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חק לישראל – פרשת מסעי יום ב'
תורה -

במדבר פרק לג'

ֲנו ִל ְפנֵי
ֶׁ
ָשב ַעל ּ ִפי הַ ִחירֹת
עו ֵמאֵ ָתם וַ יּ ׁ ָ
אֲשר ַעל ּ ְפנֵי ַּב ַעל צְ פוֹ ן וַ ַיּח ּ
)ז( וַ יִ ּ ְס ּ
ד ֹל) :ז(
עו ֵמאֵ ָתם וַ יָ ּ ׁ ָשב ַעל ּ ִפי הַ ִחירֹת אֲ ׁ ֶשר ַעל ּ ְפנֵי ַּב ַעל צְ פוֹ ן וַ ַיּח ּ
ִמגְ ּדֹל) :ז( וַ יִ ּ ְס ּ
ֲנו ִל ְפנֵי ִמגְ ּ
קֳדם ְּב ֵעל צְ פוֹ ן ו ְּׁשרוֹ קֳ ָדם ִמגְ ּדֹל:
יר ָתא ִ ּדי ָ
וּנְ ָטל ּו ֵמאֵ ָתם וְ ָתב ַעל ּפוּם ִח ָ

לשת י ִָמים
כו ֶ ּד ֶר ְך ְׁש ׁ ֶ
רו ְבתוֹ ְך הַ יָּם הַ ּ ִמ ְד ָּב ָרה וַ יּ ְֵל ּ
עו ִמ ּ ְפנֵי הַ ִחירֹת וַ יּ ַַע ְב ּ
)ח( וַ יִ ּ ְס ּ
ְ
כו
עו ִמ ּ ְפ ֵני הַ ִחירֹת וַ ּ ַ
ְּב ִמ ְד ַּבר אֵ ָתם וַ ַיּח ּ
רו ְבתוֹ ך הַ יָּם הַ ּ ִמ ְד ָּב ָרה וַ ּי ְֵל ּ
יַע ְב ּ
ֲנו ְ ּב ָמ ָרה) :ח( וַ יִ ּ ְס ּ

ֲנו ְּב ָמ ָרה:
ֶ ּד ֶר ְך ְׁש ׁ ֶ
לשת יָ ִמים ְ ּב ִמ ְד ַּבר אֵ ָתם וַ יַ ּח ּ

וַ אֲ זָל ּו ַמהֲ לַ ְך ְּתלָ ָתא יוֹ ִמין ְּב ַמ ְד ְּב ָרא ְדאֵ ָתם ו ְּׁשרוֹ ְּב ָמ ָרה:

יר ָתא וַ עֲ בָ ר ּו ְּבגוֹ י ּ ַָמא ְל ַמ ְד ְּב ָרא
)ח( וּנְ ָטל ּו ִמן ּפוּם ִח ָ

ילם ְׁש ּ ֵתים עֶ שְׂ ֵרה ֵעינֹת ַמיִ ם וְ ִׁש ְב ִעים
ובאֵ ִ
יל ָמה ּ ְ
ֹאו אֵ ִ
עו ִמ ּ ָמ ָרה וַ ָ ּיב ּ
)ט( וַ יִ ּ ְס ּ
ילם ְׁש ּתֵ ים ֶעשְׂ ֵרה ֵעינֹת ַמיִ ם
ובאֵ ִ
יל ָמה ּ ְ
ֹאו אֵ ִ
ֲנו ׁ ָ
עו ִמ ּ ָמ ָרה וַ יָ ּב ּ
שם) :ט( וַ יִ ּ ְס ּ
ְּת ָמ ִרים וַ ַיּח ּ
ֲנו ׁ ָשם:
וְ ִׁש ְב ִעים ְּת ָמ ִרים וַ ַ ּיח ּ

שר ַמבּ ו ִּעין ְ ּד ַמיִ ּן וְ ׁ ַש ְב ִעין
ילם ְּת ֵרי עֲ ַ ׂ
ילם ו ְּבאֵ ִ
)ט( וּנְ ָטל ּו ִמ ּ ָמ ָרה וַ אֲ תוֹ ְלאֵ ִ

ִ ּד ְק ִלין ו ְּׁשרוֹ ַת ּ ָמן:

סוף:
עו מֵ אֵ ִ
עו ֵמאֵ ִ
נו ַעל יַם ּ
ילם וַ ַ ּיחֲ ּ
סוף) :י( וַ יִ ּ ְס ּ
ֲנו ַעל יַם ּ
ילם וַ ַיּח ּ
)י( וַ יִ ּ ְס ּ

ילם
)י( וּנְ ָטל ּו ֵמאֵ ִ

ו ְּׁשרוֹ ַעל י ּ ַָמא ְדסוּף:

רש"י

נביא

– ירמיה פרק ב' י'-יג'

או הֵ ן הָ יְ ָתה
ור ּ
נו ְמאֹ ד ּ ְ
חו וְ ִה ְתבּ וֹ נְ ּ
או וְ קֵ ָדר ִׁש ְל ּ
רו ִא ּיֵי ִכ ִּתיִ ּים ּ ְור ּ
)י( ִּכי ִע ְב ּ
כזֹאת) :י( ארי עברו לנגות כתאי וחזו ולמדינת ערבאי שלחו ואסתכלו לחדא וחזו עממיא דגלן מכרך
ָּ
לכרך וממדינה למדינה נטלין ית טעותהון ומובלין להון עמהון ובאתר דאינון שרן פרסין ית משכניהון
ומקיימין ית טעותהון וסגדין להון אידא היא אומה ולישן דעבדת כותכון בית ישראל:

ימיר ּגוֹ י ֱאל ִֹהים וְ הֵ ּ ָמה לֹא ֱאל ִֹהים וְ ַע ּ ִמי הֵ ִמיר ְּכבוֹ דוֹ ְּבלוֹ א יוֹ ִעיל:
)יא( הַ הֵ ִ
הא עממיא לא שבקו פולחן טעותא ואינון טעון דלית בהון צרוך ועמי שבקו פולחני די בדיליה אנא
מיתי עליהון יקרא ואזלו בתר דלא יהנון להון:

