1

חק לישראל – פרשת בהעלותך יום ה'
תורה -

במדבר פרק ח'

או הַ ְלוִ יִ ּם לַ עֲ בֹד אֶ ת עֲ ֹב ָד ָתם ְּבאֹ הֶ ל מוֹ ֵעד ִל ְפנֵי אַ ֲהרֹן וְ ִל ְפנֵי
)כב( וְ אַ ח ֲֵרי כֵ ן ָּב ּ
או
ֶׁ
אֲשר צִ וָ ּ ה יְ הֹוָ ה אֶ ת
בָ נָיו ַּכ ׁ ֶ
משה ַעל הַ ְלוִ יִ ּם ּ ֵכן ָעשׂ ּו לָ הֶ ם) :כב( וְ אַ חֲ ֵרי כֵ ן ָּב ּ
משה
ֲשר צִ וָ ּ ה יְ הֹוָ ה אֶ ת ׁ ֶ
הַ ְלוִ יִ ּם לַ עֲ בֹד אֶ ת עֲ ֹב ָד ָתם ְּבאֹ הֶ ל מוֹ ֵעד ִל ְפנֵי אַ הֲ רֹן וְ ִל ְפנֵי בָ נָיו ַּכא ׁ ֶ
ַעל הַ ְלוִ יִ ּם ּ ֵכן ָעשׂ ּו לָ הֶ ם) :כב( וּבָ ַתר ּ ֵכן ַעלּ ּו לֵ וָ אֵ י ְל ִמ ְפלַ ח יָת ּפו ְּלחַ נְ הוֹ ן ְּב ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא קֳ ָדם אַ הֲ רֹן וְ קָ ָדם
ֹשה ַעל לֵ וָ אֵ י ּ ֵכן עֲ בָ ד ּו ְלהוֹ ן:
ְּבנוֹ ִהי ְּכ ָמא ִ ּדי פַ ִ ּקיד יְ ָי יָת מ ׁ ֶ

משה ֵּלאמֹר:
וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ

)כג(
ימר:
ְל ֵמ ָ

ֹשה
משה ּ ֵלאמֹר) :כג( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם מ ׁ ֶ
)כג( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ

אֲשר לַ ְלוִ יִ ּם ִמ ּ ֶבן חָ ֵמ ׁש וְ ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָה וָ ַמ ְעלָ ה יָבוֹ א ִלצְ בֹא צָ בָ א
ֶׁ
)כד( זֹאת
ַּבעֲ ֹ
ֲשר לַ ְלוִ יִ ּם ִמ ּ ֶבן חָ ֵמ ׁש וְ ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָה וָ ַמ ְעלָ ה יָבוֹ א ִל ְצ ֹבא
ב ַדת אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד) :כד( זֹאת א ׁ ֶ
צָ בָ א ַּבעֲ ב ַֹדת אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד:

ֵיתי לַ ֲחיָלָ א חֵ ילָ א ְּבפו ְּלחַ ן
)כד( ָ ּדא ִ ּדי ְללֵ וָ אֵ י ִמ ַּבר חָ ֵמ ׁש וְ ַעשְׂ ִרין ְׁשנִ ין ו ְּל ֵע ָּלא י ֵ

ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא:

ומ ּ ֶבן ח ֲִמ ּ ִׁשים
בד עוֹ ד) :כה( ּ ִ
ומ ּ ֶבן ח ֲִמ ּ ִׁשים ׁ ָשנָה י ָׁש ּוב ִמ ְּצבָ א הָ עֲ ֹב ָדה וְ לֹא יַעֲ ֹ
)כה( ּ ִ
ׁ ָשנָה י ָׁש ּוב ִמ ְּצבָ א הָ עֲ ֹב ָדה וְ לֹא יַעֲ ֹ
ב ד עוֹ ד) :כה( ו ִּמ ַּבר חַ ְמ ִׁשין ְׁשנִ ין יְ תוּב ֵמחֵ יל ּפו ְּלחָ נָא וְ לָ א יִ ְפלַ ח
עוֹ ד:

)כו( וְ ׁ ֵש ֵרת אֶ ת אֶ חָ יו ְּבאֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד ִל ְׁשמֹר ִמ ְׁש ֶמ ֶרת וַ עֲ ֹב ָדה לֹא יַעֲ ֹב ד ָּככָ ה
ֹתם) :כו( וְ ׁ ֵש ֵרת אֶ ת אֶ חָ יו ְ ּבאֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד ִל ְׁשמֹר ִמ ְׁש ֶמ ֶרת וַ עֲ ֹב ָדה
ּ ַתעֲ ֶ ׂשה לַ ְלוִ יִ ּם ְּב ִמ ְׁש ְמר ָ
שה לַ ְלוִ יִ ּם ְ ּב ִמ ְׁש ְמר ָֹתם:
לֹא יַ עֲ ֹבד ָּככָ ה ּ ַתעֲ ֶ ׂ

יש ּ ַמ ׁש ִעם אֲ חוֹ ִהי ְּב ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא ְל ִמ ּ ַטר ַמ ּ ָט ָרא
)כו( וִ ׁ ַ

וּפו ְּלחָ נָא לָ א יִ ְפלָ ח ְּכ ֵדין ּ ַת ְע ּ ֵבד ְללֵ וָ אֵ י ְּב ַמ ְּט ַר ְתהוֹ ן:

רש"י
)כב( כאשר צוה ה' וגו' כן עשו  -להגיד שבח
העושין והנעשה בהם שאחד מהן לא עכב:
)כד( זאת אשר ללוים  -שנים פוסלים בהם
ואין המומים פוסלים בהם :מבן חמש
ועשרים  -ובמקום אחר אומר )במדבר ד(
מבן שלשים שנה הא כיצד )חולין כז( מבן כ"ה
בא ללמוד הלכות עבודה ולומד חמש שנים

נביא

ובן ל' עובד מכאן לתלמיד שלא ראה סי' יפה
במשנתו בחמש שנים ששוב אינו רואה:
)כה( ולא יעבוד עוד  -עבודת משא בכתף
אבל חוזר הוא לנעילת שערים ולשיר ולטעון
עגלות וזהו ושרת את אחיו עם אחוהי
כתרגומו:
)כו( לשמר משמרת .לחנות סביב לאהל
ולהקים ולהוריד בשעת המסעות:

– זכריה פרק ד' ח'-יב'

)ח( וַ יְ ִהי ְדבַ ר יְ הֹוָ ה אֵ לַ י לֵ אמֹר) :ח( והוה פתגם נבואה מן קדם יי עמי למימר:

צ ְענָה וְ י ַָד ְע ּ ָת ִּכי יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת ְׁשלָ חַ נִי
דו הַ ַּביִ ת הַ זֶּה וְ י ָָדיו ְּתבַ ַ ּ
)ט( יְ ֵדי זְ ֻר ָּבבֶ ל יִ ְּס ּ
אֲ לֵ כֶ ם) :ט( ידי זרבבל שריאה למבני ביתא הדין וידוהי ישכללוניה ותידעון ארי יי
צבאות שלחני לאתנבאה לכון:

או אֶ ת הָ אֶ בֶ ן הַ ְּב ִדיל ְּביַד זְ ֻר ָּבבֶ ל ִׁש ְב ָעה
חו וְ ָר ּ
)י( ִּכי ִמי בַ ז ְליוֹ ם ְק ַט ּנוֹ ת וְ ָ ׂש ְמ ּ
אֵ ּ ֶלה ֵעינֵי יְ הֹוָ ה הֵ ּ ָמה ְמ ׁשוֹ ְט ִטים ְ ּבכָ ל הָ אָ ֶרץ) :י( ארי מן הוא דכי דבסר יומא דין
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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום ה'
על בנינא דהוא זעיר הלא יתוב ויחדי כד יחזי ית אבן משקולתא בידא דיזרבבל שבעא
נדבכין כאלין קדם יי גלן עובדי בני אנשא בכל ארעא:

ֵיתים הָ אֵ לֶ ה ַעל יְ ִמין הַ ּ ְמנוֹ ָרה וְ ַעל שְׂ מֹאולָ ּה:
)יא( וָ אַ ַען וָ אֹ ַמר אֵ לָ יו ַמה ּ ְׁשנֵי הַ זּ ִ
)יא( ואתיבית ואמרית ליה מא תרין זיתיא האלין על ימין מנרתא ועל סמלא:

נְתֲ רוֹ ת
שנִ ית וָ אֹ ַמר אֵ לָ יו ַמה ְׁש ּ ֵתי ִׁש ּבֲלֵ י הַ ֵזּ ִ
)יב( וָ אַ ַען ֵ ׂ
יתים ֲא ׁ ֶשר ְּביַד ְׁשנֵי צַ ּ
יקים ֵמעֲ לֵ יהֶ ם הַ ּזָהָ ב) :יב( ואתיבית תנינות ואמרית ליה מא תרין שובלי
הַ זָּהָ ב הַ ְמ ִר ִ
זיתיא דביד תרין אסקריטון דדהב דמריקין מנהון משחא לבוציני דהבא:

רש"י
)ט( ידי זרובבל יסדו הבית הזה  -מתחילה
ועד סוף בימי כורש הראשון .וידיו תבצענה -
אותו עתה ,תבצענה לשון גמר הוא כמו
)ישעיה סו( כי יבצע ה' כל מעשהו:
)י( כי מי בז ליום  -שיוסד הבית אשר הוקטן
בעיניהם כמו שנאמר )בעזרא ג( ורבים
מהכהנים אשר ראו הבית הראשון ביסדו זה
הבית בעיניהם בוכים בקול גדול ובנבואת
)חגי ב( הלא כמוהו כאין בעיניהם ישמחו
עתה כשיראו את האבן הבדיל התלויה בחוט
המשקולת אשר ביד אדריכל ראש הבונים
שמכוון בה ראש הפינה וזו תהיה ביד זרובבל.

כתובים

שבעה אלה  -על אחד שבעה ביסוד הראשון
שבימי כורש וכן ת"י שבעה נדבכין כאילין.
עיני ה' המה משוטטים  -ולו נראה לעשות
כן והוא ראה את זרובבל זה הגון לדבר:
)יא( מה שני הזיתים  -מה רמז הם ומה רמז
שני שבלי זיתים טרוק"א בלע"ז קבוצות זיתים
בענף כעין שבולת:
)יב( אשר ביד שני צנתרות  -כלומר אצל שני
הצנתרות כמו ראו חלקת יואב ע"י )שמואל ב
יד( .המריקים מעליהם  -את השמן הזה
הצלול וטוב להארי כזהב כמו )איוב לז( מצפון
זהב יאתה:

 -תהילים פרק קז' א'-ה'

ֹדו לַ יהֹוָ ה ִּכי טוֹ ב ִּכי ְלעוֹ לָ ם חַ ְס ּדוֹ :
)א ( ה ּ
אולֵ י יְ הֹוָ ה אֲ ׁ ֶשר גְּ אָ לָ ם ִמיַּד צָ ר:
רו גְּ ּ
ֹאמ ּ
)ב( י ְ

)א( שבחו קדם יי ארום טב ארום לעלם טוביה:
)ב( יימרון פריקיא דיי די פרקינון מן יד

מעיקא:

ומ ּיָם:
ומ ּ ַמעֲ ָרב ִמ ָ ּצפוֹ ן ּ ִ
ומ ֲא ָרצוֹ ת ִק ְּבצָ ם ִמ ּ ִמזְ ָרח ּ ִ
ּ ֵ

)ג (
וממערבא מצפונא ומן ימא דרומא:

)ג( ומארעתא כנשינון ממדנחא

ְ

או) :ד( על עמא דבית ישראל אתנבי
עו בַ ּ ִמ ְד ָּבר ִּב ִׁ
ישימוֹ ן ָ ּד ֶרך ִעיר מוֹ ׁ ָשב לֹא ָמצָ ּ
)ד( ּ ָת ּ
ואמר עמא בית ישראל טעו במדברא בצדי ארחא קרתא דמיתבא לא אשכחו:

)ה( ְר ֵע ִבים ּגַ ם צְ ֵמ ִאים נ ְַפ ׁ ָשם ָּבהֶ ם ִּת ְת ַע ּ ָטף:

)ה( כפנים לחוד צחין נפשתהון תשתלהיא:

רש"י
)א( הודו לה':
)ב( יאמרו גאולי ה'  -כשיפדם מיד צר:

)ד( תעו במדבר וגו'  -והולכי מדברות אף
הם צריכין להודות שהרי פעמים שהם תועים
ורעבים וצמאים:

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

טעון גניזה

3

חק לישראל – פרשת בהעלותך יום ה'
משנה

– חולין פרק ט'

