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חק לישראל – פרשת נח יום ה'
תורה -

בראשית פרק ז'

ֲשר
ֲשר אֵ ינ ֶּנָה ְטה ָֹרה ו ִּמן הָ עוֹ ף וְ כֹל א ׁ ֶ
)ח( ִמן הַ ְּבהֵ ָמה הַ ְּטהוֹ ָרה ו ִּמן הַ ְּבהֵ ָמה א ׁ ֶ
ֲשר אֵ ינ ֶּנָה ְטה ָֹרה ו ִּמן הָ עוֹ ף
ֹמשׂ ַעל הָ א ֲָד ָמה) :ח( ִמן הַ ְּבהֵ ָמה הַ ְּטהוֹ ָרה ו ִּמן הַ ְ ּבהֵ ָמה א ׁ ֶ
ר ֵ
ֲשר ר ֵֹמשׂ ַעל הָ אֲ ָד ָמה:
וְ כֹל א ׁ ֶ

יתהָ א דַּ ְכיָא ו ִּמן עוֹ פָ א וְ כֹל דִּ י ָרחֵ ׁש
ירא דִּ י לֵ ָ
ירא דַּ ְכיָא ו ִּמן ְּב ִע ָ
)ח( ִמן ְּב ִע ָ

ַעל אַ ְר ָעא:
)ט (

אֲשר צִ ָ ּוה ֱאל ִֹהים אֶ ת נֹחַ :
ְׁשנַיִ ם ְׁשנַיִ ם ָּבא ּו אֶ ל נֹחַ אֶ ל הַ ּ ֵתבָ ה זָכָ ר וּנְ קֵ בָ ה ַּכ ׁ ֶ

)ט( ְׁשנַיִ ם ְׁשנַיִ ם ָּבא ּו אֶ ל ֹנחַ אֶ ל הַ ּ ֵתבָ ה ָזכָ ר וּנְ קֵ בָ ה ַּכ ֲא ׁ ֶשר צִ ָ ּוה ֱאל ִֹהים אֶ ת נֹחַ :

)ט( ְּת ֵרין ְּת ֵרין

ַעלּ ּו ְלוַת נֹחַ ְל ֵתבוֹ ָתא דְּ כַ ר וְ נ ְָק ָּבא ְּכ ָמא ִדי פַ ּ ֵקיד יְ ָי יָת נֹחַ :

)י( וַ יְ ִהי ְל ִׁשבְ ַעת הַ יּ ִָמים ו ֵ
ּמי הַ ּ ַמבּ וּל הָ י ּו ַעל הָ אָ ֶרץ) :י( וַ יְ ִהי ְל ִׁש ְב ַעת הַ ָּי ִמים ו ֵּמי
הַ ּ ַמבּ וּל הָ י ּו ַעל ָהאָ ֶרץ) :י( וַ הֲ וָ ה ִלזְ ַמן ִׁש ְב ַעת יוֹ ִמין ו ֵּמי טוֹ פָ נָא הֲווֹ ַעל אַ ְר ָעא:
שר יוֹ ם לַ ח ֶֹד ׁש
)יא( ִּב ְׁשנַת ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה ְלחַ יֵּי נֹחַ ַּבח ֶֹד ׁש הַ ּ ׁ ֵשנִ י ְּב ִׁש ְב ָעה ָע ָ ׂ
ַּביּוֹ ם הַ זֶּה נִבְ ְקע ּו ָּכל ַמ ְעיְ נוֹ ת ְּתהוֹ ם ַר ָּבה וַ אֲ ֻרבּ ֹת הַ ּ ׁ ָ
ש ַמיִ ם נִ ְפ ּ ָתח ּו) :יא( ִ ּב ְׁשנַת
שר יוֹ ם לַ ח ֶֹד ׁש ַּביּוֹ ם הַ זֶּה נִ ְב ְקע ּו ָּכל
ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה ְלחַ יֵּי נֹחַ ַּבח ֶֹד ׁש הַ ּ ׁ ֵשנִ י ְ ּב ִׁש ְב ָעה ָע ָ ׂ
ש ַמיִ ם נִ ְפ ּ ָתח ּו) :יא( ִּב ְׁשנַת ִׁש ְּת ְמאָ ה ְׁשנִ ין ְלחַ ּיֵי נֹחַ ְּבי ְַרחָ א ִּתנְ ָינָא
ַמ ְעיְ נוֹ ת ְּתהוֹ ם ַר ָּבה וַ ֲא ֻרבּ ֹת הַ ּ ׁ ָ
ּ
ְּב ִׁש ְב ַעת ַעשְׂ ָרא יוֹ ָמא ְל ְיַרחָ א ְּביוֹ ָמא הָ ֵדין ִא ְת ְּבזָע ּו ָּכל ַמבּ וּעֵ י ְּתהוֹ ָמא ַר ָּבא וְ כַ ּוֵי ְׁש ַמיָא ִא ְת ּ ַפ ּ ָתח ּו:

)יב( וַ יְ ִהי הַ ּ ֶג ׁ ֶ
ֶשם ַעל
שם ַעל הָ אָ ֶרץ אַ ְר ָּב ִעים יוֹ ם וְ אַ ְר ָּב ִעים לָ יְ לָ ה) :יב( וַ יְ ִהי הַ ּג ׁ ֶ
הָ אָ ֶרץ אַ ְר ָּב ִעים יוֹ ם וְ אַ ְר ָּב ִעים לָ יְ לָ ה) :יב( וַ הֲ וָ ה ִמ ְט ָרא נָחֵ ת ַעל אַ ְר ָעא אַ ְר ְּב ִעין יְ ָמ ִמין וְ אַ ְר ְּב ִעין לֵ ילָ וָ ן:
רש"י
)ט( באו אל נח – מאליהן :שנים שנים  -כלם
הושוו במנין זה מן הפחות היו שנים:
)יא( בחדש השני  -רבי אליעזר אומר זה
מרחשון ר' יהושע אומר זה אייר )סנהדרין
קח( :נבקעו  -להוציא מימיהן :תהום רבה -
מדה כנגד מדה הם חטאו ברבה רעת האדם
ולקו בתהום רבה:
)יב( ויהי הגשם על הארץ  -ולהלן הוא אומר
ויהי המבול אלא כשהורידן הורידן ברחמים

נביא

אם יחזרו יהיו גשמי ברכה וכשלא חזרו היו
למבול :ארבעים יום וגו'  -אין יום ראשון מן
המנין לפי שאין לילו עמו שהרי כתיב ביום
הזה נבקעו כל מעינות נמצאו ארבעים יום
כלים בכ"ח בכסליו לרבי אליעזר שהחדשים
נמנין כסדרן אחד מלא ואחד חסר הרי י"ב
ממרחשון וכ"ח מכסליו:

– ישעיה פרק נד' ז'-יא'

זַב ִּת ְ
יך ו ְּב ַרח ֲִמים ְּגד ִֹלים אֲקַ ְּבצֵ ְך:
ְּב ֶרגַ ע קָ טֹן עֲ ְ

)ז(
אקרב גלותך:

)ז( בשעה זעירא רחקתיך וברחמין סגיאין

)ח( ְּב ׁ ֶשצֶ ף קֶ צֶ ף ִה ְס ּ ַת ְר ִּתי פָ נַי ֶרגַ ע ִמ ּ ֵמ ְך ו ְּבחֶ סֶ ד עוֹ לָ ם ִרחַ ְמ ִּת ְ
יך אָ ַמר גּ ֹאֲלֵ ְך
יְ הֹוָ ה) :ח( ברגז זעיר סלקית אפי שכנתי זמן זעירא מניך ובטבות עלם דלא פסקן ארחם עלך אמר פרקיך
יי:
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)ט( ִּכי ֵמי נֹחַ זֹאת ִלי אֲ ׁ ֶשר נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי ֵמעֲ בֹר ֵמי נֹחַ עוֹ ד ַעל הָ אָ ֶרץ ּ ֵכן נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי
ִמ ְ ּקצֹף ָעלַ יִ ְך ו ִּמ ְּג ָער ָּ ְ
בך) :ט( כיומי נח דא קדמי דקימית במימרי דלא יעדון מי טופנא דהוו ביומי
נח עוד על ארעא כן קימית במימרי דלא יחול רוגזי עלך ולא אזוף ביך:

)י( ִּכי הֶ הָ ִרים יָמו ּׁש ּו וְ הַ ְּגבָ עוֹ ת ְּתמוּטֶ ינָה וְ חַ ְסדִּ י ֵמ ִא ּ ֵת ְך לֹא יָמו ּׁש וּבְ ִרית ְׁשלוֹ ִמי
ְ
מ ַרחֲמֵ ך יְ הֹוָ ה) :י( ארי טוריא יעדון ורמתא יתפרקון וטובי מניך ירושלם לא
לֹא ָתמוּט אָ ַמר ְ
יעדי וקים שלמי לא יתרחק אמר דעתיד לרחמא עלך יי:

עֲ נִ יָּה סֹעֲ ָרה לֹא נֻחָ ָמה ִה ּנֵה אָ נ ִֹכי ַמ ְר ִּביץ ַּב ּפו ְּך אֲבָ נַיִ ְך וִ יסַ ְד ִּת ְ
יך ַּב ּ ַס ּ ִפ ִירים:

)יא(
)יא( חשיבתא מקבלא עולבן קרתא דאמרין עלה עממיא לא תתנחם הא אנש כבש בצדידא אבני רצפתיך
ואשכלליניך באבנין טבין:

רש"י
)ח( בשצף קצף  -מנחם פתר חרי אף ודונש
אמר במעט קצף כמו ברגע קטן עזבתיך וכן
ת"י .ובחסד עולם  -שיתקיים עד עולם:
)ט( כי מי נח זאת לי  -שבועה בידי והולך
ומפרש דברו כאשר נשבעתי מעבור מי נח
וגו':

כתובים

)י( כי ההרים ימושו  -אף אם תכלה זכות
אבות ואמהות חסדי מאתך לא ימוש:
)יא( סוערה  -שלבה סוער ברובי צרות.
מרביץ בפוך  -רוצף רצפתך מאבני נופך:

 -משלי פרק ב' טו'-יט'

אֲשר אָ ְרח ֵֹתיהֶ ם ִע ְ ּק ִׁשים וּנְלוֹ זִ ים ְּב ַמ ְע ְּגלוֹ ָתם:
ֶׁ

)טו( דארחתהון מעקמן ומפתלין

אֲמ ֶריהָ הֶ ח ֱִליקָ ה:
יל ָך ֵמ ִא ּ ׁ ָשה ז ָָרה ִמ ּנָכְ ִריָּה ָ
ְלהַ ִּצ ְ

)טז( דתתפצי מן אתתא חילוניתא

)טו(
שביליהון:

)טז(
מנוכריתא דמלהא חלין:

עזֶבֶ ת אַ לּ וּף נְ עו ֶּריהָ וְ אֶ ת ְּב ִרית אֱ לֹהֶ יהָ ׁ ָשכֵ חָ ה:
הַ ֹ

)יז(
וקימא דאלהא טעת:

)יז( דשבקה מרביתא דטליותהא

ית ּה וְ אֶ ל ְרפָ ִאים ַמ ְע ְּגל ֶֹתיהָ :
ִּכי ׁ ָשחָ ה אֶ ל ָמוֶת ּ ֵב ָ

)יח( דבעמקא דמותא ביתה ולגבריא

ָּכל ָּבאֶ יהָ לֹא יְ ׁשוּבוּן וְ לֹא י ּ ִַשׂ יג ּו אָ ְרחוֹ ת חַ ִּיים:

)יט( כל דעילן לא חזרין בשלם ולא

)יח(
הלכתא דשבילהא:

)יט(
צידין ארחתא דחיי:

רש"י
)טו( ונלוזים במעגלותם  -כל לשון נלוז לשון
עקמימות הוא שבכ"מ הוא סמוך לעקש
ועקש הוא לשון עקום כמו שנאמר ומעקשים
למישור )ישעיה מב( .ונלוזים במעגלותם -
הם עקומי' בדרכיה' המקולקלי':
)טז( מאשה זרה  -מכנסיה של אפיקורסות
והיא המינות ולא יתכן לומר שלא דבר אלא
על המנאפת ממש כי מה שבחה של תורה
שאמר כאן להצילך מאשה זרה ולא מעבירה

אחרת אלא זו מינות שהוא פריקת עול של כל
המצות:
)יח( כי שחה אל מות ביתה  -מוסב על
להצילך וגו' כי תבא אל ביתה ישח ומחליק
כמדרון היורד אל מות ,והתורה תשמור עליך
מנפילה זו הרי דבר גדול הוא לך .רפאים -
נרפים מדרך הטוב ונעזבים מאין סומך עד
שנופלי' בגהינם:
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)יט( לא ישובון  -יקשה בעיניהם לפרוש

משנה

ממנה ולחזור בהם:

– זבחים פרק ב'

)א( ָּכל הַ ְּזבָ ִחים ׁ ֶש ִ ּק ּ ֵבל דָּ ָמן זָר ,אוֹ נֵןְ ,טבוּל יוֹ םְ ,מחֻ ּ ַסר ְּבגָ ִדיםְ ,מחֻ ּ ַסר ִּכ ּפו ִּרים,
ׁ ֶשלּ ֹא ְרחוּץ י ַָדיִ ם וְ ַרגְ לַ יִ םָ ,ע ֵרלָ ,ט ֵמא ,יוֹ ׁ ֵשב ,עוֹ ֵמד ַעל ַּג ֵּבי כֵ ִליםַ ,על ַּג ּ ֵבי
ְבהֵ ָמהַ ,על ַּג ּ ֵבי ַרגְ לֵ י חֲבֵ רוֹ ָ ּ ,פסַ לִ .ק ּ ֵבל ַּב ּ ְשׂ מֹאלָ ּ ,פסַ לַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַמ ְכ ִׁשיר.
נְתנוֹ ַעל ַּג ּ ֵבי הַ ּ ֶכבֶ ׁשֶ ׁ ,שלּ ֹא ְכנֶגֶד
נִ ְׁש ּ ַפ ְך הַ דָּ ם ַעל הָ ִרצְ ּ ָפה וַ אֲ סָ פוֹ ָ ּ ,פסוּלָ .
הַ יְ סוֹ ד ,נ ַָתן אֶ ת הַ ִּנ ּ ָתנִ ין ְל ַמ ּ ָטן ְל ַמ ְעלָ ן ,וְ אֶ ת הַ ִּנ ּ ָתנִ ין ְל ַמ ְעלָ ן ְל ַמ ּ ָטן ,אֶ ת הַ ִּנ ּ ָתנִ ים
ִתנִ ין ַּבחוּץ ִּבפְ נִ יםָ ּ ,פסוּל וְ אֵ ין בּ וֹ כָ ֵרת:
ִּב ְפנִ ים ַּבחוּץ ,וְ אֶ ת הַ ּנ ּ ָ
רע"ב ) -א( כל הזבחים שקבל דמן זר -
שאינו כהן .פסל .דכתיב )ויקרא כג( וינזרו
מקדשי בני ישראל ולא יחיללו ,למד על הזר
שעבד ,שחלל את הקדשים :אונן  -מי שמת
לו אחד מן הקרובים שהוא חייב להתאבל
עליהם ,כל יום המיתה קרוי אונן ,ואסור
לאכול בקדשים ,ואם עבד חלל .חוץ מכהן
גדול שהוא מקריב אונן :טבול יום  -שאין
טהרתו נגמרת עד שיעריב שמשו ,כדכתיב
)שם( ובא השמש וטהר :ומחוסר בגדים -
כהן הדיוט ששמש בפחות מארבעה בגדים,
וכהן גדול ששמש בפחות משמונה .וכשם
שמחוסר בגדים פסול ,כך מיותר בגדים
פסול .וכן אם היה דבר חוצץ בין בשרו
לכתונת או למכנסים ,פסול ,דרחמנא אמר
)שם ו( ילבש על בשרו ,שלא יהא דבר חוצץ
בין הבגדים לבשרו .הלכך כהן בשעת עבודה
לא היה מניח תפלין של יד ,לפי שהן חוצצים
בין הבגד לבשרו .אבל תפלין של ראש היה
מניח ,לפי שהן מונחין על שערו שהוא נראה
בין ציץ למצנפת :ומחוסר כפורים  -כגון זב
וזבה ומצורע ויולדת שנגמרה טהרתן ולא
הביאו קרבנותיהם .ואשכחן דכתב רחמנא
ביולדת )שם יב( וכפר עלשיה הכהן וטהרה.
מכלל שעד כאן טמאה היא .והוא הדין לכל
שאר טמאים הטעונים קרבן ,שהם בטומאתן
עד שיביאו כפרתן לענין אכילת קדשים ולבוא
במקדש :ושלא רחוץ ידים ורגלים  -לפי
שנאמר בקידוש ידים ורגלים ,חוקת עולם,
ונאמר בבגדי כהונה חוקת עולם ,מה בגדי

