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חק לישראל – פרשת מסעי יום ה'
תורה -

במדבר פרק לג'

ֲנו ִ ּב ְקהֵ לָ ָתה:
עו ֵמ ִר ּסָ ה וַ ַיּח ּ
ֲנו ִ ּב ְקהֵ לָ ָתה) :כב( וַ יִ ּ ְס ּ
עו ֵמ ִר ּ ָסה וַ ַיּח ּ
)כב( וַ יִ ּ ְס ּ

)כב( וּנְ ָטל ּו ֵמ ִר ּ ָסה

ו ְּׁשרוֹ ִּב ְקהֵ לָ ָתה:

ֲנו ְ ּבהַ ר ׁ ָשפֶ ר:
ֲנו ְּבהַ ר ׁ ָ
עו ִמ ְּקהֵ לָ ָתה וַ יַ ּח ּ
שפֶ ר) :כג( וַ יִ ּ ְס ּ
עו ִמ ְ ּקהֵ לָ ָתה וַ ַיּח ּ
)כג( וַ יִ ּ ְס ּ

)כג( וּנְ ָטל ּו

ִמ ְקהֵ לָ ָתה ו ְּׁשרוֹ ְּבטו ָּרא ְד ׁ ָשפֶ ר:

ֲנו ַּבחֲ ָר ָדה:
עו ֵמהַ ר ׁ ָשפֶ ר וַ ַיּח ּ
)כד( וַ יִ ּ ְס ּ
עו מֵ הַ ר ׁ ָשפֶ ר וַ יַ ּח ּ
ֲנו ַּבח ֲָר ָדה) :כד( וַ יִ ּ ְס ּ

)כד( וּנְ ָטל ּו

ִמ ּטו ָּרא ְד ׁ ָשפֶ ר ו ְּׁשרוֹ ַּבח ֲָר ָדה:

ֲנו ְ ּב ַמ ְקהֵ לֹת:
עו ֵמ ֲח ָר ָדה וַ יַ ּח ּ
ֲנו ְּב ַמ ְקהֵ לֹת) :כה( וַ יִ ּ ְס ּ
עו ֵמח ֲָר ָדה וַ ַיּח ּ
)כה( וַ יִ ּ ְס ּ

)כה( וּנְ ָטל ּו

ֵמח ֲָר ָדה ו ְּׁשרוֹ ְּב ַמ ְקהֵ לוֹ ת:

חֲנו ְ ּב ָתחַ ת:
עו ִמ ּ ַמ ְקהֵ לֹת וַ יַ ּ ּ
ֲנו ְ ּב ָתחַ ת) :כו( וַ יִ ּ ְס ּ
עו ִמ ּ ַמ ְקהֵ לֹת וַ ַיּח ּ
)כו( וַ יִ ּ ְס ּ

)כו( וּנְ ָטל ּו

ִמ ּ ַמ ְקהֵ לֹוֹ ת ו ְּׁשרוֹ ְּב ָתחַ ת:

נביא

– ירמיה פרק ב' כה'-כט'

)כה( ִמנְ ִעי ַרגְ לֵ ְך ִמיָּחֵ ף
ָז ִרים וְ אַ ח ֲֵריהֶ ם אֵ לֵ ְך) :כה( מנעי רגליך מלאתחברא לעממיא ופומיך מלמפלח לטעות
וּגְ ו ֹרנ ְֵך

ֹאמ ִרי נוֹ אָ ׁש לוֹ א ִּכי אָ הַ ְב ִּתי
} ּוגְ רוֹ נ ְֵך{ ִמ ִּצ ְמאָ ה וַ ּת ְ

פלחי כוכביא ואמרת תבית מבתר פולחנך לא ארי רחימית לאתחברא לעממיא ובתר
פולחן טעותהון אהך:

ש ֵריהֶ ם
יש ּו ּ ֵבית יִ שְׂ ָראֵ ל הֵ ּ ָמה ַמ ְלכֵ יהֶ ם ָ ׂ
)כו( ְּכ ֹב ׁ ֶשת ּגַ ּנָב ִּכי יִ ּ ָמצֵ א ּ ֵכן ה ִֹב ׁ
הנֵיהֶ ם ּונְ ִביאֵ יהֶ ם) :כו( כבהתת גבר דמתחשיב מהימן ומשתכח גניב כן בהיתו בית
וְ ֹכ ֲ
ישראל אינון מלכיהון רברבהון וכהניהון ונביהון דשקרא:

)כז( אֹ ְמ ִרים לָ ֵעץ אָ ִבי אַ ּ ָתה וְ לָ אֶ בֶ ן אַ ְּת
נו:
קומה וְ הוֹ ִׁש ֵ
רו ּ ָ
וב ֵעת ָר ָע ָתם י ְ
פָ נִים ּ ְ
יע ּ
ֹאמ ּ
יְ ִל ְד ּ ָת ּ
ני

נו אֵ לַ י ע ֶֹרף וְ לֹא
נו{ ִּכי פָ ּ
}יְ ִל ְד ּ ָת ּ

)כז( אמרין לצלם אעא אבונא את
ולמה דמתעביד מן אבנא אמרין ליה את בריתנא ארי אחזרו בפולחני קדל ולא שויאו
דחלתי לקביל אפיהון וכעידן דבישתא אתיא עליהון כפרין בטעותהון ומודן קדמי
ואמרין רחים עלנא ופרוקנא:

)כח( וְ אַ יֵּה אֱ לֹהֶ ָ
יך
יו ֱאלֹהֶ ָ
ָע ֶר ָ
יך
יך הָ ּ

ָקומו ִאם יוֹ ִׁש ּ ָ
יעוך ְּב ֵעת ָר ָע ֶת ָך ִּכי ִמ ְס ּ ַפר
אֲשר ָעשִׂ ָ
ֶׁ
ית ָּל ְך י ּ ּ
הודה) :כח( ואן דחלתכון דעבדתון לכון יקומון אם יכלן למפרקכון
יְ ּ ָ

בעדן בישתכון ארי מנין קרויכון הואה דחלתכון דבית יהודה:
ש ְע ּ ֶתם ִּבי נְאֻ ם יְ הֹוָ ה) :כט( למא אתון מדמן למידן
יבו אֵ לָ י ּ ֻכ ְ ּלכֶ ם ּ ְפ ׁ ַ
)כט( לָ ּ ָמה ָת ִר ּ
לקבל פתגמי כולכון מרדתון במימרי אמר יי:

רש"י
)כה( מנעי רגלך מיחף  -זו היא מדתך כפרא
האוהבת לנוע נביאי אומרי' ליך מנעי עצמך
מעכו"ם שלא תלכי יחף בגולה ומנעי גרונך

מלמות בצמא ותאמרי על דברי הנביאים
נואש אין מיחוש נואשתי בדבריכם ,נואש
נוקליי"ר בלעז:
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חק לישראל – פרשת מסעי יום ה'
)כו( כי ימצ'  -בתחלה כשהוא נמצא גנב
והוא היה מוחזק נאמן כך ת"י:
)כז( ובעת רעתם יאמרו  -אלי קומה
והושיענו וכן ת"י ובעידן דבישתא אתיא
עליהון כפרין בטעותהון ומודן קדמי ואמרין
רחם עלנא ופרוקנא:

כתובים

)כח( מספר עריך היו אלהיך  -בכל עיר
ועיר אלוה אחר:
)כט( למה תריבו  -איך תבואו להתווכח
בריב ולומר לא חטאנו .כולכם פשעתם בי -
אף הצדיקים במשמע היינו דאמרי אינשי
בהדי הוצא לקיא כרבא:

 -תהילים פרק קז' לו'-מ'

נו ִעיר מוֹ ׁ ָשב:
)לו( וַ ּיוֹ ׁ ֶשב ׁ ָשם ְר ֵע ִבים וַ יְ כוֹ נְ ּ
בואָ ה) :לז( וזרע חקלין ונציבו כרמיא ועבדו
עו ְכ ָר ִמים וַ ּיַעֲ שׂ ּו ּ ְפ ִרי ְת ּ
שדוֹ ת וַ יִ ּ ְּט ּ
עו ָ ׂ
)לז( וַ יִ ּזְ ְר ּ
)לו( ואשרי תמן כפנים ואתקינו קרתא מיתבא:

פרי אבא:
)לח(
יזער:

ובהֶ ְמ ּ ָתם לֹא י ְַמ ִעיט:
וַ יְ בָ ְרכֵ ם וַ יִ ּ ְרבּ ּו ְמאֹ ד ּ ְ

)לח( וברכינון ויסגון לחדא ובעיריהון לא

ֹחו ֵמעֹצֶ ר ָר ָעה וְ ָיגוֹ ן:
טו וַ יּ ָׁש ּ
)לט( וַ יִ ּ ְמעֲ ּ
הו לֹא ָד ֶרךְ:
)מ( ׁשֹפֵ ְך בּ ּוז ַעל נְ ִד ִ
יבים וַ יּ ְַת ֵעם ְּבתֹ ּ

)לט( וכד חבו אזערו ואתמסכנו מן אניק בישתא ודוונא:
)מ( שדי בסרנותא על רברבניא

ואטעיאונון בלמא דלא אורחא:

רש"י
)לט( וימעטו וישוחו  -והם מתחלה היו
שוחין ומועטין מעוצר רעה ויגון:

משנה

– בכורות פרק ד'

לשים יוֹ ם.
)א( ַעד ַּכ ּ ָמה יִ שְׂ ָראֵ ל חַ יּ ִָבים ְל ִה ּטַ ּ ֵפל ַּב ְּבכוֹ רִּ .ב ְבהֵ ָמה ַד ּקָ הַ ,עד ְׁש ִׁ
לשה ח ֳָד ִׁשים .אָ ַמר לוֹ הַ כּ ֹהֵ ן
ּובַ ּגַ ּ ָסה ,ח ֲִמ ּ ִׁשים יוֹ םַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרַּ ,ב ַ ּד ּקָ ה ְׁש ׁ ָ
מום ,אָ ַמר לוֹ ּ ֶתן
ֵהו ִלי ,הֲ ֵרי זֶה לֹא יִ ְּתנוֹ לוֹ ִ .אם הָ יָה בַ ַעל ּ
ְּבתוֹ ְך זְ ַמן זֶה ְּתנ ּ
וב ְׁש ַעת הַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁשִ ,אם הָ יָה ָת ִמים ,אָ ַמר לוֹ ּ ֶתן ִלי
נו ,מֻ ּ ָתרִ ּ .
ִלי ׁ ֶשאוֹ ְכלֶ ּ ּ
מוםֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר
ׁ ֶשאַ ְק ִריבֶ ּ ּ
נו ,מֻ ּ ָתר .הַ ְּבכוֹ ר ֶנאֱכָ ל ׁ ָשנָה ְב ׁ ָשנָה ּ ֵבין ּ ָת ִמים ֵּבין ַּב ַעל ּ
ָ
נו ׁ ָשנָה ְב ּ ׁ ָשנָה:
)דברים טו(ִ ,ל ְפנֵי ה' ֱאלֹהֶ יך תֹ ְ
אכלֶ ּ ּ
רע"ב ) -א( להטפל בבכור  -להתעסק
בגידולו קודם שיתנהו לכהן :בדקה עד
שלשים יום ובגסה עד חמשים  -ובגמרא
ילפינן לה מדכתיב )שמות כב( מלאתך ודעמך
לא תאחר בכור בניך תתן לי ,וסמיך ליה כן
תעשה לשורך לצאנך ,ורמינן שורך המוקדם
במקרא למלאתך ודמעך שהוא מוקדם ,וצאנך
המאוחר לבכור בניך שהוא מאוחר ,ומלאתך
ודמעתך שהם הביכורים ,קרבים לחמשים

יום ,שהתבואה מבושלת בפסח ואין מביאין
בכורים עד עצרת דכתיב )שם כג( וחג הקציר
ביכורי מעשיך ,וכמו שאתה עושה למלאתך
ודמעך שאינך מביאם אלא לסוף חמשים יום,
כן תעשה לשורך שלא תביאנו עד חמשים יום.
וכדרך שאתה עושה לבכור בניך דכתיב ביה
)במדבר יח( ופדוייו מבן חודש תפדה ,כן
תעשה לצאנך שאל תביאנו עד שלשים יום:
בדקה שלשה חדשים  -לפי שטיפולה מרובה
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חק לישראל – פרשת מסעי יום ה'
ששיניה דקות ואינה יכולה לאכול עשב ואם
לא תהיה עם אמה ,תמות .ואין הלכה כר'
יוסי :לא יתנו לו  -דכיון דעל ישראל רמיא
ליטפל בו חמשים יום ואמר לו כהן בתוך זה
תנהו לי וארענו ,דומה כמי ששוכרו שהוא
מצילו מן הטורח על מנת שיתננו לו ולא
לכהן אחר ,ודומה לכהן המסייע בבית
הגרנות לדוש ולזרות כדי שיתנו לו התרומות,
ותניא כהנים ולויים המסייעים בבית הגרנות

אין נותנים להם תרומות ומעשרות .אבל אם
היה בעל מום ואמר לו תן לי שאוכלנו ,הואיל
וחזי ליה לא הוי ככהן המסייע בבית הגרנות:
בין תמים בין בעל מום  -בין בזמן המקדש
ובין עכשיו ,כל שנה דידיה רשאי לקיימו.
ובכור בעל מום ילפינן שהוא ניתן לכהן
ואוכלו במומו מדכתיב )שם( ובשרם יהיה לך,
לשון רבים ,אחד בכור תם ואחד בכור בעל
מום:

רע"ב ) -ב( כל שנים עשר חודש  -משנולד:
לאחר שנתו  -כגון בזמן הזה דצריך לקיימו

עד שיפול בו מום :אינו רשאי לקיימו אלא
עד שלושים יום  -מיום שנפל בו המום:

שר ח ֶֹד ׁשְ .לאַ חַ ר ְׁשנָתוֹ ,
מום ְּבתוֹ ְך ְׁשנָתוֹ  ,מֻ ּ ָתר ְלקַ יְ ּמוֹ ָּכל ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
)ב( נוֹ לַ ד לוֹ ּ
לשים יוֹ ם:
אֵ ינוֹ ַר ּ ׁ ַשאי ְלקַ יְ ּמוֹ אֶ ָּלא ַעד ְׁש ִׁ

הודה ַמ ִּתירַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר,
מומוֹ ַ ,ר ִּבי יְ ּ ָ
)ג( הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט הַ ְּבכוֹ ר ּ ַ
ומ ְראֶ ה אֶ ת ּ
סור:
הוא נִ ְׁשחַ ט ׁ ֶשלּ ֹא ַעל ּ ִפי מֻ ְמחֶ ה ,אָ ּ
הוֹ ִאיל וְ ּ
רע"ב ) -ג( ר' יהודה מתיר  -במומין
שבעין מודה ר' יהודה דאסור ,מפני שהן
משתנים לאחר מיתה שמפני צער מיתה העין
משתנה ,ואע"ג דהשתא מתחזי מום קבוע ,אי
הוה חזי ליה מחיים הוה מתחזי עובר .ולא

שרי אלא במומין שבגוף שאינן משתנים .ור'
מאיר סבר ,גזרינן מומין שבגוף שאינן
משתנים אטו מומין שבעין שהן משתנים.
והלכה כר' מאיר:

יש ֵּלם
)ד( ִמי ׁ ֶשאֵ ינוֹ מֻ ְמחֶ ה וְ ָראָ ה אֶ ת הַ ְּבכוֹ ר וְ נִ ְׁשחַ ט ַעל ּ ִפיו ,הֲ ֵרי זֶה יִ ּקָ בֵ ר ,וִ ׁ ַ
ִמ ֵּביתוֹ ּ ָ .דן אֶ ת הַ ִ ּדין ,זִ ָּכה אֶ ת הַ חַ ּיָב וְ ִח ֵיּב אֶ ת הַ זּ ַַּכאיִ ,ט ּ ֵמא אֶ ת הַ ּ ָטהוֹ ר וְ ִטהֵ ר
יש ֵּלם ִמ ּ ֵביתוֹ  .וְ ִאם הָ יָה מֻ ְמחֶ ה ְלבֵ ית ִ ּדין,
שה ָעשׂ ּוי וִ ׁ ַ
אֶ ת הַ ּ ָט ֵמאַ ,מה ּ ׁ ֶש ָע ָ ׂ
שה ְבפָ ָרה ׁ ֶשנִּ ְּטלָ ה הָ אֵ ם ׁ ֶש ָּל ּה ,וְ הֶ אֱ ִכילָ ּה ַר ִּבי ַט ְרפוֹ ן
טור ִמ ְ ּל ׁ ַש ֵּלםַ .מעֲ ֶ ׂ
ּ ָפ ּ
ירוהָ  .אָ ַמר ּתוֹ דוֹ ס הָ רוֹ פֵ א ,אֵ ין ּ ָפ ָרה
לַ ְּכלָ ִביםּ ,ובָ א ַמעֲ ֶׂשה ִל ְפנֵי חֲכָ ִמים וְ ִה ִּת ּ
ירה יוֹ צְ אָ ה ֵמאֲלֶ ְּכסַ נְ ְ ּד ִריָּא ַעד ׁ ֶשהֵ ם חוֹ ְת ִכין אֶ ת הָ אֵ ם ׁ ֶש ָּל ּהִּ ,ב ְׁש ִביל ׁ ֶשלּ ֹא
וַ חֲזִ ָ
ָ
ֵתלֵ ד .אָ ַמר ַר ִּבי טַ ְרפוֹ ן ,הָ ְלכָ ה חֲמוֹ ְרך ַט ְרפוֹ ן .אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אַ ,ר ִּבי
טור
טור אַ ּ ָתהֶ ׁ ,שאַ ּ ָתה מֻ ְמחֶ ה לבֵ ית ִ ּדין ,וְ כָ ל הַ ּמֻ ְמחֶ ה ְלבֵ ית ִ ּדין ּ ָפ ּ
ַט ְרפוֹ ןָ ּ ,פ ּ
ִמ ְ ּל ׁ ַש ֵּלם:
רע"ב ) -ד( מומחה  -הוא שנטל רשות מן
הנשיא או מבית דין של ארץ ישראל להתיר
בכורות .ואע"ג דבעלמא מי שלמד בתורה
]שבכתב ו[ שבעל פה ויודע לסבור ולהקיש
ולהבין דבר מתוך דבר הוא הנקרא מומחה,
וכשהוא ניכר וידוע ויצא טבעו אצל אנשי
דורו הוא מומחה לרבים ,והוא יכול לדון
יחידי ,ואע"ג דלא נקט רשותא מראש גולה,
לענין היתר בכורות אינו קרוי מומחה ,ואינו
יכול להתיר בכורות אלא אחר שיטול רשות

מבית דין הסמוכין בארץ ישראל .ואין רשות
ראש הגולה מועיל ביה :וישלם מביתו -
וכשהוא משלם לכהן נותן רביע דמיו אם היא
בהמה דקה ,וחצי דמיו אם היא גסה .ומשום
הכי משלם מחצה ,דממון המוטל בספק
חולקים דאיכא למימר אפסדיה דאי לא הוה
שרי ליה האי הוה אתי מומחה גמור ושרי ליה
והוה אכיל ליה ,והשתא בעי קבורה ,ואיכא
למימר לאו מידי אפסדיה דדילמא לא הוה
ביה מומא ומומחה גמור לא הוה שרי ליה
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ושמא לא הוה נפיל ביה ם יש בה בנותן
טעלעולם עד שימות .והאי דלא משלם פלגא
לדקה כמו לגסה ,מפני שיש טורח גדול לגדל
בהמה דקה וזה שהתיר הבכור הצילו לכהן מן
הטורח הגדול שהיה לו להטפל בו ,דשמא אם
הראהו לאחר לא היה מתירו והיה לו בו
טיפול מרובה עד שיפול בו מום ,להכי נגעו
בה דלא משלם אלא רביע .ורמב"ם פירשה
בענין אחר .וזה עיקר :מה שעשה עשוי
וישלם מביתו  -למאן דאין דינא דגרמי חייב
לשלם מביתו בשביל שגרם הפסד לחברו.
ומאן דלא דאין דינא דגרמי ,מפרש מתניתין

דוקא שנשא ונתן ביד ,זיכה את החייב
משכחת לה כגון שהיה לו משכון למלוה וזה
פטר את הלוה ונטל את המשכון בידו מיד
המלוה והחזירו ללוה .וטימא את הטהור נמי
משכחת לה שנשא ונתן ביד כגון שהביאו לפניו
טהרות לישאל עליהן ואמר טמאות הן ונטל
שרץ אחד והגיעו בהן כדי שלא יה בהן עוד
ספק ויעמדו דבריו .וטיהר את הטמא כגון
שלקח פירות טהורות ועירבן עם פירות אלו
שטיהר הוא שלא כדין וטימאן :ואם היה
מומחה לבית דין  -שנטל רשות מבית דין:

)ה( הַ ּנוֹ טֵ ל שְׂ כָ רוֹ ִל ְהיוֹ ת רוֹ אֶ ה ְבכוֹ רוֹ ת ,אֵ ין ׁשוֹ ח ֲִטין ַעל ּ ִפיו ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן הָ יָה
ירו לוֹ חֲכָ ִמים ִל ְהיוֹ ת נוֹ טֵ ל אַ ְר ָּב ָעה ִא ּ ָסרוֹ ת
מֻ ְמחֶ ה ְּכ ִאילָ א ְבי ְַבנֶהֶ ׁ ,ש ִה ִּת ּ
מום:
ְּב ְבהֵ ָמה ַד ּקָ ה ,וְ ִׁש ּ ׁ ָשה ַּב ּגַ ּ ָסהֵ ּ ,בין ּ ָת ִמים ּ ֵבין ַּב ַעל ּ
רע"ב ) -ה( אין שוחטין על פיו  -דדילמא
משום אגרא קא שרי ליה :כאילא  -שם חכם
הדר ביבנה .וחסיד היה ולא נחשד בכך .ובין
אמר להו תמים ובין אמר להו בעל מום היה
נוטל כל שכרו :ארבעה איסרות בבהמה דקה
ובגסה ששה  -גסה נפשי טרחא להשליכה
לארץ ולכפותה ולבדוק מומה הלכך שכרה
מרובה :בין תמים בין בעל מום  -ואע"ג

דכי אמר ליה תם הוא לא אהני ליה ולא מידי
נוטל שכרו ,דאי לא שקיל אגרא אתו
למחשדיה כי אמר בעל מום הוא .ומכאן דן
הרמב"ם על השוחטים לרבים ,שראוי להם
או שלא יטלו שכר כלל ,או שיטלו שכר על
הנמצאות נבילה או טריפה כמו על הנמצאות
כשרה ,דומיא דרואי בכור:

ולקַ ֵ ּד ׁש,
דותיו ְּבטֵ ִליןְ .להַ ּזוֹ ת ּ ְ
)ו( הַ ּנוֹ טֵ ל שְׂ כָ רוֹ לָ דּוןִּ ,דינָיו ְּבטֵ ִליםְ .להָ ִעידֵ ,ע ּ ָ
רומתוֹ ,
הו ִמ ְּת ּ ָ
ימיו ֵמי ְמ ָע ָרה וְ אֶ פְ רוֹ אֵ פֶ ר ִמ ְקלֶ הִ .אם הָ יָה ֹכהֵ ן וְ ִט ּ ְמאָ ּ
ֵמ ָ
ומ ְׁשקוֹ וְ סָ כוֹ  .וְ ִאם הָ יָה זָקֵ ןַ ,מ ְר ִּכיבוֹ ַעל הַ חֲמוֹ ר .וְ נוֹ תֵ ן לוֹ שְׂ כָ רוֹ
ַמאֲ ִכילוֹ ּ ַ
ַּכ ּפוֹ ֵעל:
רע"ב ) -ו( הנוטל שכר לדון דיניו בטלים
 דכתיב )דברים ד( ראה למדתי אתכםחוקים ומשפטים כאשר צוני ה' ,מה אני בכנם
אף אתם בחנם .וברבני אשכנז ראיתי
שערוריה בדבר זה ,שלא יבוש הרב הנסמך
ראש ישיבה ליטול עשרה זהובים כדי להיות
חצי שעה על כתיבת ונתינת גט אחד ,והעדים
החותמים על הגט שני זהובים או זהוב לכל
הפחות לכל אחד .ואין זה הרב בעיני אלא
גזלן ואנס ,לפי שהוא יודע שאין נותנים
בעירו גט שלא ברשותו ,ונותן הגט בעל כרחו
צריך שיתן לו כל חפציו .וחושש אני לגט ]זה[
שהוא פסול ,דהא תנן במתניתין הנוטל שכר

לדון ,דיניו בטלין .להעיד ,עדותו בטילה:
להזות  -ממי חטאת על טמא מת :לקדש -
לערב אפר חטאת במים חיים אל כלי :אפר
מקלה  -אפר כירה קרויה אפר מקלה,
כלומר אפר בעלמא שאין בה קדושה :אבל
אם היה  -זה רואה הבכורות ,או זה הדיין,
או העד ,או המקדש ,כהן ,והעבירו המוליכו
עמו במקום טומאה וטמאהו מתרומתו,
ומפסידו שצריך לקנות חולין ולאכול .ודמי
חולין יקרים מדמי תרומה ,שהחולין ראויין
לכל ,ותרומה אינה ראויה אלא לכהנים
טהורים :מאכילו  -זה המוליכו .ומשקהו
וסכו :ונותן לו שכרו כפועל  -אם היה רגיל
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במלאכה כבדה וקשה ומרויח בה הרבה,
אומדים כמה אדם כזה רוצה ליטול פחות
ממה שהיה מרויח במלאכה כבדה ולהתעסק
במלאכה זו שהיא קלה ,וכך נותן לו .וכן

מותר לכל דיין ליטול שכר בטלה כשהבטלה
ניכרת ומפורסמת ,ולוקח משני בעלי הדין
בשוה .ויותר מזה אסור:

שר צְ בָ ִאים וְ לֹא עוֹ רוֹ ת ׁ ֶשאֵ ינָן
נו ְּב ַ ׂ
)ז( הֶ חָ ׁש ּוד ַעל הַ ְּבכוֹ רוֹ ת ,אֵ ין לוֹ ְק ִחין ִמ ּ ֶמ ּ ּ
נו עוֹ רוֹ ת ׁ ֶשל נְ קֵ בָ ה ,וְ אֵ ין לוֹ ְק ִחין
בודיןַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
עֲ ּ ִ
יעזֶר אוֹ ֵמר ,לוֹ ְק ִחים ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ובגָ ִדים:
ווי ּ ְ
נו ָט ּ
נו צֶ ֶמר ְמ ּ ֻל ָּבן וְ צוֹ ִאי ,אֲבָ ל לוֹ ְק ִחין ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ִמ ּ ֶמ ּ ּ
רע"ב ) -ז( החשוד על הבכורות  -כהן
החשוד להטיל מום בבכור :בשר צבאים -
שאדום הוא ומחליף בבשר עגל .וזמנין דמזבן
בכור עגל תמים ואומר שבשר צבי הוא דאין
לחוש לבכורה :ולא עורות שאינן עבודים -
אבל עבודים זבנינן מניה ,דאי איתא דבכור
הוה לא הוה טרח ביה ,סבר ,שמעי בי רבנן
ומפסדי ליה מינאי :לוקחים ממנו עורות של
נקבה  -דמידע ידיעי .ותנא קמא דאסר
סבר ,דילמא חתך לזכרותיה ועביד ביה כמין
נקבות ,וכי משיילי ליה מה חיתוך זה
שבמקום נקבות ,אומר עכברים אכלוהו .ואין
הלכה כר' אליעזר :מלובן וצואי  -פירשו

בגמרא ,דמלובן מצואי קאמר ,כלומר מרוחץ
מצואתו .ולא אמרינן אי דבכור הוא לא
מפסיד טרחיה ולא מלבן ליה דסבר שמעי
רבנן ומפסדי ליה מינאי ,דכיון דטרחיה זוטא
הוא טרח ומלבן ליה ולא קפיד עליה :אבל
לוקחין ממנו טווי ובגדים  -דאי דבכור הוא,
כולי האי לא טרח בהו ,דקפיד אטרחיה
דילמא מפסדי ליה מניה :טווי ובגדים  -לאו
בגדים ממש קאמר ,דהשתא טווי גרידא
לוקחין ממנו ,בגדים ארוגים מבעיא ,אלא
בגדים היינו לבדים עשויים מצמר שאינן
טוויין:

נו ְפ ְׁש ּ ָתן וַ א ֲִפלּ ּו סֶ ֶרק ,אֲבָ ל לוֹ ְק ִחין
)ח( הֶ חָ ׁש ּוד ַעל הַ ְׁש ִב ִ
יעית אֵ ין לוֹ ְק ִחין ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ווי וְ אָ ִריג:
נוי ָט ּ
ִמ ּ ֶמ ּ ּ
רע"ב ) -ח( החשוד על השביעית  -לזרוע
או לעשות סחורה בספיחי שביעית :סרק -
מתוקן במסרק .דכיון דטרחיה זוטא לא
קפיד :אריג  -לאו אריג ממש ,דהשתא טווי

שרי ,אריג מבעיא ,הרי בא לכלל טווי קודם
לכן ,אלא אריג היינו כעין שרשרות שעושין
מפשתן שלא נטוה מעולם:

נו ֲא ִפלּ ּו ַמיִ ם אוֹ
)ט( הֶ חָ ׁש ּוד ִל ְהיוֹ ת מוֹ כֵ ר ְּת ּ ָ
רומה ְל ׁ ֵשם חֻ ִ ּלין ,אֵ ין לוֹ ְק ִחין ִמ ּ ֶמ ּ ּ
רומוֹ ת
הודהַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,כּ ֹל ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ זִ ּקַ ת ְּת ּ
ֶמלַ חּ ִ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי יְ ּ ָ
נו:
ּ ַ
ומ ַעשְׂ רוֹ ת ,אֵ ין לוֹ ְק ִחין ִמ ּ ֶמ ּ ּ
רע"ב ) -ט( אפילו מים ומלח  -ומשום
קנס :כל שיש בו זיקת תרומות  -כל דבר
שתרומה נוהגת בו .וכל ,לאתויי קרבי דגים

שמערבין בהן שמן זית ,שיש בו זיקת תרומה.
והלכה כר' שמעון:

יעית ,אֵ ינוֹ חָ ׁש ּוד ַעל הַ ּ ַמ ַעשְׂ רוֹ ת .הֶ חָ ׁש ּוד ַעל הַ ּ ַמ ַעשְׂ רוֹ ת,
)י( הֶ חָ ׁש ּוד ַעל הַ ּ ְׁש ִב ִ
יעית .הֶ חָ ׁש ּוד ַעל ֶזה וְ ַעל זֶה ,חָ ׁש ּוד ַעל הַ ּ ָטהֳ רוֹ ת .וְ י ֵׁש
אֵ ינוֹ חָ ׁש ּוד ַעל הַ ּ ְׁש ִב ִ
הוא חָ ׁש ּוד ַעל הַ ּ ָטהֳרוֹ ת ,וְ אֵ ינוֹ חָ ׁש ּוד לֹא ַעל זֶה וְ לֹא ַעל זֶה .זֶה הַ ְּכלָ לָּ ,כל
ׁ ֶש ּ
הֶ חָ ׁש ּוד ַעל הַ ָ ּדבָ ר ,לֹא ָדנוֹ וְ לֹא ְמ ִעידוֹ :
רע"ב ) -י( אינו חשוד על המעשרות -
ולוקחים ממנו תבואה בשאר שני השבוע ואין
מעשרין מהן ודאי אלא דמאי .וטעמא דחשוד

על השביעית אין חשוד על המעשרות ,וחשוד
על המעשרות אין חשוד על השביעית ,לפי
שיש בכל אחד מהן חומר שאינו בחברו.
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שביעית אינה צריכה להאכל לפנים מחומת
ירושלים ,ומעשר שני אינו נאכל אלא לפנים
מן החומה ,הלכך איכא דחמיר ליה עונש
מעשר מעונש שביעית .ומעשר אית ליה
פדיון ,ושביעית כיון שנאסרה אין לה פדיון,
הלכך איכא דחמיר עליה שביעית ממעשר:

גמרא

החשוד על זה ועל זה  -כיון דחשוד
אדאורייתא ,כל שכן דחשוד על הטהרות,
דמדרבנן הוא שיהא אדם אוכל חולין בטהרה:
ויש שחשוד על הטהרות  -דרבנן .ואינו
חשוד לשביעית ולמעשרות .דמאן דחשוד
אדרבנן לא חשוד אדאורייתא:

– בכורות דף כט' ע"א

הנוטל שכר להיות רואה את הבכורות גמרא מאי טעמא האי נפיש טירחיה
והאי לא נפיש טירחיה :בין תם ובין בעל מום :בשלמא בעל מום משום
דקא שרי ליה אלא תם אמאי דאם כן אתי למיחשדיה ואמרי האי בעל מום
תם הוא והאי דקא שרי ליה משום אגרא אי הכי תם נמי אמרי בעל מום
הוא והאי דלא קשרי ליה סבר כי היכי דלשקול אגריה זימנא אחריתי חד
זימנא תקינו ליה רבנן תרי זימני לא תקינו ליה רבנן:
הנוטל שכרו לדון דיניו בטילים גמרא מנהני מילי אמר רב יהודה אמר רב
דאמר קרא ראה למדתי אתכם וגו' מה אני בחנם אף אתם בחנם תניא נמי
הכי כאשר צוני ה' אלהי מה אני בחנם אף אתם בחנם ומנין שאם לא מצא
בחנם שילמד בשכר תלמוד לומר אמת קנה ומנין שלא יאמר כשם
שלמדתיה בשכר כך אלמדנה בשכר תלמוד לומר אמת קנה ואל תמכור:
להזות ולקדש מימיו מי מערה אפרו אפר מקלה :ורמינהו המקדש במי
חטאת באפר חטאת הרי זו מקודשת אף על פי שהוא ישראל אמר אביי לא
קשיא כאן בשכר הבאה ומלוי כאן בשכר הזאה וקידוש דיקא נמי דקתני
הכא להזות ולקדש והתם קתני המקדש במי חטאת ובאפר חטאת שמע
מינה:
רש"י על הגמרא
מאי טעמא  -לדקה ד' איסרות ולגרה ששה:
גסה נפיש טירחיה  -להשליכו לארץ לכפותו
ולראות מומו :אלא תם  -כי אמר להו מום
עובר הוא אמאי שקיל אגרא הא לא מהני
ליה מידי דמיסר קאסר ליה :דא"כ  -דלא
שקיל אגרא אתי למיחשדיה כי אמר בעל מום
הוא :תרי זימני לא תקינו ליה רבנן  -דכי
הוה אמר תם הוא הוה שקיל אגריה וכי
מייתי ליה לקמיה כמה זימנין לא שקיל מידי
הלכך ליכא חשדא :מנא ה"מ  -דאין נוטלין
שכר על הוראה ותלמוד תורה שילמד :אמת

 תורה :הרי זו מקודשת  -אלמא יכול ליתןשכר דאי לא במאי מקדש להו :אע"פ שהוא
ישראל  -ואפי' זה ישראל דכהנים רגילין
בהזאה ובקידוש :שכר הבאת האפר  -שילך
ממקום רחוק לירושלים להביא האפר :ושכר
מילוי המים  -מצי למישקל דאגר טירחיה
שקיל ולא הכשר המצוה :כאן שכר הזאה
וקידוש  -שהיא היא הכשר מצוה לא שקיל:
במי חטאת  -דמשמע מילוי המים ובאפר
איכא לאוקמא בהבאת אפר:

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

טעון גניזה

7

חק לישראל – פרשת מסעי יום ה'
זוהר

– בשלח דף נה' ע"ב

קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
יה ְלבַ ר נ ָׁש ְל ַרח ֲָמא ,לֵ יהּ ְל ּ ְ
ר' יֵיסָ א ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמרַּ ,כ ּ ָמה ִאית לֵ ּ
ְ
ימותא.
הוא) ,אלא( )כמה( ְר ִח ּ ָ
ולחָ נָא ְל ּ ְ
יה ּפ ּ ְ
הואּ ְ ,דהָ א לֵ ית לֵ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
יה ְל ּ ְ
ארי לֵ ּ
ימותא ,קָ ֵ
ולחָ נָא ִּב ְר ִח ּ ָ
יה ,וְ ָע ִביד ּפ ּ ְ
וְ כָ ל ַמאן ְ ּד ָר ִחים לֵ ּ
ימנָא הָ נִ י ְק ָראֵ יֵ ,רעֲ ָך וְ ֵר ַע אָ ִב ָ
יך אַ ל ּ ַתעֲ זוֹ ב.
ימאִ .אי הָ ִכיְּ ,ב ָמאי אוֹ ִק ְ
הוא ְר ִח ָ
ּ
וכ ִתיב )משלי כה( הוֹ קַ ר ַרגְ ְל ָך ִמ ּ ֵבית ֵר ֶעךָ:
ְּ
מוהָ חַ ְב ַר ּיָיא ,הַ אי ְק ָרא )ס"א בעולות ושלמים והאי בחטאות ואשמות וכתיב
אֶ ָּלא הָ א ּ ְ
אוק ּ
וכו'( ְּבעוֹ לוֹ ת ְּכ ִתיב .הַ ְׁש ּ ָתאֵ ,רעֲ ָך וְ ֵר ַע אָ ִב ָ
יה,
יך אַ ל ּ ַתעֲ זוֹ בְ ,ל ִמ ְפלַ ח לֵ ּ
קודוֹ י .אַ ל ּ ַתעֲ זוֹ ב וַ ַ ּדאי .וְ הָ א ְ ּד ִא ְּת ַמר הוֹ קַ ר ַרגְ ְל ָך
יהְ ּ ,
ול ִא ְת ַ ּד ְּבקָ א ֵּב ּ
ְּ
ול ֶמ ְע ַּבד ּ ִפ ּ ּ
ְ
ְ
ָ
ָ
ִמ ֵּבית ֵר ֶעךְּ .כלוֹ ַמר הוֹ קַ ר יִ צְ ְרךּ ְ ,דלָ א יִ ְר ּ ַתח לָ ק ְֳבלָ ך ,וְ לָ א יִ ְׁשלוֹ ט ָּבך ,וְ לַ א
ישא,
הורא אַ ח ֲָראִ .מ ּ ֵבית ֵר ֶע ָךַ ,מאן ּ ֵבית ֵר ֶע ָךּ ָ .דא נִ ְׁש ְמ ָתא קַ ִ ּד ׁ ָ
ּ ַתעֲ בֵ יד ִה ְר ּ ָ
ְ ּדאָ ִעיל ָּב ּה ֵרעֶ ָך וְ יָהָ בָ ּה ְּבגַ וָ ּךְ:
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה ְּב ֹכ ָּלאְּ ,כ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב,
הואְ ,ל ַרח ֲָמא לֵ ּ
יך
ולחָ נָא ְ ּד ּ ְ
וְ ַעל ָ ּדא ּפ ּ ְ
ּ
ָ
מו ַעל י ּ ַָמא,
וֵהוּ ְ ,דכָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל חָ ּ
)דבהם ו( וְ אָ הַ ְב ּ ָת אֶ ת יְ ָי' אֱ לֹהֶ יך .זֶה אֵ ִלי וְ אַ נְ ּ
עוב ֵרי ְ ּד ִב ְמ ֵעי ִא ּ ְמהוֹ ן ,הֲ ווֹ חָ ָמאן
ינון ּ ָּ
ַמה ְ ּדלָ א חָ ָמא יְ חֶ זְ קֵ אל נְ ִביאָ ה ,וַ א ֲִפילּ ּו ִא ּ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ֵהו אֱ לֹהֵ י אָ ִבי
ומ ׁ ַש ְּבחָ ן ְל ּ ְ
ְּ
הו הֲ ווֹ אַ ְמ ִרין זֶה אֵ ִלי וְ אַ נְ ו ּ
הוא ,וְ כֻ ְ ּל ּ
יך ּ
הוְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר ֱאלֹהֵ י אַ בְ ָרהָ ם:
וַ אֲ רוֹ ְמ ֶמנְ ּ
הוא.
הוּ ְ ,דהָ א ֱאלֹהֵ י אַ בְ ָרהָ ם ְל ֵע ָּ
אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ סֵ יִ ,אי הָ ִכי ַ
ילא ּ
אֲמאי וַ ֲארוֹ ְמ ֶמנְ ּ
ְ
הו ְּב ֹכ ָּלא,
יהֲ ,א ִפילּ ּו הָ ִכי ִאצְ ְט ִריך ,וְ ֹכ ָּלא חַ ד ִמ ָּלה ,וַ אֲרוֹ ְמ ֶמנְ ּ
אָ ַמר לֵ ּ
הוא ּ ֻפ ְלחָ נָא ִע ָּלאָ ה
ְלאַ ְכ ְללָ אַ ,מאן ְ ּדי ַָדע ְל ַיח ֲָדא ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
ישא ַר ָּבאּ ְ ,דהָ א ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא:
ְ ּד ּ ְ
יך ּ
אריְּ ,כ ִתיב )ישעיה נב( קוֹ ל
יה ְ ּדר' ִׁש ְמעוֹ ן ,וְ הּוא קָ ֵ
הודה הֲ וָ ה י ִָתיב קָ ֵמ ּ
ר' יְ ּ ָ
ְ
ְ
ינון
ינון צוֹ פַ יִ ך .אֶ ָּלא ִא ֵּלין ִא ּ ּ
ֵנו .קוֹ ל צוֹ פַ יִ ךַ ,מאן ִא ּ ּ
או קוֹ ל יַחְ ָ ּדיו יְ ַר ּנ ּ
צוֹ פַ יִ ְך נָשְׂ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
או
ית ּ
הואְ ,ל ִמ ְבנֵי ֵּב ֵ
ימ ַתי יְ ַרחֵ ם ּ ְ
ִּד ְמצָ פָ אן ,אֵ ָ
או קוֹ ל ,יִ ּ ְׂש ּ
יה .נָשְׂ ּ
יך ּ
יה ַעל
או קוֹ ל .אֶ ָּלאָּ ,כל ַּבר נ ָׁש ְ ּדבָ כֵ י ,וְ אָ ִרים קַ לֵ ּ
קוֹ ל ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
יהַ ,מאי נָשְׂ ּ
ְ
ֵנו .וְ זָכֵ י
יתיהּ ְ ּד ּ ְ
חָ ְר ַּבן ֵּב ֵ
הוא ,זָכֵ י ְל ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב ְלבָ ַתר יַחְ ָ ּדיו יְ ַר ּנ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ותא:
יה ְּביִ ּ ׁש ּובָ א ְּבחֶ ְדוָ ָ
ֱמי לֵ ּ
ְל ֵמח ֵ
יהַ ,מאי ְּב ׁש ּוב יְ ָי' צִ ּיוֹ ן
ְּב ׁש ּוב יְ ָי צִ ּיוֹ ן) ,אמר ליה( ְּב ׁש ּוב יְ ָי אֶ ל צִ ּיוֹ ן ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
וכנֶסֶ ת
רושלַ ם ְל ַת ּ ָתאְ ּ ,
אֶ ָּלא ְּב ׁש ּוב יְ ָי צִ ּיוֹ ן וַ ַ ּדאיָ ּ .תא ֲחזֵיְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ְתח ֲִריב יְ ּ ׁ ָ
יהְּ ,בגִ ין
קֳבלֵ ּ
יה לָ ְ
ישא ְלצִ ּיוֹ ן ,וְ אַ נְ גִ יד לֵ ּ
יִ שְׂ ָראֵ ל ִא ְת ְּת ָרכַ ת ,סָ ִליק ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
ִּד ְכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל )ויקרא ע"ה( ִא ְת ְּת ָרכַ ת) .השתא דאתגליא כנסת ישראל סליק ליה לגביה( וְ כַ ד
יה,
ישא ְלצִ ּיוֹ ן ְלאַ ְת ֵר ּ
ֵתוב ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
ִּת ְתהַ ָ ּדר ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ְלאַ ְת ָר ּהְּ ,כ ֵדין י ּ
ימר ,זֶה
וכ ֵדין זְ ִמינִ ין יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ֵמ ָ
הוא ְּב ׁש ּוב יְ ָי' צִ ּיוֹ ןְ ּ .
ְל ִאזְ ַ ּדוְ ּ וגָ א חַ ד ְּבחַ ד ,וְ ָדא ּ
ועתוֹ
יש ּ ָ
ועתוֹ ִּ ,ב ׁ
יש ּ ָ
ינו לוֹ נָגִ ילָ ה וְ נִ שְׂ ְמחָ ה ִּב ׁ
הוְ ּ .
וכ ִתיב ,זֶה יְ ָי' ִקוִ ּ ּ
אֵ ִלי וְ אַ נְ וִ ּ
וַ ַ ּדאי.
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חק לישראל – פרשת מסעי יום ה'
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק יב'
)טו( המפטיר בנביא מברך לפניו ברכה אחת ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר
בחר בנביאים וכו' ומברך לאחריו ארבע ברכות ברכה ראשונה חותם בה האל הנאמן
בכל דבריו שנייה חותם בה בונה ירושלים שלישית חותם בה מגן דוד רביעית חותם
בה ענין קדושת היום כמו שחותם בתפלה וכן אם חל ראש חדש להיות בשבת המפטיר
בנביא מזכיר ראש חדש בברכה זו כמו שמזכיר בתפלה:
)טז( כמה הן הקוראין בשבת בשחרית קוראין שבעה וביוה"כ ששה ובימים טובים חמשה
אין פוחתין מהן אבל מוסיפין עליהם בראשי חדשים ובחולו של מועד קורין ארבעה
בשבת וביום הכפורים במנחה ובשני ובחמישי של כל השנה ובחנוכה ובפורים בשחרית
ובימי התענית בשחרית ובמנחה קורין שלשה אין פוחתין ממנין זה ואין מוסיפין עליהן:

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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