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חק לישראל – פרשת במדבר יום ה'
תורה -

במדבר פרק א'

)כב( ִל ְבנֵי ִׁש ְמעוֹ ן ּתוֹ ְלד ָֹתם ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ְלבֵ ית אֲ ב ָֹתם ּ ְפקֻ ָדיו ְּב ִמ ְס ּ ַפר ׁ ֵשמוֹ ת
שנָה וָ ַמ ְעלָ ה כּ ֹל יֹצֵ א צָ בָ א) :כב( ִל ְבנֵי ִׁש ְמעוֹ ן
ְלג ְֻלגְּ ל ָֹתם ָּכל זָכָ ר ִמ ּ ֶבן ֶעשְׂ ִרים ׁ ָ
ּתוֹ ְלד ָֹתם ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ְלבֵ ית ֲא ֹב ָתם ּ ְפקֻ ָדיו ְ ּב ִמ ְס ּפַ ר ׁ ֵשמוֹ ת ְלג ְֻלגְּ ל ָֹתם ָּכל זָ כָ ר ִמ ּ ֶבן ֶעשְׂ ִרים
שנָה וָ ַמ ְעלָ ה כּ ֹל יֹצֵ א צָ בָ א) :כב( ִל ְבנֵי ִׁש ְמעוֹ ן ּתו ְּל ַד ְתהוֹ ן ְלז ְַרעֲ י ְַתהוֹ ן ְלבֵ ית אֲ בָ הַ ְתהוֹ ן ִמנְ יָנוֹ ִהי ְּב ִמנְ יַן
ָׁ
ְׁש ָמהָ ן ְלג ְֻלגְּ לַ ְתהוֹ ן ָּכל ְ ּדכו ָּרא ִמ ַּבר ַעשְׂ ִרין ְׁשנִ ין ו ְּל ֵע ָּלא כּ ֹל נָפֵ ק חֵ ילָ א:

לש ֵמאוֹ ת) :כג( ּ ְפקֻ ֵדיהֶ ם
וש ׁ
)כג( ּ ְפקֻ ֵדיהֶ ם ְל ַמ ּטֵ ה ִׁש ְמעוֹ ן ִּת ְׁש ָעה וַ ח ֲִמ ּ ִׁשים אֶ לֶ ף ּ ְׁ
מאוֹ ת) :כג( ִמנְ ָינֵיהוֹ ן ְל ִׁש ְב ָטא ְד ִׁש ְמעוֹ ן חַ ְמ ִׁשין וְ ִת ְׁש ָעה
לש ֵ
וש ׁ
ְל ַמ ּטֵ ה ִׁש ְמעוֹ ן ִּת ְׁש ָעה וַ ֲח ִמ ּ ִׁשים אֶ לֶ ף ּ ְׁ
אַ ְל ִפין ו ְּתלַ ת ְמאָ ה:

)כד( ִל ְבנֵי גָ ד ּתוֹ ְלד ָֹתם ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ְלבֵ ית ֲא ֹב ָתם ְּב ִמ ְס ּ ַפר ׁ ֵשמוֹ ת ִמ ּ ֶבן עֶ שְׂ ִרים
שנָה וָ ַמ ְעלָ ה כּ ֹל יֹצֵ א צָ בָ א) :כד( ִל ְבנֵי גָ ד ּתוֹ ְלד ָֹתם ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ְלבֵ ית ֲא ֹב ָתם ְ ּב ִמ ְס ּפַ ר
ָׁ
ׁ ֵשמוֹ ת ִמ ּ ֶבן ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָה וָ ַמ ְעלָ ה ּכֹל יֹצֵ א צָ בָ א:

)כד( ִל ְבנֵי גָ ד ּתו ְּל ַד ְתהוֹ ן ְל ְזַרעֲ י ְַתהוֹ ן ְלבֵ ית אֲ בָ הַ ְתהוֹ ן

ְּב ִמנְ יַן ְׁש ָמהָ ן ִמ ַּבר ַעשְׂ ִרין ְׁשנִ ין ו ְּל ֵע ָּלא כּ ֹל נָפֵ ק חֵ ילָ א:
)כה(

ּ ְפקֻ ֵדיהֶ ם ְל ַמ ּטֵ ה גָ ד ח ֲִמ ּ ׁ ָשה וְ אַ ְר ָּב ִעים אֶ לֶ ף וְ ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת וַ ח ֲִמ ּ ִׁשים:

ּ ְפקֻ ֵדיהֶ ם ְל ַמ ּטֵ ה גָ ד ח ֲִמ ּ ׁ ָשה וְ אַ ְר ָּב ִעים אֶ לֶ ף וְ ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת וַ ח ֲִמ ּ ִׁשים:

)כה(

)כה(

ִמנְ ָינֵיהוֹ ן ְל ִׁש ְב ָטא ְדגָ ד

אַ ְר ְּב ִעין וְ חַ ְמ ׁ ָשא אַ ְל ִפין וְ ִׁשית ְמאָ ה וְ חַ ְמ ִׁשין:

הודה ּתוֹ ְלד ָֹתם ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ְלבֵ ית אֲ ב ָֹתם ְּב ִמ ְס ּ ַפר ׁ ֵשמֹת ִמ ּ ֶבן ֶעשְׂ ִרים
)כו( ִל ְבנֵי יְ ּ ָ
ָׁ
הודה ּתוֹ ְלד ָֹתם ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ְלבֵ ית אֲ ב ָֹתם
שנָה וָ ַמ ְעלָ ה כּ ֹל יֹצֵ א צָ בָ א) :כו( ִל ְבנֵי יְ ּ ָ
יַתהוֹ ן
שנָה וָ ַמ ְעלָ ה ּכֹל יֹצֵ א צָ בָ א) :כו( ִל ְבנֵי יְ הו ָּדה ּתו ְּל ַד ְתהוֹ ן ְלז ְַרעֲ ְ
ְּב ִמ ְס ּפַ ר ׁ ֵשמֹת ִמ ּ ֶבן ֶעשְׂ ִרים ׁ ָ
ְלבֵ ית אֲ בָ הַ ְתהוֹ ן ְּב ִמנְ יַן ְׁש ָמהָ ן ִמ ַּבר ַעשְׂ ִרין ְׁשנִ ין ו ְּל ֵע ָּלא כּ ֹל נָפֵ ק חֵ ילָ א:

נביא

– הושע פרק ב' כב'-כה' פרק ג' א'

)כב( וְ אֵ ַרשְׂ ִּת ְ
ֱמונָה וְ י ַָד ַע ְּת אֶ ת יְ הֹוָ ה) :כב( ואקימנכון קדמי בהימנותא
יך ִלי ּ ֶבא ּ
ותידעון למדחל מן קדם יי:
נו אֶ ת
הוא אֶ עֱ נֶה נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה אֶ עֱ נֶה אֶ ת הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם וְ הֵ ם יַעֲ ּ
)כג( וְ הָ יָה ַּב ּיוֹ ם הַ ּ
הָ אָ ֶרץ) :כג( ויהי בעדנא ההיא אקביל צלותכון אמר יי אפקיד ית שמיא ואינון יחתון
מטרא על ארעא:
)כד(

נו אֶ ת יִ זְ ְר ֶעאל:
וְ הָ אָ ֶרץ ּ ַתעֲ נֶה אֶ ת הַ ָ ּדגָ ן וְ אֶ ת הַ ִּתירוֹ ׁש וְ אֶ ת הַ יִ ּצְ הָ ר וְ הֵ ם יַעֲ ּ

)כד( וארעא תרבי עבורא וחמרא ומשחא ואינון יספקון לגלות עמי:

)כה( ּוזְ ַר ְע ִּתיהָ ִ ּלי ָּבאָ ֶרץ וְ ִרחַ ְמ ִּתי אֶ ת לֹא ֻרחָ ָמה וְ אָ ַמ ְר ִּתי ְללֹא ַע ּ ִמי ַע ּ ִמי אַ ּ ָתה
אל ֹהָ י) :כה( ואקימנכון קדמי בארעא בית שכנתי וארחים עליהון דלא
ֹאמר ֱ
הוא י ַ
וְ ּ
רחימין בעובדיהון ואימר לדהויתי אמר להון לא עמי ברם עמי אתון והוא יימר אלהי:

ומנָאָ פֶ ת ְּכאַ הֲבַ ת יְ הֹוָ ה
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֵ לַ י עוֹ ד לֵ ְך אֱהַ ב ִא ּ ׁ ָשה אֲ הֻ בַ ת ֵר ַע ּ ְ
ג )א( וַ יּ ֶ
ישי עֲ נ ִָבים) :א( ואמר
אֶ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ הֵ ם ּפֹנִ ים אֶ ל ֱאל ִֹהים אֲחֵ ִרים וְ אֹ הֲ בֵ י אֲ ִׁש ׁ ֵ
יי לי עוד אזיל אתנבי נבואה על בית ישראל דאינון דמן לאתתא דרחימא על בעלה
ומזניא עלוהי וכל כדין רחים לה ולא צבי למפטרה כן רחימת יי על בני ישראל ואינון
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חק לישראל – פרשת במדבר יום ה'
מתפנן בתר טעות עממיא ברם אם יתובון ישתביק להון ויהון דמן לגבר דאשתלי ואמר
מלא בחבריה:

רש"י
)כב( וארשתיך לי באמונה  -בשכר האמונה
שהאמנת בגולה להבטחות שעל ידי נביאי:
)כג( אענה את השמים  -לצוק אל השחקים
מפלג הטוב התלוים במאמר והם יענו לצוק
מים על הארץ:
)כד( את יזרעאל  -את בני הגולה שנזרעו
ונקבצו:
)כה( וזרעתיה לי  -כזורע סאה להכניס כמה
כורין כן יתוספו עליהן בארץ ישראל כמה

כתובים

גרים:
)א( אהובת רע  -חביבה על בעלה ואהובה
לו והיא מנאפת תחתיו כאהבת הקב"ה את
ישראל והם זונים תחתיו אל אלהים אחרים.
אשישי ענבים  -פי' מנחם גביעי יין אוהבי'
להשתכר ביינם ואינם עוסקים בתורה וכן
מצינו שמוכיחם במקום אחר על כך השותים
במזרקי יין )עמוס י(:

 -משלי פרק ל' כט'-לג'

יטבֵ י לָ כֶ ת:
יטיבֵ י צָ ַעד וְ אַ ְר ָּב ָעה ֵמ ִ
לשה הֵ ּ ָמה ֵמ ִ
)כט( ְׁש ׁ ָ

)כט( תלתא אנון דשפירן הליכתהון

וארבעא דשפיר מהלכין:

)ל( לַ יִ ׁש גִּ בּ וֹ ר ַּב ְּבהֵ ָמה וְ לֹא ָי ׁש ּוב ִמ ּ ְפנֵי כֹל:
קום ִע ּמוֹ :
)לא( ז ְַרזִ יר ָמ ְתנַיִ ם אוֹ ָתיִ ׁש ּ ֶ
ומלֶ ְך אַ ְל ּ

)ל( אריא גבר בבעירא ולא הפיך מן כל מדעם:
)לא( ואככא דמזדרבל בינת תרנגולי ותישא

דאזל בית גיורא ומלכא דקאם וממלל בית עממיה:

זַמוֹ ָת יָד ְלפֶ ה:
ִאם נָבַ ְל ּ ָת ְב ִה ְתנ ּ ֵ ׂ
ַשא וְ ִאם ּ

)לב(
אידך לפומך:

)לב( לא תתרורם דלא תטפש ולא תושיט

ומיץ אַ ּ ַפיִ ם יוֹ צִ יא ִריב:
ומיץ אַ ף יוֹ צִ יא ָדם ּ ִ
ִּכי ִמיץ חָ לָ ב יוֹ צִ יא חֶ ְמאָ ה ּ ִ

)לג(
דמן דמיצא חלבא נפקא חמאתא ומן כבושא דרוגזא נפוק דמא ומן חרינא דאפי נפוק דינא:

)לג(

רש"י
)כט( מטיבי צעד  -הולכים ומצליחי'
בגבורתם:
)לא( זרזיר מתנים או תיש  -לא ידעתי מהו
ולפי המשמע היא חיה תשושה מתנים .ומלך
אלקום  -לא ידעתי מה הוא לפי פשוטו,
ומדרש אגדה פותרין חמש פרשיות אלו של
ארבע ארבע דברים כנגד ד' מלכיות לפי
שנתאמצה ממשלתן על ישראל בעון שעברו
על חמשה חומשי תורה הזכירם חמשה
פעמים .שאול ועוצר רחם  -שאול מלכות
בבל שנאמר בנבוכדנצר הרחיב בשאול נפשו
)חבקוק ב( ועוצר רחם זו היא מדי שבימיהם
עצרו רחמים מישראל שנאמר להשמיד להרוג
ולאבד )אסת' ג() .ארץ לא שבעה מים  -זו

יון שלא שבעה מלגזור גזרות רעות על
ישראל .ואש לא אמרה הון  -נגד עשו שעשה
בחימה בוערת על ישראל שאמרו להשמיד
טף ונשים ביום אחד .וכן דרך הנשר  -זו
בבל ,הנשר הגדול ארץ האבר .נחש  -זו מדי.
דרך אניה בלב ים  -זו יון שהיא קלה
בגזירותי' .דרך גבר בעלמה  -זו פרס
שאמרה לעולם אהיה גברת .כן דרך אשה
מנאפת  -זו הרעה גרמה להם לכנסת ישראל
שנאפה בעבודת גלולים וכדי הוא הפורעניות
לבוא לה .ואמרה לא פעלתי און  -כדאמר
הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי ע"כ
לשון רש"י שבמק"ג( .רגזה ארץ  -א"י .תחת
עבד  -זה נבוכדנצר שהיה עבד למרודך
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חק לישראל – פרשת במדבר יום ה'
בלאדן וכותב אגרותיו כדגרסי' בחולין .ונבל
כי ישבע לחם  -זה אחשורוש שעשה משתה
מאה ושמונים יום .שנואה כי תבעל  -כנגד
יון .ושפחה כי תירש גברתה  -זה עשו שהיה
לו לעבוד ליעקב ונהפך הדברים .הנמלים עם
לא עז  -זו בכל שנא' )ישעיה כג( הן ארץ
כשדים זה העם לא היה .ויכינו בקיץ לחמם
 נבוכדנצר עשה כבוד אח' להב"ה בימימרודך בלאדן אשר שלח ספרים לחזקיהו
וכתב שם שלם למלכא חזקיהו שלם לקרתא
דירושלם שלם לאלהא רבא ונבוכדנצר כותב
אגרותיו היה ולא היה שם אותו היום וכשבא
וספרו לו מה שעשו א"ל אלהא רבא קריתו
ליה וכתביתו ליה בסוף רץ אחר השליח
והחזירו בשביל אותו מרוצה זכה למלכות הרי
שהכין בקיץ לחמו כדרך הנמלה .שפנים עם
לא עצום  -זה מדי ופרס .וישימו בסלע
ביתם  -שבנו בית המקדש .שממית בידים
תתפש  -זה עשו שנא' והידים ידי עשו
)בראשית כז( .בהיכלי מלך  -שנכנס להיכל
מלך והחריבו .ליש גבור בבהמה  -זה
נבוכדנצר שנאמר )ירמיה ד'( עלה אריה
מסובכו .זרזיר מתנים  -זו מדי ופרס שזרזו
מתניהם והרגו לבלשצר ונטלו מלכות בבל .או

משנה

תיש  -זה יון שנקרא תיש שנא' )דניאל ח(
והצפיר השעיר הוא מלך יון .ומלך אלקום
עמו  -זו אומת ארם שאמר אני ואפסי עוד
אין נצב לעומתו ,אלקום אין עומד עמו:
)לב( אם נבלת בהתנשא  -אם נתנבלת ע"י
חבירך שחירפך )ס"א על ידי דבורך שחרפת
וגדפת( את עצמך סופך להנשא בדבר .ואם
זמות  -בלבך להתקוטט שים יד על פה
ושתוק:
)לג( כי מיץ חלב  -כי כאשר תצא חמאה על
ידי מיץ חלב ודם על ידי מיץ החוטם יותר
מדי כן יצא ריב על ידי מיץ אפים של כעס
מיץ סחיטה פרימדור"א בלע"ז כמו )שופטי'
ו( וימץ טל וגו' ורבותינו פירשו אם נבלת
עצמך על דברי תורה לדרוש ולשאול
ספיקותיך לרבך ואפי' נראית לו כשוטה בלא
לב סופך שתהא מנושא ואם זמות אם שמת
זמם על פיך וחסמת אותו ולא שאלת לו הכל
סופך כשישאלך דבר הלכה תתן יד לפה
ותאלם שלא תדע לענות כלום בו .כאשר מיץ
חלב יוציא חמאה  -כן מיץ אפים שרבך
כועס בך שלא הבינות מהר ואתה מתנבל
עליה סוף יוציא מפיך אחר זמן הלכות רבות
והוראות:

– חולין פרק ז'