)יא(

מאֹ ד נְאֻ ם יְ הֹוָ ה) :יב( אתאבלו שמיא על כדין על
בו ְ
ֹמו ׁ ָש ַמיִ ם ַעל זֹאת וְ ַ ׂ
רו חָ ְר ּ
שעֲ ּ
)יב( ׁש ּ ּ
ארעא דישראל דעתידא למחרב ועל בית מקדשא דעתיד לאצטדאה לאצטדאה ועל דעובדין בישון עבדו
עמי לחדא אמר יי:

בו ְמקוֹ ר ַמיִ ם חַ יִ ּים לַ ְחצֹב לָ הֶ ם בּ ֹארוֹ ת
)יג( ִּכי ְׁש ּ ַתיִ ם ָרעוֹ ת ָע ָ ׂ
שה ַע ּ ִמי אֹ ִתי ָעזְ ּ
מיִ ם) :יג( ארי תרתין בישין עברו עמי פולחני שבקו די
לו הַ ּ ָ
בּ ֹארֹת נִ ְׁש ָּב ִרים ׁ ֶ
אֲשר לֹא י ִָכ ּ
בדיליה אנא מיתי עליהון יקרא כמבוע דמיין דלא פסיק ושעו בתר טעותא דאינון להון כגובין תבירין
דלא יכלין לקימא מיא:

רש"י
)י( איי כתיים  -לאיי כתיים .איי  -אישל"ש
בלעז .וקדר שלחו  -ולקדר שלחו לראות
מנהגם .והתבוננו מאד  -ושימו לב להסתכל
בדבר יפה .הן  -כמו אם ,אם המיר גוי מהם

את אלהיו ואע"פ שהמה לא אלהים ועמי
המיר את כבודו אשר בו היה נכבד וכתיים
וקדריים יושבי אוהלים ורועי מקנה ונוסעים
והולכים ומטלטלין ממרעה למרעה וממדבר
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חק לישראל – פרשת מסעי יום ב'
מאד  -כאילו אתם נחרבים על בית המקדש
שעתיד ליחרב:
)יג( שתים רעות  -אם המירו יראתם בכיוצא
בה יש כאן רעה אחת ועכשיו שאותי עזבו
שאני מקור מים חיים ללכת אחרי העכו"ם
שהם כבורות של מים מכונסין ונשברין
ונסדקין ומימיהם נבלעים בסדקיהם הרי
שתים רעות .לחצוב  -לחפור .אשר לא יכילו
 טינדרונ"ט בלעז את מימיהם שהמיםמטשטשין את שפתם וכותליהם והם נופלין:

למדבר ונושאים את אלהיהם עמהם למקום
שחונים שם ואני נשאתי אתכם עד אשר
קבעתי אתכם והנחתם אותי כך ת"י ורבותינו
אמרו כתיים עובדים למים וקדריים עובדים
לאש ואע"פ שיודעים שהמים מכבין את האש
לא הניחו את אלהיהם:
)יא( בלא יועיל  -בעכו"ם שאין בה תועלת:
)יב( שמו שמים  -לשון תמהון כמו השתוממו
והוא לשון צווי כמו אם כה יאמרו אלינו דומו
)שמואל א יד( .ושערו  -לשון סער .חרבו

כתובים

 -תהילים פרק מד' יב'-טו'

נו:
ֵנו ְּכצֹאן ַמ ֲאכָ ל ּובַ ּגוֹ יִ ם ז ִֵר ָ
ית ּ
)יב( ִּת ְּתנ ּ

)יב( מסרתנא היך ענא למיכלא וביני עממיא בדרתא

יתנא:

יריהֶ ם:
ית ִּב ְמ ִח ֵ
ִּת ְמכּ ֹר ַע ּ ְמ ָך ְבלֹא הוֹ ן וְ לֹא ִר ִּב ָ

)יג(
אסגיתא קנינא בפרוניהון:

)יג( זבנתא עמך מגן דלא ממונא ולא

ינו:
ְּתשִׂ ֵ
ֵינו לַ ַעג וָ קֶ לֶ ס ִל ְס ִביבוֹ ֵת ּ
נו חֶ ְר ּ ָפה ִל ְׁשכֵ נ ּ
ימ ּ

)יד(
ממקנותא ותורפיתא לחזרנותנא:

ֹאש ַּב ְלאֻ ּ ִמים:
נו ָמ ׁ ָשל ַּב ּגוֹ יִ ם ְמנוֹ ד ר ׁ
)טו( ְּתשִׂ ֵ
ימ ּ

)יד( שויתנא קלנא לשיבבנא

)טו( שויתנא למתלא בעממיא טלטול רישא

באומיא:

רש"י
)יב( זריתנו  -אפנדישנו"ש בלעז:

משנה

 -פסחים פרק ט'

שה אֶ ת הַ ּ ׁ ֵשנִ י.
אשוֹ ן ,יַעֲ ֶ ׂ
שה אֶ ת הָ ִר ׁ
)א( ִמי ׁ ֶשהָ יָה ָט ֵמא אוֹ ְב ֶד ֶר ְך ְרחוֹ קָ ה וְ לֹא ָע ָ ׂ
שה אֶ ת הַ ּ ׁ ֵשנִ יִ .אם ּ ֵכן ,לָ ּ ָמה ֶנא ֱַמר
אשוֹ ן ,יַעֲ ֶ ׂ
שה אֶ ת הָ ִר ׁ
ׁ ָשגַ ג אוֹ ֶנ ֱאנַס וְ לֹא ָע ָ ׂ
טורין ִמן הַ ִה ָּכ ֵרת ,וְ אֵ לּ ּו חַ יּ ִָבין ַּב ִה ָּכ ֵרת:
ָט ֵמא אוֹ ׁ ֶשהָ יָה בְ ֶד ֶר ְך ְרחוֹ קָ הֶ ׁ ,שאֵ לּ ּו ּ ְפ ּ ִ
רע"ב ) -א( שאלו פטורים מן הכרת -
הטמא או שהיה בדרך רחוקה פטרן הכתוב
מלעשות פסח ראשון ,ועיקר כרת בפסח
ראשון הוא ,לפיכך אם לא עשו פסח שני
פטורים מן הכרת :ואלו חייבין בהכרת -
השוגג או האנוס חייבין היו בפסח ראשון
אלא שהשגגה והאונס עכבתן ,וכשהזידו ולא

