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חק לישראל – פרשת חוקת יום ה'
תורה -

במדבר פרק יט'

מא יִ ְט ָמא וְ הַ ּנֶפֶ ׁש הַ ּנֹגַ ַעת ִּת ְט ָמא ַעד הָ ָע ֶרב) :כב( וְ כֹל
)כב( וְ כֹל ֲא ׁ ֶשר יִ ּגַ ע בּ וֹ הַ ּ ָט ֵ
יה ְמסָ אָ בָ א יְ הֵ י
מא יִ ְט ָמא וְ הַ ּנֶפֶ ׁש הַ ּנֹגַ ַעת ִּת ְט ָמא ַעד הָ ָע ֶרב) :כב( וְ ֹכל ִ ּדי יִ ְק ַרב ּ ֵב ּ
ֲשר יִ ּגַ ע בּ וֹ הַ ּ ָט ֵ
א ֶׁ
יה יְ הֵ י ְמסָ אָ ב ַעד ַר ְמ ׁ ָשא:
ְמסָ אָ ב ֶו ֱאנ ַׁש ְ ּדיִ ְק ַרב ּ ֵב ּ

ֵשב הָ ָעם ְּבקָ ֵד ׁש
אשוֹ ן וַ יּ ׁ ֶ
ֹאו בְ נֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ָּכל הָ ֵע ָדה ִמ ְד ַּבר צִ ן ַּב ֹח ֶד ׁש הָ ִר ׁ
כ )א( וַ ָיּב ּ
או ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ָּכל הָ ֵע ָדה ִמ ְד ַּבר צִ ן ַּבח ֶֹד ׁש
וַ ּ ָת ָמת ׁ ָשם ִמ ְריָם וַ ִּת ּקָ בֵ ר ׁ ָ
שם) :א( וַ יָ ּ ֹב ּ
שם) :א( וַ אֲתוֹ ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא
ֵשב הָ ָעם ְ ּבקָ ֵד ׁש וַ ּ ָת ָמת ׁ ָשם ִמ ְריָם וַ ִּת ּקָ בֵ ר ׁ ָ
אשוֹ ן וַ ּי ׁ ֶ
הָ ִר ׁ
יתת ּ ַת ּ ָמן ִמ ְריָם וְ ִא ְת ְקבָ ַרת ּ ַת ּ ָמן:
ְל ַמ ְד ְּב ָרא ְדצִ ין ְּבי ְַרחָ א קַ ְד ָמאָ ה וִ יתֵ ב ַע ּ ָמא ִּב ְרקָ ם ו ִּמ ַ

ֶׁ
הֲלו ַעל
)ב( וְ לֹא הָ יָה ַמיִ ם לָ עֵ ָדה וַ יִ ּ ּקָ
משה וְ ַעל אַ הֲ רֹן) :ב( וְ לֹא הָ יָה ַמיִ ם לָ ֵע ָדה
ּ
ֹשה וְ ַעל אַ הֲ רֹן:
משה וְ ַעל אַ הֲ רֹן) :ב( וְ לָ א הֲ וָ ה ַמ ּיָא ִל ְכנִ ְׁש ּ ָתא וְ ִא ְת ְּכנ ָׁש ּו ַעל מ ׁ ֶ
הֲלו ַעל ׁ ֶ
וַ יִ ּ ּקָ
ּ
)ג (

ינו ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה:
משה וַ ּי ְ
וַ יּ ֶָרב הָ ָעם ִעם ׁ ֶ
נו ִּבגְ וַ ע אַ חֵ ּ
לו גָ וַ ְע ּ
רו לֵ אמֹר וְ ּ
ֹאמ ּ

ינו ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה:
משה וַ יּ ְ
וַ יָ ּ ֶרב הָ ָעם ִעם ׁ ֶ
נו ִ ּבגְ וַ ע אַ חֵ ּ
לו גָ וַ ְע ּ
רו לֵ אמֹר וְ ּ
ֹאמ ּ

)ג(

ֹשה
)ג( וּנְ צָ א ַע ּ ָמא ִעם מ ׁ ֶ

קֳדם יְ ָי:
ימר ו ְּלוַ י ְד ִמ ְתנָא ְּבמוֹ ָתא ְדאַ חָ נָא ָ
אֲמר ּו ְל ֵמ ַ
וַ ָ
)ד(

נו:
וב ִע ֵ
נו ּ ְ
וְ לָ ָמה הֲבֵ ֶ
יר ּ
מות ׁ ָשם אֲ נַחְ ּ
אתם אֶ ת ְקהַ ל יְ הֹוָ ה אֶ ל הַ ּ ִמ ְד ָּבר הַ זֶּה לָ ּ

נו:
וב ִע ֵ
נו ּ ְ
)ד( וְ לָ ָמה הֲ בֵ ֶ
יר ּ
מות ׁ ָשם אֲ נ ְַח ּ
אתם אֶ ת ְק ַהל יְ הֹוָ ה אֶ ל הַ ּ ִמ ְד ָּבר הַ זֶּה לָ ּ

