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חק לישראל – פרשת ראה יום ה'
תורה -

דברים פרק יב'

)טו( ַרק ְּבכָ ל אַ וַ ּ ת נ ְַפ ְׁש ָך ִּתזְ ַּבח וְ אָ כַ ְל ּ ָת בָ ָ ׂשר ְּכ ִב ְר ַּכת יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
יך אֲ ׁ ֶשר נ ַָתן ְל ָך
ְּבכָ ל ְׁש ָע ֶר ָ
נו ּ ַכ ְּצ ִבי וְ כָ אַ יָּל) :טו( ַרק ְ ּבכָ ל אַ וַ ּ ת נ ְַפ ְׁש ָך ִּתזְ ַּבח
יך הַ ּ ָט ֵמא וְ הַ ּ ָטהוֹ ר יֹאכֲלֶ ּ ּ

ֲשר נ ַָתן ְל ָך ְ ּבכָ ל ְׁש ָע ֶר ָ
וְ אָ כַ ְל ּ ָת בָ ָ ׂשר ְּכ ִב ְר ַּכת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
נו ַּכ ְּצ ִבי
יך א ׁ ֶ
יך הַ ּטָ ֵמא וְ הַ ּ ָטהוֹ ר יֹאכֲלֶ ּ ּ
וְ כָ אַ יָּל) :טו( ְלחוֹ ד ְּבכָ ל ְרעוּת נ ְַפ ׁ ָש ְך ִּתכּ וֹ ס וְ ֵתיכוּל ִּבשְׂ ָרא ְּכ ִב ְר ְּכ ָתא ַדיְ ָי אֱלָ הָ ְך ִ ּדי יְ הַ ב לָ ְך ְּבכָ ל ִק ְרוָ ְ
יך
שר ַט ְביָא וְ אַ יְ לָ א:
ְמסָ אָ בָ א וְ ַד ְכיָא י ְֵכלֻ ּנ ֵּה ִּכ ְב ַ ׂ

לו ַעל
נו ּ ַכ ּ ָמיִ ם) :טז( ַרק הַ ָ ּדם לֹא תֹ אכֵ ּ
לו ַעל הָ אָ ֶרץ ִּת ְׁש ּ ְפכֶ ּ ּ
)טז( ַרק הַ ָ ּדם לֹא תֹ אכֵ ּ
יכלוּן ַעל אַ ְר ָעא ִת ְׁש ִ ּד ּ ֵנ ּה ְּכ ַמ ּיָא:
נו ַּכ ּ ָמיִ ם) :טז( ְלחוֹ ד ְ ּד ָמא לָ א ֵת ְ
הָ אָ ֶרץ ִּת ְׁש ּ ְפכֶ ּ ּ

תוכַ ל לֶ ֱאכֹל ִּב ְׁש ָע ֶר ָ
וב ֹכרֹת ְּבקָ ְר ָך
ירש ָך וְ יִ צְ הָ ֶר ָך ּ ְ
שר ְ ּדגָ נְ ָך וְ ִת ְׁ
יך ַמ ְע ַ ׂ
)יז( לֹא
ּ
ָ
ָ
ָ
תוכַ ל לֶ ֱא ֹכ ל ִ ּב ְׁש ָע ֶריךָ
ות ּ ַ
ֹתיך ּ ְ
נִדב ֶ
אֲשר ִּת ּדֹר וְ ְ
וְ צֹאנ ֶָך וְ כָ ל נְ ָד ֶריך ׁ ֶ
רומת י ֶָדך) :יז( לֹא ּ

ֹת ָ
וב ֹכרֹת ְּבקָ ְר ָך וְ צֹאנ ֶָך וְ כָ ל נְ ָד ֶר ָ
רומת
ות ּ ַ
יך ּ ְ
יך ֲא ׁ ֶשר ִּת ּדֹר וְ נִ ְדב ֶ
ירש ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך ּ ְ
שר ְ ּדגָ נְ ָך וְ ִת ְׁ
ַמ ְע ַ ׂ
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
יָ ֶד ָך) :יז( לֵ ית לָ ך ְר ׁש ּו ְל ֵמיכַ ל ְּב ִק ְרוָ יך ַמ ְע ַ ׂשר ִעבו ָּרך חַ ְמ ָרך ו ִּמ ְׁשחָ ך ו ְּבכוֹ ֵרי תוֹ ָרך וְ ָענָך וְ כָ ל נִ ְד ָרך ִ ּדי ִת ַ ּדר
וְ נִ ְדבָ ָת ְ
יך וְ אַ ְפ ָר ׁשוּת יְ ָד ְך:

אֲשר יִ ְבחַ ר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
)יח( ִּכי ִאם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
יך בּ וֹ
ֶׁ
נו ַּב ּ ָמקוֹ ם
יך ּתֹאכֲלֶ ּ ּ
אֲשר ִּב ְׁש ָע ֶר ָ
יך וְ ָ ׂש ַמ ְח ּ ָת ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה
ֶׁ
אֲמ ֶת ָך וְ הַ ֵּלוִ י
וב ּ ֶת ָך וְ ַע ְב ְ ּד ָך וַ ָ
ובנְ ָך ּ ִ
אַ ּ ָתה ּ ִ
אֱ לֹהֶ ָ
כל ִמ ְׁשלַ ח ָי ֶד ָך) :יח( ִּכי ִאם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
ֲשר יִ ְבחַ ר
נו ַּב ּ ָמקוֹ ם א ׁ ֶ
יך ְּב ֹ
יך ּתֹאכֲלֶ ּ ּ

וב ּתֶ ָך וְ ַע ְב ְ ּד ָך וַ אֲ ָמ ֶת ָך וְ הַ ּלֵ וִ י ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ְׁש ָע ֶר ָ
יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ש ַמ ְח ּ ָת ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה
יך וְ ָ ׂ
ובנְ ָך ּ ִ
יך בּ וֹ אַ ּ ָתה ּ ִ
ָ
ֱאלֹהֶ ָ
יכ ִל ּנ ֵּה ְּבאַ ְת ָרא ִ ּדי יִ ִּת ְר ֵעי יְ ָי אֱלָ הָ ְך ּ ֵב ּה אַ ְּת ו ְּב ָרךְ
ְ
קֳדם יְ ָי אֱלָ הָ ך ּ ֵת ְ
יך ְ ּבכֹל ִמ ְׁשלַ ח י ֶָדך) :יח( אֶ ָּלהֵ ן ָ
ו ְּב ַר ּ ָת ְך וְ ַע ְב ָ ּד ְך וְ אַ ְמ ָת ְך וְ לֵ וָ אָ ה ִ ּדי ְב ִק ְרוָ ְ
יך וְ ֶתח ֱֵדי קֳ ָדם יְ ָי אֱלָ הָ ְך ְּבכָ ל אוֹ ׁ ָשטוּת יְ ָד ְך:

ָמ ָ
ת ָך) :יט( ִה ּ ׁ ָש ֶמר ְל ָך ּפֶ ן ּ ַתעֲ זֹב
יך ַעל אַ ְד ָמ ֶ
)יט( ִה ּ ׁ ָש ֶמר ְל ָך ּ ֶפן ּ ַתעֲ זֹב אֶ ת הַ ֵּלוִ י ָּכל י ֶ
אֶ ת הַ ּלֵ וִ י ָּכל יָ ֶמ ָ
יל ָמא ִת ְׁשבּ וֹ ק יָת לֵ וָ אֵ י ָּכל יוֹ ָמ ְ
יך ַעל אַ ְד ָמ ֶ
יך ַעל אַ ְר ָע ְך:
ת ָך) :יט( ִא ְס ּ ַת ּ ַמר לָ ְך ִ ּד ְ
רש"י
)טו( רק בכל אות נפשך  -במה הכתוב מדבר
אם בבשר תאוה להתירה להם בלא הקרבת
אימורים הרי אמור במקום אחר כי ירחיב ה'
את גבולך וגו' ואמרת אוכלה בשר וגו' במה
זה מדבר בקדשים שנפל בהם מום שיפדו
ויאכלו בכל מקום יכול יפדו על מום עובר
ת"ל רק :תזבח ואכלת  -אין לך בהם היתר
גיזה וחלב אלא אכילה על ידי זביחה :הטמא
והטהור  -לפי שבא מכח קדשים שנאמר
בהם והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל
הוצרך להתיר בו שטמא וטהור אוכלים
בקערה אחת :כצבי וכאיל  -שאין קרבן בא
מהם :כצבי וכאיל  -לפוטרן מן הזרוע
והלחיים והקבה:
)טז( רק הדם לא תאכלו  -אע"פ שאמרתי
שאין לך בו זריקת דם במזבח לא תאכלנו:

תשפכנו כמים  -לומר לך שאין צריך כסוי
ד"א הרי הוא כמים להכשיר את הזרעים:
)יז( לא תוכל  -בא הכתוב ליתן לא תעשה
על הדבר :לא תוכל  -רבי יהושע בן קרחה
אומר יכול אתה אבל אינך רשאי .כיוצא בו
ואת היבוסי יושבי ירושלים לא יכלו בני
יהודה להורישם יכולים היו אלא שאינן רשאין
לפי שכרת להם אברהם ברית כשלקח מהם
מערת המכפלה ולא יבוסים היו אלא חתיים
היו אלא על שם העיר ששמה יבוס כך
מפורש בפרקי דר' אליעזר והוא שנאמר כי
אם הסירך העורים והפסחים .צורות שכתבו
עליהם את השבועה :ובכרת בקרך  -אזהרה
לכהנים :ותרומת ידך  -אלו הבכורים:
)יח( לפני ה'  -לפנים מן החומה :והלוי אשר
בשעריך  -אם אין לך לתת לו מחלקו כגון
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חק לישראל – פרשת ראה יום ה'
מעשר ראשון תן לו מעשר עני אין לך מעשר
עני הזמינהו על שלמיך:

נביא

)יט( השמר לך  -ליתן לא תעשה על הדבר:
על אדמתך  -אבל בגולה אינך מוזהר עליו
יותר מעניי ישראל:

– ישעיה פרק נו' ב'-ו'

)ב( אַ ְׁש ֵרי אֱנוֹ ׁש יַעֲ ֶ ׂשה זֹּאת ּובֶ ן אָ ָדם ַיחֲזִ יק ָּב ּה ׁש ֵֹמר ׁ ַש ָּבת ֵמחַ ְ ּללוֹ וְ ׁש ֵֹמר יָדוֹ
מעֲ שׂ וֹ ת ָּכל ָרע) :ב( טובי אנש דיעבד דא ובר אנשא דיתקף בה יטר שבתא מאחלותה
ֵ
ויטר ידוהי מלמעבד כל דביש:

ֹאמר ּ ֶבן הַ ּנֵכָ ר הַ נִּ ְלוָ ה אֶ ל יְ הֹוָ ה לֵ אמֹר הַ ְב ֵ ּדל י ְַב ִ ּדילַ נִ י יְ הֹוָ ה ֵמ ַעל
)ג( וְ אַ ל י ַ
ֹאמר הַ ּ ָס ִריס הֵ ן אֲנִ י עֵ ץ יָבֵ ׁש) :ג( ולא יימר בר עממין דמתוסף על עמא
ַע ּמוֹ וְ אַ ל י ַ
דיי למימר אפרשא יפרשנני יי מעל עמה ולא יימר סריסא הא אנא חשיב כאע יביש:

ֲרו ַּבאֲ ׁ ֶשר חָ פָ צְ ִּתי
יסים א ׁ ֶ
)ד( ִּכי כֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה לַ ּ ָס ִר ִ
רו אֶ ת ׁ ַש ְּבתוֹ ַתי ּובָ ח ּ
ֲשר יִ ְׁש ְמ ּ
יתי) :ד( ארי כדנן אמר יי לסריסיא דיטרון ית יומי שביא דילי ומתרען
יקים ִּבבְ ִר ִ
ומחֲזִ ִ
ּ ַ
בדצבנא ומתקפין בקימי:

ומ ָּבנוֹ ת ׁ ֵשם עוֹ לָ ם אֶ ּ ֶתן
ובחוֹ מ ַֹתי יָד וָ ׁ ֵשם טוֹ ב ִמ ָּבנִ ים ּ ִ
יתי ּ ְ
)ה( וְ נ ַָת ִּתי לָ הֶ ם ְּבבֵ ִ
ֲשר לֹא יִ ּ ָכ ֵרת) :ה( ואתן להון בבית מקדשי ובארע בית שכנתי אתר ושום דטב
לוֹ א ׁ ֶ
מבנין ומבנן שום עלם אתן להון דלא יפסוק:

ולאַ הֲבָ ה אֶ ת ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה ִל ְהיוֹ ת לוֹ
ובנֵי הַ ּנֵכָ ר הַ נִּ ְלוִ ים ַעל יְ הֹוָ ה ְל ׁ ָש ְרתוֹ ּ ְ
)ו( ּ ְ
יתי) :ו( ובני עממיא דמתוספין על
יקים ִּב ְב ִר ִ
ומחֲזִ ִ
לַ עֲ בָ ִדים ָּכל ׁש ֵֹמר ׁ ַש ָּבת ֵמחַ ְ ּללוֹ ּ ַ
עמה דיי לשמשותה ולמרחם ית שמא דיי למהוי ליה לעבדין כל דיטר שבתא
לאחלותה ומתקפין בקימי:

רש"י
)ב( יעשה זאת  -שומר שבת וגו':
)ג( הבדל יבדילני ה' מעל עמו  -למה
אתגייר הלא הקב"ה יבדילני מעל עמו
כשישלם שכרם .ואל יאמר הסריס  -למה

כתובים

איטיב דרכי ומעללי הן אני כעץ יבש מאין
זכרון:
)ד( ומחזיקים  -אוחזים:

 -תהילים פרק קח יג'-יד' פרק קט א'-ג'

ועת אָ ָדם:
נו עֶ זְ ָרת ִמ ָ ּצר וְ ׁ ָשוְ א ְּת ׁש ּ ַ
)יג( הָ בָ ה ָּל ּ

)יג( הב לן סעדא מן מעיא דמגן פורקנא דבר

נשא:

ינו:
)יד( ֵּבאל ִֹהים נַעֲ ֶ ׂ
ָבוס צָ ֵר ּ
הוא י ּ
שה חָ יִ ל וְ ּ
)א( לַ ְמ ַנ ֵ ּצחַ ְל ָדוִ ד ִמזְ מוֹ ר ֱאלֹהֵ י ְת ִה ָּל ִתי אַ ל ּ ֶתח ֱַר ׁש:

)יד( באלהא נעביד חילא והוא ידושש מעיקנא:
)א( לשבחא על יד דוד תושבחא

אלהים שבחתי לא תשתוק:

רו ִא ִּתי ְל ׁשוֹ ן ׁ ָשקֶ ר:
ִּכי ִפי ָר ׁ ָשע ּ ִ
חו ִ ּד ְּב ּ
ופי ִמ ְר ָמה ָעלַ י ּ ָפ ָת ּ

)ב(
ופומא דנכלא עלי פתחין מלילו עמי לישן דשקר:

)ב( ארום פומא דרשיעא
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חק לישראל – פרשת ראה יום ה'
ֲמונִ י ִח ּנָם:
בונִ י וַ יִ ּ ָּלח ּ
)ג( וְ ִדבְ ֵרי שִׂ נְאָ ה ְסבָ ּ

)ג( וממללי סנותא חזרו יתי ואגיחו עמי מגן:

רש"י
)א( אלהי תהלתי אל תחרש  -על כל ישראל
נאמר:

משנה

)ב( כי פי רשע  -עשו:

– בכורות פרק ח'