חוצָ ה לָ אָ ֶרץִּ ,ב ְפנֵי הַ ַּביִ ת וְ ׁ ֶשלּ ֹא ִבפְ נֵי הַ ַּביִ ת,
ָשה נוֹ הֵ ג ָּבאָ ֶרץ ּ ְ
)א( גִּ יד הַ ּנ ׁ ֶ
וב ּ
ְ
ְ
ובי ֵָרך ׁ ֶשל ְשמֹאל.
ַּבחֻ ִ ּלין ּובַ ּמֻ ְק ָ ּד ִׁשים .וְ נוֹ הֵ ג ַּב ְּבהֵ ָמה ּובַ חַ יָּהְּ ,בי ֵָרך ׁ ֶשל י ִָמין ּ ְ
הודה אוֹ ֵמר ,אֵ ינוֹ
וְ אֵ ינוֹ נוֹ הֵ ג ָּבעוֹ ףִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשאֵ ין לוֹ כָ ף .וְ נוֹ הֵ ג ַּב ּ ְׁש ִלילַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ָשהִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי
נוֹ הֵ ג ַּב ּ ְׁש ִליל .וְ חֶ ְלבּ וֹ מֻ ּ ָתר .וְ אֵ ין הַ ּ ַט ָּב ִחין ֶנא ֱָמנִ ין ַעל גִּ יד הַ ּנ ׁ ֶ
ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםֶ ,נא ֱָמנִ ין ָעלָ יו וְ ַעל הַ חֵ לֶ ב:
רע"ב ) -א( ובמוקדשים  -אפילו עולה
שכולה כליל ,מוציא את הגיד ומשליכו על
האפר הצבור במזבח הקרוי תפוח ,ואינו
מקריבו עם הבשר :שאין לו כף  -אין לו כף
ירך דומה לשל אדם שהוא עגול ,אלא הבשר
שעל הקולית של עוף ברוחב הוא .ואם נמצא
עוף שיש לו כף עגול ,גיד הנשה שלו אסור:
ונוהג בשליל  -בן תשעה חי הנמצא בבהמה:

ר' יהודה אומר אינו נוהג בשליל  -ואין
הלכה כר' יהודה :וחלבו  -של שליל מותר.
פירוש אחר ,וחלבו של גיד ,כלומר שומנו של
גיד מותר לדברי הכל ,אלא שישראל קדושים
נהגו בו איסור :ואין הטבחים נאמנים -
לומר נטלנוהו .מפני שטורח הוא להם לחטט
אחריו .ואין הלכה כר' מאיר:
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ָשה ְבתוֹ כָ ּהִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ ְמקוֹ מוֹ נִ ָּכר .הַ ּנוֹ טֵ ל
)ב( ׁשוֹ לֵ חַ אָ ָדם י ֵָר ְך לַ ּנ ְָכ ִרי ׁ ֶשגִּ יד הַ ּנ ׁ ֶ
ָשה .צָ ִר ְ
הודה אוֹ ֵמרְּ ,כ ֵדי ְלקַ יֵּם בּ וֹ ִמצְ וַ ת
יטוֹ ל אֶ ת ּ ֻכלּ וֹ ַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
גִּ יד הַ ּנ ׁ ֶ
יך ׁ ֶש ּ ּ
נְ ִטילָ ה:
רע"ב ) -ב( שולח אדם ירך וכו'  -ואין
חוששים שמא יראנה ישראל כששולחה לו
ויחזור ויקנה אותה מן הנכרי ויאכלנה בגידה,
כיון דשלימה היא ,מקומו של גיד הנשה היה

ניכר אם נחטט הימנה ,והלוקח מבין שלא
ניטל ונוטלו :שיטול את כולו  -יחטט
אחריו :לקיים בו מצות נטילה  -גוממו
מלמעלה ודיו:

ָשה כַ ּזַיִ ת ,סוֹ פֵ ג אַ ְר ָּב ִעים .אֲכָ לוֹ וְ אֵ ין בּ וֹ כַ זַּיִ ת ,חַ יָּב .אָ כַ ל
)ג( הָ אוֹ כֵ ל ִמגִּ יד הַ ּנ ׁ ֶ
הודה אוֹ ֵמר ,אֵ ינוֹ סוֹ פֵ ג אֶ ָּלא
ומ ֶזּה כַ זַּיִ ת ,סוֹ פֵ ג ְׁשמוֹ נִ יםַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ִמזֶּה כַ זַ ּיִ ת ּ ִ
אַ ְר ָּב ִעים:
רע"ב ) -ג( אכלו ואין בו כזית חייב -
משום דבריה הוא ,חייב בכל שהוא ,כאוכל
נמלה כל שהוא שחייב :מזה כזית  -מירך של
ימין כזית ,וכן מירך של שמאל :אינו סופג

אלא ארבעים  -דסבר ר' יהודה אינו נוהג
אלא בשל ימין .דדריש הירך ,המיומנת
שבירך .ואין הלכה כר' יהודה:

אֲסורה.
ָּ
ָשהִ ,אם י ֶׁש ָּב ּה ְּבנוֹ ֵתן ַט ַעם ,ה ֲֵרי זוֹ
)ד( י ֵָר ְך ׁ ֶשנִּ ְת ַּב ּ ׁ ֵשל ָּב ּה גִּ יד הַ ּנ ׁ ֶ
שר ְּבלָ פֶ ת:
ּ ֵכיצַ ד ְמ ׁ ַשעֲ ִרין אוֹ ָת ּהְּ ,כבָ ָ ׂ

רע"ב ) -ד( כבשר בלפת  -רואין כאילו
הירך לפתות ,והגיד בשר .ואילו היה נותן
טעם בשר כשיעור הגיד ,בלפתות ]כשיעור[
הירך ,אסור .דשיעורים הלכה למשה מסיני,
וגמירי דבהכי משערים ,אע"פ שאילו היה
כרוב או קפלוט היה צריך פחות או יותר .והא
מתניתין אידחיא לה ואינה הלכה .דקיימא לן

