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חק לישראל – פרשת לך לך יום א'
תורה -

בראשית פרק יב'

)א( וַ יֹּאמֶ ר יְ הֹוָ ה אֶ ל אַ בְ ָרם לֶ ְך ְל ָך ֵמאַ ְרצְ ָך ו ִּמ ּמוֹ לַ ְד ְּת ָך ו ִּמ ּ ֵבית אָ ִב ָ
יך אֶ ל הָ אָ ֶרץ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל אַ ְב ָרם לֶ ְך ְל ָך ֵמאַ ְרצְ ָך ו ִּמ ּמוֹ לַ ְד ְּת ָך ו ִּמ ּ ֵבית אָ ִב ָ
יך אֶ ל
שר אַ ְראֶ ָּך) :א( וַ יּ ֶ
אֲ ׁ ֶ
)א( וַ אֲ ַמר יְ ָי ְלאַ ְב ָרם ִאיזֵל לָ ְך ֵמאַ ְר ָע ְך ו ִּמ ּי ַָּלדו ָּת ְך ו ִּמ ּ ֵבית אֲ בו ְּך ְלאַ ְר ָעא דִּ י אַ חֲזִ ּנ ְָך:

ֲשר אַ ְראֶ ָּך:
הָ אָ ֶרץ א ׁ ֶ
ָ
ָ
ָ
ָ
)ב( וְ אֶ ֶעשְׂ ך ְלגוֹ י ּ ָגדוֹ ל וַאֲ בָ ֶר ְכך וַ אֲגַ דְּ לָ ה ְׁש ֶמך וֶ ְהיֵה ְ ּב ָרכָ ה) :ב( וְ אֶ ֶעשְׂ ך ְלגוֹ י ּ ָגדוֹ ל
וַ ֲאבָ ֶר ְכ ָך וַ ֲאגַ דְּ לָ ה ְׁש ֶמ ָך ו ְ
אֲר ּ ֵבי ְׁש ָמ ְך ו ְּתהֵ א ְמבָ ָר ְך:
ֶהיֵה ְּב ָרכָ ה) :ב( וְ אֶ ְע ְּב ִד ּנ ְָך ְל ַעם סַ ִּגי ֶואֱבָ ֵר ִכ ּנ ְָך וַ ַ
)ג( וַ אֲ בָ ְרכָ ה ְמבָ רֲ כֶ ָ
א ָד ָמה) :ג( וַ אֲ בָ ְרכָ ה
נִב ְרכ ּו ְב ָך כּ ֹל ִמ ְׁש ּ ְפחֹת הָ ֲ
יך ו ְּמקַ ֶּל ְל ָך אָ אֹ ר וְ ְ
ְמבָ ֲרכֶ ָ
יך ו ְּמקַ ּ ֶל ְל ָך אָ אֹ ר וְ נִ ְב ְרכ ּו ְב ָך כּ ֹל ִמ ְׁש ּ ְפחֹת הָ א ֲָד ָמה) :ג( ֶואֱבָ ֵר ְך ְמבָ ְרכָ ְך ו ְּמלַ ְט ָט ְך אֵ ילוּט
וְ יִ ְת ָּב ֲרכוּן ְּב ִדילָ ְך כּ ֹל ז ְַרעֲ יַת אַ ְר ָעא:

ֲשר דִּ ּ ֶבר אֵ לָ יו יְ הֹוָ ה וַ יֵּלֶ ְך ִא ּתוֹ לוֹ ט וְ אַ בְ ָרם ּ ֶבן חָ ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים
)ד( וַ יֵּלֶ ְך אַ בְ ָרם ַּכא ׁ ֶ
ֲשר דִּ ּ ֶבר אֵ לָ יו יְ הֹוָ ה וַ יֵּלֶ ְך ִא ּתוֹ לוֹ ט
מחָ ָרן) :ד( וַ יֵּלֶ ְך אַ ְב ָרם ַּכא ׁ ֶ
וְ ִׁש ְב ִעים ׁ ָשנָה ְּבצֵ אתוֹ ֵ
וְ אַ ְב ָרם ּ ֶבן חָ ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים וְ ִׁש ְב ִעים ׁ ָשנָה ְ ּבצֵ אתוֹ ֵמחָ ָרן:

יה יְ ָי וַ אֲ זַל
)ד( וַ אֲ זַל אַ ְב ָרם ְּכ ָמא ִד ַמ ּ ֵליל ִע ּ ֵמ ּ

יה ֵמחָ ָרן:
יה לוֹ ט וְ אַ ְב ָרם ַּבר ִׁש ְב ִעין וַ ח ֲֵמ ׁש ְׁשנִ ין ְּב ִמ ּ ְפקֵ ּ
ִע ּ ֵמ ּ

