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חק לישראל – פרשת קדושים יום ה'
תורה -

ויקרא פרק יט'

)כב( וְ כִ ּ ֶפר ָעלָ יו הַ כּ ֹהֵ ן ְּבאֵ יל הָ אָ ׁ ָשם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ַעל חַ ּ ָטאתוֹ אֲ ׁ ֶשר חָ ָטא וְ נִ ְסלַ ח
שר חָ טָ א) :כב( וְ ִכ ּפֶ ר ָעלָ יו הַ כּ ֹהֵ ן ְ ּבאֵ יל ָהאָ ׁ ָשם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ַעל חַ ּ ָטאתוֹ
לוֹ ֵמחַ ּ ָטאתוֹ אֲ ׁ ֶ
ֲשר חָ ָטא וְ נִ ְסלַ ח לוֹ ֵמחַ ּ ָטאתוֹ אֲ ׁ ֶשר חָ ָטא:
א ֶׁ

קֳדם יְ ָי ַעל
)כב( וִ יכַ ּ ֵפר עֲ לוֹ ִהי כַ הֲ נָא ְּב ִד ְכ ָרא ַדאֲ ׁ ָש ָמא ָ

יה ִ ּדי חָ ב:
יה ֵמחוֹ ְב ֵת ּ
יה ִ ּדי חָ ב וְ יִ ְׁש ְּתבֵ ק לֵ ּ
חוֹ ְב ֵת ּ

ֹאו אֶ ל הָ אָ ֶרץ ּונְ ַט ְע ּ ֶתם ָּכל עֵ ץ ַמאֲ כָ ל וַ עֲ ַר ְל ּ ֶתם ָע ְרלָ תוֹ אֶ ת ּ ִפ ְריוֹ
)כג( וְ ִכי ָתב ּ
ֹאו אֶ ל הָ אָ ֶרץ ּונְ ַט ְע ּתֶ ם ָּכל ֵעץ
לש ׁ ָ
ׁ ָש ׁ
שנִ ים יִ ְהיֶה לָ כֶ ם עֲ ֵר ִלים לֹא יֵאָ כֵ ל) :כג( וְ ִכי ָתב ּ
אֲרי ֵתעֲ לוּן
שנִ ים יִ ְהיֶה לָ כֶ ם עֲ ֵר ִלים לֹא יֵאָ כֵ ל) :כג( וַ ֵ
לש ׁ ָ
ַמ ֲאכָ ל וַ עֲ ַר ְל ּ ֶתם ָע ְרלָ תוֹ אֶ ת ּ ִפ ְריוֹ ׁ ָש ׁ
יה ְּתלַ ת ְׁשנִ ין יְ הֵ י ְלכוֹ ן ְמ ָרחָ ק לַ אֲ בָ ָדא לָ א יִ ְתאֲ כֵ ל:
ְלאַ ְר ָעא וְ ִת ְּצבוּן ָּכל ִא ַּלן ְ ּד ֵמיכַ ל ו ְּת ַרחֲקוּן ָרחָ קָ א יָת ִא ּ ֵב ּ

יעת יִ ְהיֶה ָּכל ּ ִפ ְריוֹ ק ֶֹד ׁש ִהלּ ּ ִ
)כד( ּובַ ּ ׁ ָשנָה הָ ְר ִב ִ
יעת
ולים לַ יהֹוָ ה) :כד( ּובַ ּ ׁ ָשנָה הָ ְר ִב ִ
יה ק ֶֹד ׁש ּתֻ ְׁש ְּבחָ ן ק ֳָדם יְ ָי:
יע ָתא יְ הֵ י ָּכל ִא ּ ֵב ּ
לולים לַ יהֹוָ ה) :כד( ו ְּב ׁ ַש ּ ָתא ְר ִב ֵ
יִ ְהיֶה ָּכל ּ ִפ ְריוֹ ק ֶֹד ׁש ִה ּ ּ ִ
בואָ תוֹ אֲנִ י יְ הֹוָ ה
ישת ּת ְ
)כה( ּובַ ּ ׁ ָשנָה הַ ח ֲִמ ִׁ
לו אֶ ת ּ ִפ ְריוֹ ְלהוֹ ִסיף לָ כֶ ם ְּת ּ
ֹאכ ּ
בואָ תוֹ אֲנִ י יְ הֹוָ ה
ישת ּת ְ
אֱ לֹהֵ יכֶ ם) :כה( ּובַ ּ ׁ ָשנָה הַ ח ֲִמ ִׁ
לו אֶ ת ּ ִפ ְריוֹ ְלהוֹ ִסיף לָ כֶ ם ְּת ּ
ֹאכ ּ
ֱאלֹהֵ יכֶ ם:

יה אֲ נָא יְ ָי אֱלָ הָ כוֹ ן:
יה ְלאוֹ סָ פָ א ְלכוֹ ן עֲ לַ ְל ּ ֵת ּ
יכלוּן יָת ִא ּ ֵב ּ
)כה( ו ְּב ׁ ַש ּ ָתא ח ֲִמ ּ ׁ ֵש ָתא ּ ֵת ְ

לו ַעל ַה ָ ּדם לֹא
ֵנו) :כו( לֹא תֹ ְ
)כו( לֹא תֹ ְ
אכ ּ
לו ַעל הַ ָ ּדם לֹא ְת ַנח ֲׁש ּו וְ לֹא ְתעוֹ נ ּ
אכ ּ
יכלוּן ַעל ְ ּד ָמא לָ א ְת ַנח ֲׁשוּן וְ לָ א ְתעוֹ נוּן:
ֵנו) :כו( לָ א ֵת ְ
ְת ַנח ֲׁש ּו וְ לֹא ְתעוֹ נ ּ

רש"י
)כב( ונסלח לו מחטאתו אשר חטא ) -גיטין
לט .כריתות ט( לרבות את המזיד כשוגג:
)כג( וערלתם ערלתו  -ואטמתם אטימתו
יהא אטום ונסתם מליהנות ממנו :שלש שנים
יהיה לכם ערלים  -מאימתי מונה לו משעת
נטיעתו )ת"כ( יכול אם הצניעו לאחר שלש
שנים יהא מותר ת"ל יהיה בהוייתו יהא:
)כד( יהיה כל פריו קדש  -כמעשר שני
שכתוב בו )ויקרא כז( וכל מעשר הארץ וגו'
קדש לה' .מה מעשר שני אינו נאכל חוץ
לחומת ירושלים )קידושין כד( אלא בפדיון אף
זה כן .ודבר זה הלולים לה' הוא שנושאו שם
לשבח ולהלל לשמים:
)כה( להוסיף לכם תבואתו  -המצוה הזאת
שתשמרו תהיה להוסיף לכם תבואתו שבשכרה

אני מברך לכם פירות הנטיעות .היה רע"א
דברה תורה כנגד יצה"ר שלא יאמר אדם הרי
ארבע שנים אני מצטער בו חנם לפיכך נאמר
להוסיף לכם תבואתו :אני ה'  -אני ה'
המבטיח על כך ונאמן לשמור הבטחתי:
)כו( לא תאכלו על הדם  -להרבה פנים
נדרש בסנהדרין )סנהדרין סג( אזהרה שלא
יאכל מבשר קדשים לפני זריקת דמים ואזהרה
לאוכל מבהמת חולין טרם שתצא נפשה ועוד
הרבה :לא תנחשו ) -סנהדרין סו( כגון אלו
המנחשין בחולדה ובעופות פתו נפלה מפיו
צבי הפסיקו בדרך :לא תעוננו  -לשון עונות
ושעות שאומר יום פלוני יפה להתחיל מלאכה
שעה פלונית קשה לצאת:
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חק לישראל – פרשת קדושים יום ה'
נביא

– יחזקאל פרק כ' כג'-כז'

ולזָרוֹ ת אוֹ ָתם
אתי אֶ ת י ִָדי לָ הֶ ם ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ְלהָ ִפיץ אֹ ָתם ַּב ּגוֹ יִ ם ּ ְ
ָש ִ
)כג( ּגַ ם אֲנִ י נ ָ ׂ
ָּבאֲ ָרצוֹ ת) :כג( אף אנא קימית במימרי להון במדברא לאגלאה יתהון לביני עממיא
ולבדרא יתהון במדינתא:

לו וְ אַ ח ֲֵרי גִּ לּ ּולֵ י
סו וְ אֶ ת ׁ ַש ְּבתוֹ ַתי ִח ֵּל ּ
)כד( י ַַען ִמ ְׁש ּ ָפ ַטי לֹא ָעשׂ ּו וְ חֻ ּקוֹ ַתי ָמאָ ּ
יו ֵעינֵיהֶ ם) :כד( חלף דדיני לא עבדו ובקימי קצו וית טיומי שביא דילי אחילו
אֲ בוֹ ָתם הָ ּ
ובתר טעות אבהתהון הואה עיניהון:
יו ָּבהֶ ם) :כה( ואף
)כה( וְ גַ ם אֲנִ י נ ַָת ִּתי לָ הֶ ם חֻ ִ ּקים לֹא טוֹ ִבים ּ ִ
ומ ְׁש ּ ָפ ִטים לֹא יִ ְח ּ
אנא מדמרדו במימרי ולא אבו לקבלא לנביאי ארחיקתינון ומסרתינון ביד שנאיהון
ובתר יצריהון טפשא אזלו ועבדו גזירן דלא תקנן ונימוסין דלא אתקימתון בהון:

ֲשר
)כו( וָ א ֲַט ּ ֵמא אוֹ ָתם ְּב ַמ ְּתנוֹ ָתם ְּבהַ עֲ ִביר ָּכל ּ ֶפטֶ ר ָרחַ ם ְל ַמ ַען אֲ ִׁש ּמֵ ם ְל ַמ ַען א ׁ ֶ
ֲשר אֲנִי יְ הֹוָ ה) :כו( ואסיבית יתהון במתנתהון באעברא כל פתח ולדא בדיל
עו א ׁ ֶ
י ְֵד ּ
דאצדינון בדיל דידעון די אנא יי:

)כז( לָ כֵ ן ַ ּד ּ ֵבר אֶ ל ֵּבית יִ שְׂ ָראֵ ל ּ ֶבן אָ ָדם וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֲלֵ יהֶ ם כּ ֹה אָ ַמר אֲ ֹדנָי יֱהֹוִ ה
תיכֶ ם ְ ּב ַמעֲ לָ ם ִּבי ָמ ַעל) :כז( בכן אתנבי לבית ישראל בר
פו אוֹ ִתי אֲבוֹ ֵ
עוֹ ד זֹאת גִּ ְ ּד ּ
אדם ותימר להון כדנן אמר יי אלהים עוד דא ארגיזו קדמי אבהתכון בדשקרו במימרי
שקר:

רש"י
)כג( להפיץ אותם  -מאז הבטחתים להפיצם
כי תוליד בנים ובני בנים וגו' )דברים ד(:
)כה( נתתי להם חוקים לא טובים  -מסרתם
ביד יצרם להכשל בעוונם וכן ת"י ומסרתינון
ביד יצרהון טפשא ואזלו ועבדו גזירן דלא
תקנן ונמוסין דלא יתקיימו בהון:
)כו( ואטמא אותם במתנותם  -אותם מתנות
שחקקתי להם לקדש לי כל בכור מסרתים

כתובים

ביד יצרם להעבירם לאותם בכורות למולך
הרי חוקים לא טובים .למען אשמם -
אשימם ואחריב אותם ,אשמם לשון שממה
והמפרשו לשון אשמה טועה הוא שהאל"ף
אינה משרשי התיבה .אשר ידעו  -כשאביא
עליהם הרעה:
)כז( עוד זאת  -הוסיפו לעשות כשהביאותי'
אל הארץ:

 -משלי פרק כז' ז'-יא'

בוס ֹנפֶ ת וְ נֶפֶ ׁש ְר ֵעבָ ה ָּכל ַמר ָמתוֹ ק:
)ז( נֶפֶ ׁש שְׂ בֵ ָעה ּ ָת ּ

)ז( נפשא דשבעא דישא כבריתא

ונפשא דכפנא כל מידם דמריר חלי לה:

יש נוֹ ֵדד ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ :
ְּכצִ ּפוֹ ר נוֹ ֶד ֶדת ִמן ִק ּנָהּ ּ ֵכן ִא ׁ

)ח(
הוא גברא דמשני דוכתיה:

)ח( היך צפרא דמשנא מן קנה היכנא

הו מֵ עֲ צַ ת נָפֶ ׁש:
וקט ֶֹרת יְ ַ ׂש ּ ַמח לֵ ב ּ ֶ
ׁ ֶש ֶמן ּ ְ
ומ ֶתק ֵר ֵע ּ

)ט (
הכנא גברא דמבסים לחברי בתרעיתא דנפשיה:

)ט( משחא ובוסמא דמחדין לבא
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חק לישראל – פרשת קדושים יום ה'
יך אַ ל ּ ַתעֲ זֹב ּובֵ ית אָ ִח ָ
)י( ֵרעֲ ָך וְ ֵר ַעה }וְ ֵר ַע{ אָ ִב ָ
יד ָך טוֹ ב ׁ ָשכֵ ן
יך אַ ל ּ ָתבוֹ א ְּביוֹ ם אֵ ֶ
מאָ ח ָרחוֹ ק) :י( חברך וחבריה דאבוך לא תשבוק ובביתא דאחוך לא תעול ביומא דתברך טב
קָ רוֹ ב ֵ
שכנא קריב מאח רחיק:

ש ּ ַמח ִל ִּבי וְ אָ ִׁשיבָ ה ח ְֹר ִפי ָדבָ ר:
חֲכַ ם ְּבנִ י וְ ַ ׂ

)יא(
לאלין דמחסדין לי:

)יא( אתחכם ברי וחדי לבי ואחזר מלתא

רש"י
)ז( תבוס נופת  -תרמוס ברגל כמו יבוס
קמינו )תהלים נד( .כל מר מתוק  -כל דבר
מר מתוק לה ,ויש לפותרו בתלמוד תורה
המראה א"ע כשבע שאינו מתאוה לדברי
תורה לתאות נפש .תבוס נופת  -אף
הטעמים המיושבים על הלב אינ' חשובים
עליו והמתאוה לה אפי' דברים הבאים לו
במרירות וביגיעה הם מתוקים לו:
)ח( נודדת מקנה  -שהולכת ומטלטלת כן
האיש הנודד ממקומו ת"ח הנודד מן הלמוד
מלחזור על גרסתו:
)ט( שמן וקטרת  -ריח שמן אפרסמון וריח
קטרת משמחין לב .ומת רעהו מעצת נפש -
מי שחברו מקרבו וממתק לו בדבריו הוא טוב
ממ' שנפשו יועצתו ,ד"א ומתק רעהו המכשיר

משנה

מעשיו שהן מתוקין להקב"ה טוב לו ממה
שהוא ממלא תאות לבו:
)י( רעך ורע אביך  -הקב"ה שנקרא רע
לישר' ורע אביך שחיבב את אבותיך .אל
תעזב  -אם עזבת יבא עליך פורענות .ובית
אחיך  -אל תבטח בבני עשו וישמעאל
שיקרבוך מצינו כשגלו ישראל לבבל היו
אומרים למוליכיהם בקולר בבקשה מכם
הוליכונו בדרך אחינו בני עשו וישמעא' והיו
בני ישמעאל יוצאים לקראתם ומקדמין אותם
במיני מלוחים ונודות נפוחים .מאח רחוק -
טוב שישכון ביניכם הקרוב לקוראיו משתבואו
אצל אח שנתרחק לאמור יקרבו ימי אבל אבי
וגו':
)יא( חכם בני  -התחכם בני .ושמח לבי -
ותהא לבי שמח בך:

– חולין פרק ג'

רום ׁ ֶשל מֹחַ ,
קובַ ת הַ וֵ ּ ׁ ֶשטְ ּ ,
סוקַ ת הַ ּגַ ְר ּג ֶֶרת ,נִ ּקַ ב ְק ּ
ופ ּ
)א( אֵ לּ ּו ְט ֵרפוֹ ת ַּב ְּבהֵ ָמה ,נְ ּ
חוט ׁ ֶש ָּל ּה ,נִ ּ ַטל הַ ָּכבֵ ד וְ לֹא
נִ קַ ב הַ ֵּלב ְלבֵ ית חֲלָ לוֹ  ,נִ ְׁש ְּב ָרה הַ ּ ִׁש ְד ָרה וְ נִ ְפסַ ק הַ ּ
לום ,הָ ֵראָ ה ׁ ֶשנִּ ְּקבָ ה אוֹ ׁ ֶשחָ ְס ָרהַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ מֵ רַ ,עד
נִ ְׁש ּ ַתיַּר הֵ ֶ
נו ְכ ּ
ימ ּ ּ
בו הַ ַ ּד ִּקין ,הַ ּ ֶכ ֶרס
ׁ ֶש ִּת ּנָקֵ ב ְלבֵ ית הַ ִּס ְמ ּפוֹ נוֹ ת .נִ ְ ּקבָ ה הַ ּקֵ בָ ה ,נִ ְ ּקבָ ה הַ ּ ָמ ָרה ,נִ ְ ּק ּ
הודה אוֹ ֵמר ,הַ גְּ דוֹ לָ ה טֶ פַ ח,
ימית ׁ ֶשנִּ ְּקבָ ה ,אוֹ ׁ ֶשנִּ ְק ַרע רֹב הַ ִחיצוֹ נָהַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
הַ ּ ְפנִ ִ
רו
חוץ ,נ ְָפלָ ה ִמן הַ ּגָ ג ,נִ ְׁש ּ ַת ְּב ּ
בו לַ ּ
וְ הַ ְ ּק ַט ּנָה ְּב ֻר ָּב ּה .הֶ ְמסֵ ס ּובֵ ית הַ כּ וֹ סוֹ ת ׁ ֶשנִּ ְ ּק ּ
רוסַ ת הַ זְ ּאֵ ב ַּב ַ ּד ּקָ ה,
רוסַ ת הַ זְ ּאֵ בַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
רֹב צַ ְלעוֹ ֶתיהָ ְ ּ ,
הודה אוֹ ֵמרּ ְ ,ד ּ
וד ּ
רוסַ ת הַ ּגַ ס ָּבעוֹ ף הַ ּגָ ס .זֶה
רוסַ ת הַ ּנֵץ ָּבעוֹ ף הַ ַ ּדקְ ּ ,
ְּ
וד ּ
רוסַ ת אֲ ִרי ַּב ּגַ ּ ָסהּ ְ .ד ּ
וד ּ
הַ ְּכלָ ל ,כּ ֹל ׁ ֶשאֵ ין ָּכמוֹ הָ חַ יָּהְ ,ט ֵרפָ ה:
רע"ב ) -א( ניקב הושט  -שני עורות יש לו
לושט ,החיצון אדום ,והפנימי לבן .אם ניקב
זה בלא זה ,כשרה .ניקבו שניהן אפילו זה
שלא כנגד זה ,טריפה .וכל נקב במשהו:

ופסוקת הגרגרת  -לרחבה ברובה .ואינה
טריפה עד שיפסק רוב החחל .ועובי התנוך
אינו משלים לרוב .ודוקא כשנפסקה לרחבה
הוא דפסולה ברובה .אבל לארכה של קנה,
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אפילו לא נשתייר בה אלא חוליא אחת
למעלה לצד הראש וחוליא אחת למטה סמוך
לכנפי ריאה ,כשרה ,לפי שכל זמן שהבהמה
מושכת צוארה יותר ,הסדק מתמעט ואינו
נראה :ניקב קרום של מוח  -ב' קרומים יש
למוח ,העליון דבוק לעצם הגולגולת ,והשני
הסמוך למוח .אם ניקב העליון והשני הסמוך
למוח קיים ,כשרה .ניקב השני הסמוך למוח
אע"פ שהעליון קיים ,טריפה ,ואע"פ שלא
ניקב העצם :ניקב הלב לבית חללו  -ב'
חללים יש ללב ,הגדול לצד ימין הבהמה,
וחלל הקטן לצד שמאל .אם ניקב הלב במשהו
והגיע הנקב לאחד משני אלו החללים,
טריפה .וכן אם ניקב בסחוס שבלב העשוי
כעין ביב והוא קרוי קנה הלב ,טריפה:
נשברה השדרה  -חוליות השדרה :ונפסק
החוט  -כמין חוט לבן יוצא מן המוח ועובר
על פני אורך השדרה כולה ,וקרום דק מקיף
את החוט .ואם נפסק רוב היקפו של קרום זה
ברחבו ,היינו נפסק החוטמ וטריפה ,ואילו
לא נשברה השדרה ,אלא אורחא דמלתא נקט,
דרוב פסיקת החוט על ידי שבירת השדרה
היא :ניטל הכבד ולא נשתייר הימנו כלום -
טריפה .עד שישתייר כזית במקום מרה,
וכזית במקום שהיא חיה משם ,דהיינו מקום
תלייתה כשהיא מעורה ודבוקה תחת הכליות,
ואם נשתייר בה פחות משני זיתים בשני
מקומות הללו ,או אפילו יותר משני זיתים
ושלא בשני מקומות הללו ,טריפה :הריאה
שניקבה  -שני קרומים דקים יש לריאה ,ניקב
זה בלא זה ,כשרה .ניקבו שניהן והרוח יוצא
כשנופחים אותה ,טריפה .ומטעם ריאה
שניקבה נאסרו כל הסירכות שבריאה כשהם
במקום דעבידי לאינתוקי ,לפי שאין סירכא
בלא נקב ,שהריאה שואבת כל מיני משקה
והמשקה נעשה עב בתוכה ויוצא מעט מעט
דרך הנקב ונקפה ונעשה קרום .וכשהסירכות
במקום דלא עבידי לאינתוקי כגון אונא באונא
כסדרן ,זו מגינה על זו וחוזרת לבריאותה
ואין הנקב מתגלה .אבל כשהם במקום
דעבידי לאינתוקי ,הקרום מתפרק והנקב
מתגלה :או שחסרה  -כגון שחסרה אחת

מחמש האונות שיש לריאה .ואם נחסרה אחת
משלש האונות של צד ימין ,יש אומרים
שהענוניתא משלמת וכשרה .ואם חסרה
הענוניתא עצמה ,יש מכשירין ,דאין זה
חסרון ,שהרבה בהמות אין להם ענוניתא .כך
מוכח בגמרא :עד שתנקב לבית הסמפונות -
קנוקנות קטנות המתפשטות בתוך הריאה
כולן שופכין לסמפון הגדול .ולבית הסמפונות
דתנן ,כלומר לסמפון הגדול שכל הסמפונות
שופכים לו .ואין הלכה כרבי שמעון :ניקבה
הקיבה  -נקב מפולש לתוך חללה בכל שהוא:
ניקבה המרה  -הכיס שלה .למקום שאין
הכבד סותמתה :ניקבו הדקין  -בני מעים.
למקום שאין דקים אחרים סמוך לנקב להגן
עליו .אבל הדרא דכנתא דאנקיב לחבריה,
חבריה מגין עליה :כרס הפנימי  -כל הכרס
כולו קרוי כרס פנימי .ונקובתו במשהו .כרס
החיצונה ,בשר החופה את רוב הכרס והוא
קרום עב על כל החלל מן החזה ועד
הירכים .והכרס מיעוטו נחבא תחת צלעות
החזה ורובו תחת אותו קרום .ונקרע ברובו
דקאמר ,היינו שרואים כמה יש מן הקרום
כנגד אותו רוב הכרס ,ואם נקרע שם רוב מה
שיש מן הקרום כנגד הכרס ,טריפה .ואם
ממקום שהכרס כלה ולמטה נקרע אותו
קרום ,כשרה :הגדולה טפח  -בשור גדול אם
נקרע טפח ,טריפה ,אף על גב דלא הוי
רובה .ובעגל קטן מטרפא ברובה ,אף על גב
דלא הוי טפח .והלכה כרבי יהודה :המסס
ובית הכוסות  -סוף הכרס עשוי ככובע
וקרוי בית הכוסות ,והמסס מחובר בו ,וסביב
לחבורן כשבאים להבדילן יש דופן לזה ודופן
לזה ,ובאמצע הן שופכין זה לתוך זה .והמאכל
נכנס מבית הכוסות להמסס ,ומן המסס
לקיבה ,ומהקיבה לדקין :שניקבו לחוץ -
שהנקב נראה מבחוץ .כגון שניקבו או זה או
זה שלא במקום חבורן .לאפוקי אם ניקבו
במקום חבורן דכשר ,לפי שדופן המסס מגין
על נקבי בית הכוסות ,ודופן בית הכוסות
מגין ען נקבי המסס :נפלה מן הגג  -ושחטה
מיד ,טריפה ,אם לא הלכה ברגליה אחר
נפילתה .דחיישינן שמא נתרסקו אבריה .ואם
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הלכה מלוא קומתה ,כשרה ואינה צריכה
בדיקה .ואם עמדה ולא הלכה ושחטה ,צריכה
בדיקה .וכן אם שהתה מעת לעת אחר שנפלה
ושחטה ,אע"פ שלא הלכה ולא עמדה ,כשרה
וצריכה בדיקה ,ובדיקה זו בחלל הגוף בפנים
לראות אם נתרסקו אבריה .ובית הרחם וכן
הסימנים אין בהם משום ריסוק אברים:
נשתברו רוב צלעותיה  -עשרים ושתים
צלעות גדולות שיש בהן מוח יש לבהמה ,אחת
עשרה מכאן ואחת עשרה מכאן .נשתברו שש
מכאן ושש מכאן ,או אחת עשרה מכאן ואת
מכאן ,זהו נשתברו רוב צלעותיה .והוא
שנשברו מחציין כלפי השדרה ,לפי ששם
חיותה ולא מחציין לצד החזה :ודרוסת הזאב
 שמכה בצפרניו בבהמה ומטיל בה ארסושורפה .ואין דריסה אלא ביד ,אבל לא ברגל.
ואין דרוסה אלא מדעת .ודרוסה שאמרו,
צריכה בדיקה כנגד בני מעים ,וכגון ספק
דרסה או שראה שדרסה ואין מקום הדריסה
ניכר מבחוץ ,צריכה בדיקה גבה וכריסה
וצדיה וכל שכנגד בני מעים .ואם האדים שם
בשר ,טריפה .ואם ודאי דרוסה היא ,בודק
כנגד מקום הדריסה ורואה ,אם האדים
הבשר ,טריפה .ואם לאו ,כשרה :דרוסת
הזאת בדקה  -אבל בגסה לא אלים זיהריה
למקלייה :ודרוסת ארי בגסה  -וכל שכן
בדקה .וריב יהודה לפרושי מלתיה דתנא קמא
אתי ולאו לאפלוגי עליה .והלכה כמותו :הנץ
 אשפרוי"ר בלע"ז :בעוף הדק  -יוניםוצפורים :דרוסת הגס  -אשטו"ר :בעוף הגס
 אווזים ותרנגולים :זה הכלל  -לאתויישבעה מיני טרפות שלא הוזכרו במשנה ,ואלו

הן] ,א'[ ,קולית הירך שקפץ ממקומו מן החור
שבעצם האליה שהוא תחוב בו ,והוא דאיעכול
ניביה] .ב'[ ,לקתה אפילו בכחוליא אחת ,וכל
שכן בשתיהן ,והוא דמטיא לקותא למקום
חריץ של כוליא] .ג[ ,טחול שניקב נקב מפולש
במקום עבה שבו ,ואם נשתייר בו כעובי דינר
זהב ,כשר] .ד'[ ,סימנים שנדלדלו ברובן,
כלומר שנתלשו בכמה מקומות ומחוברים כאן
מעט וכאן מעט] .ה'[ ,נעקרה צלע מעיקרה.
דדוקא נשתברו תנן במתניתין דבעינן רובא.
אבל נעקרה צלע אחת מעיקרה עד חצי
חולייתה ,טריפה] .ו'[ ,וגולגולת שהוכתה
מכות רבות על גולגולתה ולא נפחתה ולא
ניקב הקרום ,אם רובה נחבסה דהיינו
נתרוצצה ,טריפה] .ז'[ ,ובשר החופה את רוב
הכרס ברובו ,נמי איכא למאן דאמר דתנא
מייתי ליה בזה הכלל ,ולא הוזכר בפירוש
במשנה ,לפי שאינם מפרשין הכרס החיצונה
ששנוי במשנה שהוא בשר החופה את רוב
הכרס כדפרישנא לעיל .וכן מייתי תנא בזה
הכלל בהמה שנחתכו רגליה האחרונים מן
הארכובה ולמעלה ,טריפה .וחסרון בשדרה,
שם חסרה חוליא אחת ,טריפה .וגלודה ,שנפל
עורה והופשטה כולה או מחמת שחין או
מחמת מלאכה ,טריפה .וחרותה ,שצמקה
ריאה שלה ונעשית כחריות של דקל מחמת
פחד שהבעיתה אדם ,דדוקא בידי שמים תנן
לקמן שהיא כשרה משום דהדרא בריאה ,אבל
לא בידי אדם .וכל הני טרפות רבינהו תנא
בזה הכלל :כל שאין כמוה חיה  -שלקתה
מכה ,שאין בהמה לקויה דוגמתה יכולה
לחיות:

נִס ָ ּדקָ הַ .עד ַּכ ּ ָמה ֶת ְחסַ רַ ,ר ָּבן
)ב( וְ אֵ לּ ּו כְ ׁ ֵשרוֹ ת ַּב ְּבהֵ ָמה ,נִ ְ ּקבָ ה הַ ּגַ ְר ּ ֶג ֶרת אוֹ ׁ ֶש ּ ְ
יט ְל ִקי .נִ ְפח ֲָתה הַ ּג ְֻל ּגֹלֶ ת וְ לֹא נִ קַ ב
ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמרַ ,עד ְּכ ִא ּ ָסר הָ ִא ַ
רום ׁ ֶשל מֹחַ  ,נִ קַ ב הַ ֵּלב וְ לֹא ְלבֵ ית חֲלָ לוֹ  ,נִ ְׁש ְּב ָרה הַ ּ ִׁש ְד ָרה וְ לֹא נִ ְפסַ ק הַ חּוט
ְק ּ
בו זֶה
ׁ ֶש ָּל ּה ,נִ ְּטלָ ה הַ ָּכבֵ ד וְ נִ ְׁש ּ ַתיַּר הֵ ֶ
ימ ּנָה כַ זַּיִ ת ,הֶ ְמסֵ ס ּובֵ ית הַ כּ וֹ סוֹ ת ׁ ֶשנִּ ְ ּק ּ
לו הַ ְּכלָ יוֹ ת ,נִ ּ ַטל לֶ ִחי הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן ,נִ ְּטלָ ה הָ אֵ ם ׁ ֶש ָּל ּה,
ְלתוֹ ְך זֶה ,נִ ּטַ ל הַ ְּטחוֹ ל ,נִ ְּט ּ
לודהַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר ַמ ְכ ִׁשיר ,וַ חֲכָ ִמים ּפוֹ ְס ִלין:
ידי ׁ ָש ָמיִ ם .הַ גְּ ּ ָ
ֲרותה ִב ֵ
וַ ח ּ ָ
רע"ב ) -ב( ניקבה הגרגרת  -בלא חסרון
איסר כדמפרש .ואם ניקבה נקבים הרבה
מפולשים ואין בהן חסרון ,רואין אם

כשיצטרפו יש בכולן רוב שיעור גרגרת,
טריפה .ואם יש באותן נקבים חסרון או
שחסרו ממנו רצועות ארוכות ,אם כשיצטרף
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כל מה שחסר יעלה יותר משיעור איסר,
טריפה .ואם כאיסר או פחות ,כשרה .וכן
הלכה :או שנסדקה  -והוא שישתייר בה
בקנה למעלה ולמטה כל שהוא :נפחתה
הגולגולת  -העצם נפחת ורואים אנו שלא
ניקב קרום של מוח :ניטלה הכבד ונשתייר
הימנה כזית  -והוא שיהיה כזית במקום
מרה ,וכזית במקם שהיא מעורה :זה לתוך זה
 שסמוכין הן ודופנן של שניהם אדוקים זהלזה ובאמצעיתן הן שופכין זה לזה .ואם חזרו
וניקבו במקום אדיקת דפנותיהם ואין הנקב
נראה במקום עביו ולא נשתייר בו כעובי דינר
זהב ,טריפה ,כדמפרשינן לעיל :ניטלו
הכליות  -בין שניטלו שתיהן בין שניטלה
אחת מהן ,כשרה .ולא שנו אלא ניטלו .אבל
הכוליא שהקטינה מחמת חולי בדקה עד
כפול ,בגסה עד כענבה בינונית ,טריפה .ואם
מלאה מים סרוחים ,טריפה .מים זכים,
כשרה :ניטל לחי התחתון  -מעל הבשר
והסימנים מחוברין בבשר .ולא שנו אלא
שיכולה לחיות על ידי הלעטה ששופכים
המאכל לתוך פיה .אבל אינה יכולה לחיות
על ידי הלעטה ,טריפה :ניטלה האם  -היא

הרחם ,מטרי"ץ בלע"ז ,שהעובר מונח בה:
וחרותה בידי שמים  -שצמקה הריאה שלה
ויבשה כחריות של דקל מקול רעם וברק ]צ"ל
וראיית ברק[ ,כשרה .ובידי אדם כגון
שהבעיתה אדם או שאר כל הבריות כגון
שאגת אריה וקול שחל ,טריפה .והיכי ידעינן
אם בידי שמים וכשרה ,אם בידי אדם
וטריפה ,בקיץ מביא כלי חרס לבנים וממלאן
מים קרים ומניח הריאה בתוכם מעת לעת,
אי הדרא בריא ,בידי שמים היא וכשרה .ואי
לא הדרא בריא ,בידי אדם היא וטריפה.
ובחורף מביא כלי חרס שחור ,שאינו מזיע
כמו הלבן ואין המים מצטננים בו ,ויש
מפרשים שמביא כלי נחושת ,וממלאן מים
פושרים ומניח הריאה בתוכן מעת לעת ,אי
הדרא בריא ,כשרה .ואם לאו ,טריפה:
הגלודה  -שהופשט עורה מעליה ,אם נשאר
בה עור כרוחב סלע על פני השדרה כולה
שנמצאו חוליות השדרה כולן מחופים ,הרי זו
כשרה .ואם נפשט ממנו רוחב סלע על פני
כל השדרה ,אע"פ שכל שאר עורה קיים,
טריפה ,וכן פסק הלכה:

סוקַ ת הַ ּגַ ְר ּג ֶֶרתִ ,ה ְּכ ָתה חֻ ְל ָ ּדה ַעל
קובַ ת הַ ּ ׁ ֶ
וֵשטְ ּ ,פ ּ
)ג( וְ אֵ לּ ּו ְט ֵרפוֹ ת ָּבעוֹ ף ,נְ ּ
אור
ֹאש ּה ָמקוֹ ם ׁ ֶשעוֹ ֶ ׂ
ר ָׁ
בו הַ ַ ּד ִּקין .נ ְָפלָ ה לָ ּ
שה אוֹ ָת ּה ְט ֵרפָ ה ,נִ ּקַ ב הַ ּקֻ ְר ְקבָ ן ,נִ ְ ּק ּ
וט ָרפָ ּה
סוליןִ .אם אֲ ֻד ּ ִמיםְּ ,כ ׁ ֵש ִריםְּ .ד ָרסָ ּהְ ּ ,
רו בְ נֵי ֵמ ֶעיהָ ִ ,אם יְ ֻר ִּקיםְ ּ ,פ ּ ִ
וְ נ ְֶח ְמ ּ
ושחָ ָט ּהְּ ,כ ׁ ֵש ָרה:
ומפַ ְר ּ ֶכסֶ ת ,וְ ׁ ָשה ֲָתה ֵמ ֵעת לָ ֵעת ּ ְׁ
ַּבכּ ֶֹתל ,אוֹ ׁ ֶש ִר ְּצצַ ּ ָתה בְ הֵ ָמה ּ ְ
רע"ב ) -ג( הכתה חולדה על ראשה -
שנשכה בשיניה .דאילו ביד ,יש דריסה
לחולדה בעופות ,וכל כנגד החלל מטרפא
ביה :מקום שעושה אותה טריפה  -שיש
לחוש שמא ניקב קרום של מוח .וכיצד היא
עושה ,מכניס ידו לתוך פי העוף ודוחק
אצבעו למעלה .אם המוח מבצבץ ויוצא,
בידוע שניקב הקרום וטריפה :ניקב הקורקבן
 והוא שיהיה הנקב בבשר הקורקבן ובכיסשבתוכו שהמאכל עובר בו ,דהיינו שיהיו
נקובים הכיס והבשר זה כנגד זה .אבל
קורקבן שניקב וכיס שלו קיים ,או אפילו
ניקבו שניהם זה שלא כנגד זה ,כשרה :ונחמרו
בני מעיה  -כווצו מחמת האור ונהפכו

מראיתן .לשון מעי חמרמרו :ירוקים פסולים
 הכי קאמר ,אברים שדרכן להיות אדומים,כגון הלב והכבד והקורקבן שדרכן להיות
אדומים באווזין ותרנגולים ותורים ובני יונה
וכיוצא בהן ,אם נשתנו ונעשו ירוקים מחמת
האור ,פסולים .ואם נשארו אדומים כמו
שהיו ,כשרים .והוא הדין הדקים שדרכן להיות
ירוקים ,אם נשתנו מברייתן ונהפכו אדומים,
פסולים .וכן עופות המים שהלב והכבד
והקורקבן שלהם ירוקים ,אם נפלו לאור
והאדימו ,פסולים .שכל שנשתנו מראיתן
מחמת האור ,פסולים .ושיעור שינוי המראה,
במשהו כמו שהנקב במשהו :דרסה  -אדם
ברגליו :או שטרפה בכולת  -שהכה בה
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בכותל :או שרצצתה בהמה  -דאיכא למיחש
להני תלתא משום ריסוק איברים .ועדיין
מפרכסת :אם שהתה מעת לעת ושחטה
כשרה  -ובעיא בדיקה כדכתבינן לעיל גבי

בהמה .שכל טריפות שמנו חכמים בבהמה,
כנגדן בעוף .יתר עליהן העוף ,אלו השנויין
במשנה:

ֹאש ּה
)ד( וְ אֵ לּ ּו ְכ ׁ ֵשרוֹ ת ָּבעוֹ ף ,נִ ְּקבָ ה הַ ּגַ ְר ּ ֶג ֶרת אוֹ ׁ ֶשנִּ ְס ָּדקָ הִ ,ה ְּכ ָתה חֻ ְל ָ ּדה ַעל ר ׁ ָ
או
ָמקוֹ ם ׁ ֶשאֵ ינוֹ עוֹ ֶ ׂ
שה אוֹ ָת ּה ְט ֵרפָ ה ,נִ ּקַ ב הַ זֶּפֶ קַ .ר ִּבי אוֹ ֵמר ,א ֲִפלּ ּו נִ ּ ַטל .יָצְ ּ
טו כְ נָפֶ יהָ ַ .ר ִּבי
רו ַרגְ לֶ יהָ ְ ,
נִמ ְר ּ
רו גַ ּ ֶפיהָ  ,נִ ְׁש ּ ַת ְּב ּ
בו ,נִ ְׁש ּ ַת ְּב ּ
ְבנֵי ֵמ ֶעיהָ וְ לֹא נִ ְ ּק ּ
סולָ ה:
יְ ּ ָ
הודה אוֹ מֵ רִ ,אם נִ ְּטלָ ה הַ ּנוֹ צָ הְ ּ ,פ ּ
רע"ב ) -ד( ניקבה הגרגרת או שנסדקה -
נקובת הגרגרת וסדיקתה בעוף כנקובת
הגרגרת וסדיקתה בבהמה .וכבר פירשנו
לעיל .ואם ניקבה נקב שיש בה חסרון ,אם
החסרון הוי כשיעור רוב חלל הקנה של אותו
העוף ,טריפה .ואם לאו ,כשרה :הזפק  -הוא
סמוך לושט .וכל הנמשך עם הושט כשהעוף
מושך צוארו ,דינו כושט ונקובתו במשהו.
ושאר הזפק אם ניקב כשר :רבי אומר אפילו
ניטל  -ואין הלכה כרבי :יצאו בני מעיה -
לא שנו אלא שבשעה שהכניסן לתוכו לא הפך
עליונו לתחתונו או עגולה זו למעלה מכמות
שהיתה שהחליף ,זו למעלה וזו למטה .אבל
הפך בהן ,טריפה ,שכיון שנהפך אחד מהם

אינו יכול לחיות :נשתברו גפיה  -עצמות
הכנפים .ודוקא נשתברו .אבל שמוטת גף
בעוף ,טריפה ,חיישינן שמא ניקבה הריאה
לפי שהריאה נחבאת בין הצלעות וקרום
הבשר רק ודק בין צלע לצלע וכששומט גפה
מתנתקת הריאה עם הגף :נשתברו רגליה -
מן הארכובה ולמטה .או אפילו למעלה ולא
יצא העצם לחוץ .אבל יצא לחוץ ,תנן בבהמה
המקשה ]פרק ד[ דהוי טריפה ,ושם נפרש:
נמרטו כנפיה  -היינו נוצה גדולה שעל כל
גופה :נוצה  -היא הדקה שעל הבשר שאין לה
קנים ,דחשיב לה כגלודה .ואין הלכה כרבי
יהודה:

דופְ נִ י ,וְ ׁ ֶשאָ ְכלָ ה צוֹ אַ ת
חו ַזת הַ ָ ּדם ,וְ הַ ּ ְמעֻ ּ ׁ ֶשנֶת ,וְ הַ ְמצֻ ּ ֶננֶת ,וְ ׁ ֶשאָ ְכלָ ה הַ ְר ּ ּ
)ה( אֲ ּ
ישהּ
ּ ַת ְרנְ גוֹ ִלים ,אוֹ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ְת ָתה ַמיִ ם הָ ָר ִעיםְּ ,כ ׁ ֵש ָרה .אָ ְכלָ ה סַ ם הַ ּ ָמוֶת אוֹ ׁ ֶש ִה ִּכ ׁ ָ
ֲסורה ִמ ּ ׁש ּום סַ ָּכנַת נְ פָ ׁשוֹ ת:
נָחָ ׁש ,מֻ ּ ֶת ֶרת ִמ ּ ׁש ּום ְט ֵרפָ ה ,וַ א ּ ָ
רע"ב ) -ה( אחוזת הדם  -שאחזה דם
וחלתה :והמעושנת  -שנכנס עשן בגופה:
והמצוננת  -חולי מחמת צינה .ורמב"ם פירש,
אחוזת הדם ,שגבר עליה הדם .והמעושנת,
שגברה עליה הליחה השחורה .והמצוננת,
שגברה עליה הליחה הלבנה .ולא הזכיר

הליחה הרביעית שהיא האדומה ,לפי שאינה
מצויה כל כך בבהמות :הרדופני  -סם המות
דבהמה .וכן צואת התרנגולים ,הבהמות
האוכלות ממנה מתות :מים הרעים  -מים
מגולים :סם המות  -דבר שהוא סם המות
לאדם ואינו סם המות לבהמה:

רו
רו ִמן הַ ּתוֹ ָרה ,וְ ִס ָ
)ו( ִס ָ
רו .אֲ בָ ל אָ ְמ ּ
ימנֵי הָ עוֹ ף לֹא נֶאֱ ָמ ּ
ימנֵי ְבהֵ ָמה וְ חַ יָּה נֶאֶ ְמ ּ
חֲכָ ִמיםָּ ,כל עוֹ ף הַ ּדוֹ ֵרסָ ,ט ֵמא .כּ ֹל ׁ ֶשיּ ֶׁש לוֹ אֶ צְ ַּבע יְ תֵ ָרה ,וְ זֶפֶ ק ,וְ קֻ ְר ְקבָ נוֹ
יעזֶר ְּב ַר ִּבי צָ דוֹ ק אוֹ ֵמרָּ ,כל עוֹ ף הַ חוֹ לֵ ק אֶ ת ַרגְ לָ יו,
נִ ְקלָ ףָ ,טהוֹ רַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
ָט ֵמא:
רע"ב ) -ו( הדורס  -האוחז בצפרניו
ומגביה מן הקרקע מה שהוא אוכל .ויש
שפירשו ,שאינו ממתין לבעל חי עד שימות
אלא אוכלו מחיים :אצבע יתירה  -זו אצבע
הגבוהה שאחורי האצבעות :וקורקבנו נקלף -

הכיס שבתוך הקורקבן נקלף מבשר הקורקבן.
ולא שיהיה כל עוף טהור צריך לכל הסימנים
הללו אלא סימן אחד בלבד די ובלבד שנדע
בו שאינו דורס ואוכל .והגאונים כתבו
שמסורת בידם שאין מכשירים עוף הבא

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

טעון גניזה

8

חק לישראל – פרשת קדושים יום ה'
בסימן אחד ואע"פ שידוע לנו בו שאינו דורס
ואוכל ,אלא אם כן היה אותו סימן שקורקבנו
נקלף ביד ,אבל אם אינו נקלף ביד אע"פ שיש
לו זפק או אצבע יתירה מעולם לא התירוהו:

חולק את רגליו  -כשמעמידו על החוט נותן
שתי אצבעותיו מכאן ושתים מכאן :טמא -
בידוע שהוא דורס:

וכנָפָ יו
)ז( ּובֶ חָ גָ ִבים ,כּ ֹל ׁ ֶשיּ ֶׁש לוֹ אַ ְר ַּבע ַרגְ לַ יִ ם ,וְ אַ ְר ַּבע ְּכנָפַ יִ ם ,וְ קַ ְרסֻ ַּליִ םְ ּ ,
ושמוֹ חָ גָ בּ .ובַ ָ ּדגִ ים ,כּ ֹל ׁ ֶשיּ ֶׁש לוֹ ְסנ ּ ִַפיר
חוֹ ִפין אֶ ת ֻרבּ וֹ ַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרְׁ ּ .
וסנ ּ ִַפיר אֶ חָ ד .וְ אֵ לּ ּו הֵ ן קַ שְׂ קַ ּ ִׂשין,
הודה אוֹ ֵמרְׁ ,שנֵי קַ שְׂ קַ ּ ִׂשין ּ ְ
שתַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
וְ קַ שְׂ קֶ ֶ ׂ
וסנ ּ ִַפ ִירין ,הַ ּפוֹ ֵרחַ ָּבהֶ ן:
בועין בּ וֹ ְ ּ .
הַ ְ ּק ּ ִ
רע"ב ) -ז( ובחגבים  -זהו סימן טהרתם:
כל שיש לו ארבע רגלים וארבע כנפים ויש
לו קרסולים  -הם שתי רגלים ארוכין לבד
הארבע והם סמוך לצוארו ממעל לרלגיו
לנתר בהם ,כשהוא רוצה לקפוץ מתחזק בהם:
רבי יוסי אומר ושמו חגב  -אע"פ שיש בו
ארבעה סימנים הללו אינו כשר אלא אם כן

גמרא

ידוע ששמו חגב .וכן הלכה :כל שיש לו סנפיר
וקשקשת  -אפילו אין לו עכשיו ועתיד לגדל
לאחר זמן ,או שיש לו עכשיו ועתיד להשירן
כשיוצא מן המים ,מותר :וסנפירין הפורח
בהן  -ששט בהן על פני המים:

– חולין דף פד' ע"א

אשר יצוד למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא בהזמנה הזאת
תנו רבנן כי ירחיב ה' אלהיך את גבולך למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל
אדם בשר אלא לתאבון יכול יקח אדם מן השוק ויאכל ת"ל וזבחת מבקרך
ומצאנך יכול יזבח כל בקרו ויאכל כל צאנו ויאכל ת"ל מבקרך ולא כל
בקרך מצאנך ולא כל צאנך מכאן אמר רבי אלעזר בן עזריה מי שיש לו
מנה יקח לפסו ליטרא ירק עשרה מנה יקח לפסו ליטרא דגים חמשים מנה
יקח לפסו ליטרא בשר מאה מנה ישפתו לו קדרה בכל יום ואינך אימת
מערב שבת לערב שבת אמר רב צריכין אנו לחוש לדברי זקן אמר רבי
יוחנן אבא ממשפחת בריאים הוה אבל כגון אנו מי שיש לו פרוטה בתוך
כיסו יריצנה לחנווני א"ר נחמן כגון אנו לווין ואוכלין כבשים ללבושך מגז
כבשים יהא מלבושך ומחיר שדה עתודים לעולם ימכור אדם שדה ויקח
עתודים ואל ימכור אדם עתודים ויקח שדה ודי חלב עזים דיו לאדם
שיתפרנס מחלב גדיים וטלאים שבתוך ביתו ללחמך ללחם ביתך לחמך
קודם ללחם ביתך וחיים לנערותיך אמר מר זוטרא בריה דרב נחמן תן חיים
לנערותיך מיכן למדה תורה דרך ארץ שלא ילמד אדם את בנו בשר ויין:
רש"י על הגמרא
אלא בהזמנה הזאת  -כאילו הוא צד שאינה
מזומנת לו כלומר לא יאכל בשר תדיר שלא
יעני :מבקרך  -אם יש לו בעדרו יקח ואם

לאו לא יקנה בשוק :כל בקרו  -אם אין לו
אלא שור אחד יזבחנו :לפסו  -לקדרתו לשון
אילפס :משקל ליטרא ירק  -אבל בשר לא
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יאכל :דגים  -היו בזול במקומם יותר מן
הבשר :ישפות  -כשנותנין קדרה על הכירה
קרי שפיתה :ואינך אימת  -אלו האחרים
שאמרו ליטרא דגים וליטרא בשר אימת
יאכלוה אם לא בכל יום :לחוש  -ולהסתפק
במזונות קלים :אבא ממשפחת בריאים  -רבי
יוחנן קרי לרב אבא :כגון אנו  -שאין אנו
בריאים :מי שאין לו אלא פרוטה יריצנה
לחנוני  -ולא יסגף עצמו בעינוי ויצטרך
לבריות יותר :אמר רב נחמן כגון אנו  -רב
נחמן אחר דורו של ר' יוחנן היה ותמיד

זוהר

העולם היה משתנה והולך ולא היה בריא
כאותן שבימי רבי יוחנן ולפיכך הוא אומר
כגון אנו דאפילו אין לנו הפרוטה עלינו ללוות
ולאכול :כבשים ללבושך  -מקרא הוא בספר
משלי קנה לך צאן ויהא לך הגיזין ללבוש:
ויקח עתודים  -צאן שיש לו מהם חלב
לפרנסה וגיזין ללבוש :דיו לאדם  -הכי
משמע די חלב עזים די לך בחלבם ולא
תשחטם ותאכלם :תן חיים לנערותיך  -לבני
ביתך למד דרכי חיים להסתפק במזונות
קלים:

– קדושים דף פה' ע"א

מוהָ ְּ ,ב ַמאן ְ ּדגָ ִרים ְלאָ ח ֳָרא
וְ ִל ְפנֵי ִעוִ ּ ר לֹא ִת ּ ֵתן ִמכְ ׁשוֹ לְּ ,כ ַמ ְׁש ָמעוֹ  .וְ ּ ְ
אוק ּ
יה ַר ָּבא .וְ ִל ְפנֵי ִעוִ ּר לֹא ִת ּ ֵתן וְ גוֹ 'ְּ ,ב ַמאן ְ ּדלָ א
ְל ֶמחֱטֵ י .וְ כֵ ן ַמאן ְ ּד ָמחֵ י ִל ְב ֵר ּ
ָמ ָטא ְלהוֹ ָראָ ה וְ אוֹ ֵרי) ,כמה דאת אמר( ִ ּד ְכ ִּתיב) ,משלי ז( ִּכי ַר ִּבים חֲלָ ִלים ִה ּ ִפילָ ה
רוגֶ יהָ  .וְ הַ אי אַ ְע ָּברִ ,מ ּ ׁש ּום וְ ִל ְפנֵי ִעוִ ּ ר לֹא ִת ּ ֵתן ִמ ְכ ׁשוֹ לְּ ,בגִ ין
וַ עֲ ּ ִ
צומים ָּכל הֲ ּ
יה ְל ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי:
יה ְלחַ ְב ֵר ּ
ְ ּדאַ ְכ ִׁשיל לֵ ּ
יתא ְּכ ְדקָ א
ומאן ְ ּד ִא ְׁש ְּת ַדל ְּבאוֹ ַריְ ָ
יתאַ ּ ,
ישר ְּבאוֹ ַריְ ָ
ְּד ָתנֵינָן ַמאן ְ ּדאָ זִ יל ְּבאוֹ ַרח ֵמ ׁ ַ
יתא
חולָ קָ א ָטבָ א ּ ָת ִדיר ְל ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתיּ ְ .דהַ ִהיא ִמ ָּלה ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
ָאותִ ,אית לֵ ּ
יה ּ
י ּ
ישין
יה ,אַ זְ לָ א וְ ׁ ָשאֲ ָטא ְּב ָע ְל ָמא ,וְ סַ ְ ּלקָ א ְל ֵעי ָּלא .וְ כַ ּ ָמה ִע ָּל ִאין קַ ִ ּד ִׁ
ומ ּ
ְ ּדאַ ּ ִפיק ִמ ּפ ּ ֵ
ישא,
ישר ,וְ ִא ְת ַע ּ ָטר ְּב ִע ְט ָרא קַ ִ ּד ׁ ָ
ִמ ְתחַ ְּב ָראן ְּבהַ ִהיא ִמ ָּלה ,וְ סַ ְ ּלקָ א ְּבאוֹ ַרח ֵמ ׁ ָ
יה ,וְ ִא ְׁש ְּתאַ ב
וְ ִא ְס ּתֲ חֵ י ְּב ַנ ֲה ָרא ְ ּד ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתיְּ ,דנָגִ יד וְ נ ִָפיק ֵמעֵ ֶדן ,וְ ִא ְתקַ ַּבל ּ ֵב ּ
וכ ֵדין נָגִ יד
הוא ַנה ֲָראִ ,אילָ נָא ִע ָּלאָ הְ ּ .
יה ,וְ ִא ְת ַע ּנָג )ס"א ואתנטע( סוֹ ח ֲָרנ ּ
ְּבגַ וִ ּ
ֵיה ְ ּדהַ ּ
הוא ַּבר נ ָׁש ָּכל יוֹ ָמאְּ ,כ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר:
וְ נ ִָפיק נְ הוֹ ָרא ִע ָּלאָ ה וְ ִא ְת ַע ּטָ ר ּ ֵב ּ
יה ְּבהַ ּ
יתא ,וְ לָ א ִא ְׁש ּ ָת ַ ּדל ָּב ּה ְּבאוֹ ַרח ְק ׁשוֹ ט) ,דף פ"ה
ומאן ְ ּדלָ ֵעי )נ"א דיליף( ְּבאוֹ ַריְ ָ
ּ ַ
הוא ִמ ָּלה סַ ְ ּלקָ א ,וְ סָ טֵ י אוֹ ְר ִחין ,וְ לֵ ית ַמאן ְ ּדיִ ְתחַ ָּבר
ובאוֹ ַרח ֵמ ׁ ָ
ע"ב( ּ ְ
ישר .הַ ּ
אֲתרַ .מאן ּגָ ִרים
ָּב ּה ,וְ ֹכ ָּלא ַ ּד ְחיָּין לָ ּה ְלבַ ר ,וְ אָ זִ יל וְ ׁ ָשאט ְּב ָע ְל ָמא וְ לָ א יִ ְׁש ַּכח ַ
הוא ִד ְכ ִתיב וְ ִל ְפנֵי ִעוִ ּר לֹא
יה ֵמאוֹ ַרח ֵמ ׁ ָ
הוא ְ ּדסַ אטֵ י לֵ ּ
לֵ ּ
ישר ,הֲ ָדא ּ
יה הַ אי .הַ ּ
ָ
ְ
את ּ ֵמ ֱאלֹהֶ יך אֲנִ י יְ ָי:
ובגִּ ינֵי ַּכך ְּכ ִתיב ,וְ י ֵָר ָ
ִת ּ ֵתן ִמ ְכ ׁשוֹ לְ ּ .
הוא
יתא ,וְ לָ א אַ ְׁש ַּכח ַמאן ְ ּדיוֹ ִליף לֵ ּ
יאוב ּ ֵתיה ְל ִמ ְל ֵעי ְּבאוֹ ַריְ ָ
ומאן ְ ּד ִת ּ ְ
ּ ַ
יה ,וְ ּ
גומא ְ ּדלָ א י ַָדעָּ .כל ִמ ָּלה
ומ ּגַ ְמ ּגֵ ם ָּב ּהְּ ,בגִ ְמ ּ ָ
יתא ,לָ ֵעי ָּב ּהְ ּ ,
ימותא ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
ִּב ְר ִח ּ ָ
ְ
הוא חַ ֵ ּדי ְּבהַ ִהיא ִמ ָּלה ,וְ קַ ִּביל לָ ּה ,וְ נ ַָטע לָ ּה
ומ ָּלה סַ ְ ּלקָ א ,וְ ּ ְ
ִּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
רון ַע ְרבֵ י
סָ ח ֲָרנ ּ
ידו ֵמ ִא ֵּלין ִמ ִ ּלין ִאילָ נִ ין ַרבְ ְר ִבין ,וְ ִא ְק ּ
הוא ַנחֲלָ א ,וְ ִא ְת ָע ִב ּ
ֵיה ְ ּדהַ ּ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,משלי ה( ְּבאַ הֲבָ ָת ּה ִּת ְׁש ּגֶ ה ָת ִמיד:
נַחַ ל ,הֲ ָדא ּ
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וכ ִתיב
אֲמ ּ ֶת ָךְ ּ .
וְ ָדוִ ד ַמ ְל ָּכא אָ ַמר) ,תהלים פו( הוֹ ֵרנִ י יְ ָי ַ ּד ְר ּ ֶכ ָך אֲ הַ לֵ ְך ַּב ִ
ישוֹ ר ְל ַמ ַען ׁשוֹ ְר ָרי:
ּונְ חֵ נִ י ְּבאֹ ַרח ִמ ׁ

)תהלים כז(

הלכה – הרמב"ם הלכות אישות פרק יב'
)י( כמה מזונות פוסקין לאשה פוסקין לה לחם שתי סעודות בכל יום סעודה בינונית של
כל אדם באותה העיר שאינו לא חולה ולא גרגרן ומאותו מאכל של אנשי אותה העיר
אם חטים חטים ואם שעורים שעורים וכן אורז או דוחן או משאר מינין שנהגו בהן
ופוסקין לה פרפרת לאכול בה הפת כגון קטנית או ירקות וכיוצא בהן ושמן לאכילה
ושמן להדלקת הנר ופירות ומעט יין לשתות אם היה מנהג המקום שישתו הנשים יין
ופוסקין לה שלש סעודות בשבת ובשר או דגים כמנהג המקום ונותן לה בכל שבת
ושבת מעה כסף לצרכיה כגון פרוטה לכבוס או למרחץ וכיוצא בהן:
)יא( במה דברים אמורים בעני שבישראל אבל אם היה עשיר הכל לפי עשרו אפילו היה
ממונו ראוי לעשות לה כמה תבשילי בשר בכל יום כופין אותו ופוסקין לה מזונות כפי
ממונו ואם היה עני ביותר ואינו יכול ליתן לה אפי' לחם שהיא צריכה לו כופין אותו
להוציא ותהיה כתובתה חוב עליו עד שתמצא ידו ויתן:
)יב( בעל שרצה ליתן לאשתו מזונותיה הראויות לה ותהיה אוכלת ושותה לעצמה והוא
אוכל ושותה לעצמו הרשות בידו ובלבד שיאכל עמה מלילי שבת ללילי שבת:
)יג( האשה שפסקו לה מזונות והותירו המותר לבעל היה בעלה כהן אינו נותן לה כל
מזונותיה תרומה מפני שטורח גדול הוא לה לשמרן מדברים המטמאין ולאכלן בטהרה
אלא נותן לה מחצה חולין ומחצה תרומה:

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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