)א( י ֵׁש ְּבכוֹ ר לַ ּ ַנחֲלָ ה וְ אֵ ינוֹ ְבכוֹ ר לַ כּ ֹהֵ ןְּ ,בכוֹ ר לַ כּ ֹהֵ ן וְ אֵ ינוֹ ְבכוֹ ר לַ ּ ַנחֲלָ הְּ ,בכוֹ ר
ֶהו ְּבכוֹ ר לַ ּ ַנחֲלָ ה
לַ ּ ַנחֲלָ ה וְ לַ כּ ֹהֵ ן ,י ֵׁש ׁ ֶשאֵ ינוֹ ְבכוֹ ר לֹא לַ ּ ַנחֲלָ ה וְ לֹא לַ כּ ֹהֵ ן .אֵ יז ּ
ֹאשוֹ חַ יּ ,ובֶ ן ִּת ְׁש ָעה ׁ ֶשיָּצָ א
וְ אֵ ינוֹ ְבכוֹ ר לַ כּ ֹהֵ ן ,הַ ָּבא אַ חַ ר הַ נְּ פָ ִלים ׁ ֶשיָּצָ א ר ׁ
ֹאשוֹ ֵמת ,וְ הַ ּ ַמ ּ ֶפלֶ ת ְּכ ִמין ְּבהֵ ָמה חַ ּיָה וָ עוֹ ףִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים
ר ׁ
וש ִפיר
ּורת הָ אָ ָדם .הַ ּ ַמ ּ ֶפלֶ ת סַ נְ ָ ּדל ,אוֹ ִׁש ְליָאְׁ ּ ,
אוֹ ְמ ִריםַ ,עד ׁ ֶשיְ ּהֵ א בוֹ ִמצ ּ ַ
ְמ ֻר ּקָ ם ,וְ הַ ּיוֹ צֵ א ְמחֻ ּ ָת ְך ,הַ ָּבא אַ ח ֲֵריהֶ ןְּ ,בכוֹ ר לַ ּ ַנחֲלָ ה וְ אֵ ינוֹ ְבכוֹ ר לַ כּ ֹהֵ ןִ .מי
ָשא ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶש ְּכבָ ר י ְָל ָדה ,עוֹ ָד ּה ִׁש ְפחָ ה וְ נִ ְׁש ּ ַתחְ ְר ָרה ,עוֹ ָד ּה
יו לוֹ בָ נִ ים וְ נ ָ ׂ
ׁ ֶשלּ ֹא הָ ּ
נָכְ ִרית וְ נִ ְת ּגַ יְ ּ ָרהִ ,מ ּ ׁ ֶש ָּבאת ְליִ ְׁש ָראֵ ל י ְָל ָדהְּ ,בכוֹ ר לַ ּ ַנחֲלָ ה וְ אֵ ינוֹ ְבכוֹ ר לַ כּ ֹהֵ ן.
ילי אוֹ ֵמרְּ ,בכוֹ ר לַ ּ ַנחֲלָ ה וְ לַ כּ ֹהֵ ןֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )שמות יג(ֶ ּ ,פטֶ ר ָּכל
ַר ִּבי יוֹ סֵ י הַ גְּ ִל ִ
ָשא ִא ּ ׁ ָשה
יולוֹ בָ נִ ים וְ נ ָ ׂ
רו ֶרחֶ ם ִמיִ ּשְׂ ָראֵ לִ .מי ׁ ֶשהָ ּ
ֶרחֶ ם ִּב ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ לַ ,עד ׁ ֶשיִ ּ ְפ ְט ּ
ׁ ֶשלֹא י ְָל ָדה ,נִ ְת ּגַ יְ ּ ָרה ְמעֻ ּ ֶב ֶרת ,נִ ְׁש ּ ַת ְח ְר ָרה ְמעֻ ּ ֶב ֶרת ,י ְָל ָדה ִהיא וְ ֹכהֶ נֶתִ ,היא
לשה
הֲתה אַ חַ ר ַּב ְעלָ ּה ְׁש ׁ ָ
ולוִ יָּהִ ,היא וְ ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶש ְּכבָ ר י ְָל ָדה ,וְ כֵ ן ִמי ׁ ֶשלּ ֹא ׁ ָש ָ
ְּ
אשוֹ ן ,אוֹ בֶ ן ִׁש ְב ָעה
ָדוע ִאם ּ ֶבן ִּת ְׁש ָעה לָ ִר ׁ
שאת וְ י ְָל ָדה ,וְ אֵ ין י ּ ַ
ח ֳָד ִׁשים וְ נִ ּ ֵ ׂ
ֶהו ְּבכוֹ ר לַ ּ ַנחֲלָ ה וְ לַ כּ ֹהֵ ן ,הַ ּ ַמ ּ ֶפלֶ ת
לָ אַ חֲרוֹ ןְּ ,בכוֹ ר לַ כּ ֹהֵ ן וְ אֵ ינוֹ ְבכוֹ ר לַ ּ ַנחֲלָ ה .אֵ יז ּ
ְׁש ִפיר ָמלֵ א ָדםָ ,מלֵ א ַמיִ םָ ,מלֵ א גְ נִ ינִ ים ,הַ ּ ַמ ּ ֶפלֶ ת ְּכ ִמין ָ ּדגִ ים וַ חֲגָ ִבים ְׁשקָ צִ ים
ור ָמשִׂ ים ,הַ ּ ַמ ּ ֶפלֶ ת יוֹ ם אַ ְר ָּב ִעים ,הַ ָּבא אַ ח ֲֵריהֶ ןְּ ,בכוֹ ר לַ ּ ַנחֲלָ ה וְ לַ כּ ֹהֵ ן:
ְּ
רע"ב ) -א( יש בכור לנחלה  -ליטול פי
שנים :ואינו בכור לכהן  -לתת לכהן פדיונו
חמשת סלעים :הבא אחר הנפלים  -כגון
שהיו תאומים ,אחד מהם נפל שלא כלו לו
חדשיו ואחד כלו לו חדשיו ,והנפל שלא כלו
לו חדשיו יצא ראשו חי והחזירו ,וקדמו אחיו
ויצא ,זה האחרון בכור לנחלה .דראשון לא
הפסידו ,ואע"ג דיציאת הראשון חשיבה לידה
מעליא .וטעמא ,משום דכתיב ראשית אונו,
מי שלב אביו דוה עליו אם מת ,יצא נפל
שהוציא ראשו ראשון דלאו בר קיימא] ,הוא[
דאין לבו דוה עליו .אבל לענין פטר רחם,
פטור האי ולד ]אחרון[ ,דבפטר רחם תלה
רחמנא ,והרי הראשון פטר את הרחם :ובן

תשעה מת שיצא ראשו  -והחזירו ,ויצא אחיו,
הוי בכור לנחלה .דהא ראשון לא חשיב ,דאין
לבו דוה עליו ,ולענין כהן לאו פטר רחם
הוא .אבל יצא ראש בן תשעה חי ואחר כך
החזירו ומת ,בכור לנחלה נמי לא הוי זה הבא
אחריו :וכן המפלת בהמה כו'  -למפטר
מנחלה לא חשיבי ,דאין הלב דוה עליהם.
אבל פטר רחם מיהא הוי :וחכמים אומרים
עד שהיא בו מצורת אדם  -לא חשיב פטר
רחם ,והבא אחריו הוי בכור לכהן .והלכה
כחכמים :סנדל  -חתיכת בשר עשויה כדמות
סנדל ,ואין לה צורת אברים ,ורגילה לבוא עם
ולד .ולשון סנדל יש מפרשים שנאוי ודל :או
שליא  -דאין שליא בלו ולד אלא שנימוח,
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חק לישראל – פרשת ראה יום ה'
ומיהו פטר רחם הוי :ושפיר מרוקם -
חתיכה של בשר שמרוקם בה צורת העובר.
ועל שם שעשויה כשפופרת של ביצה ,קרויה
שפיר :והיוצא מחותך  -שנחתך אבר אבר
ובדרך זה יצא כולו .אבל ראש מחותך ,לא
פטר אם קדם אחיו ויצא קודם יציאת רוב
אברי המחותך ,והוי נמי בכור לכהן :שכבר
ילדה  -דלענין נחלה דאב כתיב ראשית אונו,
ולענין כהן תלה רחמנא בפטר רחם :עודה
שפחה  -אפילו עודה שפחה בלידה ראשונה
ונשתחררה עכשיו .או נכרית ונתגיירה
ומשבאת ליד ישראל ילדה ,נמי הוי בכור
לנחלה ,שהרי לא היו לזה בנים :ר' יוסי
הגלילי אומר בכור לנחלה ולכהן  -דבנים
הנולדים בנכריותה לא פטרי .ואין הלכה כר'
יוסי הגלילי :נתגיירה מעוברת  -ובעלה
עמה וילדה ,הרי אותו ולד בכור לכהן ,דפטר
רחם הוא בישראל .ולא לנחלה ,דכיון דהורתו
שלא בקדושה לאו בר נחלה הוא ,דזרע נכרי
רחמנא אפקריה ,דכתיב )יחזקאל כג( וזרמת
סוסים זרמתם :ילדה היא וכוהנת  -בת
ישראל מבכרת שילדה עם כוהנת מבכרת,

ואין ידוע אי זה ולד של ישראל :או היא
ולויה  -דלויה נמי בנה פטור מחמש סלעים.
כדאמרן בפרק קמא :או היא ואשה שכבר
ילדה  -ואין ידוע איזה בנה :בכור לכהן -
ובעלה של מבכרת חייב חמש סלעים לכהן,
דהא בן זכר יש לו כל היכא דאיתיה :ולא
לנחלה  -דהא לא ידע בריה דמאן הוא :וכן
מי שלא שהתה כו'  -הוא בכור לכהן ,והוא
יפדה את עצמו .ולא לנחלה ,דהא לא ידע
מאן ירית .ואפילו כפשוט לא ירית ,דהאי
מדחי ליה לגבי האי והאי מדחי ליה לגבי
האי .ומתניתין דקתני ולא לנחלה ,על הבא
אחריו קאמר ,שהבא אחריו אינו בכור לנחלה,
דשמא זה הספק בן האחרון הוא :מלא גנינים
 מלא גוונים הרבה .פירוש אחר ,תולעים.שהשפיר עשוי כולו חתיכות קטנות דקות
דומות לתולעים :דגים וחגבים  -לאו ולד
נינהו ,דלא נאמרה בהן יצירה כאדם :יום
ארבעים  -משנתעברה .מיא בעלמא נינהו
ואין כאן ולד ,עד למחרת יום ארבעים,
דארבעים יום הוי יצירת הולד:

)ב( יוֹ צֵ א ֹדפֶ ן וְ הַ ָּבא אַ ח ֲָריוְׁ ,שנֵיהֶ ם אֵ ינָן ְּבכוֹ ר לֹא לַ ּ ַנחֲלָ ה וְ לֹא לַ כּ ֹהֵ ןַ .ר ִּבי
אשוֹ ן לַ ּ ַנחֲלָ ה ,וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י ְלחָ ֵמ ׁש ְסלָ ִעים:
ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,הָ ִר ׁ
רע"ב ) -ב( יוצא דופן והבא אחריו  -דרך
רחם .כגון שקרעו אשה שתאומים בבטנה,
ולאחר שהוציאו הראשון דרך דופן ,יצא השני
דרך רחם .אבל להוציא ולד מן האשה דרך
דופן ושתתרפא האשה ותחזור ותתעבר ותלד,
כתב רמב"ם דאי אפשר :שניהם אינן בכור -
ראשון לא הוי בכור לנחלה ,וילדו לו בעינן.
ושני נמי לא ,ראשית אונו בעינן .ובכור לכהן

ראשון לא הוי ,דפטר רחם בעינן .ושני נמי
לא הוי בכור לכהן ,דבכור לרחם ואינו בכור
לולדות כגון זה שהיה ולד קודם לכן ,אינו
בכור :ר' שמעון אומר הראשון לנחלה -
סבר ,וילדו ,אף יוצא דופן במשמע :והשני
לחמש סלעים  -סבר ,בכור לרחם אע"פ
שאינו בכור לולדות הוי בכור ,ואין הלכה
כרבי שמעון:

)ג( ִמי ׁ ֶשלּ ֹא ִב ְּכ ָרה ִא ְׁש ּתוֹ וְ י ְָל ָדה ְׁשנֵי זְ כָ ִרים ,נוֹ ֵתן חָ ֵמ ׁש ְסלָ ִעים לַ כּ ֹהֵ ןֵ .מת
טורֵ .מת הָ אָ ב וְ הַ ָּבנִ ים קַ ּי ִָמיםַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר
אֶ חָ ד ֵמהֶ ן ְּבתוֹ ְך ְׁש ִׁ
לשים יוֹ ם ,הָ אָ ב ּ ָפ ּ
הודה אוֹ ֵמר
טוריןַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
נו .וְ ִאם לָ אוְ ּ ,פ ּ ִ
קו ,נ ָָת ּ
נו ַעד ׁ ֶשלּ ֹא חָ ְל ּ
אוֹ ֵמרִ ,אם נ ְָת ּ
לום:
בו נְ כָ ִסים .זָכָ ר ּונְ קֵ בָ ה ,אֵ ין ָּכאן לַ כּ ֹהֵ ן ְּכ ּ
נִ ְתחַ יְ ּ ּ
רע"ב ) -ג( וילדה שני זכרים נותן חמש
סלעים  -דאחד מהן בכור :האב פטור -
דמצי למימר הבכור מת .וכשמת הבן קודם
שלשים אינו חייב בפדיון .ועכשיו שהדבר

ספק שמא הבכור מת ופטור ,שמא זה הנשאר
הוא הבכור וחייב ,הוי הכהן מוציא מחברו,
והמוציא מחברו עליו הראיה .והוא הדין
שהבן הנשאר פטור מלפדות את עצמו
כשיהיה גדול :מת האב  -לאחר שלשים :ואם
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חק לישראל – פרשת ראה יום ה'
לאו פטורים  -דסבר ר' מאיר ,האחין שחלקו
בנכסי אביהן דין לקוחות יש להן ,לפי שאין
ברירה לכל אחד על ירושתו ,אלא הרי הן
כאילו קנו זה מזה כל אחד חלקו ,ואלו החמש
סלעים היה חוב על אביהן כמלוה על פה
ומלוה על פה אינה גובה מן הלקוחות ,הלכך
אם חלקו עד שלא נתנו פטורים :ר' יהודה

אומר נתחייבו הנכסים  -קסבר ,האחים
שחלקו יורשים הן ,דיש ברירה לומר כל אחד
זכה בחלקו ,ומלוה על פה גובה מן היורשים.
והלכה כר' יהודה :זכר ונקבה אין כאן לכהן
כלום  -דאמר ליה הנקבה יצאה ראשונה,
והמוציא מחברו עליו הראיה:

שר ְסלָ ִעים לַ כּ ֹהֵ ןֵ .מת אֶ חָ ד
דו ְׁשנֵי זְ כָ ִרים ,נוֹ ֵתן ֶע ֶ ׂ
רו וְ י ְָל ּ
)ד( ְׁש ּ ֵתי נ ִָׁשים ׁ ֶשלּ ֹא ִב ְּכ ּ
לשים יוֹ םִ ,אם ְל ֹכהֵ ן אֶ חָ ד ָנ ַתןַ ,יחֲזִ יר לוֹ חָ ֵמ ׁש ְסלָ ִעיםִ .אם ִל ְׁשנֵי
ֵמהֶ ן ְּבתוֹ ְך ְׁש ִׁ
ֹכהֲ נִ ים נ ַָתן ,אֵ ינוֹ יָכוֹ ל ְלהוֹ צִ יא ִמיּ ָָדם .זָכָ ר ּונְ קֵ בָ ה אוֹ ְׁשנֵי זְ כָ ִרים ּונְ קֵ בָ ה ,נוֹ ֵתן
וש ּ ֵתי נְ קֵ בוֹ ת ,אֵ ין ָּכאן
חָ ֵמ ׁש ְסלָ ִעים לַ כּ ֹהֵ ןְׁ .ש ּ ֵתי נְ קֵ בוֹ ת וְ זָכָ ר אוֹ ְׁשנֵי זְ כָ ִרים ּ ְׁ
דו ְׁשנֵי זְ כָ ִרים .נוֹ ֵתן חָ ֵמ ׁש
לום .אַ חַ ת ִּב ְּכ ָרה וְ אַ חַ ת ׁ ֶשלּ ֹא ִב ְּכ ָרה וְ י ְָל ּ
לַ כּ ֹהֵ ן ְּכ ּ
ְ
טורֵ .מת הָ אָ ב וְ הַ ָּבנִ ים
ְסלָ ִעים לַ כּ ֹהֵ ןֵ .מת אֶ חָ ד ֵמהֶ ן ְּבתוֹ ך ְׁש ִׁ
לשים יוֹ ם ,הָ אָ ב ּ ָפ ּ
טורין.
נו .וְ ִאם לָ אוְ ּ ,פ ּ ִ
קו ,נ ָָת ּ
נו ַעד ׁ ֶשלּ ֹא חָ ְל ּ
קַ יּ ִָמיןַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרִ ,אם נ ְָת ּ
לום:
ַר ִּבי יְ ּ ָ
בו נְ כָ ִסים .זָכָ ר ּונְ קֵ בָ ה ,אֵ ין ָּכאן לַ כּ ֹהֵ ן ְּכ ּ
הודה אוֹ ֵמר ,נִ ְתחַ יְ ּ ּ
רע"ב ) -ד( שתי נשים  -של איש אחד.
וילדו שני זכרים במחבוא ,שנתערבו :אם
לכהן אחד נתן  -פדיון שניהם ,יחזיר לו
הכהן חמש סלעים ,הואיל ומת בתוך שלשים
ואיגלאי מלתא דנפל הוא ושלא כדין שקל :אן
יכול להוציא מידם  -דכל חד וחד מדחי ליה
ואומר הריני מחזיק בם בשביל פדיון החי :או
שני זכרים ונקבה  -ילדו הנשים שלו
במחבוא :נותן חמש סלעים לכהן  -דממה
נפשך חד הוי בכור ,אם האחת ילדה שני

זכרים האחד בכור ,ואם האחת ילדה זכר
ונקבה נמצא שחברתה ילדה זכר לבדו והוא
בכור ,ואותו שעם הנקבה פטור ,שמא נקבה
יצאה ראשון :אין לכהן כלום  -דאיכא למימר
הנקבות יצאו תחלה ואין כאן בכור :האב
פטור  -דמצי למימר בן המבכרת מת :נתנו
עד שלא חלקו  -כו' .כדפרישנא לעיל.
והלכה כר' יהודה :זכר ונקבה  -יש לומר
אותה שלא בכרה ילדה הנקבה ואין כאן
בכור:

דו ְׁשנֵי זְ כָ ִרים ,זֶה נוֹ ֵתן חָ ֵמ ׁש
רו וְ י ְָל ּ
)ה( ְׁש ּ ֵתי נ ִָׁשים ׁ ֶשל ְׁשנֵי אֲ נ ִָׁשים ׁ ֶשלּ ֹא ִב ְּכ ּ
ְ
לשים יוֹ ם,
ְסלָ ִעים לַ כּ ֹהֵ ן ,וְ זֶה נוֹ ֵתן חָ ֵמ ׁש ְסלָ ִעים לַ כּ ֹהֵ ןֵ .מת אֶ חָ ד ֵמהֶ ן ְּבתוֹ ך ְׁש ִׁ
נו ,אֵ ינָן
נוַ ,יחֲזִ יר לָ הֶ ן חָ ֵמ ׁש ְסלָ ִעיםִ .אם ִל ְׁשנֵי כֹהֲנִ ים נ ְָת ּ
ִאם ְל ֹכהֵ ן אֶ חָ ד נ ְָת ּ
טורין ,וְ הַ ּ ֵבן חַ יָּב ִל ְפ ּדוֹ ת אֶ ת
יְ כוֹ ִלין ְלהוֹ צִ יא ִמיּ ָָדם .זָכָ ר ּונְ קֵ בָ ה ,הָ אָ בוֹ ת ּ ְפ ּ ִ
לום:
ַעצְ מוֹ ְׁ .ש ּ ֵתי נְ קֵ בוֹ ת וְ זָכָ ר אוֹ ְׁשנֵי זְ כָ ִרים ּ ְׁ
וש ּ ֵתי נְ קֵ בוֹ ת ,אֵ ין ָּכאן לַ כּ ֹהֵ ן ְּכ ּ
רע"ב ) -ה( מת אחד  -מן הולדות :יחזיר
להם חמש סלעים  -ויחלוקו שני האבות.
והני מילי כשכתב אחד מהן הרשאה לחברו,
אבל אם לא כתב אחד מהן הרשאה לחברו,
כי אזיל חד מנייהו לגבי כהן דחי ליה לומר
בנך החי וכי אזיל אידך דחי ליה לומר בנך
החי :זכר ונקבה האבות פטורים  -דכל חד

דוחד אמר ליה לכהן הנקבה שלי היא :והבן
חייב לפדות את עצמו  -דמכל מקום בכור
הוא :שתי נקבות וזכר  -יש לומר האחת
ילדה נקבה והאחרת זכר ונקבה והנקבה יצאה
תחלה ,הלכך אין כאן לכהן כלום .וכן שני
זכרים ושתי נקבות:

דו ְׁשנֵי זְ כָ ִרים ,זֶה ׁ ֶשלּ ֹא
)ו( אַ חַ ת ִּב ְּכ ָרה וְ אַ חַ ת ׁ ֶשלּ ֹא ִב ְּכ ָרה ׁ ֶשל ְׁשנֵי אֲ נ ִָׁשים ,וְ י ְָל ּ
לוםֵ .מת
ִב ְּכ ָרה ִא ְׁש ּתוֹ  ,נוֹ ֵתן חָ ֵמ ׁש ְסלָ ִעים לַ כּ ֹהֵ ן .זָכָ ר ּונְ קֵ בָ ה ,אֵ ין ָּכאן לַ כּ ֹהֵ ן ְּכ ּ
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לשים יוֹ ם ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּנ ַָתן לַ כּ ֹהֵ ןַ ,יחֲזִ יר )לוֹ חָ ֵמ ׁש ְסלָ ִעים(ְ .לאַ חַ ר
ןבתוֹ ְך ְׁש ִׁ
הַ ּ ֵב ְּ
לשיםְּ ,כיוֹ ם ׁ ֶש ְ ּלפָ נָיוַ .ר ִּבי
לשים יוֹ ם ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא נ ַָתן ,יִ ּ ֵתןֵ .מת ְּביוֹ ם ְׁש ִׁ
ְׁש ִׁ
עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמרִ ,אם נ ַָתן ,לֹא יִ ּטוֹ ל .וְ ִאם לֹא נ ַָתן ,לֹא יִ ּ ֵתןֵ .מת הָ אָ ב ְּבתוֹ ךְ
לשים
לשים יוֹ םְּ ,בחֶ זְ קַ ת ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְפ ָ ּדהַ ,עד ׁ ֶשיּ ִָביא ְראָ יָה ׁ ֶשנִּ ְפ ָ ּדהְ .לאַ חַ ר ְׁש ִׁ
ְׁש ִׁ
הוא ִל ּ ָפדוֹ ת ּובְ נוֹ ִל ּ ָפדוֹ ת,
יוֹ םְּ ,בחֶ זְ קַ ת ׁ ֶשנִּ ְפ ָ ּדהַ ,עד ) ׁ ֶשיּ ִָביא ְראָ יָה( ׁ ֶשלּ ֹא נִ פְ ָ ּדהּ .
ומצְ וַ ת
הודה אוֹ ֵמרְּ ,בנוֹ קוֹ ְדמוֹ ֶ ׁ ,ש ּ ִמצְ וָ תוֹ ַעל אָ ִביוִ ּ ,
הוא קוֹ ֵדם אֶ ת ְּבנוֹ ַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ּ
ְּבנוֹ ָעלָ יו:
רע"ב ) -ו( אחת בכרה ואחת שלא בכרה
וכו' אין כאן לכהן כלום  -דיש לומר
המבכרת ילדה הנקבה :מת הבן בתוך שלשים
יום  -אבכורות ודאין דעלמא קאי :יחזיר -
דנפל הוה .ולא מיחייב בפדיון עד לאחר
שלשים יום :מת ביום שלשים כיום שלפניו -
ואע"פ שנתן לו יחזיר .דגמרינן חודש חודש
ממדבר ,כתיב הכא )במדבר יח( ופדוייו מבן
חודש תפדה ,וכתיב במדבר )שם ג( פקוד כל
בכור זכר מבן חודש ומעלה ,דמשמע לאחר
שלשים :ר' עקיבא אומר אם נתן לא יטול -
מספקא ליה לר' עקיבא מדאצטריך למכתב
ומעלה גבי ערכין ,ולא גמרינן ממדבר ,הוו
להו שני כתובים הבאים כאחד ,ואין מלמדים,
הלכך אם נתן לא יטול .ואם לא נתן לא יתן,
דהמוציא מחברו עליו הראיה .והלכה
כחכמים :בחזקת שלא נפדה  -דלא עביד
אינש דפריק תוך שלשים :לאחר שלשים
בחזקת שנפדה  -דכהן ]הוי מוציא מחברו

והורע כחו[ :הוא קודם לבנו  -הכל מודים
כל היכא דלית ליה אלא חמש סלעים הוא
קודם את בנו ,דמצוה דידיה עדיף .כי פליגי,
דאיכא חמש סלעים ממשעבדי וחמש בני
חורי .ר' יהודה סבר ,מלוה הכתובה בתורה
ככתובה בשטר דמיא ,וחמש סלעים דידיה
דאיחייב בהו אבוה אזיל כהן וטריף
ממשעבדי ,שהרי שעבודו של כהן קדים.
והיינו דקאמר שמצותו על אביו ,כלומר,
שמאביו נשתעבדו הנכסים .ובהני חמש בני
חלורי פריק לבריה מיד ,דאי יהיב בני חורי
משום פדיון דידיה ,תו לא מיפריק בנו ,דשמא
שעבוד הלקוחות קודם ללידת בנו .ורבנן
סברי ,מלוה הכתובה בתורה לאו ככתובה
בשטר דמיא ,ואי יהיב בני חורי בשביל בנו תו
לא מיפריק איהו ,דכהן לא מצי טריף
מלקוחות ,הלכך מצוה דידה עדיף .והלכה
כחכמים:

לשים ׁ ֶשל ֶעבֶ ד ,וַ ח ֲִמ ּ ִׁשים ׁ ֶשל אוֹ נֵס
)ז( חָ ֵמ ׁש ְסלָ ִעים ׁ ֶשל ֵּבןְּ ,ב ָמנֶה צוֹ ִריְׁ .ש ִׁ
ומאָ ה ׁ ֶשל מוֹ צִ יא ׁ ֵשם ָרעֻ ּ ,כ ָּלם ְּב ׁ ֶשקֶ ל הַ ּק ֶֹד ׁשְּ ,ב ָמנֶה צוֹ ִרי .וְ כֻ ָּלן
וְ ׁ ֶשל ְמפַ ּ ֶתהֵ ּ ,
חוץ ִמן הַ ּ ְׁשקָ ִלים:
נִ פְ ִ ּדין ְּבכֶ סֶ ףּ ,ובְ ׁ ָשוֶה כֶ סֶ ףּ ,
רע"ב ) -ז( חמש סלעים של בן  -הסלע
האמור במשנה הוא השקל האמור בתורה בכל
מקום .ופעמים נקרא בתורה כסף ,חמשים
כסף ,מאה כסף .והוא היה בימי משה משקל
שלש מאות ועשרים גרגירי שעורה .ובבית שני
הוסיפו עליו והעלוהו למשקל שלש מאות
ושמונים וארבע דשעורה .וכן מונים היום
לחמש סלעים של בן ,ונמצאו חמש סלעים
משקל אלף ותשע מאות ועשרים שעורות
בינוניות של כסף מזוקק :במנה צורי  -היוצא
במדינת צור .וכל כסף של תורה ,כגון חמשת

סלעים של בן ,שלשים של עבד ,וחמשים של
אונס ומפתה ,ומאה של מוציא שם רע ,כולם
במנה צורישהוא כסף מזוקק .וכל כסך שהוא
מדבריהם כגון הקנסות וכתובת אשה לדברי
רמב"ם כולם כסף מדינה ,שאחד משמונה
חלקים שבהם כסף ושבעה חלקים נחושת.
אבל רבותי הורו שכתובת בתולה יש לה דין
כסף של תורה ,שכן כתיב כמוהר הבתולות,
ומאתן זוז הן של כסף נקי .ומשקל כל זוז
תשעים ושש שעורות :וכולן נפדין  -הכי
קאמר ,וכל הנפדים נפדין בכסף ובשוה כסף,
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חוץ מן השקלים .כל הנפדין כגון בכור אדם
והקדשות ,נפדין ביןכ בכסף בין בשוה כסף,
חוץ מן השקלים ,שהבא לשקול מחצית השקל
צריך שיתן אותו מכסף נקי מטבע מצוייר,

ולא שוה כסף .ומעשר שני נמי אין נפדה אלא
במטבע של כסף שיש עליו צורה ולא בשוה
כסף ,דכתיב )דברים יד( וצרת הכסף בידך,
כסף שיש עליו צורה:

)ח( אֵ ין ּפוֹ ִדין לֹא בַ עֲ בָ ִדים ,וְ לֹא ִב ְׁש ָטרוֹ ת ,וְ לֹא בְ קַ ְרקָ עוֹ ת ,וְ לֹא ְבהֶ ְק ֵ ּד ׁשוֹ ת.
דויְ ,ל ִפיכָ ְך
הוא חַ יָּב לוֹ חָ ֵמ ׁש ְסלָ ִעים ,חַ יָּב ִל ּ ֵתן לוֹ ּ ְ
ובנוֹ אֵ ינוֹ פָ ּ
ָּכ ַתב לַ כּ ֹהֵ ן ׁ ֶש ּ
יש ּ ִפ ְדיוֹ ן ְּבנוֹ וְ אָ בַ ד ,חַ יָּב
ִאם ָרצָ ה הַ כּ ֹהֵ ן ִל ּ ֵתן לוֹ ַמ ּ ָתנָהַ ,ר ּ ׁ ַשאי .הַ ּ ַמ ְפ ִר ׁ
יותוֹ ֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )במדבר יח( ,יִ ְהיֶה ָּל ְך ּופָ דֹה ִת ְפ ֶ ּדה:
ְּבאַ ח ֲָר ּ
רע"ב ) -ח( אין פודין  -בכור אדם :לא
בעבדים  -אע"ג דאמרן לעיל בכסף ובשוה
כסף ,אין פודין לא בעבדים :ולא בשטרות -
שאם יש לו שטר על חבור בחמש סלעים
ונתנו לכהן שיגבה אותו חוב בפדיון בנו ,אין
בנו פדוי :ולא בהקדשות  -כלומר ,ולא
ההקדשות נמי ,אין פודין אותן לא בעבדים
ולא בשטרות ולא בקרקעות :כתב לכהן שהוא
חייב לו חמש סלעים  -משום פדיון בנו:
חייב ליתן לו ובנו אינו פדוי  -דבר תורה בנו
פדוי לכשיתן .ומה טעם אמרו יתן ובנו אינו

פדוי ,גזירה שמא יאמרו פדין בשטרות :לפיכך
 דאמרינן שחייב ליתן לו חמש סלעיםאחרים לפדיון בנו :אם רצה הכהן להחזירם
וליתנם לו במתנה רשאי  -אבל תקנה אחרת
ליכא .ואע"פ שהכהן רשאי להחזיר וליתן
החמש סלעים במתנה לאבי הבכור ,אם דעת
אבי הבן סומכת בודאי שיחזיר לו הכהן
החמש סלעים אין הבן פדוי בין החזיר הכהן
בין לא החזיר .כך נראה מן הגמרא :שנאמר
יהיה לך ופדה תפדה  -כשיהיה לך הפדיון אז
בנו פדוי ,והאי קרא לאהרן נאמר:

)ט( הַ ְּבכוֹ ר נוֹ טֵ ל ּ ִפי ְׁשנַיִ ם ְּבנִ ְכסֵ י הָ אָ ב ,וְ אֵ ינוֹ נוֹ טֵ ל ּ ִפי ְׁשנַיִ ם ְּבנִ כְ סֵ י הָ אֵ ם.
אוי ְּכבַ ּמֻ ְחזָק .וְ לֹא הָ ִא ּ ׁ ָשה ִּב ְכתֻ ָּב ָת ּה ,וְ לֹא
וְ אֵ ינוֹ נוֹ טֵ ל ּ ִפי ְׁשנַיִ ם ַּב ּ ׁ ֶשבַ ח ,וְ לֹא בָ ָר ּ
אוי ְּכבַ ּמֻ ְחזָק:
הַ ָּבנוֹ ת ִּב ְמזוֹ נוֹ ֵתיהֶ ן ,וְ לֹא הַ יָּבָ ם .וְ כֻ ָּלן אֵ ין נוֹ ְט ִלין ַּב ּ ׁ ֶשבַ ח ,וְ לֹא בָ ָר ּ
רע"ב ) -ט( ולא בנכסי האם  -נכסי מלוג
של האם ,דכתיב )דברים כא( כי הוא ראשית
אונו לו משפט הבכורה ,משמע דאדידיה קאי,
כלומר בנכסיו משפט הבכורה ,ולא בנכסי
אשתו :ואינו נוטל פי שנים בשבח  -אם
השביחו הנכסים לאחר מיתת האב קודם
שחלקו ,אין הבכור נוטל פי שנים בשבח ,אלא
שמין את הנכסים מה הן שוין בשעת מיתת
אביהן ,והבכור נוטל פי שנים בהן בלבד,
שנאמר )שם( בכל אשר ימצא לו ,לאב בשעת
מיתה :בראוי  -בנכסים שלא היה אביהן
מוחזק בשעת מיתתו אבל ראויין היו ליפול לו
בירושה ונפלו להן לאחר זמן ,אין הבכור נוטל
בהן פי שנים :ולא האשה בכתובתה  -בשבח
שהשביחו .אם אין שוין הנכסים בשעת מיתת
בעלה כדי שיעור כתובתה ואחר כך השביחו,
אינה נוטלת כתובתה אלא כמה שהיו שוין.
ואע"ג דבעלמא בעל חוב גובה השבח ,מקולי

כתובה שנו כאן .וכן אינה נוטלת בראוי
כבמוחזק :ולא הבנות  -נוטלות מזונות לאחר
מיתת אביהן בתנאי כתובה ובנן נוקבין די
יהווין ליכי מנאי יהוויין יתבן בביתי ומתזנן
מנכסאי ,לא מן השבח שהשביחו הנכסים ולא
מן הראוי לבוא לאחר מיתה .כיון דמזונות
הבנות מתנאי כתובה הן ,ככתובה דמו :ולא
היבם  -הנוטל חלק המת שיבם אשתו ,אינו
נוטל חלק אחיו לא מן השבח ולא מן הראוי
לבוא .מאי טעמא ,דבכור קרייה רחמנא
)דברים כה( והיה הבכור אשר תלד ,כבכור,
מה בכור אינו נוטל בשבח ולא בראוי לבוא,
אף יבם אינו נוטל לא בשבח ולא בראוי
לבוא :וכולן אין נוטלין בשבח  -הדר תנא
ליה ,לאתויי שבחא דממילא ,כגון תבואה
שהיתה שחת כשמת אביו ועכשיו נעשו
שבולים ,או תמרים סמדר ונעשו עכשיו
תמרים גדולים .דאי מרישא ,הוה אמינא כי
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אין בכור נוטל פי שנים בשבח הני מילי
בשבח שטרח בו אחיו כגון זיבול שדות
וקשקוש ועידור :ולא בראוי כבמוחזק -
לאתויי אם היה אבי אביהם חי בשעת מיתת
אביהם והיו נכסים ראויים ליפול להם
כשימות ,אע"ג דודאי עתידים ליפול להם
ואפילו יש לו בן אחר יטלו אלו חלק אביהן,

וסלקא דעתך אמינא דכמוחזק דמי ,קמשמע
לן .דאי מרישא הוה אמינא ראוי דקתני רישא
שאין הבכור נוטל בו ,כגון שנפלו להן נכסי
אחי אביהן שלא היו לו בנים בשעת מיתת
אביהן ,ואין ראויין אלא מספק דשמא לא
יהיה לו זרע:

)י( אֵ לּ ּו ׁ ֶשאֵ ינָן חוֹ זְ ִרין ַּב ּיוֹ בֵ ל ,הַ ְּבכוֹ ָרה ,וְ הַ ּיוֹ ֵר ׁש אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ  ,וְ הַ ְמי ּ ֵַבם אֶ ת אֵ ׁ ֶשת
אָ ִחיו ,וְ הַ ּ ַמ ּ ָתנָהִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםַ ,מ ּ ָתנָה ְּכ ֶמכֶ רַ .ר ִּבי
יעזֶר אוֹ ֵמרֻ ּ ,כ ָּלן חוֹ זְ ִרין ַּב ּיוֹ בֵ לַ .ר ִּבי יוֹ חָ נָן ּ ֶבן ְּברוֹ קָ א אוֹ מֵ ר ,הַ ּיוֹ ֵר ׁש אֶ ת
אֱל ֶ
ִ
ִא ְׁש ּתוֹ ַ ,יחֲזִ יר ִלבְ נֵי ִמ ְׁש ּ ָפחָ ה וִ ינ ּ ֶַכה לָ הֶ ם ִמן הַ ָ ּד ִמים:
רע"ב ) -י( הבכורה  -אינה חוזרת ביובל
דכתיב )שם כא( פי שנים ,מקיש שני חלקיו זה
לזה ,מצה חלק פשיטותו אינה חוזרת ביובל
דירושה היא כדכתיב )שם( והיה ביום הנחילו
את בניו ,אף חלק בכורתו ירושה :והיורש את
אשתו  -דהאי תנא סבר דאורייתא היא,
לשארו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה
)במדבר כז( ,מכאן שהבעל יורש את אשתו:
והמיבם את אשת אחיו  -ונטל חלק אחיו,
ירושה גמורה היא ואינו מחזיר לשאר אחיו
ביובל .דבכור קרייה רחמנא ,והיה הבכור,
והבכורה אינה חוזרת ביובל כדילפינן:
והמתנה כדברי ר' מאיר  -דמכר הוא דאמר
רחמנא ליהדר ביובל ,ירושה ומתנה לא:
וחכמים אומרים מתנה כמכר  -דכתיב
)ויקרא כה( בשנת היובל הזאת תשובו איש אל
אחוזתו ,וקרא יתירא הוא ,דהא כבר נאמר
)שם( ושבתם איש אל אחוזתו ,אלא לרבות את
המתנה הוא דאתא :ר' אליעזר אומר כולן

גמרא

חוזרין ביובל  -סבר לה כרבנן דאמרי,
תשובו ,לרבות את המתנה ,והני כולהו מתנה
נינהו .בכור ,לתת לו פי שנים ,מתנה קרייה
רחמנא .והיורש את אשתו ,ירושת הבעל
דרבנן .והמיבם את אשת אחיו ,בכור קרייה
רחמנא .מה בכורה חוזרת ,אף יבם חוזר:
היורש את אשתו יחזיר לבני משפחה  -ר'
יוחנן בן ברוקה סבירא ליה ירושת הבעל את
אשתו דאורייתא היא ,והכא במאי עסקינן
כגון שהורישתו אשתו בית הקברות .ומשום
פגם משפחה אמור רבנן לשקול דמי וליהדר
הקברות לבני משפחה :וינכה להם מן
הדמים  -דמי קבר אשתו .דהוא מיהת חייב
בקבורתה .והלכה כחכמים דמתנה כמכר.
וכר' יוחנן בן ברוקה דבעל שהורישתו אשתו
בית הקברות שקיל דמי ומיהדר בית הקברות
לבני משפחה ,ומנכה להם מן הדמים דמי
קבר אשתו:

– בכורות דף מט' ע"א

בחזקת שלא נפדה גמרא איתמר הפודה את בנו בתוך שלשים יום רב אמר
בנו פדוי ושמואל אמר אין בנו פדוי דכולי עלמא מעכשיו אין בנו פדוי
לאחר שלשים יום ואיתנהו למעות ודאי בנו פדוי כי פליגי לאחר שלשים
יום ונתעכלו המעות רב אמר בנו פדוי מידי דהוה אקידושי אשה התם לאו
אף על גב דנתעכלו המעות הוו קידושי הכא נמי לא שנא ושמואל אמר
לך התם בידו לקדשה מעכשיו הכא אין בידו לפדותו מעכשיו ואף על גב
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דקיימא לן דכל היכא דפליגי רב ושמואל הלכתא כרב באיסורי וכשמואל
בדיני הכא הלכתא כוותיה דשמואל תנן מת בתוך ל' יום אף על פי שנתן
לכהן יחזיר לו חמש סלעים טעמא דמת הא לא מת בנו פדוי הכא במאי
עסקינן דאיתנהו למעות תא שמע בחזקת שלא נפדה עד )שיאמרו לו(
]שיביא ראיה[ שנפדה התם נמי דאיתנהו למעות בעינייהו תני תנא קמיה
דרב יהודה הפודה את בנו בתוך שלשים יום בנו פדוי אמר ליה שמואל
אמר אין בנו פדוי ואת אמרת בנו פדוי ואף על גב דקיימא לן כרב
באיסורי וכשמואל בדיני הכא הלכתא כותיה דשמואל :הוא לפדות ובנו
לפדות הוא קודם לבנו וכו' :תנו רבנן הוא לפדות ובנו לפדות הוא קודם
לבנו רבי יהודה אומר בנו קודמו שמצותו על אביו ומצות בנו עליו אמר
ר' ירמיה הכל מודים היכא דליכא אלא חמש סלעים הוא קודם לבנו מאי
טעמא דמצוה דידיה עדיף כי פליגי היכא דאיכא חמש משועבדות וחמש
בני חורין ר' יהודה סבר מלוה הכתובה בתורה ככתובה בשטר דמיא
ודידיה אזיל וטריף ממשעבדי ובהני חמש בני חורין פריק ליה לבריה ורבנן
סברי מלוה הכתובה בתורה לאו ככתובה בשטר דמיא הלכך מצוה דידיה
עדיף:
רש"י על הגמרא
אקידושי אשה  -דאי יהיב לה השתא מידי
ואמר לה התקדשי לאחר שלשים יום הויא
מקודשת כדאמרינן במסכת קדושין )דף נט(:
ת"ש  -ממתניתין מת האב בתוך שלשים
בחזקת שלא נפדה כו' עד שיביא ראיה גרסינן
ואי מייתי ראיה הוי פדוי וקשיא לשמואל:
ודידיה  -חמש סלעים דידיה אזיל כהן וטריף
ממשעבדי שהרי שיעבודו של כהן קדם והיינו

זוהר

דקאמר שמצותו על אביו כלומר שמאביו
נשתעבדו אותן נכסים לכהן :ובהנך חמש בני
חרי פריק לבניה  -מיד דאי יהיב בני חרי
משום פדיון דידיה תו לא מיפריק בנו דשמא
שיעבוד הלקוחות קודם ללידת בנו :לאו
ככתובה בשטר דמיא  -ואי יהיב בני חרי
בשביל פדיון בנו תו לא מיפריק איהו דכהן
לא מצי טריף לקוחות:

– ויקרא דף טו' ע"א

קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא אַ ְׁש ּגַ ח ְּב ָע ְל ָמא ,וְ חָ ָמא ְ ּד ִמ ְת ַּכ ְׁש ָרן
יך
ְ ּד ָתאנָא ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ּ ְ
ּ
ומ ְס ּ ַת ְּכלָ ן
ישא ִּבזְ ֵעיר אַ נְ ּ ִפיןִ ּ ,
ָשא ְל ַת ּ ָתאִ ,א ְת ּגַ ְ ּליָיא ַע ִּתיקָ א קַ ִ ּד ׁ ָ
עוֹ בָ ֵדיהוֹ ן ִ ּדבְ נִ י נ ׁ ָ
הוַ .מאי ַט ְע ָמא ִמ ְת ָּב ְרכָ ןִ .מ ּ ׁש ּום
ימיןִ ּ ,
ינון אַ נְ ּ ִפין ְּבאַ נְ ּ ִפין ְס ִת ִ
ומ ְת ָּב ְרכָ ן ּ ֻכ ְ ּל ּ
ָּכל ִא ּ ּ
הוא
ימינָא ִ
טו ִל ִ
ְ ּד ִמ ְס ּ ַת ְּכ ִלין ִא ֵּלין ְּב ִא ֵּלין ְּבאֹ ַרח ֵמ ׁ ָ
ולשְׂ ָמאלָ א ,הֲ ָדא ּ
ישרּ ְ ,דלָ א סָ ּ
ומ ׁ ַש ְקיָין ָ ּדא ְל ָדאַ ,עד
הוְ ּ ,
ֶחזו פָ נֵימוֹ ִ ּ .
ִד ְכ ִתיב )דף ט"ו ע"ב( י ׁ ָ
ומ ְת ָּב ְרכָ ן ּ ֻכ ְ ּל ּ
ָשר י ּ
ת ְק ֵרי )זכריה יד(
וכ ֵדין ִא ְ
הו ָע ְל ִמין ְּכחַ דְ ּ ,
הו ָע ְל ַמ ּיָאִ ּ .
ומ ְׁש ּ ַתכְ חֵ י ּ ֻכ ְ ּל ּ
ְ ּד ִא ְת ָּב ְרכָ ן ּ ֻכ ְ ּל ּ
ושמוֹ אֶ חָ ד:
יְ ָי אֶ חָ ד ּ ְׁ
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נְפין ְּבאַ נְ ּ ִפין,
ישא ,וְ לָ א ַמ ְׁשגִּ ִחין אַ ּ ִ
יאו ,אַ ְס ִּתים ַע ִּתיקָ א קַ ִ ּד ׁ ָ
וכַ ד חוֹ בֵ י ָע ְל ָמא ְסגִ ּ
יו ,וְ ַע ִּתיק יוֹ ִמין אַ ְס ִּתים ,וְ לָ א
ְּ
וכ ֵדין ִ ּדינִ ין ִמ ְת ָע ֵרי ְּב ָע ְל ָמא ,וְ כוֹ ְרסָ וָ ון ְר ִמ ּ
יו וְ ַע ִּתיק
הוא ִ ּד ְכ ִּתיב) ,דניאל ז( חָ זֵה הֲוִ ית ַעד ִ ּדי כוֹ ְרסָ וָ ון ְר ִמ ּ
ִא ְת ּגַ ְ ּל ָייאֲ .ה ָדא ּ
הו
ינון ִּכ ְת ִרין ִע ָּל ִאיןּ ִ ,ד ְמ ׁ ַש ְקיָין ְלכֻ ְ ּל ּ
יוְּ ,ד ִא ּ ּ
יוֹ ִמין יְ ִתיבַ .עד ִ ּדי כוֹ ְרסָ וָ ון ְר ִמ ּ
ינון .אֲבָ הָ ן .וְ ַע ִּתיק יוֹ ִמין יְ ִתיב ,וְ לָ א
יהוַ ּ .
אוקומי ְּב ִק ּ ּ ַ
אָ ח ֳָרנִ יןְ ,ל ּ ּ ֵ
ומאן ִא ּ ּ
יומיְ ּ
ִא ְת ּגַ ְ ּל ָייאּ .וכְ ֵדין ְמהַ ּ ְפ ִכין חַ יָּיבֵ י ָע ְל ָמא ַרח ֲֵמי ְל ִדינָא:
קולפוֹ י
יפין ,וְ אַ ח ֲִדין ְּב ּ ְ
ימוסין ְק ִל ִ
ימא ,נ ְָפ ִקין ּגַ ְר ִ ּדינִ ין נִ ּ ִ
ּ ָתאנָאִ .מ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִא ּ ָ
ֲמיְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ מֵ ר )במדבר טז( הַ ּנוֹ ָע ִדים ַעל יְ ָיַ ,על יְ ָי
בורהַ ׁ ,ש ְל ִטין ַעל ַרח ֵ
ִ ּדגְ ּ ָ
טותא ִא ְת ָער
וק ָט ּ ָ
חו ָע ְל ִמין חֲסֵ ִרין) ,ס"א קטירין( ְּדלָ א ְׁשלֵ ִמיןְ ּ ,
ַמ ּ ָמ ׁשְ ּ .
וכ ֵדין ִא ְׁש ְּתכָ ּ
הו:
ְּבכֻ ְ ּל ּ
ומ ְת ָע ֵרי
ומ ְת ַע ְב ָרןִ ּ ,
וכַ ד ְּבנִ י ָע ְל ָמא ַמ ְכ ְׁש ִרין עוֹ בָ ֵדיהוֹ ן ְל ַת ּ ָתאִ ,מ ְת ַּב ְּס ָמן ִ ּדינִ יןִ ּ ,
ֲמי,
ישא ְ ּד ִא ְּת ַער ִמן ִ ּדינָא קַ ְׁשיָא .וְ כַ ד ִמ ְתעֲ ָרן ַרח ֵ
הוא ִּב ׁ ָ
ַרח ֵ
ֲמי וְ ׁ ַש ְל ָטן ַעל הַ ּ
הוא ִד ְכ ִתיב,
הוא ִּב ׁ ָ
יחו ִמין ִמ ְׁש ּ ַת ְּכ ִחיןִ ,מ ּ ׁש ּום ְ ּד ׁ ָש ִל ִ
ישא .ה ֲָדא ּ
יטין ַעל הַ ּ
חֶ ְדוָ ה וְ נִ ּ
)שמות לב( ויִ ּ ּנָחֶ ם יְ ָי' ַעל הָ ָר ָעה .וַ יִ ּ ּנָחֶ ם ִמ ּ ׁש ּום )דשלטא על הרעה( ְּד ִא ְת ַּכ ְפיָא
ֲמי:
ִּדינָא קַ ְׁשיָא ,וְ ׁ ַש ְל ִטין ַרח ֵ
ֲמיָּ ,כל ִּכ ְת ָרא וְ ִכ ְת ָרא ּ ָתב
ּ ָתאנָאְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִמ ְת ַּב ְּס ָמן ִ ּדינִ ין ,וְ ׁ ַש ְל ִטין ַרח ֵ
יה,
יבין ָּכל חַ ד וְ חַ ד ְלאַ ְת ֵר ּ
הו ַּכח ֲָדא .וְ כַ ד ּ ַתיְ ִ
ומ ְת ָּב ְרכָ אן ּ ֻכ ְ ּל ּ
יהִ ּ ,
יומ ּ
ְּב ִק ּ ּ ֵ
יבין ְל ִס ְט ָרהָ א,
יפין וְ ַתיְ ִ
ימא ְּבקַ ְל ִדיטֵ י גְּ ִל ִ
ומ ְת ַּב ְּס ָמא ִא ּ ָ
הו ַּכח ֲָדאִ ּ ,
ִּ
ומ ְת ָּב ְרכָ אן ּ ֻכ ְ ּל ּ
ימ ָתא
ותא ְׁשלֵ ָ
ימא ְּבחֶ ְדוָ ָ
ימה ,וְ ִא ְת ַּכ ּ ָפר ָע ְל ָמאּ ְ ,דהָ א ִא ּ ָ
ְּכ ֵדין ִא ְק ֵרי ְּת ׁש ּובָ ה ְׁשלֵ ָ
ורים,
וכ ֵדין ִא ְת ְק ֵרי יוֹ ם הַ ִּכ ּפ ּ ִ
י ְָתבָ אּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,תהלים קיג( אֵ ם הַ ָּבנִ ים שְׂ ֵמחָ הְ ּ ,
ומ ְת ּ ַפ ְת ִחין נ' ּ ַת ְר ִעין
ֹאתיכֶ םִ ּ .
יה )ויקרא טז( ְל ַטהֵ ר אֶ ְתכֶ ם ִמ ָּכל חַ ּט ֵ
ִ ּד ְכ ִּתיב ּ ֵב ּ
יפין:
ְ ּד ִס ְט ִרין גְּ ִל ִ
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ב'
)ג( ברכת הארץ צריך לומר הודייה בתחלתה ובסופה וחותם בה על הארץ ועל המזון
וכל שלא אמר ארץ חמדה טובה ורחבה בברכת הארץ לא יצא ידי חובתו וצריך להזכיר
בה ברית ותורה ולהקדים ברית לתורה שהברית הזאת שאומרים בברכת הארץ היא
ברית מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתות והתורה כולה נכרתו עליה שלש
בריתות שנאמר אלה דברי הברית וגו' מלבד הברית אשר כרת אתם בחרב אתם נצבים
וגו' לעברך בברית וגו':
)ד( ברכה שלישית פותח בה רחם יי אלהינו עלינו ועל ישראל עמך ועל ירושלים עירך
ועל ציון משכן כבודך או נחמנו יי אלהינו בירושלים עירך וחותם בה בונה ירושלים או
מנחם עמו ישראל בבנין ירושלים ולפיכך נקראת ברכה זו נחמה וכל מי שלא אמר
מלכות בית דוד בברכה זו לא יצא ידי חובתו מפני שהיא ענין הברכה שאין נחמה
גמורה אלא בחזרת מלכות בית דוד:
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