ש ַרי ִא ְׁש ּתוֹ וְ אֶ ת לוֹ ט ּ ֶבן אָ ִחיו וְ אֶ ת ָּכל ְרכו ׁ ָּשם אֲ ׁ ֶשר ָרכָ ׁש ּו
)ה( וַ ִּי ַּקח אַ ְב ָרם אֶ ת ָ ׂ
ָען) :ה(
וְ אֶ ת הַ ּנֶפֶ ׁש אֲ ׁ ֶשר ָעשׂ ּו ְבחָ ָרן וַ יֵּצְ א ּו לָ לֶ כֶ ת אַ ְרצָ ה ְּכנ ַַען וַ ָיּבֹא ּו אַ ְרצָ ה ְּכנ ַ
ש ַרי ִא ְׁש ּתוֹ וְ אֶ ת לוֹ ט ּ ֶבן אָ ִחיו וְ אֶ ת ָּכל ְרכו ׁ ָּשם אֲ ׁ ֶשר ָרכָ ׁש ּו וְ אֶ ת הַ ּנֶפֶ ׁש
וַ ִּי ַּקח אַ ְב ָרם אֶ ת ָ ׂ
יה
ש ַרי ִא ְּת ֵת ּ
ֲשר ָעשׂ ּו ְבחָ ָרן וַ ּיֵצְ א ּו לָ לֶ כֶ ת אַ ְרצָ ה ְּכנ ַַען וַ ָיּבֹא ּו אַ ְרצָ ה ְּכנ ַָען) :ה( ו ְּדבַ ר אַ ְב ָרם יָת ָ ׂ
א ֶׁ
וְ יָת לוֹ ט ַּבר אֲחו ִּהי וְ יָת ָּכל ִקנְ יָנְ הוֹ ן דִּ י ְקנוֹ וְ יָת נ ְַפ ׁ ָש ָתא דְּ ׁ ַש ְע ִּביד ּו ְלאוֹ ַריְ ָתא ְבחָ ָרן וּנְ פָ ק ּו ְל ֵמיזַל ְלאַ ְר ָעא
ִד ְכנ ַַען וַ אֲתוֹ ְלאַ ְר ָעא ִד ְכנ ַָען:
)ו(

וַ יַּעֲ בֹר אַ בְ ָרם ָּבאָ ֶרץ ַעד ְמקוֹ ם ְׁשכֶ ם ַעד אֵ לוֹ ן מוֹ ֶרה וְ הַ ְּכנַעֲ נִ י אָ ז ָּבאָ ֶרץ:

וַ יַּעֲ בֹר אַ ְב ָרם ָּבאָ ֶרץ ַעד ְמקוֹ ם ְׁשכֶ ם ַעד אֵ לוֹ ן מוֹ ֶרה וְ הַ ְּכנַעֲ נִ י אָ ז ָּבאָ ֶרץ:

)ו(

)ו( וַ עֲ בַ ר אַ ְב ָרם ְּבאַ ְר ָעא

ישר מוֹ ֶרה ו ְּכנַעֲ נָאָ ה ְּבכֵ ן ְּבאַ ְר ָעא:
ַעד אֲ ַתר ְׁשכֶ ם ַעד ֵמ ׁ ַ

רש"י
)א( לך לך  -להנאתך ולטובתך .ושם אעשך
לגוי גדול כאן אי אתה זוכה לבנים .ועוד
שאודיע טבעך בעולם:
)ג( ונברכו בך  -יש אגדות רבות וזהו פשוטו
אדם אומר לבנו תהא כאברהם וכן כל ונברכו
בך שבמקרא וזה מוכיח )בראשית מח( בך
יברך ישראל לאמר ישימך להים כאפרים
וכמנשה:
)ה( אשר עשו בחרן  -שהכניסן תחת כנפי
השכינה אברהם מגייר את האנשים ושרה
מגיירת הנשים ומעלה עליהם הכתוב כאלו
עשאום )לכך כתיב אשר עשו( ופשוטו של
מקרא עבדים ושפחות שקנו להם כמו )שם
לא( עשה את כל הכבוד הזה )לשון קנין(

)במדבר כד( וישראל עושה חיל לשון קונה
וכונס:
)ו( ויעבר אברם בארץ  -נכנס לתוכה :עד
מקום שכם  -להתפלל על בני יעקב כשיבאו
להלחם בשכם :אלון מורה  -הוא שכם
הראהו הר גריזים והר עיבל ששם קבלו
ישראל שבועת התורה והכנעני אז בארץ -
היה הולך וכובש את א"י מזרעו של שם
שבחלקו של שם נפלה כשחלק נח את הארץ
לבניו שנאמר )בראשית יד( ומלכי צדק מלך
שלם לפיכך ויאמר אל אברם לזרעך אתן את
הארץ הזאת עתיד אני להחזירה לבניך שהם
מזרעו של שם:
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חק לישראל – פרשת לך לך יום א'
נביא

 -ישעיה מ כז'-לא' מא' א'

אמר יַעֲ קֹב ו ְּת ַד ּ ֵבר יִ שְׂ ָראֵ ל נִ ְס ְּת ָרה ַד ְר ִּכי ֵמיְ הֹוָ ה ו ֵּמאֱ לֹהַ י ִמ ְׁש ּ ָפ ִטי
)כז( לָ ּ ָמה תֹ ַ
יַעֲ בוֹ ר) :כז( למה תימר יעקב ולמליל ישראל סטמרא אורחי מן קדם יי ומן קדם אלהי דיני יעדי:
יעף
)כח( הֲ לוֹ א י ַָד ְע ּ ָת ִאם לֹא ׁ ָש ַמ ְע ּ ָת אֱ לֹהֵ י עוֹ לָ ם יְ הֹוָ ה בּ וֹ ֵרא ְקצוֹ ת הָ אָ ֶרץ לֹא יִ ַ
תב ּונָתוֹ ) :כח( הלא ידעתא אם לא שמעתא אלהא עלמא יי די ברא יסודי
וְ לֹא יִ יגָ ע אֵ ין חֵ קֶ ר ִל ְ
ארעא לא בעמל ולא בליאו לית סוף לסוכלתנותיה:

ֹתן לַ יָּעֵ ף כּ ֹחַ ו ְּלאֵ ין אוֹ נִ ים ָעצְ ָמה י ְַר ּ ֶבה:
נ ֵ

)כט(
אוריתא חוכמא ודלית להון תקוף נכסין מסגי:

וְ יִ עֲ פ ּו נְ ָע ִרים וְ יִ גָ ע ּו וּבַ חו ִּרים ָּכ ׁשוֹ ל יִ ָּכ ׁ ֵשל ּו:

)ל(
רשיעיא איתקלא יתקלון:

)כט( דיהב לצדיקיא דמשלהן לפתגמי
)ל( וישתלהון עולימין חיבין וילאון ורוקי

קוי יְ הֹוָ ה ַיח ֲִליפ ּו כֹחַ יַעֲ ל ּו אֵ בֶ ר ַּכ ְּנ ׁ ָש ִרים יָרוּצ ּו וְ לֹא יִ יגָ ע ּו י ְֵלכ ּו וְ לֹא
)לא( וְ ֹ ֵ
יעפ ּו) :לא( ודסברו לפורקנא דיי יתכנשון מביני גלותהון ויוספון חיל ויתחדתון לעולימתהון כצימוח
יִ ָ
דסליק על גדפי נשרין ירהטון ולא ילאון יהכון ולא ולא ישתלהון:

יש ּו אֵ לַ י ִא ִּיים ו ְּלאֻ ּ ִמים ַיח ֲִליפ ּו כֹחַ יִ ְּג ׁש ּו אָ ז יְ ַד ּ ֵבר ּו י ְַחדָּ ו לַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפט
)א( הַ ח ֲִר ׁ
נִ ְק ָרבָ ה) :א( אציתו למימרי נגון ומלכון יוספון חיל יתקרבון בכן ימללון כחדא לדינא נתקרב:
רש"י
)כז( למה תאמר  -עמי יעקב ותדבר בגלות.
נסתרה דרכי מה'  -העלים מנגד עיניו כל
מה שעבדנוהו והמשיל עלינו אות' שלא
ידעוהו .ומאלהי משפטי יעבור  -העביר
מלפניו משפט הגמול הטוב שהי' לו לשלם
לאבותינו ולנו:
)כח( בורא קצות הארץ וגו' אין חקר
לתבונתו  -ומי שיש לו כח כזה וחכמה כזו
הוא יודע את המחשבות למה הוא מאחר
טובתכם אלא כדי לכלות את הפשע ולהתם
את החטאת ע"י היסורין:

כתובים

)כט( נותן ליעף כח  -וסופו להחליף כח
לעייפותכם:
)ל( ויעפו נערים  -גבורת הכשדי' המנוערים
מן המצות תיעף .ובחורים כשול יכשלו -
אותם שהם עכשיו גבורים וחזקים יכשלו
ואתם קוי ה' תחליפו כח חדש וחזק:
)לא( אבר  -כנף:
)א( החרישו אלי  -כדי לשמוע דבר .איים -
אומות של עכו"ם .יחליפו כח  -יתקשטו
ויתחזקו בכל גבורתם אולי יעמדו בדין בכח.
יגשו  -הלום ואז משיגשו ידברו .למשפט
נקרבה  -להוכיח' על פניהם:

 -משלי פרק ב' כ'-כב' פרק ג' א'-ג'

יקים ִּת ְׁשמֹר:
ְל ַמ ַען ּ ֵתלֵ ְך ְּב ֶד ֶר ְך טוֹ ִבים וְ אָ ְרחוֹ ת צַ דִּ ִ

)כ(
ושבילי דצדיקי תנטור:

ימים יִ ָ ּו ְתר ּו בָ ּה:
ִּכי יְ ׁ ָש ִרים יִ ְׁש ְּכנ ּו אָ ֶרץ ו ְּת ִמ ִ

)כא(
דלא מום משתותרין בה:

)כא( מטול דתריצי עמדין בארעא ואלין

ּו ְר ׁ ָש ִעים ֵמאֶ ֶרץ יִ ָּכ ֵרת ּו וּבוֹ גְ ִדים יִ ְּסח ּו ִמ ּ ֶמ ּנָה:

)כב(
נתעקרון מנה:

)כ( בדיל הלך בארחתא דטבי

)כב( ורשיעיא מן ארעא נסופון ובזוזי
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)א( ְּבנִ י ּתוֹ ָר ִתי אַ ל ִּת ְׁש ָּכח ו ִּמצְ וֹ ַתי יִ ּצֹר ִל ּ ֶב ָך:
)ב( ִּכי אֹ ֶר ְך י ִָמים ו ְּׁשנוֹ ת חַ ִּיים וְ ׁ ָשלוֹ ם יוֹ ִסיפ ּו לָ ְך:

)א( ברי נימוסי לא תנשי ופוקדני ינטר לבך:
)ב( מטול דנוגדא דיומתא ושניא דחיי

ושלמא נוספון לך:

וֶאֱמת אַ ל ַי ַעזְ בֻ ָך קָ ְׁש ֵרם ַעל ַּג ְר ְּגרוֹ תֶ ָ
יך ָּכ ְתבֵ ם ַעל לוּחַ ִל ּ ֶב ָך:
ֶ
חֶ סֶ ד

)ג (
וקושטא לא נשבקונך קטורנון בצורך וכתוב אנון על לוח דלבך:

)ג( טיבותא

רש"י
)כ( למען תלך  -מוסב על המקרא שלמעלה
להצילך מדרך רעה למען הוליכך בדרך
טובים:

משנה

)כא( כי ישרים ישכנו ארץ  -לעולם הבא.
יותרו בה  -כשירדו רשעים לגהינם:
)ב( אורך ימים וגו' ושלום יוסיפו לך -
תורתי ומצותי:

 -ברכות פרק ג'

)א( ִמי ׁ ֶש ּ ֵמתוֹ מו ָּטל ְלפָ נָיוָ ּ ,פטוּר ִמ ְ ּק ִריאַ ת ְׁש ַמע) ,ו ִּמן הַ ְּת ִפ ָּלה( ו ִּמן הַ ְּת ִפ ִ ּלין.
נוֹ שְׂ אֵ י הַ ּ ִמ ּ ָטה וְ ִחלּ וּפֵ יהֶ ן וְ ִחלּ וּפֵ י ִחלּ וּפֵ יהֶ ן ,אֶ ת ׁ ֶש ִ ּלפְ נֵי הַ ּ ִמ ּ ָטה וְ אֶ ת ׁ ֶש ְ ּלאַ חַ ר
הַ ּ ִמ ּ ָטה ,אֶ ת ׁ ֶש ַּל ּ ִמ ּ ָטה צ ֶֹר ְך ָּבהֶ ן ּ ְפטו ִּרין ,וְ אֶ ת ׁ ֶשאֵ ין לַ ּ ִמ ּ ָטה צ ֶֹר ְך ָּבהֶ ן חַ ָיּ ִבין .אֵ לּ ּו
וָ אֵ לּ ּו ּ ְפטו ִּרין ִמן הַ ְּת ִפ ָּלה:
רע"ב ) -א( מי שמתו מוטל לפניו  -אחד
מן הקרובים שחייב להתאבל עליהם ,מוטל
עליו לקברו :פטור מק"ש  -משום דטריד
טרדא דמצוה :וחלופיהן  -שכן דרך
שמתחלפין ,לפי שהכל רוצים לזכות במצוה:
את שלפני המטה  -המזומנים לנשאה
כשתגיע המטה אצלם :ואת שלאחר המטה -

כלומר בין אותם שלפני המטה ,ובין אותם
שלאחר המטה ,אם המטה צריכה להם
לשאתה ,פטורים :ואת שאין למטה צורך
בהם  -כגון ההולכים ללוות את המת לכבודו
בלבד חייבין :אלו ואלו פטורים מן התפלה -
דלאו דאורייתא היא כמו ק"ש .ואיכא דאמרי
מפני שהיא צריכה כוונה יתירא:

)ב( קָ ְבר ּו אֶ ת הַ ּ ֵמת וְ חָ זְ ר ּוִ ,אם יְ כוֹ ִלין ְלהַ ְת ִחיל וְ ִלגְ מֹר ַעד ׁ ֶשלּ ֹא י ִַּגיע ּו לַ ּ ׁשו ָּרה,
ימים ּ ְפטו ִּרין,
י ְַת ִחיל ּו וְ ִאם לָ או ,לֹא י ְַת ִחיל ּו .הָ עוֹ ְמ ִדים ַּב ּ ׁשו ָּרה ,הַ ּ ְפנִ ִ
וְ הַ ִחיצוֹ נִ ים חַ יּ ִָבין:
רע"ב ) -ב( להתחיל ולגמור  -פרשה אחת
של ק"ש :לשורה  -שהיו עושים שורות שורות
סביב האבל לנחמו בשובם מן הקבר :ואם
לאו  -שהיה הדרך קרוב מן הקבר עד

המקום שבו עושים השורה ,ואין פנאי
להתחיל ולגמור עד שלא יגיעו לשורה:
הפנימים  -הרואים האבלים :והחיצונים -
שאינם רואים פני האבלים:

)ג( נ ִָׁשים וַ עֲ בָ ִדים ו ְּקטַ ִּנים ּ ְפטו ִּרין ִמ ְ ּק ִריאַ ת ְׁש ַמע ו ִּמן הַ ְּת ִפ ִ ּלין ,וְ חַ יָּבִ ין ַּב ְּת ִפ ָּלה
וּבַ ּ ְמז ּוזָה ו ְּב ִב ְר ַּכת הַ ּ ָמזוֹ ן:
רע"ב ) -ג( נשים ועבדים פטורים מק"ש -
אע"פ שהיא מצות עשה שהזמן גרמא ,וכל
מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות,
סלקא דעתך אמינא לחייבן הואיל ואית בה
מלכות שמים ,קא משמע לן .ותפילין מצות
עשה שהזמן גרמא הם ,דלילה ושבת לאו זמן

