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חק לישראל – פרשת לך לך יום ב'
תורה -

בראשית פרק יב'

ֹאמר ְלז ְַרעֲ ָך אֶ ּ ֵתן אֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ זֹּאת וַ ִּיבֶ ן ׁ ָשם ִמזְ ּ ֵבחַ
)ז( וַ יּ ֵָרא יְ הֹוָ ה אֶ ל אַ ְב ָרם וַ יּ ֶ
ָ
ֹאמר ְלזַ ְרעֲ ך אֶ ּ ֵתן אֶ ת ָהאָ ֶרץ הַ זֹּאת וַ ִּיבֶ ן
לַ יהֹוָ ה הַ ִּנ ְראֶ ה אֵ לָ יו) :ז( וַ יּ ֵָרא יְ הֹוָ ה אֶ ל אַ ְב ָרם וַ יּ ֶ
ׁ ָשם ִמזְ ּ ֵבחַ לַ יהֹוָ ה הַ ִּנ ְראֶ ה אֵ לָ יו:

)ז( וְ ִא ְת ְּג ִלי יְ ָי ְלאַ ְב ָרם וַ אֲ ַמר ִל ְבנ ְָך אֶ ּ ֵתן יָת אַ ְר ָעא הָ ָדא ו ְּבנָא ַת ּ ָמן

יה:
קֳדם יְ ָי ְדּ ִא ְת ְּג ִלי לֵ ּ
ִמ ְד ְּבחָ א ָ

)ח( וַ יּ ְַע ּ ֵתק ִמ ּ ׁ ָשם הָ הָ ָרה ִמ ֶּק ֶדם ְלבֵ ית אֵ ל וַ יֵּט אָ הֳ לֹה ּ ֵבית אֵ ל ִמיָּם וְ הָ ַעי ִמ ֶּק ֶדם
שם יְ הֹוָ ה) :ח( וַ יּ ְַע ּ ֵתק ִמ ּ ׁ ָשם הָ הָ ָרה ִמ ּ ֶק ֶדם ְלבֵ ית אֵ ל
וַ ִּיבֶ ן ׁ ָשם ִמזְ ֵּבחַ לַ יהֹוָ ה וַ ִּי ְק ָרא ְּב ׁ ֵ
שם יְ הֹוָ ה) :ח( וְ ִא ְס ּ ַת ַּלק
וַ יֵּט אָ הֳ לֹה ּ ֵבית אֵ ל ִמ ָיּם וְ הָ ַעי ִמ ּ ֶק ֶדם וַ ִּיבֶ ן ׁ ָשם ִמזְ ּ ֵבחַ לַ יהֹוָ ה וַ ִּי ְק ָרא ְ ּב ׁ ֵ
קֳדם יְ ָי
ֵיה ּ ֵבית אֵ ל ִמ ּ ַמ ַע ְרבָ א וְ ַעי ִמ ּ ָמ ִדינְ חָ א ו ְּבנָא ַת ּ ָמן ִמ ְד ְּבחָ א ָ
ִמ ּ ַת ּ ָמן ְלטו ָּרא ִמ ּ ַמ ְדנַח ְלבֵ ית אֵ ל ו ְּפ ַרס ַמ ְׁש ְּכנ ּ
וְ צַ ִ ּלי ִּב ְׁש ָמא ַדיְ ָי:

)ט( וַ ִּי ּ ַסע אַ ְב ָרם הָ לוֹ ְך וְ נָסוֹ ַע הַ ּנֶגְ ָּבה) :ט( וַ ִּי ּ ַסע אַ ְב ָרם ָהלוֹ ְך וְ נָסוֹ ַע הַ ּנֶגְ ָּבה:

)ט( וּנְ ַטל

אַ ְב ָרם אָ זֵל וְ נָטֵ ל ְל ָדרוֹ ָמא:
)י(

וַ יְ ִהי ָר ָעב ָּבאָ ֶרץ וַ יּ ֵֶרד אַ ְב ָרם ִמצְ ַריְ ָמה לָ גוּר ׁ ָשם ִּכי כָ בֵ ד הָ ָר ָעב ָּבאָ ֶרץ:

וַ יְ ִהי ָר ָעב ָּבאָ ֶרץ וַ יּ ֵֶרד אַ ְב ָרם ִמ ְצ ַריְ ָמה לָ גוּר ׁ ָשם ִּכי כָ בֵ ד הָ ָר ָעב ָּבאָ ֶרץ:

)י(

)י( וַ הֲ וָ ה כַ ְפנָא ְּבאַ ְר ָעא

וּנְ חַ ת אַ ְב ָרם ְל ִמצְ ַריִ ם ְל ִא ּתוֹ ָתבָ א ַת ּ ָמן אֲ ֵרי ַת ִ ּקיף ַּכ ְפנָא ְּבאַ ְר ָעא:

רש"י
)ז( ויבן שם מזבח  -על בשורת הזרע ועל
בשורת א"י:
)ח( ויעתק משם  -אהלו :מקדם לבית אל -
במזרחה של בית אל נמצאת בית אל במערבו
הוא שנאמר בית אל מים :אהלו  -אהלה
כתיב בתחלה נטה את אהל אשתו ואח"כ את
שלו .ב"ר :ויבן שם מזבח  -נתנבא שעתידין
בניו להכשל שם על עון עכן והתפלל שם
עליהם:
)ט( הלוך ונסוע  -לפרקים יושב כאן חדש או
יותר ונוסע משם ונוטה אהלו במקום אחר

נביא

וכל מסעיו הנגבה ללכת לדרומה של א"י
והוא לצד ירושלים )פי' ירושלים היתה
באמצע העולם וסוף ארץ ישראל כן פי'
בישעי'( שהיא בחלקו של יהודה שנטלו
בדרומה של א"י הר המוריה שהיא נחלתו.
בב"ר:
)י( רעב בארץ  -באותה הארץ לבדה לנסותו
אם יהרהר אחר דבריו של הקב"ה שאמר לו
ללכת אל ארץ כנען ועכשיו משיאו לצאת
ממנה:

– ישעיה פרק מא' ב'-ה'

)ב( ִמי הֵ ִעיר ִמ ּ ִמזְ ָרח צֶ ֶדק יִ ְק ָראֵ ה ּו ְל ַרגְ לוֹ יִ ּ ֵתן ְלפָ נָיו גּ וֹ יִ ם ו ְּמלָ ִכים י ְַרדְּ יִ ּ ֵתן
ש ּתוֹ ) :ב( מן איתי בגלאי ממדינחא אברהם בחיר צדיקיא בקשוט קרבה
ּ ֶכ ָעפָ ר חַ ְרבּ וֹ ְּכקַ ׁש נִ דָּ ף קַ ְׁ
לאתרה מסר קדמוהי עממיך ומלכין תקיפין תבר רמא כעפרא קטולין קדם חרבה כקשא רדופין קדם
קשתה:

)ג( יִ ְרדְּ פֵ ם יַעֲ בוֹ ר ׁ ָשלוֹ ם אֹ ַרח ְּב ַרגְ לָ יו לֹא יָבוֹ א:

)ג( רדפינון עדא שלם חילת אורח ברגלוהי

לא עלת:
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אשוֹ ן וְ אֶ ת אַ ֲחרֹנִ ים אֲנִ י
ֹאש אֲנִ י יְ הֹוָ ה ִר ׁ
)ד( ִמי פָ ַעל וְ ָע ָ ׂשה ק ֵֹרא הַ דּ ֹרוֹ ת ֵמר ׁ
הוּא) :ד( מן אמר אלין קים אמר ועביד וסדר דריא מלקדמין אנא יי ברית עלמא מבראשית אף עלמי
עלמיא דילי אינון בר מני לית אלהא:

ֶאֱתיוּן:
ירא ּו ְקצוֹ ת הָ אָ ֶרץ ֶיח ֱָרד ּו קָ ְרב ּו וַ יּ ָ
ָרא ּו ִא ִּיים וְ יִ ָ

)ה (
ארעא יזועון יתקרבון וייתון:

)ה( חזו נגותא וידחלון דבסיפי

רש"י
)ב( מי העיר ממזרח  -אותו שצדק יקראהו
לרגלו מי העיר את אברה' להביאו מארם
שהוא במזרח וצדק שהיה עושה היא היתה
לקראת רגליו בכל אשר הלך .יתן לפניו גוים
 מי שהעירו ממקומו להסיע הוא נתן לפניוארבעה מלכים וחיילותיהם .ירד  -ירדה .יתן
כעפר חרבו  -רמא כעפרא קטולין קדם
חרביה ,נתן את חרבו ועושה חללים רבים
כעפר ואת קשתו נתן מרבה הרוגים ונופלים
כקש נדף:
)ג( ירדפם יעבור שלום  -הלך על מעברותיו
בשלום לא נכשל ברדפו אותם .אורח ברגליו

כתובים

לא יבא  -דרך אשר לא בא קודם לכן
ברגליו ,לא יבא לא היה רגיל לבא:
)ד( מי פעל ועשה  -לו את זאת מי שהוא
קורא הדורות מראש לאדם הראשון הוא עשה
לאברהם גם את זאת .אני ה' ראשון -
להפליא פלא ולעזור .ואת אחרונים אני הוא
 אף עמכם בנים אחרונים אהיה ואעזוראתכם:
)ה( ראו איים  -עובדי עכו"ם הגבורות
שאעשה וייראו .קרבו ויאתיון  -זה אצל זה
נאספים להלחם כשיראו הגאולה:

 -משלי פרק ג' ד'-ז'

שכֶ ל טוֹ ב ְּב ֵעינֵי ֱאל ִֹהים וְ אָ ָדם:
ו ְּמצָ א חֵ ן וְ ֵ ׂ

)ד(
אלהא וקדם בני אנשא:

)ד( ותשכח חסדא ושכלא וטיבותא קדם

ְּבטַ ח אֶ ל יְ הֹוָ ה ְּבכָ ל ִל ֶּב ָך וְ אֶ ל ִּבינ ְָת ָך אַ ל ִּת ּ ׁ ָש ֵען:

)ה (
ביונתא דלבך לא תסתמיך:

ַשר אֹ ְרח ֶֹת ָ
)ו( ְּבכָ ל דְּ ָרכֶ ָ
יך:
יך ָד ֵעה ּו וְ הוּא יְ י ּ ׁ ֵ
)ז( אַ ל ְּת ִהי חָ כָ ם ְּב ֵעינ ָ
ֶיך יְ ָרא אֶ ת יְ הֹוָ ה וְ סוּר ֵמ ָרע:

)ה( סביר באלהא מן כלי לבך ועל

)ו( בכל ארחתך דעהו והוא יתרץ שבילך:
)ז( לא תהי חכים באפך דחיל מן

אלהא וסטא מן בישתא:

רש"י
)ה( בטח בה'  -ופזר מעותיך לבקש לך רב
ללמוד ממנו ואל בינתך אל תשען:

משנה

)ז( אל תהי חכם בעיניך  -להיות מואס
בדברי מוכיחך:

 -שבת פרק ג'

ירה ׁ ֶש ִה ִּסיקוּהָ בְ קַ ׁש ו ִּבגְ בָ בָ א ,נוֹ ְתנִ ים ָעלֶ יהָ ּ ַת ְב ִׁשילְּ ,בגֶ פֶ ת ו ְּב ֵעצִ ים ,לֹא
)א( ִּכ ָ
יִ ּ ֵתן ַעד ׁ ֶש ִּיגְ רֹף ,אוֹ ַעד ׁ ֶש ִּי ּ ֵתן אֶ ת הָ אֵ פֶ רֵ ּ .בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,חַ ּ ִמין אֲ בָ ל לֹא
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ַת ְב ִׁשיל .וּבֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,חַ ּ ִמין וְ ַת ְב ִׁשילֵ ּ .בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,נוֹ ְט ִלין אֲ בָ ל
ירין .וּבֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,אַ ף ַמחֲזִ ִירין:
לֹא ַמחֲזִ ִ
רע"ב ) -א( כירה  -מקום עשוי בארץ כדי
שפיתת שתי קדירות והאש עוברת תחת שתי
הקדירות :בגבבא  -עצים דקים כקש שגובבין
מן השדה :נותנים עליה תבשיל  -מערב
שבת להשהותו שם בשבת :בגפת  -פסולת
של זיתים ושומשמין לאחר שהוציאו שמנן :לא
יתן  -מערב שבת כדי להשהותן שם בשבת:
עד שיגרוף  -הגחלים ויוציאם מן הכירה :או
שיתן האפר  -על גבי גחלים לכסותם
ולצננם .וטעמא ,גזירה שמא יחתה בגחלים
בשבת כדי למהר בישולו .ודוקא בתבשיל שלא
בשל כל צרכו ,או אפילו בשל כל צרכו
ומצטמק ויפה לו ,הוא דגזרינן שמא יחתה,
אבל תבשיל שלא בשל כלל ,או שבשל כל
צרכו ומצטמק ורע לו ,מותר להשהותו על
גבי כירה אע"פ שאינה גרופה וקטומה ,ולא
חיישינן שמא יחתה הואיל והסיח דעתו ממנו.
וכן תבשיל שבשל כל צרכו והשליך בתוכו אבר

חי סמוך לבין השמשות עשה הכל כתבשיל
שלא בשל כלל ,שהרי הסיח דעתו ממנו :בית
שמאי אומרים  -מים חמין נותנין על גבי
כירה לאחר שגרף ,דלא צריכי לבשולי וליכא
למגזר שמא יחתה :אבל לא תבשיל  -אע"פ
שגרף ,שאי אפשר לגרף כל הגחלים עד שלא
ישאר שם ניצוץ אחד ואתי לחתויי מאחר
דניחא ליה בבשוליה :בית שמאי אומרים
נוטלין וכו'  -אפילו חמין דשרינן להשהות
על גבי כירה גרופה ושנתן את האפר ,לאחר
שנטלן אין מחזירין ,דמחזי כמבשל בשבת:
ובית הלל אומרים  -בין חמין בין תבשיל
יכולין להחזיר לאחר שנטלן .ולא שרו בית
הלל להחזיר אלא בעודן בידו ,שלא הניחן על
גבי דבר אחר ,אבל לאחר שהניחן בקרקע או
על גבי דבר אחר אסור להחזירן אפילו לבית
הלל ,דהוי כמטמין לכתחילה בשבת:

)ב( ּ ַתנּ וּר ׁ ֶש ִה ִּסיקוּה ּו בְ קַ ׁש ו ִּבגְ בָ בָ א ,לֹא יִ ּ ֵתן ּ ֵבין ִמ ּתוֹ כוֹ ּ ֵבין ֵמ ַעל ַּג ָּביוֻ ּ .כ ּ ָפח
יריִ םְּ ,בגֶ פֶ ת ו ְּב ֵעצִ ים ,ה ֲֵרי הוּא כַ ּ ַתנּ וּר:
הֲרי זֶה כַ ִּכ ַ
ׁ ֶש ִה ִּסיקוּה ּו בְ קַ ׁש ו ִּבגְ בָ בָ אֵ ,
רע"ב ) -ב( תנור  -מתוך שצר למעלה
ורחב למטה נקלט חומו לתוכו טפי מכירה,
ואפילו הסיקוהו בקש ובגבבא חיישינן שמא
יחתה ,דלעולם אינו מסיח דעתו ממנו :בין
מגביו  -לסמוך אצל דפנו :כופח  -עשוי
ככירה אלא שארכו כרחבו ואין בו אלא מקום

שפיתת קדירה אחת והאש עוברת תחתיו.
והבלו רב מהבל הכירה ,שהכירה פתוחה
מלמעלה שיעור שתי קדירות והכופח אין
פתוח אלא שיעור קדירה אחת ,ופחות מהבל
התנור:

)ג( אֵ ין נוֹ ְתנִ ין ּ ֵביצָ ה ְּבצַ ד הַ ּ ֵמחַ ם ִּב ְׁש ִביל ׁ ֶש ִּת ְת ַּג ְל ּגֵל .וְ לֹא יַפְ ִקיעֶ ּנָה ְבסו ָּד ִרין.
וְ ַר ִּבי יוֹ סֵ י ַמ ִּתיר .וְ לֹא י ְַט ִמינ ֶּנָה ְבחוֹ ל וּבַ אֲבַ ק דְּ ָר ִכים ִּב ְׁש ִביל ׁ ֶש ִּת ָ ּצלֶ ה:
רע"ב ) -ג( אין נותנין  -בשבת :ביצה בצד
המיחם  -קומקום של נחושת שמחממים בו
המים על גבי האש :שתתגלגל  -שתיצלה
קצת עד שתהא מגולגלת ,כלומר מעורבת:
ולא יפקיענה בסודרין  -לא ישברנה על
סודר שהוחם בחמה כדי שתיצלה בו ,דגזרינן
תולדות חמה אטו תולדות האור :ורבי יוסי
מתיר  -דסבר לא גזרינן תולדות חמה אטו

תולדות האור .ואין הלכה כרבי יוסי :לא
יטמיננה בחול ובאבק דרכים  -שהוחמו
מכת החמה .ובהא לא שרי רבי יוסי ,דגזר
חול אטו רמץ ,הואיל ותרווייהו דרך הטמנה
אתי למימר מה לי רמץ מה לי חול .אי נמי
גזר רבי יוסי שמא יזיז עפר ממקומו ,שמא
לא יהא שם חול עקור ככל הצורך ואתי
לאזוזי עפר הדבוק ,והוי תולדה דחורש:
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)ד( ַמעֲ ֶ ׂשה ׁ ֶש ָעשׂ ּו אַ נְ ׁ ֵשי ְטבֶ ְריָא וְ הֵ ִביא ּו ִסילוֹ ן ׁ ֶשל צוֹ נֵן ְלתוֹ ְך אַ ּ ָמה ׁ ֶשל חַ ּ ִמין.
אָ ְמר ּו לָ הֶ ן חֲכָ ִמיםִ ,אם ַּב ּ ׁ ַש ָּבתְּ ,כחַ ּ ִמין ׁ ֶשהוּחַ ּמ ּו בַ ּ ׁ ַש ָּבת ,אֲ סו ִּרין ִּב ְר ִחיצָ ה
ו ִּב ְׁש ִתיָּהְּ ,ביוֹ ם טוֹ בְּ ,כחַ ּ ִמין ׁ ֶשהוּחַ ּמ ּו ְביוֹ ם טוֹ ב ,אֲ סו ִּרין ִּב ְר ִחיצָ ה וּמֻ ּ ָת ִרין
ימנּ ּו בַ ּ ׁ ַש ָּבת .אַ נְ ִטיכֵ י ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ְּגרוּפָ ה,
ִּב ְׁש ִתיָּה .מו ְּליָאר הַ ָּגרוּףׁ ,שוֹ ִתין הֵ ֶ
אֵ ין ׁשוֹ ִתין ִמ ּ ֶמ ּנָה:
רע"ב ) -ד( סילון  -צינור שממשיכין המים
לתוכו .והיה אותו צינור משוקע בחמי טבריה
ומתחמם מכח אותם המים החמים ,וכשהיו
המים צוננין נמשכין בתוכו מתחממים באותו
סילון שנתחמם בתוך חמי טבריא .ואמרו
חכמים שהמים שנמשכו באותו צינור בשבת
דינם כדין חמין שהוחמו בשבת ,שאסורין
לרחוץ בהן אפילו אבר קטן ואסורין אף
בשתיה ,והמים שעוברין בו ביום טוב דינם
כדין חמין שהוחמו ביו"ט ,שאסורים לרחוץ
בהם כל הגוף אבל מותר לרחוץ בהן ידיו
ורגליו ומותרין בשתיה .והלכה כחכמים.
וחזרו בהם אנשי טבריא ושברו את הסילון:
מוליאר  -פירשו בגמרא מים מבפנים

