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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום ב'
תורה -

במדבר פרק ח'

ירו ַת ַער ַעל ָּכל
)ז( וְ ֹכה ַתעֲ ֶ ׂשה לָ הֶ ם ְל ַט ָ
הֲרם הַ זֵּה עֲ לֵ יהֶ ם ֵמי חַ ּ ָטאת וְ הֶ עֱ ִב ּ
שה לָ הֶ ם ְל ַטהֲ ָרם הַ זֵּה עֲ לֵ יהֶ ם ֵמי חַ ּ ָטאת
רו) :ז( וְ כֹה ַתעֲ ֶ ׂ
ְּב ָ ׂ
סו ִבגְ ֵדיהֶ ם וְ ִה ּטֶ הָ ּ
ש ָרם וְ ִכ ְּב ּ
סו ִבגְ ֵדיהֶ ם וְ ִה ּטֶ הָ ּ
ש ָרם וְ ִכ ְ ּב ּ
ירו ַת ַער ַעל ָּכל ְ ּב ָ ׂ
וְ הֶ עֱ ִב ּ
רו) :ז( ו ְּכ ֵדין ּ ַת ְע ּ ֵבד ְלהוֹ ן ְל ַדכּ וֹ אֵ יהוֹ ן אַ ֵ ּדי
ּ
אתא וְ י ְַע ְּברוּן ַמ ְס ּ ַפר ַעל ָּכל ִּבשְׂ ְרהוֹ ן וִ יחַ ְּורוּן ְלבו ׁ ֵּשיהוֹ ן וְ יִ ְ ּדכּ וּן:
עֲ לֵ יהוֹ ן ַמיָא ְדחַ ּ ָט ָ

לולָ ה בַ ּ ׁ ָש ֶמן ּופַ ר ׁ ֵשנִי בֶ ן ָּבקָ ר ִּת ּקַ ח
חו ּ ַפר ּ ֶבן ָּבקָ ר ּ ִ
ומנְ חָ תוֹ ֹסלֶ ת ְּב ּ
)ח( וְ לָ ְק ּ
לולָ ה בַ ּ ׁ ָש ֶמן ּופַ ר ׁ ֵשנִ י בֶ ן ָּבקָ ר ִּת ּקַ ח
חו ּפַ ר ּ ֶבן ָּבקָ ר ּ ִ
ומנְ חָ תוֹ סֹלֶ ת ְ ּב ּ
ְלחַ ּ ָטאת) :ח( וְ לָ ְק ּ
ְלחַ ּ ָטאת:
)ט(

אתא:
יה סֻ ְל ּ ָתא ְ ּד ִפילָ א ִב ְמ ׁ ָשח וְ תוֹ ר ִּתנְ יַן ַּבר ּתוֹ ֵרי ִּת ּ ַסב ְלחַ ּ ָט ָ
יסבוּן ּתוֹ ר ַּבר ּתוֹ ֵרי ו ִּמנְ חָ ֵת ּ
)ח( וִ ְּ

וְ ִה ְק ַר ְב ּ ָת אֶ ת הַ ְלוִ יִ ּם ִל ְפנֵי אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד וְ ִה ְקהַ ְל ּ ָת אֶ ת ָּכל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:

)ט( וְ ִה ְק ַר ְב ּ ָת אֶ ת הַ ְלוִ יִ ּם ִל ְפנֵי אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד וְ ִה ְק ַה ְל ּ ָת אֶ ת ָּכל עֲ ַדת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:

)ט( ו ְּתקָ ֵרב יָת

קֳדם ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא וְ ִת ְכנוֹ ׁש יָת ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ִ ּד ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:
לֵ וָ אֵ י ִל ָ
)י(

כו בְ נֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת יְ ֵדיהֶ ם ַעל הַ ְלוִ יִ ּם:
וְ ִה ְק ַר ְב ּ ָת אֶ ת הַ ְלוִ יִ ּם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה וְ סָ ְמ ּ

כו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת יְ ֵדיהֶ ם ַעל ַה ְלוִ יִ ּם:
)י( וְ ִה ְק ַר ְב ּ ָת אֶ ת הַ ְלוִ יִ ּם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה וְ סָ ְמ ּ

)י( ו ְּתקָ ֵרב יָת

קֳדם יְ ָי וְ יִ ְס ְמכוּן ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל יָת יְ ֵדיהוֹ ן ַעל לֵ וָ אֵ י:
לֵ וָ אֵ י ָ

רש"י
)ז( הזה עליהם מי חטאת  -של אפר הפרה
מפני טמאי מתים שבהם :והעבירו תער -
מצאתי בדברי רבי משה הדרשן לפי שנתנו
כפרה על הבכורות שעבדו ע"א והיא קרויה
זבחי מתים והמצורע קרוי מת הזקיקם
תגלחת כמצורעים:
)ח( ולקחו פר בן בקר  -והוא עולה כמ"ש
ועשה את הא' עולה והוא קרבן צבור בע"א:

נביא

ופר שני ) -ת"כ( מה ת"ל שני לומר לך מה
עולה לא נאכלת אף חטאת לא נאכלת )ע"כ
דברי ר"מ( ובזו יש סמך לדבריו בת"כ ואומר
אני שהוראת שעה היתה ששעיר היה להם
להביא לחטאת ע"א עם פר העולה:
)ט( והקהלת את כל עדת  -לפי שהלוים
נתונים קרבן כפרה תחתיהם יבואו ויעמדו
על קרבנם ויסמכו את ידיהם עליהם:

