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חק לישראל – פרשת נשא יום ב'
תורה -

במדבר פרק ד'

ולכֹל
גֵר ׁ ֻשנִּ י ְלכָ ל ַמ ּ ָ ׂשאָ ם ּ ְ
)כז( ַעל ּ ִפי אַ ֲהרֹן ּובָ נָיו ִּת ְהיֶה ָּכל עֲ ֹב ַדת ְּבנֵי הַ ּ ְ
שאָ ם) :כז( ַעל ּ ִפי אַ הֲ רֹן ּובָ נָיו ִּת ְהיֶה
ופקַ ְד ּ ֶתם עֲ לֵ הֶ ם ְּב ִמ ְׁש ֶמ ֶרת אֵ ת ָּכל ַמ ּ ָ ׂ
עֲ ֹב ָד ָתם ּ ְ
ופקַ ְד ּ ֶתם עֲ לֵ הֶ ם ְ ּב ִמ ְׁשמֶ ֶרת אֵ ת ָּכל
ולכֹל עֲ ב ָֹד ָתם ּ ְ
שאָ ם ּ ְ
ָּכל עֲ ֹב ַדת ְ ּבנֵי הַ ּג ְֵר ׁ ֻשנִּ י ְלכָ ל ַמ ּ ָ ׂ
ַמ ּ ָ ׂ
ימר אַ הֲ רֹן ו ְּבנוֹ ִהי יְ הֵ י ָּכל ּ ָפ ְלחַ ן ְּבנֵי ג ְֵר ׁשוֹ ן ְלכָ ל ַמ ּטו ְּלהוֹ ן ו ְּלכֹ ל ּפו ְּלחַ נְ הוֹ ן ו ְּת ַמ ּנוּן עֲ לֵ יהוֹ ן
שאָ ם) :כז( ַעל ֵמ ַ
ְּב ַמ ְּט ָרא יָת ָּכל ַמ ּטו ְּלהוֹ ן:

ית ָמר ּ ֶבן
ומ ְׁש ַמ ְר ּ ָתם ְּביַד ִא ָ
)כח( זֹאת עֲ ֹב ַדת ִמ ְׁש ּ ְפחֹת ְּבנֵי הַ ּג ְֵר ׁ ֻשנִּ י ְּבאֹ הֶ ל מוֹ ֵעד ּ ִ
ית ָמר
ומ ְׁש ַמ ְר ּ ָתם ְּב ַיד ִא ָ
הרֹן הַ כּ ֹהֵ ן) :כח( זֹאת עֲ ב ַֹדת ִמ ְׁש ּ ְפחֹת ְ ּבנֵי הַ ּג ְֵר ׁ ֻשנִּ י ְ ּבאֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד ּ ִ
אַ ֲ
ּ ֶבן אַ הֲ רֹן הַ כּ ֹהֵ ן:

ית ָמר ַּבר אַ הֲ רֹן
ידא ְד ִא ָ
)כח( ֵ ּדין ּפו ְּלחַ ן ז ְַרעֲ יַת ְּבנֵי ג ְֵר ׁשוֹ ן ְּב ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא ו ַּמ ּ ַט ְר ְּתהוֹ ן ִּב ָ

ַּכהֲ נָא:

ב ָתם ִּת ְפקֹד אֹ ָתם) :כט( ְ ּבנֵי ְמ ָר ִרי ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם
)כט( ְּבנֵי ְמ ָר ִרי ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ְלבֵ ית אֲ ֹ
ב ָתם ִּת ְפקֹד אֹ ָתם) :כט( ְּבנֵי ְמ ָר ִרי ְלז ְַרעֲ י ְַתהוֹ ן ְלבֵ ית אֲ בָ הַ ְתהוֹ ן ִּת ְמנֵי י ְָתהוֹ ן:
ְלבֵ ית אֲ ֹ

לשים ׁ ָשנָה וָ ַמ ְעלָ ה וְ ַעד ּ ֶבן ח ֲִמ ּ ִׁשים ׁ ָשנָה ִּת ְפ ְק ֵדם ָּכל הַ ָּבא לַ ָ ּצבָ א
)ל( ִמ ּ ֶבן ְׁש ִׁ
לשים ׁ ָשנָה וָ ַמ ְעלָ ה וְ ַעד ּ ֶבן ח ֲִמ ּ ִׁשים ׁ ָשנָה
ב ַדת אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד) :ל( ִמ ּ ֶבן ְׁש ִׁ
לַ עֲ ֹבד אֶ ת עֲ ֹ
ִּת ְפ ְק ֵדם ָּכל הַ ָּבא לַ ָ ּצבָ א לַ עֲ בֹד אֶ ת עֲ ֹב ַדת אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד:

)ל( ִמ ַּבר ְּתלָ ִתין ְׁשנִ ין ו ְּל ֵע ָּלא וְ ַעד ַּבר

חַ ְמ ִׁשין ְׁשנִ ין ִּת ְמנִ ּנוּן ָּכל ְ ּדאָ ֵתי ְלחֵ ילָ א ְל ִמ ְפלַ ח יָת ּפו ְּלחַ ן ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא:

רש"י
)כז( על פי אהרן ובניו  -ואיזה מהבנים

נביא

ממונה עליהם ביד איתמר בן אהרן הכהן:

– שופטים פרק יג' ח'-יא'

