1

חק לישראל – פרשת מטות יום ה'
תורה -

במדבר פרק לא'

צבָ א אֹ ָתם וְ אֶ ת ּ ִפינְ חָ ס ֶּבן אֶ ְל ָעזָר הַ כּ ֹהֵ ן
משה אֶ לֶ ף לַ ּ ַמ ּטֶ ה לַ ָ ּ
ֶׁ
)ו( וַ יִ ּ ְׁשלַ ח אֹ ָתם
משה אֶ לֶ ף לַ ּ ַמ ּטֶ ה
ֶׁ
רועה ְ ּביָדוֹ ) :ו( וַ יִ ּ ְׁשלַ ח אֹ ָתם
לַ ָ ּצבָ א ּוכְ לֵ י הַ ּק ֶֹד ׁש וַ ֲחצֹצְ רוֹ ת הַ ְּת ּ ָ
רועה ְ ּביָ דוֹ :
וכלֵ י הַ ּק ֶֹד ׁש וַ ֲחצ ְֹצרוֹ ת הַ ְּת ּ ָ
לַ ָ ּצבָ א אֹ ָתם וְ אֶ ת ּ ִפינְ חָ ס ּ ֶבן אֶ ְל ָעזָ ר הַ כּ ֹהֵ ן לַ ָ ּצבָ א ּ ְ

)ו(

משה אַ ְלפָ א ְל ִׁש ְב ָטא ְלחֵ ילָ א י ְָתהוֹ ן וְ יָת ּ ִפינְ חָ ס ַּבר אֶ ְל ָעזָר ַּכהֲ נָא ְלחֵ ילָ א ו ָּמנֵי ְדקו ְּד ׁ ָשא וַ חֲצַ צְ ַרת
ו ְּׁשלַ ח י ְָתהוֹ ן ׁ ֶ
יה:
יד ּ
י ּ ֶַב ְב ּ ָתא ִּב ֵ

או ַעל
אֲשר צִ וָ ּה יְ הֹוָ ה אֶ ת ׁ ֶ
או ַעל ִמ ְדיָן ַּכ ׁ ֶ
גו ּ ָכל זָכָ ר) :ז( וַ יִ ּצְ ְ ּב ּ
משה וַ יַּהַ ְר ּ
)ז( וַ יִ ּצְ ְּב ּ
משה
גו ָּכל זָכָ ר) :ז( וְ ִא ְתחַ ּיָל ּו ַעל ִמ ְדיָן ְּכ ָמא ִדי ּ ַפ ִ ּקיד יְ ָי יָת ׁ ֶ
ִמ ְדיָן ַּכ ֲא ׁ ֶשר צִ וָ ּ ה יְ הֹוָ ה אֶ ת ׁ ֶ
משה וַ יַ ּ ַה ְר ּ
ו ְּק ָטל ּו ָּכל ְ ּדכו ָּרא:

חור
צור וְ אֶ ת ּ
גו ַעל חַ ְללֵ יהֶ ם אֶ ת אֱוִ י וְ אֶ ת ֶרקֶ ם וְ אֶ ת ּ
)ח( וְ אֶ ת ַמ ְלכֵ י ִמ ְדיָן הָ ְר ּ
גו ּ ֶבחָ ֶרב) :ח( וְ אֶ ת ַמ ְלכֵ י
ֲמ ׁ ֶשת ַמ ְלכֵ י ִמ ְדיָן וְ אֵ ת ִּב ְל ָעם ּ ֶבן ְּבעוֹ ר הָ ְר ּ
וְ אֶ ת ֶרבַ ע ח ֵ
ֲמ ׁ ֶשת ַמ ְלכֵ י ִמ ְדיָ ן
חור וְ אֶ ת ֶרבַ ע ח ֵ
צור וְ אֶ ת ּ
גו ַעל חַ ְללֵ יהֶ ם אֶ ת אֱוִ י וְ אֶ ת ֶרקֶ ם וְ אֶ ת ּ
ִמ ְדיָן הָ ְר ּ
וְ אֵ ת ִ ּב ְל ָעם ּ ֶבן ְ ּבעוֹ ר הָ ְר ּ
גו ּ ֶבחָ ֶרב) :ח( וְ יָת ַמ ְלכֵ י ִמ ְדיָן ְק ָטל ּו ַעל ְק ִטילֵ יהוֹ ן יָת אֱוִ י וְ יָת ֶרקֶ ם וְ יָת צוּר
וְ יָת חוּר וְ יָת ֶרבַ ע חַ ְמ ׁ ָשא ַמ ְלכֵ י ִמ ְדיָן וְ יָת ִּב ְל ָעם ַּבר ְּבעוֹ ר ְק ָטל ּו ְבחַ ְר ָּבא:

)ט( וַ יִ ּ ְׁשבּ ּו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת נְ ׁ ֵשי ִמ ְדיָן וְ אֶ ת ַט ּ ָפם וְ אֵ ת ָּכל ְּבהֶ ְמ ּ ָתם וְ אֶ ת ָּכל
ָזו) :ט( וַ יִ ּ ְׁשבּ ּו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת נְ ׁ ֵשי ִמ ְד ָין וְ אֶ ת ַט ּפָ ם וְ אֵ ת ָּכל
ִמ ְקנֵהֶ ם וְ אֶ ת ָּכל חֵ ילָ ם ָּבז ּ
זו:
ְּבהֶ ְמ ּ ָתם וְ אֶ ת ָּכל ִמ ְקנֵהֶ ם וְ אֶ ת ָּכל חֵ ילָ ם ָּב ָז ּ

