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חק לישראל – פרשת פנחס יום ה'
תורה -

במדבר פרק כו'

אולי) :יג( ְלז ֶַרח ִמ ְׁש ּפַ חַ ת הַ זַ ּ ְר ִחי
אול ִמ ְׁש ּ ַפחַ ת הַ ּ ׁ ָש ּ ִ
)יג( ְלז ֶַרח ִמ ְׁש ּ ַפחַ ת הַ זּ ְַר ִחי ְל ׁ ָש ּ
אולי) :יג( ְלז ֶַרח ז ְַר ִעית ז ֶַרח ְל ׁ ָשאוּל ז ְַר ִעית ׁ ָשאוּל:
אול ִמ ְׁש ּפַ חַ ת הַ ּ ׁ ָש ּ ִ
ְל ׁ ָש ּ
אתיִ ם) :יד( אֵ ּלֶ ה ִמ ְׁש ּ ְפחֹת
ומ ָ
)יד( אֵ ֶּלה ִמ ְׁש ּ ְפחֹת הַ ּ ִׁש ְמ ֹענִ י ְׁשנַיִ ם וְ ֶעשְׂ ִרים אֶ לֶ ף ּ ָ
אתן:
אתיִ ם) :יד( ִא ּ ֵלין ז ְַרעֲ יַת ִׁש ְמעוֹ ן ַעשְׂ ִרין ו ְּת ֵרין אַ ְל ִפין ו ָּמ ָ
ומ ָ
הַ ּ ִׁש ְמעֹנִ י ְׁשנַיִ ם וְ ֶעשְׂ ִרים אֶ לֶ ף ּ ָ

)טו( ְּבנֵי גָ ד ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ִלצְ פוֹ ן ִמ ְׁש ּ ַפחַ ת הַ ְּצפוֹ נִ י ְלחַ גִּ י ִמ ְׁש ּ ַפחַ ת הַ חַ גִּ י ְל ׁש ּונִ י
ִמ ְׁש ּ ַפחַ ת הַ ּ ׁש ּונִ י) :טו( ְ ּבנֵי גָ ד ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ִלצְ פוֹ ן ִמ ְׁש ּפַ חַ ת הַ ְּצפוֹ נִ י ְלחַ גִּ י ִמ ְׁש ּפַ חַ ת הַ חַ גִּ י
ְל ׁש ּונִ י ִמ ְׁש ּפַ חַ ת הַ ּ ׁש ּונִ י:

)טו( ְּבנֵי גָ ד ְלז ְַרעֲ י ְַתהוֹ ן ִלצְ פוֹ ן ז ְַר ִעית צְ פוֹ ן ְלחַ גִּ י ז ְַר ִעית חַ גִּ י ְל ׁשוּנִ י ז ְַר ִעית ׁשוּנִ י:

)טז( ְלאָ זְ נִ י ִמ ְׁש ּ ַפחַ ת הָ אָ זְ נִ י ְלעֵ ִרי ִמ ְׁש ּ ַפחַ ת הָ עֵ ִרי) :טז( ְלאָ זְ נִ י ִמ ְׁש ּפַ חַ ת הָ אָ זְ נִ י ְל ֵע ִרי
ִמ ְׁש ּפַ חַ ת הָ ֵע ִרי) :טז( ְלאָ זְ נִ י ז ְַר ִעית אָ זְ נִ י ְל ֵע ִרי ז ְַר ִעית ֵע ִרי:
)יז( לַ אֲרוֹ ד ִמ ְׁש ּ ַפחַ ת הָ אֲ רוֹ ִדי ְלאַ ְראֵ ִלי ִמ ְׁש ּ ַפחַ ת הָ אַ ְראֵ ִלי) :יז( לַ ֲארוֹ ד ִמ ְׁש ּפַ חַ ת
הָ אֲ רוֹ ִדי ְלאַ ְראֵ ִלי ִמ ְׁש ּפַ חַ ת הָ אַ ְראֵ ִלי) :יז( לַ אֲרוֹ ד ז ְַר ִעית אֲרוֹ ִדי ְלאַ ְראֵ ִלי ז ְַר ִעית אַ ְראֵ ִלי:

רש"י
)יג( לזרח  -הוא צוחר .לשון צוהר אבל
משפחת אהד בטלה וכן חמש משבט בנימין
שהרי בעשרה בנים ירד למצרים וכאן לא מנה
אלא חמשה וכן אצבון לגד הרי שבע משפחות
ומצאתי בגמ' ירושלמית שכשמת אהרן
נסתלקו ענני כבוד ובאו הכנענים להלחם
בישראל ונתנו לב לחזור למצרים וחזרו
לאחוריהם ח' מסעות מהר ההר למוסרה
שנא' )דברים י( ובני ישראל נסעו מבארות
בני יעקן מוסרה שם מת אהרן והלא בהר
ההר מת וממוסרה עד הר ההר שמונה

נביא

מסעות יש למפרע אלא שחזרו לאחוריהם
ורדפו בני לוי אחריהם להחזירם והרגו מהם
שבע משפחות ומבני לוי נפלו ארבע משפחות
משפחת שמעי ועזיאלי ומבני יצהר לא נמנו
כאן אלא משפחת קרחי והרביעית לא ידעתי
מה היא .ורבי תנחומא דרש שמתו במגפה
בדבר בלעם אבל לפי החסרון שחסר משבט
שמעון במנין זה ממנין הראשון שבמדבר סיני
נראה שכל כ"ד אלף נפלו משבטו של שמעון:
)טז( לאזני  -אומר אני שזו משפחת אצבון
ואיני יודע למה לא נקראת משפחתו על שמו:

– מלכים א' פרק יט' כא' פרק כ' א'-ד'

שר
ובכְ ִלי הַ ָּבקָ ר ִּב ּ ְׁשלָ ם הַ ָּב ָ ׂ
הו ּ ִ
)כא( וַ יּ ׁ ָ
ָשב ֵמאַ ח ֲָריו וַ יִ ּ ּקַ ח אֶ ת צֶ ֶמד הַ ָּבקָ ר וַ יִ ּזְ ָּבחֵ ּ
ְ
הו) :כא( ותב מבתרוהי ונסיב ית
ָהו וַ יְ ׁ ָש ְר ֵת ּ
לו וַ ּיָקָ ם וַ ּיֵלֶ ך אַ ח ֲֵרי אֵ ִל ּי ּ
וַ יִ ּ ּ ֵתן לָ ָעם וַ ּיֹאכֵ ּ
פדן תוריא והדמיה ובמני תוריא בשיל להון בסרא ויהב לעמא ואכלו וקם ואזל בתר
אליהו ושמשיה:

סוס
ושל ִֹׁשים ּ ְׁ
)א( ּובֶ ן ה ֲַדד ֶמלֶ ְך א ֲָרם קָ בַ ץ אֶ ת ָּכל חֵ ילוֹ ּ ְׁ
ושנַיִ ם ֶמלֶ ְך ִא ּתוֹ וְ ּ
וָ ָרכֶ ב וַ יּ ַַעל וַ יָּצַ ר ַעל ׁש ְֹמרוֹ ן וַ יִ ּ ָּלחֶ ם ָּב ּה) :א( ובר הדד מלכא דארם כנש ית כל

משריתיה ותלתין ותרין מלכין עמיה וסוסון ורתיכין וסליק וצר על שומרון ואגיח קרבא
בה:
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חק לישראל – פרשת פנחס יום ה'
ירה) :ב( ושלח אזגדין לות אחאב
)ב( וַ יִ ּ ְׁשלַ ח ַמ ְלאָ ִכים אֶ ל אַ ְחאָ ב ֶמלֶ ְך יִ שְׂ ָראֵ ל הָ ִע ָ
מלכא דישראל לקרתא:

יך ּובָ נ ָ
ָש ָ
ֶיך הַ ּטוֹ ִבים ִלי
הוא וְ נ ׁ ֶ
)ג( וַ יּ ֶ
ֹאמר לוֹ כּ ֹה אָ ַמר ּ ֶבן ה ֲַדד ַּכ ְס ּ ְפ ָך ּוזְ הָ ְב ָך ִלי ּ
הֵ ם) :ג( ואמר ליה כדנן אמר בר הדד כספך ודהבך דילי הוא ונשך ובנך שפיריא דילי
אינון:
)ד(

ֲשר ִלי:
ֹאמר ִּכ ְדבָ ְר ָך ֲאדֹנִ י הַ ּ ֶמלֶ ְך ְל ָך אֲנִ י וְ כָ ל א ׁ ֶ
וַ יּ ַַען ֶמלֶ ְך יִ שְׂ ָראֵ ל וַ ּי ֶ

)ד(

ואתיב מלכא דישראל ואמר כפתגמך רבוני מלכא דילך נפשי וכל דילי:

רש"י
)כא( בשלם הבשר  -בשל להם את הבשר ,כך
פירשו דונ"ש ומנחם ,וכן תרגמו יונתן בשתי
תיבות )בשיל להון( .ואני אומר ,אין צריך
לחלקו לשתי תיבות ,ומהו בשלם הבשר,

כתובים

בשלם לשני השוורים את הבשר שלהם,
שהצמד אין פחות משנים .ויתן לעם  -מרוב
שמחה עשה משתה:

 -תהילים פרק קז' כו'-ל'

דו ְתהוֹ מוֹ ת נ ְַפ ׁ ָשם ְּב ָר ָעה ִת ְתמוֹ גָ ג:
לו ׁ ָש ַמיִ ם י ְֵר ּ
)כו( יַעֲ ּ

)כו( סלקין צית שמיא נחתין עמקי

תהומיא נפשתהון בבישא תתמוגג:

ָנועו ַּכ ּ ִׁשכּ וֹ ר וְ כָ ל חָ ְכ ָמ ָתם ִּת ְת ַּב ָּלע:
גו וְ י ּ ּ
יָחוֹ ּ ּ

)כז(
חוכמתהון מסתלעמא:

)כז( ירתתון ינועון היך רויא דחמר וכל

ֹתיהֶ ם יוֹ צִ יאֵ ם:
צוק ֵ
קו אֶ ל יְ הֹוָ ה ַּב ַ ּצר לָ הֶ ם ּ ִ
ומ ּ ְמ ּ
וַ יִ ּצְ עֲ ּ

)כח(
וממעיקתהון יפק יתהון:

)כט( יָקֵ ם ְס ָע ָרה ִל ְד ָמ ָמה וַ ֶיּח ֱׁש ּו ּגַ ֵּליהֶ ם:
ֹקו וַ ּיַנְ חֵ ם אֶ ל ְמחוֹ ז חֶ ְפצָ ם:
חו ִכי יִ ְׁש ּת ּ
)ל( וַ יִ ּשְׂ ְמ ּ

)כח( וצלו קדם יי כד עיק להון

)כט( יקים עלעולא לשתיקותא וישתקון גלליהון:
)ל( וחדון ארום שתקין ודברנון למחוז

רעיתהון:

רש"י
)כז( יחוגו  -לשון שבר הוא וכן בחגוי הסלע
)שיר השירים ב'( וכן והיתה אדמת יהודה
למצרים לחגא )ישעיה י"ט(:
)ל( וישמחו כי ישתקו  -הגלים .וינחם -

משנה

וינהגם .מחוז  -לשון גבול ,ומנחם חברו עם
וחזותכם את שאול )ישעיה כ"ח( גבולינו שלא
יכנס בגבולינו וכן מחזה אל מחזה שלש
פעמים )מלכים א ז'( בתנחומא ,מצאתי:

– בכורות פרק ב'

)א( הַ לּ וֹ קֵ חַ עֻ ַּבר ּ ָפ ָרתוֹ ׁ ֶשל נ ְָכ ִרי ,וְ הַ ּמוֹ כֵ ר לוֹ אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאֵ ינוֹ ַר ּ ׁ ַשאי,
טור ִמן הַ ְּבכוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר
נו ,וְ הַ ּנוֹ ֵתן לוֹ ְבקַ ָּבלָ הָ ּ ,פ ּ
הַ ּ ִמ ְׁש ּ ַת ּ ֵתף לוֹ  ,וְ הַ ְמקַ ּ ֵבל ִמ ּ ֶמ ּ ּ
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חק לישראל – פרשת פנחס יום ה'
רו ִמ ְּבכוֹ ר
)במדבר ג(ְּ ,ביִ שְׂ ָראֵ ל ,אֲבָ ל לֹא בַ אֲ חֵ ִרים .כּ ֹ ֲהנִ ים ּ ְ
ולוִ יִ ּם חַ יּ ִָבין .לֹא נִ ְפ ְט ּ
ומ ּ ֶפטֶ ר חֲמוֹ ר:
ְּבהֵ ָמה ְטהוֹ ָרה) ,וְ לֹא נִ ְפ ְטר ּו( אֶ ָּלא ִמ ּ ִפ ְדיוֹ ן הַ ֵּבן ּ ִ
רע"ב ) -א( הלוקח עובר פרתו .אע"פ
שאינו רשאי  -למכור לו בהמה גסה:

דו ,חַ יּ ִָבים ַּב ְּבכוֹ ָרה ּובַ ּ ַמ ּ ָתנוֹ ת,
מום קָ ּ ַ
)ב( ָּכל הַ ּ ָ
בוע ְלהֶ ְק ֵ ּד ׁ ָשן ,וְ נִ ְפ ּ ּ
קֳד ִׁשים ׁ ֶש ּקָ ַדם ּ
חוץ
וְ יוֹ צְ ִאין ְלחֻ ִ ּלין ִל ּגָ זֵז ּ ְ
ולהֵ ָעבֵ דּ ,ווְ לָ ָדן וַ חֲלָ בָ ן מֻ ּ ָתר ְלאַ חַ ר ּ ִפ ְדיוֹ נָן ,וְ הַ ּ ׁשוֹ ח ֲָטן ַּב ּ
שר:
ומן הַ ּ ַמעֲ ֵ ׂ
חוץ ִמן הַ ְּבכוֹ ר ּ ִ
טור ,וְ אֵ ין עוֹ שִׂ ים ְּת ּ ָ
דוּ ,
תו יִ ּ ָפ ּ
מורה ,וְ ִאם ֵמ ּ
ּ ָפ ּ
רע"ב ) -ב( כל הקדשים שקדם מום קבוע
להקדשן כו'  -וכל שקדם הקדשן את מומן

הנך תרתי בבי פירשנו לעיל במס' חולין:

ולאַ חַ ר ִמ ָּכאן נוֹ לָ ד
מום עוֹ בֵ ר ְלהֶ ְק ֵ ּד ׁ ָשןְ ּ ,
מומן ,אוֹ
)ג( כּ ֹל ׁ ֶש ּקָ ַדם הֶ ְק ֵ ּד ׁ ָשן אֶ ת ּ ָ
ּ
ומן הַ ּ ַמ ּ ָתנוֹ ת ,וְ אֵ ינָן יוֹ צְ ִאין
טורין ִמן הַ ְּבכוֹ ָרה ּ ִ
דו(ְ ּ ,פ ּ ִ
מום קָ ּ ַ
לָ הֶ ם
בוע )וְ נִ ְפ ּ ּ
ּ
חוץ חַ יָּב,
ְלחֻ ִ ּלין ִל ּגָ זֵז ּ ְ
סור ְלאַ חַ ר ּ ִפ ְדיוֹ נָן ,וְ הַ ּ ׁשוֹ ח ֲָטן ַּב ּ
ולהֵ ָעבֵ דּ ,ווְ לָ ָדן וַ חֲלָ בָ ן אָ ּ
רו:
וְ עוֹ שִׂ ין ְּת ּ ָ
תו יִ ּקָ בֵ ּ
מורה ,וְ ִאם ֵמ ּ

רע"ב

-

טוריןּ ,ווַ ְל ֵדי וְ לָ דוֹ ת חַ יּ ִָבין .הֶ עֱ ִמיד
)ד( הַ ְמקַ ּ ֵבל צֹאן ַּב ְרזֶל ִמן הַ ּנָכְ ִרי ,וְ לָ דוֹ ת ּ ְפ ּ ִ
טוריןּ ,ווַ ְל ֵדי וַ ְל ֵדי וְ לָ דוֹ ת חַ יּ ִָביןַ .ר ָּבן
וְ לָ דוֹ ת ּ ַתחַ ת ִא ּמוֹ ֵתיהֶ ם ,וַ ְל ֵדי וְ לָ דוֹ ת ּ ְפ ּ ִ
יותן לַ ּנָכְ ִרי:
טוריןֶ ׁ ,שאַ ח ֲָר ּ ָ
ש ָרה דוֹ רוֹ תְ ּ ,פ ּ ִ
ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמרֲ ,א ִפלּ ּו ַעד עֲ ָ ׂ
רע"ב ) -ד( המקבל צאן ברזל מן הנכרי -
ששם לו הנכרי בהמותיו בדמים קצובים ולתת
לו אותן דמים עד עשר שנים בין מתו בין
הוזלו ,ואותן ולדות שיהיו להן עד אותו זמן
יהו ביניהן :ולדות פטורין  -מן הבכורה.
ולדותיהן של אותן צאן כשיגדלו ויבכרו יפטרו
מן הבכורה .דאי לא יהיב זוזי לנכרי ,תפסי
בהמה .ואיל לא משכח בהמה ,תפיס ולדות,
אשתכח דשייכא יד נכרי בולדות ,הלכך ולדות
בכורות שיהיו לאותן ולדות פטורות מן
הבכורה דכל דשייכא יד נכרי באמו ,הוא
פטור מן הבכורה .אבל מה שיבכרו ולדי
ולדות ,דהיינו רביעי לצאן ברזל ,יתנו לכהן,
דכולי האי לא שייכא יד נכרי למתפס ולדי

ולדות :הכי גרסינן ,העמיד ולדות תחת
אמותיהן ולדי ולדות פטורין ולדי ולדי ולדות
חייבים  -העמיד ולדות תחת אמותיהן,
שפתח לו פתח לנכרי להיות לו כח בולדות
ואמר לו אם ימותו הבהמות תטול ולדות
המגיעות לחלקי ,השתא אלימא יד נכרי טפי
ושייכא בדור אחר טפי משל הראשון ,הלכך
ולדי ולדות של בהמות צאן ברזל כשבכרו
פטורות מן הבכורה ,הואיל ושייכא יד הנכרי
בדידהו .וולדי ולדות של ולדות כשיבכרו
דהיינו חמישי לצאן ברזל ינתנו לכהן:
שאחריותן לנכרי  -דלעולם כל מה דמשכח
נכרי תפיס .ואין הלכה כרבן שמעון בן
גמליאל:

טור ִמן הַ ְּבכוֹ ָרה .וְ ִאם י ֶׁש
)ה( ָרחֵ ל ׁ ֶשיּ ְָל ָדה ְּכ ִמין ֵעז ,וְ ֵעז ׁ ֶשיּ ְָל ָדה ְּכ ִמין ָרחֵ לָ ּ ,פ ּ
ימנִ ין ,חַ יָּב:
בּ וֹ ִמ ְקצָ ת ִס ָ
רע"ב ) -ה( רחל שילדה כמין עז  -אע"ג
דתרוייהו מינים חייבים בבכורה ,אפילו הכי
אם אינו דומה לאמו פטור מן הבכורה,
דכתיב אך בכור שור ,עד שיהא הוא ]שור[

ובכורו שור :ואם יש בו מקצת סימנים -
שדומה לאמו עד שהוא ניכר בהן שהוא
מאותו המין ,חייב:

אשיהֶ ן ְּכאֶ חָ דַ ,ר ִּבי יוֹ סֵ י
או ְׁשנֵי ָר ׁ ֵ
)ו( ָרחֵ ל ׁ ֶשלּ ֹא ִב ְּכ ָרה וְ י ְָל ָדה ְׁשנֵי זְ כָ ִרים וְ יָצְ ּ
ילי אוֹ ֵמרְׁ ,שנֵיהֶ ן לַ כּ ֹהֵ ןֶ ׁ .ש ּ ֶנא ֱַמר )שמות יג( ,הַ זְ ּכָ ִרים לַ ה' .וַ חֲכָ ִמים
הַ גְּ ִל ִ
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חק לישראל – פרשת פנחס יום ה'
אוֹ ְמ ִריםִ ,אי אֶ ְפ ׁ ָשר ,אֶ ָּלא אֶ חָ ד לוֹ וְ אֶ חָ ד לַ כּ ֹהֵ ןַ .ר ִּבי טַ רפוֹ ן אוֹ ֵמר ,הַ כּ ֹהֵ ן בּ וֹ ֵרר
לוֹ אֶ ת הַ יָפֶ הַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמרְ ,מ ׁ ַש ּ ְמנִ ים ּ ֵבינֵהֶ ן ,וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י יִ ְר ֶעה ַעד ׁ ֶשיִ ּ ְס ּ ָתאֵ ב.
קוַ .ר ִּבי
וְ חַ יָּב ַּב ּ ַמ ּ ָתנוֹ תַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י ּפוֹ טֵ רֵ .מת אֶ חָ ד ֵמהֶ ןַ ,ר ִּבי טַ ְרפוֹ ן אוֹ ֵמרַ ,יחֲלוֹ ּ
עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,הַ ּמוֹ צִ יא ֵמחֲבֵ רוֹ ָעלָ יו הָ ְראָ יָה .זָכָ ר ּונְ קֵ בָ ה ,אֵ ין ָּכאן לַ כּ ֹהֵ ן
לום:
ְּכ ּ
רע"ב ) -ו( שנאמר הזכרים  -משמע שנים:
אי אפשר  -לצמצם שיצאו שני ראשיהן כאחד
אלא האחד יצא תחילה ולא ידעינן הי מנייהו:
בורר לו את היפה  -דמסתמא היפה והבריא
נפק ברישא :משמנים ביניהן  -הבעלים
והכהן אין להם יתרון זה על זה בחלוקתן
אלא השומן ,שהישראל נוטל השומן ומניח
הכחוש לכהן ,שהמוציא מחבירו עליו הראיה.
והלכה כר' עקיבא :והשני  -שנשאר לישראל
ירעה עד שיפול בו מום ואחר כך יאכל,
דספק בכור הוא ,הלכך אינו נשחט תמים.
ובאותו של כהן לא היה צריך למימר דודאי
אינו שוחטו עד שיהא בו מום ,דבזמן הזה
קמיירי :וחייב במתנות  -הישראל כשישחטנו
יתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה ,ממה
נפשך ,אי בכור הוא כולו לכהן ,אי לאו בכור
הוא חייב במתנות :ור' יוסי פוטר  -דהוי
כאילו זכה בו כהן והגיע לידו וכשנפל בו מום

נתנו לישראל ,ונמצא שהוא פטור מן המתנות
הואיל וחשבינן ליה כאילו בא מיד כהן
לישראל .והלכה כר' יוסי :ר' טרפון אומר
יחלוקו  -דהדר ביה ר' טרפון ממאי דאמר
לעיל דכהן בורר לו את היפה ,וסבר דמחיים
נמי שמין את שניהם בדמים וחולקים את
הדמים ,דלשניהן יש חלק בשניהם ,הלכך מת
אחד מהם יחלוקו את החי :ר' עקיבא אומר
המוציא מחברו עליו הראיה  -והלכה כרבי
עקיבא :זכר ונקבה אין לכהן כלום  -דשמא
נקבה יצאתה תחלה והמוציא מחברו עליו
הראיה .והכא אפילו רבי טרפון מודה ,דהתם
הוא דקא פליג משום דודאי הוי חד לכהן
הלכך יפה כחו לחלק בשוה ,אבל הכא הורע
כחו ,דשמא לא שייכא בכורה כלל.
ומיהוירעה עד שיסתאב ואחר כך יאכלנו
דספק הוא:

דו ְׁש ֵני זְ כָ ִרים ,נוֹ ֵתן ְׁשנֵיהֶ ם לַ כּ ֹהֵ ן .זָכָ ר ּונְ קֵ בָ ה,
רו ,וְ י ְָל ּ
)ז( ְׁש ּ ֵתי ְרחֵ לוֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא ִב ְּכ ּ
הַ זָּכָ ר לַ כּ ֹהֵ ןְׁ .שנֵי זְ כָ ִרים ּונְ קֵ בָ ה ,אֶ חָ ד לוֹ וְ אֶ חָ ד לַ כּ ֹהֵ ןַ .ר ִּבי טַ ְרפוֹ ן אוֹ ֵמר ,הַ כּ ֹהֵ ן
בּ וֹ ֵרר לוֹ אֶ ת הַ ּיָפֶ הַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמרְ ,מ ׁ ַש ּ ְמנִ ים ֵּבינֵיהֶ ן ,וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י יִ ְרעֶ ה ַעד
ׁ ֶשיִ ּ ְס ּ ָתאֵ ב .וְ חַ יָּב ַּב ּ ַמ ּ ָתנוֹ תַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י ּפוֹ טֵ ר .מֵ ת אֶ חָ ד ֵמהֶ ןַ ,ר ִּבי ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמר,
קוַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,הַ ּמוֹ צִ יא ֵמחֲבֵ רוֹ ָעלָ יו הָ ְראָ יָהְׁ .ש ּ ֵתי נְקֵ בוֹ ת וְ זָכָ ר,
ַיחֲלוֹ ּ
לום:
אוֹ ְׁשנֵי זְ כָ ִרים ּ ְׁ
וש ּ ֵתי נְקֵ בוֹ ת ,אֵ ין ָּכאן לַ כּ ֹהֵ ן ְּכ ּ

רע"ב

-

דו ְׁשנֵי זְ כָ ִרים ,אֶ חָ ד לוֹ וְ אֶ חָ ד לַ כּ ֹהֵ ןַ .ר ִּבי
)ח( אַ חַ ת ִּב ְּכ ָרה וְ אַ חַ ת ׁ ֶשלּ ֹא ִב ְּכ ָרה וְ י ְָל ּ
ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמר ,הַ כּ ֹהֵ ן בּ וֹ ֵרר לוֹ אֶ ת הַ ּיָפֶ הַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמרְ ,מ ׁ ַש ּ ְמנִ ין ּ ֵבינֵיהֶ ן,
וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י יִ ְר ֶעה ַעד ׁ ֶשיִ ּ ְס ּ ָתאֵ ב .וְ חַ יָּב ַּב ּ ַמ ּ ָתנוֹ תַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י ּפוֹ טֵ רֶ ׁ ,שהָ יָה ַר ִּבי יוֹ סֵ י
טור ִמן הַ ַמ ּ ָתנוֹ תַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר ְמחַ יֵּבֵ .מת אֶ חָ ד
אוֹ ֵמר ,כּ ֹל ׁ ֶשח ֲִליפָ יו ְּביַד כּ ֹהֵ ןָ ּ ,פ ּ
קוַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ מֵ ר ,הַ ּמוֹ צִ יא מֵ חֲבֵ רוֹ ָעלָ יו
ֵמהֶ ןַ ,ר ִּבי ַט ְרפוֹ ן אוֹ מֵ רַ ,יחֲלוֹ ּ
לום:
הָ ְראָ יָה .זָכָ ר ּונְ קֵ בָ ה ,אֵ ין ָּכאן לַ כּ ֹהֵ ן ְּכ ּ

רע"ב

-
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חק לישראל – פרשת פנחס יום ה'
אֲבו
עו ַעד ׁ ֶשיִ ּ ְס ּ ָת ּ
)ט( יוֹ צֵ א ּדֹפֶ ן וְ הַ ָּבא אַ ח ֲָריוַ ,ר ִּבי ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמרְׁ ,שנֵיהֶ ם יִ ְר ּ
אשוֹ ן ִמ ּ ׁש ּום
מומן לַ ְּב ָע ִליםַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמרְׁ ,שנֵיהֶ ן אֵ ינָן ְּבכוֹ ר ,הָ ִר ׁ
לו ְב ּ ָ
וְ יֵאָ ְכ ּ
מו אַ חֵ ר:
ׁ ֶשאֵ ינוֹ פֶ טֶ ר ֶרחֶ ם ,וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י ִמ ּ ׁש ּום ׁ ֶש ִ ּק ְ ּד ּ
רע"ב ) -ט( יוצא דופן  -שנקרעה אמו
והוציאו העובר דרך דפנותיה :והבא אחריו -
הנולד אחריו דרך הרחם :ירעו עד שיסתאבו
 דמספקא ליה לר' טרפון אי בכור לולדותקדיש אע"פ שאינו בכור לרחמים כגון יוצא
דופן שהוא הראשון שנולד אע"פ שלא פטר
הוא את הרחם ,אי בכור לרחמים קדיש
אע"פ שאינו בכור לולדות כגון הבא אחר

גמרא

יוצא דופן שהוא הראשון שפטר את הרחם
אבל אינו בכור לולדות שהרי יוצא דופן
קדמהו ,ומספיקא שניהם ירעו עד שיסתאבו
ויאכלו במומן לבעלים ,דשמא תרתי בעינן
בכור לולדות ולרחמים ואין שום אחד מהן
קדוש והמוציא מחבירו עליו הראיה .ור'
עקיבא פשיטא ליה דתרווייהו בעינן ואין שום
אחד מהן קדוש .והלכה כרבי עקיבא:

– בכורות דף ל' ע"ב

תנו רבנן הבא לקבל דברי חבירות צריך לקבל בפני ג' חבירים ואפילו
תלמיד חכם צריך לקבל בפני שלשה חבירים זקן ויושב בישיבה אינו צריך
לקבל בפני שלשה חבירים שכבר קיבל עליו משעה שישב אבא שאול
אומר אף תלמיד חכם אינו צריך לקבל בפני שלשה חבירים ולא עוד אלא
שאחרים מקבלין לפניו אמר רבי יוחנן בימי בנו של רבי חנינא בן אנטיגנוס
נשנית משנה זו רבי יהודה ור' יוסי איסתפק להו מילתא בטהרות שדרו
רבנן לגבי בנו של ר' חנינא בן אנטיגנוס אזילו אמרו ליה לעיין בה
אשכחוה דקא טעין טהרות אותיב רבנן מדידיה לגבייהו וקאי איהו לעיוני
בה אתו אמרי ליה לר' יהודה ור' יוסי אמר להו ר' יהודה אביו של זה
ביזה תלמידי חכמים אף הוא מבזה תלמידי חכמים אמר לו ר' יוסי כבוד
זקן יהא מונח במקומו אלא מיום שחרב בית המקדש נהגו כהנים סילסול
בעצמן שאין מוסרין את הטהרות לכל אדם :תנו רבנן חבר שמת אשתו
ובניו ובני ביתו הרי הן בחזקתן עד שיחשדו וכן חצר שמוכרין בה תכלת
הרי היא בחזקתה עד שתיפסל:
רש"י על הגמרא
נשנית משנה זו  -דאפי' תלמיד חכם צריך
לקבל :בטהרות  -בסדר טהרות לא גרסי',
בטהרות עצמן אירע להן מעשה ונסתפקה
הלכה :שדרו רבנן  -שדרו זוג דרבנן :אותיב
רבנן מדידיה  -מתלמידיו שקיבלו עליהן
דברי חבירות אותיב בהדי הנך שלוחים וקאי

איהו לעיוני בשאילתם :אבא של זה כו' -
אגב ריתחיה קאמר ולא היא :כבוד זקן -
האב והבן :סילסול  -מעלה ,ר' חנינא בן
אנטיגנוס כהן היה :בחזקתה עד שתיפסל -
שימכרו בה קלא אילן לשם תכלת:
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חק לישראל – פרשת פנחס יום ה'
זוהר

– פנחס דף רמד' ע"ב

יהוְּ .ת ֵרין ְּבהַ אי ָע ְל ָמא ,וְ חַ ד ְּב ָע ְל ָמא אַ ח ֲָרא,
ינון ְ ּדגַ ְר ִמין ִּב ׁ
יש ְלגַ ְר ַמיְ ּ
ְּתלַ ת ִא ּ ּ
ינון:
וְ ִא ֵּלין ִא ּ ּ
וב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדלָ יִ יט
יה ְ ּד ַּבר נ ָׁשְ ּ ,
יהּ ְ ,ד ָתנֵינָן חַ ד ְמ ָמנָא ִא ְת ּ ְפקַ ד קַ ּ ֵמ ּ
ַמאן ְ ּדלָ יִ יט ּגַ ְר ֵמ ּ
יה ,נ ְַט ִלין
הוא ַּבר נ ָׁש ,הַ אי ְמ ָמנָא ,וְ ִׁש ְב ִעין אַ ח ֲָרנִ ין ִ ּד ְמ ָמנָן ְּתחוֹ ֵת ּ
ּגַ ְר ֵמ ּ
יה הַ ּ
יהו ָר ִדיף
הַ ִהיא ִמ ָּלה ,וְ אַ ְמ ֵרי אָ ֵמן ,וְ סַ ְלקֵ י לָ הּ ְלעֵ ָּ
ילא ,וְ ַדיְ ינִ ין לָ ּה ,וְ ִא ּ
הוא ִמ ָּלה:
יה ,וְ אַ ְׁש ִלים לֵ ּ
יהַ ,עד ְ ּד ָע ִביד לֵ ּ
אֲ ַּב ְת ֵר ּ
יה הַ ּ
ֲשר ָּכ ָת ְב ּ ָת,
ַמאן לָ ְך ַרב ִמ ּמ ׁ ֶֹשהְּ ,דאָ ַמר )שמות לב( וְ ִאם אַ יִ ן ְמחֵ נִ י נָא ִמ ִּס ְפ ְר ָך א ׁ ֶ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יהִ ,עם ָּכל ָ ּדא לָ א
עות ּ
הוא ָע ִביד ְר ּ ֵ
וְ אָ ַמר ְלצוֹ ֶר ְך ,וְ אַ ף ַעל ּגַ ב ְד ּ ְ
יך ּ
ִא ְׁש ְּתזִ יב ֵמעוֹ נְ ׁ ָשא ,וְ הָ א ִא ְּת ַמר ְ ּדלָ א ִא ְד ַּכר ְּבפָ ָר ׁ ַשת וְ אַ ּ ָתה ְּתצַ וִ ּ ה ,וְ ִא ְת ְמחֵ י
מוהָ ַ .מאן לָ ן ַרב ִמ ָ ּדוִ ד ַמ ְל ָּכאְּ ,דאָ ַמר )תהלים לט( אָ ַמ ְר ִּתי
ִמ ּ ַת ּ ָמן .וְ הָ א אוֹ ְק ּ
אֶ ְׁש ְמ ָרה ַ ּד ְרכֵ י ֵמחֲטוֹ א ִב ְל ׁשוֹ נִ י אֶ ְׁש ְמ ָרה ְל ִפי ַמ ְחסוֹ ם ְּבעוֹ ד ָר ׁ ָשע ְלנֶגְ ִ ּדיַ ,מאי
הוא ְמ ָמנָא ְ ּד ִא ְת ּ ְפקַ ד ַעל ָ ּדא ,וְ נ ִָטיל הַ ִהיא ִמ ָּלה
ְּבעוֹ ד ָר ׁ ָשע ְלנֶגְ ִ ּדי .הַ ּ
ְלאַ ְבאָ ׁ ָשא לֵ יהּ ְל ַּבר נ ָׁש:
זולָ א,
ַהֲמא ְּבאַ ְר ָעא ,וְ קָ א ָע ִביד ּ ֵב ּ
ירורין ְ ּדנ ָ
ָהֲמא ,אוֹ ּ ִפ ּ ִ
וְ חַ ד ַמאן ְ ּדז ִָריק נ ָ
יה זִ ְל ּ
הוא ָע ְל ָמאַ ,מאן ְ ּדאוֹ ִקיד ְׁש ָרגָ א
ְּכ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר .הָ נֵי ְּת ֵרי ְּבהַ אי ָע ְל ָמא .וְ חַ ד ְּבהַ ּ
דושא ְ ּד ִס ְד ָראְּ ,בגִ ין ְ ּדקָ א ְמחַ ֵּלל
טו יִ שְׂ ָראֵ ל ִל ְק ּ ּ ׁ ָ
ְּבמוֹ צָ אֵ י ׁ ַש ָּבתַ ,עד לָ א ָמ ּ
ֵיה:
גֵיה ּנָם ְל ִא ּתוֹ ְק ָדאַ ,עד לָ א ָמ ָטא )דף רמ"ו ע"ב( זִ ְמנ ּ
נורא ְ ּד ִ
ׁ ַש ְּב ּ ָתא ,וְ גָ ִרים ְל ּ ָ
יהו אוֹ ִקיד
ינון ְ ּדקָ א ְמחַ ְללֵ י ׁ ַש ְּב ּ ָתאֵ ּ .כיוָ ן ְ ּד ִא ּ
גֵיה ּנָםְ ,ל ִא ּ ּ
דוכ ָתא ִאית ְּב ִ
חַ ד ּ ּ ְ
גֵיה ּנָם ְּבמוֹ צָ אֵ י ׁ ַש ָּבת ,וְ אוֹ ִקיד
ֵיה ,חַ ד ְמ ָמנָא ִאית ְּב ִ
ְׁש ָרגָ א ַעד לָ א ָמ ָטא זִ ְמנ ּ
יה ּנָם,
ָיבין ְ ּדגֵ ִ
דוכ ָתא ִ ּד ְפלַ נְ יָא .וְ כָ ל חַ יּ ִ
דוכ ָתא ,וְ אָ ַמר הַ אי ּ ּ ְ
הוא ּ ּ ְ
ְּבקַ ְד ִמ ָ
יתא ְלהַ ּ
ארי וְ אָ ַמר) ,ישעיה כב( ִה ּנֵה יְ ָי
דוכ ָתא .הַ הּוא ְמ ָמנָא קָ ֵ
הוא ּ ּ ְ
ְמסַ יְ ּ ֵ
יעי ְלאוֹ ְק ָדא הַ ּ
ָ
ָ
דור
ָיבין ְ ּדגֵ ִ
ְמ ַט ְלטֶ ְלך ַט ְלטֵ לָ ה ּגָ בֶ ר וְ ע ְֹטך ָעטֹה .חַ יּ ִ
יה ּנָם אַ ְמ ֵרי) ,ישעיה כב( ַּכ ּ
יהו ּגָ ִרים לוֹ ן ְל ִא ּתוֹ ְק ָדאַ ,עד
מות וְ גוֹ 'ְּ .בגִ ין ְ ּד ִא ּ
אֶ ל אֶ ֶרץ ַרחֲבַ ת י ַָדיִ ם ׁ ָש ּ ָמה ָת ּ
יהוְּ ,כ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר:
יהו .הָ א לָ ן ְּתלָ ָתאּ ְ ,דגַ ְר ֵמי ִּב ׁ
יש ְלגַ ְר ַמיְ ּ
לָ א ָמ ָטא זִ ְמנַיְ ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק יא'
)יד( מותר לעשות בית הכנסת בית המדרש אבל בית המדרש אסור לעשותו בית הכנסת
שקדושת בית המדרש יתירה על קדושת בית הכנסת ומעלין בקדש ולא מורידין וכן בני
העיר שמכרו בית הכנסת יש להן ליקח בדמיו תיבה מכרו תיבה יש להן ליקח בדמיה
מטפחות או תיק לספר תורה מכרו מטפחות או תיק לוקחים בדמיו חומשים מכרו
חומשין לוקחין בדמיו ספר תורה אבל אם מכרו ספר תורה אין לוקחין בדמיו אלא ספר
תורה אחר שאין שם קדושה למעלה מקדושת ספר תורה וכן במותריה:
)טו( וכן אם גבו העם מעות לבנות בית המדרש או לבית הכנסת או לקנות תיבה או
מטפחות ותיק או ספר תורה ורצו לשנות כל מה שגבו אין משנין אותן אלא מקדושה
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חק לישראל – פרשת פנחס יום ה'
קלה לקדושה חמורה ממנה אבל אם עשו מה שגבו לעשות והותירו משנין המותר לכל
מה שירצו וכל כלי בית הכנסת כבית הכנסת פרוכת שעל הארון שמניחים בו הספרים
כמטפחות הספרים ואם התנו עליהם הרי הן כפי התנאי:
)טז( במה דברים אמורים שמותר למכור בית הכנסת בבית הכנסת של כפרים שלא עשו
אותו אלא על דעת בני הכפר לבדם שיהיה להם להתפלל בו שאם רצו כולם למוכרו
מותרין אבל בית הכנסת של כרכין הואיל ועל דעת כל אנשי העולם נעשה שיבוא
ויתפלל בו כל הבא אל המדינה נעשה של כל ישראל ואין מוכרין אותו לעולם:

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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