יש הָ ֱאל ִֹהים אֲ ׁ ֶשר ׁ ָשלַ ְח ּ ָת יָבוֹ א נָא
ֹאמר ִּבי ֲאדוֹ נָי ִא ׁ
)ח( וַ יּ ְֶע ּ ַתר ָמנוֹ חַ אֶ ל יְ הֹוָ ה וַ יּ ַ
לד) :ח( וצלי מנוח קדם יי ואמר בבעו יי נביא דיי
יו ָּ
נו ַמה ּנַעֲ ֶ ׂשה לַ ּנ ַַער הַ ּ ּ
ינו וְ יוֹ ֵר ּ
עוֹ ד אֵ לֵ ּ
דשלחתא ייתי כען עוד לותנא וילפיננא מה נעבד לרביא דאתיליד:

)ט( וַ יִ ּ ְׁש ַמע הָ אֱ ל ִֹהים ְּבקוֹ ל ָמנוֹ חַ וַ ָיּבֹא ַמ ְלאַ ְך הָ ֱאל ִֹהים עוֹ ד אֶ ל הָ ִא ּ ׁ ָשה וְ ִהיא
ה) :ט( ושמיע קדם יי צלותיה דמנוח ואתא מלאכא דיי
ישהּ אֵ ין ִע ּ ָמ ּ
ומנוֹ חַ ִא ׁ ָ
ש ֶדה ּ ָ
יוֹ ׁ ֶשבֶ ת ַּב ּ ָ ׂ
עוד לות אתא והיא יתבא בחקלא ומנוח בעלה לית עמה:

יש
ֹאמר אֵ לָ יו ִה ּנֵה נִ ְראָ ה אֵ לַ י הָ ִא ׁ
יש ּה וַ ּת ֶ
וַת ָרץ וַ ּ ַת ּגֵ ד ְל ִא ׁ ָ
)י( וַ ְּת ַמהֵ ר הָ ִא ּ ׁ ָשה ּ ָ
בא בַ ּיוֹ ם אֵ לָ י) :י( ואוחיאת אתתא ורהטת וחויאת לבעלה ואמרת ליה הא אתחזי לי גברא
אֲשר ָּ
ֶׁ
דיאתא ביומא דיכי לותי:

יש
ֹאמר לוֹ הַ אַ ּ ָתה הָ ִא ׁ
יש וַ יּ ֶ
)יא( וַ יָּקָ ם וַ ּיֵלֶ ְך ָמנוֹ חַ אַ ח ֲֵרי ִא ְׁש ּתוֹ וַ ָיּ ֹבא אֶ ל הָ ִא ׁ
ֹאמר אָ נִ י) :יא( וקם ואזל מנוח בתר אתתיה ואתא לות גברא ואמר
אֲשר ִ ּד ַּב ְר ּ ָת אֶ ל הָ ִא ּ ׁ ָשה וַ יּ ֶ
ֶׁ
ליה האת גברא די מללתא עם אתתא ואמר אנא:

רש"י
)ח( לנער היולד  -העתיד להוולד:

)יא( אחרי אשתו  -אחר עצתה:
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חק לישראל – פרשת נשא יום ב'
כתובים

 -משלי פרק לא' ז'-י'

ישוֹ וַ עֲ ָמלוֹ לֹא יִ זְ ָּכר עוֹ ד:
יִ ְׁש ּ ֶתה וְ יִ ְׁש ַּכח ִר ׁ

)ז( ונשתון ונטעון מסכינתהון ושחקיהון לא

ּ ְפ ַתח ּ ִפ ָ
יך ְל ִא ֵּלם אֶ ל ִ ּדין ָּכל ְּבנֵי חֲלוֹ ף:

)ח( פתח פומך להלין דלא מסטו דין ודון

)ז(
נזכרון תוב:

)ח(
לכולהון בני עולי:

)ט( ּ ְפ ַתח ּ ִפ ָ
יך ְׁשפָ ט צֶ ֶדק וְ ִדין ָענִ י וְ אֶ ְביוֹ ן:
ה) :י( אתתא
)י( אֵ ׁ ֶשת חַ יִ ל ִמי יִ ְמצָ א וְ ָרחֹק ִמ ּ ְפנִ ינִ ים ִמכְ ָר ּ

)ט( פתח פומך ודון צדקתא ודון לעניי ולעליבי:
כשרתא מנו ישכח יקירא היא מן

כיפי טבתא טימהא:

רש"י
)י( אשת חיל  -היא התורה .מי ימצא -
אשרי הזוכה למצוא אותה .מפנינים -

משנה

מרגליות:

 -עירובין פרק יא'

שר ,בּ וֹ ְד ִקין אֶ ת הֶ חָ מֵ ץ ְלאוֹ ר הַ ּנֵרָּ .כל ָמקוֹ ם ׁ ֶשאֵ ין
)א( אוֹ ר ְלאַ ְר ָּב ָעה ָע ָ ׂ
ְ
רו ְׁש ּ ֵתי ׁש ּורוֹ ת ַּב ּ ַמ ְר ּ ֵתףָ ,מקוֹ ם
ַמ ְכנִ ִ
יסין בּ וֹ חָ ֵמץ אֵ ין צָ ִריך ְּב ִדיקָ ה .וְ לָ ּ ָמה אָ ְמ ּ
יסין בּ וֹ חָ ֵמץֵ ּ .בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםְׁ ,ש ּ ֵתי ׁש ּורוֹ ת ַעל ּ ְפנֵי כָ ל הַ ּ ַמ ְר ּ ֵתף.
ׁ ֶש ּ ַמכְ נִ ִ
ּובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםְׁ ,ש ּ ֵתי ׁש ּורוֹ ת הַ ִחיצוֹ נוֹ ת ׁ ֶשהֵ ן הָ ֶע ְליוֹ נוֹ ת:
רע"ב ) -א( אור לארבעה עשר  -ליל
שלמחרתו יהיה ארבעה עשר .וקורא התנא
ללילה אור כדרך שקורין לעיור סגי נהור
ולישנא מעליא נקט :בודקין את החמץ -
אית דמפרשי טעמא דבדיקה כדי שלא יעבור
על בל יראה ובל ימצא אם יהיה חמץ בביתו
בפחס .ואע"ג דבבטול בעלמא סגי ,חיישינן
שמא ימצא גלוסקא יפיפיה וימלך על ביטולו
ויחשוב עליה לאכלה ויעבור עליה על בל
יראה ובל ימצא ,הלכך בודקים את החמץ
כדי לבערו מן העולם .ואית דאמרי טעמא
דבדיקה גזירה שמא ימצא חמץ בביתו בפסח
ויאכלנו כיון שאין רגיל להיות בדל ממנו כל
שאר ימות השנה :לאור הנר  -בגמרא יליף
דבדיקת חמץ צריכה שתהא לאור הנר,
מדכתיב הכא )שמות יב( שאור לא ימצא,
וכתיב התם )בראשית מד( וימצא הגביע ,מה
מציאה האמורה שם על ידי חיפוש ,שנאמר