)ט( ו ְּׁשבוֹ ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל יָת נְ ׁ ֵשי ִמ ְד ָין וְ יָת ַט ְפ ְלהוֹ ן וְ יָת

ֵיתיהוֹ ן וְ יָת ָּכל נִ ְכסֵ יהוֹ ן ְּבזוֹ :
ָּכל ְּב ִע ְירהוֹ ן וְ יָת ָּכל ּג ֵ

פו ָּבאֵ ׁש) :י( וְ אֵ ת ָּכל ָע ֵריהֶ ם
)י( וְ אֵ ת ָּכל ָע ֵריהֶ ם ְּבמוֹ ְׁשב ָֹתם וְ אֵ ת ָּכל ִטיר ָֹתם ָ ׂ
ש ְר ּ
ְּבמוֹ ְׁשב ָֹתם וְ אֵ ת ָּכל ִטיר ָֹתם ָ ׂ
פו ָּבאֵ ׁש) :י( וְ יָת ָּכל ִק ְרוֵיהוֹ ן ְּבמוֹ ְתבָ נֵיהוֹ ן וְ יָת ָּכל ּ ֵבית ִסגְ ַד ְתהוֹ ן
ש ְר ּ
אוֹ ִקיד ּו ְּבנו ָּרא:

רש"י
)ו( אותם ואת פינחס  -מגיד שהיה פינחס
שקול כנגד כולם .ומפני מה הלך פינחס ולא
הלך אלעזר אמר הקב"ה מי שהתחיל במצוה
שהרג כזבי בת צור יגמור .ד"א שהלך לנקום
נקמת יוסף אבי אמו שנא' )בראשית לז(
והמדינים מכרו אותו )סוטה מ( ומנין שהיתה
אמו של פינחס משל יוסף שנא' )שמות ו(
מבנות פוטיאל מזרע יתרו שפיטם עגלים
לע"א ומזרע יוסף שפטפט ביצרו .ד"א שהיה
משוח מלחמה :וכלי הקדש  -זה הארון והציץ
שהיה בלעם עמהם והפריח מלכי מדין
בכשפים והוא עצמו פורח עמהם הראה להם
את הציץ שהשם חקוק בו והם נופלים לכך
נאמר על חלליהם במלכי מדין שנופלים על
החללים מן האויר וכן בבלעם כתיב על
חלליהם )בספר יהושע יג( :בידו  -ברשותו
וכן )במדבר כא( ויקח את כל ארצו מידו:

)ח( חמשת מלכי מדין  -וכי איני רואה
שחמשה מנה הכתוב למה הוזקק לומר חמשת
אלא ללמדך ששוו כולם בעצה והושוו כולם
בפורענות .בלעם הלך שם ליטול שכר עשרים
וארבעה אלף שהפיל מישראל בעצתו )ספרי(
ויצא ממדין לקראת ישראל ומשיאן עצה רעה
אמר להם אם כשהייתם ששים רבוא לא
יכולתם להם .ועכשיו בי"ב אלף אתם באים
להלחם .נתנו לו שכרו משלם ולא קפחוהו:
בחרב  -הוא בא על ישראל והחליף אומנתו
באומנותם שאין נושעים אלא בפיהם ע"י
תפלה ובקשה .ובא הוא ותפש אומנותם
לקללם בפיו אף הם באו עליו והחליפו
אומנותם באומנות האומות שבאין בחרב שנא'
)בראשית כז( ועל חרבך תחיה:
)י( טירתם  -מקום פלטרין שלהם שהוא לשון
מושב כומרים יודעי חוקיהם .ד"א לשון מושב
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חק לישראל – פרשת מטות יום ה'
שריהם כמו שמתורגם סרני פלשתים טורני

נביא

פלשתאי:

– יהושע פרק יד' ג'-ז'

ֹשה ַנחֲלַ ת ְׁשנֵי הַ ּ ַמ ּטוֹ ת וַ חֲצִ י הַ ּ ַמ ּטֶ ה ֵמ ֵעבֶ ר לַ יּ ְַר ֵ ּדן וְ לַ ְלוִ יִ ּם לֹא נ ַָתן
)ג( ִּכי נ ַָתן מ ׁ ֶ
ַנחֲלָ ה ְּבתוֹ כָ ם) :ג( ארי יהב משה אחסנת תרין שבטין ופלגות שבטא מעיברא לירדנא
וללואי לא יהב אחסנא ביניהון:

נו חֵ לֶ ק לַ ְלוִ יִ ּם ָּבאָ ֶרץ ִּכי
יו ְבנֵי יוֹ סֵ ף ְׁשנֵי ַמ ּטוֹ ת ְמנ ּ ׁ ֶ
ַשה וְ אֶ ְפ ָריִ ם וְ לֹא נ ְָת ּ
)ד( ִּכי הָ ּ
ומגְ ְר ׁ ֵשיהֶ ם ְל ִמ ְקנֵיהֶ ם ּ ְ
ִאם ָע ִרים לָ ׁ ֶשבֶ ת ּ ִ
ול ִקנְ ָינָם) :ד( ארי הוו בני יוסף תרין שבטין
מנשה ואפרים ולא יהבו חולק ללואי בארעא אלהן קרוין למתב ורחחיהון לבעיריהון
ולגיתיהון:
קו אֶ ת הָ אָ ֶרץ) :ה( כמא
הוָ ה אֶ ת ֹ
ֲשר צִ וָ ּ ה יְ ֹ
)ה( ַּכא ׁ ֶ
מ ׁ ֶשה ּ ֵכן ָעשׂ ּו ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יּ ְַח ְל ּ
דפקד יי ית משה כן עבדו בני ישראל ופליגו ית ארעא:

ֹאמר אֵ לָ יו ָּכלֵ ב ֶּבן יְ פֻ ּנֶה הַ ְ ּקנִ זִ ּי אַ ּ ָתה
הודה אֶ ל יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ַּבגִּ ְל ּגָ ל וַ יּ ֶ
)ו( וַ יִ ּגְּ ׁש ּו ְבנֵי יְ ּ ָ
יש הָ אֱ ל ִֹהים ַעל אֹ דוֹ ַתי וְ ַעל
ֹשה ִא ׁ
אֲשר ִ ּד ֶּבר יְ הֹוָ ה אֶ ל מ ׁ ֶ
ֶׁ
י ַָד ְע ּ ָת אֶ ת הַ ָ ּדבָ ר
אֹ דוֹ ֶת ָ
יך ְ ּבקָ ֵד ׁש ַּב ְרנ ֵַע) :ו( וקריבו בני יהודה לות יהושע בגלגלא ואמר ליה כלב בר
יפנה קניזאה את ידעתא ית פתגמא דמליל יי עם משה נביא דיי על עסק דילי ועל
עסק דילך ברקם גיאה:

ֹשה עֶ בֶ ד יְ הֹוָ ה אֹ ִתי ִמ ּקָ ֵד ׁש ַּב ְרנ ֵַע ְל ַר ּגֵל אֶ ת
)ז( ּ ֶבן אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָה אָ נֹכִ י ִּב ְׁשלֹחַ מ ׁ ֶ
אֲשר ִעם ְלבָ ִבי) :ז( בר ארבעין שנין אנא כד שלח משה
הָ אָ ֶרץ וָ אָ ׁ ֵשב אֹ תוֹ ָ ּדבָ ר ַּכ ׁ ֶ
עבדא דיי יתי מרקם גיאה לאללא ית ארעא ואתיבית יתיה פתגמא כמא דהוה עם לבי:

רש"י
)ז( כאשר עם לבבי  -ולא כאשר עם פי,
שהמרגלים היו בעצה אחת ,וירא כלב לומר
להם שלא יאמר כמותם ,וכשבא ,הכחישם,

כתובים

וזהו שנאמר שם )במדבר יד כד( :עקב היתה
רוח אחרת עמו ,שהיה אומר להם אחד בפה
ואחד בלב:

 -תהילים פרק קז' לא'-לה'

דו לַ יהֹוָ ה חַ ְס ּדוֹ וְ נִ ְפ ְלאוֹ ָתיו ִל ְבנֵי אָ ָדם:
יוֹ ּ

)לא(
פרישותיה לבני נשא:

)לא( יהודון קדם יי מטול חסדיה ומשתען

לוהו:
מוהו ִּב ְקהַ ל ָעם ּ ְ
ובמוֹ ׁ ַשב זְ קֵ נִ ים יְ הַ ְל ּ ּ
וִ ירוֹ ְמ ּ ּ

)לב(
בית ישראל ובסנהדרין דחכימיא ישבחון יתיה:

ָשם נְ הָ רוֹ ת ְל ִמ ְד ָּבר ּומֹצָ אֵ י ַמיִ ם ְלצִ ּ ָמאוֹ ן:
י ֵׂ

)לג(
היך צחותא:

אֶ ֶרץ ּ ְפ ִרי ִל ְמלֵ חָ ה ֵמ ָר ַעת יוֹ ְׁשבֵ י בָ ּה:

)לד(
דאתהפכת מן בישות יתבין בה:

)לב( ומרוממין יתיה בכנישת עמא

)לג( שוי נהרותא היך מדברא ומפקנות מיא

)לד( ארעא דישראל דעבדא פרי צדא היך סדום
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חק לישראל – פרשת מטות יום ה'
ָשם ִמ ְד ָּבר לַ אֲגַ ם ַמיִ ם וְ אֶ ֶרץ צִ יָּה ְלמֹצָ אֵ י ָמיִ ם:
י ֵׂ

)לה(
היך אריתא דמיא וארע ציחיא למפקנות מיא:

)לה( כד תבו לאוריתא שוי מדברא

רש"י
)לב( וירוממוהו בקהל עם  -צריך לאודויי
באפי בי עשרה .ובמושב זקנים  -ותרין
מנייהו צורבא מרבנן:
)לג( ישם נהרות למדבר  -כלומר נותן יישובי
האומות לחרבן:

משנה

)לד( למלחה  -להיות כארץ מלחה מעשות
פרי:
)לה( ישם מדבר לאגם מים  -נותן יישוב
חרב לבניין ומחזירו לקדמותו:

– בכורות פרק ג'

ָדוע ִאם ִּב ְּכ ָרה וְ ִאם לֹא בִ ְּכ ָרהַ ,ר ִּבי
)א( הַ לּ וֹ קֵ חַ ְּבהֵ ָמה ִמן הַ ּנָכְ ִרי וְ אֵ ין י ּ ַ
יִ ְׁש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמרֵ ,עז ַּבת ְׁשנ ָָת ּה וַ ַ ּדאי לַ כּ ֹהֵ ןִ ,מ ָּכאן וְ אֵ ילָ ְך סָ פֵ קָ .רחֵ ל ַּבת ְׁש ּ ַתיִ ם
לש וַ ַ ּדאי לַ כּ ֹהֵ ןִ ,מ ָּכאן
וַ ַ ּדאי לַ כּ ֹהֵ ןִ ,מ ָּכאן וְ אֵ ילָ ְך סָ פֵ קָ ּ .פ ָרה וַ חֲמוֹ ר ְּבנוֹ ת ׁ ָש ׁ
וְ אֵ ילָ ְך סָ פֵ ק .אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אִ ,אלּ ּו ַּבוָ ּלָ ד ִּב ְלבַ ד ְּבהֵ ָמה נִ פְ טֶ ֶרת ,הָ יָה
ִכ ְדבָ ֶר ָ
ובגַ ּ ָסהִׁ ,ש ְליָא.
נוףְ ּ .
רוִ ,ס ַ
ימן הַ וָ ּלָ ד ִּבבְ הֵ ָמה ַד ּקָ הִ ,ט ּ
יך ,אֶ ָּלא אָ ְמ ּ
לום.
וב ִא ּ ׁ ָשהְׁ ,ש ִפיר וְ ִׁש ְליָא .זֶה הַ ְּכלָ ל ,כּ ֹל ׁ ֶשיּ ּ ַ
ְּ
ָדוע ׁ ֶש ִּב ְּכ ָרה ,אֵ ין ָּכאן לַ כּ ֹהֵ ן ְּכ ּ
מומוֹ לַ ְּב ָע ִליםַ .ר ִּבי
וְ כֹל ׁ ֶשלּ ֹא ִב ְּכ ָרה ,ה ֲֵרי זֶה לַ כּ ֹהֵ ןִ .אם סָ פֵ ק ,יָאָ כֵ ל ְּב ּ
יעזֶר ּ ֶבן יַעֲ קֹב אוֹ ֵמרְּ ,בהֵ ָמה גַ ּ ָסה ׁ ֶש ּ ׁ ָש ְפ ָעה ח ֲָר ַרת ָ ּדםֲ ,ה ֵרי זוֹ ִת ּקָ בֵ ר,
אֱל ֶ
ִ
וְ נִ ְפ ְט ָרה ִמן הַ ְּבכוֹ ָרה:
רע"ב ) -א( עז בת שנתה  -שילדה בתוך
שנתה :ודאי  -אותו הולד לכהן ,דקודם לכן
לא ילדה :ספק  -ירעה עד שיפול בו מום
ויאכל במומו לבעלים .ואם ספק פטר חמור
הוא ,מפריש טלה והוא שלו :טנוף -
אבעבועות של דם שפולטת הבהמה ומראים
אותן לרועה חכם ומכיר בהן אם הן מחמת
הריון שהפילה ושמא אטפה בתוך שנתה דהוי
ספק ולד ונפטרה מן הבכורה ,הלכך אפילו
עז בת שנתה ספק הוא :שליא  -כמין כיסוי

על העובר שהעובר מונח בה :שפיר -
למעלה מן השליא קרום שיש בו דם נקרש
והוא קרוי שפיר .ורבותי פירשו ,חתיכה של
בשר שיש בה צרת אדם .ויש אומרים לפיכך
נקראת שפיר לפי שעשויה כשפופרת :ששפעה
חררת דם  -שהפילה חתיכת דם :הרי זו
תקבר  -להודיע שנפטרה מן הבכורה.
שהרואה שקוברים אותה יודע שהבא אחריו
אינו קדוש בבכורה .והלכה כר' עקיבא וכר'
אליעזר בן יעקב:

)ב( ַר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר ,הַ לּ וֹ קֵ חַ ְּבהֵ ָמה ְמנִ יקָ ה ִמן הַ ּנ ְָכ ִרי ,אֵ ינוֹ
חוֹ ׁ ֵש ׁש ׁ ֶש ּ ָמא ְבנ ָּה ׁ ֶשל אַ חֶ ֶרת הָ ָיה .נִ ְכנַס ְלתוֹ ְך עֶ ְדרוֹ וְ ָראָ ה אֶ ת הַ ּ ַמ ְב ִּכירוֹ ת
ְמנִ יקוֹ ת וְ אֶ ת ׁ ֶשאֵ ינָן ַמ ְב ִּכירוֹ ת ְמנִ יקוֹ ת ,אֵ ינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש ׁ ֶש ּ ָמא ְבנ ָּה ׁ ֶשל זוֹ ָּבא לוֹ
אֵ צֶ ל זוֹ  ,אוֹ ׁ ֶש ּ ָמא ְבנ ָּה ׁ ֶשל זוֹ ָּבא לוֹ אֵ צֶ ל זוֹ :
רע"ב ) -ב( אין חוששין שמא בנה של
אחרת היה  -שיהא הבא אחריו בכור ספק
דנימא הך בהמה לא ילדה מעולם אלא