אין בגידין בנותן טעם ,דבין נתבשל ובין
נמלח ובין נצלה ,משליכו ומותר .ודוקא בו,
אבל שומנו יש בו בנותן טעם ,ואם לא נטל
שומנו אוסר .ונותן טעם האמור במין במינו
שאין אדם יכול להבחינו ,משערין אותו
בששים:

ָשה ׁ ֶשנִּ ְת ַּב ּ ׁ ֵשל ִעם הַ גִּ ִידיןִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ּ ַמ ִּכירוֹ ְּ ,בנוֹ ֵתן ָט ַעם .וְ ִאם לָ אוֻ ּ ,כ ָּלן
)ה( גִּ יד הַ ּנ ׁ ֶ
סורים .וְ הָ רֹטֶ בְּ ,בנוֹ ֵתן ָט ַעם .וְ כֵ ן ח ֲִתיכָ ה ׁ ֶשל נְ בֵ לָ ה וְ כֵ ן ח ֲִתיכָ ה ׁ ֶשל ָ ּדג ָט ֵמא
אֲ ּ ִ
סורוֹ ת.
לו ִעם הַ ח ֲִתיכוֹ תִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ּ ַמ ִּכ ָ
ירןְּ ,בנוֹ ֵתן ָט ַעם .וְ ִאם לָ אוֻ ּ ,כ ָּלן ֲא ּ
ׁ ֶשנִּ ְת ַּב ּ ְׁש ּ
וְ הָ רֹטֶ ב ְּבנוֹ ֵתן ָט ַעם:
רע"ב ) -ה( גיד הנשה שנתבשל עם הגידים
 של היתר :בזמן שמכירו  -משליכו לחוץואין כאן אלא פליטתו :בנותן טעם  -אם יש
בגיד של איסור בנותן טעם בכל אלו ,כולן
אסורים :ואם לאו  -שאינו מכירו :כולן
אסורים  -דבכל אחד יש לומר זה הוא ,ולא
בטיל ברובא ,דכבריה הוא חשיב ובריה לא
בטלה :בזמן שמכירן  -לחתיכות האיסור.
משערינן בנותן טעם ,ואם אין בהן כדי לתת
טעם בשל היתר ,הרי השאר מותרות :ואם
אין מכירן  -כל החתיכות אסורות .דכל אחת
יש לחוש ולומר שמא זו היא .ואינה בטילה

ברוב ,הואיל וראויה להתכבד בה לפני
האורחים :והרוטב מותר  -אם אין בחתיכות
האיסור כדי לתת טעם ברוטב ובקיפה
וחתיכות . .והלכה למעשה ,באיסור שנתערב
בהיתר מין בשאינו מינו דאיכא למיקם
אטעמא ,אם אומר שאין בתערובת טעם
התרומה או טעם האיסור ,הכל מותר.
והימנוהו רבנן לנחתום נכרי ,כיון דמלאכתו
הוא לא משקר ,שלא יפסיד אומנותו .ואי
נתערב מין במינו דליכא למיקם אטעמא ,או
מין בשאינו מינו ואין כאן כהן או נכרי שנוכל
לסמוך עליו ,אם האיסור הוא מחלב ודם
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נבילות וטריפות ושקצים ורמשים ובהמה
ועופות ודגים טמאין וכיוצא בזה ,משערים
אותו בששים .אם יש ששים של היתר כנגד
האיסור ,הכל מותר .ואם לאו ,הכל אסור.
וכן שומן של גיד הנשה משערים אותו כנגד
ששים של היתר .אבל כחל שנתבשל עם בשר
משערים אותו בששים ,וכחל מן המנין ,מפני
שאיסורו מדברי סופרים .וביצה שיש בה
אפרוח שנתבשלה עם שאר ביצים של היתר,
צריכה ששים ואחת כנגדו .ואם האיסור הוא
תרומה וחלה וביכורים ,אם הוא מין במינו או

מין בשאינו מינו ואין שם כהן ]או נכרי[
שיטעום ,משערינן אותו במאה של חולין.
ואם ערלה וכלאי הכרם ,משערים אותן
במאתים .וכל השיעורים הללו משערים בכל
מה שבקדרה ברוטב ובחתיכות ובתבלין
ובקיפה והוא הדק דק שבשולי הקדרה .וכמו
שהוא בא לפנינו משערינן ליה ,ולא משערין
במאי דבלעה קדרה מן ההיתר ,לפי שאף מן
האיסור נבלע ונתמעט מכמות שהיה ,דאטו
דהיתרא בלע דאיסורא לא בלע:

הודה אוֹ ֵמר ,אַ ף ַּב ְּט ֵמאָ ה .אָ ַמר
)ו( נוֹ הֵ ג ַּב ְּטהוֹ ָרה ,וְ אֵ ינוֹ נוֹ הֵ ג ַּב ְּט ֵמאָ הַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ָשה ,וַ עֲ ַדיִ ן ְּבהֵ ָמה ְט ֵמאָ ה מֻ ּ ֶת ֶרת
הודה ,וַ הֶ לֹא ִמ ְּבנֵי יַעֲ קֹב ֶנאֱסַ ר גִּ יד הַ ּנ ׁ ֶ
ַר ִּבי יְ ּ ָ
ֶאֱמר ,אֶ ָּלא ׁ ֶשנִּ ְכ ּ ַתב ִּב ְמקוֹ מוֹ :
רו לוֹ ְּ ,ב ִסינַי נ ַ
לָ הֶ ן .אָ ְמ ּ
רע"ב ) -ו( אינו נוהג בטמאה  -שאם אכל
גיד הנשה של טומאה ,למאן דאמר יש בגידים
בנותן טעם ,לוקה משום טמאה ולא משום
גיד .ולמאן דאמר אין בגידים בנותן טעם,
פטור מכלום ,דבטהורה עץ הוא והתורה
חייבה עליו ,אבל בטמאה אינו נוהג :מבני
יעקב נאסר  -ועדיין טמאה מותרת להן עד