עשו פסח שני חייבין בהכרת ,כדכתיב
)במדבר ט( והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא
היה וחדל לעשות הפסח ונכרתה ,משמע
דעל כל שאר שגגות ואונסין שארעו בראשון
חוץ מטמא ודרך רחוקה חייבין כרת אם לא
עשו פסח שני:
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רוחַ ִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי
חוץְ ּ ,
)ב( אֵ יזוֹ ִהיא ֶד ֶר ְך ְרחוֹ קָ הִ ,מן הַ ּמוֹ ִד ִ
וכ ִמ ָ ּד ָת ּה ְלכָ ל ּ
יעים וְ לַ ּ
חוץ .אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ סֵ יְ ,ל ִפיכָ ְך
עֲ ִקיבָ אַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
יעזֶר אוֹ ֵמרֵ ,מ ִא ְסקֻ ּ ַפת הָ עֲ ז ָָרה וְ לַ ּ
חוץ:
ָקוד ַעל ה' לוֹ ַמר ,לֹא ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ְרחוֹ קָ ה וַ ַ ּדאי ,אֶ ָּלא ֵמ ִא ְסקֻ ּ ַפת הָ עֲ ז ָָרה וְ לַ ּ
נ ּ
רע"ב ) -ב( מן המודעית  -שם מקום
רחוק מירושלים מהלך חמש עשרה מילין,
והוא שיעור מהלך אדם בינוני בימי ניסן וימי
תשרי שהימים והלילות שוים מהנץ החמה עד
בין הערבים שהוא שעת הקרבת הקרבן :חוץ
לאסקופת העזרה  -אפילו היה קרוב
לירושלים וחלה ונתעכב ולא הגיע לאסקופת
העזרה עד סוף שעת הקרבת הקרבן ,נדון

בדין דרך רחוקה .ורבי עקיבא סבר שאין לו
אלא דין נאנס אבל לא דין דרך רחוקה,
הואיל והיה מן המודעית ולפנים .והלכה כר'
עקיבא :לפיכך נקוד על ה' של רחוקה  -אני
שמעתי לדרוש ,רחוק חמש אמות מאסקופת
העזרה ,שאפילו אינו רחוק אלא חמש אמות
בלבד בסוף שעת ]הקרבת[ הקרבן נדון בדין
דרך רחוקה:

סור ְבבַ ל י ֵָראֶ ה ּובַ ל יִ ּ ָמצֵ א ,וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י,
אשוֹ ן לַ ּ ׁ ֵשנִ י ,הָ ִר ׁ
)ג( ַמה ּ ֵבין ּ ֶפסַ ח ִר ׁ
אשוֹ ן אָ ּ
עון הַ ֵּלל
ַמ ָ ּצה וְ חָ ֵמץ ִע ּמוֹ בַ ָּביִ ת .הָ ִר ׁ
עון הַ ֵּלל ַּבאֲ ִכילָ תוֹ  ,וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י אֵ ינוֹ ָט ּ
אשוֹ ן טָ ּ
ומרוֹ ִרים,
עון הַ ֵּלל ַּבעֲ שִׂ יּ ָָתן ,וְ ֶנאֶ כָ ִלין צָ ִלי ַעל ַמצּוֹ ת ּ ְ
ַּבאֲ ִכילָ תוֹ  .זֶה וָ זֶה ָט ּ
וְ דוֹ ִחין אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת:
רע"ב ) -ג( והשני חמץ ומצה עמו בבית -
דכתיב )במדבר ט( כל חוקת הפסח יעשו
אותו ,משמע מצוות שבגופו כגון צלי ועל
מצות ומרורים יאכלוהו עושין אותו ככל
חוקת הפסח ,אבל מצוות שעל גופו ממקום
אחר כגון תשביתו שאור ולא תשחט על חמץ
אין עושין אותו ככל חוקת הפסח :הראשון

טעון הלל באכילתו וכו'  -דכתיב )ישעיה ל(
השיר הזה יהיה לכם כליל התקדש חג ,ליל
המקודש לחג שהוא פסח ראשון טעון הלל,
ושאינו מקודש לחג אינו טעון הלל :זה וזה
טעונים הלל בעשייתן  -דלילה מיעט קרא
משיר ,יום לא מיעט:

נו ז ִָבין וְ זָבוֹ ת נִ ּדוֹ ת וְ יוֹ ְלדוֹ ת .וְ ִאם
לו ִמ ּ ֶמ ּ ּ
)ד( הַ ּ ֶפסַ ח ׁ ֶש ָּבא ְבטֻ ְמאָ ה ,לֹא יֹאכְ ּ
טורים ִמ ָּכ ֵרתַ .ר ִּבי א ֱִליעֶ זֶר ּפוֹ טֵ ר אַ ף ַעל ִּביאַ ת ִמ ְק ָ ּד ׁש:
לוְ ּ ,פ ּ ִ
אָ ְכ ּ
רע"ב ) -ד( לא יאכלו ממנו זבין  -דגבי
טמא לנפש כתיב איש ,דדרשינן מיניה איש
נדחה ואין צבור נדחין] ,אבל גבי זיבה אף
צבור נדחין[ :ואם אכלו פטורים מכרת -
דאוכל קדשים בטומאת הגוף דכתיב )ויקרא
ז( כל טהור יאכל בשר ,וסמיך ליה והנפש
אשר תאכל בשר כו' וטומאתו עליו ונכרתה,
בשר הנ אכל לטהורים ,טמאים חייבין עליו
משום טומאה ,ושאינו נאכל לטהורים כגון
פסח הבא בטומאה אין טמאין חייבין עליו

משום טומאה :אף על ביאת מקדש  -פוטר
הזבין והזבות ,אם נכנסו למקדש פטורים
כשהפסח נדחה מפני הטומאה ,דכתיב
)במדבר ח( וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל
זב וכל טמא לנפש ,בזמן שטמאי מתים
משתלחין ,זבין ומצורעים משתלחין .אין
טמאי מתים משתלחין ,אין זבים ומצורעים
משתלחין .ותנא קמא לא דריש לקרא להכי,
דכולהו אצטריכו לחלקם ממחנותיהם .ואין
הלכה כר' אליעזר:

עון
)ה( ַמה ֵּבין ּ ֶפסַ ח ִמצְ ַריִ ם ְלפֶ סַ ח ּדוֹ רוֹ תֶ ּ ,פסַ ח ִמצְ ַריִ ם ִמ ְקחוֹ ִמ ּ ֶב ָעשׂ וֹ ר ,וְ ָט ּ
זוזוֹ ת ,וְ נֶאֳ כָ ל ְּב ִח ּ ָפזוֹ ן ְּבלַ יְ לָ ה
הַ ּזָאָ ה ַּבאֲ ג ַ ֻּדת אֵ זוֹ ב ַעל הַ ּ ַמ ְׁשקוֹ ף וְ ַעל ְׁש ּ ֵתי ְמ ּ
אֶ חָ דּ ,ופֶ סַ ח ּדוֹ רוֹ ת נוֹ הֵ ג ָּכל ִׁש ְב ָעה:
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רע"ב ) -ה( לילה אחד ,ופסח דורות נוהג
כל שבעה  -מתניתין חסורי מחסרא והכי
קתני ,ונאכל בחפזון בלילה אחד וחמוצו כל
היום ופסח דורות חמוצו נוהג כל שבעה,

דפסח מצרים כתיב )שמות יג( ולא יאכל חמץ
היום אתם יוצאים ,קרי ביה לא יאכל חמץ
היום שאתם יוצאים בלבד:

מורת הַ ּ ֶפסַ ח אֵ ינָהּ
ות ּ ַ
מורת הַ ּ ֶפסַ ח ְק ֵרבָ הְ ּ ,
)ו( אָ ַמר ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַעָ ׁ ,ש ַמ ְע ִּתי ׁ ֶש ְּת ּ ַ
נִמצָ א ק ֶֹדם
ְק ֵרבָ ה ,וְ אֵ ין ִלי ְלפָ ֵר ׁש .אָ ַמר ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א ,אֲ נִ י אֲפָ ֵר ׁש .הַ ּ ֶפסַ ח ׁ ֶש ּ ְ
יטת הַ ּ ֶפסַ ח ,יִ ְר ֶעה ַעד ׁ ֶשיִ ּ ְס ּ ָתאֵ ב ,וְ יִ ּ ָמכֵ ר ,וְ יִ ּקַ ח ְּב ָד ָמיו ְׁשלָ ִמים ,וְ כֵ ן
ְׁש ִח ַ
ְּת ּ ָ
מורתוֹ :
יטת הַ ּ ֶפסַ ח ,קָ ֵרב ְׁשלָ ִמים ,וְ כֵ ן ְּת ּ ָ
מורתוֹ  .אַ חַ ר ְׁש ִח ַ
רע"ב ) -ו( שמעתי  -מרבותי :שתמורת
הפסח קריבה  -שלמים אחר הפסח:
ותמורת הפסח אינה קריבה  -ויש תמורת
פסח שאינה קריבה היא עצמה שלמים ,אלא
תרעה עד שיפול בה מום ותמכר ויביא
בדמיה שלמים ,דמותר הפסח קרב שלמים:
ואין לי לפרש  -שכחתי על אי זו שמעתי
תקרב ,ועל איזו תרעה עד שתסתאב :הפסח
 שאבד והפריש אחר תחתיו ונמצא פסחראשון קודם שחיטת השני ,שהיה עומד
לפנינו בשעת שחיטה ,הרי קבעתו שעת

שחיטה בשם פסח ,וזה שלא הקריבו דחהו
בידים ולא יקרב הוא עצמו שלמים :עד
שיסתאב  -שיפול בו מום שלא יהיה ראוי
לקרבן :וכן תמורתו  -אם המיר בו בהמת
חולין אחרי כן :לאחר הפסח  -כלומר ואם
לאחר שחיטת השני נמצא ,הרי לא קבעתו
שעת שחיטה בשם פסח ,ולא נדחה בידים,
ויקרב הוא עצמו שלמים :וכן תמורתו  -והוא
הדין דמצי ר' יהושע למתני בפסח עצמו ,יש
פסח קרב ויש פסח שאינו קרב:

יש נְ קֵ בָ ה ְל ִפ ְסחוֹ אוֹ זָכָ ר ּ ֶבן ְׁש ּ ֵתי ׁ ָשנִ ים ,יִ ְר ֶעה ַעד ׁ ֶשיִ ּ ְס ּ ָתאֵ ב ,וְ יִ ּ ָמכֵ ר,
)ז( הַ ּ ַמפְ ִר ׁ
נו ְבנוֹ אַ ח ֲָריו ְל ׁ ֵשם ּ ֶפסַ ח,
לו ָד ָמיו ִלנְ ָדבָ ה .הַ ּ ַמ ְפ ִר ׁ
יש ּ ִפ ְסחוֹ וָ ֵמת ,לֹא יְ ִביאֶ ּ ּ
וְ יִ ּ ְפ ּ
אֶ ָּלא ְל ׁ ֵשם ְׁשלָ ִמים:
רע"ב ) -ז( ויפלו דמיו לנדבה  -נותנים
אותן המעות לתיבה שבמקדש ומקריבין מהן
עולות נדבה :לא יביאנו בנו אחריו לשם

פסח  -דהוה ליה פסח שמתו בעליו ואין כאן
מנויין:

רו ,וְ י ִָביא ִּב ְד ֵמי
בו ,וְ יִ ּ ָמ ְכ ּ
עו ַעד ׁ ֶשיִ ּ ְס ּ ָתאֲ ּ
)ח( הַ ּ ֶפסַ ח ׁ ֶשנִּ ְת ָע ַרב ַּבזְ ּבָ ִחיםֻ ּ ,כ ָּלן יִ ְר ּ
וב ְד ֵמי הַ יָּפֶ ה ׁ ֶש ָּבהֶ ן ִמ ּ ִמין זֶה ,וְ י ְַפ ִסיד הַ ּמוֹ ָתר ִמ ּ ֵביתוֹ .
הַ יָּפֶ ה ׁ ֶש ָּבהֶ ן ִמ ּ ִמין זֶהִ ּ ,
לו:
נִ ְת ָע ַרב ַּב ְּבכוֹ רוֹ תַ ,ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרִ ,אם ח ּ ַ
ֲבורת כּ ֹהֲ נִ ים ,יֹאכֵ ּ
רע"ב ) -ח( הפסח שנתערב  -שלשה
ףטלאים ,אחד של פסח ,ואחד של אשם,
ואחד של עולה ,שנתערבו .כולן ירעו עד
שיסתאבו :ויביא בדמי היפה שבהן  -עולה
דשמא יפה שבהן עולה היה .ובדמי היפה
שבהן אשם דשמא היפה אשם היה .ובדמי
היפה שבהן פסח אם קודם הפסח נסתאבו
כולן ,ואם לאחר הפסח נסתאבו יביאם
לשלמים דשמא היפה פסח היה .ואותו מותר
שצריך להוסיף על השנים עד שיגיעו לדמי
היפה ,יפסיד משלו .וכיצד עושה ,אם היפה

שבהן שוה סלע ,מביא שלש סלעים מביתו
ונוטל הסלע האחת ואומר ,כל מקום שהיא
העולה הרי היא מחוללת על סלע זו ,ויביא
ממנה עולה .ונוטל הסלע השניה ואומר ,כל
מקום שהוא אשם הרי הוא מחולל על סלע
זו ,ויביא בה אשם .וכן לשלמים :נתערב
הפסח בבכורות  -שמתן דמם ודם הפסח
שוה :ר' שמעון אומר אם חבורת כהנים
יאכלו  -כולן בו בלילה .שהבכור נאכל
לכהנים .ויקרב פסח לשם פסח בכל מקום
שהוא ,ובכורות לשם בכורות בכל מקום שהן.

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

טעון גניזה

5

חק לישראל – פרשת מסעי יום ב'
ואע"פ שהן ממעטין בזמן אכילת הבכור,
שהבכור נאכל לשני ימים ולילה אחד ועכשיו
אין אוכלין אותו אלא עד חצות כזמן הפסח
ונמצאו מביאים קדשים לבית הפסול ,ר'
שמעון סבר שיכולין להביא קדשים לבית

הפסול .ורבנן פליגי עליה ואמרי ירעו כולן
עד שיסתאבו ויביא מעות בדמי היפה שבהן
כדאמרן בפסח שנתערב בזבחים  -ואין
הלכה כר' שמעון:

ומצָ א
ינו ,וְ הָ לַ ְך ּ ָ
ֲבורה ׁ ֶשאָ בַ ד ּ ִפ ְסחָ ּה ,וְ אָ ְמ ָרה ְלאֶ חָ ד ,צֵ א ּובַ ּקֵ ׁש ּ ְׁ
)ט ( ח ּ ָ
ושחוֹ ט ָעלֵ ּ
הוא אוֹ כֵ ל ִמ ּ ׁ ֶשלּ וֹ  ,וְ הֵ ם
ֲטוִ ,אם ׁ ֶשלּ וֹ נִ ְׁשחַ ט ִר ׁ
אשוֹ ןּ ,
חו וְ ׁ ָשח ּ
וְ ׁ ָשחַ ט ,וְ הֵ ם לָ ְק ּ
הוא
אוֹ ְכ ִלים ִע ּמוֹ ִמ ּ ׁ ֶשלּ וֹ  ,וְ ִאם ׁ ֶש ָּלהֶ ן נִ ְׁשחַ ט ִר ׁ
אשוֹ ן ,הֵ ם אוֹ ְכ ִלין ִמ ּ ׁ ֶש ָּלהֶ ן ,וְ ּ
ֲטו ְׁשנֵיהֶ ן
נִשחַ ט ִר ׁ
ָדוע אֵ יזֶה ֵמהֶ ן ְׁ
אוֹ כֵ ל ִמ ּ ׁ ֶשלּ וֹ  .וְ ִאם אֵ ינוֹ י ּ ַ
אשוֹ ן ,אוֹ ׁ ֶש ּ ׁ ָשח ּ
הוא אוֹ כֵ ל ִמ ּ ׁ ֶשלּ וֹ  ,וְ הֵ ם אֵ ינָם אוֹ ְכ ִלים ִע ּמוֹ  ,וְ ׁ ֶש ָּלהֶ ן יֵצֵ א ְלבֵ ית הַ ּ ְׂש ֵרפָ ה,
ְּכאֶ חָ דּ ,
ֲטו ָעלָ י .הָ לַ ְך
ופ ּ ִ
ְּ
או וְ ׁ ַשח ּ
טורין ִמ ַּלעֲ שׂ וֹ ת ּ ֶפסַ ח ׁ ֵשנִ י .אָ ַמר לָ הֶ ןִ ,אם אֵ חַ ְר ִּתי ,צְ ּ
אשוֹ ן ,הֵ ן אוֹ ְכ ִלין ִמ ּ ׁ ֶש ָּלהֶ ן,
חו וְ ׁ ָשחָ טוִ .אם ׁ ֶש ָּלהֶ ן נִ ְׁשחַ ט ִר ׁ
ּ ָ
ומצָ א וְ ׁ ָשחָ ט ,וְ הֵ ן לָ ְק ּ
למ ּ ׁ ֶשלּ וֹ  ,וְ הֵ ן אוֹ ְכ ִלין
הוא אוֹ כֵ ִ
הוא אוֹ כֵ ל ִע ּ ָמהֶ ן .וְ ִאם ׁ ֶשלּ וֹ נִ ְׁשחַ ט ִר ׁ
אשוֹ ןּ ,
וְ ּ
טו ְׁשנֵיהֶ ם ְּכאֶ חָ ד,
ָדוע אֵ יזֶה ֵמהֶ ם נִ ְׁשחַ ט ִר ׁ
ִמ ּ ׁ ֶש ָּלהֶ ן .וְ ִאם אֵ ינוֹ י ּ ַ
אשוֹ ן ,אוֹ ׁ ֶש ּ ׁ ָשחַ ּ
טור
הוא אֵ ינוֹ אוֹ כֵ ל ִע ּ ָמהֶ ן ,וְ ׁ ֶשלּ וֹ יֵצֵ א ְלבֵ ית הַ ּ ְׂש ֵרפָ הּ ,ופָ ּ
הֵ ן אוֹ ְכ ִלין ִמ ּ ׁ ֶש ָּלהֶ ן ,וְ ּ
אשוֹ ן .וְ ִאם אֵ ין
רו לוֹ  ,אוֹ ְכ ִלין ּ ֻכ ָּלם ִמן הָ ִר ׁ
ִמ ַּלעֲ שׂ וֹ ת ּ ֶפסַ ח ׁ ֵשנִ י .אָ ַמר לָ הֶ ן וְ אָ ְמ ּ
אשוֹ ןְׁ ,שנֵיהֶ ן יוֹ צְ ִאין ְלבֵ ית הַ ּ ְׂש ֵרפָ ה .לֹא אָ ַמר לָ הֶ ן
ָדוע אֵ יזֶה ֵמהֶ ן נִ ְׁשחַ ט ִר ׁ
י ַּ
רו לוֹ  ,אֵ ינָן אַ ח ֲָר ִאין זֶה לָ זֶה:
וְ לֹא אָ ְמ ּ