ויחפש וכו' וימצא ,אף מציאה האמורה כאן
על ידי חיפוש ,וחיפוש הוי בנר דכתיב )משלי
כ( נר ה' נשמת אדם חופש כל חדרי בטן.
ותקנו הבדיקה בלילה מפני שבלילה כל העם
מצויין בבתיהם ואור הנר יפה לבדיקה בלילה
יותר מביום דשרגא בטיהרא למאי מהניא.
ומיהו אם לא בדק ליל ארבעה עשר ובודק
בארבעה עשר שחרית צריך שיבדוק נמי לאור
הנר :ולמה אמרו  -לקמן במתניתין :שתי
שורות  -של חביות הסדורות זו על גב זו
במרתף של יין צריך לבדוק ביניהן ,אחר
שאמרו כל מקום שאין מכניסין בו חמץ אין
צריך לבדוק ,למה הצריכו לבדקן .ומשני ,לא
אמרו אלא במרתף שמכניסין בו חמץ ,כמו
מרחף שמסתפק ממנו יין לשלחנו ופעמים
שהשמש עומד למזוג ופתו בידו וכשהיין כלה
נכנס במרתף להביא יין :שתי שורות על פני
]כל[ המרתף  -דרך אוצרי יין לסדר
חביותיהן שורות שורות ,שממלאין כל
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קרקעית המרתף וחוזרין ומניחין חבית על
חבית ,כשורות התחתונות כך שורות העליונות
עד שמי הקורה  -ושתי שורות שאמרו בית
שמאי הם שורה חיצונה מן הארץ עד שמי
קורה וחוזר ובודק החביות העליונות ,על פני
ארכו ורחבו של מרתף ,נמצאו שתי שורות

כמין גא"ס יונית ,שורה אחת בזקיפה ושורה
אחת בשכיבה :שתי שורות החיצונות -
השורה העליונה הסמוכה לשמי קורה הרואה
פני הפתח ושלמטה הימנה .ואותן שלפנים
אינו בודק כלל .ומן החיצונות אינו בודק אלא
שתי העליונות בלבד:

ומ ּ ָמקוֹ ם ְל ָמקוֹ םְּ ,ד ִאם ּ ֵכן,
)ב( אֵ ין חוֹ ְׁש ִׁשין ׁ ֶש ּ ָמא גֵ ְר ָרה חֻ ְל ָ ּדה ִמ ַּביִ ת ְלבַ יִ ת ּ ִ
ומ ִעיר ְל ִעיר ,אֵ ין לַ ָ ּדבָ ר סוֹ ף:
ֵמחָ צֵ ר ְלחָ צֵ ר ּ ֵ
רע"ב ) -ב( אין חוששין  -כשבדק הבית
בזוית זו ובא לבדוק זוית זו ,אין חוששין שמא
בתוך שבאתי לזו גררה חולדה למקום הבדוק
וצריך אני לחזור ולבדוק ,שאם באת לחוש

בכך הרי גם מחצר לחצר יש לומר כן אני
בדקתי קודם לחברי ולאחר בדיקתי הביאה
חולדה חמץ מחצר חברי לחצרי ואין לדברו
סוף:

שר ׁ ַשח ֲִרית
ובאַ ְר ָּב ָעה ָע ָ ׂ
שר ּ ְ
הודה אוֹ ֵמר ,בּ וֹ ְד ִקין אוֹ ר אַ ְר ָּב ָעה ָע ָ ׂ
)ג( ַר ִּבי יְ ּ ָ
שר ,יִ בְ ּדוֹ ק
עור .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,לֹא בָ ַדק אוֹ ר אַ ְר ָּב ָעה ָע ָ ׂ
ִּ
וב ְׁש ַעת הַ ִּב ּ
שר ,יִ בְ ּדוֹ ק ְּבתוֹ ְך הַ ּמוֹ ֵעד .לֹא בָ ַדק ְּבתוֹ ךְ
שר .לֹא בָ ַדק ְּבאַ ְר ָּב ָעה ָע ָ ׂ
ְּבאַ ְר ָּב ָעה ָע ָ ׂ
נְעאְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יְ הֵ א
נו ְבצִ ָ
הַ ּמוֹ עֵ ד ,יִ בְ ּדוֹ ק ְלאַ חַ ר הַ ּמוֹ ֵעדַ ּ .
ומה ּ ׁ ֶש ּ ְמ ׁ ַשיֵּר ,יַנִּ יחֶ ּ ּ
צָ ִר ְ
יך ְּב ִדיקָ ה אַ ח ֲָריו:
רע"ב ) -ג( בודקין אור ארבעה עשר
ובארבעה עשר שחרית  -הכי קאמר ,באחד
משלשה פרקים הללו בלבד בודקים ,ולאחר
שלשה פרקים הללו אם לא בדק שוב אינו
בודק :בתוך המועד  -בשעה ששית שהוא
מועד הביעור :לאחר המועד עד שתחשך -
ואית דמפרשי ,בתוך המועד ,בתוך הפסח.
לאחר המועד ,לאחר הפסח ,כדי שלא יתערב

