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חק לישראל – פרשת חיי שרה יום ה'
תורה -

בראשית פרק כד'

)ב( וַ יֹּאמֶ ר אַ בְ ָרהָ ם אֶ ל ַעבְ דּ וֹ זְ קַ ן ּ ֵביתוֹ הַ ּמ ׁ ֵשל ְּבכָ ל אֲ ׁ ֶשר לוֹ שִׂ ים נָא י ְָד ָך ּ ַתחַ ת
ֹאמר אַ ְב ָרהָ ם אֶ ל ַע ְבדּ וֹ זְ קַ ן ּ ֵביתוֹ הַ ּמ ׁ ֵשל ְּבכָ ל ֲא ׁ ֶשר לוֹ שִׂ ים נָא יָ ְד ָך ּ ַתחַ ת יְ ֵר ִכי:
יְ ֵר ִכי) :ב( וַ יּ ֶ
יה ׁ ַשוִ י ְכ ַען יְ ָד ְך ְּתחוֹ ת ְיַר ִּכי:
יה דְּ ׁ ַש ִ ּליט ְּבכָ ל דִּ י לֵ ּ
ית ּ
יה סָ בָ א ְדבֵ ֵ
אֲמר אַ ְב ָרהָ ם ְל ַע ְב ֵד ּ
)ב( וַ ַ

ֲשר לֹא ִת ַּקח ִא ּ ׁ ָשה ִל ְבנִ י
)ג( וְ אַ ְׁש ִּביעֲ ָך ַּביהֹוָ ה ֱאלֹהֵ י הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וֵאלֹהֵ י הָ אָ ֶרץ א ׁ ֶ
אֲשר אָ נ ִֹכי יוֹ ׁ ֵ
ִמ ְּבנוֹ ת הַ ְּכנַעֲ נִ י ׁ ֶ
שב ְּב ִק ְרבּ וֹ ) :ג( וְ אַ ְׁש ִ ּביעֲ ָך ַּביהֹוָ ה אֱ לֹהֵ י הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וֵאלֹהֵ י

שב ְ ּב ִק ְרבּ וֹ ) :ג( וַ אֲ קַ יֵּם עֲ לָ ְך
ֲשר אָ נ ִֹכי יוֹ ׁ ֵ
הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר לֹא ִת ַּקח ִא ּ ׁ ָשה ִל ְבנִ י ִמ ְ ּבנוֹ ת הַ ְּכנַעֲ נִ י א ׁ ֶ
ָתב ּ ֵבינֵיהוֹ ן:
ימ ָרא ַדיְ ָי אֱלָ הָ א ִד ְׁש ַמ ּיָא ֵואֱלָ הָ א ְדאַ ְר ָעא דְּ לָ א ִת ּ ַסב ִא ְּת ָתא ִל ְב ִרי ִמ ְּבנַת ְּכנַעֲ נָאֵ י דִּ י אֲ נָא י ֵ
ְּב ֵמ ְ

)ד( ִּכי אֶ ל אַ ְרצִ י וְ אֶ ל מוֹ לַ ְד ִּתי ּ ֵתלֵ ְך וְ לָ קַ ְח ּ ָת ִא ּ ׁ ָ
שה ִלבְ נִ י ְליִ צְ חָ ק) :ד( ִּכי אֶ ל אַ ְרצִ י
שה ִל ְבנִ י ְליִ צְ חָ ק) :ד( אֱלָ הֵ ין ְלאַ ְר ִעי ו ְּלי ַָּלדו ִּתי ּ ֵתיזִ יל וְ ִת ּ ַסב ִא ְּת ָתא ִל ְב ִרי
וְ אֶ ל מוֹ לַ ְד ִּתי ּ ֵתלֵ ְך וְ לָ קַ ְח ּ ָת ִא ּ ׁ ָ
ְליִ צְ חָ ק:

)ה( וַ יֹּאמֶ ר אֵ לָ יו הָ ֶעבֶ ד אוּלַ י לֹא תֹ אבֶ ה הָ ִא ּ ׁ ָשה לָ לֶ כֶ ת אַ ח ֲַרי אֶ ל הָ אָ ֶרץ הַ זֹּאת
ֹאמר אֵ לָ יו הָ ֶעבֶ ד אוּלַ י
שם) :ה( וַ יּ ֶ
את ִמ ּ ׁ ָ
אֲשר יָצָ ָ
הֶ הָ ׁ ֵשב אָ ִׁשיב אֶ ת ִּבנְ ָך אֶ ל הָ אָ ֶרץ ׁ ֶ

ֲשר
לֹא תֹ אבֶ ה הָ ִא ּ ׁ ָשה לָ לֶ כֶ ת אַ ח ֲַרי אֶ ל הָ אָ ֶרץ הַ זֹּאת הֶ הָ ׁ ֵשב אָ ִׁשיב אֶ ת ִּבנְ ָך אֶ ל הָ אָ ֶרץ א ׁ ֶ
אֲתבָ א אָ ֵתיב יָת
יתי בַ ְת ַרי ְלאַ ְר ָעא הָ ָדא הַ ָ
יה ַע ְב ָדא ָמ ִאים לָ א ֵתיבֵ י ִא ְּת ָתא ְל ֵמ ֵ
שם) :ה( וַ אֲ ַמר לֵ ּ
את ִמ ּ ׁ ָ
יָ צָ ָ
ְּב ָר ְך ְל ַא ְר ָעא דִּ י נְ פַ ְק ּ ָתא ִמ ּ ַת ּ ָמן:

ֹאמר אֵ לָ יו
ש ּ ָמה) :ו( וַ יּ ֶ
ֹאמר אֵ לָ יו אַ בְ ָרהָ ם ִה ּ ׁ ָש ֶמר ְל ָך ּ ֶפן ּ ָת ִׁשיב אֶ ת ְּבנִ י ׁ ָ
)ו( וַ יּ ֶ
ָ
ְ
יל ָמא ָת ֵתיב יָת ְּב ִרי
יה אַ ְב ָרהָ ם ִא ְס ּ ַת ּ ַמר לָ ך דִּ ְ
אֲמר לֵ ּ
ש ּ ָמה) :ו( וַ ַ
אַ ְב ָרהָ ם ִה ּ ׁ ָש ֶמר ְלך ּ ֶפן ּ ָת ִׁשיב אֶ ת ְ ּבנִ י ׁ ָ
ְל ַת ּ ָמן:

רש"י
)ב( זקן ביתו  -לפי שהוא דבוק נקוד זקן:
תחת ירכי ) -שבועות לח( לפי שהנשבע צריך
שיטול בידו חפץ של מצוה כגון ספר תורה או
תפילין והמילה היתה מצוה ראשונה לו ובאה

נביא

לו ע"י צער והיתה חביבה עליו ונטלה) .ור"ל
מה שלא אמר תחת ירכך וה"ל להשביע
העבד במילתו לפי ששל אברהם היתה
ראשונה לו קודם מילת העבד וק"ל(:

– מלכים א' פרק א' כב'-כו'

וְ ִה ּנֵה עוֹ ֶד ּנָה ְמ ַד ּ ֶב ֶרת ִעם הַ ּ ֶמלֶ ְך וְ נ ָָתן הַ ּנ ִָביא ָּבא:

)כב(
מלכא ונתן נביא אתא:

)כב( והא עוד דהיא ממללא עם

)כג( וַ יּ ִַּגיד ּו לַ ּ ֶמלֶ ְך לֵ אמֹר ִה ּנֵה נ ָָתן הַ ּנ ִָביא וַ ָיּבֹא ִל ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך וַ ִּי ְׁש ּ ַתח ּו לַ ּ ֶמלֶ ְך ַעל
פיו אָ ְרצָ ה) :כג( וחויאו למלכא למימר הא נתן נביא ואתא קדם מלכא וסגיד למלכא על אפוהי על
אַ ּ ָ
ארעא:

ֵשב ַעל
ֹאמר נ ָָתן ֲאדֹנִ י הַ ּ ֶמלֶ ְך אַ ּ ָתה אָ ַמ ְר ּ ָת ֲאדֹנִ יָּה ּו יִ ְמל ְֹך אַ ח ֲָרי וְ הוּא י ׁ ֵ
)כד( וַ יּ ֶ
ִּכ ְס ִאי) :כד( ואמר נתן רבוני מלכא את אמרת אדניה ימלוך בתרי והוא יתיב על כורסי מלכותי:
ש ֵרי
)כה( ִּכי י ַָרד הַ יּוֹ ם וַ ִּיזְ ַּבח ׁשוֹ ר ו ְּמ ִריא וְ צֹאן לָ רֹב וַ ִּי ְק ָרא ְלכָ ל ְּבנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך ו ְּל ָ ׂ
ֹאמר ּו יְ ִחי הַ ּ ֶמלֶ ְך אֲ דֹנִ יָּה ּו:
הַ ָ ּצבָ א ו ְּלאֶ ְבי ָָתר הַ כּ ֹהֵ ן וְ ִה ּנָם אֹ ְכ ִלים וְ ׁש ִֹתים ְלפָ נָיו וַ יּ ְ
)כה( ארי נחת יומא דין ונכיס תורין ופטימין ועאן לסגי וזמין לכל בני מלכא ולרבני חילא ולאביתר כהנא
והא אינון אכלין ושתן קדמוהי ואמרו יצלח מלכא אדניהו:
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)כו(

וְ ִלי אֲ נִ י ַעבְ דֶּ ָך ו ְּלצָ דֹק הַ כּ ֹהֵ ן וְ ִל ְב ָניָה ּו בֶ ן יְ הוֹ י ָָדע וְ ִל ְׁשלֹמֹה ַע ְבדְּ ָך לֹא קָ ָרא:

)כו( ולי אנא עבדך ולצדוק כהנא ולבניהו בר יהוידע ולשלמה עבדך לא זמין:

רש"י
)כד( אתה אמרת  -בתמיה .כי ירד היום -
שהעיר היתה גבוהה ,ואבן הזוחלת למטה

כתובים

בגיא:

 -משלי פרק ה' ט'-יג'

ֹת ָ
יך ְלאַ ְכז ִָרי:
)ט( ּ ֶפן ִּת ּ ֵתן לַ אֲחֵ ִרים הוֹ ֶד ָך ו ְּׁשנ ֶ
)י( ּ ֶפן יִ שְׂ ְּבע ּו ז ִָרים כּ ֹחֶ ָך וַ עֲ צָ בֶ ָ
יך ְּבבֵ ית נ ְָכ ִרי:

)ט( דלא תתן לאחרני חילך ושניך לנוכראין:
)י( דלא נשבעון נוכראי חילך ולעותך תעל

ביתא דאחריני:

ש ְר ָך ו ְּׁשאֵ ֶר ָך:
ית ָך ִּב ְכלוֹ ת ְּב ָ ׂ
וְ נָהַ ְמ ּ ָת ְבאַ ח ֲִר ֶ

)יא(
וגושמך:

)יא( ותנהום בסופך עד מה דיגמר בשרך

וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֵ ְ
ֵאתי מוּסָ ר וְ תוֹ כַ חַ ת נָאַ ץ ִל ִּבי:
יך ָ ׂשנ ִ

)יב(
ומכסנותא אשלי לבי:

)יב( ותימר היכנא סנית מרדותא

יתי אָ זְ נִ י:
וְ לֹא ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ְּבקוֹ ל מוֹ ָרי וְ ִל ְמלַ ּ ְמ ַדי לֹא ִה ִּט ִ

)יג(
ולמלפני לא צלית אדני:

)יג( ולא שמעית קלא דמרותי

רש"י
)ט( פן תתן לאחרים הודך  -פן תפנה לבך
לאלהים אחרים לתת להם תפארת הודך
ושבחך .ושנותיך לאכזרי  -לשר של גיהנם:
)י( פן ישבעו זרים כחך  -נביאי הבעל הגובין
ממון בשקריה' ובפחזות' .ועצביך  -עצביך

משנה

ויגיעך שנעצבת וטרחת בו .בבית נכרי -
בבית עו"ג:
)יא( ונהמת באחריתך  -סוף שתנהום
באחריתך:

– זבחים פרק ה

ש ִעיר ׁ ֶשל יוֹ ם
יט ָתן ַּב ָ ּצפוֹ ןָ ּ ,פר וְ ָ ׂ
)א( אֵ יזֶה ּו ְמקוֹ ָמן ׁ ֶשל זְ בָ ִחים ,קָ ְד ׁ ֵשי קָ ָד ִׁשים ְׁש ִח ָ
יט ָתן ַּב ָ ּצפוֹ ן ,וְ ִקבּ וּל דָּ ָמן ִּב ְכ ִלי ׁ ָש ֵרת ַּב ָ ּצפוֹ ן ,וְ ָד ָמן טָ עוּן הַ ָּזיָה ַעל
הַ ִּכ ּפו ִּרים ְׁש ִח ָ
ּ ֵבין הַ ַּבדִּ ים וְ ַעל הַ ּ ָפרֹכֶ ת וְ ַעל ִמזְ ַּבח הַ זָּהָ בַ .מ ּ ָתנָה אַ חַ ת ֵמהֶ ן ְמ ַע ָּכבֶ תְׁ .שי ֵָרי
הַ דָּ ם הָ יָה ׁשוֹ פֵ ְך ַעל יְ סוֹ ד ַמעֲ ָר ִבי ׁ ֶשל ִמזְ ּ ֵבחַ הַ חִ יצוֹ ןִ .אם לֹא נ ַָתן ,לֹא ִע ּ ֵכב:
רע"ב ) -א( איזהו מקומן של זבחים .קדשי
קדשים  -עולות וחטאות ואשמות :שחיטתן
בצפון  -עולה בהדיא כתיב בה )שם א( ושחט
אותו על ירך המזבח צפונה .חטאת כתיב בה
)שם ו( במקום אשר תשחט העולה תשחט
החטאת .אשם כתיב ביה )שם ז( במקום אשר

ישחטו את העולה ישחטו את האשם:
שחיטתן בצפון  -והא דלא תני הכא וקבול
דמן בכלי שרת בצפון ,אע"ג דכולהו קבלת
דמן בצפון במקום שחיטה ,דסמוך לשחיטה
כתיב ולקח מדם הפר ,אלא ,משום דאיכא
אשמו של מצורע שהכהן היה מקבל מקצת
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דמו בכפו ,דכתיב )ויקרא יד( ולקח הכהן
מדם האשם ונתן ,מה נתינה בעצמו של כהן
אף לקיחה בעצמו של כהן ,ומשם הכי לא
כתב הכא וקבול דמן ,שאין קבול דמן שוה.
ומשום דלא סגי ליה בלא קבלת כלי ,שלאחר
שקבל כהן אחד למקצת דם בידו היה כהן
אחר מקבל הדם בכלי ,משום הכי הדר תני
בהדיא אשם מצורע אשם תלוי שחיטתן בצפון
וקבול דמן בכלי שרת בצפון :פר ושעיר של
יום הכפורים  -אע"ג דצפון בעולה הוא
דכתיב ,הקדים תנא לחטאות ברישא ,דאיידי
דאתיא מדרשא חביבא ליה .וחטאות פנימיות
איידי דנכנס דמן לפני ולפנים חביבא ליה
ואקדמינהו לשאר חטאות .ואינהו נמי
שחיטתן בצפון דכתיב )שם ד( ושחט את
החטאת במקום העולה ,וקרא יתירא הוא,
דהא כתיב במקום אשר תשחט העולה תשחט
החטאת ,אלא זה בנה אב לכל החטאות שיהו
טעונות צפון :וקבול דמן בכלי שרת  -דכתיב
בעולת סיני )שמות כד( וישם באגנות ,וממנו
למדו כל הזבחים להיות טעונים כלי :הזיה

על בין הבדים  -עומד בין שני בדי ארון
ומזה אחת למעלה ושבע למטה כנגד עוביה
של כפורת ,ולא היו נוגעים בה :ועל הפרוכת
 דכתיב )ויקרא טז( וכן יעשה לאהל מועד:ועל מזבח הזהב  -כדכתיב ויצא אל המזבח.
בסדר עבודת יום הכפורים בפרשת אחרי
מות :מתנה אחת מהן מעכבת  -כדאמרן
בפרק בית שמאי ]לעיל בפרק ד' משנה ב[
דבפר העלם דבר כתיב ועשה לפר כאשר
עשה לפר החטאת כן יעשה לו ,וקרא יתירא
הוא ,לעכב שאם חסר אחת מן המתנות לא
כפר .ודרשינן ועשה לפר ,זה פר יום הכפורים
דבדידיה נמי מתנה אחת מעכבת כמו פר
העלם דבר :שיירי הדם היה שופך על יסוד
מערבי  -כדכתיב )ויקרא ד( אל יסוד מזבח
העולה אשר פתח אוהל מועד ,ף ואוהל מועד
למערבו של מזבח החיצון היה :אם לא נתן -
שיירי הדם ליסוד .לא עכב הכפרה .דבתר
הזאות ומתן דמים לפנים ,כתיב )שם טז(
וכלה מכפר את הקודש ,דמשמע שכבר שלמו
כל הכפרות כולן:

ירים הַ ּנִשְׂ ָר ִפים ְׁש ִחיטָ ָתן ַּב ָ ּצפוֹ ן ,וְ ִקבּ וּל דָּ ָמן ִּב ְכ ִלי ׁ ָש ֵרת
)ב( ּ ָפ ִרים הַ ִּנשְׂ ָר ִפים וּשְׂ ִע ִ
ַּב ָ ּצפוֹ ן ,וְ ָד ָמן טָ עוּן הַ ָּזיָה ַעל הַ ּ ָפרֹכֶ ת וָ ַעל ִמזְ ַּבח הַ זָּהָ בַ .מ ּ ָתנָה אַ חַ ת ֵמהֶ ן
ְמ ַע ָּכבֶ תְׁ .שי ֵָרי הַ דָּ ם הָ יָה ׁשוֹ פֵ ְך ַעל יְ סוֹ ד ַמעֲ ָר ִבי ׁ ֶשל ִמזְ ּ ֵבחַ הַ ִחיצוֹ ןִ .אם לֹא
נ ַָתן ,לֹא ִע ּ ֵכב .אֵ לּ ּו וָ אֵ לּ ּו נִ שְׂ ָר ִפין ְּבבֵ ית הַ דָּ ׁ ֶשן:
רע"ב ) -ב( פרים הנשרפים  -פר העלם
ופר כהן משיח ,שאין נאכלים לכהנים אלא
נשרפים חוץ לירושלים :ושעירים הנשרפים -
שעירי עבודה זרה ,שהוקשו לפר העלם לכל
דבריהם :הזיה על הפרוכת  -שבע הזיות על
הפרוכת .אבל בין הבדים לא כתיב בהו הזיה
כמו בפר של יום כפור דכתיב ביה )שם( והזה

באצבעו על פני הכפורת :אלו ואלו  -של יום
הכפורים ושאר הנשרפים :נשרפים בבית
הדשן  -למקום שמוציאים שם את הדשן של
מזבח החיצון ,דכתיב ביה )שם ו( והוציא את
הדשן אל מחוץ למחנה .ובפרים הנשרפים
כתיב )שם ד( אל שפך הדשן ישרף:

אשי ח ֳָד ִׁשים וְ ׁ ֶשל
ירי ָר ׁ ֵ
)ג( חַ ּטֹאות הַ ִּצבּ וּר וְ הַ יּ ִָחיד .אֵ לּ ּו הֵ ן חַ ּטֹאות הַ ִּצבּ וּר ,שְׂ ִע ֵ
יט ָתן ַּב ָ ּצפוֹ ן ,וְ ִקבּ וּל דָּ ָמן ִּב ְכ ִלי ׁ ָש ֵרת ַּב ָ ּצפוֹ ן ,וְ ָד ָמן ָטעוּן אַ ְר ַּבע
מוֹ עֲ דוֹ תְׁ ,ש ִח ָ
ַמ ּ ָתנוֹ ת ַעל אַ ְר ַּבע ְק ָרנוֹ תֵ ּ ,כיצַ דָ ,עלָ ה בַ ּ ֶכבֶ ׁש וּפָ נָה לַ ּסוֹ בֵ ב ,וּבָ א לוֹ ְלקֶ ֶרן
דְּ רוֹ ִמית ִמזְ ָר ִחיתִ ,מזְ ָר ִחית צְ פוֹ נִ ית ,צְ פוֹ נִ ית ַמעֲ ָר ִביתַ ,מעֲ ָר ִבית דְּ רוֹ ִמיתְׁ .שי ֵָרי
הַ דָּ ם הָ יָה ׁשוֹ פֵ ְך ַעל יְ סוֹ ד דְּ רוֹ ִמי ,וְ ֶנאֱכָ ִלין ִל ְפנִ ים ִמן הַ ְ ּקלָ ִעים ְלזִ ְכ ֵרי ְכהֻ ּנָה
ְּבכָ ל ַמאֲ כָ ל ְליוֹ ם וָ לַ יְ לָ ה ַעד חֲצוֹ ת:
רע"ב ) -ג( אלו הן חטאות הצבור  -שאנו
צריכין להזכירם ,שהרי הפנימיות כבר נשנו:

שעירי ראשי חדשים ושל מועדות  -שהן על
מזבח החיצון :שחיטתן בצפון  -שהרי למדנו
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בבנין אב לכל החטאות שהן טעונות צפון:
עלה בכבש ופנה לסובב  -מפני שדמה ניתן
על הקרנות ובאצבע ,צריך לעמוד על גבי
סובב .אבל בכל שאר הדמים שהן התחתונים
מן החוט ולמטה ,עומד על הרצפה אצל זויות
המזבח וזורק מן הכלי וכל מקום שיגיע
למזבח כשר :ובא לו לקרן דרומית מזרחית -
שבה הוא פוגע ראשון ,כדקיימא לן )יומא דף
טו( כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך
ימין ,והכבש בדרום ,וכשעולה בו ופניו למזבח
נמצא ימינו למזרח ופונה לימינו למזרח ובא
לו לאותה הקרן ,והולך ומקיף בסובב דרך
ימין ופניו למזבח מן הדרום למזרח ,וממזרח
לצפון ,ומצפון למערב ,דהיינו דרך ימין .ואמה
על אמה ברום אמה הנתון בראש המזבח בכל
זוית שבו ,קרויה קרן :על יסוד דרומית -
וילפינן ירידתו מן הכבש בחטאות החיצונות
ושיירי הדם בידו ,מיציאתו מן ההיכל ושיריים
הפנימים בידו ,מה יציאתו מן ההיכל היה

נותן שיירי הדם בסמוך לו שהוא יסוד מערבי
כדכתיב )ויקרא ד( אשר פתח אהל מועד,
דהיינו לצד מערב שהוא סמוך להיכל ,אף
ירידתו מן הכבש מתן השיריים בסמוך לו,
דהיינו יסוד דרומי הסמוך לכבש ,שהכבש
בדרום :לפנים מן הקלעים  -לפי שבמשכן
היו קלעים היקף לחצר אהל מועד ,ובחטאת
כתיב )שם ו( במקום קדוש תאכל בחצר אהל
מועד .ובבית עולמים היתה חומת העזרה
במקום הקלעים :לזכרי כהונה  -דגבי
חטאת ואשם ומנחה כתיב כל זכר בכהנים
יאכל אותה :בכל מאכל  -משום דבעי למתני
בפסח דאינו נאכל אלא צלי ,תנא בכולהו בכל
מאכל :ליום ולילה  -דכתיב )שם ז( ובשר זבח
תודת שלמיו ביום קרבנו יאכל ,למדנו שתודה
נאכלת ליום אחד .חטאת ואשם מנין ,תלמוד
לומר זבח :עד חצות  -סייג עשו חכמים
לתורה להרחיק את האדם מן העבירה .דהא
קרא לא יניח ממנו עד בוקר קאמר:

יט ָתהּ ַּב ָ ּצפוֹ ן ,וְ ִקבּ וּל דָּ ָמ ּה ִּב ְכ ִלי ׁ ָש ֵרת ַּב ָ ּצפוֹ ן,
)ד( הָ עוֹ לָ ה ,קָ ְד ׁ ֵשי קָ ָד ִׁשיםְׁ ,ש ִח ָ
וְ ָד ָמהּ טָ עוּן ְׁש ּ ֵתי ַמ ּ ָתנוֹ ת ׁ ֶשהֵ ן אַ ְר ַּבע ,ו ְּטע ּונָה הֶ ְפ ׁ ֵשט וְ נִ ּתוּחַ וְ כָ ִליל לָ ִא ּ ִׁשים:
רע"ב ) -ד( העולה קדשי קדשים  -היא.
ליפסל ביוצא ,ובטבול יום ,ובמחוסר כפורים,
ומועלים בה .ומשום דלא כתיב בה בקרא
קודש קדשים היא כמו בחטאת ואשם,
אשמועינן תנא הכא דהיא נמי קדשי קדשים
כחטאת ואשם ,שהרי היא שוה להם למקום
שחיטתן וקבלת דמן :שתי מתנות  -בקרן
מזרחית צפונית ,ובקרן מערבית דרומית
שכנגדה באלכסון .וטעמא ,משום דקרן
מזרחית דרומית לא היה לו יסוד לפי שלא
היה בחלקו של בנימין שנתנבא יעקב עליו
)בראשית מט( בבוקר יאכל עד ,באחסנתיה
יתבני מקדשא ,דבר המקודש לדמים לא יהא
אלא בחלקו של בנימין ,ואותו הקרן לא היה
בחלקו ,שהמזבח היה תופס בחלקו של יהודה
אמה במזרחו ואמה בדרומו כל אורך מזרח
ודרום בעובי אמה ,אלא שלא היתה אמה
שבמזרח על פני כל המזרח ,שכשמגיע לקרן
מזרחית צפונית היתה כלה בתוך אמה לקרן,
וכן אכילת האמה הדרומית לא היתה מהלכת