רע"ב ) -ט( צא ובקש  -את האבוד ושחוט
עלינו :אם שלו נשחט ראשון  -הואיל והם
אמרו לו שחוט עלינו על שלו הם נמנים,
ושלהם ישרף ,דפסח בלא בעלים הוא
ואוכלים כולם משלו :ואם שלהן נשחט ראשון
 הוא אוכל משלו ,שהרי לא נמנה על שלהן.והן אוכלין משלהן ,שהרי חזרו בהן מן האבוד
ומשכו ידיהן ממנו :והן אינן אוכלין עמו -
שמא שלהן נשחט ראשון ומשכו ידיהם מזה:
ושלהן יצא לבית השריפה  -שמא שלו נשחט
ראשון ואינן נמנין על השני :ופטורים מפסח
שני  -דממה נפשך ]בראשון[ ]באחד[ נמנו,
ואכילה לא מעכבא :אמר להן  -אותו היחיד
שהלך לבקש את האבוד ,אם אחרתי תמנוני
עמכם ושחטו עלי .והם לא אמרו לו שחוט

עלינו :הוא אוכל עמהן  -ושלו ישרף ,כיון
שהמנוהו על שלהן הרי נמשך מן הראשון
וחזר בו משליחותו :ושלו יצא לבית השריפה
 שמא שלהן נשחט ראשון ונמשך ]מבשלו,שהרי[ עשאן שלוחיו :ופטור מפסח שני -
דממה נפשך בראשון נמנה ,ואכילה לא
מעכבת :אמר להן  -שחטו עלי אם אחרתי:
ואמרו לו  -בקש ושחוט עלינו :יאכלו כולם
מן הראשון  -דהוא שלוחם והם שלוחיו :ואם
אין ידוע איזה ראשון שניהם ישרפו -
ופטורים מפסח שני :אין חייבין באחריות זה
לזה  -אין להם טענה זה על זה .אין חוששין
איזה ראשון ,אלא הוא אוכל משלו והן אוכלין
משלהן:

בו ִפ ְסחֵ יהֶ ן ,אֵ לּ ּו מוֹ ְׁש ִכין לָ הֶ ם אֶ חָ ד וְ אֵ לּ ּו מוֹ ְׁש ִכין לָ הֶ ן
ֲבורוֹ ת ׁ ֶש ּ ְ
נִת ָע ְר ּ
)י( ְׁש ּ ֵתי ח ּ
ְ
אֶ חָ ד ,אֶ חָ ד ֵמאֵ לּ ּו ָּבא לוֹ אֵ צֶ ל אֵ לּ ּו ,וְ אֶ חָ ד ֵמאֵ לּ ּו ָּבא לוֹ אֵ צֶ ל אֵ לּ ּו ,וְ כָ ך הֵ ם
הוא הַ ּ ֶפסַ ח הַ זֶּה ,י ֶָד ָ
נו,
ֵית ַעל ׁ ֶש ָּל ּ
נִמנ ָ
יך ְמ ׁש ּוכוֹ ת ִמ ּ ׁ ֶש ָּל ְך וְ ְ
נו ּ
אוֹ ְמ ִריםִ ,אם ׁ ֶש ָּל ּ
ְ
נִינו ַעל ׁ ֶש ָּלך .וְ כֵ ן חָ ֵמ ׁש
נו וְ נִ ְמ ּ
ינו ְמ ׁש ּוכוֹ ת ִמ ּ ׁ ֶש ָּל ּ
הוא הַ ּ ֶפסַ ח הַ זֶּה ,י ֵָד ּ
וְ ִאם ׁ ֶש ָּל ְך ּ
כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

6

חק לישראל – פרשת מסעי יום ב'
ש ָרה ,מוֹ ְׁש ִכין לָ הֶ ן אֶ חָ ד ִמ ָּכל
ש ָרה עֲ ָ ׂ
ֲבורוֹ ת ׁ ֶשלּ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ,וְ ׁ ֶשל עֲ ָ ׂ
ח ּ
ֲבורה ,וְ כֵ ן הֵ ם אוֹ ְמ ִרים:
ֲבורה וַ ח ּ ָ
ח ָּ
רע"ב ) -י( אלו מושכין להם אחד  -מן
הפסחים .ואלו מושכין להם אחד :אחד מבני
חבורה זו בא לו אצל חבורה זו ,ואחד מזו בא
לו אצל זו :וכך הם לאותו יחיד הבא אצלם:
אם שלנו הוא  -אותו הפסח שמשכנו אלינו
יפה בררנו את שלנו ,המשך ידך משלך והמנה
עמנו על שלנו :אם שלך הוא פסח זה  -הרי
אתה עליו וידינו משוכות משלנו ויהא לבני
חבורה האחרת ונמנינו על זה שלך .נמצא אם
החליפו הרי נמשכו כל החבורה משלהם
ונמנו על אותו שבררו .וכך אומרים בני
חבורה השניה ליחיד הבא אצלם .ועל כרחם
צריך אחד מאלו לבוא אצל אלו ולמנות
עמהן ,ולא אמרינן ימשכו אלו משלהן בכל
מקום שהוא ואלו משלהן ויחזרו וימנו אלו
על אחד ואלו על אחד ,משום דאמרינן
בברייתא בגמרא דאסור למשוך כל בני
החבורה מן הפסח ולהניחו בלא בעלים,
ושמא החליפו ורוצים למשוך מלפסחתם
ולימנות על אחר ,כשאמרו הרי ידינו משוכות