– זכריה פרק ג' ג'-ו'

וִ יהוֹ ׁ ֻש ַע הָ יָה לָ בֻ ׁש ְּבגָ ִדים צוֹ ִאים וְ ע ֵֹמד ִל ְפנֵי הַ ּ ַמ ְלאָ ְך:

)ג(
דנסבין להון נשין דלא כשרן לכהונתא וקאים קדם מלאכא:

)ג( ויהושע הוו ליה בנין

ירו הַ ְּבגָ ִדים הַ ּצ ִֹאים ֵמ ָעלָ יו
)ד( וַ יּ ַַען וַ יּ ֶ
ֹאמר אֶ ל הָ ע ְֹמ ִדים ְלפָ נָיו לֵ אמֹר הָ ִס ּ
ָ
ָ
ָ
מחֲלָ צוֹ ת) :ד( ואתיב ואמר
ֹאמר אֵ לָ יו ְראֵ ה הֶ עֱ בַ ְר ִּתי ֵמ ָעלֶ יך עֲ וֹ נֶך וְ הַ ְל ּ ֵב ׁש אֹ ְתך ַ
וַ יּ ֶ
לדמשמשין קדמוהי למימר ואמרו ליה ויפיק נשין דלא כשרין לכהונתא מביתיה ואמר ליה חזי דאדעיתי
מנך חובך ואלבישת יתך זכון:

ֹאשוֹ
צנִ יף הַ ּ ָטהוֹ ר ַעל ר ׁ
ימו הַ ָ ּ
ֹאשוֹ וַ יָּשִׂ
ימו צָ נִ יף ָטהוֹ ר ַעל ר ׁ
ּ
)ה( וָ אֹ ַמר יָשִׂ ּ
ְ
ֹמד) :ה( ואמרית שוו מצניפא דכיא על רישיה ושויאו מצנפא
ומ ְלאַ ך יְ הֹוָ ה ע ֵ
הו ְּבגָ ִדים ּ ַ
וַ יּ ְַל ִּב ׁ ֻש ּ
דכיא על רישיה ואסבוהי אתתא דכשרא לכהונתא ומלאכא דיי קאים:
)ו(

וַ יּ ַָעד ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה ִּביהוֹ ׁ ֻש ַע לֵ אמֹר:

)ו( ואסהיד מלאכא דיי ביהושע למימר:
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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום ב'
רש"י
)ג( לבוש בגדים צואים  -כתרגומו הוו ליה
בנין דנסבין להון נשין דלא כשרין לכהונתא
והיה נענש הוא על שלא מיחה בידם:
)ד( הסירו הבגדים הצואים מעליו  -יבדילו
בניו את נשותיהם וימחול לו .מחלצות -
חליפות בגדים נאי' כלומר זכיות אבל לפי

כתובים

שדימה העון לבגדים צואים דימה הזכיות
למחלצות בגדים נאים ולבנים:
)ה( ואומר  -אני זכריה .ישימו צניף טהור
וגו'  -בקשתי רחמים עליו:
)ו( ויעד  -לשון התראה כמו )דברים לא(
ואעידה בם את השמים וגו':

 -תהילים פרק מב' א'-ד'

)א( לַ ְמ ַנ ֵ ּצחַ ַמשְׂ ִּכיל ִל ְבנֵי ק ַֹרח:
ָ
)ב( ְּכאַ יָּל ּ ַתעֲ רֹג ַעל אֲפִ יקֵ י ָמיִ ם ּ ֵכן נ ְַפ ִׁשי ַתעֲ רֹג אֵ לֶ יך ֱאל ִֹהים:

)א( לשבחא בשכלא טבא על ידיהון דבני קרח:
)ב( היך אילא די מרגג

על פצידי מיא היכנא נפשי מרגגא לותך יי:

)ג( צָ ְמאָ ה נ ְַפ ִׁשי לֵ אל ִֹהים ְלאֵ ל חָ י ָמ ַתי אָ בוֹ א וְ אֵ ָראֶ ה ּ ְפנֵי אֱ ל ִֹהים:

)ג( צחת לך נפשי

לאלהא תקיפא חיא וקימא אמתי אעול ואחמי זיו שכינתא דיי:

ָ
אלֹהֶ יך) :ד( הות
)ד( הָ יְ ָתה ִ ּלי ִד ְמ ָע ִתי לֶ חֶ ם יוֹ ָמם וָ לָ יְ לָ ה ּ ֶב ֱאמֹר אֵ לַ י ָּכל הַ ּיוֹ ם אַ יֵּה ֱ

לי דמעתי למברי יימם ולילי בדיימר לי סגאה כל יומא אן הוא אלהך:

רש"י
)א( לבני קרח  -אסיר ואלקנה ואביאסף הם
היו תחלה בעצת אביהם ובשעת המחלוקת
פרשו וכשנבלעו כל סביבותיה' ופתתה הארץ
את פיה נשאר מקומם בתוך פי הארץ כענין
שנאמר ובני קרח לא מתו ושם אמרו שירה
ושם יסדו המזמורי' הללו ועלו משם ושרת'
עליהם רוח הקודש ונתנבאו על הגליות ועל
חרבן הבית ועל מלכות בית דוד:
)ב( כאיל תערג על אפיקי מים  -לשון ערג
נופל על קול האיל כאשר יפול לשון נהם
לארי ושקוק לדוב וגעה לשוורים ,וצפצוף
לעופות ,אמרו רבותינו האילה הזאת חסידה
שבחיות וכשהחיות צמאו' למים הם מתכנסות
אליה שתתלה עיניה למרום ומה היא עושה
חופרת גומא ומכנסת קרניה לתוכה וגועה,
והקב"ה מרחם עליה והתהום מעלה לה
מים .כאיל תערוג  -כאילת תערוג לא נאמר
וכאיל יערוג לא נאמר אלא כאיל תערוג דבר