על פני כל הדרום ,שכשמגיע לקרן דרומית
מערבית היתה כלה סמוך לקרן אמה .נמצא
יסוד לשלש הקרנות .הלכך היה מתחיל בקרן
צפונית מזרחית הואיל וקרן דרומית מזרחית
אין לה יסוד לפי שלא היתה בחלקו של טורף
שנתנבא עליו יעקב .ועולה טעונה תחלת
מתן דמה כנגד היסוד ,הלכך בעי הנך תרתי
דאמרן .דשתי מתנות שהן ארבע בעינן ,כדי
שיהא מתן הדם בארבע רוחות המזבח,
דכתיב )ויקרא א( וזרקו את הדם על המזבח
סביב ,אי וזרקו יכול יזרקנו בזריקה אחת,
תלמוד לומר סביב ,ואי אפשר להקיף בזריקה
אחת .אי סביב יכול יקיפנו כחוט ,תלמוד
לומר וזרקו ,ואין זריקה אלא מרחוק ,וכחוט
אי אפשר להקיף אלא באצבע .הא כיצד ,נותן
שתי מתנות שהן ארבע :וטעונה הפשט ונתוח
 כדכתיב )שם( והפשיט את העולה ונתחאותה לנתחיה :וכליל לאשים  -כולה נשרפת
על גבי האש:
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אֲשם ְמ ִעילוֹ ת,
ֲשמוֹ תֲ ,א ׁ ַשם ְּגזֵלוֹ תַ ׁ ,
)ה( זִ ְבחֵ י ׁ ַש ְל ֵמי צִ בּ וּר וַ אֲ ׁ ָשמוֹ ת .אֵ לּ ּו הֵ ן א ׁ ָ
יט ָתן ַּב ָ ּצפוֹ ן,
ֲשם ְמצוֹ ָרע ,אָ ׁ ָשם ּ ָתלוּיְׁ ,ש ִח ָ
אֲ ׁ ַשם ִׁש ְפחָ ה חֲרוּפָ ה ,אֲ ׁ ַשם נָזִ יר ,א ׁ ַ
וְ ִקבּ וּל דָּ ָמן ִּב ְכ ִלי ׁ ָש ֵרת ַּב ָ ּצפוֹ ן ,וְ ָד ָמן ָטעוּן ְׁש ּ ֵתי ַמ ּ ָתנוֹ ת ׁ ֶשהֵ ן אַ ְר ַּבע ,וְ נֶאֱכָ ִלין
ִל ְפנִ ים ִמן הַ ְ ּקלָ ִעים ְלזִ ְכ ֵרי ְכהֻ ּנָה ְּבכָ ל ַמאֲ כָ ל ְליוֹ ם וָ לַ יְ לָ ה ַעד חֲצוֹ ת:
רע"ב ) -ה( זבחי שלמי צבור  -כבשי
עצרת :אשם גזילות  -האמור בשבועת
הפקדון :אשם מעילות  -הנהנה מן ההקדש:
אשם שפחה חרופה  -הבא על שפחה שחציה
שפחה וחציה בת חורין המיועדת לעבד עברי
שמותר בשפחה ובבת חורין :אשר נזיר -
שנטמא במת .דכתיב ביה )במדבר ו( והזיר
לה' את ימי נזרו ]וגו'[ :אשם תלוי  -ספק
שגג בדבר שחייבין על זדונו כרת ,ספק לא
שגג .והוא כתיב בויקרא אצל אשם מעילות:
אשם ודאי  -לא גרסינן .שכל אלו אשם ודאי

הן ,חוץ מאשם תלוי :שתי מתנות שהן ארבע
 דבאשם נמי כתיב זריקה וכתיב סביב:ונאכלין לפנים מן הקלעים  -דכתיב באשם
)במדבר יח( בקודש הקדשים תאכלנו .וזבחי
שלמי צבור סמך אותן הכתוב לחטאת דכתיב
)ויקרא כג( ועשיתם שעיר עזים אחד לחטאת
ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים ,לומר לך
שדינן כחטאת שאין נאכלין אלא לפנים מן
הקלעים ולזכרי כהונה .אבל אין טעונים
ארבע מתנות כחטאת ,שאין לך בכל הקרבנות
מי שטעון ארבע מתנות אלא חטאת בלבד:

יט ָתן ְּבכָ ל ָמקוֹ ם ָּבעֲ ז ָָרה ,וְ ָד ָמן ָטעוּן
)ו( הַ ּתוֹ ָדה וְ אֵ ל נָזִ יר ,קָ ָד ִׁשים קַ ִ ּליםְׁ ,ש ִח ָ
ְׁש ּ ֵתי ַמ ּ ָתנוֹ ת ׁ ֶשהֵ ן אַ ְר ַּבע ,וְ ֶנאֱכָ ִלין ְּבכָ ל הָ ִעיר ְלכָ ל אָ ָדם ְּבכָ ל ַמאֲ כָ ל ְליוֹ ם
וָ לַ יְ לָ ה ַעד חֲצוֹ ת .הַ ּמו ָּרם ֵמהֶ ם ַּכיּוֹ צֵ א בָ הֶ ם ,אֶ ָּלא ׁ ֶשהַ ּמו ָּרם ֶנאֱכָ ל לַ כּ ֹהֲנִ ים
ִלנְ ׁ ֵשיהֶ ם וְ ִל ְבנֵיהֶ ם ו ְּל ַע ְב ֵדיהֶ ם:
רע"ב ) -ו( התודה ואיל נזיר קדשים קלים
 אין מועלין בהן :שחיטתן בכל מקום  -איןטעונים שחיטה בצפון )כא( :ונאכלים בכל
העיר  -דגבי חטאת כתיב )שם י( ואכלתם
אותה במקום קדוש ,ואין שלמים במקום
קדוש אלא במקום טהור דהיינו בכל העיר
שהוא מקום טהור מליכנס שם מצורעים :לכל
אדם  -לזרים :ליום ולילה  -בתודה כתיב
)שם ז( ביום קרבנו יאכל לא יניח ממנו עד
בוקר .ותניא ,תודת שלמיו ,לרבות שלמי נזיר:
המורם מהם  -חזה ושוק שנתן מהם לכהן