שאהבה את זה בן חברתה ,ואי משום דאית
לה חלב הא איכא מיעוטא דחולבות אע"פ
שאינן יולדות ,הא ודאי לא אמרינן ,אלא בנה
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הוא ופטורה מן הבכורה :מבכירות  -בחורות
שלא ילדו עד עכשיו :אין חוששין שמא בנה
של זו בא אצל זו  -דליחוש לכולהו בספק
בכורות ,אלא ודאי אותן הכרוכין אחר

המבכירות הוו בכורות ודאין ,והכרוכין אחר
שאין מבכירות הוו פשוטין ודאין .והלכה כרבן
שמעון בן גמליאל:

)ג( ַר ִּבי יוֹ סֵ י ּ ֶבן ְמ ׁ ֻש ָּלם אוֹ ֵמר ,הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט אֶ ת הַ ְּבכוֹ ר ,עוֹ ֶ ׂשה ָמקוֹ ם ְּבקוֹ ִפיץ ִמ ָּכאן
ש ָער
ֶנו ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ  .וְ כֵ ן הַ ּתוֹ לֵ ׁש אֶ ת הַ ּ ֵ ׂ
ש ָערִ ּ ,
ומ ָּכאן וְ תוֹ לֵ ׁש הַ ּ ֵ ׂ
ִּ
וב ְלבַ ד ׁ ֶשלּ ֹא יְ זִ יז ּ ּ
מום:
ִל ְראוֹ ת ְמקוֹ ם הַ ּ ּ
רע"ב ) -ג( עושה מקום בקופיץ  -גרסינן.
ובגמרא מפרש ,תני לקופיץ ,כלומר לצורך
מקומו של קופיץ תולש שער של צואר .ואין
כאן משום לא תגוז בכור צאנך ,דתלישה ביד
לאו גזיזה היא .אבל בכלי ודאי אסור :וכן

מותר לתלוש את השער  -ואפילו לכתחלה,
להראות בו לחכם מקום המום .והלכה כר'
יוסי בן משולם:

ָשר וְ ִהנִּ יחוֹ בַ חַ לּ וֹ ן וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ְׁשחָ טוֹ  ,עֲ קַ ְביָא ּ ֶבן
מום ׁ ֶש ּנ ׁ ַ
)ד( שְׂ ַער ְּבכוֹ ר ַּב ַעל ּ
הודה .אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ סֵ י ,לֹא בָ זֶה
ַמהֲ לַ ְלאֵ ל ַמ ִּתיר ,וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְס ִריןּ ִ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי יְ ּ ָ
ָשר וְ ִהנִּ יחוֹ ַּבחַ לּ וֹ ן וְ אַ חַ ר ָּכךְ
מום ׁ ֶש ּנ ׁ ַ
ִה ִּתיר עֲ קַ ְביָא ,אֶ ָּלא ִבשְׂ ַער ְּבכוֹ ר ַּב ַעל ּ
ֵמתָּ ,בזֶה עֲ קַ ְביָא ּ ֶבן ַמהֲ לַ ְלאֵ ל ַמ ִּתיר ,וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְס ִרין .הַ ֶ ּצ ֶמר הַ ְמ ֻד ְבלָ ל
סור:
הוא נִ ְראֶ ה ִמן הַ גִּ זָ ּה ,מֻ ּ ָתר .וְ אֶ ת ׁ ֶשאֵ ינוֹ נִ ְראֶ ה ִמן הַ גִּ זָּה ,אָ ּ
ַּב ְּבכוֹ ר ,אֶ ת ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -ד( עקביא בן מהללאל מתיר -
הצמר בהנאה לכהן :וחכמים אוסרים  -דאי
שריית ליה צמר הנושר מחיים ,אתיח לאשהויי
לבכור כדי שישיר צמרו כל שעה ואתי ביה
לידי תקלה שיגזוז ויעבוד בו ,ופסולי
המוקדשים אסירי בגיזה ועבודה דכתיב תזבח
ואכלת בשר ,תזבח ולא גיזה :לא בזה התיר
עקביא  -כלומר לא בזה עקביא מתיר
וחכמים אוסרים ,דבשחטו דברי הכל שרי,
דמגו דמהניא שחיטה לצמר המחובר בו
להתירו לאחר שחיטה ,מהני נמי לתלוש
ומונח בחלון .ולא נחלקו אלא במת ,דאותו
צמר המחובר בו טעון קבורה ,עקביא מתיר
לצמר שנשר ממנו כשהוא בחיים ,וחכמים

גמרא

אוסרים ,גזירה שמא ישהנו כדי ליהנות בצמר
הנושר ממנו כל שעה ואתי למעבד ביה גיזה
ועבודה .ופסק ההלכה ,דאפילו לאחר שחיטה
צמר שנשר ממנו בחיים אסור :צמר המדובלל
 שלא נתלש לגמרי אבל מחובר הוא עםהצמר ואינו נופל :את שנראה עם הגיזה -
כשישחטנו וגוזזו לאחר שחיטה ,ויהא הצמר
המדובלל נראה עם שאר הגיזה ואינו נראה
כמופרש ממנו ,מותר כשאר הגיזה :ושאינו
נראה עם הגיזה  -שיצא חוץ יותר מדאי
וניכר לכל )שמדובלל( ]שמובדל[ מן הגיזה:
אסור  -כמי שנשר לגמרי קודם שחיטה.
וסתמא כרבנן דפליגי עליה לעקביא,
דהלכתא כוותייהו:

– בכורות דף כד' ע"א

הלוקח בהמה מניקה מן העובד כוכבים הבא אחריו בכור מספק מפני
שמרחמת אף על פי שאינה יולדת רבן שמעון בן גמליאל אומר דבר
בחזקתו וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר הנכנס לתוך עדרו בלילה
וראה כעשר כחמש עשרה מבכירות ושאינן מבכירות יולדות למחר השכים
ומצא זכרים תלויות בשאין מבכירות ונקבות תלויות במבכירות אינו חושש
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שמא בנה של זו בא לו אצל זו :איבעיא להו דבר בחזקתו דקאמר רבן
שמעון בן גמליאל דאינה מרחמת אלא אם כן יולדת הא היכא דאוליד
חיישינן לרחומי או דלמא דידה מרחמא דלא דידה לא מרחמא ליה למאי
נפקא מינה למלקא עלה משום אותו ואת בנו אי אמרת דידה מרחמא דלא
דידה לא מרחמא לקי ואי אמרת דלא דידה נמי מרחמא לא לקי מאי תא
שמע רבן שמעון בן גמליאל אומר הלוקח בהמה מן העובד כוכבים אינו
חושש שמא בנה של אחרת היה מי קתני הוא היה קתני ה"ק אינו חושש
שמא בנה של אחרת אלא אם כן היה לה ולד מעיקרא תא שמע נכנס
בתוך עדרו וראה את המבכירות מניקות ואת שאינן מבכירות מניקות אינו
חושש שמא בנה של זו בא לו אצל זו או שמא בנה של זו בא לו אצל זו
אמאי ליחוש דלמא רחומי רחים במקום דידה לא שבקא דידה ומרחמא
דלא דידה תא שמע דבר בחזקתו ]וכן[ כו' מאי לאו רישא דומיא דסיפא
מה סיפא ודאי דידה אף רישא ודאי דידה מידי איריא האי כדאיתא והאי
כדאיתא ומאי וכן אפטורה דבכורה:
רש"י על הגמרא
מרחמת  -אוהבת בן חבירתה :ומצא זכרים
 שנולדים עכשיו תלויין וכרוכין ויונקיןהזקנות שנפטרו כבר מן הבכורה ונקבות
הנולדות עכשיו מצא תלויות במבכירות
דהשתא אין כאן לכהן כלום דבזכרים אין שום
בכור שהרי בני הזקנות הן ונקבות התלויות
במבכירות אין דין בכורות נוהגת בהן :אין
חוששין  -להחמיר ולספקן בספק בכורות
ולומר שמא בנה של זו בא לו אצל זו וזכרים
בני המבכירות :שאינה מרחמת  -וולד בהמה
אחרת :אא"כ יולדת  -אם היה לה וולד
מתחלה להאי ודאי א"נ לא הוי האי וולד
דידה פטורה מן הבכורה דהא הוה לה
אחרינא ומיהו היכא דילדה חיישינן לרחומי
שמרחמת וולד בהמה אחריתי :למאי נפקא
מינה  -הא לענין בכורה ממה נפשך פטורה
דאי האי לאו דידה הא הוה לה אחרינא:
למילקי עליה  -דהאי שכרוך אחריה משום
אותו ואת בנו :לא לקי  -דדלמא לאו דידה
הוא :אין חוששין כו'  -אלמא בודאי דילה
מחזיק ליה דלא מרחמא אלא דידה :מי קתני
 אין חוששין שמא בנה של אחרת הוא :היהקתני  -והכי קאמר ממה נפשך פטורה מן

הבכורה דאין חוששין שמא מרחמא בן
חברתה אלא א"כ היה לה וולד אחר מעיקרא
הלכך לענין בכורה ודאי פטורה אבל לענין
אותו ואת בנו ספיקא הואי :דלמא רחומי
רחים  -הואיל ולכולן הוי ולדות אלא ודאי
אפי' ילדה אינה מרחמת אלא שלה ומשני
במקום דידה כו' :הדבר בחזקתו וכן -
כלומר דקתני סיפא וכך היה רשב"ג אומר
הנכנס כו' מאי לאו מדסיפא דקתני וכן כו':
ודאי דידה  -דכל חדא וחדא התלוי בה דידה
הויא דהא אמרת במקום דידה לא שבקא
דידה ומרחמא דלאו דידה רישא נמי דקתני
הדבר בחזקתו בודאי דידה מחזקינן לה ולענין
אותו ואת בנו נמי לקי :הא כדאיתא  -וסיפא
ודאי רישא ספק :ומאי וכן  -הואיל ולא דמו:
ומשני לפטורא  -להא דמו דכי היכי דסיפא
פטורות ודאי דהא ודאי נקבות תלויות
במבכירות דלא שבקא דידה דקאי קמה
ומרחמא דלאו דידה רישא נמי פטורות מן
הבכורות ודאי דא"נ לא דידה הוא יהא יולדת
אחרינא ואינה מרחמת אלא אם כן יולדת
ולעולם לענין אותו ואת בנו ספק:
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זוהר