תפילין נינהו .וסלקא דעתך אמינא הואיל
ואתקש תפלין למזוזה נשים נחייבו ,קמ"ל:
קטנים  -אפי' קטן שהגיע לחינוך לא הטילו
על אביו לחנכו בק"ש ,לפי שאינו מצוי תמיד
אצלו בעונת ק"ש .ולא בתפילין ,משום דסתם
קטן אינו יודע לשמור תפיליו שלא יפיח בהן:
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וחייבין בתפלה  -דתפלה רחמי היא ,ומדרבנן
היא ,ותקנוה אף לנשים ולחנך בה הקטנים:
ובמזוזה  -דמהו דתימא הואיל ואתקש
לתלמוד תורה ,כי היכי דנשים פטורות
מתלמוד תורה דכתיב )דברים יא( ולמדתם
אותם את בניכם ולא את בנותיכם הכי נמי
נפטרו ממזוזה אע"פ שהיא מצות עשה שלא

הזמן גרמא ,קמ"ל :בברכת המזון  -מבעיא
לן אי חייבות בברכת המזון מדאורייתא ,כיון
דכתיב )שם ח( ואכלת ושבעת וברכת ,הויא
ליה מצות עשה שלא הזמן גרמא ,או שמא אין
חייבות מדאורייתא ,משום דכתיב )שם( על
הארץ הטובה אשר נתן לך ,והארץ לא נתנה
לנקבות ,ולא אפשיטא:

רע"ב ) -ד( בעל קרי  -עזרא תקן שלא
יקרא בעל קרי בתורה ,בין שראה קרי לאנסו
בין לרצונו ,עד שיטבול .ולא מפני טומאה
וטהרה ,שאין דברי תורה מקבלין טומאה,
אלא כדי שלא יהיו תלמידי חכמים מצויין
אצל נשותיהן כתרנגולים :מהרהר  -ק"ש
בלבו כשהגיע זמן המקרא :ואינו מברך לפניה
ולאחריה  -ואפילו בהרהור ,כיון דברכות לאו

דאורייתא לא אצרכוהו רבנן :ועל המזון
מברך לאחריו  -דחיובא דאורייתא הוא.
ואינו מברך לפניו ,דלאו חיובא דאורייתא
הוא .וכבר נפסקה ההלכה דבטלוה
לטבילותא ,ובעלי קריין קורין ק"ש כדרכן
ועוסקין בתורה ומתפללין ומברכין כל
הברכות ,ואין מערער בדבר:

)ד( ַּב ַעל קֶ ִרי ְמהַ ְרהֵ ר ְּב ִלבּ וֹ וְ אֵ ינוֹ ְמבָ ֵר ְך ,לֹא ְלפָ נֶיהָ וְ לֹא ְלאַ ח ֲֶריהָ  .וְ ַעל הַ ּ ָמזוֹ ן
ְמבָ ֵר ְך ְלאַ ח ֲָריו ,וְ אֵ ינוֹ ְמבָ ֵר ְך ְלפָ נָיוַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרְ ,מבָ ֵר ְך ִל ְפנֵיהֶ ם
ו ְּלאַ ח ֲֵריהֶ ם:

צר .י ַָרד
)ה( הָ יָה עוֹ ֵמד ַּב ְּת ִפ ָּלה ,וְ נִ זְ ַּכר ׁ ֶשהוּא בַ ַעל קֶ ִרי ,לֹא י ְַפ ִסיק ,אֶ ָּלא יְ קַ ֵ ּ
ִל ְטבּ ֹלִ ,אם יָכוֹ ל לַ עֲ לוֹ ת ו ְּל ִה ְת ַּכ ּסוֹ ת וְ ִל ְקרוֹ ת ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ָתנֵץ הַ חַ ּ ָמה ,יַעֲ לֶ ה
וְ יִ ְת ַּכ ּ ֶסה וְ יִ ְק ָרא וְ ִאם לָ או ,יִ ְת ַּכ ּ ֶסה בַ ּ ַמיִ ם וְ יִ ְק ָרא .אֲבָ ל לֹא יִ ְת ַּכ ּ ֶסה ,לֹא ְב ַמיִ ם
הָ ָר ִעים וְ לֹא ְב ֵמי הַ ּ ִמ ְׁש ָרהַ ,עד ׁ ֶשיּ ִַּטיל ְלתוֹ כָ ן ַמיִ ם .וְ כַ ּ ָמה י ְַר ִחיק ֵמהֶ ם ו ִּמן
הַ צּוֹ אָ ה ,אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת:
רע"ב ) -ה( לא יפסיק  -תפלתו לגמרי,
אלא יקצר כל ברכה וברכה :ולקרות עד שלא
תנץ החמה  -שהותיקין מדקדקים על עצמן
לגמור אותה עם הנץ החמה ,דכתיב )תהלים
עב( ייראוך עם שמש :יתכסה במים  -ודוקא
מים עכורים שאין לבו רואה את הערוה ,אבל
צלולים לא :במים הרעים  -מים סרוחים:
במי המשרה  -מים ששורין בהם פשתן :עד