גמרא

מתן תורה :אמרו לו  -פסוק זה שהזהיר
עליו ,בסיני נאמר ,ועד סיני לא הוזהרו :אלא
שנכתב במקומו  -לאחר שנאמר בסיני,
כשבא לסדר משה את התורה כתב המקרא
הזה על המעשה ,על כן הוזהרו בני ישראל
אחרי כן שלא יאכלו גיד הנשה] .לידע מאיזה
טעם נאסר להם[ .ואין הלכה כר' יהודה:

– חולין דף צא' ע"א

ואמר רבי יהושע בן לוי למה נקרא שמו גיד הנשה שנשה ממקומו ועלה
וכן הוא אומר נשתה גבורתם היו לנשים אמר ר' יוסי ברבי חנינא מאי
דכתיב דבר שלח ביעקב ונפל בישראל דבר שלח ביעקב זה גיד הנשה
ונפל בישראל שפשט איסורו בכל ישראל ואמר רבי יוסי ברבי חנינא מאי
דכתיב וטבוח טבח והכן פרע להן בית השחיטה והכן טול גיד הנשה
בפניהם כמ"ד גיד הנשה נאסר לבני נח ויותר יעקב לבדו אמר רבי אלעזר
שנשתייר על פכין קטנים מכאן לצדיקים שחביב עליהם ממונם יותר מגופם
וכל כך למה לפי שאין פושטין ידיהן בגזל ויאבק איש עמו עד עלות השחר
אמר רבי יצחק מכאן לת"ח שלא יצא יחידי בלילה רבי אבא בר כהנא
אמר מהכא הנה הוא זורה את גורן השעורים רבי אבהו אמר מהכא וישכם
אברהם בבקר ויחבוש את וגו' ורבנן אמרי מהכא לך נא ראה את שלום
אחיך ואת שלום וגו' רב אמר מהכא ויזרח לו השמש אמר ר' עקיבא
שאלתי את רבן גמליאל ואת רבי יהושע באיטליז של אימאום שהלכו
ליקח בהמה למשתה בנו של רבן גמליאל כתיב ויזרח לו השמש וכי שמש
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לו לבד זרחה והלא לכל העולם זרחה אמר ר' יצחק שמש הבאה בעבורו
זרחה בעבורו דכתיב ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה וכתיב ויפגע
במקום כי מטא לחרן אמר אפשר עברתי על מקום שהתפללו אבותי ואני
לא התפללתי כד יהיב דעתיה למיהדר קפצה ליה ארעא מיד ויפגע במקום
כד צלי בעי למיהדר אמר הקב"ה צדיק זה בא לבית מלוני ויפטר בלא
לינה מיד בא השמש:
רש"י על הגמרא
נשה ממקומו  -קפץ :נשתה גבורתם  -קפצה
גבורתם :היו לנשים  -חלשים כנשים :דבר
הנשלח ביעקב נפל בישראל  -בכל ישראל:
ופרע להן בית השחיטה  -שלא יאמרו בשר
הנחירה אני אוכל לפי שבני יעקב שומרי
מצות היו דאף על פי שלא נתנה תורה
מקובלין היו מאבותיהם :כמאן דאמר -
במתניתין )לקמן דף ק( גיד הנשה נאסר להם
בעודם בני נח :שנשתייר על פכים קטנים -
דכל כלים החשובים ומקנה כבר העבירן את
נחל יבק כדכתיב לעיל מיניה ויעבר את כל
אשר לו והוא נשאר על פכין קטנים שלא

זוהר

הספיק להעביר וחשכה לו :מדקאמר עד
עלות השחר  -שמע מינה לא ניתנה רשות
למזיק להזיק ביום לפיכך לא הוצרך
שמירה:מכאן לתלמיד חכם כו'  -שהרי יעקב
נשאר יחידי והוזק :הנה הוא זורה  -ווני"ר
בלע"ז דכתיב ויהי בשכבו וגו' אמרה לה דעי
שאחר שיגמור לזרות לא יבא לביתו לשכוב
שגנאי הוא לתלמידי חכמים לצאת בלילה
וישכב בגורן :וישכם בבקר  -ולא קודם היום
ואע"ג דלאו יחיד הוה וכ"ש יחידי :לך נא
ראה  -בעת שאדם יכול לראות :איטליז -
שוק שמוכרין בו בשר :אימאום  -שם מקום:

– במדבר דף קכ' ע"ב

וב ִמלּ ּולָ א ,וְ קָ ִׁשיר
ּ ָתא ֲח ֵזיֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּדבַ ר נ ָׁש ָע ִביד צְ לוֹ ָתא ְּכגַ וְ ונָא ָ ּדאְּ ,בעוֹ בָ ָדא ּ ְ
יה
יחודאִ ,א ְׁש ְּתכַ ח ְ ּד ַעל יְ ֵדיהּ ִמ ְת ָּב ְרכָ ן ִע ָּל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאיןְּ .כ ֵדין ָּב ֵעי לֵ ּ
ורא ְ ּדיִ ּ ָ
ִק ּ ׁש ּ ָ
ידהְּ ,כ ִאלּ ּו ִא ְת ּ ְפ ַטר ִמן
יהָּ ,ב ַתר ְ ּד ִס ּיֵים צְ לוֹ ָתא ַ ּדעֲ ִמ ָ
ְלבַ ר נ ָׁש ְלאַ חֲזָאָ ה ּגַ ְר ֵמ ּ
הוא ִאילָ נָא
ָע ְל ָמאּ ְ ,דהָ א ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמן ִאילָ נָא ְ ּדחַ ּיֵי ,וְ כָ נִ ׁ
יש ַרגְ לוֹ י ְלגַ ּ ֵבי הַ ּ
ֵיהְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )בראשית מט( וַ ֶ ּיאֱסוֹ ף ַרגְ לָ יו אֶ ל
יה ּ ִפ ְקדוֹ נ ּ
ְּדמוֹ ָתאְּ ,דאָ ה ֲָדר לֵ ּ
יהו:
הַ ּ ִמ ּ ָטהְּ .דהָ א אוֹ ֵדי חֶ ְטאוֹ י ,וְ צַ ֵּלי ָעלַ יְ ּ
יה
ימא ְלגַ ּ ֵב ּ
ול ִמנְ ּ ַפל ,וְ לֵ ָ
הוא ִאילָ נָא ְ ּדמוֹ ָתאְ ּ ,
הַ ְׁש ּ ָתא ָּב ֵעי ְל ִא ְת ַּכנְּ ׁ ָשא ְלגַ ּ ֵבי הַ ּ
ְ
אֵ לֶ ָ
יבנָא לָ ך ְּב ִפ ְקדוֹ נָא ,הַ ְׁש ּ ָתא
יתא) ,דף קכ"א ע"א( י ִָה ְ
יך יְ ָי נַפְ ִׁשי אֶ ּ ָ ׂשאְּ .בקַ ְד ִמ ָ
ומלּ ּולָ א ְּכ ְדקָ א יֵאוֹ ת ,וְ אוֹ ֵדינָא ַעל ח ֲָטאַ י,
יחודא ,וְ ָעבֵ ְידנָא עוֹ בָ ָדא ּ ִ
ירנָא יִ ּ ָ
ְּדקַ ִׁש ְ
ְ
הָ א נ ְַפ ִׁשי ָמ ִס ְירנָא לָ ך וַ ַ ּדאי:
אֲתר
ָ
יה ְּכ ִאילּ ּו ּ ָפ ִטיר ִמן ָע ְל ָמאְּ ,דנ ְַפ ׁ ֵשיהּ ָמ ִסיר ְלהַ אי
וְ יֶחֶ זֵי ַּבר נ ָׁש ּגַ ְר ֵמ ּ
הוא ,וְ הַ אי ִאילָ נָא
ְּדמוֹ ָתאְּ ,בגִ ין ַּכ ְך לָ א ִאית ּ ֵב ּ
יה וָ א"וְּ ,דוָ א"ו ִאילָ נָא ְ ּדחַ ּיֵי ּ
הוא .וְ הָ א קָ א ַמ ְׁש ַמע לָ ןּ ְ ,ד ָרזָא ְ ּד ִמ ָּלה) ,מאי קא משמע לן רזא
ְ ּדמוֹ ָתא ּ
הוא
דמלה( ְ ּד ִאית חוֹ ִבין ְ ּדלָ א ִמ ְת ַּכ ּ ְפ ָרןַ ,עד ְ ּד ִא ְת ּ ְפטַ ר ַּבר נ ָׁש ֵמ ָע ְל ָמאֲ ,ה ָדא ּ
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יה
מותון ,וְ הַ אי י ִָהיב ּגַ ְר ֵמ ּ
ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה כב( ִאם יְ ּ ּ ַ
כופר הֶ ָעוֹ ן הַ זֶּה לָ כֶ ם ַעד ְּת ּ ּ
יליָא ,אֶ ָּלא
אֲתר .לָ או ְּב ִפ ְקדוֹ נָא ְּכ ָמה ְּבלֵ ְ
יה ְלהַ אי ָ
ומ ִסיר נַפְ ׁ ֵש ּ
וַ ַ ּדאי ְלמוֹ ָתאָ ּ ,
ְּכ ַמאן ְ ּד ִא ְת ּ ְפ ָטר ִמן ָע ְל ָמא וַ ַ ּדאי:
ְ
ומכַ ּ ֵפר
הוא ְמ ַרחֵ ם עֲ לוֹ יְ ּ ,
קונָא ָ ּדא ָּב ֵעי ְּבכַ וָ ּונָא ְ ּד ִל ָּבא ּוכְ ֵדין ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
וְ ִת ּ ּ
יה,
אר ּ
ול ִמ ְפלַ ח ְל ָמ ֵ
יהְ ּ ,
הוא ַּבר נ ָׁש ְ ּדי ַָדע ְל ִמ ּ ְפ ּ ֵתי לֵ ּ
יה .ז ַָּכאָ ה
יה ְלחוֹ בֵ ּ
לֵ ּ
ּ
יהְּ ,ב ִל ָּבא
אר ּ
יה ְל ַמאן ְ ּדאָ ֵתי ְל ִמ ְפ ּ ֵתי ְל ָמ ֵ
ובכַ וָ ּונָא ְ ּד ִל ָּבא .וַ וי לֵ ּ
עותא ּ ְ
ִּב ְר ּ ָ
וב ְל ׁשוֹ נָם
תוהו ְּב ִפיהֶ ם ּ ִ
ְר ִחיקָ א ,וְ לָ א ִּב ְר ּ ָ
עותאְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )תהלים עח( וַ יְ פַ ּ ּ ּ
ָ
הוא אוֹ ֵמר )תהלים כה( אֵ לֶ יך יְ ָי נ ְַפ ִׁשי אֶ ּ ָ ׂשא ,וְ לָ או
בו לוֹ וְ ִל ָּבם לֹא נָכוֹ ן ִע ּמוֹ ּ .
יְ כַ זְ ּ ּ
יה ְל ִא ְס ּ ַת ְ ּלקָ א ֵמ ָע ְל ָמאַ ,עד לָ א