– חיי שרה דף קלג' ע"ב

ִר ִּבי חִ זְ ִקיָּה ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,ישעיה מב( ִמי נ ַָתן ִל ְמ ִׁשיסָ ה יַעֲ קֹב )דף קלד ע"א( וְ יִ שְׂ ָראֵ ל
ְלבוֹ זְ זִ ים הֲלא יְ ָי וְ גו'ָ ּ .תא ֲחזֵיִ ,מזִ ּ ְמנָא ְ ּד ִא ְתחָ ַרב ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא ִּב ְרכָ אן לָ א ׁ ַש ְריָין
ינון ְׁשאָ ר ַ ּד ְרגִּ ין
ָעו ֵמ ֵעילָ א וְ ַת ּ ָתא ,וְ כָ ל ִא ּ
ָעוִּ ,כבְ יָכוֹ ל ִא ְת ְמנ ּ
ְּב ַע ְל ָמא וְ ִא ְת ְמנ ּ
יהו:
מו ְּבחוֹ בַ יְ ּ
ינון ּגָ ְר ּ
יהו ְדיִ שְׂ ָראֵ ל ְּבגִ ין ְ ּד ִא ּ
ּ ַת ּ ָת ִאין ִמ ְת ּ ַת ְקפֵ י וְ אָ זְ לֵ י וְ ׁ ָש ְלטֵ י עֲ לַ יְ ּ
ַישבָ ן ִמ ֵּליהּ ִ ּד ְכ ִתיב ִמי נ ַָתן ִל ְמ ִׁשיסָ ה יַעֲ קֹבֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּדאָ ַמר ִמי
הַ אי ְק ָרא לָ א ִא ְתי ְׁ
יה ,וְ ִאי אָ ַמר
או לוֹ ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
אנו לוֹ  ,חָ ְט ּ
הו חָ ָט ּ
נ ַָתן ִל ְמ ִׁשיסָ ה יַעֲ קֹב וְ יִ שְׂ ָראֵ לַ ,מ ּ
יה:
ינו ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
בו ,וְ לא אָ ִב ּ
אנו לוֹ ַ ,מאי וְ לא אָ ּ
חָ ָט ּ
אֶ ָּלא ְּב ׁ ַש ְע ּ ָתא ְ ּד ִא ְתחָ ַרב ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא וְ ִא ּתוֹ קַ ד הֵ יכָ לָ א וְ ַע ּ ָמא ִא ְתגְּ ִליָּ ,ב ְעיָא
ול ֵמיהַ ְך ִע ּ ְמהוֹ ן ְּבגָ ּ ָ
דוכ ּ ָת ּה ּ ְ
ְׁש ִכינְ ּ ָתא ְל ִא ְת ַע ְ ּק ָרא ִמ ּ ּ ְ
לותא ,אָ ְמ ָרה אֵ יהַ ְך
וו
יתאי וְ הֵ יכָ לָ אי וְ אֶ פְ קוֹ ד ַעל ּ ּ ְ
חמי ּ ֵב ָ
יתא ְל ֶמ ֵ
ְּבקַ ְד ִמ ָ
דוכ ּ ֵתי ְ ּדכַ הֲ נֵי וְ לֵ יוָ אֵ י ְ ּדהֲ ּ
יתאי:
פָ ְל ִחין ְּבבֵ ָ
אָ ַמר ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ְּבהַ ִהיא ׁ ַש ְע ּ ָתא ִא ְס ּ ַת ָּכלַ ת ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ְלעֵ ילָ א וְ חָ ַמאת
יתא וְ ִא ְס ּ ַת ָּכלַ ת
ְ ּדבַ עֲ לָ הּ ִא ְס ּ ַת ַּלק ִמ ּנָהּ ְל ֵעילָ א ְל ֵעילָ אָ ,נח ֲַתת ְל ַת ּ ָתא ָעאלַ ת ְּבבֵ ָ
דוכ ּ ֵתי ,וְ ִא ְׁש ְּת ַמע קָ לָ א ְל ֵעילָ א ְל ֵעילָ א וְ ִא ְׁש ְּת ַמע קָ לָ א ְל ַת ּ ָתא .הֲ ָדא
ינון ּ ּ ְ
ְּבכָ ל ִא ּ
רורים ָרחֵ ל ְמבַ ָּכה ַעל
הוא ִד ְכ ִתיב )ירמיה לא( קוֹ ל ְּב ָר ָמה נִ ְׁש ָמע נְ ִהי ְּב ִכי ַת ְמ ּ ִ
ּ
מוהָ :
ָּבנְ יהָ וְ גו' וְ ּ ְ
אוק ּ
לותא
לותא ִא ְס ּ ַת ָּכלַ ת ְּב ַע ָמא וְ חָ ַמאת ְ ּד ָדחֲקֵ י לוֹ ן וְ ָר ְמסֵ י לוֹ ן ְּבגָ ּ ָ
ּ ֵכיוָ ן ְ ּד ָעאלַ ת ְּבגָ ּ ָ
יסה יַעֲ קֹב
יהו ִ ּד ְׁשאָ ר ַע ּ ִמיןְּ ,כ ֵדין אָ ְמ ַרת )ישעיה מב( ִמי נ ַָתן ִל ְמ ִׁש ּ ָ
ּ ֵבין ַרגְ לַ יְ ּ
בו ִב ְד ָרכָ יו הָ לוֹ ךְ
אנו לוֹ  .וְ ִהיא ָ
אֲמ ַרת וְ לֹא אָ ּ
זו חָ ָט ּ
ינון אָ ְמ ִרין הֲ לֹא יְ ָי ּ
וְ גו' .וְ ִא ּ
עו ְּבתוֹ ָרתוֹ :
וְ לא ׁ ָש ְמ ּ
ְ
יתוב
הוא ְל ִמ ְפקַ ד ַעל ַע ּ ֵמ ּ
וב ׁ ַש ְע ּ ָתא ְ ּדז ּ ִַמין ּ ְ