גמרא

משלנו הרי נותר פסח בלא בעלים מיד ,וזה
אסור .ועכשיו כשאחד מחבורה זו בא אצל
האחרת ממה נפשך אין כאן פסח בלא
בעלים ,אם יפה בררו להם הרי כל בני
חבורתו עליו חוץ מן האחד שפירש מהן ומשך
ידו ,ואם החליפו הרי הלך אחד מהם עם
פסחו ,וכשמשכו הנותרים ידיהם הימנו,
נשאר הוא עליו :וכן חמש חבורות של חמשה
חמשה  -בני אדם .שנתערבו פסחיהן .כל
חבורה וחבורה מושכין להם אחד מן
הפסחים ,חמשה אנשים שבכל חבורה וחבורה
]מתחלקין[ לחמשה פסחים ,אם החליפו לא
יהא כאן פסח שאין אחד מבעליו הראשונים
עליו :וכך הם אומרים  -כשנעשו עתה
החבורות החדשים אומריםן הארבעה לאחד,
אם שלך הוא פסח זה הרי ידינו ארבעתנו
מסולקות מארבעה פסחינו בכל מקום שהם
ונמנינו עמך ,וכן הוא ושלשה חוזרין ואומרין
לשני ,וכן הארבעה לכל אחד שבחבורה .וכל
חבורה וחבורה כן:

 -פסחים דף קו' ע"א

תנו רבנן זכור את יום השבת לקדשו זוכרהו על היין אין לי אלא ביום
בלילה מנין תלמוד לומר זכור את יום השבת לקדשו בלילה מניין אדרבה
עיקר קדושא בלילה הוא קדיש דכי קדיש תחלת יומא בעי לקידושי ותו
בלילה מנין תלמוד לומר זכור את יום תנא מיהדר אלילה וקא נסיב ליה
קרא דיממא הכי קאמר זכור את יום השבת לקדשו זוכרהו על היין
בכניסתו אין לי אלא בלילה ביום מנין תלמוד לומר זכור את יום השבת
ביום מאי מברך אמר רב יהודה בורא פרי הגפן רב אשי איקלע למחוזא
אמרו ליה ליקדיש לן מר קידושא רבה הבו ליה סבר מאי ניהו קידושא
רבה אמר מכדי כל הברכות כולן בורא פרי הגפן אמרי ברישא אמר בורא
פרי הגפן ואגיד ביה חזייה לההוא סבא דגחין ושתי קרי אנפשיה החכם
עיניו בראשו אמרי בני רבי חייא מי שלא הבדיל במוצאי שבת מבדיל
והולך בכל השבת כולו ועד כמה אמר רבי זירא עד רביעי בשבת כי הא
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דיתיב רבי זירא קמיה דרב אסי ואמרי לה רב אסי קמיה דרבי יוחנן ויתיב
וקאמר לענין גיטין חדא בשבתא תרי ותלתא בתר שבתא ארבע וחמשא
ומעלי יומא קמי שבתא אמר רב יעקב בר אידי אבל לא על האור אמר רב
ברונא אמר רב הנוטל ידיו לא יקדש אמר להו רב יצחק בר שמואל בר
מרתא אכתי לא נח נפשיה דרב שכחנינהו לשמעתתיה זמנין סגיאין הוה
קאימנא קמיה דרב זימנין דחביבא עליה ריפתא מקדש אריפתא זימנין
דחביבא ליה חמרא מקדש אחמרא:
רש"י על הגמרא
לקדשו  -משמע משעה שמתקדש היום :אין
לי אלא ביום  -לקמן פריך אדרבה ,עיקר
קדושא בלילה הוא ,דכניסתו היא קדושתו
קידושא רבא בורא פרי הגפן ,ואהכי קרי ליה
קידושא רבה דאכולהו קידושי אמרי לה:
ואגיד ביה  -האריך בו :עד רביעי בשבת -
אבל מרביעי ולהלן גבי שבת הבא מתחשב:
לענין גיטין  -אמר לה הרי זה גיטך על
מנת שתתני לי מאתים זוז אחר השבת או

זוהר

שאמר קודם השבת תתני לי :אבל לא על
האור  -אם לא בירך בורא מאורי האש
במוצאי שבת שוב אינו מברך :נטל ידיו לא
יקדש  -דקידושא מפסיק בין נטילה לאכילה,
והוי כהיסח הדעת ,ובעי נטילה אחריתי בתר
קידושא :דחביבא ליה ריפתא  -שהיה רעב
מקדש אריפתא ,אלמא לא בעי נטילה
אחריתי ,אלא מעיקרא משי ואכיל נהמא
דקידושא :דחביבא ליה חמרא  -שהיה צמא:

– תרומה דף קנז' ע"א

הוא ִמ ְד ָּבר,
ּ ָפ ִליג חַ ְר ָּבא .וְ לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח חַ ְר ָּבא ּ ַת ִ ּקיפָ א ְּבכָ ל ָע ְל ָמאַּ ,בר הַ ּ
מר )דברים ח'(
יה יִ שְׂ ָראֵ ל אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָהְּ ,כ ָמה ְ ּדאַ ְּת אָ ֵ
יה וְ תֻ ְק ּ ֵפ ּ
רו חֵ ילֵ ּ
ְ ּד ַתבְ ּ
ָ
הוא ַמ ְד ְּב ָראַ ׁ ,ש ְל ָטא ִס ְט ָרא אָ ח ֳָרא,
הַ ּמוֹ ִליכֲך ַּב ּ ִמ ְד ָּבר הַ ּגָ דוֹ ל וְ הַ ּנוֹ ָראְּ .בהַ ּ
יה ,אַ ְר ְּב ִעין ְׁשנִ ין .וְ ִאי יִ שְׂ ָראֵ ל
רו חֵ ילֵ ּ
לו יִ שְׂ ָראֵ ל ָעלֵ ּ
יה ,וְ ָת ְב ּ
ּובָ ַעל ָּכ ְרחֵ יהּ אַ זְ ּ
הוא ִס ְט ָרא אָ ח ֳָרא
ינון אַ ְר ְּב ִעין ְׁשנִ ין ,הֲ וָ ה ִמ ְת ַע ְּב ָרא הַ ּ
חו ז ַָּכ ִאין ְּב ִא ּ ּ
יִ ְׁש ּ ַת ְכ ּ
ְ
ינון זִ ְמנִ יןִ ,א ְת ּ ָת ּקַ ף
יה ְל ּ ְ
יזו לֵ ּ
ֵמ ָע ְל ָמאִ ּ ,
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ומ ְדקָ א אַ ְרגִּ ּ
הוא ָּכל ִא ּ ּ
יה:
ות ּ
הו ּ ַת ּ ָמן ְּתחוֹ ת ְר ׁש ּ ֵ
הוא ִס ְט ָרא אָ ָ
לו ּ ֻכ ְ ּל ּ
חֳרא ,וְ נ ְָפ ּ
הַ ּ
דכָ ל )עלמא(
יתא ִ ּדנְ ּ ָ
נותאּ ,גוֹ אֶ ְמצָ ִע ָ
ימ ּ ָ
יה ְ ּד ָרזָא ִ ּד ְמהֵ ְ
נות ּ
ול ָט ּ ֵ
)קנ"ז ע"ב( ׁש ּ ְ
קודה ְ ּ
יומא,
יהו ְּב ִק ּ ּ ָ
אַ ְר ָעא קַ ִ ּד ׁ ָ
ישאְּ ,בבֵ י ק ֶֹד ׁש הַ ּקָ ָד ִׁשים .וְ אַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּדהַ ְׁש ּ ָתא לָ או ִא ּ
אֲתר
ָ
ומזוֹ נָא וְ ִס ּפ ּוקָ א ִמ ּ ַת ּ ָמן נ ְָפקָ א ְל ֹכ ָּלאְּ ,בכָ ל
כותיהּ ָּכל ָע ְל ָמא ִא ְּתזַןְ ּ ,
ִּבזְ ּ ֵ
ְ
ישא,
ובגִ ין ַּכך ,אַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל הַ ְׁש ּ ָתא ְלבַ ר ֵמאַ ְר ָעא קַ ִ ּד ׁ ָ
יש ּובָ אְ ּ .
ִס ְט ָרא ִ ּד ׁ
כותא ְ ּדאַ ְר ָעאִ ,א ְׁש ְּתכַ ח ְמזוֹ נָא וְ ִס ּפ ּוקָ א ְלכָ ל ָע ְל ָמא .וְ ַעל
ִעם ָּכל ָ ּדא ֵמחֵ ילָ א ּוזְ ּ ָ
ְ
ָ
ֲשר נ ַָתן לָ ךַ .על
ָּדא ְּכ ִתיב )דברים ח( ּובֵ ַר ְכ ּ ָת אֶ ת יְ ָי אֱ לֹהֶ יך ַעל הָ אָ ֶרץ הַ ּטוֹ בָ ה א ׁ ֶ
הָ אָ ֶרץ הַ ּטוֹ בָ ה וַ ַ ּדאיּ ְ ,דהָ א ְּבגִ ינָהּ ְמזוֹ נָא וְ ִס ּפ ּוקָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ְּב ָע ְל ָמא:
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יה ְלאַ ְד ְּכ ָרא
יכ ִליןִ ,אית לֵ ּ
ינון ֵמ ְ
יה ּ ִ
ַמאן ְ ּד ִא ְתעֲ ָ ּדן ַעל ּ ָפתוֹ ֵר ּ
ומ ְת ַע ּנַג ְּב ִא ּ ּ
ישא ,וְ ַעל הֵ יכָ לָ א ְ ּד ַמ ְל ָּכא ְ ּדקָ א ִא ְתח ֲִריב.
דושה ְ ּדאַ ְר ָעא קַ ִ ּד ׁ ָ
ול ָדאֲגָ א ַעל ְק ּ ּ ׁ ָ
ְּ
ומ ְׁש ְּת ּיָא
הוא חֶ ְדוָ ה ּ ִ
יהו קָ א ִמ ְתעֲ צַ ב ַעל ּ ָפתוֹ ֵר ּ
ְּ
יהְּ ,בהַ ּ
יבו ְ ּד ִא ּ
הוא עֲ צִ ּ
ובגִ ין הַ ּ
ְ
ינון
ית ּ
הוא חָ ִׁשיב ָעלֵ יהּ ְּכ ִאלּ ּו ְּבנָה ּ ֵב ֵ
ְ ּד ַת ּ ָמןְ ּ ,
יהּ ,ובָ נָה ָּכל ִא ּ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
חולָ קֵ יהּ :
חַ ְר ּ ֵבי ְ ּדבֵ י ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא ,ז ַָּכאָ ה ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק יב'
)ט( כיון שהתחיל הקורא לקרות בתורה אסור לספר אפילו בדבר הלכה אלא הכל
שומעין ושותקין ומשימין לבם למה שהוא קורא שנאמר ואזני כל העם אל ספר התורה
ואסור לצאת מן הכנסת בשעה שהקורא קורא ומותר לצאת בין איש לאיש ומי שהוא
עוסק בתורה תמיד ותורתו אומנותו מותר לו לעסוק בתלמוד תורה בשעה שהקורא
קורא בתורה:
)י( מימות עזרא נהגו שיהא שם תורגמן מתרגם לעם מה שהקורא קורא בתורה כדי
שיבינו ענין הדברים והקורא קורא פסוק אחד בלבד ושותק עד שיתרגם אותו התורגמן
וחוזר וקורא פסוק שני ואין הקורא רשאי לקרות למתורגמן יותר מפסוק אחד:

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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