)ד(

ו ְּל ָמא

ירנָא:
אַ ֶע ְל ּתוּן יָת ְקהָ לָ א ַדיְ ָי ְל ַמ ְד ְּב ָרא הָ ֵדין ִל ְמ ַמת ּ ַת ּ ָמן אֲ נ ְַחנָא ו ְּב ִע ָ

רש"י
)כב( וכל אשר יגע בו  -הטמא הזה שנטמא
במת יטמא :והנפש הנגעת  -בו בטמא מת:
תטמא עד הערב  -מכאן למדנו שהמת אבי
אבות הטומאה והנוגע בו אב הטומאה
ומטמא אדם זהו פירושה לפי משמעה
והלכותיה .ומ"א העתקתי מיסודו של ר' משה
הדרשן וזהו) :ב( ויקחו אליך  -משלהם כשם
שהם פרקו נזמי הזהב לעגל משלהם כך יביאו
זו לכפרה משלהם :פרה אדמה  -משל לבן
שפחה שטינף פלטין של מלך אמרו תבא אמו
ותקנח הצואה כך תבא פרה ותכפר על העגל:
אדמה  -על שם )ישעיה א( אם יאדימו
כתולע שהחטא קרוי אדום :תמימה  -על
שם ישראל שהיו תמימים ונעשו בו בעלי
מומין תבא זו ותכפר עליה' ויחזרו לתמותם:
לא עלה עליה עול  -כשם שפרקו מעליהם
עול שמים) :ג( אל אלעזר הכהן  -כשם
שנקהלו על אהרן שהוא כהן לעשות העגל
ולפי שאהרן עשה את העגל לא נעשית
עבודה זו על ידו שאין קטיגור נעשה סניגור:
)ה( ושרף את הפרה  -כשם שנשרף העגל) :ו(

עץ ארז ואזוב ושני תולעת  -ג' מינין הללו
כנגד שלשת אלפי איש שנפלו בעגל וארז הוא
הגבוה מכל האילנות ואזוב נמוך מכולם סימן
שהגבו' שנתגאה וחטא ישפיל את עצמו כאזוב
ותולעת ויתכפר לו) :ט( למשמרת  -כמו
שפשע העגל שמור לדורות לפורענו' שאין לך
פקודה שאין בה מפקודת העגל שנאמר
)שמות לב( וביום פקדי ופקדתי וגו' .וכשם
שהעגל מטמא כל העוסקין בו כך פרה
מטמא' כל העוסקין בה וכשם שנטהרו
באפרו שנא' )שם( ויזר על פני המים וגו' .כך
ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת וגו':
)א( כל העדה  -עדה השלמה שכבר מתו
מתי מדבר ואלו פרשו לחיים :ותמת שם
מרים ) -מ"ק כח( למה נסמכה מיתת מרים
לפרשת פרה אדומה לומר לך מה קרבנות
מכפרין )ס"א כמו שפר' אדומה מכפרת( אף
מיתת צדיקים מכפרת :ותמת שם מרים -
)שם( אף היא בנשיק' מתה ומפני מה לא נא'
בה ע"פ ה' שאינו דרך כבוד של מעלה
ובאהרן נאמר )במדבר לג( ע"פ ה' באלה מסעי:
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חק לישראל – פרשת חוקת יום ה'
)ב( ולא היה מים לעדה  -מכאן שכל מ' שנה
היה להם הבאר בזכות מרים:
)ג( ולו גוענו  -הלואי שגוענו :בגוע אחינו -
במיתת אחינו בדבר למד שמיתת צמא מגונה

נביא
)כב(

ממנה :בגוע  -שם דבר הוא כמו במיתת
אחינו ולא יתכן לפרשו כשמתו אחינו שא"כ
היה לו להנקד בגוע )בחולם(:

– שופטים פרק יא' כב'-כו'

ומן הַ ּ ִמ ְד ָּבר וְ ַעד הַ יּ ְַר ֵ ּדן:
בול הָ ֱאמ ִֹרי ֵמאַ ְרנוֹ ן וְ ַעד הַ יַּבּ ֹק ּ ִ
וַ יִ ּ ְיר ׁש ּו אֵ ת ָּכל גְּ ּ

)כב( ויריתו ית כל תחום אמוראה מארנונא ועד יובקא ומן מדברא ועד ירדנא:

יש אֶ ת הָ ֱאמ ִֹרי ִמ ּ ְפנֵי ַע ּמוֹ יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אַ ּ ָתה
הוָ ה אֱ לֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל הוֹ ִר ׁ
)כג( וְ ַע ּ ָתה יְ ֹ
ִּת ָ
נו) :כג( וכעל יי אלהא דישראל תריך ית אמוראה מן קדם עמיה ישראל ואת מדמי
יר ׁ ֶש ּ ּ
למירתיה:

)כד( הֲ לֹא אֵ ת אֲ ׁ ֶשר יוֹ ִרי ְֹׁש ָך ְּכמוֹ ׁש ֱאלֹהֶ ָ
יש
יר ׁש וְ אֵ ת ָּכל אֲ ׁ ֶשר הוֹ ִר ׁ
יך אוֹ תוֹ ִת ָ
ֵינו אוֹ תוֹ נִ ָ
יר ׁש) :כד( הלא ית דיחסננך כמוש טעותך יתיה תחסין
ינו ִמ ּ ָפנ ּ
יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ ּ
וית כל דתריך יי אלהנא מן קדמנא יתיה נירת:

)כה( וְ ַע ּ ָתה הֲ טוֹ ב טוֹ ב אַ ּ ָתה ִמ ָּבלָ ק ֶּבן צִ ּפוֹ ר ֶמלֶ ְך מוֹ אָ ב הֲ רֹב ָרב ִעם יִ שְׂ ָראֵ ל
ִאם ְ
נִלחֹם נִ ְלחַ ם ָּבם) :כה( וכעל הטב טב את מבלק בר צפור מלכא דמואב המידן דן
עם ישראל אם קרבא אגיח בהון:

ובכָ ל הֶ ָע ִרים אֲ ׁ ֶשר
וב ְבנוֹ ֶתיהָ ּ ְ
וב ַע ְרעוֹ ר ּ ִ
וב ְבנוֹ ֶתיהָ ּ ְ
)כו( ְּב ׁ ֶשבֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבחֶ ְׁשבּ וֹ ן ּ ִ
צ ְל ּ ֶתם ָּב ֵעת הַ ִהיא) :כו( כד יתיב
דוע לֹא ִה ַ ּ
ומ ּ ּ ַ
לש מֵ אוֹ ת ׁ ָשנָה ּ ַ
ַעל יְ ֵדי אַ ְרנוֹ ן ְׁש ׁ
ישראל בחשבון ובכפרנהא ובערעור ובכפרנהא ובכל קרויא דעל תחומי ארנון תלת
מאה שנין ומא דין לא שזבתון בעדנא ההיא:

רש"י
)כב( ויירשו וגו' מארנון ועד היבק  -שאתה
אומר שהוא שלך )פסוק יג( ,הם מסיחון
לקחו .ומן המדבר ועד הירדן  -מדברות היו
שם לפני הירדן:
)כו( על ידי ארנון  -אצל ארנון ,שהיו
ממואב ,וידעו שלא היה להם לעבור עליהם,
שהרי מסיחון כבשום )במדבר כא כד(,
שלקחם ממלך מואב )שם שם כו( .שלש מאות
שנה  -משכבשו את הארץ בימי יהושע עד
יפתח .מכאן יש ללמוד שנות השופטים
הנזכרים עד הנה ,אם שני השעבוד של כל
אומה נמנים בתוך ימי השופט אם לאו .שנינו
בסדר עולם )פרק יב( :יהושע פרנס את
ישראל עשרים ושמונה שנה ,ואין לו מקרא
ממי ללמוד .עתניאל )לעיל ג יא( ,ארבעים

שנה ,ושני שעבוד של כושן רשעתים )שם שם
ח( ,בכללם .אחריו אהוד )שם שם ל( ,שמונים
שנה ,שמונה עשרה שנים ,שעבוד של עגלון
)שם שם יד( בתוכם ,הרי מאה ארבעים
ושמונה שנה .דבורה )שם ה לא( ארבעים
שנה ,ושני שעבוד יבין )שם ד ג( בתוכם ,הרי
מאה שמונים ושמונה .אחריו ,שבע שנים של
שעבוד מדין )שם ו א( ,וארבעים של גדעון
)שם ח כח( ,ושלש של אבימלך )שם ט כב(,
הרי מאתים שלשים ושמונה שנים .אחריו,
עשרים ושלש של תולע )שם י ב( ,ועשרים
ושתים של יאיר )שם י ג( ,אלא שעלתה שנה
אחת לשניהם ,ושמונה עשרה של בני עמון
)שם שם ח( עד שלא בא יפתח ,הרי שלש
מאות:

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

טעון גניזה

3

חק לישראל – פרשת חוקת יום ה'
כתובים
)טז(
קצץ:

 -תהילים פרק קז' טז'-כ'

וב ִריחֵ י בַ ְרזֶל גִּ ֵ ּד ַע:
ֹשת ּ ְ
ִּכי ִׁש ַּבר ַ ּד ְלתוֹ ת נְ ח ׁ ֶ

)טז( ארום תבר דשי נחשא ועברי פרזלא

נו:
)יז( אֱוִ ִלים ִמ ֶ ּד ֶר ְך ּ ִפ ְׁש ָעם ּ ֵ
ומעֲ וֹ ֹנ ֵתיהֶ ם יִ ְת ַע ּ ּ
יעו ַעד ׁ ַשעֲ ֵרי ָמוֶת:
)יח( ָּכל אֹ כֶ ל ְּת ַת ֵעב נ ְַפ ׁ ָשם וַ יַּגִּ ּ

