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חק לישראל – פרשת במדבר יום ה'
תורה -

במדבר פרק ד'

קודי ִמ ְׁש ּ ְפחֹת ְ ּבנֵי
ופ ּ ֵ
ֹתם) :מב( ּ ְ
קודי ִמ ְׁש ּ ְפחֹת ְּבנֵי ְמ ָר ִרי ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ְלבֵ ית אֲ ב ָ
)מב( ּופְ ּ ֵ
ב ָתם) :מב( ו ִּמנְ ָינֵי ז ְַרעֲ יַת ְּבנֵי ְמ ָר ִרי ְלז ְַרעֲ י ְַתהוֹ ן ְלבֵ ית אֲ בָ הַ ְתהוֹ ן:
ְמ ָר ִרי ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ְלבֵ ית אֲ ֹ

וָמ ְעלָ ה וְ ַעד ּ ֶבן ח ֲִמ ּ ִׁשים ׁ ָשנָה ָּכל הַ ָּבא לַ ָ ּצבָ א לַ עֲ ֹב ָדה
לשים ׁ ָשנָה ַ
)מג( ִמ ּ ֶבן ְׁש ִׁ
לשים ׁ ָשנָה וָ ַמ ְעלָ ה וְ ַעד ּ ֶבן ח ֲִמ ּ ִׁשים ׁ ָשנָה ָּכל הַ ָּבא לַ ָ ּצבָ א
ְ ּבאֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד) :מג( ִמ ּ ֶבן ְׁש ִׁ
לַ עֲ ֹב ָדה ְ ּבאֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד:

)מג( ִמ ַּבר ְּתלָ ִתין ְׁשנִ ין ו ְּל ֵע ָּלא וְ ַעד ַּבר חַ ְמ ִׁשין ְׁשנִ ין ָּכל ְ ּדאָ ֵתי ְלחֵ ילָ א ְלפו ְּלחָ נָא

ְּב ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא:

יו ְפקֻ ֵדיהֶ ם
ומ ָ
לשת אֲלָ ִפים ּ ָ
יו ְפקֻ ֵדיהֶ ם ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ְׁש ׁ ֶ
אתיִ ם) :מד( וַ יִ ּ ְה ּ
)מד( וַ יִ ּ ְה ּ
ומ ָ
לשת אֲ לָ ִפים ּ ָ
ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ְׁש ׁ ֶ
אתן:
אתיִ ם) :מד( וַ הֲ ווֹ ִמנְ ָינֵיהוֹ ן ְלז ְַרעֲ י ְַתהוֹ ן ְּתלָ ָתא אַ ְל ִפין ו ָּמ ָ

משה וְ אַ ֲהרֹן ַעל ּ ִפי יְ הֹוָ ה ְּביַד
אֲשר ּ ָפקַ ד ׁ ֶ
קודי ִמ ְׁש ּ ְפחֹת ְּבנֵי ְמ ָר ִרי ׁ ֶ
)מה( אֵ ֶּלה פְ ּ ֵ
משה וְ אַ הֲ רֹן ַעל ּ ִפי יְ הֹוָ ה ְ ּביַ ד
ֶׁ
ֲשר ּפָ קַ ד
קודי ִמ ְׁש ּ ְפחֹת ְ ּבנֵי ְמ ָר ִרי א ׁ ֶ
משה) :מה( אֵ ּלֶ ה ְפ ּ ֵ
ֶׁ
משה:
ֶׁ

משה:
ידא ְד ׁ ֶ
ימ ָרא ַדיְ ָי ִּב ָ
משה וְ אַ הֲ רֹן ַעל ֵמ ְ
)מה( ִא ּ ֵלין ִמנְ ָינֵי ז ְַרעֲ יַת ְּבנֵי ְמ ָר ִרי ִ ּדי ְמנָא ׁ ֶ

משה וְ אַ ֲהרֹן ּונְ שִׂ יאֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת הַ ְלוִ יִ ּם ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם
ֲשר ּ ָפקַ ד ׁ ֶ
)מו( ָּכל הַ ּ ְפקֻ ִדים א ׁ ֶ
משה וְ אַ הֲ רֹן ּונְ שִׂ יאֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת הַ ְלוִ יִ ּם
ֶׁ
ב ָתם) :מו( ָּכל הַ ּ ְפקֻ ִדים אֲ ׁ ֶשר ּפָ קַ ד
ולבֵ ית אֲ ֹ
ְּ
ולבֵ ית אֲ ֹב ָתם:
ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ּ ְ

משה וְ אַ הֲ רֹן וְ ַר ְב ְרבֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל יָת לֵ וָ אֵ י ְלז ְַרעֲ י ְַתהוֹ ן
)מו( ָּכל ִמנְ ָי ַנ ּיָא ִ ּדי ְמנָא ׁ ֶ

ו ְּלבֵ ית אֲ בָ הַ ְתהוֹ ן:

נביא

– שופטים פרק יג' כג'-כה' פרק ג' א'-ב'

ומנְ חָ ה
נו עֹלָ ה ּ ִ
הֲמ ֵ
לו חָ פֵ ץ יְ הֹוָ ה לַ ִ
)כג( וַ ּת ֶ
נו לֹא לָ קַ ח ִמיּ ֵָד ּ
ית ּ
ֹאמר לוֹ ִא ְׁש ּתוֹ ּ
נו אֶ ת ָּכל אֵ ֶּלה וְ כָ ֵעת לֹא ִה ְׁש ִמ ָ
נו ּ ָכזֹאת) :כג( ואמרת ליה אתתיה אלו
יע ּ
וְ לֹא הֶ ְראָ ּ
רעוא קדם יי דנמות לא קביל מננא עלתא ומנחתא ולא אחזיננא ית כל אלין וכעידן פון
לא אשמעיננא כהדא:
)כד(

הו יְ הֹוָ ה:
וַ ּ ֵתלֶ ד הָ ִא ּ ׁ ָשה ּ ֵבן וַ ִּת ְק ָרא אֶ ת ְׁשמוֹ ִׁש ְמ ׁשוֹ ן וַ יִ ּגְ ַ ּדל הַ ּנ ַַער וַ יְ בָ ְרכֵ ּ

)כד(

וילדת אתתא בר וקרת ית שמיה שמשון ורבא רביא וברכיה יי:
חנֵה ָדן ּ ֵבין צָ ְר ָעה ּובֵ ין אֶ ְׁש ּ ָתאֹ ל) :כה( ושריאת
רוחַ יְ הֹוָ ה ְלפַ עֲ מוֹ ְּב ַמ ֲ
)כה( וַ ּ ָתחֶ ל ּ
רוח גבורא מן קדם יי לתקפותיה כמשרית דן בין צרעה ובין אשתאל:
ָתה ִמ ְ ּבנוֹ ת ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים) :א( ונחת
יד )א( וַ יּ ֵֶרד ִׁש ְמ ׁשוֹ ן ִּת ְמנ ָָתה וַ יּ ְַרא ִא ּ ׁ ָשה ְּב ִת ְמנ ָ
שמשון לתמנת וחזא אתתא בתמנת מבנת פלשתאי:

יתי ְב ִת ְמנ ָָתה ִמ ְּבנוֹ ת ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים
ֹאמר ִא ּ ׁ ָשה ָר ִא ִ
ול ִא ּמוֹ וַ ּי ֶ
)ב( וַ ּי ַַעל וַ ַ ּי ּגֵד ְלאָ ִביו ּ ְ
שה) :ב( וסליק וחוי לאבוהי ולאמיה ואמר אתתא חזיתי
חו אוֹ ָת ּה ִ ּלי ְל ִא ּ ׁ ָ
וְ ַע ּ ָתה ְק ּ
בתמנת מבנת פלשתאי וכען סבו יתה לי לאתו:

רש"י
)כג( וכעת  -הזאת .לא השמיענו כזאת  -לא
היה משמיענו בשורה זו אם ראויים אנו

למות:
)כה( לפעמו  -לבא בקרבו לפעמים:
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חק לישראל – פרשת במדבר יום ה'
כתובים

 -משלי פרק לא' כב'-כו'

בוש ּה:
ַמ ְרבַ ִ ּדים ָעשְׂ ָתה ָּל ּה ׁ ֵש ׁש וְ אַ ְר ּגָ ָמן ְל ּ ׁ ָ

)כב(
לבושה:

)כב( תשויתא עבדת לה בוצא וארגונא

נוֹ ָדע ַּב ּ ְׁש ָע ִרים ַּב ְעלָ ּה ְּב ִׁש ְב ּתוֹ ִעם זִ ְקנֵי אָ ֶרץ:

)כג(
יתיב הוא עם סבי ארעא:

סָ ִדין ָעשְׂ ָתה וַ ִּת ְמכּ ֹר וַ חֲגוֹ ר נ ְָתנָה לַ ְּכנַעֲ נִ י:

)כד(
לכנענאה:

בוש ּה וַ ִּתשְׂ חַ ק ְליוֹ ם אַ חֲרוֹ ן:
עוֹ ז וְ הָ ָדר ְל ּ ׁ ָ

)כה(
אחריתא:

)כג( ידיע הוה בינת מדינתא בעלה כד

)כד( פתגא עבדת וזבנת וזונארא יהבית

)כה( עושנא והדרא לבושה וגחכא ביומא

ּ ִפיהָ ּ ָפ ְתחָ ה ְבחָ ְכ ָמה וְ תוֹ ַרת חֶ סֶ ד ַעל ְל ׁשוֹ נ ָּה:

)כו(
דחסדא על לישנה:

)כו( פומה פתחת בחכמתא ונימוסא

רש"י
)כב( מרבדים  -מצעות נאות למטה כמו
מרבדים רבדתי )משלי ז(:
)כג( נודע בשערים בעלה  -ניכר הוא בין
חביריו מפני מלבושיו שהם נאים:

משנה

)כד( לכנעני  -תגר:
)כה( ליום אחרון  -ביום מותה נפטרת בשם
טוב .ותשחק  -כל ימיה על יום מיתתה
שיהא נכבד בשם טוב:

– חולין פרק ח'

סור ְלהַ עֲ לוֹ תוֹ
חוץ ִמ ְּב ַ ׂ
)א( ָּכל הַ ָּב ָ ׂ
שר ָ ּדגִ ים וַ חֲגָ ִבים .וְ אָ ּ
סור ְלבַ ּ ׁ ֵשל ְּבחָ לָ בּ ,
שר אָ ּ
שר ,מֻ ּ ָתר
שר ָ ּדגִ ים וַ ח ֲּגָ ִבים .הַ ּנוֹ ֵדר ִמן הַ ָּב ָ ׂ
חוץ ִמ ְּב ַ ׂ
ִעם הַ גְּ ִבינָה ַעל הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ןּ ,
שר ָ ּדגִ ים וַ חֲגָ ִבים .הָ עוֹ ף עוֹ לֶ ה ִעם הַ גְּ ִבינָה ַעל הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן וְ אֵ ינוֹ נֶאֱ כָ לִּ ,ד ְב ֵרי
ִּב ְב ַ ׂ
בֵ ית ׁ ַש ּ ַמאיּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,לֹא עוֹ לֶ ה וְ לֹא ֶנאֱכָ ל .אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ סֵ י ,זוֹ
רוְּ ,ב ׁ ֻש ְלחָ ן ׁ ֶשאוֹ כֵ ל
ִמ ּקֻ ֵּלי בֵ ית ׁ ַש ּ ַמאי ּ ֵ
ומחֻ ְמ ֵרי בֵ ית ִה ֵּללְּ .באֵ יזֶה ׁ ֻש ְלחָ ן אָ ְמ ּ
ָעלָ יו .אֲבָ ל ְּב ׁ ֻש ְלחָ ן ׁ ֶש ּסוֹ ֵדר ָעלָ יו אֶ ת הַ ּ ַת ְב ִׁשיל ,נוֹ ֵתן זֶה ְּבצַ ד זֶה וְ אֵ ינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש:
רע"ב ) -א( כל הבשר אסור לבשל בחלב -
יש מהן מדברי תורה כגון בשר בהמה ,ויש
מהן מדברי סופרים כגון בשר עוף :חוץ
מבשר דגים וחגבים  -שאינן לא מדברי
תורה ולא מדברי סופרים :ואסור להעלותן
עם הגבינה על השלחן  -ואפילו בשר עוף
דאיסור אכילתו מדברי סופרים ,אסור
להעלותו עם הגבינה על השלחן .גזירה שמא
יעלה גבינה עם בשר הבהמה באלפס רותח,
שהוא אסור מן התורה דהיינו מבשל :הנודר
מן הבשר  -בנדרים הלך אחר לשון בני אדם,
ולכל מין בשר ,אדם קורא בשר ,חוץ מבשר
דגים וחגבים :ובית הלל אומרים לא עולה

ולא נאכל  -ואין להקשות בית הלל היינו
תנא קמא דאמר לעיל ואסור להעלותן עם
הגבינה על השלחן ,דיש לומר דהכי קאמר,
דבר זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל .ואין
זה סתם ואחר כך מחלוקת ,דבית שמאי
במקום בית הלל אינה משנה :אמר ר' יוסי
כו'  -הא קמשמע לן דתנא קמא ר' יוסי
הוא ,ומפני ששכח ולא הזכיר שמו בתחלה,
הזכיר שמו בסוף ,והרי הוא כאילו אמר ,האי
דהעוף עולה ואינו נאכל דברי בית שמאי,
ובית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל ר'
יוסי אמרה ,שר' יוסי אומר זו מקולי בית
שמאי ומחומרי בית הלל :בשלחן שאוכל עליו

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

טעון גניזה

3

חק לישראל – פרשת במדבר יום ה'
 -דאיידי דממשמשי ביה ידא אתי לאתנוחי

זה על גב זה:

הו נוֹ גְ ִעין זֶה בָ זֶה.
שר ּוגְ ִבינָה ְּב ִמ ְט ּ ַפחַ ת אַ חַ תִ ּ ,
)ב( צוֹ ֵרר אָ ָדם ָּב ָ ׂ
וב ְלבַ ד ׁ ֶשלּ ֹא יְ ּ
שר
ַר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ֶּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמרְׁ ,שנֵי אַ ְכ ְסנ ִָאין אוֹ ְכ ִלין ַעל ׁ ֻש ְלחָ ן אֶ חָ ד ,זֶה ָּב ָ ׂ
וְ זֶה גְּ ִבינָה ,וְ אֵ ין חוֹ ְׁש ִׁשין:
רע"ב ) -ב( ובלבד שלא יהיו נוגעים זה
בזה  -דאי נגעי ,אע"ג דצונן בצונן הוא ,בעי
הדחה :שני אכסנאין אוכלים על שלחן אחד

 דוקא שאין מכירין זה את זה .אבל מכיריןזה את זה ,אסור ,שמא יטול אחד מהן משל
חברו ויאכל .והלכה כרבן שמעון בן גמליאל:

)ג( ִט ּ ַפת חָ לָ ב ׁ ֶש ּנ ְָפלָ ה ַעל הַ ח ֲִתיכָ הִ ,אם י ֶׁש ָּב ּה ְּבנוֹ ֵתן ַט ַעם ְּבאוֹ ָת ּה ח ֲִתיכָ ה,
סור .הַ ְּכחָ ל,
סור .נִ ֵער אֶ ת הַ ְּק ֵד ָרהִ ,אם י ֶׁש ָּב ּה ְּבנוֹ ֵתן ַט ַעם ְּבאוֹ ָת ּה ְק ֵד ָרה ,אָ ּ
אָ ּ
קוֹ ְרעוֹ ּומוֹ צִ יא אֶ ת חֲלָ בוֹ  .לֹא ְק ָרעוֹ  ,אֵ ינוֹ עוֹ בֵ ר ָעלָ יו .הַ ֵּלב ,קוֹ ְרעוֹ ּומוֹ צִ יא
אֶ ת ָ ּדמוֹ  .לֹא ְק ָרעוֹ  ,אֵ ינוֹ עוֹ בֵ ר ָעלָ יו .הַ ּ ַמעֲ לֶ ה אֶ ת הָ עוֹ ף ִעם הַ גְּ ִבינָה ַעל
שה:
הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן ,אֵ ינוֹ עוֹ בֵ ר ְּבלֹא ַתעֲ ֶ ׂ
רע"ב ) -ג( טיפת חלב שנפלה  -בתוך
הקדרה על אחת מן החתיכות שכולה חוץ
לרוטב ,ולא הגיס את הקדרה ולא כסה
אותה ,הרי לא נחלק טעם הטפה אלא
לאותה חתיכה בלבד :אם יש בה בנותן טעם
באותה חתיכה  -כלומר ,אם אין באותה
חתיכה לבדה ששים לבטל הטיפה ,מיד
נאסרה החתיכה .ואוסרת חברותיה וצריך
ששים כנגד כל החתיכה :ניער את הקדירה -
שהגיס בה מיד קודם שקבלה החתיכה טעם
מן הטיפה ,דהשתא נתערבה הטיפה בכולן:
אם יש בנותן טעם באותה קדירה  -כלומר
אין כח בטפה לאסור כולן אלא אם כן יש בה
טעם ליתן בכל הקדירה :הכחל  -דד
הבהמה :קורעו ומוציא את חלבו  -קורעו
שתי וערב וטחו בכותל .ומותר אחר כך
לבשלו עם בשר בקדרה :לא קרעו אינו עובר

עליו  -אם בשלו לבדו בקדרה .ומותר לעשות
כן אפילו לכתחלה .אלא איידי דבעי למתני
סיפא גבי לב לא קרעו אינו עובר עליו אבל
איסור מיהא איכא ,תני נמי רישא אינו עובר
עליו .ואם בשלו עם בשר בלא קריעה,
משערים אותו בששים וכחל עצמו מן המנין,
והכחל נשאר לעולם אסור :הלב קורעו
ומוציא את דמו .לא קרעו אינו עובר עליו
 להיות בכרת .ובמסכת כריתות )דף כב(מוקי לה בלב עוף שאין בדמו כזית .אבל בלב
בהמה חייב כרת אם אכלו ולא קרעו לאחר
בשולו .אבל בשר הלב אינו נאסר ,שהלב חלק
הוא ואינו בולע :אינו עובר בלא תעשה -
אינו יכול לבוא לידי לא תעשה ,כלומר אין
לחוש שמא יאכלנו ויעבור עליו ,דאי נמי
אכיל ליה אינו עובר בלא תעשה:

סור ַּבהֲ נָאָ ה.
סור ְלבַ ּ ׁ ֵשל וְ אָ ּ
)ד( ְּב ַ ׂשר ְּבהֵ ָמה ְטהוֹ ָרה ַּבחֲלֵ ב ְּבהֵ ָמה ְטהוֹ ָרה ,אָ ּ
שר ְּבהֵ ָמה ְט ֵמאָ ה ַּבחֲלֵ ב ְּבהֵ ָמה
שר ְּבהֵ ָמה ְטהוֹ ָרה ַּבחֲלֵ ב ְּבהֵ ָמה ְט ֵמאָ הְּ ,ב ַ ׂ
ְּב ַ ׂ
ְטהוֹ ָרה ,מֻ ּ ָתר ְלבַ ּ ׁ ֵשל ּומֻ ּ ָתר ַּב ֲהנָאָ הַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,חַ יָּה וְ עוֹ ף אֵ ינָם ִמן
לש ּ ְפ ָע ִמיםְ ּ ,פ ָרט לַ חַ יָּה וְ לָ עוֹ ף
הַ ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר ,לֹא ְתבַ ּ ׁ ֵשל גְּ ִדי ַּבחֲלֵ ב ִא ּמוֹ ָ ׁ ,ש ׁ
לו כָ ל
ֶאֱמר )דברים יד( ,לֹא תֹ ְ
ילי אוֹ ֵמר ,נ ַ
וְ ִל ְבהֵ ָמה ְט ֵמאָ הַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י הַ גְּ ִל ִ
אכ ּ
סור ִמ ּ ׁש ּום נְ בֵ לָ ה,
נְ בֵ לָ ה ,וְ ֶנא ֱַמר)שם( ,לֹא ְתבַ ּ ׁ ֵשל גְּ ִדי ַּבחֲלֵ ב ִא ּמוֹ  ,אֶ ת ׁ ֶשאָ ּ
סור ְלבַ ּ ׁ ֵשל ְבחָ לָ ב,
סור ִמ ּ ׁש ּום נְ בֵ לָ ה ,יָכוֹ ל יְ הֵ א אָ ּ
סור ְלבַ ּ ׁ ֵשל ְּבחָ לָ ב .עוֹ ףֶ ׁ ,שאָ ּ
אָ ּ
מוד לוֹ ַמר ַּבחֲלֵ ב ִא ּמוֹ  ,יָצָ א עוֹ ףֶ ׁ ,שאֵ ין לוֹ חֲלֵ ב אֵ ם:
ּ ַת ְל ּ
רע"ב ) -ד( מותר לבשל ומותר בהנאה -
דאין בו משום בשר בחלב .דתלתא גדי כתיבי

גבי איסור בשר בחלב ,וחד מנייהו להוציא
את הטמאה ,שאם בשל בשר בהמה טמאה
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אפילו בחלב בהמה טהורה ,מותר ,ובאכילה
מיהא אסור משום בשר טמא .וכן נמי תלתא
בחלב אמו כתיבי ,וחד מנייהו למעוטי חלב
טמאה .ואפילו הבשר טהור :פרט לחיה
ולעוף ולבהמה טמאה  -גדי ,פרט לעוף
שאינו בהמה .גדי ,פרט לחיה ,דאע"ג דחיה
בכלל בהמה ,אתא קרא יתירה ואפקיה .גדי,
ולא בהמה טמאה ,ונפקא לן מדכתיב
)בראשית כז( ואת עורות גדיי העזים ,וישלח
יהודה את גדי העזים )שם לח( )טו( ,כאן
פירש לך הכתוב דגדי זה מעזים הוא ,הא אם
לא פירש ,יש במשמע אף שאר בהמה,
מדאצטריך ביה לפרושי :נאמר לא תאכלו כל

נבילה  -ונאמר באותו פסוק עצמו לא תבשל
גדי בחלב אמו ,דמשמע ,כל שנוהג בו איסור
נבילה ,יש בו משום בשר בחלב .ואיכא בין ר'
יוסי הגלילי ובין ר' עקיבא ,דר' יוסי הגלילי
סבר ,חיה דאורייתא ,דכל שהוא אסור משום
נבילה ,יש בו משום בשר בחלב ,חוץ מן העוף
שאין לו חלב אם .ור' עקיבא סבר ,חיה לאו
דאורייתא .אי נמי ,עוף מדרבנן איכא בינייהו,
ר' עקיבא דפריש אינו מן התורה ,משמע,
הוא מדרבנן יש בו איסור .אבל ר' יוסי
הגלילי דלא פריש האי לישנא ,שרי ליה
לגמרי .והלכה כר' עקיבא:

אֲסורה .הַ ּ ַמעֲ ִמיד ְּבעוֹ ר ׁ ֶשל קֵ בָ ה ְכ ׁ ֵש ָרה,
ָּ
)ה( קֵ יבַ ת נ ְָכ ִרי וְ ׁ ֶשל נְבֵ לָ ה ,הֲ ֵרי זוֹ
ֲסורה.
ֲסורהְּ .כ ׁ ֵש ָרה ׁ ֶשיָּנְ קָ ה ִמן הַ ְּט ֵרפָ ה ,קֵ בָ ָת ּה א ּ ָ
ִאם י ֵׁש ְּבנוֹ ֵתן ַט ַעם ,ה ֲֵרי זוֹ א ּ ָ
נוס ְּב ֵמ ֶעיהָ :
ְט ֵרפָ ה ׁ ֶשיָּנְ קָ ה ִמן הַ ְּכ ׁ ֵש ָרה ,קֵ בָ ָת ּה מֻ ּ ֶת ֶרתִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ָּכ ּ
רע"ב ) -ה( קיבה  -חלה הקרוש שבתוך
הקיבה :נכרי ושל נבלה  -הכי קאמר,
שחיטת נכרי שהיא נבילה ,הרי זו אסורה:
המעמיד  -חלב :בעור של קיבה  -דהוא
בשר :אם יש בו  -ליתן טעם בחלב ,הרי זו
אסורה .ואם לאו ,מותרת .ואע"פ שהוא
מעמיד ,הואיל והעור עצמו של היתר הוא
ואין איסורו אלא מחמת דבר אחר שנתערב
בו ,לא אמרינן בהאי הכל הולך אחר
המעמיד .אבל אם העמיד הגבינה בעור
קיבה של נבילה ,אפילו אין בו ליתן טעם
בחלב ,אסור ,מפני המעמיד שאסור ואיסורו
מחמת עצמו .ולפיכך אסרו גבינות הנכרים
מפני שמעמידין אותם בעור קיבה של נבילה.
אבל הקיבה עצמה דהיינו החלב הקרוש

שבתוך הקיבה ,אסיקנא דלית בה איסור כלל,
דפירשא בעלמא היא .כן כתב רמב"ם .אבל
רש"י כתב ,וחלב הנמצא קרוש בעור הקיבה
שמולחין אותו בעורה ,אני הייתי נוהג היתר
עד הנה ובלבד שלא יתנו בה חלב אחר,
וטועה הייתי בכך ,שהייתי סובר מדאמרינן
במסכת עבודה זרה )דף כט( גבי קיבת עולה,
כהן שדעתו יפה גומעה חיה ,שמע מינה
פירשא בעלמא היא ולא מיתסרא ,ולא היא,
חלב גמור הוא מדתנן במתניתין כשרה שינקה
מן הטריפה קיבה אסורה ,שמע מינה חלב
הוא .וקיבת עולה דשריא ,משום דלאו גופה
הוא אלא שינקתו מאמו והוי ליה כנוס בתוך
מעיה כנתון בקערה ומותר:

ֹמר ַּב ָ ּדם ִמ ַּבחֵ לֶ ב .ח ֶֹמר ַּבחֵ לֶ בֶ ׁ ,שהַ חֵ לֶ ב מוֹ עֲ ִלין בּ וֹ ,
)ו( ח ֶֹמר ַּבחֵ לֶ ב ִמ ַּב ָ ּדם ,וְ ח ֶ
ֹמר ַּב ָ ּדםֶ ׁ ,שהַ ָ ּדם
גול וְ נוֹ ָתר וְ ָט ֵמאַ .מה ּ ׁ ֶשאֵ ין ּ ֵכן ַּב ָ ּדם .וְ ח ֶ
וְ חַ יּ ִָבין ָעלָ יו ִמ ּ ׁש ּום ּ ִפ ּ ּ
נוֹ הֵ ג ִּב ְבהֵ ָמה וְ חַ יָּה וָ עוֹ ףֵ ּ ,בין ְט ֵמ ִאים ּובֵ ין ְטהוֹ ִרים ,וְ חֵ לֶ ב אֵ ינוֹ נוֹ הֵ ג אֶ ָּלא
ִּב ְבהֵ ָמה ְטהוֹ ָרה ִב ְלבָ ד:
רע"ב ) -ו( שהחלב מועלין בו  -ואפילו
קדשים קלים שהן ממון בעלים ואין בהן
מעילה בחייהן ,יש מעילה באימוריהן לאחר
שנזרק דמן ,דכתיב גבי קדשים קלים )ויקרא
ג( כל חלב לה' ,ולהכי כתיב בהו לה' למימר

דקדשי ה' קרינן ביה לעינן מעילה :וטמא -
אם אכלו בטומאת הגוף חייב שתי חטאות,
אחת משום חלב ואחת משום טומאת הגוף:
מה שאין כן בדם  -דגבי דם כתיב )שם ז(
על המזבח לכפר ,לכפרה נתתיו ולא שיהא
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קרוי שלי למעול בו ,שאינו עומד אלא לכפר
בשבילכם .ומשום פגול אין בו ,דכל שדבר
אחר מתיר אותו כגון בשר קדשים שהדם
מתירו לכהנים בזריקתו ,וכגון עולה שדמה
מתירה למזבח ,דאם לא נזרק דמה אין
אבריה נקטרים ,דכתיב )שם( וזרק הכהן את
הדם על מזבח ה' ,והדר והקטיר החלב לריח

גמרא

ניחוח ,אלו יש בהן משום פגול .אבל דם
דהוא גופיה מתיר הוא ,אין חייבין עליו משום
פגול ,ומשום נותר וטמא נמי אין בו ,דכתיב
בדם תרי מיעוטי ,הוא ולכם ,חד למעוטי
מנותר וחד למעוטי מטומאה :אלא בבהמה
טהורה  -דכתיב )שם( מן הבהמה אשר יקריב
ממנה:

– חולין דף קה' ע"א

אמר רב חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינה גבינה מותר לאכול בשר
אלא כמה ישהה בין גבינה לבשר א"ל ולא כלום גופא אמר רב חסדא אכל
בשר אסור לאכול גבינה גבינה מותר לאכול בשר אמר ליה רב אחא בר
יוסף לרב חסדא בשר שבין השינים מהו קרי עליה הבשר עודנו בין שיניהם
אמר מר עוקבא אנא להא מלתא חלא בר חמרא לגבי אבא דאילו אבא כי
הוה אכיל בשרא האידנא לא הוה אכל גבינה עד למחר עד השתא ואילו
אנא בהא סעודתא הוא דלא אכילנא לסעודתא אחריתא אכילנא אמר
שמואל אנא להא מלתא חלא בר חמרא לגבי אבא דאילו אבא הוה סייר
נכסיה תרי זמני ביומא ואנא לא סיירנא אלא חדא זימנא שמואל לטעמיה
דאמר שמואל מאן דסייר נכסיה כל יומא משכח אסתירא אביי הוה סייר
נכסיה כל יומא ויומא יומא חד פגע באריסיה דדרי פתכא דאופי אמר ליה
הני להיכא אמר ליה לבי מר אמר ליה כבר קדמוך רבנן רב אסי הוה סייר
נכסיה כל יומא אמר היכא נינהו כל הני אסתירי דמר שמואל יומא חד
חזא צינורא דבדקא בארעיה שקליה לגלימיה כרכיה אותביה בגוה רמא
קלא אתו אינשי סכרוה אשכחתינהו לכולהו איסתרי דמר שמואל:
רש"י על הגמרא
אסור לאכול גבינה  -משום דבשר מוציא
שומן והוא נדבק בפה ומאריך בטעמו :בשר
שבין השיניים  -מי חשיב בשר שלא לאכול
גבינה עמו עד שיטלנו :הבשר עודנו  -אלמא
מיקרי בשר :אנא להא מילתא חלא בר
חמרא  -לדבר זה אני גרוע מאבי כחומץ בן
יין :למחר כי השתא  -מעת לעת :סייר -
הולך ורואה קרקעותיו מה הן צריכות :משכח

איסתירא  -מוצא סלע מפני שמתקנם בכל
הצריך :פתכא דאופי  -משוי עצים שהיה
גונבו :קדמוך  -שאמרו שיהא אדם רואה
נכסיו בכל יום ויראה מה יעשה :צנורא
דבדקא  -המים יוצאין חוץ לגדותיהן ובאין
לשטוף פירותיו דרך פחת שבשפת האמה:
רמא קלא  -הרים קול וצווח:
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זוהר

– נשא דף קמז' ע"א

יה ְל ַע ּ ָמא
ּ ָתאנָא ,אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ סֵ יְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדכַ הֲ נָא ּ ְפ ֵריס יְ דוֹ י ,אָ ִסיר לֵ ּ
יהִ ,מ ּ ׁש ּום ִ ּד ְׁש ִכינְ ּ ָתא ׁ ַש ְריָא ִּבידוֹ י .אָ ַמר ִר ִּבי יִ צְ חָ קִ ,אי הָ ִכיֵ ּ ,כיוָ ן
ְל ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א ּ ֵב ּ
הוְּ ,דהָ א ְּכ ִתיב )שמות לג( ִּכי לֹא יִ ְראַ נִ י הָ אָ ָדם וָ חָ י,
ְ ּדלָ א חָ ָמאן ַמה ִא ְכ ּ ַפת ְל ּ
ישא
ית ְתהוֹ ן חָ ָמאן .אָ ַמר לֵ יהּ ִ ,מ ּ ׁש ּום ִ ּד ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
ְּבחַ יֵּיהוֹ ן לָ א חָ ָמאן ,אֲבָ ל ְּב ִמ ָ
ְר ִמיזָא ְּבאֶ צְ ְּב ָען ִ ּדידוֹ יּ ,ובָ ֵעי ַּבר נ ָׁש ְל ַדחֲלָ א ,אַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּדלָ א חָ ָמאן ְׁש ִכינְ ּ ָתא,
חון ַע ּ ָמא חֲצִ יפָ אן ְלגַ ּ ֵבי
לָ א ָּב ָעאן ְל ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א ִּב ַ
ידיְ ּ
יהו ְ ּדכַ הֲ נֵיְּ ,בגִ ין ְ ּדלָ א יִ ְׁש ּ ַת ְכ ּ
ְׁש ִכינְ ּ ָתא:
ילו,
יכין ַע ּ ָמא ְל ֵמ ַ
ּ ָתאנָאְּ ,בהַ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדכַ הֲ נָא ּ ְפ ֵריס יְ דוֹ י ,צְ ִר ִ
יתב ִּב ְד ִח ּ
הו ָע ְל ִמין,
ידן ְר ּ ָ
ינְדע ְ ּדהַ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתאִ ,ע ָ
ימ ָתא ,וְ ִל ַ
ְּבאֵ ָ
עותא ִא ְׁש ְּתכַ ח ְּבכֻ ְ ּל ּ
ימא
הוא ׁ ַשעֲ ָתאּ ְ ,ד ִא ְתגְּ לֵ י ְס ִת ָ
ִּ
הו .וְ ּ
ומ ְת ָּב ְרכָ ן ִע ָּל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאין ,וְ לֵ ית ִ ּדינָא ְּבכֻ ְ ּל ּ
יקין ִּבזְ ֵעיר אַ נְ ּ ִפין וְ ִא ְׁש ְּתכַ ח ְׁשלָ ָמא ְּבכ ָֹּלא:
ַע ִּתיקָ א ְ ּד ַע ִּת ִ
ישיהוֹ ן יוֹ "ד יוֹ "ד יוֹ "ד,
אָ ַמר ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ןְּ ,בהָ נֵי ְּתלַ ת ְק ָראֵ י )דף קמ"ז ע"ב( ֵר ׁ ֵ
ול ִא ְת ָּב ְרכָ א ֵמ ַע ִּתיקָ א
ימאְ ּ .
נותא ְׁשלֵ ָ
ימ ּ ָ
הו ְלאַ ֲחזָאָ ה ְמהֵ ְ
שאֻ ּ .כ ְ ּל ּ
יְ "בָ ֶר ְכ ָך ָי"אֵ ר יִ " ּ ָ ׂ
ַמאן ְ ּד ִאצְ ְט ִר ְ
ובגִ ין
יך .יוֹ "ד יוֹ "ד יוֹ "דְ ,ל ִא ְת ָּב ְרכָ א זְ ֵעיר אַ נְ ּ ִפין ֵמ ַע ִּתיקָ א ְ ּדכ ָֹּלאְ ּ .
הו:
ָּכ ְך יְ בָ ֶר ְכ ָך יְ ָי ְל ֵע ָּ
ילא ,וְ יִ ְׁש ְמ ֶר ָך ּ
הוא ְל ַת ּ ָתא ,וְ כֵ ן ּ ֻכ ְ ּל ּ
יתי ְּב ׁ ַשעֲ ָתא
יה ,לֵ ֵ
יה ְ ּד ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ,הַ אי ַמאן ִ ּד ְמצָ ֵער ְּבחֶ ְל ֵמ ּ
וְ ָתאנֵי ּ ָתנָא קָ ֵמ ּ
ְ
ְ
כו'.
יהו ,וְ לֵ ָ
ימא ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם אֲנִ י ׁ ֶש ָּלך וַ חֲלוֹ מוֹ ַתי ׁ ֶש ָּלך וְ ּ
ְּדכַ ֲה ֵני ּ ַפ ְרסֵ י יְ ַדיְ ּ
ומאן ְ ּדיִ ְב ֵעי
הוַ ּ ,
ֲמי ְּב ָע ְל ִמין ּ ֻכ ְ ּל ּ
חו ַרח ֵ
אֲמאיִ .מ ּ ׁש ּום ְ ּדהַ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא ִא ְׁש ְּתכָ ּ
ַ
ְ
יה ִ ּדינָא ְל ַר ֲח ֵמי:
יהִ ,א ְתהַ ּ ָפך לֵ ּ
יה ְּבצַ עֲ ֵר ּ
צְ לוֹ ֵת ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ז'
)יד( חייב אדם לברך מאה ברכות בין היום והלילה ומה הן מאה ברכות אלו כ"ג ברכות
שמנינו בפרק זה ושבע ברכות של קריאת שמע של שחרית וערבית לפניה ולאחריה
וכשמתעטף בציצית מברך ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו
וצונו להתעטף בציצית וכשלובש תפילין מברך ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם אשר
קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין ושלש תפלות שבכל תפלה מהן שמנה עשרה
ברכות הרי שמונים ושש ברכות וכשהוא אוכל שתי סעודות של יום והלילה מברך
ארבע עשרה ברכות שבע בכל סעודה אחת כשיטול ידיו תחלה ועל המזון אחת בתחלה
ושלש בסוף ועל היין לפניו ולאחריו הרי שבע ברכות הרי מאה ברכות בין הכל:
)טו( בזמן הזה שתקנו ברכת האפיקורוסין בתפלה והוסיפו הטוב והמטיב בברכת המזון
נמצאו חמש ברכות יתירות בשבתות וימים טובים שהתפלה שבע ברכות וכן אם לא
נתחייב בשאר הימים בכל הברכות האלו כגון שלא ישן כל הלילה ולא התיר חגורו
ולא נכנס לבית הכסא וכיוצא באלו צריך להשלים מאה ברכות מן הפירות:
)טז( כיצד אוכל מעט ירק ומברך לפניו ולאחריו וחוזר ואוכל מעט מפרי זה ומברך
לפניו ולאחריו ומונה כל הברכות עד שמשלים מאה בכל יום:
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