שיטיל לתוכן מים  -חסורי מחסרא והכי
קתני ,ולא יקרא אצל מי רגלים עד שיתן
לתוכן מים ,ושיעור המים שיטיל למי רגלים
של פעם אחת ,רביעית :וכמה ירחיק מהם -
מן המי רגלים שלא הטיל לתוכן מים ,ומן
הצואה :ארבע אמות  -ודוקא כשהוא לצדדים
או לאחריו ,אבל לפניו מרחיק כמלא עיניו:

יכין
)ו( זָב ׁ ֶש ָראָ ה קֶ ִרי ,וְ נִדָּ ה ׁ ֶש ּ ָפ ְל ָטה ִׁש ְכבַ ת ז ֶַרע ,וְ הַ ְמ ׁ ַש ּ ֶמ ׁ ֶשת ׁ ֶש ָראֲ ָתה נִ דָּ ה ,צְ ִר ִ
ְט ִבילָ ה ,וְ ַר ִּבי יְ הו ָּדה ּפוֹ טֵ ר:
רע"ב ) -ו( זב שראה קרי  -אע"פ שטמא
טומאת שבעה משום זיבה ,ואין טבילה זו
מטהרתו ,אפילו הכי צריך טבילה לדברי
תורה כתקנת עזרא ,משום קרי .וכן נדה אם
באה להתפלל ,ופולטת שכבת זרע הרי היא
כבעל קרי .ושכבת זרע מטמאה האשה
בפליטתה כל שלשה ימים לאחר תשמיש,

ולאחר מכאן כבר הסריח בגופה ואין ראוי
עוד להיות ולד נוצר ממנו .והכי פירושו ,נדה
שפלטה עתה תשמיש ששמשה אתמול קודם
שראתה ,והמשמשת מטתה שראתה נדה אחר
ששמשה ,צריכין טבילה :ורבי יהודה פוטר -
אף במשמשת שראתה נדה פטר ר"י ,ואע"ג
דמעיקרא בת טבילה הות ואיכא למימר דלא
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פקעה חובת טבילה מינה .וכבר כתבנו לעיל
דבטלוה לטבילותא ,מפני שהיתה תקנה שאין

גמרא

 -ברכות

רוב הצבור יכולין לעמוד בה:

דף יח' ע"א

אמר רחבה אמר רב יהודה כל הרואה המת ואינו מלוהו עובר משום לעג
לרש חרף עשהו ואם הלוהו מה שכרו אמר רב אסי עליו הכתוב אומר
מלוה ה' חונן דל ומכבדו חונן אביון :רבי חייא ורבי יונתן הוו שקלי ואזלי
בבית הקברות הוה קשדיא תכלתא דרבי יונתן אמר ליה רבי חייא דלייה
כדי שלא יאמרו למחר באין אצלנו ועכשיו מחרפין אותנו אמר ליה ומי
ידעי כולי האי והא כתיב והמתים אינם יודעים מאומה אמר ליה אם קרית
לא שנית אם שנית לא שלשת אם שלשת לא פירשו לך כי החיים יודעים
שימותו אלו צדיקים שבמיתתן נקראו חיים שנאמר ובניהו בן יהוידע בן
איש חי רב פעלים מקבצאל הוא הכה את שני אריאל מואב והוא ירד
והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג בן איש חי אטו כולי עלמא בני
מתי נינהו אלא בן איש חי שאפילו במיתתו קרוי חי רב פעלים מקבצאל
שריבה וקבץ פועלים לתורה והוא הכה את שני אראל מואב שלא הניח
כמותו לא במקדש ראשון ולא במקדש שני והוא ירד והכה את הארי בתוך
הבור ביום השלג איכא דאמרי דתבר גזיזי דברדא ונחת וטבל איכא דאמרי
דתנא סיפרא דבי רב ביומא דסיתוא:
רש"י על הגמרא
מלוה ה' חונן דל  -קרי ביה מלוה את
המקום מי שחונן את הדל ,ואין לך דל מן
המת והמלוה אותו כאלו מלוה את המקום:
דלייה  -הגביהנו :לא שנית  -לא חזרת עליו
פעם שנית כדי שתתבונן בו :אלו צדיקים -
ומאי יודעים שימותו נותנים אל לבם יום
המיתה ומושכים ידיהם מן העבירה ,ורשעים
אינם יודעים מאומה שעושים עצמם כאינם
יודעים וחוטאים :הוא הכה  -השפיל את

זוהר

השנים של דורות משני מקדשים שלא היה
בהם כמותו :אריאל  -זה בית המקדש,
שנאמר הוי אריאל אריאל קרית חנה דוד
)ישעיהו כ"ט( :מואב  -על שם שבנאו דוד
דאתי מרות המואביה :גזיזי דברדא -
חתיכות של ברד והקרח שקורין גלאנצ"א
בלע"ז ,והיינו ביום השלג :ונחת וטבל לקריו
 כדי לעסוק בתורה :דתנא סיפרא דבי רב -תורת כהנים:

–לך לך דף עו' ע"ב

לֶ ָך ְל ָך ֵמאַ ְרצְ ָך וגו'ַ .ר ִּבי אַ ָּבא ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,ישעיה מו( ִׁש ְמע ּו אֵ לַ י אַ ִּביִ ִרי לֵ ב
יפין ִל ַּביְ יה ּו דְּ חַ יָיבַ יָא,
ירי לֵ בַּ ,כ ּ ָמה ּ ַת ִ ּק ִ
הָ ְרחוֹ ִקים ִמצְ ָדקָ הִׁ .ש ְמע ּו אֵ לַ י אַ ִּב ֵ
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יפין דְּ לָ א
ול ַּביְ יה ּו ּ ַת ִ ּק ִ
יתא ולָ א ִמ ְס ּ ַת ְּכלָ ן ְּבה ּוִ ,
דְּ חָ ָמאן ְׁש ִבילֵ י ואָ ְרחֵ י ְדאוֹ ַריְ ָ
ירי לֵ ב .הָ ְרחוֹ ִקים ִמ ְּצ ָדקָ ה
ְמהַ דְּ ִרין ִּב ְתיו ְּב ּ ָתא ְלגַ ּ ֵבי ָמ ֵריהוֹ ן ,וְ ִא ְקרוּן אַ ִּב ֵ
יתא:
דְּ ִמ ְת ַרחֲקֵ י ֵמאוֹ ַריְ ָ
ֵיה ,ו ְּבגִ ין ָּכךְ
ְ
יקין ִמ ּנ ּ
ַר ִּבי ִחזְ ִקיָּה אָ ַמר דְּ ִמ ְת ַרחֲקֵ י ִמקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא וְ ִאנּ וּן ְר ִח ִ
ירי לֵ ב .הָ ְרחוֹ ִקים ִמ ְּצ ָדקָ ה דְּ לָ א ָּב ָעאן ְלקָ ְרבָ א ְלגַ ֵּבי קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
ִא ְקרוּן אַ ִּב ֵ
ְ
הוּאְּ ,בגִ ין ָּכך ִאנּ וּן ְרחוֹ ִקים ִמ ְּצ ָדקָ הֵ ּ ,כיוָ ן דְּ ִא ּנוּן ְרחוֹ ִקים ִמ ְּצ ָדקָ ה ְרחוֹ ִקים ִא ּנוּן
ִמ ּ ׁ ָשלוֹ ם דְּ לֵ ית לוֹ ן ׁ ָשלוֹ ם .דִּ ְכ ִתיב) ,ישעיה מח( אֵ ין ׁ ָשלוֹ ם אָ ַמר יְ ָי לָ ְר ׁ ָש ִעים.
ַמאי ַט ְע ָמא ְּבגִ ין דְּ ִאנּ וּן ְרחוֹ ִקים ִמ ְּצ ָדקָ ה:
ְ
ּ ָתא ֲחזֵי ,אַ ְב ָרהָ ם ָּב ֵעי ְלקָ ְרבָ א ְלקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא וְ ִא ְתקָ ַרב .ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב,
שנָא ֶר ׁ ַשע ִא ְתקָ ַרב
)תהלים מה( אָ הַ ְב ּ ָת צֶ ֶדק וַ ִּתשְׂ נָא ֶר ׁ ַשעְּ .בגִ ין ְדאָ הַ ב צֶ ֶדק וְ ָ ׂ
ִלצְ ָדקָ ה ,וְ ַעל דָּ א ְּכ ִתיב) ,ישעיה מא( אַ בְ ָרהָ ם אוֹ הֲ ִביַ .מאי ַט ְע ָמא אוֹ הֲ ִביְּ ,בגִ ין
דִּ ְכ ִתיב אָ הַ ְב ּ ָת צֶ ֶדקְ .ר ִחימו ָּתא דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה
יך הוּא דְּ ָר ִחים )דף עז ע"א( לֵ ּ
ירי לֵ ב וְ ִאנּ וּן ְרחוֹ ִקים ִמ ְּצ ָדקָ ה ְּכ ָמה דְּ ִא ְּת ָמר:
אַ ְב ָרהָ ם ִמ ָּכל ְּבנֵי ָד ִריהּ דְּ הֲו ּו אַ ִּב ֵ
ָ
ַר ִּבי יוֹ סֵ י ּ ָפ ַתח )תהלים פד( ַמה ְּי ִדידוּת ִמ ְׁש ְּכנוֹ ֶתיך יְ ָי צְ בָ אוֹ תַּ .כ ּ ָמה ִאית לוֹ ן
ִל ְבנִ י נ ׁ ָָשא ְל ִא ְס ּ ַת ָּכלָ א ְּבפו ְּלחָ נָא דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ָשא לָ א
יך הוּא .דְּ הָ א ָּכל ְּבנֵי נ ׁ ָ
ימין .דְּ כַ ד ְּב ָרא
י ְָד ֵעי וְ לָ א ִמ ְס ּ ַת ְּכלֵ י ַעל ַמה ָּק ִאים ָע ְל ָמא .וְ ִאנּ וּן ַעל ַמה ָּקיְ ִ
קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ָע ְל ָמא עֲ בַ ד ְׁש ַמיָא ֵמאֵ ׁש ו ִּמ ּ ַמיִ ם ִמ ְת ָע ְר ִבין ְּכח ֲָדא וְ לָ א הֲו ּו
ימא ַעל
ַּג ְל ֵדי .ו ְּלבָ ַתר אַ גְ ִליד ּו וְ קָ יְ ימ ּו ְּברוּחָ א ִע ָּלאָ ה ו ִּמ ּ ַת ּ ָמן ׁ ָש ִתיל ָע ְל ָמאְ ,לקָ יְ ָ