)יז( שטין מאורח מרדיהון ומעויתיהון מסתגפין:
)יח( כל מיכלא תרחיק נפשהון ומטין

עד מעלני מותא:

קו אֶ ל יְ הֹוָ ה ַּב ַ ּצר לָ הֶ ם ִמ ּ ְמצֻ קוֹ ֵתיהֶ ם יוֹ ִׁשיעֵ ם:
וַ יִ ּזְ עֲ ּ

)יט(
ממעיקתהון יפרקנון:

ימ ֵּלט ִמ ּ ְׁש ִחיתוֹ ָתם:
יִ ְׁשלַ ח ְ ּדבָ רוֹ וְ יִ ְר ּ ָפאֵ ם וִ ַ

)כ(
מלחבלותהון:

)יט( וצלו קדם יי כד עיק להון

)כ( ישדר פתגמי אסותיה ויסי יתהון וישיזיב

רש"י
)טז( כי שבר דלתות נחשת  -שהיו נעולים
בפניהם:
)יז( אוילים מדרך פשעם  -אשר מעונותיהם
יתענו ביסורי חלאים אף הם מן הצריכין

משנה

להודות ,יש סמניות בפ' זו )כלומר כתיבות
שש נוני"ן הפוכין( ובאין לידרש במקום אכין
ורקין למעט ,לומר צעקו קודם גזר דין נענין
לאחר גזר דין אינם נענין:

– חולין פרק יב'

חוצָ ה לָ אָ ֶרץִּ ,בפְ נֵי הַ ַּביִ ת וְ ׁ ֶשלּ ֹא ִב ְפנֵי הַ ַּביִ ת,
)א( ִׁשלּ ּוחַ הַ ּקֵ ן ,נוֹ הֵ ג ָּבאָ ֶרץ ּובְ ּ
ְּבחֻ ִ ּלין אֲבָ ל לֹא ְבמֻ ְק ָ ּד ִׁשין .ח ֶֹמר ְּבכִ ּס ּוי הַ ָ ּדם ִמ ּ ִׁשלּ ּוחַ הַ ּקֵ ןֶ ׁ ,ש ִּכ ּס ּוי הַ ָ ּדם נוֹ הֵ ג
וב ׁ ֶשאֵ ינוֹ ְמז ּ ָֻמן .וְ ִׁשלּ ּוחַ הַ ּקֵ ן ,אֵ ינוֹ נוֹ הֵ ג אֶ ָּלא בָ עוֹ ף ,וְ אֵ ינוֹ
ַּבחַ ּיָה ּובָ עוֹ ףַּ ,ב ּ ְמז ּ ָֻמן ּ ְ
נו
ֶהו ׁ ֶשאֵ ינוֹ ְמז ּ ָֻמןְּ ,כגוֹ ן אַ וָ ּ זִ ין וְ ַת ְרנְ גוֹ ִלים ׁ ֶש ִ ּקנְּ ּ
נוֹ הֵ ג אֶ ָּלא ְב ׁ ֶשאֵ ינוֹ ְמז ּ ָֻמן .אֵ יז ּ
טור ִמ ּ ִׁשלּ ּוחַ :
נְנו בַ ַּביִ ת ,וְ כֵ ן יוֹ נֵי הַ ְר ְ ּד ִסיאוֹ תָ ּ ,פ ּ
בַ ּ ַפ ְר ֵ ּדס .אֲבָ ל ִאם ִק ּ ּ
רע"ב ) -א( שלוח הקן .אבל לא במוקדשין
 משכחת מוקדשין דאילו היו חולין היוחייבים בשלוח הקן ,כגון שהיה לו עוף
והקדישו כשהוא ברשותו לבדק הבית וברח
ומצאו אחר כך רובץ על הקן והכירו .אי נמי,
כגון שהקדיש גוזלות של שובכו למזבח לעולת
נדבה ,ואחר כך כשגדלו אותן גוזלות ברחו
ויצאו וקננו במקום אחר ,דמעיקרא כי
אקדשינהו דידיה הוו וחל הקדש עלייהו,

והשתא דמצאן לאו מזומן הוא ,ואי הוו חולין
הוו מיחייבי :ואינו נוהג אלא בשאינו מזומן
 דכתיב כי יקרא ,פרט למזומן :שקננובפרדס  -שמרדו ויצאו מן הבית ,ואינן
חוזרות לבית ונעשו מדבריות .ופרדס לאו
מזומן הוא מפני שיכולים לברוח :הרדסיאות
 שדרכן ליגדל עם בני אדם .ועל שםהורדוס המלך שהיה מתעסק בגידולן נקראו
הרדסיאות על שמו:

טור ִמ ְ ּל ׁ ַש ֵּלחַ  .עוֹ ף ָט ֵמא רוֹ בֵ ץ ַעל ֵּביצֵ י עוֹ ף ָטהוֹ ר ,וְ ָטהוֹ ר
)ב( עוֹ ף ָט ֵמאָ ּ ,פ ּ
יעזֶר ְמחַ יֵּב,
טור ִמ ְ ּל ׁ ַש ֵּלחַ .קוֹ ֵרא זָכָ רַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
רוֹ בֵ ץ ַעל ּ ֵביצֵ י עוֹ ף ָט ֵמאָ ּ ,פ ּ
וַ חֲכָ ִמים ּפוֹ ְט ִרין:
רע"ב ) -ב( עוף טמא פטור מלשלח -
דכתיב קן צפור ,עוף משמע בין טהור בין

טמא .צפור ,טהור ולא טמא :עוף טמא
רובץ על ביצי עוף טהור  -אע"ג דמינא
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דאפרוחים בר שלוח הוא ,פטור ,דקן צפור
בעינן ,שתהא האם המקננת טהורה :ועוף
טהור הרובץ על ביצי עוף טמא פטור -
דאמר קרא ואת הבנים תקח לך ,לך ולא
לכלביך:

קורא  -בערבי קורין לו שונא"ר ,ובלע"ז
פרדי"ז .ודרכו שהזכר רובץ על הביצים כמו
הנקבה ,הלכך ר' אליעזר מחייב לשלח הזכר.
אבל בשאר עופות מודה ר"א שזכר פטור,
דאם אמר רחמנא ,ולא אב .ואין הלכה כר"א:

)ג( הָ יְ ָתה ְמעוֹ פֶ פֶ תִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ְּכנָפֶ יהָ נוֹ גְ עוֹ ת בַ ּקֵ ן ,חַ יָּב ְל ׁ ַש ֵּלחַ  .אֵ ין ְּכנָפֶ יהָ נוֹ גְ עוֹ ת
בַ ּקֵ ןָ ּ ,פטּור ִמ ְ ּל ׁ ַש ֵּלחַ  .אֵ ין ׁ ָשם אֶ ָּלא אֶ פְ רוֹ חַ אֶ חָ ד אוֹ בֵ יצָ ה אַ חַ ת ,חַ יָּב ְל ׁ ַש ֵּלחַ ,
יחין אוֹ בֵ יצִ ים
יו ׁ ָשם אֶ ְפרוֹ ִחין ַמ ְפ ִר ִ
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )דברים כב( ,קַ ן ,קֵ ן ִמ ָּכל ָמקוֹ ם .הָ ּ
טור ִמ ְ ּל ׁ ַש ֵּלחַ ֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר ,וְ הָ אֵ ם רֹבֶ צֶ ת ַעל הָ אֶ פְ ר ִֹחים אוֹ ַעל הַ ּ ֵביצִ ים,
מוזָ רוֹ תָ ּ ,פ ּ
ּ
ומה הַ ּ ֵביצִ ים
מוזָרוֹ תָ ּ .
או ּ
ָמה אֶ ְפרוֹ ִחין ְּבנֵי קַ ּי ָָמא ,אַ ף ּ ֵביצִ ים ְּבנֵי קַ יּ ָָמא ,יָצְ ּ
יחיןִׁ .ש ְ ּלחָ ּה וְ חָ זְ ָרה,
או ַמפְ ִר ִ
יכין ְל ִא ּ ָמן ,אַ ף הָ אֶ פְ רוֹ ִחין צְ ִר ִ
צְ ִר ִ
יכין ְל ִא ּ ָמן ,יָצְ ּ
ִׁש ְ ּלחָ הּ וְ חָ זְ ָרה ,א ֲִפלּ ּו אַ ְר ָּב ָעה וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ְפ ָע ִמים ,חַ יָּבֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמרַ ׁ ,ש ֵּלחַ ְּת ׁ ַש ַּלח.
ֶאֱמרַ ׁ ,ש ֵּלחַ
ומ ׁ ַש ֵּלחַ אֶ ת הַ ָּבנִ ים ,חַ יָּב ְל ׁ ַשלֵ חַ ֶ ׁ ,ש ּנ ַ
אָ ַמר הֲ ֵרינִ י נוֹ טֵ ל אֶ ת הָ אֵ ם ּ ְ
ְ
טור
ְּת ׁ ַש ַּלח אֶ ת הָ אֵ ם .נ ַָטל הַ ָּבנִ ים וְ הֶ חֱזִ ָ
ירן לַ ּקֵ ן וְ אַ חַ ר ָּכך חָ זְ ָרה הָ אֵ ם עֲ לֵ יהֶ םָ ּ ,פ ּ
ִמ ְ ּל ׁ ַש ֵּלחַ :
רע"ב ) -ג( בזמן שכנפיה נוגעות בקן חייב
לשלח  -דאמר קרא רובצת ,ולא מעופפת.
ומדכתב רובצת ולא כתב יושבת ,שמע מינה

דאם כנפיה נוגעות בקן חייב :שנאמר שלח -
לעולם משמע :נטל את ]הבנים[ וכו'  -דכיון
דנטל את ]הבנים[ הוי ליה קן מזומן:

הודה אוֹ ֵמר ,לוֹ קֶ ה וְ אֵ ינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלחַ  .וַ חֲכָ ִמים
)ד( הַ ּנוֹ טֵ ל אֵ ם ַעל הַ ָּבנִ יםַ ,ר ִּבי יְ ּ ָ
קום
אוֹ ְמ ִריםְ ,מ ׁ ַש ֵּלחַ וְ אֵ ינוֹ לוֹ קֶ ה .זֶה הַ ְּכלָ לָּ ,כל ִמצְ וַ ת לֹא ַתעֲ ֶׂ
שה ׁ ֶשיּ ֶׁש ָּב ּה ּ
שה ,אֵ ין לוֹ ִקין ָעלֶ יהָ :
עֲ ֵ ׂ
רע"ב ) -ד( לוקה ואינו משלח  -אע"ג
דלאו הניתק לעשה אין לוקין עליו ,הכא היינו
טעמא ,דסבר ר' יהודה שלח מעיקרא
משמע ,והכי קאמר קרא ,לא תקח האם אב
מה יש עליך לעשות כשתמצא הקן שלח תשלח

את האם ,ואין כאן ניתק לעשה אלא עברת
עשה ולא תעשה .ואין הלכה כר' יהודה :אין
לוקין עליה  -אם קיים עשה שבה .אבל אם
לא קיים העשה כגון הלוקח אם מעל הבנים
ושחטה או מתה תחת ידו ,לוקה:

ומה ִאם ִמצְ וָ ה
)ה( לֹא יִ ּטוֹ ל אָ ָדם אֵ ם ַעל ָּבנִ יםֲ ,א ִפלּ ּו ְלטַ הֵ ר אֶ ת הַ ּ ְמצוֹ ָרעָ ּ .
אֲר ְכ ּ ָת י ִָמים ,קַ ל
יטב לָ ְך וְ הַ ַ
קַ ָּלה ׁ ֶש ִהיא ְכ ִא ּ ָסר ,אָ ְמ ָרה תוֹ ָרה )דברים כב(ְ ,ל ַמ ַען יִ ַ
ֲמורוֹ ת ׁ ֶש ַּב ּתוֹ ָרה:
וָ ח ֶ
ֹמר ַעל ִמצְ וֹ ת ח ּ
רע"ב ) -ה( מצוה שהיא כאיסר  -שאין בה
חסרון כיס אלא דבר מועט:

גמרא

– חולין דף קמב' ע"א

תניא דבי ר' יעקב אומר אין לך כל מצוה ומצוה שבתורה שמתן שכרה
בצדה שאין תחיית המתים תלויה בה בכבוד אב ואם כתיב למען יאריכון
ימיך ולמען ייטב לך בשילוח הקן כתיב למען ייטב לך והארכת ימים הרי
שאמר לו אביו עלה לבירה והבא לי גוזלות ועלה ושלח את האם ולקח
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את הבנים ובחזרתו נפל ומת היכן אריכות ימיו של זה והיכן טובתו של זה
אלא למען יאריכון ימיך בעולם שכולו ארוך ולמען ייטב לך לעולם שכולו
טוב ודלמא לא הוה הכי ר' יעקב מעשה חזא ודלמא מהרהר בעבירה הוה
מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה ודלמא מהרהר בעבודה זרה הוה
דכתיב למען תפוש את בית ישראל בלבם ואמר רב אחא בר יעקב זו
מחשבת עבודה זרה הכי קאמר אם איתא דאיכא שכר מצות בהאי עלמא
תהני ליה ותגן עליה דלא ליתי לידי הרהור וליתזק אלא שכר מצות בהאי
עלמא ליכא והאמר ר' אלעזר שלוחי מצוה אינן נזוקים בחזרתם שאני
והאמר רבי אלעזר שלוחי מצוה אינן נזוקים לא בהליכתן ולא בחזרתן
סולם רעוע הוה ומקום דקבוע היזקא שאני דכתיב ויאמר שמואל איך אלך
ושמע שאול והרגני אמר רב יוסף אלמלא דרשיה אחר להאי קרא כרבי
יעקב בר ברתיה לא חטא מאי חזא איכא דאמרי כי האי מעשה חזא ואיכא
דאמרי לישנא דרבי חוצפית המתורגמן חזא דהוה מוטלת באשפה אמר פה
שהפיק מרגליות ילחוך עפר והוא לא ידע למען ייטב לך בעולם שכולו
טוב ולמען יאריכון ימיך בעולם שכולו ארוך:
רש"י על הגמרא
שמתן שכרה בצדה  -כגון כבוד אב ואם
ושלוח הקן שלא תוכל להבין מתן שכרה
שעתידין המתים להחיות :לעולם שכולו טוב
 שאין בו לא היזק ולא יסורין אלא טובהובשילהי פרק קמא דקדושין )דף לט( אמרינן
דרבי יעקב עובדא חזא באחד שאמר לו אביו

