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חק לישראל – פרשת לך לך יום ה'
תורה -

בראשית פרק יג'

)ב( וְ אַ בְ ָרם ּ ָכבֵ ד ְמאֹ ד ַּב ּ ִמ ְקנֶה ַּב ּ ֶכסֶ ף וּבַ זָּהָ ב) :ב( וְ אַ ְב ָרם ָּכבֵ ד ְמאֹ ד ַּב ּ ִמ ְקנֶה ַּב ּ ֶכסֶ ף
ירא ְּבכַ ְס ּ ָפא ו ְּב ַדהֲ בָ א:
וּבַ ָּז ָהב) :ב( וְ אַ ְב ָרם ּ ַת ִ ּקיף לַ ח ֲָדא ִּב ְב ִע ָ

אֲשר הָ יָה ׁ ָשם אָ הֳ לֹה ַּב ְּת ִח ָּלה
)ג( וַ ּיֵלֶ ְך ְל ַמ ּ ָס ָעיו ִמ ּנֶגֶב וְ ַעד ּ ֵבית אֵ ל ַעד הַ ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶ
ּ ֵבין ּ ֵבית אֵ ל וּבֵ ין הָ ָעי) :ג( וַ יֵּלֶ ְך ְל ַמ ּ ָס ָעיו ִמ ּ ֶנגֶב וְ ַעד ּ ֵבית אֵ ל ַעד הַ ּ ָמקוֹ ם אֲ ׁ ֶשר הָ ָיה ׁ ָשם
אָ הֳ לֹה ַּב ְּת ִח ָּלה ּ ֵבין ּ ֵבית אֵ ל וּבֵ ין הָ ָעי:

)ג( וַ אֲ זַל ְל ַמ ְטלָ נוֹ ִהי ִמדָּ רוֹ ָמא וְ ַעד ּ ֵבית אֵ ל ַעד אַ ְת ָרא דִּ י ְפ ַרס

יתא ּ ֵבין ּ ֵבית אֵ ל וּבֵ ין ָעי:
ֵיה ְּבקַ ְד ֵמ ָ
ּ ַת ָמן ַמ ְׁש ְּכנ ּ

אשֹנָה וַ ִּי ְק ָרא ׁ ָשם אַ ְב ָרם ְּב ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה:
שה ׁ ָשם ָּב ִר ׁ
ֲשר ָע ָ ׂ
)ד( אֶ ל ְמקוֹ ם הַ ּ ִמזְ ֵּבחַ א ׁ ֶ
אשֹנָה וַ ִּי ְק ָרא ׁ ָשם אַ ְב ָרם ְ ּב ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה:
שה ׁ ָשם ָּב ִר ׁ
ֲשר ָע ָ ׂ
אֶ ל ְמקוֹ ם הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ א ׁ ֶ

)ד(

)ד( לַ אֲ ַתר ִמ ְד ְּבחָ א דִּ י

יתא וְ צַ ִּלי ַת ּ ָמן אַ ְב ָרם ִּב ְׁש ָמא ַדיְ ָי:
עֲ בַ ד ּ ַת ּ ָמן ְּבקַ ְד ֵמ ָ

)ה( וְ גַ ם ְללוֹ ט הַ הֹלֵ ְך אֶ ת אַ ְב ָרם הָ יָה צֹאן וּבָ קָ ר וְ אֹ הָ ִלים) :ה( וְ גַ ם ְללוֹ ט הַ הֹלֵ ְך אֶ ת
אַ ְב ָרם הָ יָ ה צֹאן וּבָ קָ ר וְ אֹ ָה ִלים) :ה( וְ אַ ף ְללוֹ ט ְדאָ זִ יל ִעם אַ ְב ָרם הֲוָ ה ָעאן וְ תוֹ ִרין ו ַּמ ְׁש ְּכנִ ין:

ָשא אֹ ָתם הָ אָ ֶרץ לָ ׁ ֶשבֶ ת י ְַחדָּ ו ִּכי הָ יָה ְרכו ׁ ָּשם ָרב וְ לֹא י ְָכל ּו לָ ׁ ֶשבֶ ת
)ו( וְ לֹא נ ָ ׂ
ַחדָּ ו) :ו(
ָשא אֹ ָתם הָ אָ ֶרץ לָ ׁ ֶשבֶ ת י ְַחדָּ ו ִּכי הָ יָ ה ְרכו ׁ ָּשם ָרב וְ לֹא יָ ְכל ּו לָ ׁ ֶשבֶ ת י ְ
י ְַחדָּ ו) :ו( וְ לֹא נ ָ ׂ
יתב ַּכח ֲָדא:
אֲרי הֲ וָ ה ִקנְ יָנְ הוֹ ן סַ ִּגי וְ לָ א יְ ִכיל ּו ְל ִמ ַ
יתב ַּכח ֲָדא ֵ
וְ לָ א סוֹ בָ ַרת י ְָתהוֹ ן אַ ְר ָעא ְל ִמ ַ