וגחלים מבחוץ ,והוא כלי שיש לו בית קיבול
קטן אצל דפנו מבחוץ מחובר לו ,ונותנין שם
גחלים ,והמים בקיבולו הגדול .ואם גרפוהו
מן הגחלים מבעוד יום שותין מן המים
שבקיבולו הגדול בשבת ואף על פי שהוחמו
קצת מחמת כלי ,לפי שאינו מוסיף הבל אלא
משמר ומקיים חום שלהם שלא יצטננו:
אנטיכי  -הוא כלי נחושת שיש לו שתי שולים
ומשימין המים למעלה והאש למטה בין שתי
השולים ,ומתוך שהאש למטה בין שתי
השולים חומו נשאר הרבה ,ואע"פ שגרף
הגחלים מערב שבת המים מתחממים בו
בשבת ,לפיכך אין שותים מהם בשבת:

)ה( הַ ּ ֵמחַ ם ׁ ֶש ּ ִפ ּנָה ּו ,לֹא יִ ּ ֵתן ְלתוֹ כוֹ צוֹ נֵן ִּב ְׁש ִביל ׁ ֶשיֵּחַ ּמ ּו ,אֲ בָ ל נוֹ ֵתן הוּא ְלתוֹ כוֹ
ירן ְמ ֻר ּ ָת ִחין ,לֹא יִ ּ ֵתן
ירן .הָ ִא ְלפָ ס וְ הַ ְ ּק ֵד ָרה ׁ ֶשהֶ עֱ ִב ָ
אוֹ ְלתוֹ ְך הַ כּ וֹ ס ְּכ ֵדי ְלהַ פְ ִׁש ָ
ְלתוֹ כָ ן ּ ַת ְב ִלין ,אֲ בָ ל נוֹ ֵתן הוּא ְלתוֹ ְך הַ ְ ּק ָע ָרה אוֹ ְלתוֹ ְך הַ ּ ַת ְמח ּויַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה
אוֹ ֵמר ,לַ כּ ֹל הוּא נוֹ ֵתן ,חוּץ ִמדָּ בָ ר ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ ח ֶֹמץ וָ צִ יר:
רע"ב ) -ה( המיחם  -קומקום של נחושת
שמשימין אותו על גב האש לחמם המים
שבתוכו :שפינהו  -מעל הכירה ,ויש בתוכו
מים חמין :לא יתן לתוכו  -מים מועטים
כדי שיתחממו מן המים החמין שנשארו בתוך
המיחם ,דהוה ליה כמבשל בשבת :אבל נותן
לתוכו  -מים מרובים עד שישובו הכל
פושרין :או לתוך הכוס  -ואע"פ שהוא כלי
שני דוקא להפשירן מותר ,אבל מועטים כדי
שיוחמו לא ,דס"ל להאי תנא דכלי שני מבשל.
ולקמן תנינן אבל נותן הוא לתוך הקערה,
דמשמע דכלי שני אינו מבשל .והלכה דכלי
שני אינו מבשל :שהעבירן  -מן האור:
מרותחין  -בין השמשות :לא יתן לתוכן

תבלין  -משתחשך ,דכלי ראשון כל זמן
שרותח מבשל :אבל נותן הוא לתוך הקערה
 דכלי שני אינו מבשל :תמחוי  -כמיןקערה גדולה שמערה כל האילפס לתוכו
ומשם מערה לקערות :לכל הוא נותן -
אפילו לכלי ראשון ,חוץ מדבר שיש בו חומץ
או ציר הנוטף ממליחת דגים ,שהם מבשלין
התבלין .ואין הלכה כרבי יהודה .ודוקא תבלין
הוא דאסור ליתן בכלי ראשון אפילו לאחר
שהעבירו מן האור ,אבל מלח אפילו בכלי
ראשון לא בשלה אלא על גבי האור בלבד,
לפיכך מותר לתת מלח אפילו בכלי ראשון
לאחר שהעבירו מן האור:

נְתנוֹ ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ ם,
)ו( אֵ ין נוֹ ְתנִ ין ְּכ ִלי ּ ַתחַ ת הַ ּנֵר ְלקַ ּ ֵבל בּ וֹ אֶ ת הַ ּ ׁ ֶש ֶמן .וְ ִאם ָ
מֻ ּ ָתר .וְ אֵ ין נֵאוֹ ִתין ִמ ּ ֶמנּ ּוְ ,ל ִפי ׁ ֶשאֵ ינוֹ ִמן הַ ּמוּכָ ןְ .מ ַט ְל ְט ִלין נֵר חָ ָד ׁש ,אֲ בָ ל לֹא
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ָשןַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרָּ ,כל הַ ּנֵרוֹ ת ְמ ַט ְל ְט ִלין ,חוּץ ִמן הַ ּנֵר הַ דּ וֹ לֵ ק ַּב ּ ׁ ַש ָּבת.
י ָׁ
נוֹ ְתנִ ין ְּכ ִלי ַתחַ ת הַ ּנֵר ְלקַ ּ ֵבל נִ יצוֹ צוֹ ת .וְ לֹא יִ ּ ֵתן ְלתוֹ כוֹ ַמיִ םִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהוּא
ְמכַ ּ ֶבה:
רע"ב ) -ו( אין נותנין  -בשבת :כלי תחת
הנר לקבל בו את השמן  -המטפטף ,משום
דשמן מוקצה הוא ,ואסור לבטל כלי מהיכנו,
כלומר להושיב כלי במקום שלא יוכל עוד
ליטלו משם ,דהוה ליה כקובע לו מקום
ומחברו בטיט ודמי למלאכה ,וכלי זה
משיפול בו השמן מוקצה הוא ואסור לטלטלו:
אין ניאותין  -אין נהנין מן השמן המטפטף
מן הנר בשבת :לפי שאינו מן המוכן  -שכבר
הוקצה להדלקה :מטלטלין נר חדש  -שאינו
מאוס וחזי לאשתמושי ביה :אבל לא ישן -
דמוקצה מחמת מיאוס הוא :חוץ מן הנר
הדולק  -בעוד שהוא דולק אסור ,גזירה
שמא יכבה .ולית ליה לרבי שמעון מוקצה
מחמת מיאוס ולא מוקצה מחמת איסור .ואין

גמרא

הלכה כרבי שמעון שמתיר לטלטל כל הנרות
חוץ מן הנר הדולק ,שנר שהדליקוהו ללילי
שבת אע"פ שכבה אסור לטלטלו כל אותו
שבת ,דמיגו דאיתקצאי לבין השמשות
איתקצאי לכולי יומא ,אבל בשאר נרות הלכה
כמותו ,שאין מוקצה לשבת אלא מוקצה
מחמת חסרון כיס דמודה ביה ר"ש :נותנין
כלי תחת הנר  -בשבת :לקבל ניצוצות  -של
שלהבת הנוטפות מן הנר כדי שלא ידלק מה
שתחתיו ,דניצוצות אין בהם ממש ואין הכלי
מבוטל מהיכנו בהכי :ולא יתן לתוכו מים -
ואפילו מערב שבת ,דגזרינן ערב שבת אטו
שבת ,ובשבת אי הוה עביד כי האי גוונא הוי
מכבה וחייב ,הילכך בערב שבת אסור:

 -שבת דף מא' ע"א

רבי זירא הוה קא משתמיט מדרב יהודה דבעי למיסק לארעא דישראל
דאמר רב יהודה כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה שנאמר
בבלה יובאו ושמה יהיו אמר איזיל ואשמע מיניה מילתא ואיתי ואיסק אזל
אשכחיה דקאי בי באני וקאמר ליה לשמעיה הביאו לי נתר הביאו לי
מסרק פתחו פומייכו ואפיקו הבלא ואשתו ממיא דבי באני אמר אילמלא
)לא( באתי אלא לשמוע דבר זה דיי בשלמא הביאו נתר הביאו מסרק
קמשמע לן דברים של חול מותר לאומרם בלשון קדש פתחו פומייכו
ואפיקו הבלא נמי כדשמואל דאמר שמואל הבלא מפיק הבלא אלא אשתו
מיא דבי באני מאי מעליותא דתניא אכל ולא שתה אכילתו דם וזהו
תחילת חולי מעיים אכל ולא הלך ארבע אמות אכילתו מרקבת וזהו
תחילת ריח רע הנצרך לנקביו ואכל דומה לתנור שהסיקוהו על גבי אפרו
וזהו תחילת ריח זוהמא רחץ בחמין ולא שתה מהן דומה לתנור שהסיקוהו
מבחוץ ולא הסיקוהו מבפנים רחץ בחמין ולא נשתטף בצונן דומה לברזל
שהכניסוהו לאור ולא הכניסוהו לצונן רחץ ולא סך דומה למים על גבי
חבית:
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רש"י על הגמרא
משתמיט  -היה ירא ליראות לו ,משום דהוה
בעי ר' זירא למיסק לארעא דישראל ,ורב
יהודה לא סבירא ליה ,וירא פן יגזור עליו
מלילך :בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פקדי
וגו'  -ור' זירא אמר לך האי קרא בכלי שרת
כתיב ,כדאמרינן בשני דייני גזירות )כתובות
קיא ,א( :הביאו לי נתר  -לחוף את ראשי,
וקאמר להו בלשון הקודש :פתחו פומייכו -
ויכנס הבל בית המרחץ לתוך הגוף ,ויוציא
הבל של זיעה :ואשתו  -מן מים חמין,
ואפילו לא הוחמו אלא לרחיצה :מותר