הכתוב בזכר ובנקיב' הזכר עורג על עסק
המי' כמו שפרשנו ,הנקיבה כשהיא כורעת
לילד והי' צועקת הקב"ה מרחם עליה ומנחם
חבר תערוג עם לחייו כערוגת הבשם אכן לא
יתכנו דבריו ,גם דונש פתר אותו לשון קול של
איל )סא"א(:
)ג( מתי אבא ואראה פני אלהי'  -לעלות
לרגל ונתנבא כאן חורבן הבית ונאמר כאן מה
תשתוחחי ג' פעמים כנגד שלש מלכיות
העתידות לבטל עבודת המקדש וישראל
צועקים ונגאלים מלכות בבל ויון ואדום.
צמאה נפשי  -כנסת ישראל אומרת כן בגלות
בבל:
)ד( היתה לי דמעתי לחם  -מכאן שהצרה
משבעת את האדם ואינו מבקש לאכול וכן
הוא אומר בחנה ותבכה ולא תאכל )שמואל א
א'(:
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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום ב'
משנה

 -פסחים פרק ב'

)א( ָּכל ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ּמֻ ּ ָתר לֶ ֱאכוֹ לַ ,מאֲ ִכיל לַ ְּבהֵ ָמה לַ חַ יָּה וְ לָ עוֹ פוֹ תּ ,ומוֹ ְכרוֹ לַ ּנ ְָכ ִרי,
יריִ םַ .ר ִּבי
נור וְ ִכ ַ
סור ַּבהֲ נָאָ תוֹ  ,וְ לֹא י ִַּסיק בּ וֹ ּ ַת ּ ּ
ּומֻ ּ ָתר ַּב ֲהנָאָ תוֹ ָ .עבַ ר זְ ַמ ּנוֹ  ,אָ ּ
עור חָ מֵ ץ אֶ ָּלא שְׂ ֵרפָ ה .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אַ ף ְמפָ ֵרר וְ זוֹ ֶרה
הודה אוֹ ֵמר ,אֵ ין ִּב ּ
יְ ּ ָ
רוחַ אוֹ ַמ ִּטיל לַ ּיָם:
לָ ּ
רע"ב ) -א( כל שעה שמותר לאכול -
מדלא קאמר כל שעה שאוכל מאכיל ,ונקט
לה בתרי לישני ,משמע דאתרי גברי קאי,
והכי קאמר ,כל שעה שמותר לכהן לאכול
בתרומה מאכיל ישראל חולין לבהמתו,
ומתניתין רבן גמליאל היא שרבן גמליאל
אומר חולין נאכלין כל ארבע ותרומה כל
חמש .ולית הלכתא כוותיה ,אלא בין בתרומה
בין בחולין אוכלין כל ארבע ותולין כל חמש
ושורפין בתחלת שש :מאכיל לבהמה לחיה
ולעופות  -צריכי ,דאי תנא בהמה ,הוה
אמינא בהמה דאי משיירא חזי לה ומבער
ליה אין ,אבל חיה כגון נמיה ותחול וחולדה
דאורחה להצניע אימא לא .ואי תנא חיה,
הוה אמינא חיה דאי משיירא מצנעא ליה ולא
עבר עליה על בל יראה אימא אין ,אבל
בהמה זמנין דמשיירא ולאו אדעתיה לבערו
ועבר עליה על בר יראה אימא לא .קמשמע
לן .ועופות ,איידי דתנא בהמה וחיה תנא נמי
עופות :ומוכרו לנכרי  -לאפוקי מבית שמאי
דאמרי לא ימכור אדם חמצו לנכרי אלא אם
כן יודע בו שיכלה קודם הפסח דקסברי
מצווה אני לבערו מן העולם ולא שיהיה

קיים :ומותר בהנאתו  -בהנאת אפרו ,כגון
אם חרכו באור קודם זמן איסורו מותר
ליהנות באפרו אפילו לאחר זמן איסורו :עבר
זמנו  -משהגיעה שעה ששית אע"פ שאין
איסורו אלא מדברי סופרים אסור בהנאתו
כאילו היה מאיסורי הנאה של תורה ,שאם
קידש בו אשה אין חוששין לקידושיו ,ואפילו
בחמץ נוקשה כגון דגן שנפל עליו דלף וכיוצא
בו שבפסח עצמו אין איסורו אלא מדברי
סופרים אם קידש בו אשה ביום ארבעה עשר
משהגיע שעה ששית אין חוששין לקידושיו:
ולא יסיק בו תנור וכירים  -לר'יהודה
איצטריך דאמר אין ביעור חמץ אלא שריפה,
מהו דתימא בהדי דקא שריף ליה ליתהני
מיניה ,קמשמע לן דלא ,דאפילו כדרך ביעורו
אסור ליהנות ממנו מכי מטא זמן איסוריה:
רבי יהודה אומר אין ביעור חמץ אלא
שריפה  -דיליף מנותר האסור בהנאה וענוש
כרת כחמץ ,ומצותו בשריפה ולא בדבר אחר.
ורבנן לא ילפי מנותר ,דחלב של שור הנסקל
יוכיח ,שאסור באכילה ובהנאה וענוש כרת
ואין טעון שריפה:

סור
)ב( חָ ֵמץ ׁ ֶשל נָכְ ִרי ׁ ֶש ָעבַ ר ָעלָ יו הַ ּ ֶפסַ ח ,מֻ ּ ָתר ַּב ֲהנָאָ ה .וְ ׁ ֶשל יִ שְׂ ָראֵ ל ,אָ ּ
ַּבהֲ נָאָ הֶ ׁ .ש ּ ֶנא ֱַמר )שמות יג( לֹא י ֵָראֶ ה ְל ָך )שְׂ אֹ ר(:
רע"ב ) -ב( מותר בהנאה  -לאו למימרא
דבאכילה אסור ,אלא איידי דבעי למתנא
סיפא ושל ישראל אסור בהנאה תנא גבי נכרי
מותר בהנאה .אי נמי ,משום דאיכא דנהגי
איסורא בפת של נכרי ][ ,משום הכי לא תני
בהדיא חמץ של נכרי מותר באכילה :משום

שנאמר לא יראה לך  -כלומר קנסא קנסינן
ליה הואיל ועבר על לא יראה לך .אי נמי,
ארישא קאי ,חמץ של נכרי מותר משום
שנאמר לא יראה לך ודרשינן שלך אי אתה
רואה אבל אתה רואה של אחרים:

ֲמצוֹ  ,אַ חַ ר הַ ּ ֶפסַ ח מֻ ּ ָתר ַּבהֲ נָאָ ה .וְ יִ שְׂ ָראֵ ל
)ג( נ ְָכ ִרי ׁ ֶש ִה ְלוָ ה אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ַעל ח ֵ
סור ַּבהֲ נָאָ ה .חָ ֵמץ ׁ ֶש ּנ ְָפלָ ה ָעלָ יו
ׁ ֶש ִה ְלוָ ה אֶ ת הַ ּנ ְָכ ִרי ַעל ח ֵ
ֲמצוֹ  ,אַ חַ ר הַ ּ ֶפסַ ח אָ ּ
כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

4

חק לישראל – פרשת בהעלותך יום ב'
הוא ִכ ְמ ֹב ָערַ .ר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמרָּ ,כל ׁ ֶשאֵ ין הַ ּ ֶכלֶ ב יָכוֹ ל ְלחַ ּ ֵפשׂ
ַמ ּפֹלֶ תֲ ,ה ֵרי ּ
אַ ח ֲָריו:
רע"ב ) -ג( נכרי שהלוה לישראל  -מעות
על חמצו קודם הפסח ואמר לו הישראל אם
לא הבאתי לך מעות עד יום פלוני קנה
מעכשיו וכגון שהרהינו אצלו בביתו ושהה
אצל הנכרי כל ימי הפסח :לאחר הפסח
מותר בהנאתו  -דכיון דמטא זמניה ולא
פרעיה לא הוי מחוסר גוביינא דברשותו של
נכרי היה ,אגלאי מלתא למפרע דמשעה

שהרהינו אצלו הוה דידיה :וישראל שהלוה
לנכרי כו'  -אגלאי מלתא למפרע דשל
ישראל הוה :הרי הוא כמבוער  -ואף על פי
כן צריך לבטלו ,שמא יפקח הגל במועד
ונמצא עובר עליו :כל שאין הכלב יכול לחפש
אחריו  -וכמה היא חפישת הכלב שלשה
טפחים:

טור
רומת חָ ֵמץ ַּב ּ ֶפסַ ח ְּב ׁשוֹ גֵ גְ ,מ ׁ ַשלֵ ם קֶ ֶרן וָ ח ֶֹמ ׁשְּ .ב ֵמזִ יד ,פָ ּ
)ד( הָ אוֹ כֵ ל ְּת ּ ַ
ומ ְ ּד ֵמי ֵעצִ ים:
לומים ּ ִ
ִמ ּ ַת ְׁש ּ ִ
רע"ב ) -ד( בשוגג  -ששגג בתרומה אפילו
הזיד בחמץ :משלם קרן וחומש  -ואע"ג
דחמץ בפסח אסור בהנאה ולא שוה מידי,
משום דבאוכל תרומה בשוגג כתיב )ויקרא
כב( ונתן לכהן את הקודש ,דבר הראוי להיות
קודש ,שאין משלם לו מעות אלא פירות
והתשלומים נעשים תרומה הלכך לאו בתר
דמים אזלינן :במזיד  -שהזיד בתרומה אפילו

שגג בחמץ :פטור מן התשלומין ומדמי עצים
 אם תרומה טמאה היא אין משלם דמיעצים שהיתה ראויה להסיק תחת תבשילו.
משום דמזיד בתרומה אינו אלא כשאר גזלן
בעלמא ,ומעות משלם ,לפי דמים ולא לפי
מדה ,וחמץ בפסח לאו בר דמים הוא שהרי
אסור בהנאה ואף להיסק לא חזי ולאו מידי
אפסדיה:

)ה( אֵ לּ ּו ְדבָ ִרים ׁ ֶשאָ ָדם יוֹ צֵ א בָ הֶ ן יְ ֵדי חוֹ בָ תוֹ בַ ּ ֶפסַ חַּ ,ב ִח ִּטיםַּ ,ב ּ ְׂשעוֹ ִרים,
אשוֹ ן ׁ ֶשנִּ ְּטלָ ה
שר ִר ׁ
וב ַמעֲ ֵׂ
ועל .וְ יוֹ צְ ִאין ַּב ְ ּד ַמאי ּ ְ
וב ִׁשבּ ֹלֶ ת ׁש ּ ָ
ַּב ּ ֻכ ְּס ִמין ּובַ ּ ִׁשיפוֹ ן ּ ְ
רומה .אֲבָ ל לֹא
דו ,וְ הַ כּ ֹהֲ נִ ים ַּבחַ ָּלה ּובַ ְּת ּ ָ
רומתוֹ ּ ,ובְ ַמעֲ ֵׂ
ְת ּ ָ
שר ׁ ֵשנִ י וְ הֶ ְק ֵ ּד ׁש ׁ ֶשנִּ ְפ ּ ּ
שר ׁ ֵשנִ י וְ הֶ ְק ֵ ּד ׁש
רומתוֹ  ,וְ לֹא ְב ַמעֲ ֵ ׂ
אשוֹ ן ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְּטלָ ה ְת ּ ָ
שר ִר ׁ
בַ ּטֶ בֶ ל ,וְ לֹא ְב ַמעֲ ֵ ׂ
שאָ ן ְלעֲ צְ מוֹ  ,אֵ ין יוֹ צְ ִאין ָּבהֶ ן .עֲ ָ ׂשאָ ן
ור ִקיקֵ י נָזִ יר ,עֲ ָ ׂ
דו .חַ לּ וֹ ת ּתוֹ ָדה ּ ְ
ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְפ ּ
ִל ְמכּ וֹ ר ַּב ּ ׁש ּוק ,יוֹ צְ ִאין ָּבהֶ ן:
רע"ב ) -ה( ידי חובתו  -משום חובת מצה
בלילה הראשון שהוא מחוייב לאכול מצה
דכתיב )שמות יב( בערב תאכלו מצות:
בחטים ובשועירם וכו'  -אבל אורז ודוחן
ושאר מינים לא ,דכתיב )דברים טז( לא
תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו
מצות ,דברים הבאים לידי חימוץ אדם יוצא
בהן ידי חובת מצה ,יצאו אורז ודוחן ושאר
מינים שאין באין לידי חימוץ אלא לידי
סרחון :ובדמאי ובמעשר ראשון שניטלה
תרומתו  -כל הני למאי אצטריכו ,מפורשים

במס' שבת פרק מפנין :והכהנים בחלה
ובתרומה  -דמהו דתימא מצה השוה וראויה
לכל אדם בעינן ,וחלה ותרומה אינן ראויין
לזרים ,קא משמע לן :חלות תודה ורקיקי
נזיר אין יוצאין בהן  -אע"פ שהן מצה
גמורה ,דכתיב )שמות יב( ושמרתם את
המצות ,מצה המשתמרת לשם מצה ,יצאו אלו
שאינן משתמרות לשם מצה אלא לשם זבח:
למכור בשוק יוצאין בהן  -דכל למכור בשוק
אמר אי מזדבנא מזדבנא .ואי לא ,אכילנא לה
אנא למצה של מצוה:

)ו( וְ אֵ לּ ּו יְ ָרקוֹ ת ׁ ֶשאָ ָדם יוֹ צֵ א בָ הֶ ן יְ ֵדי חוֹ בָ תוֹ בַ ּ ֶפסַ חַּ ,ב ֲחז ֶֶרת ּובָ עֻ ְל ִׁשין ּובַ ּ ַת ְמכָ א
בושין וְ לֹא
ּובַ חַ ְרח ֲִבינָא ּובַ ּ ָמרוֹ ר .יוֹ צְ ִאין ָּבהֶ ן ּ ֵבין לַ ִחין ּ ֵבין יְ בֵ ִׁשין ,אֲבָ ל לֹא ְכ ּ ִׁ
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ומצְ טָ ְר ִפין ְלכַ זַּיִ ת .וְ יוֹ צְ ִאין ַּב ּקֶ לַ ח ׁ ֶש ָּלהֶ ןּ ,ובַ ְ ּד ַמאי,
לוקין וְ לֹא ְמבֻ ּ ׁ ָש ִליןְ ּ .
ְׁש ּ ִ
דו:
וב ַמעֲ ֵ ׂ
רומתוֹ ְ ּ ,
אשוֹ ן ׁ ֶשנִּ ְּטלָ ה ְת ּ ָ
שר ִר ׁ
וב ַמעֲ ֵ ׂ
ְּ
שר ׁ ֵשנִ י וְ הֶ ְק ֵ ּדש ׁ ֶשנִּ פְ ּ ּ
רע"ב ) -ו( בחזרת  -בערבי חס"א.
לטוג"א בלע"ז :ובעולשים  -בערבי הנדב"י.
ובעל"ז אנדיב"א .והערוך פירש שהוא ירק
שקורין לו בלע"ז קרשפי"ל :ובתמכא  -סיב
הגדל סביבות הדקל :ובחרחבינא -
אלקרצעינ"א בערבי :ובמרור  -מין
כוסברתא הוא מר ביותר :בין לחים בין
יבשים  -דוקא בקלח שלהן כדאמרינן בסיפא