לו חמץ שעבר עליו הפסח שהוא אסור
בהנאה בחמץ של היתר שנעשה לאחר הפסח.
ור' יהודה סבר לאחר הביעור דהיינו לאחר
זמן איסורו של חמץ לא יבדוק כלל דלמא
אתי למיכל מיניה .ורבנן אמרי יבדוק לאחר
זמן איסורו ולא חיישינן דלמא אתי למיכל
מיניה כיון שכל עצמו מחזר עליו לשרפו .ואין
הלכה כר' יהודה:

הודה
)ד( ַר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ,אוֹ ְכ ִלין ָּכל חָ ֵמ ׁש וְ שׂ וֹ ְר ִפין ִּב ְת ִח ַּלת ׁ ֵש ׁש .וְ ַר ִּבי יְ ּ ָ
אוֹ ֵמר ,אוֹ ְכ ִלין ָּכל אַ ְר ַּבע ,וְ תוֹ ִלין ָּכל חָ ֵמ ׁש ,וְ שׂ וֹ ְר ִפין ִּב ְת ִח ַּלת ׁ ֵש ׁש:
רע"ב ) -ד( ושורפין בתחילת שש  -ואע"ג
דכל שעה ששית מדאורייתא שריא ,גזרו רבנן
עליה דילמא טעו וסבור על השביעית שהיא
ששית .אבל החמישית לא טעו למימר על
השביעית שהיא חמישית ומותר :תולין כל

חמש  -ואינו אוכל ,גזירה משום יום המעונן
דטעי וסבר על השביעית שהיא חמישית.
ומיהו לשרוף אינו צריך ומאכיל לבהמתו.
אבל ששית אף בהנאה אסור מדרבנן ,גזירה
משום שביעית .והלכה כר' יהודה:

הודהְׁ ,ש ּ ֵתי חַ לּ וֹ ת ׁ ֶשל ּתוֹ ָדה ּ ְפס ּולוֹ ת מֻ ּנָחוֹ ת ַעל ּגַ ג
)ה( וְ עוֹ ד אָ ַמר ַר ִּבי יְ ּ ָ
הָ ִאצְ ְטבָ אָּ .כל זְ ַמן ׁ ֶש ּמֻ ּנָחוֹ תָּ ,כל הָ ָעם אוֹ ְכ ִלים .נִ ְטלָ ה אַ חַ תּ ,תוֹ ִלין ,לֹא
ילו ָּכל הָ ָעם שוֹ ְר ִפיןַ .ר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל
לו ְׁש ּ ֵתיהֶ ן ִה ְת ִח ּ
אוֹ ְכ ִלין וְ לֹא שׂ וֹ ְר ִפין .נִ ְט ּ
רומה ָּכל חָ ֵמ ׁש ,וְ שׂ וֹ ְר ִפין ִּב ְת ִח ַּלת ׁ ֵש ׁש:
ות ּ ָ
אוֹ ֵמר ,חֻ ִ ּלין ֶנאֱכָ ִלין ָּכל אַ ְר ַּבעְ ּ ,
רע"ב ) -ה( שתי חלות  -של חמץ :של
תודה פסולות  -שנפסלו בלינה .שמתוך שהן

מרובות לחמי תודה בשלשה עשר בניסן ,שכל
מי שיש לו תודה להביא מביאה בשלשה עשר,
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נפסלות בלינה לבוקר של ארבעה עשר .לחמי
תודה ארבעים חלות ,עשר מהן חמץ .ותודה
נאכלת ליום ולילה ,ואם היו מביאים אותם
בארבעה עשר אין נאכלות של חמץ אלא עד
שש שעות ,ואסור להביא קרבן ביום שיתמעט
זמן אכילתו ,שאין מביאין קדשים לבית
הפסול ,הלכך כל מי שהיה עליו קרבן תודה
מביאה בשלשה עשר ,דבארבעה עשר לא
יוכל להביאה ,וכל שכן בפסח ,ונפסלו בלינה
ליום ארבעה עשר לפי שלא היו להן אוכלין
כל כך .ומשום הכי דפסולות ,היו נתונות שם,

שאם היו כשרות לא היו נותנים אותן שם
לפסלם בידים ,שמונחות שם עד זמן הביעור
ונשפרות :על גג האיצטבא  -שהיה בהר
הבית .כדי שיראו אותם שם לסימן :ניטלה
אחת מהן  -בתחילת שעה חמישית בא שליח
בית דין ונוטל האחת ,וכל העם מכירים
שהגיע שעה חמישית ותולין :ותרומה כל
חמש  -דאסור להפסיד קדשים בידים כל
זמן שיכול לאכלם :ושורפין בתחילת שש -
דהשתא ודאי רובא טעו בין ששית לשביעית.
ואין הלכה כרבן גמליאל:

עו ִמ ִ ּלשְׂ רוֹ ף אֶ ת
)ו( ַר ִּבי חֲנִ ינָא ְסגַ ן הַ כּ ֹהֲנִ ים אוֹ ֵמרִ ,מ ֵ
ימהֶ ם ׁ ֶשל כּ ֹהֲ נִ ים לֹא נִ ְמנְ ּ
שר ׁ ֶשנִּ ְט ָמא ְבאַ ב הַ ּטֻ ְמאָ ה ,אַ ף ַעל ּ ִפי
שר ׁ ֶשנִּ ְט ָמא ִבוְ לַ ד הַ ּטֻ ְמאָ ה ִעם הַ ָּב ָ ׂ
הַ ָּב ָ ׂ
ימהֶ ם ׁ ֶשל כּ ֹהֲ נִ ים
יפין טֻ ְמאָ ה ַעל טֻ ְמאָ תוֹ  .הוֹ ִסיף ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א וְ אָ ַמרִ ,מ ֵ
ׁ ֶש ּמוֹ ִס ִ
בול יוֹ ם ְּבנֵר ׁ ֶשנִּ ְט ָמא ִב ְט ֵמא ֵמת,
לֹא ְ
עו ִמ ְ ּלהַ ְד ִליק אֶ ת הַ ּ ׁ ֶש ֶמן ׁ ֶשנִּ ְפסַ ל ִּב ְט ּ
נִמנְ ּ
יפין טֻ ְמאָ ה ַעל טֻ ְמאָ תוֹ :
אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּמוֹ ִס ִ
רע"ב ) -ו( מימיהם של כהנים לא נמנעו
 משום דבעי למתני סיפא מדבריהם למדנוששורפין תרומה טהורה עם הטמאה ]נקט[
לה הכא :מלשרוף את הבשר שנטמא בולד
הטומאה  -בולד של ולד קאמר ,כלומר
הבשר שהוא שלישי שנטמא בשני לטומאה,
שהוא ולד של ולד ,לא נמנעו מלשרפו עם
הבשר שנטמא באב הטומאה שהוא ראשון
לטומאה .וכשנוגע זה הבשר שהיה מתחילתו
שלישי בבשר שנטמא באב הטומאה חוזר
להיות שני .ואף על פי כן לא נמנעו מלשרפו
עם חמור ממנו ,דהואיל ואף זה הקל
לשריפה עומד לא חשו אם מטמאין אותו
יותר ממה שהיה .ואע"פ שאין אוכל מטמא
אוכל מן התורה שנאמר בטומאת אוכלין
)דברים יד( טמא הוא ,הוא טמא ,ואינו
מטמא אוכל כיוצא בו ,מכל מקום רבנן גזרו
שיהיה אוכל מטמא אוכל :השמן  -של
תרומה :שנפסל בטבול יום  -הוא שלישי
לטומאה ,דטבול יום פסל את התרומה מן
התורה ועושה אותה שלישי לעולם ,לא שנא

אוכלין ולא שנא משקין :בנר שנטמא בטמא
מת  -האי נר של מתכת הוא .וכל כלים חוץ
מכלי חרס שנגעו בטומאת מת נעשו כמותה,
אם אב אב ,אם ראשון ראשון ,דכתיב )במדבר
יט( בחלל חרב ,ודרשינן חרב הרי הוא כחלל,
שהחרב שנגע במת נעשה אבי אבות כמת
עצמו ,וכשנגע בטמא מת שהוא אב נעשה גם
כן החרב אב ,והוא הדין לכל שאר כלים חוץ
מכלי חרס ,נמצא הנר של מתכת שנגע
בטמא מת ,נעשה אב הטומאה .והשתא
הוסיף ר' עקיבא על דברי ר' חנינא סגן
הכהנים ,שר' חנינא לא התיר אלא להחזיר
השלישי שני ,ור' עקיבא התיר להחזיר
השלישי ראשון ,שהשמן שנפסל בטבול יום
שהוא שלישי ,כשמדליקין אותו בנר שנטמא
בטמא מת ,שהנר עצמו נעשה אב כמו
שאמרנו ,נמצא שחוזר השלישי להיות ראשון
ואף על פי כן לא נמנעו ,דהואיל ויש שם
טומאה עליו לא חיישינן ליה ומותר להוסיף
בידים:

רומה ְטהוֹ ָרה ִעם הַ ְּט ֵמאָ ה
שוֹ ְר ִפין ְּת ּ ָ
נוֶ ׁ ,ש ּ ׂ
)ז( אָ ַמר ַר ִּבי ֵמ ִאירִ ,מ ִ ּד ְב ֵריהֶ ם לָ ַמ ְד ּ
יעזֶר וְ ַר ִּבי
אֱל ֶ
ידהּ .ומוֹ ִדים ַר ִּבי ִ
בַ ּ ֶפסַ ח .אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי יוֹ סֵ י ,אֵ ינָה ִהיא הַ ּ ִמ ָ
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לויָה וְ ַעל
קוַ ,על הַ ְּת ּ
יְ הוֹ ׁ ֻש ַעֶ ׁ ,ש ּ ׂשוֹ ְר ִפין זוֹ ְל ַעצְ ָמ ּה וְ זוֹ ְל ַעצְ ָמ ּהַ .על ַמה ֶנחֱלָ ּ
ש ֵרף זוֹ ְל ַעצְ ָמ ּה וְ זוֹ ְל ַעצְ ָמ ּה .וְ ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע
יעזֶר אוֹ ֵמרִּ ,ת ּ ָ ׂ
אֱל ֶ
הַ ְּט ֵמאָ הֶ ׁ ,ש ַר ִּבי ִ
אוֹ ֵמרֶ ׁ ,ש ּ ֵתיהֶ ן ְּכאֶ חָ ת:
רע"ב ) -ז( מדבריהם למדנו  -בין ר' מאיר
בין ר' יוסי תרוווייהו סבירא להו דבשר
שנטמא בולד הטומאה דאמר ר' חנינא,
מיירי בבשר שנטמא במשקים שנטמאו בכלי
שנטמא בשרץ ,ור' מאיר סבר טומאת
משקים לטמא אחרים לאו דאורייתא ,שאין
המשקין מטמאים אחרים ואפילו אוכלין אלא
מדרבנן ,ומשום הכי קאמר מדברי ר' חנינא
דאמר ששורפין בשר שנטמא במשקים דהוי
ליה טמא מדרבנן ,דמדאורייתא טהור
מעליא הוא ,עם בשר שנטמא באב הטומאה
שהוא טמא דאורייתא :למדנו ששורפין
תרומה טהורה עם הטמאה  -משהגיעה
שעה ששית שהיא אסורה מדרבנן כמו
ששורפין בשר שנטמא במשקין שהוא טהור
גמור מן התורה עם בשר שנטמא באב
הטומאה שהוא טמא דאורייתא :אמר לו ר'
יוסי אינה היא המדה  -ר' יוסי לטעמיה
דסבירא ליה טומאת משקין לטמא אחרים
דאורייתא ובשר שנטמא במשקין טמא
מדאורייתא ,הילכך אמר ליה אינה היא