זוהר

לאומרן  -בבית המרחץ ,ואפילו בלשון קודש:
הבלא  -דמרחץ הנכנס דרך הפה :מפיק
הבלא  -דזיעה :ולא הלך ארבע אמות -
קודם שישן :מרקבת  -אינה מתעכלת לעשות
זבל :ריח רע  -ריח הפה :ריח זוהמא  -כל
גופו מזוהם בזיעה תמיד :ולא הסיקוהו
מבפנים  -שאינו מטיב לכלום :ולא
הכניסוהו לצונן  -שהן מחזקין את הברזל:
למים על גבי חבית  -על שוליו וצדדיו,
שאינם נכנסים לתוכו:

–לך לך דף עח' ע"ב

אֲשר דִּ ּ ֶבר אֵ לָ יו יְ ָי .אָ ַמר ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ָתא ֲחזֵי ,דְּ הָ א לָ א ְּכ ִתיב
וַ ּיֵלֶ ָך אַ בְ ָרם ַּכ ׁ ֶ
אֲשר דִּ ּ ֶבר אֵ לָ יו יְ ָי .אֶ ָּלא וַ יֵּלֶ ְךְּ .כ ָמא ְדאַ ְּת אָ ֵמר לֶ ְך ְל ָך ,דְּ הָ א
וַ יֵּצֵ א אַ בְ ָרם ַּכ ׁ ֶ
יתא עֲ ְבד ּו דִּ ְכ ִתיב וַ יֵּצְ א ּו ִא ּ ָתם ֵמאוּר ַּכשְׂ דִּ ים לָ לֶ כֶ ת אַ ְרצָ ה ְּכנ ַָען,
יְ צִ יאָ ה ְּבקַ ְד ִמ ָ
ְ
וְ הַ ְׁש ּ ָתא ְּכ ִתיב וַ יֵּלֶ ך וְ לָ א ְּכ ִתיב וַ יֵּצֵ א:
ְ
אֲשר דִּ ּ ֶבר אֵ לָ יו יְ ָי ,דְּ אַ ְב ַטח לֵ יהּ ְּבכֻ ְלה ּו הַ ְב ָטחוֹ ת .וַ יֵּלֶ ך ִא ּתוֹ לוֹ ט ,דְּ ִא ְתחַ ַּבר
ַּכ ׁ ֶ
יה ְּבגִ ין ְל ֵמילַ ף ֵמעוֹ בָ דוֹ י ,וְ ִעם ָּכל דָּ א לָ א אוֹ ִליף כּ וּלֵ י הַ אי .אָ ַמר ַר ִּבי
ִע ּ ֵמ ּ
יך הוּא ְּבגִ ין ְל ֵמיהַ ךְ
אֶ ְל ָעזָר ז ַָּכ ִאין ִאנּ וּן צַ דִּ יקַ יָּיא דְּ אוֹ ְלפֵ י אָ ְרחוֹ י דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ֵיה ֵמהַ הוּא יוֹ ָמא ְד ִדינָא דְּ ז ּ ִַמין ַּבר נ ָׁש ְלמֵ יהַ ב דִּ ינָא וְ חו ְּׁש ָּבנָא
ְּבה ּו ו ְּל ָדחֲלָ א ִמ ּנ ּ
ְלקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא:
שה ּו הַ אי ְק ָרא
ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,איוב לז( ְּביַד ָּכל אָ ָדם י ְַח ּתוֹ ם לָ ַד ַעת ָּכל אַ נְ ׁ ֵשי ַמעֲ ֵ ׂ
או ְּקמוּהָ  .אֲבָ ל )דף עט ע"א( ּ ָתא ֲחזֵי ְּבהַ הוּא יוֹ ָמא דְּ אַ ְׁש ִלימ ּו יוֹ מוֹ י דְּ בַ ר נ ָׁש
ֵיה,
ְלאֲפָ קָ א ֵמ ָע ְל ָמא ,הַ הוּא יוֹ ָמא דְּ גוּפָ א ִא ְת ַּבר וְ נ ְַפ ׁ ָשא ָּב ְעיָא ְל ִא ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשא ִמ ּנ ּ
יה ְר ׁש ּו ְל ֶמח ֱֵמי ְּבזִ ְמנָא
ֱמי ַמה דְּ לָ א הֲוָ ה לֵ ּ
יהיב ְר ׁש ּו ְלבַ ר נ ָׁש ְל ֶמח ֵ
ְּכ ֵדין ִא ְתיְ ִ
ֵיה:
דְּ גוּפָ א ׁ ָש ְל ָטא וְ קָ ִאים ַעל בּ ו ְּרי ּ
יה ְּתלַ ת ְׁש ִליחָ ן וְ חָ ְׁשבֵ י יוֹ מוֹ י וְ חוֹ בוֹ י וְ כָ ל ַמה דְּ עֲ בַ ד ְּבהַ אי
ימי עֲ לֵ ּ
ו ְּכ ֵדין קָ יְ ֵ
יה ,הֲ ָדא
יד ּ
יה ִּב ֵ
יה ,ו ְּלבָ ַתר הוּא חָ ִתים עֲ לֵ ּ
ָע ְל ָמא ,וְ הוּא אוֹ ֵדי ַעל כּ ָֹּלא ְּבפו ֵּמ ּ
יה )בההוא ד"א
ידן לֵ ּ
ימין ְל ֵמ ַ
יה ּ ֻכ ְלה ּו ח ֲִת ִ
יד ּ
הוּא ִד ְכ ִתיב ְּביַד ָּכל אָ ָדם י ְַח ּתוֹ ם ,ו ִּב ֵ
בהאי( ָע ְל ָמא ַעל קַ ְד ָמאֵ י וְ ַעל ַּב ְת ָראֵ י ַעל חַ ְד ּ ֵתי וְ ַעל ַע ִּתיקֵ י לָ א ִא ְתנְ ׁ ֵשי חַ ד
ִמ ּנַיְ יה ּו ,ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב לָ ַד ַעת ָּכל אַ נְ ׁ ֵשי ַמעֲ ֵ ׂשה ּו .וְ כָ ל ִא ּנוּן עוֹ בָ ִדין דְּ עֲ בַ ד
ְּבהַ אי ָע ְל ָמא ְּבגוּפָ א וְ רוּחָ א הָ ִכי נ ֵָמי י ִָהיב חו ְּׁש ְּבנָא ְּבגו ּ ָּפא וְ רוּחָ א ַעד לָ א
יִ ּפוּק ֵמ ָע ְל ָמא:
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חק לישראל – פרשת לך לך יום ב'
ּ ָתא ֲחזֵיַּ ,כ ָמה ְדחַ יָּיבַ יָא אַ ְק ׁ ֵשי ְק ַדל ְּבהַ אי ָע ְל ָמא הָ ִכי נ ֵָמי אֲ ִפלּ ּו ְּב ׁ ַש ְע ּ ָתא
דְּ בָ ֵעי ְלנ ְַפקָ א ֵמהַ אי ָע ְל ָמא אַ ְק ׁ ֵשי ְק ַדלְ .בגִ ין ָּכ ְך ז ַָּכאָ ה הוּא ַּבר נ ָׁש דְּ י ִָליף
ְּבהַ אי ָע ְל ָמא אָ ְרחוֹ י דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ְּבגִ ין ְל ֵמיהַ ְך ְּבה ּו:
הלכה – שולחן ערוך יורה דעה סימן רמז'
סימן רמז  -גודל שכר צדקה ,ואם כופין עליה:

)א( מצות עשה ליתן צדקה כפי השגת יד ,וכמה פעמים נצטוינו בה במצות עשה .ויש
לא תעשה במעלים עיניו ממנו ,שנאמר :לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך
)דברים טו ,ז( .וכל המעלים עיניו ממנה נקרא בליעל ,וכאילו עובד עבודת כוכבים.
ומאד יש ליזהר בה ,כי אפשר שיבא לידי שפיכות דמים ,שימות העני המבקש אם לא
יתן לו מיד ,כעובדא דנחום איש גם זו:
)ב( לעולם אין אדם מעני מן הצדקה ,ולא דבר רע ולא היזק מתגלגל על ידה ,שנאמר:
והיה מעשה הצדקה שלום) .ישעיה לב ,יז(:
)ג( כל המרחם על העניים ,הקב"ה מרחם עליו :הגה  -ויתן האדם על לבו שהוא מבקש כל
שעה פרנסתו מהקב"ה ,וכמו שהקב"ה ישמע שועתו כך הוא ישמע שועת עניים .גם יתן אל לבו כי הוא
גלגל החוזר בעולם ,וסוף האדם שיבא הוא או בנו או בן בנו לידי מדה זו ,וכל המרחם על אחרים
מרחמין עליו )מלשון הטור(:
)ד( הצדקה דוחה את הגזירות הקשות ,וברעב תציל ממות ,כמו שאירע לצרפית :הגה -
והיא מעשרת ,ואסור לנסות הקב"ה כי אם בדבר זה ,שנאמר :ובחנוני נא בזאת וגו' )מלאכי ג ,י() .טור
מגמרא פ"ק דתענית( .וי"א דוקא בנתינת מעשר מותר לנסות הקב"ה ,אבל לא בשאר

צדקה

)ב"י דכך משמע מש"ס שם(:

ð"òì

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