זוהר

עלה לבירה והבא לי גוזלות ועלה ושלח את
האם ונטל את הבנים וקיים כבוד אב ואם
ושלוח הקן ובחזרתו נפל ומת היכן טובתו של
זה והיכן אריכות ימיו אלא הוי אומר למען
ייטב לך לעולם שכולו טוב ולמען יאריכון
ימיך לעולם שכולו ארוך:

– חוקת דף קפד' ע"א

יתא
ימין ְּבאוֹ ַריְ ָ
ינון ְׁשלֵ ִ
ֹשה אַ ל ִּת ָ
ֹאמר יְ ָי אֶ ל מ ׁ ֶ
וַ ּי ֶ
ירא אוֹ תוֹ ְּ ,ת ֵרין אוֹ תוֹ ִא ּ ּ
ָ
ִּב ְת ֵרין וָ וִ י"ן ,חַ ד ָ ּדא ,וְ חַ ד) ,דברים כב( ַעד ְ ּדרוֹ ׁש אָ ִחיך אוֹ תוֹ ַ .מאי טַ ְע ָמאְּ .בגִ ין
ינון אוֹ ת ַמ ּ ָמ ׁשַ .עד ְ ּדרוֹ ׁש אָ ִח ָ
הוא אוֹ ת,
יך )אחיך ממש( אוֹ תוֹ ְּ ,דבָ ֵעי ְלפָ ְר ׁ ָשא הַ ּ
ְ ּד ִא ּ ּ
ידה:
הוא אֲבֵ ָ
ְ ּדהַ ּ
יה הֲוָ ה ,וְ כַ ד
ית ּ
ומאַ נְ ׁ ֵשי ּ ֵב ֵ
אוף הָ כָ א ֵ ּדין אוֹ תוֹ ָּ ,דא עוֹ גּ ְ ,ד ִא ְת ַ ּד ָּבק ְּבאַ ְב ָרהָ םֵ ּ ,
ּ
יה,
ִא ְתגְּ זַר אַ בְ ָרהָ ם ַמה ְּכ ִתיב ,וְ כָ ל אַ נְ ׁ ֵשי בֵ יתוֹ וְ גוֹ 'ּ ָ .דא עוֹ ג ְ ּד ִא ְתגְּ זַר ִע ּ ֵמ ּ
יה ,אָ ַמר הָ א
ישאֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּדחָ ָמא עוֹ ג ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל ְמקָ ְר ִבין ּגַ ּ ֵב ּ
וְ קַ ִּביל הַ אי אָ ת קַ ִ ּד ׁ ָ
יה:
כותא ְ ּדקָ ִאים לוֹ ן ,וְ ָדא ׁ ַשוִ ּי ְלקָ ְבלֵ ּ
ימנָא זְ ּ ָ
ודאי ֲאנָא אַ ְק ִ ּד ְ
ַּ
ְ
ימא ְ ּד ָר ִׁשים אַ ְב ָרהָ ם .אָ ַמר,
ֹשה ,הֵ יך י ִָכיל ְלאַ ְע ְק ָרא ְר ִׁש ָ
יה ׁ ַשעֲ ָתא ָ ּד ִחיל מ ׁ ֶ
ּ ֵב ּ
ֵימא הָ א אֶ ְל ָעזָר,
ילי ִמיתְּ ,דהָ א יְ ִמינָא ַּב ְעיָא ְלהַ איִ .אי נ ָ
וַ ַ ּדאי הָ א יְ ִמינָא ִ ּד ִ
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ימינָא
הואְּ ,דאַ ְב ָרהָ ם ִל ִ
ילי .וְ הַ אי אָ ת ִל ִ
הוא ,וְ לָ א ִ ּד ִ
יְ ִמינָא ְ ּד ִס ָ
ימינָא ּ
יהֲרא ּ
הוא:
ּ
ְ
יה,
הוא אֹ ת ִ ּדילֵ ּ
הוא ,אַ ל ִּת ָ
ִמיָּד אָ ַמר ּ ְ
ירא אוֹ תוֹ  ,לָ א ִּת ְ ּדחַ ל ְלהַ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ְ
ָ
ְ
יה
ימינָא לָ א ִאצְ ְט ִריךִּ .כי ְבי ְָדך נ ַָת ִּתי .שְׂ ָמאלָ א ִ ּדילָ ך י ְַעקָ ר לֵ ּ
וַ אֲ ִפילּ ּו ִל ִ
ומאן ְ ּדפָ גִ ים ְלהַ אי אָ תִ ,א ְת ֲחזֵי
יהַ ּ ,
ימא ִ ּדילֵ ּ
הוא ּ ָפגִ ים ְר ִׁש ָ
ֵמ ָע ְל ָמאּ ְ ,דהָ א
ּ
ְ
ְ
יה ֵמ ָע ְל ָמא,
יהו יְ ָדך ,י ְֶעקָ ר לֵ ּ
ְל ִא ְת ַע ְ ּק ָרא ֵמ ָע ְל ָמאָּ ,כל ׁ ֶש ּ ֵכן שְׂ ָמאלָ א ִ ּדילָ ךּ ְ ,ד ִא ּ