ידין ,וְ הַ ּקַ ְרנַיִ ם ,וְ הַ ְּטלָ פַ יִ ם,
)א( הָ עוֹ ר ,וְ הָ רֹטֶ ב ,וְ הַ ִ ּק ּ ָפה ,וְ הָ אָ לָ ל ,וְ הָ עֲ צָ מוֹ ת ,וְ הַ גִּ ִ
ִמצְ ָט ְר ִפין ְל ַט ּ ֵמא טֻ ְמאַ ת אֳ כָ ִלין ,אֲבָ ל לֹא טֻ ְמאַ ת נְ בֵ לוֹ תַּ .כ ּיוֹ צֵ א בוֹ  ,הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט
ומפַ ְר ּ ֶכסֶ תְ ,מ ַט ּ ְמאָ ה טֻ ְמאַ ת אֳ כָ ִלין .אֲבָ ל לֹא טֻ ְמאַ ת
ְּבהֵ ָמה ְט ֵמאָ ה ְלנ ְָכ ִרי ּ ְ
ֹאש ּהִ .ר ָּבה ְל ַט ּ ֵמא טֻ ְמאַ ת אֳ כָ ִלין
מות אוֹ ַעד ׁ ֶשיּ ִַּתיז אֶ ת ר ׁ ָ
נְ בֵ לוֹ תַ ,עד ׁ ֶש ּ ָת ּ
הודה אוֹ ֵמר ,הָ אָ לָ ל הַ ְמכֻ ּנָסִ ,אם י ֶׁש
ִמ ּ ַמה ׁ ֶש ִר ָּבה ְל ַט ּ ֵמא טֻ ְמאַ ת נְ בֵ לוֹ תַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
בּ וֹ כַ זַ ּיִ ת ְּב ָמקוֹ ם אֶ חָ ד ,חַ ּיָב ָעלָ יו:
רע"ב ) -א( העור והרוטב  -משום דתנן
בפרק בהמה המקשה )דף עז( גבי שליא,
ואינה מטמאה טומאת אוכלים ולא טומאת
נבילות ,תנא העור והרוטב .והאי דאפסקיה,
משום דתנא בפרק בהמה המקשה .מצא בה
בן תשעה חי טעון שחיטה וחייב באותו ואת
בנו ,תנא אחר כך אותו ואת בנו .ואיידי
דאיירי ביה בשחיטה שאינה ראויה ,תנא
בתריה כיסוי הדם .ואיידי דתנא בכיסוי הדם
ונוהג בחיה ובעוף ,תנא גיד הנשה דנוהג
בחיה ולא בעוף .ואיידי דאיירי ביה בירך
שנתבשל בה גיד הנשה ]בבליעת האיסור[,
תנא כל הבשר .ובתריה הדר לענינא קמייתא
דשליא ,אואינה מטמאה טומאת אוכלים:
העור והרוטב  -העור של בהמה שחוטה
כגון פחות מכביצה בשר ועורה מחובר בה,
מצטרף ,מפני שהוא שומר לבשר ,והשומרים
מצטרפים לטומאה קלה שהיא טומאת
אוכלים ,דכתיב בה )ויקרא יא( על כל זרע
זרוע אשר יזרע ,כדרך שבני אדם מוציאים
לזריעה ,חיטה בקליפתה ושעורה בקליפתה
ועדשין בקליפתן ,ואע"ג דבההוא קרא טהור
הוא כתיב ביה ,טעמא משום דלא הוכשר,
דסמיך ליה וכי יותן מים על זרע ,דהוכשר,
טמא הוא :והרוטב  -כשהיא קרושה דרך
לאכלה עם הבשר ,ומצטרפת להשלים שיעור
כביצה .אבל אינה אוכל לקבל טומאה בפני
עצמה :והקיפה  -תבלין .והן עצמן לאו
אוכלים חשיבי ,אבל לאצטרופי מצטרפין:
והאלל  -גיד השדרה והצואר ,והוא רחב ולבן
וקשה וקורין לו בלע"ז קפילו"ו .ודוגמתו
)באיוב יג( רופאי אליל כולכם ,שמשנפסק אין
לו רפואה להתחבר עוד ,כך אתם ,דבר שאין

בו רפואה אתם אומרים לרפאות .אי נמי,
קרי תנא אלל לבשר שפלטתו סכין,
כשמפשיטין את הבהמה פעמים שהסכין
פולט מן הבשר אצל העור ,ולא חשיב אוכל,
אבל מצטרף עם האוכל :והקרנים והטלפים
 כל שחותכן ויוצא מהם דם אצל עיקרןמלמטה שהן רכים .ומיהו באנפי נפשייה לאו
אוכלין נינהו :מצטרפין  -משום שומר:
לטמא טומאת אוכלין  -להשלים שיעור
כביצה .שאין אוכלין טמאים מטמאים בפחות
מכביצה :אבל לא טומאת נבילות  -אם
מנבילה הן ,אין מטמאין ואין מצטרפין לכזית
להשלים שיעור נבילה לטמא אדם ובגדים
שעליו ,דכתיב )ויקרא יא( הנוגע בנבלתה,
ולא בעור שאין עליו כזית בשר והעור משלים
לכזית ,שהנוגע בו אינו טמא ,לפי שאין שומר
מצטרף לטומאת נבילות .וכן קיפה ורוטב
לאו מין נבילה נינהו .ואלל וגידים לאו בשר
הן .אבל אוכלין בעלמא הוו בהדי בשר :כיוצא
בו ] -יש[ שהוא מטמא טומאת אוכלים
להיות מקבל טומאה מן השרץ ומטמא
אוכלין אחרים ,ואינו מטמא מאליו טומאת
נבילות לטמא אחרים :השוחט בהמה טמאה
לנכרי  -ישראל ששחט בהמה טמאה לצורך
נכרי ועודה מפרכסת ,אע"ג דלא חזיא לנכרי
דלא שריא שחיטה לבני נח עד שתמות ,אפילו
הכי הואיל וישראל שחט ,שחיטה מעלייתא
היא .והואיל דשחיטה שריא לגבי דישראל
בבהמה טהורה ,משויא ליה מחשבתו אוכלא
בשחיטה אף בטמאה לנכרי .אבל נכרי
בשחיטה לא משויא ליה מחשבתו אוכלא,
דלא אשכחן שחיטה לגביה .וטמאה לישראל
לא משויא ליה אוכלא ,דבטלה מחשבתו :אבל
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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום ה'
לא טומאת נבילות עד שתמות  -דהא וכי

ימות מן הבהמה כתיב )שם(:

ש ָרן ,עוֹ ר הָ אָ ָדם ,וְ עוֹ ר חֲזִ יר ׁ ֶשל יִ ּ ׁש ּובַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר,
)ב( אֵ לּ ּו ׁ ֶשעוֹ רוֹ ֵתיהֶ ן ִּכ ְב ָ ׂ
ֹאש ׁ ֶשל ֵעגֶל
אַ ף עוֹ ר חֲזִ יר חַ ָּבר .וְ עוֹ ר חֲטוֹ טֶ ֶרת ׁ ֶשל ּגָ ָמל הָ ַר ָּכה ,וְ עוֹ ר הָ ר ׁ
הָ ַר ְך ,וְ עוֹ ר הַ ּ ְפ ָרסוֹ ת ,עוֹ ר ּ ֵבית הַ בּ ׁ ֶשת ,וְ עוֹ ר הַ ּ ְׁש ִליל ,וְ עוֹ ר ׁ ֶש ּ ַתחַ ת הָ אַ ְליָה,
הודה אוֹ ֵמר ,הַ ְ ּלטָ אָ ה ַּכחֻ ְל ָ ּדה.
וְ עוֹ ר הָ אֲ נָקָ ה וְ הַ כּ ֹחַ וְ הַ ָּל ָטאָ ה וְ הַ ח ֶֹמטַ .ר ִּבי יְ ָ
חוץ ֵמעוֹ ר הָ אָ ָדםַ .ר ִּבי יוֹ חָ נָן
וְ כֻ ָּלן ׁ ֶש ִע ְּב ָדן אוֹ ׁ ֶש ִה ֵּל ְך ָּבהֶ ן ְּכ ֵדי עֲ בוֹ ָדהְ ,טהוֹ ִריןּ ,
נורי אוֹ ֵמרְׁ ,שמוֹ נָה ְׁש ָרצִ ים י ֵׁש לָ הֶ ן עוֹ רוֹ ת:
ּ ֶבן ּ ִ
רע"ב ) -ב( אלו שעורותיהן  -מטמאין
כבשרן :ועור חזיר של ישוב  -מפני שהוא רך
ואוכלין אותו :אף עור חזיר הבר  -דסבר,
האי נמי רכיך .ואין הלכה כר' יהודה:
חטוטרת של גמל הרכה  -כל זמן שלא טען
משאוי :עגל הרך  -כל זמן שהוא יונק :ועור
הפרסות  -כשחותכין הרגלים והוא רך :בית
הבושת  -בית הרחם של נקבה :ועור שתחת
האליה  -עור הזנב מתחת מקום שאין שער,
מפני שהוא רך :האנקה  -ריצ"ו :והלטאה -
חומט  -לומג"ה :הלטאה
לוויירד"א:
כחולדה  -עורה חלוק מבשרה .ואין הלכה

כרבי יהודה :וכולן שעיבדן  -כל אלו שאמרו
שהן מטמאים כבשר ,אם עיבדן נעשו עור
ובטלו מתורת בשר וטהורין :או שהלך בהן -
ששטחן כדי להלוך בהן ,שהוא קצת עבודן:
חוץ מעור האדם  -דבר תורה ,עור האדם
לאחר שעיבדו טהור ,ומה טעם אמרו עור
האדם שעיבדו טמא ,גזירה שמא יעשה אדם
עורות אביו ואמו שטיחין למטה לישב ולשכב
עליהן :יש להן עורות  -ואין אחד מהן
שיהיה עורו מטמא כבשרו .ולא כתנא קמא
דחשיב ארבעה מהן שעורותיהן כבשרן .ואין
הלכה כר' יוחנן בן נורי:

)ג( הַ ּ ַמ ְפ ִׁשיט ַּב ְּבהֵ ָמה ּובַ חַ יָּהַּ ,ב ְּטהוֹ ָרה ּובַ ְּטמֵ אָ הַּ ,ב ַ ּד ּקָ ה ּובַ ּגַ ּ ָסהְ ,ל ׁ ָש ִטיחַ ְּ ,כ ֵדי
ולחֵ ֶמתַ ,עד ׁ ֶש ּי ְַפ ִׁשיט אֶ ת הֶ חָ זֶה .הַ ּ ַמ ְרגִּ ילֻ ּ ,כלּ וֹ ִחבּ ּור לַ ּטֻ ְמאָ ה ִל ּ ָט ֵמא
אֲ ִחיזָהְ ּ .
נורי אוֹ ֵמר ,אֵ ינוֹ ר ִחבּ ּור .וַ חֲכָ ִמים
ול ַט ּ ֵמא .עוֹ ר ׁ ֶש ַעל הַ ַ ּצוָ ּארַ ,ר ִּבי יוֹ חָ נָן ּ ֶבן ּ ִ
ְּ
אוֹ ְמ ִריםִ ,חבּ ּורַ ,עד ׁ ֶשיּ ְַפ ִׁשיט אֶ ת ּ ֻכלּ וֹ :
רע"ב ) -ג( בטהורה ובטמאה  -בין שהיא
טהורה שחוטה והמפשיט טמא ,בין שהיא
נבילה טמאה והמפשיט טהור ,אם מפשיטו
לעשות מן העור שטיח דהיינו מצע להציע
על גבי המטה או על גבי שלחן ,כגון שקורע
וחותך העור כולו לארכו מראש הבהמה ועד
זנבה ,ומתחיל להפשיט העור ,הוי חבור יד
להוציא טומאה מן הנבילה אם נוגע אדם
טהור בעור ,ולהכניס טומאה לבשר אם
טהורה היא :עד כדי אחיזה  -שהן שני
טפחים .וטפי מהכי לא הוי יד להכניס
ולהוציא טומאה .ואם הבשר טהור ונגעה
טומאה ביותר משני טפחים אלו ,לא נטמא
הבשר .ואם הבשר נבילה ונגע טהור ביותר
משני טפחים הללו ,לא נטמא הטהור:

ולחמת  -אם לא חתך העור מתחלה לארכו,
אלא מפשיטו כפול לצורך חמת ,מתחיל
מצואר והופכו כלפי זנבה :עד שיפשיט את
החזה  -הוי חבור .והנוגע בעור כנוגע בבשר
בין ליטמא בין לטמא ,מפני שהחזה קשה
להפשיט מכל האברים :המרגיל  -שמתחיל
מרגלי הבהמה להפשיט ומפשיטו כפול לצורך
חמת :כולו חבור  -מפני שהחזה לסוף
הפשטו הוא ,לפיכך כולו חבור עד החזה,
והנוגע בעור המופשט כנוגע בבשר ,בין
ליטמא בין לטמא :עור שעל הצואר -
מעצמו נפשט ,לפיכך אינו חבור לעשות
המופשט הראשון חבור כדרך שהחזה עושה:
וחכמים אומרים וכו'  -והלכה כחכמים:
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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום ה'
שעֲ ָרה ׁ ֶש ְּכנֶגְ ּדוֹ ,
נוּ ,ובְ ַ ׂ
)ד( עוֹ ר ׁ ֶשיּ ֵׁש ָעלָ יו כַ זַּיִ ת ָּב ָשר ,הַ ּנוֹ גֵ ע ְּבצִ יב הַ ּיוֹ צֵ א ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ֵיתיםְ ,מ ַט ּ ֵמא ְב ַמ ּ ָ ׂשא וְ לֹא ְב ַמ ּגָ עִּ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי
יו ָעלָ יו ִּכ ְׁשנֵי חֲצָ אֵ י ז ִ
ָט ֵמא .הָ ּ
יִ ְׁש ָמ ֵעאלַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,לֹא ְב ַמ ּגָ ע וְ לֹא ְב ַמ ּ ָ ׂשאּ .ומוֹ ֶדה ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א ִּב ְׁשנֵי
ומ ּ ְפנֵי ָמה ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א
הוא ָט ֵמאִ ּ .
ֵיתים ׁ ֶש ְּתחָ בָ ן ְּבקֵ יסָ ם וֶ ה ֱִס ָ
חֲצָ אֵ י ז ִ
יטןֶ ׁ ,ש ּ
ְמ ַטהֵ ר ָּבעוֹ רִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהָ עוֹ ר ְמבַ ְּטלָ ן:
רע"ב ) -ד( עור שיש עליו כזית בשר -
במקום אחד :הנוגע בציב היוצא ממנו -
רצועה ותלתול היוצא מאותו בשר ותלוי ודבוק
במקצת ,ובאותו ציב ליכא כזית אבל מעורה
הוא לכזית :ובשערה  -שבעור כנגד אותו
בשר :טמא  -דשערה הוי שומר :מטמא
במשא  -שהרי נשא כזית נבילה :ולא במגע

 דאי אפשר ליגע ביחד ,ושתי נגיעות אינןמצטרפות :לא במגע ולא במשא  -כדמפרש
טעמא בסיפא ,שהעור מבטלן :ומודה רבי
עקיבא  -דאע"ג דלא הוי כזית מעורה
במקום אחד ,בכהאי גוונא כגון שתחב שני
חצאי זיתים בקיסם ,כלומר עץ דק ,והסיטן,
שהוא טמא .והלכה כרבי עקיבא:

קובים,
תומים ּ ֵבין נְ ּ ִ
גֵע ָּבהֶ ןֵ ּ ,בין ְס ּ ִ
קולית הַ ּמֻ ְק ָ ּד ִׁשים ,הַ ּנוֹ ַ
קולית הַ ּ ֵמת וְ ּ ִ
)ה ( ּ ִ
קובים ָּכל
תומיםְ ,טהוֹ ִרים .נְ ּ ִ
קולית הַ ּ ׁ ֶש ֶרץ ,הַ ּנוֹ ג ֵַע ָּבהֶ ן ְס ּ ִ
קולית נְבֵ לָ ה וְ ּ ִ
ָט ֵמאִ ּ .
מוד לוֹ ַמר ,הַ ּנוֹ גֵ ַע וְ הַ ּנוֹ ֵׂשא .אֶ ת
הואְ ,מ ַט ּ ְמ ִאים ְּב ַמ ּגָ עִ .מ ּנַיִ ן ׁ ֶשאַ ף ְּב ַמ ּ ָ ׂ
שאַ ּ ,ת ְל ּ
ׁ ֶש ּ
ׁ ֶש ָּבא ִל ְכלָ ל ַמ ּגָ עָּ ,בא ִל ְכלַ ל ַמ ּ ָ ׂשא ,לֹא ָּבא ִל ְכלַ ל ַמגָ ע לֹא בָ א ִל ְכלָ ל ַמ ּ ָ ׂשא:
רע"ב ) -ה( קולית  -כל עצם שיש בו מוח
קרוי קולית .וקולית המת ,הנוגע בה בין
סתומה בין נקובה טמא ,דהא עצם כשעורה
במת מטמא במגע ובמשא ,כדכתיב )במדבר
יט( או בעצם אדם :וקולית המוקדשים -
שהפיגול והנותר מטמאין הידים ,דגזרו בהו
רבנן משום חשדי כהונה ועצלי כהונה ,וגזרו
אף בעצמות ששמשו את הנותר :קולית נבילה
 נבילה אין עצמותיה מטמאין ,דכתיבבנבלתה ,ולא בעצמות .וכן שרץ .הלכך
סתומים טהורים אף מלטמא במשא ,וכל שכן

במגע דאי אפשר לו ליגע במוח שבפנים.
ואע"ג דשומר מכניס ומוציא טומאה ,הני
מילי בדבר שאפשר ליגע בטומאה עצמה
ואפילו לא נגע בה אלא בשומר ,טמא .אבל
היכא דאי אפשר ליגע בטומאה עצמה ,אין
שומר מטמא :נקובים כל שהוא  -אפילו
כחוט השערה ,שאפשר להכניס בו חוט
השערה של ראשו או זקנו ,והרי הוא מיטמא
בכך :מנין שאף במשא  -אקולית דנבילה
קאי .דשרץ אינו מיטמא במשא:

הואְ ,ט ֵמאָ הַ .ע ְכ ָּבר ׁ ֶשחֶ צְ יוֹ
)ו( ּ ֵביצַ ת הַ ּ ׁ ֶש ֶרץ הַ ְמ ֻר ּקֶ ֶמתְ ,טהוֹ ָרה .נִ ְּקבָ ה ָּכל ׁ ֶש ּ
הודה אוֹ ֵמר,
שרָ ,ט ֵמאָּ .באֲ ָד ָמהָ ,טהוֹ רַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
גֵע ַּב ָּב ָ ׂ
שר וְ חֶ צְ יוֹ ֲא ָד ָמה ,הַ ּנוֹ ַ
בָ ָ ׂ
שרָ ,ט ֵמא:
אַ ף הַ ּנוֹ גֵ ַע ָּבא ֲָד ָמה ׁ ֶש ְּכנֶגֶ ד הַ ָּב ָ ׂ
רע"ב ) -ו( ביצת השרץ  -יש בשמונה
שרצים שמטילים ביצים ,כגון הצב והלטאה
והחומט :המרוקמת  -שנוצר בה אפרוח:
טהורה  -לפי שאי אפשר ליגע באפרוח
שבפנים :ניקבה כל שהוא טמאה  -ואע"פ
שלא נגע ,שהשומר מכניס ומוציא טוןמאה
בדבר שאפשר ליגע :עכבר שחציו בשר  -יש