רש"י
)ב( כבד מאד  -טעון משאות:
)ג( וילך למסעיו  -כשחזר ממצרים לארץ
כנען היה הולך ולן באכסניות שלן בהם
בהליכתו למצרים למדך דרך ארץ שלא ישנה
אדם מאכסניא שלו .ד"א )ב"ר( בחזרתו פרע
הקפותיו :מנגב  -ארץ מצרים בדרומה של
ארץ כנען:

נביא

)ד( אשר עשה שם בראשנה ויקרא שם -
ואשר קרא שם אברם בשם ה' .וגם יש לומר
ויקרא שם עכשיו בשם ה':
)ה( ההולך את אברם  -מי גרם שהיתה לו
זאת הליכתו עם אברם:
)ו( ולא נשא אותם  -לא היתה יכולה
להספיק מרעה למקניהם ולשון קצר הוא
וצריך להוסיף עליו כמו ולא נשא אותם
מרעה הארץ לפיכך כתב ולא נשא בלשון זכר:

– ישעיה פרק מא' יז'-כא'

ָש ּ ָתה אֲ נִ י יְ הֹוָ ה
)יז( הָ עֲ נִ ִּיים וְ הָ אֶ ְביוֹ נִ ים ְמבַ ְק ִׁשים ַמיִ ם וָ אַ יִ ן ְל ׁשוֹ נָם ַּב ָ ּצ ָמא נ ׁ ָ
אלֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל לֹא אֶ ֶעזְ בֵ ם) :יז( ענותניא וחשיכיא דמחמדין לאולפנא הא
אֶ עֱ נֵם ֱ
כצחיא למיא ולא משכחין רוחיהון בסגופא משלהיא אנא יי אקביל צלותהון אלהא
דישראל לא ארקחינון:

)יח( אֶ ְפ ּ ַתח ַעל ְׁשפָ יִ ים נְ הָ רוֹ ת ו ְּבתוֹ ְך ְּבקָ עוֹ ת ַמ ְעיָנוֹ ת אָ שִׂ ים ִמ ְד ָּבר לַ אֲ גַ ם ַמיִ ם
וְ אֶ ֶרץ צִ יָּה ְלמוֹ צָ אֵ י ָמיִ ם) :יח( אקרב גלותהון מביני עממיא ואדברינון באורח תקנא

ואפתח להון על נגדין נהרין ובגו משרין מבועין אשוי מדברא לאגמין דמין ארע בית
צחונא למבועי מיא:
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חק לישראל – פרשת לך לך יום ה'
הֲדס וְ ֵעץ ׁ ָש ֶמן אָ שִׂ ים ָּבעֲ ָרבָ ה ְּברוֹ ׁש ִּת ְדהָ ר
)יט( אֶ ּ ֵתן ַּב ּ ִמ ְד ָּבר אֶ ֶרז ִׁש ּ ָטה וַ ַ
ו ְּתאַ ּ ׁשוּר י ְַחדָּ ו) :יט( אתן במדברא ארזין שיטין והדסין ואעין דמשח ארבי במישרא
בורון מורנין ואשכרועין כחדא:

)כ( ְל ַמ ַען יִ ְרא ּו וְ י ְֵדע ּו וְ יָשִׂ ימ ּו וְ יַשְׂ ִּכיל ּו יַחְ דָּ ו ִּכי יַד יְ הֹוָ ה ָעשְׂ ָתה זֹּאת ו ְּקדוֹ ׁש
יִ שְׂ ָראֵ ל ְּב ָראָ הּ ) :כ( בדיל דיחזון וידעון וישוון דחלתי על לבהון ויסתכלון כחדא ארי
גבורתא דיי עבדת דא וקדישא דישראל ברא יתה:
)כא(

ֹאמר ֶמלֶ ְך יַעֲ קֹב:
יש ּו עֲ צֻמוֹ ֵתיכֶ ם י ַ
ֹאמר יְ הֹוָ ה הַ ִּג ׁ
יבכֶ ם י ַ
קָ ְרב ּו ִר ְ

)כא( קריבו

דינכון אמר יי אעילו חזותכון אמר מלכיה דיעקב:

רש"י
)יז( מבקשים מים  -נתנבא הנביא על אחרית
הימים )עמוס ח( לא רעב ללחם ולא צמא
למים כי אם לשמוע את דבר ה' ישוטטו
לבקש את דבר ה' ולא ימצאו וכשישוב אפו
יכין להם לחם ומים וישכון שכינתו ורוח בפי
נביאיהם .נשתה  -לשון ונשתו מים מהים
)ישעיהו יט( לשון השאת והשבר )איכה ג(
וכולן לשון חורבה ויובש ולכך התי"ו מודגשת
שהרי באה במקום שתים שאין שאת בלא תי"ו
והיה לו לומר לנקבה נשתתה שהרי לזכר יחיד
יאמר נשתה ולרבי' ונשתו:

כתובים

)יח( נהרות  -לב מבין לתורה ולנבואה .מדבר
 מקום שלא היתה חכמת התורה:)יט( אתן במדבר ארז שטה  -כל מיני ישוב
אף בם אתן כל מיני חכמה וטובה ושלום.
תדהר ותאשור  -שמות אילני סרק העשויין
לבנין:
)כא( קרבו ריבכם  -כל העכו"ם בואו וריבו
והתוכחו עם בני .עצומותיכם  -טענות
בריאות וחזקות שלכם ול' ריב הוא זה בל'
משנה שנים שהיו מתעצמין בדין במסכת
סנהדרין:

 -משלי פרק ג' יט'-כג'

יְ הוָ ה ְּבחָ ְכ ָמה יָסַ ד אָ ֶרץ כּ וֹ נֵן ׁ ָש ַמיִ ם ִּב ְתב ּונָה:

)יט(
ואתקין שמיא בביונה:

ְּב ַד ְע ּתוֹ ְּתהוֹ מוֹ ת נִבְ קָ ע ּו ו ְּׁשחָ ִקים יִ ְרעֲ פ ּו ָטל:

)כ(
מטליא:

)יט( אלהא בחכמתא שתאסיא ארעא

)כ( בדעתיה תהומי אתבזיעו ושמיא צעי

)כא( ְּבנִ י אַ ל יָלֻ ז ּו ֵמ ֵעינ ָ
ֶיך נְ צֹר ּ ֻת ִׁשיָּה ו ְּמזִ ּ ָמה:
)כב( וְ יִ ְהי ּו חַ ִּיים ְלנ ְַפ ׁ ֶש ָך וְ חֵ ן ְלגַ ְר ְּגר ֶ ָ
ֹתיך) :כב( ויהוון חיי לנפשך וחסדא לצורך:
תגּ וֹ ף) :כג( הידין תיזל בסברא בארחתך
)כג( אָ ז ּ ֵתלֵ ְך לָ בֶ טַ ח דַּ ְר ּ ֶכ ָך וְ ַרגְ ְל ָך לֹא ִ

)כא( ברי לא נזל בעינך נטר מדעא ותרעיתא:
ורגלך לא

תתקל:

רש"י
)יט( ה' בחכמה יסד ארץ  -ע"פ התורה
והיא התורה והיא התבונה והוא הדעת ואחר
שכל העולם נברא בהם לכך:
)כ( ירעפו  -כמו יטיפו:
)כא( אל ילוזו מעיניך  -אל יתעקמו מנגד
עיניך להסיר' מכנגדך:

)כב( ויהיו חיים לנפשך  -שהרי עץ חיים
הוא .וחן לגרגרותיך  -שהרי זה שבחה
האמור למעלה וענקי' לגרגרותיך:
)כג( לא תגוף  -לשון כשלון אצופי"ר בלע"ז
וכן פן תגוף באבן )תהלי' צא( וכן בטרם
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חק לישראל – פרשת לך לך יום ה'
יתנגפו רגליכם )ירמיה יב( וכן ונגפו אשה

משנה

הרה )שמות כא(:

– זבחים פרק ג'

יטה ְּכ ׁ ֵש ָרה ַּבז ִָּריםַּ ,ב ּנ ִָׁשים,
יט ָתן ְּכ ׁ ֵש ָרהֶ ׁ .שהַ ּ ְׁש ִח ָ
)א( ָּכל הַ ּ ְפסו ִּלין ׁ ֶש ּ ׁ ָשחָ ט ּוְׁ ,שחִ ָ
וּבָ עֲ בָ ִדים ,וּבַ ְּט ֵמ ִאים ,אֲ ִפלּ ּו בְ קָ ְד ׁ ֵשי קָ ָד ִׁשים ,ו ִּב ְלבַ ד ׁ ֶשלּ ֹא יְ ה ּו ְט ֵמ ִאים נוֹ גְ ִעים
ֲשבָ ה .וְ כֻ ָּלן ׁ ֶש ִ ּק ְּבל ּו אֶ ת הַ דָּ ם חוּץ ִלזְ ַמנּוֹ וְ חוּץ
שרְ .ל ִפיכָ ְך הֵ ם ּפוֹ ְס ִלים ַּב ּ ַמח ׁ ָ
ַּב ָּב ָ ׂ
ִל ְמקוֹ מוֹ ִ ,אם י ֵׁש דַּ ם הַ ּנֶפֶ ׁשַ ,יחֲזוֹ ר הַ ָּכ ׁ ֵשר וִ יקַ ּ ֵבל:
רע"ב ) -א( כל הפסולין ששחטו שחיטתן
כשרה  -והוא הדין דאפילו לכתחילה
שוחטין ,דכתיב )ויקרא א( ושחט את בן הבקר
והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם ,מקבלה
ואילך מצות כהונה ,לימד על השחיחטה
שכשרה בזרים ובפסולים .ולא קתני ששחטו
דמשמע דיעבד אין לכתחלה לא ,אלא משום
טמאים בלבד ,דטמא לכתחלה לא ישחוט,
גזירה שמא יגע בבשר .וטמא ששחט בקדשים
וכשרים ,לא משכחת לה אלא בסכינא אריכא
וכגון שהוא עומד חוץ לעזרהושוחט את
הבהמה שבתוך העזרה ,דהא שחיטת קדשים
בעזרה הויא ,ואין טמא נכנס לעזרה.
ובנטמא בשרץ ,שאינו מטמא את הסכין,
דלאו אב הטומאה הוא ,או בטמא מת וכגון

