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חק לישראל – פרשת בלק יום ב'
תורה -

במדבר פרק כב'

הֲש ֹב ִתי אֶ ְתכֶ ם ָ ּדבָ ר ַּכאֲ ׁ ֶשר יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה
ינו פֹ ה הַ ַּליְ לָ ה וַ ִׁ
)ח( וַ יּ ֶ
ֹאמר אֲלֵ יהֶ ם ִל ּ
ינו פֹ ה ַהלַּ יְ לָ ה וַ הֲ ִׁש ֹב ִתי אֶ ְתכֶ ם
ש ֵרי מוֹ אָ ב ִעם ִ ּב ְל ָעם) :ח( וַ ּי ֶ
בו ָ ׂ
ֹאמר אֲ לֵ יהֶ ם ִל ּ
אֵ לָ י וַ יּ ְֵׁש ּ
בו ָ ׂ
ָּדבָ ר ַּכאֲ ׁ ֶשר יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֵ לָ י וַ יּ ְֵׁש ּ
יליָא
אֲמר ְלהוֹ ן ִּבית ּו הָ כָ א ְּבלֵ ְ
ש ֵרי מוֹ אָ ב ִעם ִ ּב ְל ָעם) :ח( וַ ַ
וְ אָ ֵתב י ְָתכוֹ ן ּ ִפ ְת ּגָ ָמא ְּכ ָמא ִ ּדי ַמ ִליל יְ ָי ִע ּ ִמי וְ אוֹ ִריכ ּו ַר ְב ְרבֵ י מוֹ אָ ב ִעם ִּב ְל ָעם:
ָשים הָ אֵ ּ ֶלה ִע ּ ָמ ְך) :ט( וַ ָיּבֹא ֱאל ִֹהים אֶ ל
ֹאמר ִמי הָ ֲאנ ִׁ
)ט( וַ ָיּבֹא ֱאל ִֹהים אֶ ל ִּב ְל ָעם וַ יּ ֶ
ְ
קֳדם יְ ָי ְלוָ ת ִּב ְל ָעם וַ א ֲַמר ָמן ּג ְֻב ַר ָ ּיא
ימר ִמן ָ
אֲתא ֵמ ַ
ָשים הָ אֵ ּלֶ ה ִע ּ ָמך) :ט( וַ ָ
ֹאמר ִמי הָ אֲ נ ִׁ
ִ ּב ְל ָעם וַ ּי ֶ
הָ ִא ּ ֵלין ְ ּד ִע ּ ָמ ְך:
)י(

פר ֶמלֶ ְך מוֹ אָ ב ׁ ָשלַ ח אֵ לָ י:
ֹאמר ִּב ְל ָעם אֶ ל הָ ֱאל ִֹהים ָּבלָ ק ּ ֶבן צִ ּ ֹ
וַ יּ ֶ

ִ ּב ְל ָעם אֶ ל הָ ֱאל ִֹהים ָּבלָ ק ּ ֶבן צִ ּפֹר ֶמלֶ ְך מוֹ אָ ב ׁ ָשלַ ח אֵ לָ י:

ֹאמר
)י( וַ יּ ֶ

קֳדם יְ ָי ָּבלָ ק ַּבר צִ ּפוֹ ר
)י( וַ אֲ ַמר ִּב ְל ָעם ָ

ַמ ְל ָּכא ְדמוֹ אָ ב ְׁשלַ ח ְלוָ ִתי:

)יא( ִה ּנֵה הָ ָעם הַ יֹּצֵ א ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם וַ יְ כַ ס אֶ ת ֵעין הָ אָ ֶרץ ַע ּ ָתה ְלכָ ה קָ בָ ה ִ ּלי אֹ תוֹ
גֵר ְׁש ִּתיו) :יא( ִה ּנֵה הָ ָעם הַ יֹּצֵ א ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם וַ יְ כַ ס אֶ ת ֵעין הָ אָ ֶרץ
אוכַ ל ְל ִה ָּלחֶ ם בּ וֹ וְ ַ
אולַ י ּ
ּ
אוכַ ל ְל ִה ּלָ חֶ ם בּ וֹ וְ ג ֵַר ְׁש ִּתיו) :יא( הָ א ַע ּ ָמא ִ ּדי נְ פַ ק ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם וַ חֲפָ א
אולַ י ּ
ַע ּ ָתה ְלכָ ה קָ בָ ה ִ ּלי אֹ תוֹ ּ
ָת ּה ָמ ִאים אֵ יכוּל ְלאַ ּגָ חָ א בֵ ּה ְק ָרב וַ אֲ ָת ֵר ִכ ּנ ֵּה:
יתא לוֹ ט ִלי י ֵ
יָת ֵעין ִׁש ְמ ׁ ָשא ְדאַ ְר ָעא ְּכ ַען ִא ָ

רש"י
)ח( לינו פה הלילה  -אין רוח הקודש שורה
עליו אלא בלילה וכן לכל נביאי אומות
העולם ע"א וכן לבן בחלום הלילה שנאמר
)בראשית לא( ויבא אלהים אל לבן הארמי
בחלום הלילה .כאדם ההולך אצל פלגשו
בהחבא :כאשר ידבר ה' אלי  -אם ימליכני
ללכת עם בני אדם כמותכם אלך עמכם
שמא אין כבודו לתתי להלוך אלא עם שרים
גדולים מכם :וישבו  -לשון עכבה:
)ט( מי האנשים האלה עמך  -להטעותו בא
)ר"ל ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בם
ופושעים יכשלו בם כוונת הש"י שאמר מי
האנשים היתה לטובה ליכנס עמו בדברים

נביא

כמ"ש רש"י בפ' בראשית בתיבה איכה .אך
בא לבלעם לטעות כי הוא טעה( אמר
פעמים שאין הכל גלוי לפניו אין דעתו שוה
עליו אף אני אראה עת שאוכל לקלל ולא
יבין:
)י( בלק בן צפור וגו'  -אף על פי שאיני
חשוב בעיניך חשוב אני בעיני המלכים:
)יא( קבה לי ) -במדבר רבה( זו קשה מארה
לי שהוא נוקב ומפרש :וגרשתיו ) -שם( מן
העולם ובלק לא אמר אלא ואגרשנו מן הארץ
איני מבקש אלא להסיעם מעלי ובלעם היה
שונאם יותר מבלק:

– מיכה פרק ה' יב'-יד' פרק ו' א'

יך ִמ ִ ּק ְר ּ ֶב ָך וְ לֹא ִת ְׁש ּ ַתחֲוֶ ה עוֹ ד ְל ַמעֲ ֵ ׂשה י ֶָד ָ
ומ ֵ ּצבוֹ ֶת ָ
וְ ִה ְכ ַר ִּתי ְפ ִסילֶ ָ
יך:
יך ּ ַ

)יב(
ואשיצי צלמי עממיא וקמתהון מבינך ולא תשתעביד עוד לעובדי ידך:

יך ִמ ִּק ְר ּ ֶב ָך וְ ִה ְׁש ַמ ְד ִּתי ָע ֶר ָ
יר ָ
יך:
וְ נ ַָת ְׁש ִּתי אֲ ׁ ֵש ֶ

)יג(
בעלי דבבך:

)יג( ואעקר שתילי עממיא מבינך ואשיצי

עו:
ובחֵ ָמה נָקָ ם אֶ ת הַ ּגוֹ יִ ם ׁ ֶ
יתי ְּבאַ ף ּ ְ
וְ ָעשִׂ ִ
אֲשר לֹא ׁ ָש ֵמ ּ

)יד(
ית פורענות דין מן עממיא דלא קבילו אולפן אוריתא:

)יב(

)יד( ואעביד ברגז ובחימא
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חק לישראל – פרשת בלק יום ב'
קום ִריב אֶ ת הֶ הָ ִרים וְ ִת ְׁש ַמ ְענָה הַ גְּ בָ עוֹ ת
עו נָא אֵ ת ׁ ֶ
אֲשר יְ הֹוָ ה אֹ ֵמר ּ
)א( ִׁש ְמ ּ
ָ
קוֹ לֶ ך) :א( שמעו כען ית דיי אמר קום דון עם טוריא וישמען רמתא קלך:
רש"י
)יג( והשמדתי עריך  -ואשיצי בעלי דבבך וכן
)ישעיה יד( ומלאו פני תבל ערים וכן )שמואל
א כח( ויהי עריך:

כתובים

)א( את ההרים  -את האבות .הגבעות -
האמהות:

 -תהילים פרק מג' ה' פרק מד' א'-ג'

נו
הֱמי ָעלָ י הוֹ ִח ִ
ומה ּ ֶת ִ
)ה( ַמה ִּת ְׁש ּתוֹ ח ֲִחי נ ְַפ ִׁשי ּ ַ
ילי לֵ אל ִֹהים ִּכי עוֹ ד אוֹ ֶד ּ ּ
יְ ׁש ּועֹת ּ ָ
פנַי וֵאלֹהָ י) :ה( מה תתמככין נפשי ומה תרגשי עלי אוריכי לאלהא ארום תוב אשבחניה
בפורקניה דמן קדמוי די הוא אלהי:

)א( לַ ְמ ַנ ֵ ּצחַ ִל ְבנֵי ק ַֹרח ַמשְׂ ִּכיל:
ימי קֶ ֶדם:
ימיהֶ ם ִּב ֵ
נו ּפ ַֹעל ּ ָפ ַע ְל ּ ָת ִב ֵ
רו לָ ּ
ינו ִס ּ ְפ ּ
נו אֲבוֹ ֵת ּ
ֵינו ׁ ָש ַמ ְע ּ
)ב( אֱ ל ִֹהים ְּבאָ זְ נ ּ
)א( לשבחא לדוד על ידיהון דבני קרח שכלא טבא:

)ב( יי באודננא שמענא אבהתנא אשתעיו לנא עובדא דעבדתא בימיהון ביומיא די מלקדמין:

אַ ּ ָתה י ְָד ָך ּגוֹ יִ ם הוֹ ַר ְׁש ּ ָת וַ ִּת ּ ָט ֵעם ּ ָת ַרע ְלאֻ ּ ִמים וַ ְּת ׁ ַש ְ ּלחֵ ם:

)ג(
עמיא כנענאי תרכתא ונצבתנון לבית ישראל בארעהון תברת עמיא ופסדתנון:

)ג( אנת בידא דגבורתך

רש"י
)ב( באזנינו שמענו  -מכאן אתה למד שהיו
מדברים בני קרח בשביל דורות הללו הבאים
אחריהם שאילו בשביל עצמם לא היה להם
לומר אבותינו ספרו לנו שהרי הם עצמם ראו
נסי המדבר והים והירדן ומלחמות יהושע כך

משנה

מפורש באגדת תהלים:
)ג( תרע לאומים  -הרעות לשבעה אומות
גדולות ושילחתם מפנינו ואתה בידך כחך
הורשתם מתוך ארצם ותטעם לאבותינו
בתוכה:

 -פסחים פרק ו'

חוי ְק ָרבָ יו
יטתוֹ ּוזְ ִריקַ ת ָ ּדמוֹ ּ ִ
)א( אֵ לּ ּו ְדבָ ִרים ַּב ּ ֶפסַ ח ּדוֹ ִחין אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבתְׁ ,ש ִח ָ
ומ ּ
הֲדחַ ת ְק ָרבָ יו אֵ ינָן ּדוֹ ִחין אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת .הַ ְר ָּכבָ תוֹ
וְ הֶ ְקטֵ ר חֲלָ בָ יו ,אֲבָ ל צְ ִליָּתוֹ וַ ָ
יעזֶר
אֱל ֶ
חום ,וַ ח ֲִתיכַ ת י ַַּב ְל ּתוֹ  ,אֵ ין ּדוֹ ִחין אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבתַ .ר ִּבי ִ
חוץ לַ ְּת ּ
וַ הֲ בָ אָ תוֹ ִמ ּ
אוֹ ֵמרּ ,דוֹ ִחין:
רע"ב ) -א( אלו דברים בפסח דוחין את
השבת  -פסח דוחה את השבת ,דנאמר
מועדו בפסח )במדבר ט( ויעשו בני ישראל
את הפסח במועדו ,ונאמר מועדו בתמיד )שם
כח( תשמרו להקריב לי במועדו ,מה מועדו
האמור בתמיד דוחה את השבת שנאמר על

עולת התמיד ,אף מועדו האמור בפסח דוחה
את השבת :שחיטתו וזריקת דמו  -אי אפשר
לעשותן בלילה דכתיב )ויקרא ז( ביום צוותו
להקריב ,ביום ולא בלילה :מחוי  -קינוח,
כמו אכלה ומחתיה פיה )משלי ל( מחוי קרביו
דוחין את השבת ,שלא יסריחו :צלייתו והדחת
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חק לישראל – פרשת בלק יום ב'
קרביו אינן דוחין  -דאפשר משתחשך:
הרכבתו  -על כתפו להביאו דרך רשות
הרבים לעזרה אע"פ שאין בו אלא איסור
שבות ,שהחי נושא את עצמו ,אין דוחה ,דהוה
ליה למעבדה מאתמול .וכן הבאתו מחוץ
לתחום ,וחתיכת יבלתו של קרבן פסח להסיר
מומו ,אע"פ שאין בו אלא איסור שבות,
שחותכה בשיניו או בידו ,אינן דוחים .והא

דתנן בשלהי ערובין חותכין יבלת במקדש,
ההיא ביבשה דמפרך פרכא ,ומתניתין דהכא
בלחה .ואע"פ דכשחותכה בשיניו או בידו
כלאחר יד הוא ,אפילו הכי אסור בלחה דהוה
ליה למעבדה מאתמול :ר' אליעזר אומר
דוחין  -דסבר מכשירי מצוה דוחים את
השבת ,במסכת שבת:

יטה ׁ ֶש ִהיא ִמ ּ ׁש ּום ְמלָ אכָ ה
הואָ ,מה ִאם ְׁש ִח ָ
)ב( אָ ַמר ַר ִּבי א ֱִל ֶ
יעזֶר ,וַ הֲ לֹא ִדין ּ
חו אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת .אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי
בות לֹא יִ ְד ּ
ּדוֹ חָ ה אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת ,אֵ לּ ּו ׁ ֶשהֵ ן ִמ ּ ׁש ּום ְׁש ּ
בות.
רו בוֹ ִמ ּ ׁש ּום ְׁש ּ
ירו בוֹ ִמ ּ ׁש ּום ְמלָ אכָ ה ,וְ אָ ְס ּ
יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ,יוֹ ם טוֹ ב יוֹ ִכיחַ ֶ ׁ ,ש ִה ִּת ּ
יעזֶרַ ,מה זֶּה ,יְ הוֹ ׁ ֻש ַעָ ,מה ְראָ יָה ְר ׁש ּות לַ ּ ִמצְ וָ ה .הֵ ִׁשיב ַר ִּבי
אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי א ֱִל ֶ
בות וְ אֵ ינ ָּה ּדוֹ חָ ה אֶ ת
עֲ ִקיבָ א וְ אָ ַמר ,הַ זָּאָ ה תוֹ ִכיחַ ֶ ׁ ,ש ִהיא ִמצְ וָ ה וְ ִהיא ִמ ּ ׁש ּום ְׁש ּ
הַ ּ ׁ ַש ָּבת .אַ ף אַ ּ ָתה אַ ל ִּת ְת ָמ ּה ַעל אֵ לּ ּוֶ ׁ ,שאַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהֵ ן ִמצְ וָ ה וְ הֵ ן ִמ ּ ׁש ּום
ומה ִאם
יעזֶר ,וְ ָעלֶ יהָ אֲ נִ י ָדןָ ּ ,
חו אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת .אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי א ֱִל ֶ
בות ,לֹא יִ ְד ּ
ְׁש ּ
בות,
ְׁש ִח ָ
יטה ׁ ֶש ִהיא ִמ ּ ׁש ּום ְמלָ אכָ הּ ,דוֹ חָ ה אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת .הַ זָּאָ ה ׁ ֶש ִהיא ִמ ּ ׁש ּום ְׁש ּ
אֵ ינוֹ ִדין ׁ ֶש ּדוֹ חָ ה אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת .אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א ,אוֹ ִחלּ ּוףָ ,מה ִאם הַ זָּאָ ה
יטה ׁ ֶש ִהיא ִמ ּ ׁש ּום ְמלָ אכָ ה,
בות ,אֵ ינָהּ ּדוֹ חָ ה אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבתְׁ .ש ִח ָ
ׁ ֶש ִהיא ִמ ּ ׁש ּום ְׁש ּ
אֵ ינוֹ ִדין ׁ ֶשלּ ֹא ִת ְדחֶ ה אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת .אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי א ֱִליעֶ זֶר ,עֲ ִקיבָ אָ ,עקַ ְר ּ ָת ַמה
תוב ַּב ּתוֹ ָרהֵּ ) ,בין הָ ַע ְר ַּביִ ם(ְּ ,במוֹ עֲ דוֹ )במדבר ט( ֵּבין ַּבחֹל ּ ֵבין ַּב ּ ׁ ַש ָּבת.
ּ ׁ ֶש ָּכ ּ
אַ ַמר לוֹ ַ ,ר ִּבי ,הָ בֵ א ִלי מוֹ ֵעד לָ אֵ לּ ּו ַּכ ּמוֹ ֵעד לַ ּ ְׁש ִחיטָ הְּ .כלָ ל אָ ַמר ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א,
יטה
ָּכל ְמלָ אכָ ה ׁ ֶשאֶ ְפ ׁ ָשר לַ עֲ שׂ וֹ ָת ּה ֵמעֶ ֶרב ׁ ַש ָּבת ,אֵ ינ ָּה ּדוֹ חָ ה אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבתְׁ .שחִ ָ
ׁ ֶש ִאי אֶ ְפ ׁ ָשר לַ עֲ שׂ וֹ ָת ּה ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבתּ ,דוֹ חָ ה אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת:
רע"ב ) -ב( שחיטה שהיא  -אסורה בחולין
בשבת משום איסור מלאכה גמורה אף על פי
כן דוחה את השבת בפסח :אלו שהם משום
שבות לא ידחו  -בתמיהה :יום טוב יוכיח -
שהתירו בו שחיטה ובישול שהוא אב מלאכה
ומותרין להדיוט ,ואסרו בו להביא דבר מחוץ
לתחום ולאכלו ,הואיל והיה אפשר לו
מאתמול ואף על גב דתחומין מדרבנן :מה
ראיה רשות למצוה  -אכילת הדיוט רשות
היא ,וצורך גבוה מצוה היא ,ואם העמידו
חכמים איסור שבות שלהן במקום רשות,
יעמידוהו אף במקום מצוה .ור' יהושע סבר
כל שמחת יום טוב מצוה היא ואפילו הכי
אינו דוחה שבות :הזאה תוכיח שהיא מצוה -
בטמא מה שחל שביעי שלו להיות בשבת

ערב הפסח ,שאם לא יזה לא יעשה פסחו,
ואפילו הכי אינו דוחה דהכי קים ליה לר'
עקיבא דלא דחיא .והזאה שבות היא דמחזי
כמאן דמתקן גברא :ועליה אני דן  -וגם על
ההזאה אני חולק ואומר שתדחה ולא יעכבהו
מפסח ,מקל וחומר זה בעצמו :אמר לו רבי
עקיבא או חלוף  -או אני אחליף את הדין.
דפשיטא ליה דהזאה מעכבא וילפינן בקל
וחומר מינה לשחיטה ]שתעכב[ :במועדו -
ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו )במדבר
ט( :הבא לי מועד לאלו  -שיהא להם זמן
קבוע ,כמו שקבע לשחיטה ,הלכך כיון שלא
קבע להם זמן ומצי למעבד מאתמול ,לא
דחיא ,והזאה נמי לאו מגופיה דפסח היא
ולא כתיב ביה במועדו .והלכה כרבי עקיבא:
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ובזְ ַמן
ובמֻ ָעטִ ּ .
הוא בָ א ַּבחֹל ְּב ָטהֳ ָרה ּ ְ
)ג( אֵ ָ
ימ ַתי ֵמ ִביא חֲגִ יגָ ה ִע ּמוֹ ִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ּ
יאין ִע ּמוֹ חֲגִ יגָ ה:
ובטֻ ְמאָ ה ,אֵ ין ְמ ִב ִ
תב ְמ ֻר ּ ֶבה ּ ְ
הוא בָ א ַּב ּ ׁ ַש ָּב ִּ
ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -ג( אימתי מביא חגיגה עמו -
עם הפסח בארבעה עשר בניסן :בזמן שהוא
בא בחול ובטהרה  -דאע"ג דפסח דחי שבת
וטומאה ,חגיגה לא דחיא שבת :ובמועט -
שהיה פסח מועט לאכילת בני חבורה,

ואוכלין החגיגה תחלה כדי שיהיה הפסח גמר
שביעתן :במרובה  -שהיתה החבורה מועטת
ודי להן בפסח לבדו :ובטומאה  -שרוב צבור
טמאין ,אין מביאין עמו חגיגה ,שחגיגת יום
ארבעה עשר רשות היא ולא חובה:

ומן הָ ִעזִ ּיםִ ,מן
)ד( חֲגִ יגָ ה הָ יְ ָתה בָ אָ ה ִמן הַ ּצֹאןִ ,מן הַ ָּבקָ רִ ,מן הַ ְּכבָ שִׂ ים ּ ִ
ומן הַ נְּ קֵ בוֹ ת .וְ ֶנאֱכֶ לֶ ת ִל ְׁשנֵי י ִָמים וְ לַ יְ לָ ה אֶ חָ ד:
הַ זְ ּכָ ִרים ּ ִ
רע"ב ) -ד( מן הבקר  -מה שאין כן בפסח
שאינו בא לא מן הבקר ולא מן הנקבות:

ושאָ ר ָּכל הַ זְ ּבָ ִחים
)ה( הַ ּ ֶפסַ ח ׁ ֶש ּ ְׁשחָ טוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁשמוֹ בַ ּ ׁ ַש ָּבת ,חַ ּיָב ָעלָ יו חַ ּ ָטאתְׁ ּ .
יעזֶר ְמחַ יֵּב
אֱל ֶ
אויִ ין הֵ ןַ ,ר ִּבי ִ
אויִ ין ,חַ יָּב .וְ ִאם ְר ּ
ׁ ֶש ּ ְׁשחָ ָטן ְל ׁ ֵשם ּ ֶפסַ חִ ,אם אֵ ינָן ְר ּ
הוא מֻ ּ ָתר
חַ ּ ָטאת ,וְ ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ּפוֹ טֵ ר .אָ ַמר ַר ִּבי א ֱִל ֶ
יעזֶרָ ,מה ִאם הַ ּ ֶפסַ ח ׁ ֶש ּ
סורין ִל ְׁש ָמןְּ ,כ ׁ ֶש ּ ִׁש ּנָה אֶ ת ְׁש ָמן,
ִל ְׁשמוֹ ְּ ,כ ׁ ֶש ּ ִׁש ּנָה אֶ ת ְׁשמוֹ  ,חַ יָּב .זְ בָ ִחים ׁ ֶשהֵ ן אֲ ּ ִ
ָהו
אֵ ינוֹ ִדין ׁ ֶשיְ ּהֵ א חַ יָּב .אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ,לֹאִ ,אם אָ ַמ ְר ּ ָת ַּב ּ ֶפסַ ח ׁ ֶש ּ ִׁש ּנ ּ
יעזֶר,
אֱל ֶ
ִ
ֹאמר ַּבזְ ּבָ ִחים ׁ ֶש ּ ִׁש ּנָן ְל ָדבָ ר הַ ּמֻ ּ ָתר .אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי
סורּ ,ת ַ
ְל ָדבָ ר אָ ּ
יחוֶ ׁ ,שהֵ ן מֻ ּ ָת ִרין ִל ְׁש ָמן ,וְ הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט ִל ְׁש ָמן ,חַ יָּב .אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי
אֵ ּ ֵ
מורי צִ בּ ּור יוֹ ִכ ּ
ֹאמר ַּב ּ ֶפסַ ח ׁ ֶשאֵ ין
מורי צִ בּ ּור ׁ ֶשיּ ֶׁש לָ הֶ ן ִקצְ בָ הּ ,ת ַ
יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ,לֹאִ ,אם אָ ַמ ְר ּ ָת ְּבאֵ ּ ֵ
טור:
לוֹ ִקצְ בָ הַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ,אַ ף הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט ְל ׁ ֵשם אֵ ּ ֵ
מורי צִ בּ ּורָ ּ ,פ ּ
רע"ב ) -ה( הפסח ששחטו שלא לשמו -
בארבעה עשר שחל להיות בשבת ,וסבור כשם
שמותר לשמו כך מותר שלא לשמו :חייב
חטאת  -שחלל שבת בשוגג :אם אינן ראויין
 לפסח ,כגון עגל או איל בן שתי שנים אונקבה .חייב עליו חטאת אם נתעלמה ממנו
שבת או סבור שמותר לשחוט זבחים אחרים
לשם פסח בשבת ,דהאי לאו טועה בדבר
מצוה ,דהכל יודעים שאין זה כשר לפסח:
ואם ראויין הן  -כגון זה בן שנה של שלמים
ששחטו לשם פסח ,דמתוך שהוא טרוד ובהול
לשחוט פסחו טעה בדבר זה ולא נזכר
שהקדישו לזבח אחר :ר' אליעזר מחייב
חטאת  -אע"פ שטעה בדבר מצוה :ורבי
יהושע פוטר  -דקסבר טעה בדבר מצוה
ועשה מצוה כל דהו פטור מחיוב חטאת
שבה ,וזה עשה מצוה שהקריב קרבן ,דכל
הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים ,ואף

הנשחטים לשם פסח מכשיר להו ר' יהושע
בפרק תמיד נשחט :מה אם הפסח  -שמותר
לשחטו בשבת לשמו ,שינה את שמו אודית
מיהא דחייב חטאת כדקתני לעיל :ששינהו
לדבר האסור  -ששחטו לשם קרבנות אחרים
שאסורים לשחטן בשבת :ששינהו לדבר
המותר  -ששוחטו לשם דבר המותר לשחטו
בשבת :אימורי צבור  -קרבנות האמורים
בצבור בשבת כגון תמידים ומוספין יוכיחו
שמותרים לשחטן לשמן ,והשוחט שאר זבחים
לשמן בשבת חייב :שיש להן קצבה  -שאינו
רואה אחרים עסוקין בשחיטתו ,וכיון שנשחט
התמיד יודע הוא שאין צריך לשחוט עוד,
הלכך אין זה טועה אלא שוגג דלא היה לו
לטעות בדבר :תאמר בפסח שאין לו קצבה
 דהכל צריכין לכך והרי הוא רואה אחריםהרבה עסוקים בכך וטרוד הוא להתעסק
במצוה .ואפילו שחט הוא פסח כבר ומצא
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זבח זה עומד בעזרה וכסבור שהוא פסח
ושחטו לשם מי שהוא ,טועה בדבר מצוה
הוא :ר' מאיר אומר  -השוחט בשבת זבחים

אחרים כל ימות השנה לשם אמורי צבור
פטור .והלכה כר' יהושע ואין הלכה כר'
מאיר:

נויָיו ,לָ עֲ ֵר ִלין וְ לַ ְּט ֵמ ִאין ,חַ יָּבְ .לאוֹ ְכלָ יו
)ו( ְׁשחָ טוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ְלאוֹ ְכלָ יו וְ ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְמ ּ
מולין וְ לָ עֲ ֵר ִלין ,לַ ְּטהוֹ ִרים
נויָיו ,לַ ּ ּ ִ
נויָיו וְ ׁ ֶשלֹא ִל ְמ ּ
וְ ׁ ֶשלּ ֹא ְלאוֹ ְכלָ יוִ ,ל ְמ ּ
נִמצָ א ְט ֵרפָ ה בַ ּ ֵס ֶתר,
מום ,חַ יָּבְׁ .שחָ טוֹ וְ ְ
טורְׁ .שחָ טוֹ וְ ְ
נִמצָ א בַ ַעל ּ
וְ לַ ְּט ֵמ ִאיםָ ּ ,פ ּ
טור,
אוָ ּ ,פ ּ
תו אוֹ ׁ ֶשנִּ ְט ְמ ּ
כו הַ ְּב ָע ִלים אֶ ת י ָָדם ,אוֹ ׁ ֶש ּ ֵמ ּ
טורְׁ .שחָ טוֹ וְ נוֹ ַדע ׁ ֶש ּ ָמ ְׁש ּ
ּ ָפ ּ
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ ׁ ָשחַ ט ִּב ְר ׁש ּות:
רע"ב ) -ו( לאוכליו ושלא לאוכליו פטור
וכו'  -דהא פסח כשר הוא ,דאמרינן פרק
תמיד נשחט דהשוחט לפסולים ולכשרים לא
פסל :שחטו ונמצא בעל מום חייב  -דשוגג
הוא ולא אנוס שהיה לו ]לבקרו[ :שמשכו

גמרא

הבעלים את דים  -ממנו קודם שחיטה ונמנו
על אחר :או שמתו או שנטמאו  -דעכשיו
לא נתנה שבת לדחות אצלם :פטור  -שאנוס
הוא ,דלא היה יודע שכך הוא ולא היה לו
לבדוק על כך:

 -פסחים דף סח' ע"ב

אמר רבי אליעזר ומה אם שחיטה וכו' :רבי יהושע לטעמיה דאמר שמחת
יום טוב נמי מצוה היא דתניא רבי אליעזר אומר אין לו לאדם ביום טוב
אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה רבי יהושע אומר חלקהו חציו
לאכילה ושתיה וחציו לבית המדרש ואמר רבי יוחנן ושניהם מקרא אחד
דרשו כתוב אחד אומר עצרת לה' אלהיך וכתוב אחד אומר עצרת תהיה
לכם רבי אליעזר סבר או כולו לה' או כולו לכם ורבי יהושע סבר חלקהו
חציו לה' וחציו לכם) :עב"ם סימן( אמר רבי אלעזר הכל מודים בעצרת
דבעינן נמי לכם מאי טעמא יום שניתנה בו תורה הוא אמר רבה הכל
מודים בשבת דבעינן נמי לכם מאי טעמא וקראת לשבת ענג אמר רב יוסף
הכל מודים בפורים דבעינן נמי לכם מאי טעמא ימי משתה ושמחה כתיב
ביה מר בריה דרבינא כולה שתא הוה יתיב בתעניתא לבר מעצרתא
ופוריא ומעלי יומא דכיפורי עצרת יום שניתנה בו תורה פוריא ימי משתה
ושמחה כתיב מעלי יומא דכיפורי דתני חייא בר רב מדפתי ועניתם את
נפשתיכם בתשעה לחדש וכי בתשעה )הם( מתענין והלא בעשירי מתענין
אלא לומר לך כל האוכל ושותה בתשעה בו מעלה עליו הכתוב כאילו
מתענה תשיעי ועשירי רב יוסף ביומא דעצרתא אמר עבדי לי עגלא תלתא
אמר אי לא האי יומא דקא גרים כמה יוסף איכא בשוקא רב ששת כל
תלתין יומין מהדר ליה תלמודיה ותלי וקאי בעיברא דדשא ואמר חדאי
נפשאי חדאי נפשאי לך קראי לך תנאי איני והאמר רבי אלעזר אילמלא
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תורה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חקות
שמים וארץ לא שמתי מעיקרא כי עביד איניש אדעתא דנפשיה קא עביד
אמר רב אשי ולמאי דקאמר רבי אליעזר נמי יום טוב רשות אית ליה
פירכא ומה יום טוב שהתיר בו מלאכה של רשות לא התיר שבות שעמה
שבת שלא התיר בה אלא מלאכה של מצוה אינו דין שלא תתיר שבות
שעמה ורבי אליעזר שבות דמצוה עדיף ליה:
רש"י על הגמרא
דבעינן נמי לכם  -שישמח בו במאכל
ומשתה ,להראות שנוח ומקובל יום זה
לישראל שנתנה תורה בו :כל האוכל ושותה
כו'  -בפרק בתרא דיומא מוקמינן להא
דרשא אליבא דמאן דאמר אין אדם מוזהר
על תוספת עינוי להתחיל ולהתענות מבעוד
יום ,ואפילו למאן דאית ליה מוסיפין מחול
על קודש מקרא אחרינא נפקא ליה מבחריש
ובקציר תשבות ,הילכך ,כי אתא האי בתשעה
להכי אתא והכי קאמר מה שאתם עושים
בתשעה דהיינו אכילה ושתיה אני קורא עינוי:
תילתא  -שלישי לבטן ,ומובחר הוא :עבדי לי
 היה מצוה לאנשי ביתו להכין לו סעודה:אי לאו האי יומא  -שלמדתי תורה
ונתרוממתי הרי אנשים הרבה בשוק ששמן
יוסף ,ומה ביני לבינם :ותלי  -נשען :חדאי
נפשאי  -שמחי נפשי :לך קראי לך תנאי -
בשבילך ולצורכך שניתי וקריתי :איני  -וכי

זוהר

אין הנאה בתלמוד תורה אלא ללומדיה לבדם
אם לא בריתי של יומם ולילה ,דהיינו תלמוד
תורה ,שכתוב בו )יהושע א( והגית בו יומם
ולילה :אית ליה פירכא  -למילתיה ,דאמר
מלאכת מצוה דוחה כל שכן שבות דמצוה
שפיר מהדר ליה ר' יהושע יום טוב יוכיח
מקל וחומר ,ומה שמחת יום טוב שהיא רשות
והתרתה בו משום מלאכה לא התרתה בו
משום שבות ,שבת ,שלא התרתה בה אלא
מלאכת מצוה כגון שחיטת קרבנות צבור אינו
דין שלא תתיר שבות ,אפילו של מצוה :ור'
אליעזר  -אמר לך האי לאו קל וחומר הוא,
דשבות מצוה עדיפא משבות דרשות ,הלכך,
יום טוב דשמחתו רשות גזרו על שבות שלה,
אבל שבת ,דדחיית מלאכה שבו משום מצוה
היא לא גזרו חכמים בה על השבות לדחות
את המצוה:

– בלק דף קצה' ע"ב

סור
ישאּ ְ .דהָ א ּ ָתנֵינָן ,אָ ּ
ימית יְ ַדי ִּבצְ לּ וֹ ְלקַ ּ ֵמי ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
אָ ַמר ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָרֲ ,א ֵר ִ
יה.
ֲנונִ ים ְל ָמ ֵר ּ
ילאַּ ,בר ְּבצַ לּ ּוְ ּ ,
יה ְלבַ ר נ ָׁש ְלאַ ְר ָמא יְ דוֹ י ְל ֵע ָּ
לֵ ּ
וב ִב ְר ָּכאן וְ ַתח ּ
ימית יְ ַדי
ומ ּ ַת ְרגְּ ִמינָןֲ ,א ֵר ִ
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,בראשית יד( הֲ ִרימוֹ ִתי י ִָדי אֶ ל יְ ָי אֵ ל ֶע ְליוֹ ןְ ּ ,
הו .וְ הַ ְׁש ּ ָתא ֲאנָא הָ ִכי עֲ ִב ְידנָא.
ִּבצְ לּ וֹ ּ ְ ,דהָ א אֶ צְ ְּב ָעאן ְ ּדי ִָדין ִמ ִ ּלין ִע ָּל ִאין ִאית ְּב ּ
עותא,
יה ,וְ ָע ִביד ּגַ ְר ֵמיהּ ִּב ְר ּ ָ
אר ּ
אֲמינָא ְ ּדכָ ל ַמאן ְ ּד ִא ֵּלין אַ ְר ַּבע יְ סַ ֵ ּדר קַ ּ ֵמי ָמ ֵ
וַ ֵ
יה ְּב ֵריקָ ַנ ּיָא:
קונָא ָ ּדא לָ א ּ ֵתהָ ַדר צְ לוֹ ֵת ּ
ָאותְּ ,ב ִת ּ ּ
קונָא ָ ּדא ַּכ ְ ּדקָ א י ּ
ְּב ִת ּ ּ
תוש ְּבחָ ן
יה .וְ ָדא ְּב ּ ְׁ
ולז ּ ְַמ ָרא קַ ּ ֵמ ּ
יהְ ּ ,
אר ּ
יתא ֶעבֶ דְ ,לסַ ְ ּד ָרא ְׁשבָ חָ א קַ ּ ֵמי ָמ ֵ
ְּבקַ ְד ִמ ָ
יהו ַע ְב ָ ּדא ְ ּד ִס ֵ ּדר
ולבָ ַתר ֶעבֶ דְ ,לבָ ַתר ְ ּדצַ ֵּלי צְ לוֹ ָתא ַ ּדעֲ ִמ ָ
ְ ּדקַ ּ ֵמי צְ לוֹ ָתאְ ּ .
ידהִ ,א ּ
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חק לישראל – פרשת בלק יום ב'
יה ,וְ ַעל ָ ּדא
יה ,וְ אָ זִ יל לֵ ּ
ולבָ ַתר ֶעבֶ דְ ,לבָ ַתר ְ ּדצַ ֵּלי ָּכל צְ לוֹ ֵת ּ
יהְ ּ .
אר ּ
צְ לוֹ ָתא ְ ּד ָמ ֵ
ָ
יה ִּבצְ לוֹ ָתא ָ ּדא ֶעבֶ דּ ִ .ד ְכ ִּתיב הוֹ ׁ ַשע ַע ְב ְ ּדך אַ ּ ָתה
ָ ּדוִ ד ְּתלַ ת זִ ְמנִ ין עֲ בַ ד ּגַ ְר ֵמ ּ
ָ
ָ
וכ ִתיב )תהלים פו( ְּתנָה עֻ זְ ּך ְל ַע ְב ֶ ּדך .הָ א ְּתלַ ת זִ ְמנִ ין,
ֱאלֹהַ יׂ ַ .ש ּ ֵמחַ נֶפֶ ׁש ַע ְב ֶ ּד ָךְ ּ .
ִאצְ ְט ִר ְ
יה ֶעבֶ ד:
יך ְל ׁ ַשוָ ּאָ ה ּגַ ְר ֵמ ּ
ינו
דושת ְׁש ֵמ ּ
יהו ַעל ְק ּ ׁ ַ
ְלבָ ַתר ְל ׁ ַשוָ ּ אָ ה ּגַ ְר ֵמ ּ
יה ,וְ הַ יְ ּ
ינון ְ ּד ַמ ְס ֵרי נ ְַפ ׁ ַשיְ ּ
יה ּגוֹ ִא ּ ּ
יה ְּבהַ אי ְק ָראִ ,א ְתח ֲִׁשיב
עות ּ
חודא ִ ּד ְׁש ַמע יִ שְׂ ָראֵ לּ ְ ,דכָ ל ַמאן ְ ּד ׁ ַשוִ ּי הָ ִכי ְר ּ ֵ
ְּביִ ּ ָ
יה:
דושת ְׁש ֵמ ּ
יה ַעל ְק ּ ּ ׁ ַ
יה ְּכ ִאלּ ּו ָמסַ ר נ ְַפ ׁ ֵש ּ
לֵ ּ
יה ָענִ יְּ ,בזִ ְמנָא ְ ּד ָעאל וְ ַד ִפיק ָ ּד ִׁשין ְ ּדרוֹ ֵמי ְמרוֹ ִמיםַּ ,כד
ְלבָ ַתר ְל ׁ ַשוָ ּאָ ה ּגַ ְר ֵמ ּ
ידהָ ּ ,ת ִביר
אולָ ה ִל ְת ִפ ָּלהְ .ל ֶמהֱוִ י ִּבצְ לוֹ ָתא ַ ּדעֲ ִמ ָ
ֶ
אָ ַמר
אֱמת וְ ַי ִּציב) ,וסמיך( גְּ ּ
ירו ְ ּד ִל ָּבא,
עות ּ
ול ׁ ַשוָ ּאָ ה ְר ּ ֵ
ומ ְס ְּכנָאְ ּ .
ִל ָּבאַ ,ענְ יָא ּ ִ
יהְ ,ל ִא ְת ַּכ ְ ּללָ א ּגוֹ ִמ ְס ְּכנֵיִּ ,ב ְת ִב ּ
יכו ְ ּדנ ְַפ ׁ ָשא:
ִּב ְמ ִא ּ
ְלבָ ַתר ְל ׁ ַשוָ ּאָ ה ּגַ ְר ֵמיהּ ּגוֹ ח ֲִס ִידיםְּ ,ב ׁשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ָּלהְ ,לפָ ְר ׁ ָשא חֶ ְטאוֹ יְּ .דהָ ִכי
ִאצְ ְט ִר ְ
וטה ְלקַ ְּבלָ א
ימינָאּ ִ ,ד ְפ ׁש ּ ָ
יך י ִָחיד ְּב ׁשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ָּלהְּ ,בגִ ין ְל ִא ְת ַ ּד ְּבקָ א ִּב ִ
וכ ֵדין ִא ְק ֵרי חָ ִסיד ,הָ א אַ ְר ַּבע ִא ֵּלין ְּכ ְדקָ א יֵאוֹ ת:
ינון ְ ּד ָת ִביןְ ּ ,
ְל ִא ּ ּ
ְ
יהו ֶעבֶ ד,
הוא ְ ּדקָ א ִאצְ ְט ִריך ְלכַ ְללָ א לוֹ ן ,וְ הַ אי ִא ּ
ַמאן ָּכ ִליל ְלכָ ל הָ נֵי ,הַ ּ
יהו
ינון ִּב ְתלַ ת ּ ּ ְ
הו חַ ד .וְ ָעלַ יְ ּ
דוכ ִּתין ,וְ כֻ ְ ּל ּ
ְּדאַ ְכ ִליל ְלכָ ל ְׁשאָ רְּ .תלַ ת ַע ְב ִ ּדין ִא ּ ּ
ינון אַ ח ֲָרנִ ין.
ְּכ ִתיבִ ,ה ּנֵה ְכ ֵעינֵי עֲ בָ ִדים אֶ ל יַד אֲדוֹ נֵיהֶ ם וְ גוֹ 'ֵ ּ .בין ֶעבֶ ד ְל ֶעבֶ ד ִא ּ ּ
חודא
יה ְל ִמ ְמסַ ר נַפְ ׁ ֵשיהּ ַעל יִ ּ ָ
ּ ֵבין עֶ בֶ ד קַ ְד ָמאָ הְ ,ל ֶעבֶ ד ִּתנְ יָינָאִ ,אית לֵ ּ
ול ׁ ַשוָ ּ אָ ה
ידהְ ּ ,
ומ ְס ְּכנָא ִּבצְ לוֹ ָתא ַ ּדעֲ ִמ ָ
יה ָענִ י ּ ִ
ול ׁ ַשוָ ּאָ ה ּגַ ְר ֵמ ּ
יהְ ּ ,
דושת ְׁש ֵמ ּ
ִ ּד ְק ּ ׁ ַ
יתאָ ה ָּב ַתר ְ ּד ִס ּיֵים וְ ִס ֵדר כּ ָֹּלא:
יה ּגוֹ ח ֲִס ִידים ְּב ׁשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ָּלהֶ .עבֶ ד ְּת ִל ָ
ּגַ ְר ֵמ ּ
עו ְ ּד ִל ָּבא,
ְּתנָןְּ ,בהַ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִס ֵ ּדר ַּבר נ ָׁש ָּכל הָ נֵי ִס ּ ּ ִ
דורין אַ ְר ַּבעִּ ,ב ְר ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יתאָ ה,
הוא ֶעבֶ ד ְּת ִל ָ
ֵיה ָעלֵ ּ
יהּ ,ופָ ִרישׂ יְ ִמינ ּ
הוא נִ יחָ א קַ ּ ֵמ ּ
ְּ
יהְּ ,בהַ ּ
יך ּ
ֹאמר ִלי ַע ְב ִ ּדי אָ ּ ָתה
יהַ ,ע ְב ִ ּדי אַ ּ ָתהּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,ישעיה מט( וַ יּ ֶ
יה וְ אָ ַמר לֵ ּ
וְ קָ ָרא ָעלֵ ּ
ָ
יִ שְׂ ָראֵ ל אֲ ׁ ֶשר ְּבך אֶ ְת ּ ָפאָ ר .וַ ַ ּדאי צְ לוֹ ָתא )דף קצ"ו ע"א( ְּדהַ אי ַּבר נ ָׁש ,לָ א ּ ֶת ְה ַ ּדר
יה:
ונְשקֵ ּ
ְּב ֵריקָ ַניָּא ְל ָע ְל ִמין .אָ ָתא ִר ִּבי אַ ָּבא ּ ׁ ָ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק י'
)יב( כל מקום שהיחיד חוזר ומתפלל ש"ץ חוזר ומתפלל אם טעה כמותו בעת שמתפלל
בקול רם חוץ משחרית של ראש חדש שאם שכח ש"ץ ולא הזכיר יעלה ויבא עד
שהשלים תפלתו אין מחזירין אותו מפני טורח ציבור שהרי תפלת המוספין לפניו שהוא
מזכיר בה ראש חדש:
)יג( עשרה ימים שמראש השנה עד יום הכפורים טעה וחתם בהם בברכה שלישית האל
הקדוש חוזר לראש טעה וחתם בעשתי עשרה מלך אוהב צדקה ומשפט חוזר לתחלת
הברכה וחותם בה המלך המשפט ומתפלל והולך על הסדר ואם לא נזכר אלא עד
שהשלים כל תפלתו חוזר לראש אחד יחיד ואחד שליח ציבור:
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'חק לישראל – פרשת בלק יום ב
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