1

חק לישראל – פרשת בראשית יום ה'
תורה -

בראשית פרק א'

)כב( וַ יְ בָ ֶר ְך אֹ ָתם ֱאל ִֹהים לֵ אמֹר ּ ְפר ּו ו ְּרב ּו ו ִּמ ְלא ּו אֶ ת הַ ּ ַמיִ ם ַּביּ ּ ִַמים וְ הָ עוֹ ף יִ ֶרב
ָּבאָ ֶרץ) :כב( וַ יְ בָ ֶר ְך אֹ ָתם ֱאל ִֹהים לֵ אמֹר ּ ְפר ּו ו ְּרב ּו ו ִּמ ְלא ּו אֶ ת הַ ּ ַמיִ ם ַּב ַיּ ּ ִמים וְ הָ עוֹ ף יִ ֶרב
ָּבאָ ֶרץ:

)כב( וּבָ ִר ְ
ימר ּפו ּׁש ּו ו ְּסג ּו ו ְּמל ּו יָת ַמ ּיָא ְּבי ְַמ ַמ ּיָא וְ עוֹ פָ א יִ ְס ּגֵי ְּבאַ ְר ָעא:
יך י ְָתהוֹ ן יְ ָי ְל ֵמ ָ

ישי) :כג( וַ יְ ִהי עֶ ֶרב וַ יְ ִהי בֹקֶ ר יוֹ ם
)כג( וַ יְ ִהי עֶ ֶרב וַ יְ ִהי בֹקֶ ר יוֹ ם ח ֲִמ ִׁ

ישי) :כג( וַ הֲ וָ ה ְר ַמ ׁש
ח ֲִמ ִׁ

יש ִאי:
וַ הֲוָ ה צְ פַ ר יוֹ ם ח ֲִמ ׁ ָ

ֹאמר ֱאל ִֹהים ּתוֹ צֵ א הָ אָ ֶרץ נֶפֶ ׁש חַ יָּה ְל ִמינ ָּה ְּבהֵ ָמה וָ ֶר ֶמשׂ וְ חַ יְ תוֹ אֶ ֶרץ
)כד( וַ יּ ֶ
ֹאמר אֱ ל ִֹהים ּתוֹ צֵ א הָ אָ ֶרץ נֶפֶ ׁש חַ ָיּה ְל ִמינ ָּה ְ ּבהֵ ָמה וָ ֶר ֶמשׂ וְ חַ יְ תוֹ
ָה וַ יְ ִהי כֵ ן) :כד( וַ יּ ֶ
ְל ִמינ ּ
אֶ ֶרץ ְל ִמינ ָּה וַ יְ ִהי כֵ ן:

)כד( וַ א ֲַמר יְ ָי ּ ַת ּ ֵפק אַ ְר ָעא נ ְַפ ׁ ָשא חַ יְ ָתא ִלזְ נ ַּה ְּב ִעיר ו ְּרחֵ ׁש וְ חֵ וַ ת אַ ְר ָעא ִלזְ נ ַּה וַ הֲ וָ ה כֵ ן:

)כה( וַ יּ ַַעשׂ ֱאל ִֹהים אֶ ת חַ ּיַת הָ אָ ֶרץ ְל ִמינָהּ וְ אֶ ת הַ ְּבהֵ ָמה ְל ִמינָהּ וְ אֵ ת ָּכל ֶר ֶמשׂ
אל ִֹהים ִּכי טוֹ ב) :כה( וַ י ַַּעשׂ ֱאל ִֹהים אֶ ת חַ ַּית הָ אָ ֶרץ ְל ִמינ ָּה וְ אֶ ת
הָ אֲ ָד ָמה ְל ִמינֵה ּו וַ יּ ְַרא ֱ
הַ ְ ּבהֵ ָמה ְל ִמינ ָּה וְ אֵ ת ָּכל ֶר ֶמשׂ הָ אֲ ָד ָמה ְל ִמינֵה ּו וַ ַּי ְרא אֱ ל ִֹהים ִּכי טוֹ ב:

)כה( וַ עֲ בַ ד יְ ָי יָת חֵ וַ ת

אֲרי ָטב:
ירא ִלזְ נ ַּה וְ יָת ָּכל ִר ְח ׁ ָשא ְדאַ ְר ָעא ִלזְ נוֹ ִהי וַ ֲחזָא יְ ָי ֵ
אַ ְר ָעא ִלזְ נ ַּה וְ יָת ְּב ִע ָ

ֹאמר ֱאל ִֹהים נַעֲ ֶ ׂשה אָ ָדם ְּבצַ ְל ֵמנ ּו ִּכ ְדמו ֵּתנ ּו וְ יִ ְרדּ ּו בִ ְדגַ ת הַ יָּם ו ְּבעוֹ ף
)כו( וַ יּ ֶ
ֹאמר
ֹמשׂ ַעל הָ אָ ֶרץ) :כו( וַ יּ ֶ
הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וּבַ ְּבהֵ ָמה ו ְּבכָ ל הָ אָ ֶרץ וּבְ כָ ל הָ ֶר ֶמשׂ הָ ר ֵ
שה אָ ָדם ְ ּבצַ ְלמֵ נ ּו ִּכ ְדמו ֵּתנ ּו וְ יִ ְרדּ ּו ִב ְדגַ ת הַ יָּם ו ְּבעוֹ ף הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וּבַ ְ ּבהֵ ָמה ו ְּבכָ ל
ֱאל ִֹהים נַעֲ ֶ ׂ
אֲמר יְ ָי נַעֲ ִביד אֵ ינ ׁ ָָשא ְּבצַ ְל ֵמנָא ִּכ ְדמו ָּתנָא וְ יִ ְׁש ְלטוּן ְּבנ ּונֵי
ֹמשׂ ַעל הָ אָ ֶרץ) :כו( וַ ַ
הָ אָ ֶרץ ו ְּבכָ ל הָ ֶר ֶמשׂ הָ ר ֵ
ֲשא ְדּ ָרחֵ ׁש ַעל אַ ְר ָעא:
ירא ו ְּבכָ ל אַ ְר ָעא ו ְּבכָ ל ִרח ׁ ָ
י ּ ַָמא ו ְּבעוֹ פָ א ִד ְׁש ַמ ּיָא ו ִּב ְב ִע ָ

רש"י
)כב( ויברך אותם  -לפי שמחסרים אותם
וצדין מהם ואוכלין אותם הוצרכו לברכה ואף
החיות הוצרכו לברכה אלא מפני הנחש
שעתיד לקללה לכך לא ברכן שלא יהא הוא
בכלל :פרו  -לשון פרי כלומר עשו פירות:
ורבו  -אם לא אמר אלא פרו היה אחד
מוליד א' ולא יותר ובא ורבו שאחד מוליד
הרבה:
)כד( תוצא הארץ  -הוא שפירשתי שהכל
נברא מיום ראשון ולא הוצרכו אלא להוציאם:
נפש חיה  -שיש בה חיות )עיין לעיל פסוק
כ'( :ורמש  -הם שרצים שהם נמוכים
ורומשים על הארץ ונראים כאילו נגררים
שאין הלוכן ניכר כל לשון רמש ושרץ בלשוננו
קונמוברי"ש )רענען(:
)כה( ויעש  -תקנם בצביונם בתקונן ובקומתן:
)כו( נעשה אדם  -ענותנותו של הקב"ה
למדנו מכאן לפי שהאדם הוא בדמות

המלאכים ויתקנאו בו לפיכך נמלך בהן
וכשהוא דן את המלכים הוא נמלך בפמליא
שלו שכן מצינו באחאב שאמר לו מיכה
)מלכים א' כב( ראיתי את ה' יושב על כסאו
וכל צבא השמים עומדים עליו מימינו
ומשמאלו וכי יש ימין ושמאל לפניו אלא אלו
מיימינים לזכות ואלו משמאילים לחובה וכן
)דניאל ד( בגזירת עירין פתגמא ובמאמר
קדישין שאלתא אף כאן בפמליא שלו נטל
רשות א"ל יש בעליונים כדמותי אם אין
כדמותי בתחתונים הרי יש קנאה במעשה
בראשית :נעשה אדם  -אע"פ שלא סייעוהו
ביצירתו ויש מקום למינים לרדות לא נמנע
הכתוב מללמד דרך ארץ ומדת ענוה שיהא
הגדול נמלך ונוטל רשות מן הקטן ואם כתב
אעשה אדם לא למדנו שהיה מדבר עם בית
דינו אלא עם עצמו .ותשובתו כתובה בצדו
ויברא את האדם ולא כתיב ויבראו :בצלמנו -
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חק לישראל – פרשת בראשית יום ה'
בדפוס שלנו :כדמותינו  -להבין ולהשכיל:
וירדו בדגת הים  -יש בלשון הזה לשון רידוי

נביא

ולשון ירידה זכה רודה בחיות ובהמות לא זכה
נעשה ירוד לפניהם והחיה מושלת בו:

– ישעיה פרק מג' א'-ה'

ירא ִּכי גְ אַ ְל ִּת ָ
)א( וְ ַע ּ ָתה כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה בּ ַֹר ָ
יך
אֲך יַעֲ קֹב וְ יֹצֶ ְר ָך יִ שְׂ ָראֵ ל אַ ל ִּת ָ
אתי ְב ִׁש ְמ ָך ִלי אָ ּ ָתה) :א( וכען כדנן אמר יי דבראך יעקב ודאתקנך ישראל לא
קָ ָר ִ
תדחל ארי פריקתך רביתך בשמך דילי את:

)ב( ִּכי ַתעֲ בֹר ַּב ּ ַמיִ ם ִא ְּת ָך אָ נִ י וּבַ ּנְהָ רוֹ ת לֹא יִ ְׁש ְטפו ָּך ִּכי ֵתלֵ ְך ְּבמוֹ אֵ ׁש לֹא
ִת ּ ָכוֶ ה וְ לֶ הָ בָ ה לֹא ִתבְ ַער ָּב ְך) :ב( ארי בקדמיתא כד עברתון בימא דסוף מימרי הוה
בסעדכון פרעה ומצראי דסגיאין כמי נהרא לא יכילו לכון ואף בתניניתא כד תהכון
לביני עממיא דתקיפון כאשתא לא יכלון לכון ומלכון דחסינן כשלהוביתא לא ישיצון
יתכון:

)ג( ִּכי אֲנִ י יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ְקדוֹ ׁש יִ שְׂ ָראֵ ל מוֹ ִׁשיעֶ ָך נ ַָת ִּתי כָ פְ ְר ָך ִמצְ ַריִ ם כּ ו ּׁש ו ְּסבָ א
ּ ַת ְח ּ ֶת ָ
יך) :ג( ארי אנא יי אלהך קדישא דישראל פרקך יהבית חליפך מצראי כוש וסבא
תחותך:

יך וְ אֶ ּ ֵתן אָ ָדם ּ ַת ְח ּ ֶת ָ
)ד( ֵמאֲ ׁ ֶשר יָקַ ְר ּ ָת בְ ֵעינַי נִ ְכ ַּב ְד ּ ָת וַ אֲ נִ י אֲהַ ְב ִּת ָ
יך ו ְּלאֻ ּ ִמים ּ ַתחַ ת
ש ָך) :ד( מדאת חביב קדמי אתיקרתא ואנא רחימתך ומסרית עממיא תחותך ומלכותא
נַפְ ׁ ֶ
חלף נפשך:
)ה (

ירא ִּכי ִא ְּת ָך אָ נִ י ִמ ּ ִמזְ ָרח אָ ִביא ז ְַר ֶע ָך ו ִּמ ּ ַמעֲ ָרב אֲ קַ ְּבצֶ ָּך:
אַ ל ִּת ָ

)ה( לא תדחל

ארי בסעדך מימרי ממדינחא איתי בנך וממערבא אקריב גלותך:

רש"י
)א( ועתה  -אף כל זאת כה אמר ה' אל
תירא:
)ב( כי תעבר במים  -כשעברת בים סוף
אתך הייתי .ובנהרות לא ישטפוך  -גרתה בין
המצרים והבבליים המרובין כמי נהר ולא
יכלו לך לכלות .כי תלך במו אש  -לעתיד
לבא כי הנה היום בא בוער כתנור )מלאכי ג(

כתובים

שאקדיר חמה על הרשעים וליהט אותם היום
הבא )מלאכי ג'( גם שם לא תכוה:
)ג( נתתי כפרך מצרים  -והם היו לך לפדיון
שבכוריהם מתו ואתה בני בכורי נצלת והייתם
חייבים כליה כמו שנאמר )ביחזקאל כ( ואומר
לשפוך חמתי עליהם בארץ מצרים:
)ד( ואתן אדם תחתיך  -תמיד אני רגיל בכך:

 -משלי פרק א כט'-לג'

ילים יִ שְׂ נְ א ּו ָד ַעת:
)כב( ַעד ָמ ַתי ּ ְפ ָתיִ ם ְּתאֵ הֲב ּו פֶ ִתי וְ לֵ צִ ים לָ צוֹ ן חָ ְמד ּו לָ הֶ ם ו ְּכ ִס ִ
)כב( תא וממקני ממקנותא רגיגו להון וסכלי סנין ידיעתא:

יעה ְדבָ ַרי אֶ ְתכֶ ם:
יעה לָ כֶ ם רוּחִ י אוֹ ִד ָ
ּ ָת ׁשוּב ּו ְלתוֹ כַ ְח ִּתי ִה ּ ֵנה אַ ִּב ָ

)כג(
למכסנותי אבע לכון רוחי ואודעינון מלי:
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חק לישראל – פרשת בראשית יום ה'
יתי י ִָדי וְ אֵ ין ַמ ְק ִׁשיב:
אתי וַ ְּת ָמאֵ נ ּו נ ִָט ִ
י ַַען קָ ָר ִ

)כד(
אידי ולא אציותון:

יתם:
וַ ִּתפְ ְרע ּו כָ ל עֲ צָ ִתי וְ תוֹ כַ ְח ִּתי לֹא אֲ ִב ֶ

)כה(
אביתון:

)כה( ושנתון כל תרעיתי ומכסנותא לא

ַּגם אֲנִ י ְּבאֵ ְידכֶ ם אֶ שְׂ חָ ק אֶ ְל ַעג ְּבבֹא פַ ְחדְּ כֶ ם:

)כו(
ייתי דלוחיא עליכון:

)כד( על דקרית ולא הימנתון ארימית

)כו( אף אנא בתברכון אגחך ואדחך כד

רש"י
)כב( פתים  -המתפתים ע"י מסיתים ומינים.
תאהבו פתי  -הסתה שם דבר לפתיות כמו
כלי קרי )שני סא"א( שפי:

משנה

)כד( נטיתי ידי  -לרמוז להם לסור אלי
כאדם המרמז לחבירו בידו ונוטה ידו אליו
לסור אליו:
)כה( ותפרעו  -ותבטלו .כל עצתי  -שיעצתי
לגדל אתכם בעולם:

– זבחים פרק א'

)א( ָּכל הַ ְּזבָ ִחים ׁ ֶשנִ זְ ְּבח ּו ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמןְּ ,כ ׁ ֵש ִרים ,אֶ ָּלא ׁ ֶשלּ ֹא ָעל ּו לַ ְּב ָע ִלים ְל ׁ ֵשם
חוֹ בָ ה .חוּץ ִמן הַ ּ ֶפסַ ח ו ִּמן הַ חַ ּ ָטאת .הַ ּ ֶפסַ ח ִּבזְ ַמנוֹ  ,וְ חַ חַ ּ ָטאת ְּבכָ ל זְ ָמןַ .ר ִּבי
יעזֶר אוֹ ֵמר ,אַ ף הָ אָ ׁ ָשם .הַ ּ ֶפסַ ח ִּבזְ ַמנוֹ  ,וְ הַ חַ ּ ָטאת וְ הָ אָ ׁ ָשם ְּבכָ ל זְ ָמן .אָ ַמר
אֱל ֶ
ִ
יע ֶזר ,הַ חַ ּ ָטאת ָּבאָ ה ַעל חֵ ְטא ,וְ הָ אָ ׁ ָשם ָּבא ַעל חֵ ְטאַ .מה חַ ּ ָטאת
אֱל ֶ
ִ
ַר ִּבי
ּ ְפסוּלָ ה ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמ ּה ,אַ ף הָ אָ ׁ ָשם ּ ָפסוּל ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁשמוֹ :
רע"ב ) -א( כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן
 כגון שנשחטה עולה לשם שלמים :כשרים ויזרוק דמן ויקטיר אמוריהן לשמן.דבקדושתייהו קיימו ואסור לשנויי בהו :אלא
שלא עלו לבעלים לשם חובה  -וצריך להביא
אחר לחובתו או לנדרו וישחטנו לשמו .דאמר
קרא )דברים כג( מוצא שפתיך תשמור ועשית
כאשר נדרת לה' אלהיך נדבה ,אם נדבה אינו
נדר ,ואם נדר אינו נדבה ,אלא הכי קאמר,
אם כמה שנדרת עשית שנשחט לשם נדר
ולשם הבעלים ,יהא נדר ויצא הבעל ידי חובת
נדרו .ואם לא ,שלא נשחט הזבח לשם בעלים,
יהא נדבה ,כלומר כשר הוא כאילו הביאו
לנדבה ,אבל לא יצא ידי נדרו ,שלא עלה
לבעלים לשם חובה .ודוקא קרבן יחיד שיש לו
בעלים .אבל קרבנות צבור שנשחטו שלא
לשמן ,עלו לצבור לשם חובה שהשחיטה
מושכתן למה שהן ראויין לו .ודוקא כששחטן
בפירוש שלא לשמן ,אז אמרינן דלא עלו

לבעלים לשם חובה .אבל שחטן סתם ,עלו
לבעלים לחובה :חוץ מן הפסח  -דבפסח
כתיב )שם טז( ועשית פסח ,עד שהיו כל
עשיותיו לשם פסח ,ועד כתיב )שמות יב(
ואמרתם זבח פסח הוא ,שתהא זביחה לשם
פסח ,והנהו תרי קראי ,חד לפסול אם נעשה
שלא לשם פסח ,וחד לפסול אם נעשה שלא
לשם בעלים :וחטאת  -דבחטאת נמי כתיבי
תרי קראי ,כתיב )ויקרא ד( ושחט אותה
לחטאת ,שתהא שחיטה לשם חטאת ,וכתיב
)שם( ולקח הכהן מדם החטאת ,עד שתבא
קבלת הדם וזריקתו לשם חטאת ,וכפר עליו
הכהן ,עליו ולא על חברו ,דהיינו שתהא לשם
בעלים .מחטאתו אשר חטא ,שתהא לשם
אותו החטא .ולא אמרן דחטאת שלא לשמו
פסול ,אלא כששחטו לשם קדשים אחרים.
אבל שחט לשם חולין ,כשר ,ולא עלה
לבעלים לשם חובה ,דכתיב )שם כב( ולא
יחללו את קדשי בני ישראל ,קדשים מחללין
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חק לישראל – פרשת בראשית יום ה'
קדשים ,ואין חולין מחללין קדשים :הפסח
בזמנו  -פסול שלא לשמו כל זמן שחיטתו,
דהיינו מחצות היום של ערב פסח עד הערב.
אבל קודם לכן ואחר מכן ,קיימא לן פסח
בשאר ימות השנה שלמים הוי ,וכל דינו
כשלמים :אף האשם  -כדמפרש טעמא
ואזיל ,החטאת באה על החטא וכו' וכתיב

כחטאת כאשם .ורבנן סברי ,חטאת דכתיב
ביה מיעוטא ,פסול .אשם דלא כתיב ביה
מיעוטא ,כשר .ואם תאמר ,אשם נמי כתיב
ביה אשם הוא ,האי לא נאמר אלא לאחר
הקטרת אימורין ,ואם בא למעט שלא לשמו
דפסול ,קודם הקטרת אימורין היה צריך
לכתבו .ואין הלכה כר' אליעזר:

)ב( יוֹ סֵ י בֶ ן חוֹ נִ י אוֹ ֵמר ,הַ ִּנ ְׁשחָ ִטים ְל ׁ ֵשם ּ ֶפסַ ח ו ְּל ׁ ֵשם חַ ּ ָטאתְ ּ ,פסו ִּליםִׁ .ש ְמעוֹ ן
אֲ ִחי עֲ ַז ְריָה אוֹ ֵמרְׁ ,שחָ טָ ן ְל ׁ ֵשם ָּגבוֹ ַּה ֵמהֶ ןְּ ,כ ׁ ֵש ִריןְ .ל ׁ ֵשם נָמוֹ ְך ֵמהֶ ןְ ּ ,פסו ִּלים.
ּ ֵכיצַ ד ,קָ ְד ׁ ֵשי קָ ָד ִׁשים ׁ ֶש ּ ְׁשחָ ָטן ְל ׁ ֵשם קָ ָד ִׁשים קַ ִ ּליםְ ּ ,פסו ִּלין .קָ ָד ִׁשים קַ ִ ּלים
שר ׁ ֶש ּ ְׁשחָ ָטן ְל ׁ ֵשם ְׁשלָ ִמים,
ׁ ֶש ּ ְׁשחָ ָטן ְל ׁ ֵשם קָ ְד ׁ ֵשי קָ ָד ִׁשיםְּ ,כ ׁ ֵש ִרין .הַ ְּבכוֹ ר וְ הַ ּ ַמעֲ ֵׂ
שרְ ּ ,פסו ִּלין:
ְּכ ׁ ֵש ִרין .ו ְּׁשלָ ִמים ׁ ֶש ּ ְׁשחָ ָטן ְל ׁ ֵשם ְּבכוֹ רְ ,ל ׁ ֵשם ַמעֲ ֵ ׂ
רע"ב ) -ב( הנשחטים לשם פסח  -כל
שאר זבחים שנזבחו בארבעה עשר בניסן לשם
פסח ,פסולים .וכן שנזבחו לשם חטאת בכל
זמן ,פסולים .כי היכי דאינהו פסולים לשם
אחרים .ופליג אתנא קמא דמתניתין דאמר כל
הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים .ואמר
איהו ,ובלבד שלא ישחטם לשם פסח ולא
לשם חטאת :שמעון אחי עזריה  -נקרא על
שם שעזריה עסק בפרקמטיא והיה מספק
צרכי שמעון אחיו שהיה עוסק בתורה ,והתנו
ביניהם שיהא חלק לעזריה בשכר למודו של
שמעון :שחטן  -לשאר זבחים :לשם גבוה
מהן  -כדמפרש ואזיל .כשרים :לשם נמוך

מהן  -לשם זבח שהוא פחות מהן בקדושה:
פסולין  -דכתיב )ויקרא כב( ולא יחללו את
קדשי בני ישראל את אשר ירימו לה' ,במורם
מהם אין מתחללים ,בנמוך מהם מתחללים.
ואין הלכה כרבי יוסי בן חוני ולא כשמעון
אחי עזריה :בכור ומעשר בהמה  -נמוכין
משלמים ,מפני שהשלמים טעונים מתן ארבע
כלומר שתי מתנות שהן ארבע ,וסמיכה,
ונסכים ,ותנופת חזה ושוק .מה שאין כן
בבכור ובמעשר דדמן טעון מתנה אחת ,ואין
סמיכה ונסכים נוהגת בהן ,ולא תנופת חזה
ושוק:

שר ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁשמוֹ ַ ,ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ַמכְ ִׁשיר
)ג( הַ ּ ֶפסַ ח ׁ ֶש ּ ְׁשחָ טוֹ ְב ׁ ַשח ֲִרית ְּבאַ ְר ָּב ָעה ָע ָ ׂ
ירא פוֹ סֵ ל ְּכ ִאלּ ּו נִ ְׁשחַ ט ּ ֵבין הָ ַע ְר ָּביִ ם .אָ ַמר
שרֶּ .בן ְּב ֵת ָ
לשה ָע ָ ׂ
נִשחַ ט ִּב ְׁש ׁ ָ
ְּכ ִאלּ ּו ְׁ
ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ַעזַּאיְ ,מקֻ ָּבל אֲנִ י ִמ ּ ִפי ִׁש ְב ִעים ו ְּׁשנַיִ ם זָקֵ ן ְּביוֹ ם ׁ ֶשהוֹ ִׁשיב ּו ַר ִּבי
אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן עֲ ז ְַריָה ַּביְ ִׁשיבָ הֶ ׁ ,ש ָּכל הַ ְּזבָ ִחים הַ ּנֶאֱכָ ִלים ׁ ֶש ִּנזְ ְּבח ּו ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמן,
ְּכ ׁ ֵש ִרים ,אֶ ָּלא ׁ ֶשלּ ֹא ָעל ּו לַ ְּב ָע ִלים ִמ ּ ׁשוּם חוֹ בָ ה ,חוּץ ִמן הַ ּ ֶפסַ ח ו ִּמן הַ חַ ּ ָטאת.
וְ לֹא הוֹ ִסיף ֶּבן ַעזַּאי אֶ ָּלא הָ עוֹ לָ ה ,וְ לֹא הוֹ ד ּו לוֹ חֲכָ ִמים:
רע"ב ) -ג( ר' יהושע מכשיר  -דחשיב ליה
כפסח בשאר ימות השנה .הואיל ואין זמנו עד
בין הערבים :בן בתירא פוסל  -הואיל
ומקצת היום ראוי ,הוי ליה כפסח בזמנו.
והלכה כבן בתירא :שבעים ושנים זקן -

להודיעך שבישיבה אחת היו יושבין וכולן הורו
כאיש אחד ,לכך תני זקן ולא תנא זקנים :כל
הזבחים הנאכלים  -אבל עולה לא :ולא
הוסיף בן עזאי  -על דברי חכמים לפסול
חוץ מפסח וחטאת ,אלא עולה:

)ד( הַ ּ ֶפסַ ח וְ הַ חַ ּ ָטאת ׁ ֶש ּ ְׁשחָ ָטן ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמןִ ,ק ּ ֵבל ,וְ ִה ֵּל ְך ,וְ ז ַָרקֶ ׁ ,שלּ ֹא ִל ְׁש ָמן ,אוֹ
ִל ְׁש ָמן וְ ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמן ,אוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמן וְ ִל ְׁש ָמןְ ּ ,פסו ִּליםֵ ּ .כיצַ ד ִל ְׁש ָמן וְ ׁ ֶשלּ ֹא
ִל ְׁש ָמןְ ,ל ׁ ֵשם ּ ֶפסַ ח ו ְּל ׁ ֵשם ְׁשלָ ִמיםֶ ׁ .שלּ ֹא ִל ְׁש ָמן וְ ִל ְׁש ָמןְ ,ל ׁ ֵשם ְׁשלָ ִמים ו ְּל ׁ ֵשם
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חק לישראל – פרשת בראשית יום ה'
יטה וּבַ ִ ּקבּ וּל וּבַ ִהלּ ו ְּך וּבַ ְּז ִריקָ ה.
הַ ּ ֶפסַ חֶ ׁ .שהַ זֶּבַ ח נִ ְפסָ ל ְּבאַ ְר ָּב ָעה ְדבָ ִריםַּ ,ב ּ ְׁש ִח ָ
ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַמ ְכ ִׁשיר ַּב ִהלּ ו ְּךֶ ׁ ,שהָ יָה ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ מֵ רִ ,אי אֶ ְפ ׁ ָשר ׁ ֶשלּ ֹא
יטה וְ ׁ ֶשלּ ֹא בַ ַּק ָּבלָ ה וְ ׁ ֶשלּ ֹא בַ ְּז ִריקָ ה ,אֲבָ ל אֶ פְ ׁ ָשר ׁ ֶשלּ ֹא בַ ִהלּ ו ְּך ׁשוֹ חֵ ט ְּבצַ ד
בַ ּ ְׁש ִח ָ
יך ְלהַ ֵּלךְ,
יעזֶר אוֹ מֵ ר ,הַ ְמהַ ֵּל ְך ִּב ְמקוֹ ם ׁ ֶשהוּא צָ ִר ְ
אֱל ֶ
ִ
הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ וְ זוֹ ֵרקַ .ר ִּבי
ְ
ְ
ֲשבָ ה פוֹ סֶ לֶ ת:
ֲשבָ ה פוֹ סֶ לֶ ת .ו ִּב ְמקוֹ ם ׁ ֶשאֵ ין צָ ִריך ְלהַ ֵּלך ,אֵ ין הַ ּ ַמח ׁ ָ
הַ ּ ַמח ׁ ָ
רע"ב ) -ד( קבל והלך וזרק  -או או קתני.
ששחטו שלא לשמן ,או קבל הדם במזרק ,או
הוליך הדם למזבח ,או זרק .כל אחת מארבע
עבודות הללו שעשה שלא לשמן ,בפסח
ובחטאת ,פסל .ובשאר זבחים ,לא עלו
לבעלים לשם חובה .ואפילו עשה אחת
מארבע עבודות הללו לשמן ושלא לשמן יחד,
בין שהקדים מחשבת לשמן למחשבת שלא
לשמן ,בין שהקדים מחשבת שלא לשמן
למחשבת לשמן ,בכל ענין פסול :אבל אפשר
שלא בהלוך  -הלכך לא חשיבא למפסל.
וחכמים אומרים ,אע"ג דאפשר שלא בהלוך,

גמרא

מחשבה פוסלת בה ,דעבודה שאפשר לבטלה
שמה עבודה ,והולכת הדם עבודה היא ,שהרי
פסולה בזר דכתיב ושחט והקריבו בני אהרן
הכהנים ,מקבלה ואילך מצות כהונה :המהלך
במקום שהוא צריך להלך  -הולכה זו,
מחשבה פוסלת בה .כיצד ,קבלו בחוץ להלן
מן המזבח והכניסו בפנים ,שקירבו לצד
המזבח ,זהו הלוך שצריך להלך ,ומחשבה
פוסלת בו .קבלו בפנים סמוך למזבח והוציאו
לחוץ ,זהו הלוך שאינו צריך ,ואין מחשבה
פוסלת בו .חזר והכניסו ,זהו הלוך הצריך.
ואין הלכה כר' אליעזר ולא כר' שמעון:

– זבחים דף ד' ע"א

מנלן דבעינן זביחה לשמה דאמר קרא ואם זבח שלמים קרבנו שתהא
זביחה לשם ]שלמים[ ודילמא היינו שמייהו מדכתיב המקריב את דם
השלמים הזורק את דם השלמים ולא כתיב זבח והכא כתיב זבח שמע
מינה שתהא זביחה לשם שלמים אשכחן זביחה שאר עבודות מנלן.
אמר קרא המקריב את דם השלמים שתהא קבלה לשם שלמים.
אשכחן שחיטה וקבלה זריקה מנלן.
אמר קרא הזורק את דם השלמים שתהא זריקה לשם שלמים.
אשכחן כולהו הולכה מנלן.
אמר קרא והקריב את הכל המזבחה ואמר מר זו הולכת אברים לכבש
ותניא והקריבו זו קבלת הדם ואפיק רחמנא בלשון הולכה למימרא
דהולכה לא תפקה מכלל קבלה :
רש"י על הגמרא
ומנלן דבעינן זביחה לשמה  -לכתחילה דאי
ממוצא שפתיך לא מיפרשי ביה עבודות:
ממאי דלענין שחיטה קרוי זבח ]דלמא[ היינו
שמייהו  -זבח שלמים ולא נאמר זבח משום
שחיטה :והקריבו זו קבלת הדם  -ושחט את

בן הבקר והקריבו בני אהרן הכהנים זו קבלה
דהא בתר שחיטה כתיב ולא אפשר לאוקומיה
בהולכה ואף על גב דלשון הולכה הוא
כדחזינן בהולכת אברים דכתיב ביה הקרבה
ולשון הולכה היא:
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חק לישראל – פרשת בראשית יום ה'
זוהר

– הקדמה בראשית דף יג' ע"ב

שה אָ ָדם
יעאָ ה ְל ֵמיחַ ן ְל ִמ ְס ְּכנֵי ו ְּל ֵמיהַ ב לוֹ ן ַט ְר ּ ָפא .דִּ ְכ ִתיב נַעֲ ֶ ׂ
ּ ִפקּ ו ָּדא ְּת ִׁש ָ
שה אָ ָד"םְ ,מ ׁשו ּ ָּתפָ א ְּכלַ ל דְּ כַ ר וְ נו ְּקבָ אְּ .בצַ ְל ֵמנ ּו,
ְּבצַ ְל ֵמנ ּו ִּכ ְדמו ֵּתנ ּו .נַעֲ ֶׂ
ירי ,ו ִּמ ִּס ְט ָרא דְּ נו ְּקבָ א
יריִּ .כ ְדמו ֵּתנ ּוִ ,מ ְס ְּכנֵי .דְּ הָ א ִמ ִּס ְט ָרא דִּ ְדכו ָּרא עֲ ִת ֵ
עֲ ִת ֵ
ִמ ְס ְּכנֵיְּ .כ ָמה ְד ִא ּנוּן ְּב ׁשו ְּּתפָ א ח ֲָדא .וְ חָ ס דָּ א ַעל דָּ א ,וְ י ִָהיב דָּ א ְל ָדא וְ גָ ִמיל
יה ִטיב ּו ,הָ ִכי ִאצְ ְט ִר ְ
ירא ו ִּמ ְס ְּכנָא ְּב ִחבּ ו ָּרא ח ֲָדא,
יך ַּבר נ ָׁש ְל ַת ּ ָתא ְל ֶמהֱוֵ י עֲ ִת ָ
לֵ ּ
ו ְּל ֵמיהַ ב דָּ א ְל ָדא ו ְּלגָ ְמלָ אָ ה טוּבָ א דָּ א ְל ָדא:
ֲמינָן ְּב ִספְ ָרא דִּ ְׁשלֹמֹה ַמ ְל ָּכא ,דְּ כָ ל ָמאן ְדחָ ס
וְ יִ ְרד ּו ִב ְדגַ ת הַ יָּם וְ גו' ָרזָא ְדנָן ח ֵ
ֵיה ְל ָעלָ ם ִמדִּ יּוֹ ְקנָא דְּ אָ ָדם
ַעל ִמ ְס ְּכנֵי ִּב ְרעו ָּתא ְד ִל ָּבא ,לָ א ִמ ְׁש ּ ַתנִ י ִדיו ְּקנ ּ
יהַ ׁ ,ש ִ ּליט ַעל ָּכל ְּב ִריָּין דְּ ָע ְל ָמא
אשוֹ ן .וְ כֵ יוָ ן דְּ ִדיוֹ ְקנָא דְּ אָ ָד"ם ִא ְת ְר ִׁשים ּ ֵב ּ
הָ ִר ׁ
ְּבהַ הוּא דִּ יו ְּקנָא .ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב) ,בראשית ט( וּמוֹ ַראֲכֶ ם וְ ִח ְּתכֶ ם יִ ְהיֶה ַעל
יהְּ ,בגִ ין
ָּכל חַ יַּת הָ אָ ֶרץ וְ גו' ּ ֻכ ְלה ּו ז ִָעין וְ ָדח ֲִלין ֵמהַ הוּא ִדיו ְּקנָא דְּ ִא ְת ְר ִׁשים ּ ֵב ּ
ֵיה דְּ אָ ָדם ַעל ָּכל ְׁשאָ ר
דְּ ָדא הוּא ּ ִפקּ ו ָּדא ַמ ַע ְליָא ְל ִא ְס ּ ַת ָּלקָ א ַּבר נ ָׁש ְּב ִדיוֹ ְקנ ּ
ּ ִפקּ ו ִּדין:
ְמנָא לָ ן ִמנְ בוּכַ ְדנֶצַ ר )חייבא( .אַ ף ַעל ַּגב דְּ חָ לַ ם הַ הוּא חֶ ְל ָמאָּ ,כל זִ ְמנָא דְּ הֲוָ ה
ישא דְּ לָ א ְל ֵמיחַ ן
יהֵ ּ .כיוָ ן דְּ אַ ִטיל עֵ ינָא ִב ׁ ָ
יה חֶ ְל ֵמ ּ
ֵמיחַ ן ְל ִמ ְס ְּכנֵי לָ א ׁ ָש ָרא עֲ לֵ ּ
ְל ִמ ְס ְּכנֵיַ ,מה ְּכ ִתיב) ,דניאל ד( עוֹ ד ִמ ְ ּל ָתא ְּבפוּם ַמ ְל ָּכא וְ גו'ִ ,מיָּד ִא ְׁש ְּתנֵי
ֵיה וְ אַ ְט ִריד ִמן ְּבנֵי נְ ׁ ָשאּ .ו ְבגִ ין ָּכ ְך נַעֲ ֶ ׂשה אָ ָדםְּ .כ ִתיב הָ כָ א עֲ שִׂ יָה,
דִּ יו ְּקנ ּ
יתי ִע ּמוֹ הַ יּוֹ ם בּ וֹ ַעז:
יש אֲ ׁ ֶשר ָעשִׂ ִ
ו ְּכ ִתיב הָ ָתם )רות ב( ׁ ֵשם הָ ִא ׁ
הלכה – שלחן ערוך אורח חיים סימן רו'
)ג( כל אלו הברכות צריך שלא יפסיק בין ברכה לאכילה :הגה  -יותר מכדי דבור
בשם שיבולי לקט( ; וצריך להשמיע לאזניו ,ואם לא השמיע לאזניו ,יצא ובלבד שיוציא
בשפתיו; ונאמרים בכל לשון; ולא יברך ערום ,עד שיכסה ערותו; במה דברים אמורים
באיש ,אבל אשה יושבת ופניה של מטה טוחות בקרקע ,כי בזה מתכסה ערותה )ועי'
לעיל סימן ע"ד סעיף ד'( ; ואפילו אם אינו ערום ,אם לבו רואה את הערוה או שראשו
מגולה ,אסור לברך:
)ד( כל דבר שמברך עליו לאכלו או להריח בו ,צריך לאוחזו בימינו כשהוא מברך:
)ה( אין מברכין לא על אוכל ולא על משקה ,עד שיביאוהו לפניו; ברך ואחר כך
הביאוהו לפניו ,צריך לברך פעם אחרת; אבל מי שברך על פירות שלפניו והביאו לו
יותר מאותו המין ,או ממין אחר שברכתו כברכת הראשון ,אינו צריך לברך :הגה  -וטוב
ליזהר לכתחלה להיות דעתו על כל מה שיביאו לו )בית יוסף טור י"ד סימן י"ט(:
)ו( נטל בידו פרי לאוכלו ובירך עליו ,ונפל מידו ונאבד או נמאס ,צריך לחזור ולברך
אע"פ שהיה מאותו מין לפניו יותר כשברך על הראשון :הגה  -רק שלא היה עליו
דעתו לאוכלו )הגהות מיימוני פ"ד וכל בו ואבודרהם ותשובת מהרי"ל סי' צ"ב( .וצריך
לומר :ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד על שהוציא ש"ש לבטלה; ואם אמר כשנפל:

)ב"י
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חק לישראל – פרשת בראשית יום ה'
ברוך אתה ה' ,ולא אמר אלהינו ,יסיים ויאמר :למדני חוקיך )תהילים קיט ,יב( ,שיהא
נראה כקורא פסוק ואין כאן מוציא ש"ש לבטלה .אבל העומד על אמת המים מברך
ושותה ,אע"פ שהמים ששותה לא היו לפניו כשבירך ,מפני שלכך נתכוון תחילה :הגה -
ועיין לעיל סי' ר"ט סעיף א' אם ברך בטעות מה דינו:

ð"òì

.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äøù ïá íééç áàæ
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