ְּ
יהְּ ,כנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ּ ֵת ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ְ
יתאְ ,בגִ ין ְ ּדבֵ ית הַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש
יתא )אמר ליה קודשא בריך הוא( ּ ֵתיהַ ך ְלבֵ ָ
לותא ְּבקַ ְד ִמ ָ
ִמן ּגָ ּ ָ
ְ
הוא ּ ִ
ֵימא לָ ּה ּ ְ
יתא ,וְ י ָ
יִ ְת ְּבנֵי ְּבקַ ְד ִמ ָ
קומי ֵמ ַעפְ ָראִ .היא ָתבַ ת
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ְ
נורא:
יתאי חָ ַרב הֵ יכָ ִלי ִא ּתוֹ קַ ד ְּב ּ ָ
אֲתר אֵ יהַ ךֵּ ,ב ָ
וְ אָ ְמ ָרה ְלאָ ן ַ
ְ
יתא וְ י ְַת ִקין הֵ יכָ לָ א וְ יִ ְבנֵי
הוא יִ בְ נִ י ֵּבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא ְּבקַ ְד ִמ ָ
ַעד ְ ּד ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
הוא ִד ְכ ִתיב )תהלים קמז(
רושלַ םְ ּ ,
קַ ְר ּ ָתא ִ ּדיְ ּ ׁ ָ
ולבָ ַתר יוֹ ִקים לָ ּה ֵמ ַעפְ ָרא .הֲ ָדא ּ
ולבָ ַתר נִ ְדחֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל יְ כַ ּנֵס,
יתא ּ ְ
רושלַ יִ ם ְּבקַ ְד ִמ ָ
רושלַ יִ ם יְ ָי וְ גו' .בּ וֹ נֵה יְ ּ ׁ ָ
בּ וֹ נִ ה יְ ּ ׁ ָ
ֵיש
רושלַ יִ ם וְ גו' .וְ יִ ְת ַּכ ּנ ׁ
קומי ְׁש ִבי יְ ּ ׁ ָ
ֵימא לָ ּה )ישעיה נב( ִה ְתנַעֲ ִרי מֵ ָעפָ ר ּ ִ
וְ י ָ
ולבָ ַתר
יתאְ ּ ,
רושלַ יִ ם יְ ָיְּ ,בקַ ְד ִמ ָ
הוא ִד ְכ ִתיב בּ וֹ נֵה יְ ּ ׁ ָ
ּגָ ּ ְ
לותהוֹ ן ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל .ה ֲָדא ּ
ומחַ ֵּב ׁש ְל ַעצְ בוֹ ָתם ָ ּדא ְּת ִחיַּית
בורי לֵ ב ּ ְ
וכ ֵדין הָ רוֹ פֵ א ִל ְׁש ּ ֵ
נִ ְדחֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל יְ כַ ּנֵסְ ּ .
ֲשר ְּבחֻ ּקַ י
יתי אֶ ת א ׁ ֶ
רוחי אֶ ּ ֵתן ְּב ִק ְר ְּבכֶ ם וְ ָעשִׂ ִ
וכ ִתיב) ,יחזקאל לו( וְ אֶ ת ּ ִ
הַ ּ ֵמ ִתיםְ ּ .
כו וְ גו'ָּ .ב ּ ְ
רוך יְ ָי ְלעוֹ לָ ם אָ ֵמן ואָ ֵמן:
ּ ֵתלֵ ּ
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חק לישראל – פרשת מטות יום ה'
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק יב'
)ה( כל אחד ואחד מן הקורין פותח ספר תורה ומביט למקום שהוא קורא בו ואח"כ
אומר ברכו את יי' המבורך וכל העם עונין ברוך ה' המבורך לעולם ועד וחוזר ומברך
ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך
אתה יי' נותן התורה וכל העם עונין אמן ואחר כך קורא עד שישלים לקרות וגולל
הספר ומברך ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורתו תורת אמת וחיי
עולם נטע בתוכנו ברוך אתה יי' נותן התורה:
)ו( אין הקורא בתורה רשאי לקרות בתורה עד שיכלה אמן מפי הציבור קרא וטעה
אפילו בדקדוק אות אחת מחזירין אותו עד שיקראנה בדקדוק ולא יקראו שנים בתורה
אלא האחד לבדו קרא ונשתתק יעמוד אחר תחתיו ויתחיל ממקום שהתחיל הראשון
שנשתתק ומברך בסוף:

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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