יהו ּ ַת ִ ּקיפָ א ִמ ְּבנֵי ּגַ ְב ַר ּיָיא,
ְּבגִ ין ַּכ ְך )דף קפ"ד ע"ב( ִא ְּתעֲ קָ ר ֵמ ָע ְל ָמא ,וַ ִ
אֲפילּ ּו ְ ּד ִא ּ
ֹשה וְ ִא ְׁש ְּתצֵ י:
ידיהּ ְ ּדמ ׁ ֶ
הו ְליִ שְׂ ָראֵ ל ,נָפַ ל ִּב ֵ
ּובָ ָעא ְל ׁ ֵשיצָ אָ ה ְל ּ
יה ,וְ כָ ל ִ ּדילֵ יהּ ְּ .כ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב ,וַ ּיַכּ ּו
יאו יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבנוֹ י וְ כָ ל ַע ּ ֵמ ּ
ְּבגִ ין ַּכ ְך כּ ָֹּלא ׁ ֵשצִ ּ
וכ ִתיב) ,דברים ב( וַ ּנ ְַך אוֹ תוֹ וְ אֶ ת ָּבנָוְּ .בנוֹ
אוֹ תוֹ וְ אֶ ת ָּבנָיו וְ אֶ ת ָּכל ַע ּמוֹ ּ ְ
מוהָ חַ ְב ַר ּיָיא:
או ְק ּ
ְּכ ִתיב חָ סֵ ר יוֹ "ד ,וְ קָ ֵרינָן ָּבנָיו ,וְ הָ א ּ
קוד ׁ ָשא
ֵיה ָע ִביד לוֹ ן ּ ְ
יהוּ ִ ,ד ְבגִ ינ ּ
ינון יִ שְׂ ָראֵ לּ ְ ,דמ ׁ ֶ
ֹשה נְ ִביאָ ה הֲ וָ ה ּ ֵבינַיְ ּ
ַז ָּכ ִאין ִא ּ ּ
ְ
ְּב ִר ְ
יה ִעם
ָימ ּ
הוא לָ א ּגָ זַר קַ יּ ֵ
מוהָ  .וְ ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
הוא ָּכל הָ נֵי אַ ְתוָ ון ,וְ אוֹ ְק ּ
יך ּ
ינון ְּבנוֹ י ְ ּדאַ ְב ָרהָ םּ ִ ,ד ְכ ִּתיב
ְׁשאַ ר ַע ּ ִמין ְל ִא ְתקַ ּ ְׁש ָרא ּ ֵב ּ
יה ,אֶ ָּלא ִעם יִ שְׂ ָראֵ לּ ְ ,ד ִא ּ ּ
ָ
וכ ִתיב )ישעיה נט( וַ אֲ נִ י זֹאת
זַרעֲ ָך אַ ח ֲֶריך ְל ֹדר ָֹתם ְּב ִרית עוֹ לָ םְ ּ .
בּ וֹ )בראשית יז( ּובֵ ין ְ
ָ
ָ
ָמוש ּו ִמ ּ ִפיך וְ גוֹ ':
רוחי אֲ ׁ ֶשר ָעלֶ יך וְ גוֹ ' .לֹא י ּ ׁ
יתי אוֹ ָתם אָ ַמר יְ ָי ּ ִ
ְּב ִר ִ
ָּב ּ ְ
רוך יְ ָי ְלעוֹ לָ ם אָ ֵמן וְ אָ ֵמן:
הלכה – הרמב"ם הלכות פרה אדומה פרק א'
)יג( כל העוסקין בפרה מתחלה ועד סוף שהיו טבולי יום כשירים למעשה הפרה ולקדש
ולהזות מאפרה ואף ע"פ שעדיין לא העריב שמשן שזה שנאמר בכל הפרשה איש טהור
הוא הטהור למעשר שני אע"פ שאינו טהור לתרומה עד שיעריב שמשו הרי זה טהור
לפרה:
)יד( הצדוקין היו אומרים שאין מעשה הפרה כשר אלא במעורבי שמש לפיכך היו ב"ד
בבית שני מטמאין את הכהן השורף את הפרה בשרץ וכיוצא בו וטובל ואח"כ עוסק בה
כדי לבטל דברי אלו הזדים שמורים מהעולה על רוחם לא מן הקבלה וכן כל הכלים
שמכניסין לתוכם אפר הפרה כולם טבולי יום:
)טו( החותך שפופרת של קנה להניח בה אפר חטאת יטמא אותה ויטבלנה ואחר כך יניח
בה והחותכה והמטבילה טעון טבילה מפני שעשאוה כטמא מת בז' שלו ולפיכך אינה
צריכה הזאה שלישי ושביעי אלא מטמאה כדי להראות לצדוקין ומטבילה ונותן בה:
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