ְּב ָמ ָתאָ ּ .תא וְ אַ ְפ ִקיד לָ ך ַעל )כל( ְּבנֵי ּ ֵב ִ
יהו ִאילָ נָא ְ ּדחַ ּיֵיִ ,אילָ נָא ְ ּדי ִָהיב
יהו ְּב ָמ ָתאּ ְ ,ד ִא ּ
אֶ ת ֵעצָ ּהּ ָ ,דא ּ ַת ְל ִמיד חָ כָ ם ְ ּד ִא ּ
יבין:
ִא ִ
יטא ְל ָמ ָתאְ ,ל ִא ְׁש ְּתזָבָ א ִמן ִ ּדינָא ,וְ אוֹ ִליף
הוא ְ ּדי ִָהיב ֵע ָ
ָּדבָ ר אַ חֵ ר אֶ ת ֵעצָ ּה ,הַ ּ
ֲכון ָּב ּה ,וְ ַעל ָ ּדא לֹא ַת ְׁש ִחית אֶ ת ֵעצָ הּ ִלנְ ּדוֹ חַ ָעלָ יו ּגַ ְרזֶן,
לוֹ ן אָ ְרחָ א ְ ּד ָיה ּ
יה חַ ְר ָּבא ְמלָ הֲ ָטא ,חַ ְר ָּבא ְמ ׁ ָש ּ ָננָא ,הַ ִהיא
יה ִ ּדינָא ,וְ לָ א ְלאוֹ ָש ָטא ָעלֵ ּ
ְלנ ְַדחָ א ָעלֵ ּ
הוא ְמחַ ְּבלָ א אָ ִכיל
נו תֹ אכֵ ל .וְ ִכי הַ ּ
ְ ּדקָ ְטלָ א ִל ְׁשאַ ר ִאינְ ׁ ֵשי ְ ּד ָע ְל ָמאִּ .כי ִמ ּ ֶמ ּ ּ
רוחין
נו תֹ אכֵ ל ,הַ ִהיא ִטנְ ָרא ּ ַת ִ ּקיפָ א ,הַ ִהיא ְ ּדכָ ל ּ ִ
ִמ ּנ ּ
ֵיה ,לָ א .אֶ ָּלא ִּכי ִמ ּ ֶמ ּ ּ
קוד ׁ ָשא ְּבהַ אי
ְּ
רוחַ
ישין נ ְָפ ִקין ִמ ּנ ָּהּ ְ ,דלֵ ית הֲ נָאָ ה וְ ִת ּ ְ
יפין וְ קַ ִ ּד ִׁ
ּ ַת ִ ּק ִ
יאוב ּ ָתא ְל ּ
יהו ְמפַ ְרנֵס לָ ּה ,וְ יָהֵ יב לָ ּה
הוא ז ַָּכאָ הִּ ,כ ְביָכוֹ ל ִא ּ
יתא ְ ּדהַ ּ
ָע ְל ָמא ,אֶ ָּלא אוֹ ַריְ ָ
ְמזוֹ נָא ְּבהַ אי ָע ְל ָמא ,י ִַּתיר ִמ ָּכל קָ ְר ְּבנִ ין ְ ּד ָע ְל ָמא:
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק יא'
)ב( כשבונין בית הכנסת אין בונין אותה אלא בגבהה של עיר שנאמר בראש הומיות
תקרא ומגביהין אותה עד שתהא גבוהה מכל חצרות העיר שנאמר ולרומם את בית
אלהינו ואין פותחין פתחי הכנסת אלא במזרח שנאמר והחונים לפני המשכן קדמה
ובונין בו היכל שמניחין בו ספר תורה ובונין היכל זה ברוח שמתפללין כנגדו באותה
העיר כדי שיהיו פניהם אל מול ההיכל כשיעמדו לתפלה:
)ג( ומעמידין בימה באמצע הבית כדי שיעלה עליה הקורא בתורה או מי אשר אומר
לעם דברי כבושין כדי שישמעו כולם וכשמעמידין התיבה שיש בה ספר תורה מעמידין
אותה באמצע ואחורי התיבה כלפי ההיכל ופניה כלפי העם:
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ð"òì

,äçîù úá äëìî äðæåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî äðæåñ ïá ãåã äùî ,äøù ïá íééç áàæ
.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã

טעון גניזה

www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 - כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים

