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חק לישראל – פרשת מטות יום ב'
תורה -

במדבר פרק ל'

מו נְ ָד ֶריהָ וֶ אֱסָ ֶרהָ אֲ ׁ ֶשר אָ ְס ָרה ַעל
יש ּה ְּביוֹ ם ׁ ָש ְמעוֹ וְ הֶ ח ֱִר ׁ
)ח( וְ ׁ ָש ַמע ִא ׁ ָ
יש לָ הּ וְ קָ ּ
ֲשר אָ ְס ָרה
מו נְ ָד ֶריהָ ֶואֱסָ ֶר ָה א ׁ ֶ
יש ּה ְ ּביוֹ ם ׁ ָש ְמעוֹ וְ הֶ ח ֱִר ׁ
מו) :ח( וְ ׁ ָש ַמע ִא ׁ ָ
יש לָ ּה וְ קָ ּ
נַפְ ׁ ָש ּה יָקֻ ּ
מו:
ַעל נ ְַפ ׁ ָש ּה יָקֻ ּ

)ח( וְ יִ ְׁש ַמע ַּבעֲ לַ ּה ְּביוֹ ָמא ִד ְׁש ַמע וְ יִ ְׁש ּתוֹ ק לַ ּה וִ יקוּמוּן נִ ְד ָרהָ א ֶואֱסָ ָרהָ א ִ ּדי אֲ סָ ַרת ַעל

נ ְַפ ׁ ַש ּה יְ קוּמוּן:

אֲשר ָעלֶ יהָ וְ אֵ ת ִמ ְב ָטא
ישהּ יָנִ יא אוֹ ָת ּה וְ הֵ פֵ ר אֶ ת נִ ְד ָר ּה ׁ ֶ
)ט( וְ ִאם ְּביוֹ ם ְׁשמ ַֹע ִא ׁ ָ
יש ּה יָנִ יא
ש ּה וַ יהֹוָ ה יִ ְסלַ ח לָ ּה) :ט( וְ ִאם ְּביוֹ ם ְׁשמ ַֹע ִא ׁ ָ
שְׂ פָ ֶתיהָ ֲא ׁ ֶשר אָ ְס ָרה ַעל נ ְַפ ׁ ָ
אוֹ ָת ּה וְ הֵ פֵ ר אֶ ת נִ ְד ָר ּה אֲ ׁ ֶשר ָעלֶ יהָ וְ אֵ ת ִמ ְב ָטא שְׂ פָ ֶתיהָ אֲ ׁ ֶשר אָ ְס ָרה ַעל נ ְַפ ׁ ָש ּה וַ יהֹוָ ה יִ ְסלַ ח
לָ ּה) :ט( וְ ִאם ְּביוֹ ָמא ִד ְׁש ַמע ַּבעֲ לַ ּה אַ ְע ִ ּדי י ַָת ּה וּבַ ּ ַטל יָת נִ ְד ָרהָ א ִ ּדי עֲ לַ ּה וְ יָת ּ ֵפרו ּׁש ִס ְפוָ ָתהָ א ִ ּדי אֲ סָ ַרת ַעל
נ ְַפ ׁ ַש ּה ו ִּמן קֳ ָדם יְ ָי יִ ְׁש ְּתבֵ יק לַ ּה:

ָקום ָעלֶ יהָ ) :י( וְ נ ֵֶדר אַ ְל ָמנָה
)י( וְ נ ֵֶדר אַ ְל ָמנָה ּוגְ ּ ׁ ָ
רושה כּ ֹל אֲ ׁ ֶשר אָ ְס ָרה ַעל נ ְַפ ׁ ָשהּ י ּ
קום ָעלֶ יהָ ) :י( וּנְ ַדר אַ ְר ְמלָ א ו ְּמ ַת ְרכָ א כּ ֹל ִ ּדי אֲ סָ ַרת ַעל נ ְַפ ׁ ַש ּה
רושה ּ ֹ
ּוגְ ּ ׁ ָ
כל ֲא ׁ ֶשר אָ ְס ָרה ַעל נ ְַפ ׁ ָש ּה ָי ּ
יְ קוּם עֲ לָ ּה:

ש ּה ִ ּב ְׁשבֻ ָעה) :יא( וְ ִאם ּ ֵבית
יש ּה נ ָָד ָרה אוֹ אָ ְס ָרה ִא ּ ָסר ַעל נ ְַפ ׁ ָ
)יא( וְ ִאם ּ ֵבית ִא ׁ ָ
ש ּה ִ ּב ְׁשבֻ ָעה) :יא( וְ ִאם ּ ֵבית ַּבעֲ לַ ּה נְ ָד ַרת אוֹ ֲאסָ ַרת אֵ סָ ר ַעל
יש ּה נ ָָד ָרה אוֹ אָ ְס ָרה ִא ּסָ ר ַעל נ ְַפ ׁ ָ
ִא ׁ ָ
נ ְַפ ׁ ַש ּה ְּב ִק ּיוּם:

רש"י
)ח( ושמע אישה וגו'  -הרי לך שאם קיים
הבעל שהוא קיים:
)ט( והפר את נדרה אשר עליה  -יכול אפי'
לא הפר האב ת"ל בנעוריה בית אביה כל
שבנעוריה ברשות אביה היא )קידושין ג(:
)י( כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה -

נביא

לפי שאינה לא ברשות אב ולא ברשות בעל
ובאלמנה מן הנשואין הכתוב מדבר .אבל
אלמנה מן האירוסין מת הבעל נתרוקנה
וחזרה לרשות האב:
)יא( ואם בית אישה נדרה  -בנשואה הכתוב
מדבר:

– יהושע פרק יג' כא'-כד'

ֲשר ָמלַ ְך ְּבחֶ ְׁשבּ וֹ ן
מ ִרי א ׁ ֶ
כות ִסיחוֹ ן ֶמלֶ ְך הָ ֱא ֹ
)כא( וְ כֹל ָע ֵרי הַ ּ ִמ ׁ
ישֹר וְ כָ ל ַמ ְמ ְל ּ
חור
אֲשר ִה ָּכה מ ׁ ֶ
ֶׁ
צור וְ אֶ ת ּ
ֹשה אֹ תוֹ וְ אֶ ת נְ שִׂ יאֵ י ִמ ְדיָן אֶ ת אֱוִ י וְ אֶ ת ֶרקֶ ם וְ אֶ ת ּ
ֹשבֵ י הָ אָ ֶרץ) :כא( וכל קרוי מישרא וכל מלכות סיחון מלכא דאמוראה
וְ אֶ ת ֶרבַ ע נְ ִסיכֵ י ִסיחוֹ ן י ְׁ
דמלך בחשבון דמחא משה יתיה וית רברבי מדין ית אוי וית רקם וית צור וית חור וית רבע רברבי סיחון
יתבי ארעא:

גו בְ נֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ַּבחֶ ֶרב אֶ ל חַ ְללֵ יהֶ ם:
וְ אֶ ת ִּב ְל ָעם ּ ֶבן ְּבעוֹ ר הַ ּקוֹ סֵ ם הָ ְר ּ

)כב(
בלעם בר בעור קסמא קטלו בני ישראל בחרבא על קטיליהון:

)כב( וית

אובֵ ן ְל ִמ ְׁש ּ ְפחוֹ ָתם
בול זֹאת ַנחֲלַ ת ְּבנֵי ְר ּ
אובֵ ן הַ יּ ְַר ֵ ּדן ּוגְ ּ
בול ְּבנֵי ְר ּ
)כג( וַ יְ ִהי גְּ ּ
הֶ ָע ִרים וְ חַ צְ ֵריהֶ ן) :כג( והוה תחום בני ראובן ירדנא ותחומיה דא אחסנת בני ראובן לזרעיתהון
קרויא ופצחיהן:

ֹשה ְל ַמ ּטֵ ה גָ ד ִל ְבנֵי גָ ד ְל ִמ ְׁש ּ ְפחוֹ ָתם:
וַ יִ ּ ּ ֵתן מ ׁ ֶ

)כד(
לזרעיתהון:

)כד( ויהב משה לשבטא דגד לבני גד
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חק לישראל – פרשת מטות יום ב'
כתובים

 -תהילים פרק מד' ח'-יא'

ישוֹ ָת:
ינו ה ֱִב ׁ
ינו ּ ְ
ומ ַ ׂשנְ אֵ ּ
נו ִמ ָ ּצ ֵר ּ
)ח( ִּכי הוֹ ׁ ַש ְע ּ ָת ּ

)ח( ארום פרקתנא ממעיקנא ומשנאנא איתיתא

עלויהון בהתא:

נו כָ ל הַ ּיוֹ ם וְ ִׁש ְמ ָך ְלעוֹ לָ ם נוֹ ֶדה סֶ לָ ה:
ֵּבאל ִֹהים ִה ַּל ְל ּ

)ט(
כל יומא ושמך נודי לעלמי עלמין:

ינו:
וַת ְכ ִל ֵ
אַ ף ָזנ ְַח ּ ָת ּ ַ
נו וְ לֹא ֵתצֵ א ְּבצִ ְבאוֹ ֵת ּ
ימ ּ

)י(
שכנתך בחלונא:

סו לָ מוֹ :
ומ ַ ׂ
נו אָ חוֹ ר ִמנִּ י צָ ר ּ ְ
ינו ׁ ָש ּ
שנְ אֵ ּ
)יא( ְּת ִׁשיבֵ ּ

)ט( במימרא דיי אנן משבחין

)י( לחוד אשליתא ואכספתנא ולא תשרי
)יא( אחזרתנא קדל קדם מעיקא ומשנאנא

כבשו לנא:

רש"י
)י( אף זנחת ותכלימנו  -אף אם אתה
תכלימנו אנו שמך לעול' נודה:

משנה

)יא( תשיבנו אחור  -לשון הוה הוא .שסו למו
 -בזזו נכסינו איש לו:

 -פסחים פרק ח'

)א( הָ ִא ּ ׁ ָשה ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ִהיא ְּבבֵ ית ַּב ְעלָ הּ ָ ׁ ,שחַ ט ָעלֶ יהָ ַּב ְעלָ ה וְ ׁ ָשחַ ט ָעלֶ יהָ אָ ִביהָ ,
אשוֹ ן לַ עֲ שׂ וֹ ת ְּבבֵ ית אָ ִביהָ ָ ׁ ,שחַ ט ָעלֶ יהָ
ּתֹאכַ ל ִמ ּ ׁ ֶשל ַּב ְעלָ ּה .הָ ְלכָ ה ֶרגֶל ִר ׁ
ֲטו ָעלָ יו
אָ ִביהָ וְ ׁ ָשחַ ט ָעלֶ יהָ ַּב ְעלָ ּהּ ,תֹאכַ ל ִּב ְמקוֹ ם ׁ ֶש ִהיא רוֹ צָ ה .יָתוֹ ם ׁ ֶש ּ ׁ ָשח ּ
הוא רוֹ צֶ הֶ .עבֶ ד ׁ ֶשל ְׁשנֵי ׁ ֻש ּ ָת ִפין לֹא יֹאכַ ל ִמ ּ ׁ ֶשל
אַ ּפ ְֹטרוֹ ּ ְפ ִסים ,יֹאכַ ל ִּב ְמקוֹ ם ׁ ֶש ּ
ְׁשנֵיהֶ ןִ .מי ׁ ֶשחֶ צְ יוֹ ֶעבֶ ד וְ חֶ צְ יוֹ בֶ ן חוֹ ִרין ,לֹא יֹאכַ ל ִמ ּ ׁ ֶשל ַרבּ וֹ :
רע"ב ) -א( תאכל משל בעלה  -כל זמן
שלא פירשה שדעתה בשל אביה ,דמסתמא
דעתה למנות על של בעלה :רגל הראשון -
שלאחר נשואיה ,שכך דרך הנשואות ללכת
לבית אביהן :תאכל במקום שהיא רוצה -
וכגון שאינה רדופה עד הנה לילך לבית אביה
תדיר ,הלכך מספקא לן בהי ניחא לה:
אפטרופסים  -יתום שהיו לו שני אפטרופסין
והמנוהו זה על פסחו וזה על פסחו :לא

יאכל משל שניהם  -לא מפסחו של זה ולא
מפסחו של זה ,דמי נתן רשות לחלק האחד
להמנות עם זה .ואין לו תקנה אלא אם כן
רצו שניהם שימנה עם האחד :לא יאכל משל
רבו  -אבל משל עצמו אוכל ,דכיון דדינא
הוי דכופין את רבו וכותב לו גט שחרור ,אף
על פי שעדיין לא נשתחרר ,הרי הוא כבן
חורין ,הלכך אוכל משל עצמו:

ושחוֹ ט ָעלַ י אֶ ת הַ ּ ֶפסַ חָ ׁ ,שחַ ט גְּ ִדי ,יֹאכַ לָ ׁ .שחַ ט ָטלֶ ה,
)ב( הָ אוֹ ֵמר ְל ַעבְ ּדוֹ  ,צֵ א ּ ְׁ
אשוֹ ןָ ׁ .שכַ ח ָמה אָ ַמר לוֹ ַרבּ וֹ ֵ ּ ,כיצַ ד
יֹאכַ לָ ׁ .שחַ ט גְּ ִדי וְ ָטלֶ ה ,יֹאכַ ל ִמן הָ ִר ׁ
ֹאמרִ ,אם גְּ ִדי אָ ַמר ִלי ַר ִּבי ,גְּ ִדי ׁ ֶשלוֹ וְ ָטלֶ ה ׁ ֶש ִלי.
שה ,יִ ְׁשחוֹ ט ָטלֶ ה ּוגְ ִדי וְ י ַ
יַעֲ ֶׂ
וְ ִאם ָטלֶ ה אָ ַמר ִלי ַר ִּבי הַ ּ ָטלֶ ה ׁ ֶשלּ וֹ ּוגְ ִדי ׁ ֶש ִ ּליָ ׁ .שכַ ח ַרבּ וֹ ָמה אָ ַמר לוֹ ְׁ ,שנֵיהֶ ם
יןמ ַּלעֲ שׂ וֹ ת ּ ֶפסַ ח ׁ ֵשנִ י:
טור ִ
ופ ּ ִ
או ְלבֵ ית הַ ּ ְׂש ֵרפָ הְ ּ ,
יֵצְ ּ
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חק לישראל – פרשת מטות יום ב'
רע"ב ) -ב( שחט גדי יאכל  -רבו ממנו.
ואע"ג דבכל שאר פסחים רגיל תדיר בטלה,
כיון דלא פירש לו ,עליה סמיך :יאכל מן
הראשון כיון דליכא קפידא ,דבראשון יצאו ידי
חובתן .אבל אינשי דעלמא דקפדי ,לא יאכל
מן הראשון ולא מן השני ,דקיימא לן אין
נמנין על שני פסחים כאחד לאכול איזה
מהם שירצה ,דאין ברירה ,וכי בעי למיכל
מהאי ,דלמא בשעת שחיטה לא הוה דעתיה
עליה :שכח מה שאמר  -שפירש לו גדי או
טלה .וזה שכח :וטלה שלי  -בגמרא מוקי

לה כגון שהלך העבד אצל רועה הרגיל אצל
רבו ורוצה בתקנתו ,ואומר לו ,אם גדי אמר
לך רבך גדי שלו וטלה שלך על מנת שאין
לרבך רשות בו ,דכהאי גוונא קנה העבד .דאי
לאו הכי מה שקנה עבד קנה רבו ונמצאו
שניהם של רבו :ופטורים מלעשות פסח שני
 דאע"ג דשניהם יוצאים לבית השריפהואינן נאכלין מפני שאין המנויין ניכרים ,מיהו
שחיטה וזריקה מעלייתא היא ,חדא אהאי
וחדא אהאי דקמי שמיא גליא:

אשוֹ ן
הֲרינִ י ׁשוֹ חֵ ט אֶ ת הַ ּ ֶפסַ ח ַעל ִמי ׁ ֶשיַּעֲ לֶ ה ִמ ּ ֶכם ִר ׁ
ֵ
)ג( האוֹ ֵמר ְלבָ נָיו,
ומז ּ ֶַכה אֶ ת אֶ חָ יו
ֹאשוֹ וְ ֻרבּ וֹ  ,זָכָ ה ְבחֶ ְלקוֹ ּ ְ
אשוֹ ן ר ׁ
ירושלַ יִ םֵ ּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ִהכְ נִ יס הָ ִר ׁ
ִל ּ ׁ ָ
ִע ּמוֹ ְ .לעוֹ לָ ם נִ ְמנִ ין ָעלָ יו ַעד ׁ ֶשיְ ּהֵ א בוֹ כַ זַּיִ ת ְלכָ ל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד .נִ ְמנִ ין ּומוֹ ְׁש ִכין
נו ַעד ׁ ֶשיִ ּ ְׁשחוֹ טַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרַ ,עד ׁ ֶשיִ ּזְ רוֹ ק ָעלָ יו אֶ ת הַ ָ ּדם:
אֶ ת יְ ֵדיהֶ ן ִמ ּ ֶמ ּ ּ
רע"ב ) -ג( על מי שיעלה ראשון לירושלים
 כדי לזרזן קאמר שיזדרז כל אחד להיותראשון ,ומיהו כל בניו המנה על הפסח ,אלא
שאותו שיעלה ראשון יזכה ראשון וכל אחיו

יזכו אחריו על ידו :עד שיזרק הדם  -לעולם
יכול לימשך אפילו אחר שחיטה עד שיזרק
הדם .ומודה ר' שמעון דאין נמנין אלא עד
שישחוט  -ואין הלכה כרבי שמעון:

הוא
ֲבו ָרה ִל ּ ֵתן לוֹ אֶ ת ׁ ֶשלּ וֹ  ,וְ ּ
)ד( הַ ְמ ַמ ּנֶה ִע ּמוֹ אֲחֵ ִרים ְּבחֶ ְלקוֹ ַ ,ר ּ ׁ ָש ִאין ְּבנֵי ח ּ
אוֹ כֵ ל ִמ ּ ׁ ֶשלּ וֹ  ,וְ הֵ ן אוֹ ְכ ִלין ִמ ּ ׁ ֶש ָּלהֶ ן:
רע"ב ) -ד( הממנה אחרים על חלקו -
אחד מבני חבורה שהמנה אחרים על חלקו,
בלא דעת חבורה :רשאין בני חבורה לומר לו
 -טול את שלך וצא ואכול אתה וחבריך,

שאין בני חבורה מתרצים להיות כל אלו
הדעות בחבורתן .ואית ליה להאי תנא פסח
נאכל בשתי חבורות:

יעיָ .ראָ ה ׁ ָשל ֹׁשׁ ,שוֹ ח ֲִטין ָעלָ יו
)ה( זָב ׁ ֶש ָראָ ה ְׁש ּ ֵתי ְר ִא ּיוֹ תׁ ,שוֹ ח ֲִטין ָעלָ יו ַּב ּ ְׁש ִב ִ
אֲתה ְׁשנֵי
ַּב ּ ְׁש ִ◌ ִמינִ י ׁ ֶשלּ וֹ ׁ .שוֹ ֶמ ֶרת יוֹ ם ְּכנֶגֶד יוֹ םׁ ,שוֹ ח ֲִטין ָעלֶ יהָ ַּב ּ ׁ ֵשנִ י ׁ ֶש ָּלהּ ָ .ר ָ
ישי .וְ הַ זָּבָ ה ׁשוֹ ח ֲִטין ָעלֶ יהָ ַּב ּ ְׁש ִמינִ י:
י ִָמיםׁ ,שוֹ ח ֲִטין ָעלֶ יהָ בַ ּ ְׁש ִל ִׁ
רע"ב ) -ה( זב שראה שתי ראיות  -שטמא
טומאת שבעה ואין טעון קרבן :שוחטין עליו
 ואע"פ שלא העריב שמשו .והוא שטבלבשעת השחיטה דהא חזי למיכל לאורתא.
דדוקא טמא מת שחל שביעי שלו בארבעה
עשר נדחה לפסח שני אף על גב דחזי למיכל
לאורתא ,כדכתיב )במדבר ט( ויהי אנשים
אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות
הפסח ביום ההוא ,ביום ההוא לא היו
יכולים ,הא לערב היו יכולים לאכול בפסח,
ונדחו לפסח שני .אבל שאר טומאות אי חזי

למיכל לאורתא שוחטים עליו ואע"פ שלא
העריב שמשו :ראה שלש  -לא חזי למיכל
עד דמייתי כפרה :שוחטין עליו  -אם חל
שמיני שלו בערב פסח אפילו לא הביא
כפרתו ,והוא שנתן קרבנותיו לבית דין:
שומרת יום כנגד יום  -הרואה תוך אחד
עשר יום שבין נדה לנדה ,דבעיא לספור יום
המחרת .שוחטין עליה ביום הספירה ,דכיון
שספרה מקצת היום מותרת לטבול ,ואע"פ
שמחוסרת הערב שמש שוחטין עליה :והזבה
 -שראתה שלשה ימים רצופים בתוך אחד
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עשר יום ,וצריכה לספור שבעה נקיים

ולהביא קרבן ,שוחטין עליה בשמיני:

סורים,
יחוהו ְלהוֹ צִ יאוֹ ִמ ּ ֵבית הָ אֲ ּ ִ
)ו( הָ אוֹ נֵן ,וְ הַ ְמפַ ּקֵ חַ אֶ ת הַ ּגָ ל ,וְ כֵ ן ִמי ׁ ֶש ִה ְב ִט ּ ּ
וְ הַ חוֹ לֶ ה וְ הַ זָּקֵ ן ׁ ֶשהֵ ן יְ כוֹ ִלין לֶ אֱכוֹ ל ַּכזַּיִ תׁ ,שוֹ ח ֲִטין עֲ לֵ יהֶ ןַ .על ּ ֻכ ָּלן אֵ ין ׁשוֹ ח ֲִטין
סולְ .ל ִפיכָ ְך ִאם אֵ ַרע ָּבהֶ ן
יאו אֶ ת הַ ּ ֶפסֶ ח ִל ֵ
ידי ְפ ּ
עֲ לֵ יהֶ ן ִּבפְ נֵי ַעצְ ָמןֶ ׁ ,ש ּ ָמא י ִָב ּ
הוא ָט ֵמא
טורין ִמ ַּלעֲ שׂ וֹ ת ּ ֶפסַ ח ׁ ֵשנִ י,
סולְ ּ ,פ ּ ִ
חוץ ִמן הַ ְמפַ ּקֵ חַ ַּב ּגַ ל ׁ ֶש ּ
ּ
ּ ְפ ּ
ִמ ְּת ִחלָ תוֹ :
רע"ב ) -ו( האונן  -כל זמן שלא נקבר
המת קרוי אונן ,ולאחר שנקבר כל יום
המיתה הוא קרוי אונן ,ולילה שלאחריו הוא
אונן מדרבנן ,ולא העמידו דבריהם במקום
כרת גבי פסח ,הלכך שוחטין עליו דלאורחא
חזי :והמפקח בגל  -שנפל על אדם ואין
ידוע אם ימצאנו חי או מת .שוחטין עליו
דבחזקת טהרה עומד עד שיוודע שנטמא:
שוחטין עליהם  -בחבורת אחרים :שמא
יביאוהו לידי פסול  -שמא יטמא אונן למתו
מתוך טרדו  -ומפקח גל שמא ימצאנו מת
ונמצא שהאהיל על הטומאה .והחבוש שמא
לא יצא .ובחבוש בבית האסורים שלא נכרים
מיירי שאע"פ שהבטיחוהו ,שמא לא יוציאוהו.
אבל חבוש על ידי ישראל כגון לכופו להוציא
אשה פסולה או לשלם ממון ,שוחטין עליהם
אפילו בפני עצמן ,אם הבטיחוהו להוציא,

דשארית ישראל לא ידברו כזב .ואם בית
האסורים בתוך ירושלים אפילו בידי נכרים
שוחטין עליהם בפני עצמן ,דאפשר דמעיילי
לפסח בבית האסורים ואכלי ליה התם.
וחולה וזקן אין שוחטים עליהם בפני עצמן,
שמא יכבד עליהם החולי ולא יוכלו לאכול
כזית :לפיכך  -הואיל ובשעת שחיטה ראויין
היו ונזרק הדם עליהם ,אם אירע בהם פסול
כמו שאמרנו ,פטורשים מלעשות פסח שני:
חוץ מן המקפח בגל  -ונמצא מת תחתיו,
שצריך לעשות פסח שני :שהיה טמא מתחלתו
 קודם שחיטה ,שהרי האהיל על הטומאהמשעה שהתחיל לפקח .והוא שהיה הגל עגול
דודאי האהיל עליו מתחלה ,אבל אם היה
הגל ארוך שמא בשעת שחיטה עדיין לא
האהיל על הטומאה ופטור מלעשות פסח
שני:

הודה .וְ ַר ִּבי יוֹ סֵ י ַמ ִּתיר.
)ז( אֵ ין ׁשוֹ ח ֲִטין אֶ ת הַ ּ ֶפסַ ח ַעל הַ ּי ִָחידּ ִ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי יְ ּ ָ
ֲבורה ׁ ֶשל ֵמאָ ה ׁ ֶשאֵ ין יְ כוֹ ִלין לֶ אֱכוֹ ל ַּכ ּזַיִ ת ,אֵ ין ׁשוֹ ח ֲִטין עֲ לֵ יהֶ ן .וְ אֵ ין
אֲ ִפלּ ּו ח ּ ָ
וק ַטנִּ ים:
ֲבורת נ ִָׁשים וַ עֲ בָ ִדים ּ ְ
עוֹ שִׂ ין ח ּ ַ
רע"ב ) -ז( אין שוחטין את הפסח ביחיד -
דכתיב )דברים טז( לא תוכל לזבוח את הפסח
וגו' ,כלומר ביחיד :אפילו חבורה של מאה -
ר' יוסי קאמר לה ,כלומר לא תליא מלתא
אלא באכילה ,יחיד ויכול לאכול כזית שוחטין
עליו .מאה ואין כל אחד מהם יכולין לאכול

כזית ,אין שוחטין עליהם .והלכה כר' יוסי:
אין עושין חבורת נשים ועבדים  -לשחוט
פסח .נשים ועבדים בחבורה אחת משום
הרגל עבירה .ולא קטנים ועבדים בחבורה
אחת משום פריצותא דמשכב זכור .אבל נשים
ועבדים ,כל חדא באנפי נפשה עושין:

)ח( אוֹ נֵן טוֹ בֵ ל וְ אוֹ כֵ ל אֶ ת ּ ִפ ְסחוֹ לָ עֶ ֶרב ,אֲ בָ ל לֹא בַ ּק ֳָד ִׁשים .הַ ּ ׁשוֹ מֵ ַע ַעל ֵמתוֹ ,
וְ הַ ְמלַ ּקֵ ט לוֹ עֲ צָ מוֹ ת ,טוֹ בֵ ל וְ אוֹ כֵ ל ַּב ּק ֳָד ִׁשיםּ .גֵר ׁ ֶשנִּ ְת ּגַ יַּר ְּב ֶע ֶרב ּ ֶפסַ חֵ ּ ,בית
ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,טוֹ בֵ ל וְ אוֹ כֵ ל אֶ ת ּ ִפ ְסחוֹ לָ עֶ ֶרבּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,הַ ּפוֹ ֵר ׁש
ִמן הָ ָע ְרלָ ה ְּכפוֹ ֵר ׁש ִמן הַ ּקֶ בֶ ר:
רע"ב ) -ח( אונן טובל ואוכל פסחו לערב
 דאין אנינות מן התורה אלא ביום ,שנאמר)ויקרא י( ואכלתי חטאת היום ,יום אסור,

לילה מותר .וטבילה בעי ,מתוך שנאסר עד
עכשיו בקדשים אצרכוהו רבנן טבילה .אבל
לא אכיל אונן בשאר קדשים לערב ,דאנינות
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לילה אסורה מדרבנן .ולגבי פסח לא העמידו
דבריהם במקום כרת .אבל אכילת שאר
קדשים עשה בעלמא הוא ,ואכלו אותם אשר
כופר בהם )שמות כט( :השומע על מתו -
יום שמועה הוי אונן דרבנן .וכן מי שלקטו לו
עצמות אביו ואמו אמרינן במסכת מועד
קטן ,מתאבל עליהם כל אותו היום ולערב
אין מתאבל עליהם :טובל ואוכל בקדשים
לערב  -דאפילו יום גופיה מדרבנן הוא:
כפורש מן הקבר  -וצריך הזאה שלישי
ושביעי .ולא נחלקו בית שמאי ובית הלל אלא

גמרא

בערל נכרי שמל ביום ארבעה עשר ,דבית
הלל סברי גזירה שמא יטמא לשנה הבאה
ויאמר אשתקד לא טהרתי מכל טומאה עד
יום ערב פסח שטבלתי ואכלתי ,השתא נמי
אטבול ואוכל ,ולא ידע דאשתקד נכרי הוה
ולא מקבל טומאה ,עכשיו ישראל הוא ומקבל
טומאה  -ובית שמאי סברי לא גזרינן .אבל
ערל ישראל כגון שמתו אחיו מחמת מילה,
דברי הכל טובל ואוכל פסחו לערלב ,ולא
גזרינן ערל ישראל אטו ערל נכרי:

 -פסחים דף פז' ע"א

תאכל במקום שהיא רוצה :גמרא שמעת מינה יש ברירה מאי רוצה בשעת
שחיטה ורמינהו אשה רגל הראשון אוכלת משל אביה מכאן ואילך רוצה
אוכלת משל אביה רוצה משל בעלה לא קשיא כאן ברדופה לילך כאן
בשאינה רדופה דכתיב אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום ואמר רבי יוחנן
ככלה שנמצאת שלימה בבית חמיה ורדופה לילך להגיד שבחה בבית
אביה כדכתיב והיה ביום ההוא נאם ה' תקראי אישי ולא תקראי לי עוד
בעלי אמר רבי יוחנן ככלה בבית חמיה ולא ככלה בבית אביה אחות לנו
קטנה ושדים אין לה אמר רבי יוחנן זו עילם שזכתה ללמוד ולא זכתה
ללמד אני חומה ושדי כמגדלות אמר רבי יוחנן אני חומה זו תורה ושדי
כמגדלות אלו תלמידי חכמים ורבא אמר אני חומה זו כנסת ישראל ושדי
כמגדלות אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות אמר רב זוטרא בר טוביה אמר
רב מאי דכתיב אשר בנינו כנטעים מגדלים בנעוריהם בנותינו כזוית
מחטבות תבנית היכל אשר בנינו כנטעים אלו בחורי ישראל שלא טעמו
טעם חטא בנותינו כזוית אלו בתולות ישראל שאוגדות פתחיהן לבעליהן
וכן הוא אומר ומלאו כמזרק כזוית מזבח איבעית אימא מהכא מזוינו
מלאים מפיקים מזן אל זן מחטבות תבנית היכל אלו ואלו מעלה עליהן
הכתוב כאילו נבנה היכל בימיהן:
רש"י על הגמרא
שמעת מינה יש ברירה  -קסלקא דעתך
ממקום שהיא רוצה בשעת אכילה קאמר,
ואמרינן הוברר דשחיטה וזריקה דהאי פסח

שפיר איזדריק עלה דהאי אתתא :בשעת
שחיטה  -ששאלנו את פיה בשעת שחיטה,
ואמרה בזה אני רוצה :אוכלת משל אביה -
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מן הסתם :מתניתין בשאינה רדופה  -לילך
תמיד לבית אביה ,דבית בעלה חביב לה,
הלכך ,כל שאר הרגלים ודאי שייכא בתריה,
ורגל ראשון ספק ,וברייתא ברדופה ,הלכך,
רגל הראשון ודאי בתר אביה ,מכאן ואילך
ספק :כמוצאת שלום  -נתחבבתי עליו,
ונמצאתי שלימה לו :להגיד שבחה  -היאך
מקובלת היא בבית חמיה :ושדים  -להניק
אחרים :אין לה  -שאין הנאה ממנה :זו
עילם  -שהיה בה דניאל ,שנאמר )דניאל ח(
ואני )דניאל הייתי( בשושן אשר בעילם
המדינה ,וזכה ללמוד ולא רבץ תורה בישראל,
אבל בבל גידלה עזרא הסופר ,דכתיב )עזרא
ז( )הוא( הכין לבבו לדרוש )בתורת( ]את
תורת[ ה' ]ולעשות[ וללמד בישראל חק

זוהר

ומשפט :ושדי אלו תלמידי חכמים  -המניקין
אחרים ,כשדיים הללו :כמגדלות  -שמגינין
על הדור :כנטיעים  -נטיעות יונקות שלא
נתקלקלו עדיין ,ולא אירע בהן שבר:
שאוגדות פתחיהן לבעליהן  -סותמות
פתחיהן עד שמזדקקות לבעליהן ואינן
נבעלות לאחרים ,לשון אחר שמגידות פתחיהן
של נדה לבעליהן לפרוש מהן ,ואף על פי
שתאוותן רבה :וכן הוא אומר ומלאו כמזרק
כזויות מזבח  -מה זויות דהתם כתיב בהו
ומלאו הכא נמי בנותינו כזויות ,על ידי
שמתמלאות תאוה ואין נזקקות אלא עד
שיבואו בעליהן :כאילו נבנה היכל בימיהן -
דהכי משמע מחוטבות בבנין היכל ,תבנית
לשון בנין:

– ויגש דף רי' ע"א

ילו בָ ּה ָּכל אוֹ הֲבֶ יהָ שִׂ ישׂ ּו
חו אֶ ת יְ ּ ׁ ָ
רושלַ ם וְ גִ ּ
ִר ִּבי ִח ּיָיא ּ ָפ ַתח) ,ישעיה סו( שִׂ ְמ ּ
לו
מו חוֹ ִבין ,וְ ִא ְת ּגָ ּ
ִא ּ ָת ּה ָמשׂ וֹ שׂ וְ גו'ָ ּ .תא ֲחזֵיַּ ,כד ִא ְתחָ ַרב ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא וְ גָ ְר ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא ְל ֵעילָ א ְל ֵעילָ א ,וְ לָ א אַ ְׁש ּגַ ח ַעל
יִ שְׂ ָראֵ ל ֵמאַ ְר ָעאִ ,א ְס ּ ַת ַּלק ּ ְ
יך ּ
וכ ֵדין ְׁש ִכינְ ּ ָתא ִא ְת ּגַ ְ ּליָיא ִע ּ ְמהוֹ ן:
לוְ ּ ,
רוב ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא ,וְ ַעל ַע ּ ֵמ ּ
יה ְ ּד ִא ְת ּגָ ּ
חָ ּ
יה ְ ּד ִא ּתוֹ קַ דִ ,א ְס ּ ַת ַּכל ַעל ַע ּ ֵמ ּ
יה וְ הָ א ִא ְתגְּ ִליָ ׁ .שאַ ל
ית ּ
ַּכד נָחַ ת ,אַ ְׁש ּגַ ח ַעל ּ ֵב ֵ
הוא ִל ְב ִכי
ַעל ַמ ְטרוֹ נִ ָ
יתא וְ ִא ְת ּ ָת ְרכַ תְּ .כ ֵדין וַ יִ ּ ְק ָרא ה' ֱאל ִֹהים צְ בָ אוֹ ת ַּב ּיוֹ ם הַ ּ
שק .וְ ִהיא ּגַ ם ִהיא ַמה ְּכ ִתיב ָּב ּה) ,יואל א( א ֱִלי
ולקָ ֵרחָ ה וְ לַ ֲח ֹגר ָ ׂ
ול ִמ ְס ּ ֵפד ּ ְ
ְּ
שק ַעל ַּב ַעל נְ ּ ֶ
תולָ ה ֲחג ַֻרת ַ ׂ
ֶנוְּ ,בגִ ין
עוריהָ ְּ .כ ָמא ְדאַ ְּת אָ ֵמר ִּכי אֵ ינ ּ ּ
ִּכ ְב ּ
ירודא:
ְ ּד ִא ְס ּ ַת ַּלק ִמינ ָּה ,וְ ִא ְׁש ּ ַת ַּכח ּ ִפ ּ ָ
רות
לוִּ ,ד ְכ ִתיב) ,ישעיה נ( אַ ְל ִּב ׁ
יש ׁ ָש ַמיִ ם קַ ְד ּ
הו ִא ְתאַ ָּב ּ
וְ אֲ ִפילּ ּו ְׁש ַמיָא וְ אַ ְר ָעאֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
יהִּ ,ד ְכ ִתיב) ,ישעיה לג(
לו עֲ לֵ ּ
שק אָ שִׂ ים ְּכ ּ ָ
וְ ַ ׂ
הו ִא ְתאַ ָּב ּ
סותםַ .מ ְלאֲ כֵ י ִע ָּלאֵ י ּ ֻכ ְ ּל ּ
לו
יוןִׁ .ש ְמ ׁ ָשא וְ ִס ָ
קו חֻ ָ ּ
יהֲרא ִא ְתאַ ָּב ּ
צה ַמ ְלאַ כֵ י ׁ ָשלוֹ ם ַמר יִ ְב ָּכ ּ
הֵ ן אֶ ְראֶ ָּלם צָ עֲ ּ
ְ
כו נְ הוֹ ֵריהוֹ ןִּ .ד ְכ ִתיב) ,ישעיה יג( חָ ׁ ַשך הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ְּבצֵ אתוֹ וְ גו' ,וְ כ ָֹּלא ִע ָּלאֵ י
וְ חָ ְׁש ּ
לוַ .מאי ַט ְע ָמאְּ ,בגִ ין ְ ּד ׁ ָש ְל ָטא עֲ לָ הּ ִס ְט ָרא
כו עֲ לָ ּה )דף רי ע"ב( וְ ִא ְתאַ ָּב ּ
וְ ַת ּ ָתאֵ יָּ ,ב ּ
ישא:
אָ ח ֳָראּ ְ ,ד ׁ ָש ְל ָטא ַעל אַ ְר ָעא קַ ִ ּד ׁ ָ
כות חַ ּיָיבָ א
כות ׁ ָש ַמיִ ם ִא ְת ַּכ ְפיָאַ ּ ,
כו קַ ִ ּד ׁ ָ
ְּ
ומ ְל ּ
ישאַ ,מ ְל ּ
ובגִ ין ָּכ ְךֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּד ַמ ְל ּ
ול ִא ְת ַּכ ְפיָא
)אחרא( ִא ְת ּגַ ַּבר) .כדין( ִאית לֵ יהּ ְלכָ ל ַּבר נ ָׁשְ ,ל ִא ְתאַ ָּבלָ א ִע ּ ָמ ּהְ ּ ,
הֲד ּהִּ .ד ְכ ִתיב,
יהו ַּב ָ
ובגִ ין ְ ּדכַ ד ִא ִ
ִע ּ ָמהּ ְ ּ .
יהי יִ זְ ַ ּד ְ ּקפָ א ,וְ ַע ְל ָמא יִ ְתחַ ֵ ּדי ,יִ ְתחַ ֵ ּדי ִא ּ
)ישעיה סו( שִׂ ישׂ ּו ִא ּ ָת ּה ָמשׂ וֹ שׂ ָּכל הַ ּ ִמ ְתאַ ְּב ִלים ָעלֶ יהָ :
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חק לישראל – פרשת מטות יום ב'
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק יא'
)כ( כשם שמותר להם למכור בית הכנסת כך נותנין אותו במתנה שאילו לא היה להם
לציבור הנייה במתנה זו לא נתנוהו אבל לא משכירין אותו ולא ממשכנין אותו וכן
כשסותרין בתי כנסיות לבנותן מותרין למכור ולהחליף ולתת במתנה הלבנים והעצים
והעפר שלהן אבל להלוותן אסור שאין הקדושה עולה מהן אלא בדמים או בהנייה
שהיא כדמים:
)כא( רחובה של עיר אע"פ שהעם מתפללין בו בתעניות ובמעמדות מפני שהקיבוץ רב
ואין בתי כנסיות מכילין אותן אין בו קדושה מפני שהוא עראי ולא נקבע לתפלה וכן
בתים וחצרות שהעם מתקבצין בהם לתפלה אין בהם קדושה מפני שלא קבעו אותם
לתפלה בלבד אלא עראי מתפללים בהן כאדם שמתפלל בתוך ביתו:

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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