כשאר שלמים ,דתודה לשלמים אתקוש,
דכתיב )שם( וזאת תורת זבח השלמים וגו' אם
על תודה וגו' .וארבע חלות מארבעה מינים
שבה כדכתיב )שם( אחד מכל קרבן לכהן
הזורק וגו' .ומורם מאיל נזיר ,זרוע בשלה
וחזה ושוק וחלת מצה אחת ורקיק אחד:
כיוצא בהן  -נאכלים בכל העיר ליום ולילה:
לכהנים לנשיהם  -כדכתיב )שם י( ואת חזה
התנופה וגו' תאכלו במוקם טהור אתה ובניך
ובנותיך:

יט ָתן ְּבכָ ל ָמקוֹ ם ָּבעֲ ז ָָרה ,וְ ָד ָמן ָטעוּן ְׁש ּ ֵתי ַמ ּ ָתנוֹ ת
)ז( ְׁשלָ ִמים ,קָ ָד ִׁשים קַ ִ ּליםְׁ ,שחִ ָ
ׁ ֶשהֵ ן אַ ְר ַּבע ,וְ ֶנאֱכָ ִלין ְּבכָ ל הָ ִעיר ְלכָ ל אָ ָדם ְּבכָ ל ַמאֲ כָ ל ִל ְׁשנֵי י ִָמים וְ לַ יְ לָ ה
אֶ חָ ד .הַ ּמו ָּרם ֵמהֶ ם ַּכיּוֹ צֵ א בָ הֶ ם ,אֶ ָּלא ׁ ֶשהַ ּמו ָּרם ֶנאֱכָ ל לַ כּ ֹהֲ נִ יםִ ,לנְ ׁ ֵשיהֶ ם
וְ ִל ְבנֵיהֶ ם ו ְּל ַעבְ ֵדיהֶ ם:
רע"ב ) -ז( שחיטתן בכל מקום בעזרה -
שלש פרשיות נאמרו בשחיטת שלמים ,חדא
בבן בקר ,וחדא בכשב ,וחדא בעז .בקמייתא
כתיב ושחטו פתח אהל מועד ,ובתרתי

בתרייתא כתיב לפני אהל מועד ,להכשיר
בשלמים )שם ז( והנותר מבשר הזבח ביום
השלישי באש ישרף:
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יט ָתן ְּבכָ ל ָמקוֹ ם ָּבעֲ ז ָָרה ,וְ ָד ָמן
שר וְ הַ ּ ֶפסַ ח ,קָ ָד ִׁשים קַ ִ ּליםְׁ ,ש ִח ָ
)ח( הַ ְּבכוֹ ר וְ הַ ּ ַמעֲ ֵׂ
ָטעוּן ַמ ּ ָתנָה אֶ חָ ת ,ו ִּב ְלבָ ד ׁ ֶש ִּי ּ ֵתן ְּכנֶגֶ ד הַ יְ סוֹ דִׁ .ש ּנָה בַ אֲ ִכילָ ָתן ,הַ ְּבכוֹ ר נֶאֱכָ ל
לַ כּ ֹהֲנִ ים ,וְ הַ ּ ַמעֲ ֵ ׂשר ְלכָ ל אָ ָדם ,וְ ֶנאֱכָ ִלין ְּבכָ ל הָ ִעיר ) ְלכָ ל אָ ָדם( ְּבכָ ל ַמאֲ כָ ל
ִל ְׁשנֵי י ִָמים וְ לַ יְ לָ ה אֶ חָ ד .הַ ּ ֶפסַ ח אֵ ינוֹ ֶנ ֱאכָ ל אֶ ָּלא בַ ַּליְ לָ ה ,וְ אֵ ינוֹ ֶנאֱכָ ל אֶ ָּלא ַעד
חֲצוֹ ת ,וְ אֵ ינוֹ ֶנאֱכָ ל אֶ ָּלא ִל ְמנ ּויָיו ,וְ אֵ ינוֹ נֶאֳ כָ ל אֶ ָּלא צָ ִלי:
רע"ב ) -ח( והמעשר  -מעשר בהמה :ודמן
טעון מתנה אחת  -דלא כתיב בהו סביב,
אלא ואת דמם תזרוק כתיב גבי בכור .והנך
נמי מהתם ילפינן ,מדלא כתיב ואת דמו אלא
ואת דמם :כנגד היסוד  -במקום שיש יסוד
תחתיו ,למעוטי מזרחית דרומית שאין שם
יסוד ,כדאמרן .ובכור ומעשר ופסח טעונים
יסוד ,דילפינן זריקה זריקה לגזירה שוה
מעולה ,ובעולה כתיב )שם ד( אל יסוד מזבח
העולה :שינה באכילתן  -זה מזה .אע"פ
שהשוה אותן למתן דמים :הבכור נאכל
לכהנים  -כדכתיב )במדבר יח( ובשרם יהיה
לך :והמעשר לכל אדם  -שלא מצינו בכל
התורה שיהיה לכהנים חלק בו :ונאכלין בכל

גמרא

העיר  -דכתיב )דברים יב( והבאתם שמה
עולותיכם וזבחיכם ואת מעשרותיכם ,ותניא,
בשני מעשרות הכתוב מדבר חד מעשר בהמה
וחד מעשר דגן .וכתיב בההוא קרא ובכורות
בקרכם וצאנכם ,ומדלא קבע להו מחיצה
שמע מינה דמעשר ובכור נאכלים בכל העיר:
לשני ימים ולילה אחד  -דבבכור הוא אומר
ובשרם יהיה לך כחזה התנופה וכשוק הימין,
הקישו הכתוב לחזה ושוק ,מה חזה ושוק של
שלמים לשני ימים ולילה אחד ,אף בכור לשני
ימים ולילה אחד ,ומעשר כבכור :למנוייו -
לאותם שנמנו בדמי לקיחתו ,כדכתיב )שמות
יב( איש לפי אכלו תכוסו:

– זבחים דף נז' ע"א

תנו רבנן מנין לבכור שנאכל לשני ימים ולילה שנאמר ובשרם יהיה לך
כחזה התנופה וכשוק הימין הקישו הכתוב לחזה ושוק של שלמים מה
שלמים נאכלין לשני ימים ולילה אחד אף בכור נאכל לשני ימים ולילה
אחד וזו שאלה נשאלה לפני חכמים בכרם ביבנה בכור לכמה נאכל נענה
ר"ט ואמר לשני ימים ולילה אחד היה שם תלמיד אחד שבא לבית המדרש
לפני חכמים תחלה ור' יוסי הגלילי שמו אמר לו רבי מנין לך אמר לו בני
שלמים קדשים קלים ובכור קדשים קלים מה שלמים נאכלין לשני ימים
ולילה אחד אף בכור נאכל לשני ימים ולילה אחד אמר לו רבי בכור מתנה
לכהן וחטאת ואשם מתנה לכהן מה חטאת ואשם ליום ולילה אף בכור
ליום ולילה אמר לו נדון דבר )מתוך דבר( ]מדבר[ ונלמד דבר )מתוך דבר(
]מדבר[ מה שלמים אין באין על חטא אף בכור אינו בא על חטא מה
שלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד אף בכור נאכל לשני ימים ולילה
אחד אמר לו רבי נדון דבר מדבר ילמד דבר מדבר חטאת ואשם מתנה
לכהן ובכור מתנה לכהן מה חטאת ואשם אין באין בנדר ונדבה אף בכור
אינו בנדר ונדבה מה חטאת ואשם נאכלין ליום אחד אף בכור נאכל ליום
אחד קפץ ר"ע ונסתלק ר"ט אמר לו הרי הוא אומר ובשרם יהיה לך הקישן
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הכתוב לחזה ושוק של שלמים מה שלמים נאכלין לשני ימים ולילה אחד
אף בכור נאכל לשני ימים ולילה אחד:
רש"י על הגמרא
ובשרם יהיה לך  -בבכור כתיב :לחזה ושוק
של שלמים  -ולקמיה פריך לשל תודה
אקשינן :בכרם  -ת"ח יושבין שורות ככרם כך
מפורש בברכות ירושלמי :שבא לבית המדרש
תחלה  -היא היתה תחילת ביאתו לפניהם
ביבנה :וחטאת ואשם מתנה לכהן  -אבל

זוהר

שלמים לבעלים :נדון דבר מדבר  -כלומר
שכמותו ודומה לו :אין באין על חטא -
כחטאת ואשם :אינו בא בנדר ובנדבה -
לאפוקי שלמים דבאין בנדר ובנדבה :ונסתלק
 נשתתק :הקישן הכתוב  -ואין משיבין עלההיקש:

– חיי שרה דף קלב' ע"א

ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,תהלים לט( ִׁש ְמ ָעה ְּת ִפ ָּל ִתי יְ ָי וְ ׁ ַשוְ ָע ִתי הַ אֲ זִ ינָה אֶ ל דִּ ְמ ָע ִתי אַ ל
אֲתר חַ ד ְּכ ִתיב ְׁש ַמע יְ ָי וְ חָ נִ נִ י וְ גו',
חר ׁשַ .מאי ַט ְע ָמא ִׁש ְמ ָעה וְ לָ א ְׁש ַמעְּ ,ב ַ
ּ ֶת ָ
אֲתר ְלזִ ְמנִ ין ְׁש ַמע ִל ְדכו ָּרא ו ְּלזִ ְמנִ ין ִׁש ְמ ָעה
אֲתר אָ ח ֳָרא ִׁש ְמ ָעה .אֶ ָּלא ְּבכָ ל ַ
ו ְּב ַ
ְלנו ְּקבָ אִׁ .ש ְמ ָעה ְּכ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,תהלים יז( ִׁש ְמ ָעה יְ ָי צֶ ֶדק וְ גו'ְׁ .ש ַמע ְּכ ָמא
ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,תהלים ל( ְׁש ַמע יְ ָי וְ חָ נֵנִ י) .משלי א( ְׁש ַמע ְּבנִ י) .דברים כז( הַ ְס ּ ֵכת ו ְּׁש ַמע:
וְ הָ כָ א ִׁש ְמ ָעה ְּת ִפ ָּל ִתי יְ ָיְּ ,בגִ ין דְּ הַ אי )דאיהו( ַד ְר ָּגא דִּ ְמקַ ְּבלָ א ָּכל צְ לוֹ ִתין
ישא דְּ צַ דִּ יק חַ י
דְּ ַע ְל ָמא .וְ הָ א ּ ָתנִ ינָן דְּ ַע ְב ָדא ִמ ּנַיְ יה ּו עֲ ָט ָרה וְ ׁ ַש ֵ ּוי לָ ּה ְּב ֵר ׁ ָ
ֹאש צַ דִּ יק .וְ ַעל דָּ א ִׁש ְמ ָעה ְּתפִ ָּל ִתי יְ ָי:
עוֹ לָ ִמים דִּ ְכ ִתיב) ,משלי י( ְּב ָרכוֹ ת ְלר ׁ
ִׁש ְמ ָעה ְּת ִפ ָּל ִתי יְ ָי דָּ א צְ לוֹ ָתא ִדי ְבלַ חַ ׁש .וְ ׁ ַשוְ ָע ִתי הַ אֲ זִ י ָנה דָּ א צְ לוֹ ָתא דְּ אָ ִרים
יה ְּב ַע ְק ֵתיהּ ְּכ ָמא ְדאַ ְּת אָ מֵ ר) ,שמות ב( וַ ּ ַת ַעל ׁ ַשוְ ָע ָתם אֶ ל הָ ֱאל ִֹהים.
ַּבר נ ָׁש קָ לֵ ּ
יה וְ ז ִָקיף עֵ ינוֹ י ְל ֵעילָ א ְּכ ָמא ְדאַ ְּת
ו ַּמה ּו ׁ ַשוְ ָע ָתם ,אֶ ָּלא דְּ ִבצְ לוֹ ֵתיהּ אָ ִרים קָ לֵ ּ
אָ ֵמר) ,ישעיה כב( וְ ׁשוֹ ַע אֶ ל הָ הָ ר .וּצְ לוֹ ָתא ָדא )דף קלב ע"ב( ְמ ַת ַּבר ּ ַת ְר ִעין וְ ָד ִפיק
חר ׁש דָּ א ,אָ ִעיל קַ ּ ֵמי ַמ ְל ָּכא
יה .אֶ ל דִּ ְמ ָע ִתי אַ ל ּ ֶת ָ
)ס"א ודחיק( לוֹ ן ְלאֲ ָעלָ א צְ לוֹ ֵת ּ
יה ,ו ְּלעוֹ לָ ם לָ א אַ ה ֲָדר ּו דִּ ְמ ִעין ְּב ֵריקַ נְ יָא:
וְ לֵ ית ּ ַת ְר ָעא דְּ קָ ִאים קַ ּ ֵמ ּ
ת ּו הָ א ְּכ ִתיב הָ כָ א ְּתלַ ת דַּ ְר ִּגיןְ ,ת ִפ ָּלהַ ׁ .שוְ ָעה .דִּ ְמ ָעה .לָ קֳבֵ יל ִא ֵּלין ְּתלַ ת
אָ ח ֳָרנִ יןִּ .כי ּ ֵגר אָ נ ִֹכי ִע ּ ָמ ְךְ .לבָ ַתר ּתוֹ ׁ ָשבְ .לבָ ַתר ְּככָ ל אֲבוֹ ָתי ִע ְק ָרא ְד ַע ְל ָמא:
ּ ָתא ֲחזֵי ,צְ לוֹ ָתא ְדבַ ר נ ָׁש ְמעוֹ ֶמדְּ ,בגִ ין דִּ ְת ֵרי צְ לוֹ ָתא נִ ינְ ה ּו חַ ד ִמיוֹ ּ ׁ ֶשב וְ חַ ד
ֹאשְ .לגַ ּ ֵבי
ְמעוֹ ֶמד ,וְ ִאינוּן חַ ד לָ קֳבֵ יל ְּת ֵרין דַּ ְר ִּגין ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשל יַד ו ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשל ר ׁ
יוֹ ם וָ לַ יְ לָ ה וְ כ ָֹּלא חַ ד .אוּף הָ כָ א ְּת ִפ ָּלה ִמיוֹ ּ ׁ ֶשב ְלגַ ּ ֵבי ְּתפִ ָּלה ׁ ֶשל יַדְ ,לאַ ְת ִקין
לָ ּה ְּכ ָמה )ד"א כמאן( ְדאַ ְת ִקין ְלכַ ָּלה וְ קָ ִׁשיט לָ ּה ְלאֲ ָעלָ א ְלחו ּ ָּפה ,הָ ִכי נ ֵָמי
יריָיהָ א ,יוֹ צֵ ר ְמ ׁ ָש ְר ִתים וַ אֲ ׁ ֶשר ְמ ׁ ָש ְר ָתיו
ְמקַ ְׁש ִטין לָ ּה ְּב ָרזָא דִּ ְר ִתיכָ אָ ה ו ַּמ ּ ִׁש ְ
וְ הָ אוֹ פַ ִּנים וְ חַ יּוֹ ת הַ קּ ֶֹד ׁש וְ כ ּו':
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וְ ַעל דָּ א צְ לוֹ ָתא ְמיו ּ ׁ ָּשבֵ ּ ,כיוָ ן ְד ָעאֳ לַ ת ְלגַ ּ ֵבי ַמ ְל ָּכא ִע ָּלאָ ה וְ ִאיה ּו אָ ֵתי ְלקַ ְּבלָ א
ימין קַ ּ ֵמי ַמ ְל ָּכא ִע ָּלאָ ה ,דְּ הָ א ְּכ ֵדין )דרגא( דְּ כו ָּרא ִא ְתחַ ַּבר
לָ ּהְּ ,כ ֵדין ֲאנַן קָ יְ ִ
לה )וגאולה )שמות קנז א( ,ותפלה תרין
ְּבנו ְּקבָ א ,ו ְּבגִ ין ָּכ ְך לָ א י ְַפ ִסיק ּ ֵבין ְּגאו ָּּלה ִל ְת ִפ ָּ
דרגין אינון ,רזא דצדיק וצדק יוס"ף ורח"ל(:
יה וְ או ְּקמוּהָ
ו ְּבגִ ין דְּ בַ ר נ ָׁש קָ ִאים קַ ּ ֵמי ַמ ְל ָּכא ִע ָּלאָ ה נ ַָטל אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת ִלצְ לוֹ ֵת ּ
דִּ בְ ִׁשיעו ָּרא )ד"א בשיעורא( ְדסו ְּר ָטא דְּ יוֹ צֵ ר כּ ָֹּלא .וְ כָ ל ַמה דְּ אָ ֵתי ְּב ִס ְט ָרא ִד ְדכו ָּרא
יה וְ ִאזְ דַּ ַּקף )ס"א ויזדקף(ְּ .כגַ וְ ונָא ָדא ַּכד ִאיה ּו
יש ְל ֵמיקַ ם ְב ִקיּו ֵּמ ּ
יה ְל ִאינִ ׁ
ָּב ֵעי לֵ ּ
ְ
כּ ֵֹר ַע ,כּ ֵֹר ַע ְּבבָ רוּך ,וְ כַ ד ִאיה ּו ז ִָקיף ,ז ִָקיף ַּב ּ ׁ ֵשםְּ ,בגִ ין ְלאַ ֲחזָאָ ה ְׁשבָ חָ א ִד ְדכו ָּרא
ַעל נו ְּקבָ א:
הלכה – הרמב"ם הלכות יסודי התורה פ"ה
)י( כל העובר מדעתו בלא אונס על אחת מכל מצות האמורות בתורה בשאט בנפש
להכעיס הרי זה מחלל את השם ולפיכך נאמר בשבועת שקר וחללת את שם אלהיך אני
ה' ואם עבר בעשרה מישראל הרי זה חילל את השם ברבים וכן כל הפורש מעבירה או
עשה מצוה לא מפני דבר בעולם לא פחד ולא יראה ולא לבקש כבוד אלא מפני הבורא
ברוך הוא כמניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו הרי זה מקדש את השם:
)יא( ויש דברים אחרים שהן בכלל חילול השם והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה
ומפורסם בחסידות דברים שהבריות מרננים אחריו בשבילם ואע"פ שאינן עבירות הרי
זה חילל את השם כגון שלקח ואינו נותן דמי המקח לאלתר והוא שיש לו ונמצאו
המוכרים תובעין והוא מקיפן או שירבה בשחוק או באכילה ושתיה אצל עמי הארץ
וביניהן או שדבורו עם הבריות אינו בנחת ואינו מקבלן בסבר פנים יפות אלא בעל
קטטה וכעס וכיוצא בדברים האלו הכל לפי גדלו של חכם צריך שידקדק על עצמו
ויעשה לפנים משורת הדין:
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