מין עכבר שאינו פרה ורבה אלא מעצמו נוצר
מן האדמה כאשפה המשרצת תולעים .ואם
עדיין לא נשלמה בריאת העכבר אלא מצדו
אחד הימני או השמאלי .הנוגע בבשר טמא.
באדמה שכנגדו ,טהור :ר' יהודה אומר כו' -
ואין הלכה כר' יהודה:

יכין
שר הַ ְמ ֻד ְל ָ ּד ִלין ַּב ְּבהֵ ָמהְ ,מ ַט ּ ְמ ִאין טֻ ְמאַ ת אֳ כָ ִלין ִּב ְמקוֹ ָמןּ ,וצְ ִר ִ
)ז( הָ אֵ בֶ ר וְ הַ ָּב ָ ׂ
רו ְב ָד ֶמיהָ ִּ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר,
הֶ ְכ ׁ ֵשר .נִ ְׁשח ֲָטה ְבהֵ ָמה ,הֻ ְכ ְׁש ּ
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שר צָ ִר ְ
יך הֶ כְ ׁ ֵשר .הָ אֵ בֶ ר ְמ ַט ּ ֵמא ִמ ּ ׁש ּום אֵ בֶ ר ִמן
רוֵ .מ ָתה הַ ְּבהֵ ָמה ,הַ ָּב ָ ׂ
לֹא הֻ ְכ ׁ ָש ּ
הַ חַ י וְ אֵ ינוֹ ְמ ַט ּ ֵמא ִמ ּ ׁש ּום אֵ בֶ ר נְ בֵ לָ הִּ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ְמ ַטהֵ ר:
רע"ב ) -ז( האבר והבשר המדולדלים
בבהמה  -נתלש ממנה אבר דהיינו בשר
וגידים ועצמות ,או נתלש ממנה בשר לבדו,
ועדיין הן מעורין בה במקצת .ויש הפרש בין
אבר מן החי לבשר מן החי ,שהאבר מטמא
אדם וכלים כנבילה ,והבשר שאינו אבר טהור
מכלום ,כדילפנין מקרא דכתיב )ויקרא יא(
וכי ימות מן הבהמה ,ממקצת בהמה כגון
אבר ממנה ,וסיפא דקרא הנוגע בנבלתה
יטמא ,מדכתיב וכי ימות ,משמע כעין מיתה
בעינן שאינו עושה חליפין ,לאפוקי בשר
שעושה חליפין שאם יתלוש בשר מן הבהמה
בשר אחר עולה תחתיו :מטמאין טומאת
אוכלין  -אם חשב עליהן להאכילן לנכרי ,הוו
אוכל לקבל טומאה ולטמא אחרים .דטומאת
עצמן אין בהן עד שיתלשו כולן ,אבל מקבלין
טומאה מן השרץ ומטמאין בה את אחרים:
וצריכים הכשר  -לבוא במים לאחר שנדלדלו
ואחר כך מקבלים טומאה לעולם :נשחטה
הבהמה  -נטהרו מלטמא עוד משום נבילה.
ואע"פ שאסורים באכילה משום ובשר בשדה
טריפה ,ידי נבילה טהרו ,דאין שחיטה עושה
ניפול :הוכשרו בדמיה  -לקבל טומאה בלא
הכשר אחר כדין בהמה שנשחטה ויצא ממנה
דם ,שהוכשר בשרה באותו דם :מתה הבהמה,
הבשר שנדלדל צריך הכשר  -לקבל טומאה
מן השרץ אם לא הוכשר משנדלדל .דטומאת
נבילה אין בו ,דמיתה עושה ניפול ונחשב

כאילו נפל אותו האבר או אותו הבשר
המדולדל ואינו נעשה נבילה עמה במיתתה
אלא כאילו פירש מחיים הוא ,ובשר הפורש
מן החי טהור :האבר מטמא משום אבר מן
החי  -דמיתה עושה ניפול כדפרישנא ,ואינו
נעשה נבילה עמה ,הלכך אינו מטמא משום
נבילה .ואיכא בין אבר מן החי לאבר מן
הנבילה ,דבשר הפורש מאבר מן החי לא
מטמא ,שהרי אפילו בשר הפורש מן החי לא
מטמא ,כל שכן בשר הפורש מאבר מן החי.
ואילו בשר הפורש מאבר מן הנבילה מטמא
כבשר הפורש מן הנבילה עצמה :ור' שמעון
מטהר  -אי אפשר לאוקמי מלתיה דר'
שמעון אהך דסיפא ,דממה נפשך אי מיתה
עושה ניפול ליטמא משום אבר מן החי ,ואי
אינה עושה ניפול ליטמא משום אבר מן
נבילה ,הלכך על כרחך ר' שמעון ארישא
קאי ,האבר והבשר המדולדלין בבהמה
מטמאין טומאת אוכלין במקומן ,ור' שמעון
מטהר האבר כל זמן שמעורה בבעלי חיים
שאינו מטמא טומאת אוכלין .וטעמא דר'
שמעון ,דאמר קרא )ויקרא יא( מכל האוכל
אשר יאכל ,אוכל שאתה יכול להאכילו לנכרי
בהיתר ,קרוי אוכל ומטמא טומאת אוכלים,
לאפוקי האבר והבשר המדולדלין שאסורין
לנכרי משום אבר מן החי ומשום בשר מן
החי ,שאינן קרויין אוכל ואינן מטמאין
טומאת אוכלין .והלכה כר' מאיר בשתיהן:

שר טָ הוֹ ר .הָ אֵ בֶ ר
שר הַ ְמ ֻד ְל ָ ּד ִלין ָּבאָ ָדםְ ,טהוֹ ִריןֵ .מת הָ אָ ָדם ,הַ ָּב ָ ׂ
)ח( הָ אֵ בֶ ר וְ הַ ָּב ָ ׂ
ְמ ַט ּ ֵמא ִמ ּ ׁש ּום אֵ בֶ ר ִמן הַ חַ י וְ אֵ ינוֹ ְמ ַט ּ ֵמא ִמ ּ ׁש ּום אֵ בֶ ר ִמן הַ ּ ֵמתִּ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי
ֵמ ִאיר .וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ְמ ַטהֵ ר:
רע"ב ) -ח( המדולדלים באדם טהורים -
דאדם כי ימות כתיב )במדבר יט( :מת האדם
הבשר טהור  -דמיתה עושה ניפול ובשר
שפירש מן האדם החי טהור :האבר מטמא
משום אבר מן החי  -ודין האבר שפירש מן
האדם החי שהוא מטמא .כל זמן שהוא אבר
שלם מטמא במגע ובמשא ובאוהל .אבל כזית
בשר שפירש ממנו ,או עצם כשעורה שפירש