ויוצאים בקלח שלהן .אבל עלין ,לחין אין,
יבשם לא :שלוקים  -מבושלין יותר מדי עד
שנמוחים :כבושים  -בחומץ :מבושלין -
כדרך בישול :ומצטרפין לכזית  -לצאת ידי
חובת מרור .והוא הדין בחמשת מיני דגן
שמצטרפין בכזית לצאת ידי חובת מצה.
ואתרווייהו קאי:

)ז( אֵ ין ׁשוֹ ִרין אֶ ת הַ ּמֻ ְרסָ ן לַ ּ ַת ְרנְגוֹ ִלים ,אֲבָ ל חוֹ ְל ִטין .הָ ִא ּ ׁ ָשה לֹא ִת ְׁש ֶרה אֶ ת
הַ ּמֻ ְרסָ ן ׁ ֶש ּתוֹ ִל ְ
ש ָרהּ יָבֵ ׁש .לֹא יִ ְלעוֹ ס אָ ָדם
יך ְּבי ָָדה לַ ּ ֶמ ְרחָ ץ ,אֲ בָ ל ׁ ָשפָ ה ִהיא ִּב ְב ָ ׂ
ִח ִּטין וְ יַנִּ יחַ ַעל ַמ ָּכתוֹ בַ ּ ֶפסַ חִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהֵ ן ַמ ְח ִמיצוֹ ת:
רע"ב ) -ז( אין שורין את המורסן  -במים
קרים וכל שכן פושרין כדי לתת לפני
התרנגולים :אבל חולטין  -ברותחין .שכל
זמן שהמים רותחים אינו יכול להחמיץ.
והאידנא נהוג עלמא איסורא אפילו בחליטה

ברותחים :לא תשרה את המורסן  -לשוף בו
בשרה מפני שמחמיץ בשרייתו :אבל שפה היא
 מורסן על בשרה יבש אף על גב שמיםטופחים על בשרה :לא ילעוס  -לא יכוס
בשיניו:

רע"ב ) -ח( בחרוסת  -דבר שיש בו חומץ
ומים ועשוי לטבל בו בשר :ואם נתן  -לתוך
החרדל :יחאכל מיד  -שהחרדל חד ואינו
ממהר להחמיץ כמו החרוסת .אבל בחרוסת
מודה תנא קמא לר' מאיר דאסור :ור' מאיר
אוסר  -אף אם נתן לתוך החרדל ,דסבר
חרדל לאלתר מחמיץ כמו החרוסת .ואין
הלכה כר' מאיר :לא במשקין ולא במי פירות
 -דכתיב )שמות יב( ובשל מבושל ,מכל

מקום :אבל סכין ומטבילין  -לאחר צלייתו,
ולא אמרינן שמבטל טעמו .אי נמי ,אפילו
קודם צלייתו שרי לסוך הפסח במי פירות,
דהכי תנן בכיצד צולין ,סכו בשמן תרומה אם
חבורת כהנים יאכלו :מי תשמישו של נחתום
 שמצנן בהן ידיו בשעה שמקטף את המצה:ישפכו  -במקום מדרון שלא ישארו מכונסים
במקום אחד ויחמיצו:

)ח( אֵ ין נוֹ ְתנִ ין אֶ ת הַ ּקֶ ַמח ְלתוֹ ְך הַ ֲחרֹסֶ ת אוֹ ְלתוֹ ְך הַ חַ ְר ָ ּדל ,וְ ִאם נ ַָתן ,יֹאכַ ל
ִמיָּד ,וְ ַר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ סֵ ר .אֵ ין ְמבַ ּ ְׁש ִלין אֶ ת הַ ּ ֶפסַ ח ,לֹא ְב ַמ ְׁש ִקין וְ לֹא ְב ֵמי פֵ רוֹ ת,
כוִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהֵ ן
ילין אוֹ תוֹ בָ הֶ ןֵ .מי ַת ְׁש ִמ ׁ
ומ ְט ִּב ִ
אֲבָ ל סָ ִכין ּ ַ
ישוֹ ׁ ֶשל נ ְַח ּתוֹ ם ,יִ ּ ׁ ָש ְפ ּ
ַמ ְח ִמיצִ ין:

גמרא

 -פסחים דף ל' ע"ב

אמר ליה רבינא לרב אשי הני סכיני בפסחא היכי עבדינן להו אמר ליה
לדידי חדתא קא עבדינן אמר ליה תינח מר דאפשר ליה דלא אפשר ליה
מאי אמר ליה אנא כעין חדתא קאמינא קתייהו בטינא ופרזלייהו בנורא
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והדר מעיילנא לקתייהו ברותחין והלכתא אידי ואידי ברותחין ובכלי
ראשון אמר רב הונא בריה דרב יהושע עץ פרור מגעילו ברותחין ובכלי
ראשון קסבר כבולעו כך פולטו בעו מיניה מאמימר הני מאני דקוניא מהו
לאישתמושי בהו בפסחא ירוקא לא תיבעי לך דודאי אסירי כי תיבעי לך
אוכמי וחיורי מאי והיכא דאית בהו קרטופני לא תיבעי לך דודאי אסירי כי
תיבעי לך דשיעי מאי אמר ליה חזינא להו דמידייתי אלמא בלעי ואסירי
והתורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מידי דופיו לעולם ומאי שנא
לענין יין נסך דדריש מרימר מאני דקוניא בין אוכמא בין חיורי ובין ירוקי
שרי וכי תימא יין נסך דרבנן חמץ דאורייתא כל דתקון רבנן כעין
דאורייתא תקון אמר ליה זה תשמישו על ידי חמין וזה תשמישו על ידי
צונן אמר רבא בר אבא אמר רב חייא בר אשי אמר שמואל כל הכלים
שנשתמשו בהן חמץ בצונן משתמש בהן מצה חוץ מן בית שאור הואיל
שחימוצו קשה אמר רב אשי ובית חרוסת כבית שאור שחימוצו קשה דמי
אמר רבא הני אגני דמחוזא הואיל ותדירי למילש בהו חמירא ומשהו בהו
חמירא כבית שאור שחימוצו קשה דמי פשיטא מהו דתימא כיון דרויחא
שליט בהו אוירא ולא בלעי קא משמע לן:
רש"י על הגמרא
לדידי חדתא עבדא  -לצורכי עושין סכינים
חדשים :למר אפשר ליה  -שהרי עשיר אתה:
קתייהו בטינא  -להגן עליהם שלא ישרפם
האור :והלכתא  -לא צריך לאותבינהו בנורא,
אלא פרזלייהו כי קתייהו נמי ,סגי להו
בהגעלה ברותחין :עץ פרור  -שמגיסין בו
הקדרה :כבולעו כך פולטו  -כבולעו מתוך
כלי ראשון ,כך פולטו בכלי ראשון :קונייא -
פלומי"ר בלעז ,ושל חרס הוא וטוח באבר:
ירוקי  -עשויין מקרקע שחופרים ממנה
צריף ,אלו"ם בלעז ,והוא עז ובולע לעולם:
הכי גרסינן ירוקי לא תיבעי לך דודאי
אסירי דמצרפי ובלעי ,דמצרפי  -צריף:
קרטופני  -בקעים :כי תיבעי לך דשיעי -
שהן חלקים :דמידייתי  -פולטין המשקין

מדופנן החיצון ,ובלעז טרשטדט"ש ,וכיון
דמידייתי ודאי בלעי ,והואיל ובלעי שוב אינן
פולטין ,שהתורה העידה על כלי חרס ,שכיון
שבלע אינו יוצא מידי דופיו לעולם ,שהרי
בכלי עץ ומתכות כתב לך ישטף תעבירו
באש ,ומורק ושוטף ,אבל בכלי חרס ישבר:
חמץ  -תשמישו על ידי חמין כל השנה ,אבל
יין נסך לא נשתמש בו אלא צונן :בית חרוסת
 כלי שנותנין בו חומץ ,וכל דבר שיש לוקיהוי ,ורגילין ליתן בו קמח ועשוי לטבל בו
בשר כל ימות השנה ,והקמח מתחמץ מחמת
הקיהוי ,ולשון חרוסת קיהוי ,אייגירו"ש בלעז:
בית שאור  -כלי שהאשה שורה ומנחת בו
את השאור ,ונותנתו בעיסה ,ופעמים שהוא
שוהה שם בלילה:
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זוהר