שבדק קרומית של קנה ושחט בה ,אבל בסכין
לא ,שטמא מת מטמא את הסכין להיות אב
הטומאה כיוצא בו ,והסכין מטמא את הבשר:
לפיכך הן פוסלים  -את הקרבן במחשבה.
הואין וראויין לעבודה זו ,מחשבתן מחשבה
ופוסלת :וכולן  -הפסולים :שקבלו את הדם
 על מנת לאכול ולהקטיר חוץ לזמנו או חוץלמקומו :אם יש דם הנפש  -עוד בבהמה,
יחזור הכשר לעבודה ויקבל ויזרוק ,והזבח
כשר .שאין מחשבתן של אלו פוסלת בקבלה,
לפי שאינן ראויין לה ,ואין המחשבה פוסלת
אלא במי שראוי לעבודה ,ובדבר הראוי,
ובמקום הראוי לעבוד ,דכתיב )ויקרא ז(
המקריב אותו לא יחשב ,בראוי להקרבה
הכתוב מדבר:

ימינוֹ וְ נ ַָתן ִלשְׂ מֹאלוֹ ַ ,יחֲזִ יר
)ב( ִק ֵּבל הַ ָּכ ׁ ֵשר וְ נ ַָתן לַ ּ ָפסוּלַ ,יחֲזִ יר לַ ָּכ ׁ ֵשרִ .ק ּ ֵבל ִּב ִ
ְ
ימינוֹ ִ .ק ּ ֵבל ִּב ְכ ִלי ק ֶֹד ׁש וְ נ ַָתן ִּב ְכ ִלי חֹלַ ,יחֲזִ יר ִל ְכ ִלי ק ֶֹד ׁש .נִ ְׁש ּ ַפך ִמן הַ ְּכ ִלי
ִל ִ
ַעל הָ ִרצְ ּ ָפה וַ אֲסָ פוֹ ָּ ,כ ׁ ֵשר .נְ ָתנוֹ ַעל ַּג ּ ֵבי הַ ּ ֶכבֶ ׁשֶ ׁ ,שלּ ֹא ְכ ֶנגֶד הַ יְ סוֹ ד ,נ ַָתן אֶ ת
הַ ִּנ ּ ָתנִ ין ְל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ְעלָ ה ,וְ אֶ ת הַ ִּנ ּ ָתנִ ים ְל ַמ ְעלָ ה ְל ַמ ָטה ,אֶ ת הַ ִּנ ּ ָתנִ ים ִּב ְפנִ ים
ַּבחוּץ ,וְ אֶ ת הַ ִּנ ּ ָתנִ ין ַּבחוּץ ִּב ְפנִ יםִ ,אם י ֵׁש דַּ ם הַ ּנֶפֶ ׁשַ ,יחֲזוֹ ר הַ ָּכ ׁ ֵשר וִ יקַ ּ ֵבל:
רע"ב ) -ב( יחזיר לכשר  -ולא מפסיל במה
שנתן אותו לפסול :נתנו  -פסול :על גבי
הכבש שלא כנגד היסוד  -דהויא נתינה שלא
במקומה .או שנתן את הנתנים למטה
למעלה .יחזור הכשר ויקבל .וצריכא
לאשמועינן בכולהו דאית ליה תקנתא בחזרה.
דאי אשמועינן ברישא ,הוה אמינא הנך דחזו
לעבודת צבור כגון טמא דחזי לכתחלה
בצבור ,הלכך גבי יחיד איכא תקנתא בחזרה,

אבל שמאל דלא חזיא לעבודת צבור אימא
דלית ליה תקנתא בחזרה .ואי אשמעינן
שמאל ,הוה אמינא שמאל אית ליה תקנתא
בחזרה ,שכן יש בה הכשר ביום הכפורים,
שכהן גדול נוטל את המחתה בימינו ואת הכף
בשמאלו ,אבל כלי חול אימא לא .ואי
אשמועינן כלי חול ,משום דחזו לקדושינהו,
אבל הנך אימא לא ,צריכא:

)ג( הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט אֶ ת הַ זֶּבַ ח לֶ אֱכוֹ ל דָּ בָ ר ׁ ֶשאֵ ין דַּ ְרכּ וֹ לֶ אֱכוֹ ל ,ו ְּלהַ ְק ִטיר דָּ בָ ר ׁ ֶשאֵ ין
דַּ ְרכּ וֹ ְלהַ ְק ִטירָּ ,כ ׁ ֵשרַ .ר ִּבי א ֱִליעֶ זֶר ּפוֹ סֵ ל .לֶ אֱכוֹ ל דָּ בָ ר ׁ ֶשדַּ ְרכּ וֹ לֶ אֱכוֹ ל
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ו ְּלהַ ְק ִטיר דָּ בָ ר ׁ ֶשדַּ ְרכּ וֹ ְלהַ ְק ִטירָ ּ ,פחוּת ִמ ַּכזַּיִ תָּ ,כ ׁ ֵשר .לֶ אֱכוֹ ל ַּכחֲצִ י זַיִ ת
ו ְּלהַ ְק ִטיר ַּכחֲצִ י זַ יִ תָּ ,כ ׁ ֵשרֶ ׁ ,שאֵ ין ֲא ִכילָ ה וְ הַ ְק ָט ָרה ִמצְ ָט ְר ִפין:
רע"ב ) -ג( לאכול דבר שאין דרכו לאכול
 -חוץ לזמנו או חוץ למקומו :ור' אליעזר