גמרא

המדה ,כלומר אי אתה יכול ללמוד זאת
מדבריהם ,אם התרת לשרוף טמא טומאה
קלה עם טמא טומאה חמורה ,תתיר לשרוף
טהורה עם טמאה .והלכה כר' יוסי שאין
שורפין תרומה טהורה עם הטמאה בפסח.
וטומאת משקין לטמא אחרים אינה
מדאורייתא אלא מדרבנן כר' מאיר :ומודים
ר' אליעזר ור' יהושע  -ר' יוסי קאמר לה
דאע"ג דר' אליעזר ור' יהושע אפליגו
בשריפת תרומה ,בהא מודים ששורפים זו
לעצמה וזו לעצמה :על התלויה ועל הטמאה
 ר' אליעזר סבר דמוזהר על שמירתה שלתלויה ,דכתיב )במדבר יח( את משמרת
תרומתי ,בשתי תרומות הכתוב מדבר אחת
תרומה תלויה ואחת תרומה טהורה :ורבי
יהושע אומר שתיהן כאחת  -כיון דתלויה
היא אי אתה מוזהר על שמירתה . .ועל
התלויה והטהורה לא נחלקו ששורפין,
דהואיל ולא הוחזקה טומאה אין נראית
כמטמא בידים:

 -פסחים דף ז' ע"ב

לאור הנר וכו' :מנא הני מילי אמר רב חסדא למדנו מציאה ממציאה
ומציאה מחיפוש וחיפוש מחיפוש וחיפוש מנרות ונרות מנר מציאה
ממציאה כתיב הכא שבעת ימים שאר לא ימצא בבתיכם וכתיב התם
ויחפש בגדול החל ובקטן כלה וימצא ומציאה מחיפוש דידיה וחיפוש
מנרות דכתיב בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות ונרות מנר דכתיב נר
)אלהים( ]ה'[ נשמת אדם חפש כל חדרי בטן .ואבוקה לא והאמר רבא מאי
דכתיב ונגה כאור תהיה קרנים מידו לו ושם חביון עזו למה צדיקים דומין
בפני שכינה כנר בפני האבוקה ואמר רבא אבוקה להבדלה מצוה מן
המובחר אמר רב נחמן בר יצחק זה יכול להכניסו לחורין ולסדקין וזה אינו
יכול להכניסו לחורין ולסדקין רב זביד אמר זה אורו לפניו וזה אורו
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לאחריו רב פפא אמר האי בעית והאי לא בעית רבינא אמר האי משך
נהורא והאי מיקטף איקטופי:
רש"י על הגמרא
למדנו מציאה  -האמורה בחמץ ,ממציאה
האמורה בגביע דבנימין :ומציאה מחיפוש -
כלומר ואותה מציאה של בנימין מחיפוש
האמור אצלה ,דמה מציאה של גביע על ידי
חיפוש אף מציאת חמץ על ידי חיפוש:
וחיפוש מחיפוש וחיפוש מנרות  -לאחר
שלמדת שהיא על ידי חיפוש ,חזור ולמוד זה
החיפוש מחיפוש שכתוב בירושלים שהוא
בנרות ,כדכתיב בעת ההיא אחפש את
ירושלים בנרות :ונרות מנר  -דכתיב בנר
יחידי נר )אלהים( נשמת אדם חופש כל חדרי
בטן ולקמיה מפרש הא למה לי :זכר לדבר -
כדפרשינן ,והשתא מפרש קראי היכא ,וראיה
ממש ליתא ,אלא אסמכתא בעלמא ,דדברי
תורה מדברי קבלה נינהו :מפני שאור הנר
יפה לבדיקה  -לקמיה מפרש מאי מעליותא
מאבוקה :לאורה נבדקת  -לאור שלה
נבדקת ,ואין צריך להביא לה אור הנר בלילה,

זוהר

אלא בודקה ביום :ודהיכא  -באיזה מקום
בחדר לא סגיא לה לאור הארובה :אי נימא
להדי ארובה  -נגד החור ממש ,אמאי לא,
היינו אכסדרה :לצדדין  -של חור :ונוגה -
של עתיד לצדיקים ,כאור של שבעת ימי
בראשית יהיה:
קרנים  -מלשון כי קרן עור פניו )שמות לד(
וזהרורין מיד הקדוש ברוך הוא לו לצדיק,
מזיו של הקדוש ברוך הוא ילכו זהרורין
להקרין פני הצדיקים ,ולא יהיה אורם שוה
לאורו אלא כנר בפני האבוקה :אורו לאחריו
 ואדם האוחזו לפניו הוא בודק ,הלכך איןיפה לבדיקה :בעית  -מתיירא שלא יבעיר
את הבית ,ואין לבו על הבדיקה יפה :האי
משיך נהוריה  -אור הנר נמשך ומאריך
במקומו ,ואינו דולק בקפיצות אלא נח במקום
אחד :מיקטף איקטופי  -נפסק וקופץ תמיד,
לשון הקוטפים מלוח )איוב ל(:

– נשא דף קכא' ע"ב

יש אוֹ ִא ׁ ָשה ִּכי יַעֲ שׂ ּו ִמ ָּכל חַ ּטֹאת הָ אָ ָדם וְ גוֹ ') .במדבר ה( ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,כ ִתיב
ִא ׁ
ֹשה וְ גוֹ ' ,וְ חֶ בֶ ר הַ ּקֵ ינִ י
)שופטים ד( וְ חֶ בֶ ר הַ ּקֵ ינִ י נִ ְפ ָרד ִמ ּקַ יִ ן ִמ ְּבנֵי חוֹ בָ ב חוֹ ֵתן מ ׁ ֶ
אול אֶ ל הַ ּקֵ ינִ י
ִמ ְּבנֵי ְּבנוֹ י ְ ּדיִ ְתרוֹ הֲוָ הְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )שמואל א טו( וַ יּ ֶ
ֹאמר ׁ ָש ּ
וכ ִתיב )בראשית טו( אֶ ת הַ ּקֵ ינִ י וְ אֶ ת
מוהָ ְ ּ .
אוק ּ
ְּ
אֲמאי ִא ְק ֵרי קֵ ינִ י .וְ הָ א
ַ
וְ גוֹ '.
יתא,
הַ ְּקנִ יזִ ּי .וְ ִא ְּת ַמר ְ ּד ַעבֲד ִק ּנָא ְּב ַמ ְד ְּב ָראְּ ,כעוֹ פָ א ָ ּדאְּ ,בגִ ין ְל ִמ ְל ֵעי ְּבאוֹ ַריְ ָ
יתא,
הוא ַע ּ ָמא ְ ּדהֲ וָ ה ְּבקַ ְד ִמ ָ
וְ ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמן ָמ ָתא ,נִ ְפ ָרד ִמ ּקַ יִ ןִ ,א ְת ּ ְפ ַר ׁש ֵמהַ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא ,נִ פְ ַרד ִמ ּקַ יִ ן:
וְ ִא ְת ַ ּד ָּבק ּ ֵביהּ ְּב ּ ְ
יך ּ
יתאְ ,ל ֵמיזָ ל ְל ִא ְת ַ ּד ְּבקָ א ְּבאוֹ ְרחוֹ יְּ .דכַ ד ַּבר נ ָׁש אָ זִ יל
זַ ָּכאָ ה ַּבר ָנ ׁש ְ ּדזָכֵ י ְּבאוֹ ַריְ ָ
ְ
ישא ִע ָּלאָ הְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת
רוחָ א קַ ִ ּד ׁ ָ
)דף קכ"ב ע"א( ְּבאוֹ ְרחוֹ י ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
יתאָ ,מ ִׁשיך ָעלֵ יהּ ּ
רוחַ ִמ ּ ָמרוֹ ם .וְ כַ ד ַּבר נ ָׁש סָ טֵ י אוֹ ְרחוֹ יָ ,מ ִׁשיךְ
ינו ּ
אָ ֵמר) ,ישעיה לב( ַעד י ֵָע ֶרה ָעלֵ ּ
הוא ִס ְט ָרא ְ ּד ִמ ְסאֲבָ א .וְ ִס ְט ָרא ְ ּד ִמ ְסאֲ בָ א
ָעלֵ ּ
רוחָ א אַ ח ֲָרא ִמ ִּס ְט ָרא אַ ח ֲָראּ ְ ,ד ּ
יה ּ
ישיןְּ ,דנַזְ קֵ י
רוחין ִּב ִׁ
נוק ָּבא ִ ּד ְתהוֹ ָמא ַר ָּבאּ ְ ,ד ַת ּ ָמן ָמדוֹ ִרין ְ ּד ּ ִ
ִא ְּת ַער ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ּ ְ
חו:
רון נַזְ ּקֵ י ָע ְל ָמאּ ְ .דהָ א ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּדקַ יִ ן קַ ְד ָמאָ ה ִא ְׁש ְּתכָ ּ
ִל ְבנֵי נ ׁ ָָשאְּ ,ד ִא ְק ּ
כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