– בהעלותך דף קנ' ע"א

בול לָ ְך ָמכוֹ ן ְל ִׁש ְב ְּת ָך
ִר ִּבי יִ צְ חָ ק ּ ָפ ַתחְּ ,כ ִתיב )מלכים א ח( ָּבנֹה ָּבנִ ִ
יתי ֵּבית זְ ּ
ידהָ אָּ ,כל גִּ נְ זֵי ַמ ְל ָּכא,
דו ִּב ָ
בול וַ ַ ּדאיַּ ,כד ִא ְת ּ ְפקָ ּ
בולֵּ ,בית זְ ּ
עוֹ לָ ִמיםֵ ּ .בית זְ ּ
בולּ ְ ,דהָ א ָ ּדא
יע חַ ד ִאית ְ ּד ִא ְק ֵרי זְ ּ
בול .וְ ָר ִק ַ
הוְּ .כ ֵדין ִא ְק ֵרי ּ ֵבית זְ ּ
וְ ׁ ַש ְל ָטא ְּב ּ
בול:
אַ ְׁש ַּכח ְלקַ ְּבלָ א ִּב ְרכָ אָ ןְ ּ ,
ולסַ ְ ּד ָרא כּ ָֹּלא ,וְ הַ אי ִא ְק ֵרי ֵּבית זְ ּ
את ָך וְ יִ ּ ָ ׂששׂ כָ ר ְּבאָ הֳ לֶ ךָ,
בולֻ ן ְּבצֵ ֶ
בולֻ ן אָ ַמר שְׂ ַמח זְ ּ
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,כ ִתיב )דברים לג( וְ ִלזְ ּ
יתא.
פו ַּכח ֲָדאָּ .דא נ ִָפיק וְ אָ גַ ח ְק ָרבָ א ,וְ ָדא י ִָתיב וְ לָ ֵעי ְּבאוֹ ַריְ ָ
ְמלַ ּ ֵמד ְ ּד ִא ְׁש ּ ָת ָת ּ
בולון י ּ ַָמא,
חולָ קֵ ּ
יה ִ ּדזְ ּ ּ
חולָ קָ א ְל ָדאְּ .ב ּ
חולָ קָ א ְל ָדא ,וְ ָדא י ִָהיב ּ
וְ ָדא י ִָהיב ּ
וכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ִא ְק ֵרי יָם ִּכ ּנ ֶֶרת .וְ הָ ִכי ִא ְת ֲחזֵיְּ ,בגִ ין ְ ּדהָ א ְּתכֵ לֶ ת נ ִָפיק ִמ ּ ַת ּ ָמן,
ּ ְּ
ילא ,יָם ִּכ ּנ ֶֶרת ְל ַת ּ ָתא.
ילא ,יָם ִּכ ּנ ֶֶרת ְל ֵע ָּ
מוהָ ּ ְ ,דהָ א ְל ַת ּ ָתא ְּכגַ וְ ונָא ִ ּד ְל ֵע ָּ
וְ אוֹ ְק ּ
אֲתר חַ ד:
ילאְּ ,תכֵ לֶ ת ְל ַת ּ ָתא ,וְ כ ָֹּלא ַּב ָ
ְּתכֵ לֶ ת ְל ֵע ָּ
הואּ ִ .ד ְכ ִּתיב,
ומנָלָ ן ְ ּדהָ ִכי
יפק ְלאַ ּגָ חָ א ְק ָרבָ אְ ּ ,
בולוןְ ,ל ֵמ ּ ַ
ּ
וְ ַעל ָ ּדא י ִָרית זְ ּ ּ
חו זִ ְבחֵ י צֶ ֶדק .זִ בְ חֵ י צֶ ֶדק וַ ַ ּדאיַ .מאי
או ׁ ָשם יִ זְ ְּב ּ
)דברים לג( ַע ּ ִמים הַ ר יִ ְק ָר ּ
בולון
יה ְּבאוֹ ַריְ ָ
חולָ קֵ ּ
יתא ,וְ י ִָהיב ִלזְ ּ ּ
ָקו .וְ יִ ּ ָ ׂששׂ כָ ר ּ
ַט ְע ָמאִּ .כי ׁ ֶשפַ ע י ּ ִַמים יִ ינ ּ
בולון ִמיִ ּ ְׂששׂ כָ ר,
פו ַּכח ֲָדאְ ,ל ִא ְת ָּב ְרכָ א זְ ּ ּ
חולָ קָ א ְ ּדאוֹ ַריְ ָתא וַ ַ ּדאי ,וְ ַעל ָ ּדא ִא ְׁש ּ ָת ּ ָת ּ
ּ
יתאִ ,היא ִּב ְרכָ ָתא ְ ּדכ ָֹּלא:
ְ ּד ִב ְרכָ ָתא ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
יתאָ ה
ודאי הָ ִכי הּוא ,וְ ַד ְר ּגָ א ָ ּדא ְׁש ִת ָ
ִר ִּבי אַ ָּבא אָ ַמר ,אַ חֲסַ נְ ּ ָתא ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
יתא ַ ּ
יתא ,וְ אַ ח ֲִסין לָ ּה ִל ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ,אַ ח ֲִסין
י ִָהיב אֲגָ ר )ס"א חד שתיתאה יהיב אגר( אוֹ ַריְ ָ
ורא ִל ְתכֶ ְל ּ ָתא .וְ ַעל ָ ּדא ּ ָתנֵינָןִ ,מ ּ ׁ ֶשיּ ִַּכיר ֵּבין ְּתכֵ לֶ ת ְללָ בָ ןּ ְ ,דיִ ְׁש ְּתמוֹ ָדען
ִחוָ ּ ָ
ותכֶ ְל ּ ָתא ִא ְת ַעבָ ר .וְ ַעל
ורא אָ ֵתי ְל ָע ְל ָמאְ ּ ,
גְּ וָ ונֵיְּ ,דהָ א ְּכ ֵדין ִא ְק ֵרי בּ ֹקֶ "ר ,וְ ִחוָ ּ ָ
ימנָא.
ידהָ א ִא ְת ָמנָן ,וְ הָ א אוֹ ִק ְ
ָ ּדא ָּכל ְק ָר ִבין ְ ּד ַמ ְל ָּכא ,וְ כָ ל זַ יְ ינֵי ַמ ְל ָּכא ִּב ָ

הלכה – הרמב"ם תפילה פרק ח'
)א( תפלת הציבור נשמעת תמיד ואפילו היו בהן חוטאים אין הקדוש ברוך הוא מואס
בתפלתן של רבים לפיכך צריך אדם לשתף עצמו עם הציבור ולא יתפלל ביחיד כל זמן
שיכול להתפלל עם הציבור ולעולם ישכים אדם ויעריב לבית הכנסת שאין תפלתו
נשמעת בכל עת אלא בבית הכנסת וכל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו מתפלל
בו עם הציבור נקרא שכן רע:
)ב( ומצוה לרוץ לבית הכנסת שנאמר ונדעה נרדפה לדעת את יי' וכשיצא מבית הכנסת
אל יפסיע פסיעה גסה אלא ילך מעט מעט וכשיכנס בבית הכנסת יכנס שיעור שני
פתחים ואחר כך יתפלל לקיים מה שנאמר לשמור מזוזות פתחי:
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)ג( בית המדרש גדול מבית הכנסת וחכמים גדולים אף על פי שהיו להם בעירם בתי
כנסיות הרבה לא היו מתפללין אלא במקום שהיו עוסקין שם בתורה והוא שיתפלל
שם תפלת הציבור:

ð"òì

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