ָּכל ִמלּ וֹ י אֶ ָּלא ְּב ִל ָּבא ְר ִחיקָ א ,הָ א ּגָ ַרם ָעלֵ ּ
טון יוֹ מוֹ יְּ ,בזִ ְמנָא ְ ּדהָ א ִאילָ נָא ִא ְּת ַער ְּב ָע ְל ָמא ְל ֶמ ְע ַּבד ִ ּדינָא:
ָמ ּ
יה
ֵיתי ְלגַ ּ ֵב ּ
יה ,וְ לָ א י ֵ
אר ּ
יה ְּב ָמ ֵ
עות ּ
ור ּ ֵ
יה ּ ְ
וְ ַעל ָ ּדא ָּב ֵעי ַּבר נ ָׁש ְלאַ ְד ְּבקָ א נ ְַפ ׁ ֵש ּ
עותא ְּכ ִדיבָ אְּ ,בגִ ין ִ ּד ְכ ִּתיב) ,תהלים קא( ּדוֹ בֵ ר ְׁשקָ ִרים לֹא יִ כּ וֹ ן ְל ֶנ ֶגד ֵעינָי.
ִּב ְר ּ ָ
יה ְר ִחיקָ א
יה ְלהַ אי ,וְ ִל ּ ֵב ּ
הוא אַ ְת ִקין ּגַ ְר ֵמ ּ
ַמאי לֹא יִ כּ וֹ ן .אֶ ָּלא ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא ,קָ לָ א נ ִָפיק וְ אָ ַמר ,לֹא יִ כּ וֹ ן ְל ֶנ ֶגד ֵעינָי) .אמאי( הַ אי ָּב ֵעי
ּ ִמ ּ ְ
יך ּ
יה ,לֹא יִ כּ וֹ ן ,לָ א ָּב ֵעינָא ְ ּדיִ ְת ּ ָת ּקַ ןָּ .כל ׁ ֶש ּ ֵכן ִאי אָ ֵתי ְל ַיח ֲָדא ְׁש ָמא
ְלאַ ְת ְקנָא ּגַ ְר ֵמ ּ
יה ְּכ ְדקָ א יֵאוֹ ת:
ישא ,וְ לָ א ְמיָחֵ ד לֵ ּ
קַ ִ ּד ׁ ָ
תיב )ישעיה סו(
יהו ְּכ ִ
וב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתיָ ,עלַ יְ ּ
חולָ קֵ יהוֹ ן ְ ּדצַ ִ ּדיקַ יָּא ְּב ָע ְל ָמא ֵ ּדין ּ ְ
ַז ָּכאָ ה ּ
ָ
ְ
דו ִל ְׁש ֶמך וְ גוֹ '.
וכ ִתיב) ,תהלים קמ( אַ ך צַ ִ ּד ִ
או אֶ ת ְכבוֹ ִדי וְ גוֹ 'ְ ּ .
יקים יוֹ ּ
או וְ ָר ּ
ּובָ ּ
אֲתינָא ְל ָע ְל ָמא אֶ ָּלא
ֵ
אָ ָתא ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר וְ נ ִָׁשיק יְ דוֹ י .אָ ַמרִ ,א ְל ָמלֵ א לָ א
חולָ קֵ יהוֹ ן
ְל ִמ ְׁש ַמע ִמ ִ ּלין ִא ֵּלין ַ ּדיָי .אָ ַמר ִר ִּבי יְ ּ ָ
חולָ קָ נָא ,וְ ַז ָּכאָ ה ּ
הודה ,ז ַָּכאָ ה ּ
ְ
הואּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,דברים ד( וְ אַ ּ ֶתם
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך
ינון ִמ ְת ַ ּד ְּב ִקין ְּב ּ ְ
ּ
ְּדיִ שְׂ ָראֵ לּ ְ ,ד ִא ּ ּ
ְ
ְ
רוך יְ ָי ְלעוֹ לָ ם אָ ֵמן וְ אָ ֵמן.
יקים וְ גוֹ 'ָּ .ב ּ
הַ ְ ּדבֵ ִקים וְ גוֹ ') .ישעיה ס( וְ ַע ּ ֵמך ּ ֻכ ָּלם צַ ִ ּד ִ
יִ ְמלוֹ ְך יְ ָי ְלעוֹ לָ ם אָ ֵמן וְ אָ ֵמן:
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ז'
)א( כשתקנו חכמים דברי תפלות אלו תקנו ברכות אחרות לברך אותן בכל יום אלו הן
כשיכנס אדם למטתו לישן בלילה מברך ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם המפיל
חבלי שינה על עיני והמשקיע שינת תרדמה והמאיר לאישון בת עין יהי רצון מלפניך
יי' אלהי שתצילני מיצר רע ומפגע רע ואל יבהלוני חלומות רעים ולא הרהורים רעים
ותהא מטתי שלימה לפניך ותעמידני ממנה לחיים ולשלום והאירה עיני פן אישן המות
ברוך אתה יי' המאיר לעולם כולו בכבודו:
)ב( וקורא פרשה ראשונה מקריאת שמע וישן ואפילו אשתו ישנה עמו )קורא פסוק
ראשון או פסוקי רחמים ואחר כך יישן( ואם אנסתו שינה קורא אפילו פסוק ראשון או
פסוקי רחמים ואחר כך יישן:
)ג( בשעה שייקץ בסוף שנתו מברך והוא על מטתו כך אלהי נשמה שנתת בי טהורה
אתה בראתה ואתה יצרתה ואתה נפחתה בי ואתה משמרה בקרבי ואתה עתיד ליטלה
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ממני ואתה עתיד להחזירה בי לעתיד לבא כל זמן שהנשמה תלויה בקרבי מודה אני
לפניך יי' אלהי רבון כל המעשים ברוך אתה יי' המחזיר נשמות לפגרים מתים:

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
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