7

חק לישראל – פרשת נשא יום ב'
ומ ִׁש ְך
הוא ְס ָטר הֲוָ ה ּ ָפלַ חָ ּ ,
ומ ָרא ְלעֲ בוֹ ָדה ז ָָרה הֲוָ הְ ּ ,
יתא כּ ּ ָ
וְ יִ ְתרוֹ ְּבקַ ְד ִמ ָ
ולהַ ּ
אֲתר .וְ ַעל ָ ּדא ִא ְק ֵרי ּקֵ ינִ י ְלבָ ַתר נִפְ ָרד ִמּקַ יִ ן )ודאי(,
ָ
הוא
ָעלֵ ּ
רוחָ א ֵמהַ ּ
יה ּ
ְ
הוא) ,מאי משמע( ְ ּדכָ ל ַמאן ְ ּד ִא ְת ַ ּד ָּבק
יה ְּב ּ ְ
וְ ִא ְת ְ ּדבַ ק )נ"א ואתחבר( ֵּב ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא ִקיֵּים ָע ְל ִמין,
קודי אוֹ ַריְ ָ
הוא ,וְ ָע ִביד ּ ִפ ּ ּ ֵ
יה ְּב ּ ְ
ּ ֵב ּ
יתאִּ ,כ ְביָכוֹ לּ ,
יך ּ
מוהָ  ,וַ עֲ שִׂ יתֶ ם אוֹ ָתם ְּכ ִתיב:
ילא וְ ָע ְל ָמא ִ ּד ְל ּ ַת ּ ָתא .וְ הָ א ּ ְ
ָע ְל ָמא ִ ּד ְל ֵע ָּ
אוק ּ
ילאָ ּ ,פגִ ים ְל ַת ּ ָתא,
יתאִּ ,כ ְביָכוֹ ל ּ ָפגִ ים ְל ֵע ָּ
קודי אוֹ ַריְ ָ
וְ כָ ל ַמאן ְ ּד ָעבַ ר ַעל ּ ִפ ּ ּ ֵ
שאטֵ י )ס"א
ישי י ִָמין ְ ּד ׁ ָ
ינון ַמ ְפ ֵר ׁ ֵ
יהָ ּ ,פגִ ים ְלכָ ל ָע ְל ִמיןְ .מ ַתל ְל ִא ּ ּ
ּ ָפגִ ים ְלגַ ְר ֵמ ּ
כו':
יהוָּ ,ב ָעא ְלנ ְַקבָ א וְ ּ
דטסרין( ְּבאַ ְר ָּבא ,קָ ם חַ ד ׁ ַש ְטיָיא ֵּבינַיְ ּ
יש אוֹ ִא ׁ ָשה ִּכי יַעֲ שׂ ּו וְ גוֹ ' ,הָ אָ ָדם וְ גוֹ ') .תא חזי( )הושע ו( וְ הֵ ָמה ְּכאָ ָדם
וְ ַעל ָ ּדא ִא ׁ
יתה,
יה ְלגַ ְרמֵ י ּה ִמ ָ
יתאּ ,גָ ִרים לֵ ּ
קודא חַ ד ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
רו ְב ִרית .אָ ָדם ָעבַ ר ַעל ּ ִפ ּ ּ ָ
ָעבְ ּ
הוא חוֹ בָ א ּ ַת ְליָיאַ ,עד
וְ גָ ַרם ְלכָ ל ָע ְל ָמאָ ּ ,פגִ ים ְלעֵ ָּ
ילאָ ּ ,פגִ ים ְל ַת ּ ָתא ,וְ הַ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ימו ֵמ ָע ְל ָמא,
ִ ּדיקַ יֵּים ּ ְ
הוא ּ ְפגִ ּ
הוא ָע ְל ָמא ְּכ ִמ ְ ּלקַ ְ ּד ִמין ,וְ יִ ְתעֲ בָ ר הַ ּ
יך ּ
ומחָ ה יְ ָי ֱאל ִֹהים ִ ּד ְמ ָעה ֵמ ַעל
הוא ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה כה( ִּב ַּלע הַ ּ ָמוְ ת לָ נֶצַ ח ּ ָ
ָ
הֲדא ּ
ְ
ובגִ ין ָּכך ִּכי יַעֲ שׂ ּו ִמ ָּכל חַ ּטֹאת הָ אָ ָדם) .כתיב( הָ אָ ָדם ,אָ ָדם
ָּכל ּ ָפנִ ים וְ גוֹ 'ְ ּ .
קַ ְד ָמאָ ה:
ימו
ִל ְמעוֹ ל ַמ ַעל ַּביְ ָיּ ְ ,ד ַמאן ְ ּדיִ ּפ ּוק ֵמ ַרח ֵ
הוא ּגָ ִרים ּ ְפגִ ּ
ֲמי ,וְ יַנְ קָ א ִמן ִ ּדינָאּ ,
ימו ִ ּד ְלהוֹ ןַּ ,כ ָמה
ישזְ בָ ן ֵמחַ יָיבֵ י ְ ּדהַ אי ָע ְל ָמאִ ּ ,
כו' ,וְ ַעל ָ ּדאַ ,רח ֲָמנָא ִל ׁ ֵ
ומן ּ ְפגִ ּ
וְ ּ
ילא וְ ַת ּ ָתא:
יהוַּ ,בר ָּכל ַמה ְ ּדגַ ְר ֵמי ְל ֵע ָּ
זַ ָּכ ִאין ִמ ְס ּ ַת ְ ּלקֵ י ְּבגִ ינַיְ ּ
הלכה – הרמב"ם תפילה פרק ז'
)ו( כשחוגר חגורו מברך אוזר ישראל בגבורה כשלובש נעליו מברך שעשית לי כל צרכי
כשמהלך לצאת לדרך מברך המכין מצעדי גבר ומברך אדם בכל יום ברוך אתה יי'
אלהינו מלך העולם שלא עשני גוי ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם שלא עשני אשה
ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם שלא עשני עבד:
)ז( שמנה עשר ברכות אלו אין להם סדר אלא מברך כל אחת מהן על דבר שהברכה
בשבילו בשעתו כיצד הרי שחגר חגורו והוא על מטתו מברך אוזר ישראל בגבורה
שמע קול התרנגול מברך הנותן לשכוי בינה וכל ברכה מהן שלא נתחייב בה אינו
מברך אותה:
)ח( כיצד לן בכסותו אינו מברך כשעומד מלביש ערומים הלך יחף אינו מברך שעשית
לי כל צרכי ביום הכפורים ובתשעה באב שאין שם רחיצה אינו מברך נטילת ידים ולא
המעביר חבלי שינה אם לא נכנס לבית הכסא אינו מברך אשר יצר את האדם וכן שאר
ברכות אלו:
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
כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