ימין אֶ ָּלא ְּבהַ הוּא רוּחָ א ,ו ְּב ׁ ַשעֲ ָתא דְּ הַ הוּא רוּחָ א
סָ ְמ ִכין ,וְ ִאנּ וּן סָ ְמ ִכין לָ א קָ יְ ִ
ִא ְס ּ ַת ַּלק ּ ֻכ ְלה ּו ְמ ַר ְפ ִפין וְ ז ִָעין וְ ָע ְל ָמא ִא ְר ּ ַתת הֲ ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב) ,איוב ט(
יתא ,דְּ כַ ד
הַ ּ ַמ ְר ִּגיז אֶ ֶרץ ִמ ְמקוֹ ָמ ּה וְ ַע ּמו ֶּדיהָ יִ ְת ּ ַפ ָּלצוּן .וְ כ ָֹּלא קָ ִאים ַעל אוֹ ַריְ ָ
ימין
ימין וְ סָ ְמ ִכין קָ יְ ִ
יתא ִמ ְתקַ ֵיּים ָע ְל ָמא וְ ִא ּנוּן קָ יְ ִ
יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ְׁש ּ ַתדְּ לֵ י ְּבאוֹ ַריְ ָ
ְּבאַ ְת ַריְ יה ּו ְּב ִקיּו ָּמא ְׁש ִלים:
יליָא וְ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
נְתא ְדעֵ ֶדן
יך הוּא ָעאל ְלגִ ָ
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְד ִא ְת ַער ּ ַפ ְלגוּת לֵ ְ
יה.
ְל ִא ְׁש ּ ַת ְע ְׁש ָעא ִעם צַ דִּ יקַ יָאֻ ּ ,כ ְלה ּו ִאילָ נִ ין דִּ ְבגִ נְ ָתא ְדעֵ ֶדן ְמז ּ ְַמ ָרן ו ְּמ ׁ ַש ְּבחָ ן קַ ּ ֵמ ּ
דִּ ְכ ִתיב) ,דברי הימים א טז( אָ ז יְ ַר ְּננ ּו עֲ צֵ י הַ יּ ַָער ִמ ִ ּל ְפנֵי יְ ָי וְ גו':
הלכה – שולחן ערך יורה דעה סימן של"ד
)מג( על כ"ד דברים מנדין את האדם ,ואלו הן) :א( המבזה את החכם ,אפילו לאחר
מותו) .ב( המבזה שליח ב"ד) .ג( הקורא לחבירו עבד) .ד( המזלזל בדבר אחד מדברי
סופרים ,וא"צ לומר מדברי תורה) .ה( מי ששלחו לו ב"ד וקבעו לו זמן ,ולא בא) .ו( מי
שלא קבל עליו את הדין ,מנדין אותו עד שיתן) .ז( מי שיש ברשותו דבר המזיק ,מנדין
אותו עד שיסיר הנזק) .ח( המוכר קרקע שלו לעובד כוכבים ,מנדין אותו עד שיקבל
עליו כל אונס שיבא מהעובד כוכבים לישראל חבירו בעל המצר) .ט( המעיד על
ישראל בערכאות של עובדי כוכבים ,והוציא ממנו ממון בעדותו ,שלא כדין ,מנדין
אותו עד שישלם) .י( טבח כהן שאינו מפריש המתנות ,ונותנם לכהן אחר ,מנדין אותו
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חק לישראל – פרשת לך לך יום א'
עד שיתן) .י"א( המחלל י"ט שני של גליות ,אע"פ שהוא מנהג) .י"ב( העושה מלאכה
בערב פסח אחר חצות) .י"ג( המזכיר שם שמים לבטלה ,או לשבועה בדברי הבאי) .י"ד(
המביא את הרבים לידי אכילת קדשים בחוץ) .ט"ו( המביא רבים לידי חילול השם.
)ט"ז( המחשב שנים וקובע חדשים בחוצה לארץ) .י"ז( המכשיל את העור) .י"ח( המעכב
את הרבים מלעשות מצוה) .י"ט( טבח שיצתה טריפה מתחת ידו) .כ( טבח שלא הראה
בדיקת סכינו לחכם) .כ"א( המקשה עצמו לדעת) .כ"ב( המגרש את אשתו ועשו בינו
ובינה שותפות או משא ומתן המביאן להזקק זה לזה ,כשיבואו לבית דין ,מנדין אותם.
)כ"ג( חכם ששמועתו רעה) .כ"ד( המנדה למי שאינו חייב נידוי :הגה  -ואין צריכין
לענין נידוי עדות וראיה ברורה ,אלא אומד הדעת באמתות הדברים ,שהתובע טוען
ברי ואז אפי' אשה אפי' קטן נאמן ,אם הדעת נותן שאמת הדבר )מהרי"ק שורש ק"כ(:

ð"òì

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