ממנו ,טהור .ואבר שפירש מן המת וחזר
ופירש מאותו אבר כזית בשר או עצם
כשעורה ,טמא :ור' שמעון מטהר  -באבר
מן המת נמי כמו באבר מן החי .דסבר ,כשם
שאבר מן החי בשר הפורש ממנו או עצם
כשעורה הפורש ממנו טהור ,הכי נמי באבר
מן המת .ואין הלכה כר' שמעון:
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גמרא

– חולין דף קה' ע"א

אמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר אשיין מים ראשונים מצוה
ואחרונים חובה מיתיבי מים ראשונים ואחרונים חובה אמצעיים רשות מצוה
לגבי רשות חובה קרי לה גופא מים ראשונים ואחרונים חובה אמצעיים
רשות ראשונים נוטלין בין בכלי בין על גבי קרקע אחרונים אין נוטלין אלא
בכלי ואמרי לה אין נוטלין על גבי קרקע מאי בינייהו איכא בינייהו קינסא
מים ראשונים נוטלין בין בחמין בין בצונן אחרונים אין נוטלין אלא בצונן
מפני שחמין מפעפעין את הידים ואין מעבירין את הזוהמא:
)ע"ב( אמצעיים רשות אמר רב נחמן לא שנו אלא בין תבשיל לתבשיל אבל
בין תבשיל לגבינה חובה אמר רב יהודה בריה דרבי חייא מפני מה אמרו
מים אחרונים חובה שמלח סדומית יש שמסמא את העינים אמר אביי
ומשתכח כי קורטא בכורא אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי כל
מלחא מאי אמר ליה לא מבעיא אמר אביי מריש הוה אמינא האי דלא
משו מיא בתראי על ארעא משום זוהמא אמר לי מר משום דשריא רוח
רעה עלייהו ואמר אביי מריש הוה אמינא האי דלא שקיל מידי מפתורא כי
נקיט איניש כסא למשתי שמא יארע דבר קלקלה בסעודה אמר לי מר
משום דקשי לרוח צרדא ולא אמרן אלא דשקיל ולא מהדר אבל משקל
ואהדורי לית לן בה ולא אמרן אלא חוץ לארבע אמות אבל תוך ארבע
אמות לית לן בה ולא אמרן אלא מידי דצריך לסעודתא אבל מידי דלא
צריך לסעודתא לית לן בה מר בר רב אשי קפיד אפילו אאסיתא ובוכנא
דתבלי מידי דצריכי לסעודתא ואמר אביי מריש הוה אמינא האי דכנשי
נשווראה משום מנקירותא אמר לי מר משום דקשי לעניותא ההוא גברא
דהוה מהדר עליה שרא דעניותא ולא הוה יכיל ליה דקא זהיר אנשוורא
טובא יומא חד כרך ליפתא איבלי אמר השתא ודאי נפל בידאי בתר דאכיל
אייתי מרא עקרינהו ליבלי שדינהו לנהרא שמעיה דקאמר ווי דאפקיה
ההוא גברא מביתיה:
רש"י על הגמרא
חובה  -עדיפא ממצוה ולקמיה מפרש מאי
חובותייהו :מצוה  -לשמוע דברי חכמים:
אמצעיים  -שנוטלין בין תבשיל לתבשיל
בעלמא :מצוה לגבי רשות חובה קרי לה -
משום דתני אמצעיים בהדייהו קרי לראשוני'
חובה דאע"פ שאינן אלא מצוה חשיבות הן
אצל הרשות לקרותם חובה :בין בכלי -
מתחתיהם לקבלם :קינסא  -אם נותן שפאי

עצים וקסמין תחתיהן למאן דאמר כלי הכא
לאו כלי הוא ולמ"ד אין נוטלין על גבי קרקע
שפיר דמי ולקמן מפרש משום דרוח רעה
שורה עליהן כשהן על גבי קרקע :מפעפעין
 אשטנ"ט מרככין את הידים ומבליעין בהןאת זוהם התבשיל :שמלח סדומית יש -
ואמרו חכמים על כל אכילתך אכול מלח
וכיון דנגע במלח כי הדר יהיב ידו אעינים
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מסמא להו ולפיכך צריך לנטלן :ומשתכחא כי
קורטא בכורא  -אינה מצויה אלא קורט
בכור :כל מילחא  -מדד מלח כמו )שמות טז(
וימודו בעומר וכלו בעומרא :מאי  -צריך
ליטול אחריו או לא :משום זוהמא  -שריחן
מסריח ונראות מאוסות :דכנשי נשווראה -
שמכבדין פירורי אוכלין מן הבית :מנקירותא
 -לנקר הבית נקיון :מהדר אבתריה שרא

זוהר

דעניותא  -שר הממונה על העניות היה
רודף ללוכדו ולהביאו לידי עניות :איבלי -
על עשבים שבאפר :נפל לידאי  -שלא יוכל
ללקט הפירורין מבין העשבים ויהו למדרס
רגלים ואלכדנו בכך :שמעיה  -ההוא גברא
לההוא שרא :דקאמר ווי דאפקיה מביתיה -
הוציאני זה ממקום מנוחתי:

– בהעלותך דף קנג' ע"ב

וביוֹ ם הָ ִקים אֶ ת הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן) .במדבר ט'( ִר ִּבי ִח ּיָיא ּ ָפ ַתח) ,תהלים קיב( ּ ִפזַּר נ ַָתן
ְּ
רום ְבכָ בוֹ דִ ּ .פזַּר לָ אֶ ְביוֹ נִ יםַ ,מאי ּ ִפזַּר.
לָ אֶ ְביוֹ נִ ים צִ ְדקָ תוֹ עוֹ ֶמ ֶדת לָ ַעד קַ ְרנוֹ ּ ָת ּ
זור ְּב ָע ְל ָמא ,קָ א ַמ ְׁש ַמע
ְּכ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )משלי יא( י ֵׁש ְמפַ זֵּר וְ נוֹ סָ ף עוֹ ד .יָכוֹ ל ּ ִפ ּ ּ
ָאותַ .מאי וְ נוֹ סָ ף
לָ ן ּ ִפזַּר נ ַָתן לָ אֶ ְביוֹ נִ יםֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּדי ִָהיב ְל ִמ ְס ְּכנֵי ,הַ אי ּ ִפ ּ ּ ָ
זורא י ּ
עות ָרא .וְ נוֹ סָ ף עוֹ ד ְּבחַ ּיֵי:
עוֹ דְּ .ב ֹכ ָּלא .וְ נוֹ סָ ף עוֹ ד ְּב ּ ְ
אֲתר
יה ,י ֵׁש ְמפַ זֵּר וְ יוֹ סֵ ף עוֹ דַ ,מאי וְ נוֹ סַ ף .אֶ ָּלא הַ הּוא ָ
הַ אי ְק ָרא הָ ִכי ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
יה .אָ ַמר
ילא ְלאוֹ ְספָ א לֵ ּ
יה ְ ּדיִ תוֹ סַ ף ֵמחַ יִ ים ִ ּד ְל ֵע ָּ
הוא ּגָ ִרים לֵ ּ
יה ִמ ָ
ְּד ׁ ָש ֵרי ּ ֵב ּ
יתהּ ,
ִר ִּבי יְ ּ ָ
הודה אָ ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיאְ ,ק ָרא אַ ְס ִהידּ ְ ,דכָ ל ַמאן ְ ּדי ִָהיב ְל ִמ ְס ְּכנֵיִ ,א ְת ַער
דו
וכ ֵדין ִא ְׁש ְּתכַ ח חַ יִ ּים וְ חֵ ּ
ִאילָ נָא ְ ּדחַ ּיֵיְ ,לאוֹ ְספָ א ְלהַ ִהיא ִאילָ ָנא ְ ּדמוֹ ָתאְ ּ ,
ילאּ .ובַ ר נ ָׁש ְ ּדגָ ִרים ָ ּדאְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִאצְ ְט ִר ְ
הוא ִאילָ נָא ְ ּדחַ ּיֵי קָ ִאים
יך לֵ ּ
ְל ֵע ָּ
יה ,הַ ּ
ְ
כך וְ נוֹ סַ ף עוֹ ד) .כמה דאת אמר(
ובגִ ין ַּ
הוא ִאילָ נָא ְ ּדמוֹ ָתא אַ גִּ ין עֲ לוֹ יְ ּ .
ָעלֵ ּ
יה ,וְ הַ ּ
יה
)תהלים קיב( צִ ְדקָ תוֹ )דף קנ"ד ע"א( עוֹ ֶמ ֶדת לָ ַעדַ .מאי עוֹ ֶמ ֶדת לָ ַעד .עוֹ ֶמ ֶדת ָעלֵ ּ
יה חַ יִ ּים ,וְ אַ ְת ַער ְלגַ ּ ֵבי
יהו י ִָהיב לֵ ּ
יה ִק ּ ָ
ְּדבַ ר נ ָׁשְ ,לז ּ ְַמנָא לֵ ּ
יומא וְ חַ יִ ּיםְּ ,כ ָמה ְ ּד ִא ּ
יה
ימין ָעלֵ ּ
ינון ְּת ֵרי ִאילָ נִ ין )יהבין ליה( קַ יְ ִ
יה .וְ ִא ּ ּ
חַ יִ ּין ,הָ ִכי נ ֵָמי יַהֲ ִבין לֵ ּ
יה חַ יִ ּין:
ולאוֹ ְספָ א לֵ ּ
יהְ ּ ,
ְל ׁ ֵשיזָבָ א לֵ ּ
רום.
הוא )ק"כ ע"א( קֶ ֶרן ּ ָת ּ
רום בְ כָ בוֹ דָ ּ ,תא ֲחזֵי ָע ְל ָמא ְ ּדאַ ָמ ָרן ,הַ ּ
קַ ְרנוֹ ּ ָת ּ
ילאּ ְ ,דהַ אי ַּבר נ ָׁש ּגָ ִרים ְלחַ ְּב ָרא לוֹ ן ַּכח ֲָדאּ ,ו ְלאַ ְרקָ א
וב ָמהְ .בכָ בוֹ ד ִ ּד ְל ֵע ָּ
ְּ
ילא וְ ַת ָתא:
ִּב ְרכָ אן ְל ֵע ָּ
הוא
ִר ִּבי אַ ָּבא אָ ַמרְּ ,בכָ ל זִ ְמנָא ְ ּד ַמ ְׁש ְּכנָא ִא ְּתקַ ם ְּבעוֹ בָ ֵדיהוֹ ן ִ ּד ְבנֵי נ ׁ ָ
ָשאְּ ,כ ֵדין הַ ּ
הו בּ וֹ צִ ינִ ין,
בות קַ ִד ׁ ָ
יוֹ ָמא ,יוֹ ָמא ְ ּדחֶ ְדוָ וה ְ ּדכ ָֹּלאָ ּ ,
ישא ִא ְת ַרק ְּבהַ נְ ּ
ומ ׁ ַשח ְר ּ
יה )בההוא עלמא דאתי( ְ ּדיִ ְׁש ְּתזִ יב ְּבהַ אי
הוַ .מאן ְ ּדגָ ִרים ָ ּדאּ ,גָ ִרים לֵ ּ
וְ נַהֲ ִרין ּ ֻכ ְ ּל ּ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,משלי יא( ּוצְ ָדקָ ה
ָע ְל ָמא ,וִ יהֵ א לֵ ּ
יה חַ יִ ּים ְּב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי ,ה ֲָדא ּ
ְ
יקים ְּכאוֹ ר ֹנגַ ּה הוֹ לֵ ך וָ אוֹ ר ַעד נְכוֹ ן
וכ ִתיב )משלי ד( וְ אֹ ַרח צַ ִד ִ
ּ ַת ִּציל ִמ ּ ָמוְ תְ ּ ,
הַ ּיוֹ ם:
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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום ה'
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ח'
)ט( שליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובתן כיצד בשעה שהוא מתפלל והם שומעין
ועונין אמן אחר כל ברכה וברכה הרי הן כמתפללין במה דברים אמורים כשאינו יודע
להתפלל אבל היודע אינו יוצא ידי חובתו אלא בתפלת עצמו:
)י( במה דברים אמורים בשאר ימות השנה חוץ מראש השנה ויוה"כ של שנת היובל
אבל בשני ימים אלו שליח ציבור מוציא את היודע כשם שמוציא מי שאינו יודע מפני
שהם ברכות ארוכות ואין רוב היודעים אותן יכולין לכוון דעתן כשליח ציבור לפיכך
אם רצה היודע לסמוך בשני ימים אלו על תפלת ש"ץ להוציאו ידי חובתו הרשות בידו:

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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