פוסל  -ואין הלכה כרבי אליעזר:

)ד( הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט אֶ ת הַ זֶּבַ ח לֶ אֱכוֹ ל ַּכ ַּזיִ ת ִמן הָ עוֹ רִ ,מן הָ רֹטֶ בִ ,מן הַ ִ ּקיפָ הִ ,מן הָ אָ לָ ל,
ִמן הָ עֲ צָ מוֹ תִ ,מן הַ ִּג ִידיםִ ,מן הַ ְּטלָ פַ יִ םִ ,מן הַ ַּק ְרנַיִ ם ,חוּץ ִלזְ ַמנּוֹ אוֹ חוּץ
ִל ְמקוֹ מוֹ ָּ ,כ ׁ ֵשר וְ אֵ ין חַ יּ ִָבים עֲ לֵ יהֶ ם ִמ ּ ׁשוּם ּ ִפגּ וּל וְ נוֹ ָתר וְ ָט ֵמא:
רע"ב ) -ד( קיפה  -תבלין ודק דק שבשולי
קדרה :אלל  -שיורי הבשר הנדבקים בעור
בשעת הפשט .פירוש אחר ,גיד הצואר שהוא
קשה ואינו ראוי לאכילה שקורין קפיל"ו
בלע"ז :הקרנים והטלפים  -ואפילו מה שיש
בהן קרוב לבשר שכשחותכין אותו יוצא ממנו

דם ,לא חשיב כבשר :ואין חייבין עליהם
משום פגול  -אם היה הזבח פגול ,שחשב על
בשרו לאכלו חוץ לזמנו ,ואכל מאלו ,פטור:
וטמא  -אם אכל מאחת מאלה בטומאת
הגוף מזבח כשר ,אינו חייב משום אוגל
קדשים בטומאת הגוף:

)ה( הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט אֶ ת הַ ּ ֻמ ְקדָּ ִׁשין לֶ אֱכוֹ ל ְׁש ִליל אוֹ ִׁש ְליָא בַ חוּץ ,לֹא ִפ ּגֵל .הַ ּמוֹ לֵ ק
ּתוֹ ִרין ִּב ְפנִ ים לֶ אֱכוֹ ל ֵּביצֵ יהֶ ם ַּבחוּץ ,לֹא ִפ ּגֵל .חֲלֵ ב הַ ּ ֻמ ְקדָּ ִׁשין וּבֵ יצֵ י תוֹ ִרין,
אֵ ין חַ יּ ִָבין עֲ לֵ יהֶ ם ִמ ּ ׁשוּם ּ ִפגּ וּל וְ נוֹ ָתר וְ ָט ֵמא:
רע"ב ) -ה( השוחט את המוקדשין  -כל
היכא דנקט האי לישנא ,מיירי בנקבות:
לאכול שליל  -שבמעיה :או שליא  -העור
החופה את הולד .אין מחשבה זו פוסלת את
הזבח .דשליל ושליא לאו גופא דזבחא הוא:
לא פיגל  -הכי קאמר ,השוחט את המוקדשין

לאכול שליל או שליא חוץ למקומו ,לא פסל.
ואם חשב לאכול מהן חוץ לזמנו ,לא פיגל:
חלב המוקדשין וביצי תורין אין חייבין עליהן
משום פגול  -אם פגל בזבח ואכל מחלב
שבדדיה ,לא מיחייב עליה משום פגול .דלאו
גופא דזבחא הוא:

)ו( ְׁשחָ טוֹ ַעל ְמנָת ְלהַ ִּניחַ דָּ מוֹ אוֹ אֶ ת אֵ מו ָּריו ְל ָמחָ ר ,אוֹ ְלהוֹ צִ יאָ ן לַ חוּץַ ,ר ִּבי
יריןְׁ ) .שחָ טוֹ ( ַעל ְמנָת ִל ְּתנוֹ ַעל ַּג ֵּבי הַ ּ ֶכבֶ ׁש ׁ ֶשלּ ֹא
יְ הו ָּדה פוֹ סֵ ל ,וַ חֲכָ ִמים ַמ ְכ ִׁש ִ
ְכ ֶנגֶד הַ יְ סוֹ דִ ,ל ּ ֵתן אֶ ת הַ ִּנ ּ ָתנִ ין ְל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ְעלָ ה ,וְ אֶ ת הַ ִּנ ּ ָתנִ ין ְל ַמ ְעלָ ה ְל ַמ ּ ָטה,
ֹאכלוּה ּו ְט ֵמ ִאים,
אֶ ת הַ ּנ ּ ִָתנִ ין ִּב ְפנִ ים ַּבחוּץ ,וְ אֶ ת הַ ִּנ ּ ָתנִ ין ַּבחוּץ ִּב ְפנִ יםֶ ׁ ,שיּ ְ
ֹאכלוּה ּו עֲ ֵר ִליםֶ ׁ ,שיּ ְַק ִריבוּה ּו עֲ ֵר ִליםְ ,ל ׁ ַש ּ ֵבר ַעצְ מוֹ ת
ׁ ֶשיּ ְַק ִריבוּה ּו ְט ֵמ ִאיםֶ ׁ ,שיּ ְ
ֲשבָ ה
ימנּ ּו נָאְ ,ל ָע ֵרב דָּ מוֹ ְב ַדם ּ ְפסו ִּליןָּ ,כ ׁ ֵשרֶ ׁ ,שאֵ ין הַ ּ ַמח ׁ ָ
הַ ּ ֶפסַ ח וְ לֶ אֱכוֹ ל הֵ ֶ
פוֹ סֶ לֶ ת אֶ ָּלא חוּץ ִלזְ ַמנּוֹ וְ חוּץ ִל ְמקוֹ מוֹ  ,וְ הַ ּ ֶפסַ ח וְ הַ חַ ּ ָטאת ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמן:
רע"ב ) -ו( להניח את דמו או את אמוריו
למחר  -לא שיקטירם למחר ,דהאי מחשבת
חוץ לזמנו היא ופגול גמור הוי .אלא על מנת
שיניח הכל למחר ולא יקטירם :רבי יהודה
פוסל  -הואין ומיפסל בהוצאה ובהנוח,
מיפסל נמי במחשבת הוצאה והנוח .וכשם
שאם הניחן למחר פסול ,דדם נפסל בשקיעת
החמה ,כך אם חשב עליהן להניחם למחר,
פסל :וחכמים מכשירין  -הואיל ולא חשב לא
להקטיר ולא לזרוק ולא לאכול חוץ לזמנו,

וכן לא חשב לא להקטיר ולא לזרוק ולא
לאכול חוץ למקומו .אע"פ שכשב להניח
למחר או להוציחא חוץ למקומו ,לא פסל.
והלכה כחכמים .והא דלא פסל רבי יהודה
במחשב בדמים הנתנין למטה לתת אותם
למעלה הואיל ואם עשה כן פסל ,משום
דסבירא ליה לר' יהודה שהחושב לזרוק הדם
על המזבח אפילו שלא במקומו כאילו חשב
לזרקו במקומו ,ובלבד שלא יחשוב לזרוק חוץ
לעזרה )יח(:
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גמרא

– זבחים דף לב' ע"א

כל הפסולין ששחטו וכו' :גמרא שחטו דיעבד אין לכתחלה לא ורמינהו
ושחט שחיטה בזר כשרה שהשחיטה כשרה בזרים ובנשים ובעבדים
ובטמאים ואפילו בקדשי קדשים או אינו אלא בכהנים אמרת וכי מאין
באתה מכלל שנאמר ואתה ובניך אתך תשמרו את כהונתכם לכל דבר
המזבח יכול אף בשחיטה ת"ל ושחט את בן הבקר לפני ה' והקריבו וגו'
מקבלה ואילך מצות כהונה לימד על השחיטה שכשרה בכל אדם הוא הדין
דאפי' לכתחילה נמי ומשום דקא בעי למיתנא טמאים דלכתחילה לא
גזירה שמא יגעו בבשר תנא ששחטו וטמא דיעבד שפיר דמי ורמינהו וסמך
ושחט מה סמיכה בטהורים אף שחיטה בטהורים מדרבנן מ"ש סמיכה
דכתיב לפני ה' שחיטה נמי הכתיב לפני ה' אפשר דעביד סכין ארוכה
ושחיט סמיכה נמי אפשר דמעייל ידיה וסמיך קסבר ביאה במקצת שמה
ביאה רב חסדא מתני איפכא וסמך ושחט מה שחיטה בטהורין אף סמיכה
בטהורין מאי שנא שחיטה דכתיב לפני ה' סמיכה נמי כתיב לפני ה' אפשר
דמעייל ידיה וסמיך שחיטה נמי אפשר דעביד סכין ארוכה ושחיט הא מני
שמעון התימני היא דתניא ושחט את בן הבקר לפני ה' ולא השוחט לפני
ה' שמעון התימני אומר מנין שיהיו ידיו של שוחט לפנים מן הנשחט ת"ל
ושחט את בן הבקר לפני ה' שוחט את בן הבקר יהיה לפני ה':
רש"י על הגמרא
ה"ג  -ורמינהו ושחט שחיטה בזר כשרה
מדלא כתיב ושחט הכהן :וכי מאין באת -
לומר שצריכה כהונה והלא לא נאמר בה כהן:
והקריבו הכהנים  -ומדכתיב בקבלה כהונה
ובשחיטה לא כתיב לימד על השחיטה
שכשרה בזר :מה סמיכה בטהורים -
כדמפרש לקמיה :מדרבנן  -שמא יגעו בבשר:
מאי שנא סמיכה  -דבטהורים מדאורייתא:

זוהר

דכתיב לפני ה'  -ושחט את בן הבקר לפני ה'
וכיון דבעינן תיכף לסמיכה שחיטה אין
סמיכה מבחוץ ושחיטה מבפנים אלא אף
הסמיכה בפנים ואין טמא נכנס לעזרה :ואין
השוחט לפני ה'  -שאם רצה עומד חוץ
לעזרה ושוחט בסכין ארוכה :לפנים מן
הנשחט  -לפנים מן הבהמה:

–לך לך דף פה' ע"א

ינְתא לָ א ִא ְת ַּג ְ ּליָא אֶ ָּלא ְּבאַ ְת ָרא דְּ ִא ְת ֲחזֵי לָ ּה ,אוּף הָ ִכי לָ א
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,כ ּ ָמה דִּ ְׁש ִכ ּ ָ
ִא ְת ֲחזֵי וְ לָ א ִא ְת ַּג ְ ּליָא אֶ ָּלא ְּב ַּבר נ ָׁש דְּ ִא ְת ֲחזֵי לָ ּה .דְּ הָ א ִמן יוֹ ָמא דְּ סָ ִליק ַעל
ישא ֵמאַ ְב ָרהָ ם .וְ כַ ד
ֵיהִ ,א ְס ּ ַת ְלקַ ת רוּחָ א קַ דִּ ׁ ָ
ְרעו ֵּתיהּ דְּ לוֹ ט ְל ִא ְתהַ ּ ְפכָ א ְּבסֻ ְרחָ נ ּ
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ֵיהִ ,מ ּיָד ׁ ָש ָרא רוּחַ קו ְּד ׁ ָשא ְּבדו ְּכ ּ ֵתיהּ הֲ ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב וַ יְ ָי
ִא ְס ּ ַת ַּלק לוֹ ט ִמ ּנ ּ
אָ ַמר אֶ ל אַ ְב ָרם אַ ח ֲֵרי ִה ּ ָפ ְרד לוֹ ט ֵמ ִע ּמוֹ וְ גו':
ֵיה ,הֲוָ ה דָּ ִחיל אַ ְב ָרהָ ם.
ּ ָתא ֲחזֵיֵ ּ ,כיוָ ן דְּ חָ ָמא אַ ְב ָרהָ ם דְּ לוֹ ט הֲ וָ ה ּ ָתב ְלסֻ ְרחָ נ ּ
ישא
ֵיה חוּלָ קָ א קַ דִּ ׁ ָ
אֲב ְידנָא ְּבגִ ינ ּ
יל ָמא חַ ס וְ ׁ ָשלוֹ ם ְּבגִ ין חַ ְברו ָּתא ְד ָדא ִ
אָ ַמר דִּ ְ
שא נָא ֵעינֶיךָ
ְ
דְּ אַ עֲ ַטר ִלי קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּאֵ ּ .כיוָ ן דְּ ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמ ּנֵיהּ אָ ַמר לֵ יהּ ָ ׂ
אֲשר אַ ָתה ׁ ָשם:
ו ְּראֵ ה ִמן הַ ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶ
יתא וְ ִא ְת ַע ְּט ַרת
יה ְּבקַ ְד ִמ ָ
אֲשר אַ ּ ָתה ׁ ָשם דְּ ִא ְתדַּ ְּבקַ ת ּ ֵב ּ
ֶׁ
ַמאי ִמן הַ ּ ָמקוֹ ם
ימ ָתא .צָ פוֹ נָה וָ נֶגְ ָּבה וָ קֵ ְד ָמה וְ י ָָמהִ .א ֵּלין ִא ּנוּן ַמ ּ ָס ָעיו דְּ הֲו ּו
ימנו ָּתא ְׁשלֵ ָ
ְּבהֵ ְ
ְ
ְ
יתא דִּ ְכ ִתיב וַ יֵּלֶ ך ְל ַמ ּ ָס ָעיו .ו ְּכ ִתיב הָ לוֹ ך וְ נָסוֹ ַע הַ ּנֶגְ ָּבהִ .א ֵּלין דַּ ְר ִּגין
ְּבקַ ְד ִמ ָ
יתא:
ימ ָתא ְּבקַ ְד ִמ ָ
ימנו ָּתא ְׁשלֵ ָ
ִע ָּל ִאין דְּ ִא ְת ַע ּ ַטר ִּב ְמהֵ ְ
ֵיה ו ִּמן ְּבנוֹ י ְל ָע ְל ִמין דִּ ְכ ִתיב ִּכי אֶ ת ָּכל הָ אָ ֶרץ
ו ְּכ ֵדין ִא ְת ַּבשּׂ ַ ר דְּ לָ א יַעֲ ֵדי ִמ ּנ ּ
יה
ֲשר אַ ּ ָתה רוֹ אֶ ה .דָּ א דַּ ְר ָּגא קַ ְד ָמאָ ה דְּ ִא ְת ַּג ְ ּליָא לֵ ּ
אֲ ׁ ֶשר אַ ּ ָתה רוֹ אֶ הַ .מאי א ׁ ֶ
ְ
ְּכ ָמא ְדאַ ְּת אָ ֵמר לַ יְ ָי הַ ִּנ ְראֶ ה אֵ לָ יו .ו ְּבגִ ין ָּכך אֲ ׁ ֶשר אַ ּ ָתה רוֹ אֶ ה ְּבגִ ין דְּ ַד ְרגָ א דָּ א
יה ,ו ְּבגִ ין ָּכ ְך ִּכי אֶ ת ָּכל
כֻלה ּו ִא ְתחֲזוּן ֵּב ּ
קַ ְד ָמאָ ה ִא ְת ְּכ ִליל ִמ ּ ֻכ ְלה ּו דַּ ְר ִּגין וְ ְ
אֲשר אַ ּ ָתה רוֹ אֶ ה וְ גו':
הָ אָ ֶרץ ׁ ֶ
הלכה – שלחן ערוך יורה דעה סימן רנג'
סימן רנג  -דין מי הוא הראוי ליטול צדקה:

)א( מי שיש לו מזון שתי סעודות ,לא יטול מהתמחוי .מזון י"ד סעודות ,לא יטול
מהקופה .ואם יש לו ר' זוז ואינו נושא ונותן בהם ,או שיש לו חמשים זוז והוא נושא
ונותן בהם ,לא יטול צדקה .ואם יש לו ר' זוז חסר דינר ואינו נושא ונותן בהם ,אפילו
נותנים לו אלף זוז בבת אחת ,הרי זה יטול :הגה  -ומי שהולך מביתו ונוסע מעיר
לעיר לקבץ ,כל הדרך שהיה בדעתו ליסע כשהלך מביתו ,נקרא פעם אחת .ואפילו נתנו
לו ר' זוז בעיר אחת יכול לקבל יותר ,ומכאן ואילך אסור )מרדכי פ"ק דב"ב בשם א"ז(.
ואם יש לו הרבה והוא עליו בחוב ,או שממושכן לכתובת אשתו ,הרי זה יטול .ואם יש
לו בית וכלי בית הרבה ,ואין לו ר' זוז ,הרי זה יטול ,ואין צריך למכור כלי ביתו ואפי'
הם של כסף וזהב .במה דברים אמורים ,בכלי אכילה ושתיה ומלבוש ומצעות וכיוצא
בהן ,אבל מגרדה או עלי שהם של כסף ,מוכרם ,ולא יטול מהצדקה .והא דאין
מחייבים אותו למכור כלי תשמישו של כסף וזהב ,דוקא כל זמן שאינו צריך ליטול
מהקופה אלא נוטל בסתר מיחידים .אבל אם בא ליטול מהקופה של צדקה ,לא יתנו לו
עד שימכור כליו :הגה  -וכן במקום דאיכא תקנה שלא ליתן צדקה למי שיש לו דבר קצוב ,אין
חושבין לו בית דירה וכלי תשמישיו) .מרדכי ריש פ"ק דב"ק( .וכל מי שהוא עשיר ,אסור ליתן לבניו,
אע"פ שהם גדולים ,אם הם סמוכים על שולחן אביהם )מרדכי פ"ק דב"מ( .וכל זה דרך צדקה ,אבל דרך
דורון וכבוד יכול לקבל אדם ,כדאמרינן הרוצה ליהנות יהנה כאלישע) .מרדכי מהגהות דב"ק(:

)ב( יש אומרים שלא נאמרו השיעורים הללו אלא בימיהם ,אבל בזמן הזה יכול ליטול
עד שיהיה לו קרן כדי שיתפרנס הוא ובני ביתו מהריוח .ודברים של טעם הם:
)ג( מי שהיו לו קרקעות ואם ימכרם בימות הגשמים ימכרם בזול ,ואם יניחם עד ימות
החמה מוכרן בשווין ,אין מחייבין אותו למכור אלא מאכילין אותו מעשר עני עד חצי
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חק לישראל – פרשת לך לך יום ה'
דמיהם ,ולא ידחוק עצמו וימכור שלא בזמן מכירה )ל' הרמב"ם פ"ט מהל' מ"ע דין י"ז() .ויש
אומרים שאין מאכילין אותו רק עד שיכול למכור קרקעותיו בחצי דמיהן( )טור ושאר
הרבה פוסקים( .היו שאר האדם לוקחים ביוקר והוא אינו מוצא מי שיקח ממנו אלא
בזול ,מפני שהוא דחוק וטרוד ,אין מחייבים אותי למכור אלא אוכל מעשר עני והולך
עד שימכור בשוה וידעו הכל שאינו דחוק למכור:
)ד( בעל הבית ההולך ממקום למקום וכלו מעותיו בדרך ואין לו מה יאכל ,יטול צדקה,
וכשיחזור לביתו אינו חייב )לשלם( )דהוה ליה כעני והעשיר דאינו חייב לשלם( )טור(:

ð"òì

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