כהונה עם עבד מחוסר בגדים פסל ,אף אם
עבד שלא רחוץ ידיו ורגליו פסל .וסדר קידוש
ידים ורגלים ,לא עומד ולא יושב אלא מוטה,
ומניח ידו הימנית על גבי רגלו הימנית וידו
השמאלית על גבי רגלו השמאלית ,ומשפשף
רגליו בידיו בשעה שהוא מקדש .ואינו רשאי
לקדש בתוך הכיור עצמו ,אלא מן המים
שיוצאים ממנו ,שנאמר )שמות ל( ורחצו אהרן
ובניו ממנו ,ולא בתוכו .וכל המימות כשרים
לקידוש ,ואפילו שאינן מים חיים :וערל -
אם עבד פסל ,דכתיב )ביחזקאל מד( כל בן
נכר ערל לב וערל בשר ,הקיש ערל לבן נכר,
מה בן נכר אם עבד פסל ,אף ערל כן :יושב
 דכתיב )דברים יח( לעמוד לשרת ,שלא יהאשירות אלא מעומד :עומד על גבי כלים -
הואיל ורצפת העזרה מקדשת וכלי שרת
מקדשין הדבר הנוגע בהן ,מה כלי שרת צריך
שלא יהא דבר חוצץ בינו לכלי שרת ,אף רצפה
לא יהא דבר חוצץ בינו לבין הרצפה .ולא
מבעיא כלים שאינן מין בשר דודאי חייצי,
אלא אפילו בהמה שהיא מין בשר .ולא
מבעיא בהמה שאינה מין אדם ,אלא אפילו
רגלי חבירו שהן מין אדם חוצצים :קבל
בשמאל פסל  -דכתיב )ויקרא ד( ולקח הכהן
מדם החטאת באצבעו ונתן ,מלמד שלא תהא
קבלת הדם ולא נתינה אלא בימין ,דכל מקום
שנאמר יד או אצבע אינו אלא בימין ,דיליף
ממצורע דכתיב ביה )שם יד( וטבל הכהן את
אצבעו הימנית )טו( :ור' שמעון מכשיר -
סבר מקרא נדרש לאחריו ולא לפניו ,הלכך
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אצבע אונתן דכתיב בתריה קאי ,ולא אולקח
דכתיב לקמיה .ורבנן סברי מקרא נדרש לפניו
ולאחריו ,וכי כתיב אצבע ,אתרווייהו קאי,
אלקיחה דלפניו ואנתינה דאחריו .והלכה
כחכמים :נשפך על הרצפה  -שלא נתקבל
הדם בכלי :ואספו פסול  -דכתיב )שם טז(
ולקח מדם הפר ,אי סלקא דעתך ואפילו
מקצת דם ,והא כתיב )שם ד( ואת כל דם הפר
ישפוך ,אלמא צריך שיקבל כל הדם ,אלא קרי
ביה ולקח דם מהפר ,מן הפר יקבלנו ולא מן
הארץ .שגורעים אות מתיבה זו ומוסיפין
אותה על תיבה אחרת ודורשים אותה :נתנו
על גבי הכבש שלא כנגד היסוד פסול -
ומכל מקום נתכפרו הבעלים .אלא שהבשר

אינו נאכל .דאמר רחמנו גבי דם )שם יז( ואני
נתתיו לכם על המזבח לכפר ,כיון שהגיע דם
למזבח נתכפרו הבעלים :נתן את הנתנים
למטה  -מחוט הסיקרא שהיה חגור למזבח
באמצע .והדמים הנתנין בחמש אמות
העליונות שהן למעלה מן החוט ,נקראים
הנתנים למעלה .והנתנין בחמש אמות
תחתונות שהן למטה מן החוט ,נקראים
הנתנים למטה :הנתנים בפנים  -שדמן טעון
הזיה על מזבח הזהב :בחוץ  -על מזבח
החיצון :פסול  -ואסור באכילה :ואין בו כרת
 האוכל מבשר הקדשים שנפסל דמובפסולים הללו ,אינו ענוש כרת:

)ב( הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט אֶ ת הַ זֶּבַ ח ִלזְ רוֹ ק דָּ מוֹ בַ חוּץ אוֹ ִמ ְקצָ ת דָּ מוֹ בַ חוּץְ ,להַ ְק ִטיר אֶ ת
שרוֹ בַ חוּץ אוֹ כַ זַּיִ ת ִמ ְּב ָ ׂשרוֹ
אֵ מו ָּריו ַּבחוּץ אוֹ ִמ ְקצָ ת אֵ מו ָּריו ַּבחוּץ ,לֶ אֱכוֹ ל ְּב ָ ׂ
בַ חוּץ אוֹ לֶ אֱכוֹ ל ַּכזַּיִ ת ֵמעוֹ ר הָ אַ ְליָה בַ חוּץָ ּ ,פסוּל וְ אֵ ין בּ וֹ כָ ֵרתִ .לזִ רוֹ ק דָּ מוֹ
ְל ָמחָ ר אוֹ ִמ ְקצָ ת דָּ מוֹ ְל ָמחָ רְ ,להַ ְק ִטיר אֵ מו ָּריו ְל ָמחָ ר אוֹ ִמ ְקצַ ת אֵ מו ָּריו
שרוֹ ְל ָמחָ ר אוֹ לֶ אֱכוֹ ל ַּכזַּיִ ת ֵמעוֹ ר
שרוֹ ְל ָמחָ ר אוֹ כַ זַּיִ ת ִמ ְּב ָ ׂ
ְל ָמחָ ר ,לֶ אֱכוֹ ל ְּב ָ ׂ
הָ אַ ְליָה ְל ָמחָ רִ ּ ,פגּ וּל וְ חַ יּ ִָבין ָעלָ יו ָּכ ֵרת:
רע"ב ) -ב( השוחט את הזבח  -שלמים או
שאר הנאכלים :כזית מעור האליה  -הא קא
משמע לו ,דעור האליה לאו כאליה דמי ,והוי
מחשב לאכול דבר שדרכו לאכול .ולפיכך
פסול .דאי כאליה דמי ,הוי מחשב לאכול דבר
שדרכו להקטיר ולא היה פסול ,כדתנן לקמן
בסמוך ,לאכול דבר שדרכו לאכול ,להקטיר
דבר שדרכו להקטיר ,פסול :ואינו ענוש כרת

 האוכל .ואפילו בחוץ ,אינו ענוש כרת:לאכול את בשרו למחר  -הא ליכא לאוקמא
בשלמים ,אלא בתודה וחטאת .דאילו
בשלמים ,זמנו הוא .אבל לזרוק דמו או
להקטיר אמוריו ,אפילו בשלמים הוי למחר
חוץ לזמנו :פסול וחייבים עליו כרת -
האוכלו ואפילו בזמנו ,ענוש כרת:

)ג( זֶה הַ ְּכלָ לָּ ,כל הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט וְ הַ ְמקַ ּ ֵבל וְ הַ ְמהַ ֵּל ְך וְ הַ זּוֹ ֵרק ,לֶ אֱכוֹ ל דָּ בָ ר ׁ ֶשדַּ ְרכּ וֹ
לֶ אֱ כוֹ לְ ,להַ ְק ִטיר דָּ בָ ר ׁ ֶשדַּ ְרכּ וֹ ְלהַ ְק ִטיר ,חוּץ ִל ְמקוֹ מוֹ ָ ּ ,פסוּל וְ אֵ ין בּ וֹ כָ ֵרת.
חוּץ ִלזְ ַמנּ וֹ ִ ּ ,פגּ וּל וְ חַ יּ ִָבין ָעלָ יו ָּכ ֵרת ,ו ִּב ְלבַ ד ׁ ֶש ִּי ְק ַרב הַ ּ ַמ ִּתיר ְּכ ִמצְ וָ תוֹ :

רע"ב ) -ג( השוחט והמקבל והמהלך
והזורק  -אם כשהוא עסוק באחת מארבע
עבודות הללו חשב על הזבח לאכול ממנו
דבר שדרכו לאכול דהיינו הבשר ,או להקטיר
ממנו דבר שדרכו להקטיר דהיינו אימורים,
חוץ למקומו ,הבשר אסור באכילה ,והאוכלו
אינו ענוש כרת .ואם חשב על הזבח לאכלו
חוץ לזמנו ,הזבח פגול ,והאוכלו אפילו בתוך
זמנו ענוש כרת ,דכתיב )ויקרא ז( ואם האכול

יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי לא
ירצה המקריב אותו לא יחשב לו פגול יהיה,
ובמחשב לאכול מזבחו ביום השלישי הכתוב
מדבר .או אינו מדבר אלא באוכל מזבחו ביום
השלישי ,אמרת אחר שהוכשר יחזור ויפסל,
בתמיהה .ועוד ,הרי הוא אומר לא יחשב פגול
יהיה :ובלבד שיקרב המתיר  -הדם שהוא
מתיר )כה( :כמצותו ] -כאילו היה כשר[ שלא
יהא בו פסול אחר .אבל אם יש בו פסול
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מחשבה אחרת ,יצא מידי פגול .כדמפרש
ואזיל .דגבי פגול כתיב לא ירצה ,כדכתיב גבי
כשר ,לומר לך ,כהרצאת כשר כך הרצאת
פגול ,מה הרצאת כשר לא קרי לה הרצאה

אלא בזריקה שהיא סוף ארבע עבודות
המתירות ,אף פגול אינו קבוע ולעולם הוא
תלוי ועומד עד שיזרק הדם שהוא סוף כל
המתירין:

רע"ב ) -ד( בשתיקה  -בלא מחשבה
הפוסלת )כו( :הפסח והחטאת ששחטן שלא
לשמן  -מוציאן מידי פיגול .אבל שאר זבחים

אין שלא לשמן מוצאין מידי פגול ,דהא
כשרים הם בשלא לשמן:

זָרק חוּץ ִלזְ ַמנּ וֹ .
)ד( ּ ֵכיצַ ד קָ ַרב הַ ּ ַמ ִּתיר ְּכ ִמצְ וָ תוֹ ָ ׁ .שחַ ט ִּב ְׁש ִתיקָ הִ ,ק ּ ֵבל וְ ִה ֵּל ְך וְ ַ
אוֹ ׁ ֶש ּ ׁ ָשחַ ט חוּץ ִלזְ ַמנּ וֹ ִ ,ק ּ ֵבל וְ ִה ֵּל ְך וְ ז ַָרק ִּב ְׁש ִתיקָ ה .אוֹ ׁ ֶש ּ ׁ ָשחַ ט וְ ִק ּ ֵבל וְ ִה ֵּל ְך וְ ז ַָרק
חוּץ ִלזְ ַמנּ וֹ  ,זֶה הוּא ׁ ֶש ָּק ַרב הַ ּ ַמ ִּתיר ְּכ ִמצְ וָ תוֹ ֵ ּ .כיצַ ד לֹא קָ ַרב הַ ּ ַמ ִּתיר ְּכ ִמצְ וָ תוֹ .
זָרק חוּץ ִלזְ ַמנּ וֹ  .אוֹ ׁ ֶש ּ ׁ ָשחַ ט חוּץ ִלזְ ַמנּ וֹ ִ ,ק ּ ֵבל
ׁ ָשחַ ט חוּץ ִל ְמקוֹ מוֹ ִ ,ק ּ ֵבל וְ ִה ֵּל ְך וְ ַ
וְ ִה ֵּל ְך וְ ז ַָרק חוּץ ִל ְמקוֹ מוֹ  .אם ׁ ֶש ּ ׁ ָשחַ טִ ,ק ּ ֵבל ,וְ ִה ֵּל ְך ,וְ ז ַָרק ,חוּץ ִל ְמקוֹ מוֹ  .הַ ּ ֶפסַ ח
וְ הַ חַ ּ ָטאת ׁ ֶש ּ ְׁשחָ ָטן ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמןִ ,ק ּ ֵבל וְ ִה ֵּל ְך וְ ז ַָרק חוּץ ִלזְ ַמנּ וֹ  .אוֹ ׁ ֶש ּ ׁ ָשחַ ט חוּץ
ִלזְ ַמנּ וֹ ִ ,ק ּ ֵבל וְ ִה ֵּל ְך וְ ז ַָרק ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמן .אוֹ ּ ׁ ֶש ּ ׁ ָשחַ טִ ,ק ֵּבל ,וִ ִה ֵּל ְך ,וְ ז ַָרקֶ ׁ ,שלּ ֹא
ִל ְׁש ָמן .זֶה ּו ׁ ֶשלּ ֹא קָ ַרב הַ ּ ַמ ִּתיר ְּכ ִמצְ וָ תוֹ :

)ה( לֶ אֱכוֹ ל ַּכ ַּזיִ ת ַּבחוּץ וְ כַ זַּיִ ת ְל ָמחָ רַּ ,כזַּיִ ת ְל ָמחָ ר וְ כַ זַּיִ ת ַּבחוּץַּ ,כחֲצִ י זַיִ ת ַּבחוּץ
וְ כַ חֲצִ י זַיִ ת ְל ָמחָ רַּ ,כחֲצִ י זַיִ ת ְל ָמחָ ר וְ כַ חֲצִ י זַיִ ת ַּבחוּץָ ּ ,פסוּל וְ אֵ ין בּ וֹ כָ ֵרת.
ֲשבֶ ת הַ ּ ָמקוֹ ם,
ֲשבֶ ת הַ ְּז ָמן קָ ְד ָמה ְל ַמח ׁ ֶ
אָ ַמר ַר ִּבי יְ הו ָּדה .זֶה הַ ְּכלָ לִ ,אם ַמח ׁ ֶ
ֲשבֶ ת הַ ְּז ָמןָ ּ ,פסוּל
ֲשבֶ ת הַ ּ ָמקוֹ ם קָ ְד ָמה ְל ַמח ׁ ֶ
ּ ִפגּ וּל וְ חַ יּ ִָבין ָעלָ יו ָּכ ֵרת .וְ ִאם ַמח ׁ ֶ
וְ אֵ ין בּ וֹ כָ ֵרת .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים זֶה וָ זֶה ּ ָפסוּל וְ אֵ ין בּ וֹ כָ ֵרת .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 ) -ה( לאכול כזית בחוץ וכזית למחר
 היינו הך דאמרן ,אלא דרישא איירי בשתיעבודות ,ששחט על מנת לאכול כזית בחוץ,
וקבל על מנת לאכול כזית למחר .וכאן
בעבודה אחת ,ששחט על מנת לאכול כזית
למחר וכזית בחוץ :ר' יהודה אומר כו' -
אכולה מתניתין פליג .דלית ליה דמחשבת

גמרא

שאר פסולים מוציאה מידי פגול ,אלא אם כן
קדם פסולו לפגולו .ובעבודה אחת נמי פליג,
דאית ליה תפוס לשון ראשון .ואין הלכה כר'
יהודה :לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית
 ושניהן חוץ לזמנו ,או חוץ למקומו :כשרשאין אכילה והקטרה מצטרפין  -לפסלו.
דהכא ליכא שיעורא והכא ליכא שיעורא:

– זבחים דף יט' ע"ב

ושלא רחוץ ידים ורגלים :אתיא חוקה חוקה ממחוסר בגדים :תנו רבנן כהן
גדול שלא טבל ושלא קידש בין בגד לבגד ובין עבודה לעבודה ועבד
עבודתו כשרה ואחד כהן גדול ואחד כהן הדיוט שלא קידש ידיו ורגליו
שחרית ועבד עבודתו פסולה א"ל רב אסי לרבי יוחנן מכדי חמש טבילות
ועשרה קדושין דאורייתא וחוקה כתיב בהו ליעכבו א"ל אמר קרא ולבשם
לבישה מעכבת ואין דבר אחר מעכב צהבו פניו אמר ליה וי"ו אאופתא
כתבי לך אי הכי דצפרא נמי אמר חזקיה אמר קרא והיתה להם חק עולם
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לו ולזרעו לדורותם דבר המעכב בזרעו מעכב בו דבר שאינו מעכב בזרעו
אין מעכב בו רבי יונתן אמר מהכא ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו דבר
המעכב בבניו מעכב בו דבר שאינו מעכב בבניו אין מעכב בו רבי יונתן
מ"ט לא אמר מדחזקיה אמר לך ההוא לדורות הוא דכתיב ואידך מ"ט לא
אמר מהאי מיבעי ליה לכדרבי יוסי ברבי חנינא דאמר רבי יוסי ברבי
חנינא כל כיור שאין בו כדי לקדש ארבעה כהנים ממנו אין מקדשין בו
שנאמר ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו:
רש"י על הגמרא
כהן גדול כו'  -כגון בחמש עבודות של יום
הכפורים דילפינן בסדר יומא )דף לב( שהוא
משנה מבגדי זהב לבגדי לבן ומבגדי לבן
לבגדי זהב וצריך לכל חילוף טבילה ושני
קידושין מן המקרא אם לא טבל ולא קידש
עבודתו כשרה :שחרית  -בין ביום הכפורים
בין בכל השנה עבודתו פסולה כדילפינן חוקה
חוקה ממחוסר בגדים :דאורייתא  -דכתיב
ורחץ את בשרו במים ולבשם והתם יליף
לכולה מילתא :וחוקה כתיב בהו  -לאחר
שגמר כל הפרשה כתיב והיתה להם לחוקת
עולם בחדש השביעי בעשור וגו' :אמר קרא
ולבשם  -שינה הכתוב בלבישה לעכב דכתיב
ילבש ולבשם ולהכי כתיב הכא עכובא
למעוטי עכובא דחוקה דלא קיימא אהאי
קרא דאיירי ברחיצה ולבישה אלא אשאר )שני(
דברים האמורים בפרשה :ואין דבר אחר -
בפסוק זה מעכב :צהבו פניו  -של ר' אסי

זוהר

מפני שמחה כסבור טעם הגון שמע :וי"ו
אאופתא כתיבי לך  -כתבתי לך וי"ו על
הבקעת אות שאין ניכרת בה מפני שורות
הבקעת שמפסיקות בה הפסקות הרבה לשון
אחר השורות עצמו קרי להו ווי"ן שדומין לה
כלומר אין זה טעם דאיכא לאקשויי א"כ
אפילו קדוש של שחרית ]של יוה"כ[ נמי לא
לעכב ביה דהא אימעוט ביום הכפורים
מולבשם :והיתה להם לחק עולם  -בקידוש
כתיב :בזרעו  -בכהנים הדיוטים דהיינו
קידוש שבשעת כניסה שנוהג בכל הכהנים
מעכבא באהרן ביום הכפורים דהא חוקה
כתיב :לדורות הוא דכתיב  -אזהרה לנהוג
חוקה זו לזרעו אחריו ולאו להיקשא אתא:
שאין בו  -שאין מחזיק מים כשיעור ארבע
קידושין :משה ואהרן  -תרין ובניו תרין שאף
משה כהן היה בשבעת ימי המילואים ואע"ג
דלא כהנו בבת אחת מיהו קרא להכי מידריש:

–נח דף עא' ע"א

ָשא דְּ הָ א
וּמוֹ ַראֲכֶ ם וְ ִח ְּתכֶ ם יִ ְהיֶהִ .מ ָּכאן ו ְּלהָ ְלאָ ה יְ הֵ א ְלכוֹ ן דְּ יּוֹ ְקנִ ין דִּ בְ נֵי נ ׁ ָ
תיב) ,בראשית ט(
יתא ְּכ ִ
ָשאָ ּ .תא ֲחזֵיְּ ,בקַ ְד ִמ ָ
יתא לָ א הֲו ּו דִּ יו ְּקנִ ין דִּ ְבנֵי נ ׁ ָ
ְּבקַ ְד ִמ ָ
שה אוֹ תוֹ .
אֱלהים ָע ָ ׂ
ִ
ְּבצֶ לֶ ם ֱאל ִֹהים ָע ָ ׂשה אֶ ת הָ אָ ָדם .ו ְּכ ִתיב) ,בראשית ה( ִּב ְדמוּת
ּ ֵכיוָ ן דְּ חָ ט ּו ִא ְׁש ּ ַתנּ ּו דְּ יו ְּקנַיְ יה ּו ֵמהַ הוּא דִּ יו ְּקנָא ִע ָּלאָ ה וְ ִא ְתהַ ּ ָפכ ּו ִאנוּן ְל ִמ ְדחַ ל
ִמ ַּק ּ ֵמי חֵ יוָ ון ְּב ָרא:
ישא ִע ָּלאָ ה וְ ז ָָעאן
יתא ָּכל ְּב ִריָּין דְּ ָע ְל ָמא ז ְָקפָ ן ַעיְ ינִ ין וְ חָ ָמאן דִּ יו ְּקנָא קַ דִּ ׁ ָ
ְּבקַ ְד ִמ ָ
ְ
יהֵ ּ .כיוָ ן דְּ חָ ט ּו ִא ְתהַ ּ ַפך דְּ יו ְּקנַיְ יה ּו ֵמ ֵעינַיְ יה ּו ִל ְדיו ְּקנָא אָ ח ֳָרא.
וְ ָדח ֲִלין ִמ ַּק ּ ֵמ ּ
ָשא ז ִָעין וְ ָדח ֲִלין קַ ּ ֵמי ְׁשאָ ר ְּב ִריָּין:
וְ ִא ְתהַ ּ ַפ ְך דִּ ְבנֵי נ ׁ ָ
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אריהוֹ ן וְ לָ א ָע ְב ִרין ַעל ּ ִפקּ ו ֵּדי
ָשא דְּ לָ א חָ ָטאן קַ ּ ֵמי ָמ ֵ
ּ ָתא ֲחזֵיָּ ,כל ִאנוּן ְּבנֵי נ ׁ ָ
יתא .זִ יו דִּ יו ְּקנָא דִּ ְלהוֹ ן לָ א ִא ְׁש ּ ַת ּנֵי ֵמחֵ יז ּו דִּ ְדיו ְּקנָא ִע ָּלאָ ה .וְ כָ ל ְּב ִריָּין
אוֹ ַריְ ָ
יתא,
ָשא ָעבְ ִרין ַעל ּ ִפ ְת ָּג ֵמי אוֹ ַריְ ָ
יה .ו ְּב ׁ ַשעֲ ָתא דִּ ְבנִ י נ ׁ ָ
דְּ ָע ְל ָמא ז ִָעין וְ ָדח ֲִלין קַ ּ ֵמ ּ
ִא ְתחַ ַּלף דִּ יו ְּקנָא ִד ְלהוֹ ן וְ כֻ ְלה ּו ז ִָעין וְ ָדח ֲִלין ִמ ַּק ּ ֵמי ְּב ִריָין אָ ח ֳָרנִ יןְּ ,בגִ ין דְּ ִא ְתחַ ַּלף
דִּ יו ְּקנָא ִע ָּלאָ ה וְ ִא ְתעֲ בַ ר ִמ ּנַיְ יה ּו ,וּכְ ֵדין ׁ ָש ְלטֵ י ְּבה ּו חֵ יוַ ת ְּב ָרא ,דְּ הָ א לָ א חָ מ ּו
ְּבה ּו הַ הוּא דִּ יו ְּקנָא ִעלָ אָ ה ִּכ ְדקָ חָ זֵי:
ְ
וְ ַעל ָּכ ְך הַ ְׁש ּ ָתא ּ ֵכיוָ ן דְּ ָע ְל ָמא ִא ְתחַ דַּ ׁש ְּכ ִמ ְ ּלקַ דְּ ִמיןָּ ,ב ִריך לוֹ ן ְּב ָרכָ ה ָדא וְ ׁ ַש ִ ּליט
לוֹ ן ַעל כּ ָֹּלאְּ ,כ ָמא ְדאַ ְּת אָ ֵמר וְ כָ ל דְּ גֵ י הַ יָּם ְּבי ְֶדכֶ ם נִ ּ ָתנ ּו .וְ אֲ ִפילּ ּו נ ּונֵי י ּ ַָמא.
ַר ִּבי ִחיָּיא אָ ַמר ְּבי ְֶדכֶ ם נִ ּ ָתנ ּוִ .מ ַּק ְד ַמת דְּ נָא .דְּ כַ ד ְּב ָרא קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא
ידהוֹ ן דִּ ְכ ִתיב ו ְּרד ּו ִב ְדגַ ת הַ יָּם ו ְּבעוֹ ף הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ גו':
ָע ְל ָמא ְמסַ ר כּ ָֹּלא ִּב ֵ
הלכה – שלחן ערוך אבן העזר סימן כא' – כב'
סימן כא  -להתרחק מן העריות:
)א( צריך אדם להתרחק מהנשים

מאד מאד .ואסור לקרוץ בידיו או ברגליו ולרמוז
בעיניו לאחד מהעריות .ואסור לשחוק עמה ,להקל ראשה כנגדה או להביט ביופיה.
ואפילו להריח בבשמים שעליה אסור .ואסור להסתכל בנשים שעומדות על הכביסה.
ואסור להסתכל בבגדי צבעונים של אשה שהוא מכירה ,אפי' אינם עליה ,שמא יבא
להרהר בה .פגע אשה בשוק ,אסור להלך אחריה ,אלא רץ ומסלקה לצדדין או לאחריו.
ולא יעבור בפתח אשה זונה ,אפילו ברחוק ארבע אמות .והמסתכל אפילו באצבע קטנה
של אשה ונתכוין ליהנות ממנה ,כאלו נסתכל בבית התורף )פי' ערוה( שלה .ואסור
לשמוע קול ערוה או לראות שערה .והמתכוין לאחד מאלו הדברים ,מכין אותו מכת
מרדות .ואלו הדברים אסורים גם בחייבי לאוין:
)ו( אין שואלים בשלום אשה כלל ,אפילו ע"י שליח ,ואפי' ע"י בעלה אסור לשלוח לה
דברי שלומים .אבל מותר לשאול לבעלה איך שלומה:
)ז( המחבק או המנשק אחת מהעריות שאין לבו של אדם נוקפו עליהם ,כגון אחותו
הגדולה ואחות אביו וכיוצא בהם ,אע"פ שאין לו שום הנאה כלל הרי זה מגונה ביותר
ודבר איסור הוא ומעשה טפשים ,שאין קרובים לערוה כלל ,בין גדולה בין קטנה ,חוץ
מהאב לבתו ומהאם לבנה .כיצד ,מותר האב לחבק בתו ולנשקה ולישן עמה בקירוב
בשר ,וכן האם עם בנה ,כל זמן שהם קטנים .הגדילו ,ונעשה הבן גדול והבת גדולה עד
שיהיו שדים נכונו ושערה צמח )יחזקאל טז ,ז( ,זה ישן בכסותו והיא ישנה בכסותה.
ואם היתה הבת בושה לעמוד לפני אביה ערומה ,או שנתקדשה ,וכן אם האם בושה
לעמוד בפני בנה ערומה ,ואע"פ שהם קטנים ,משהגיע ליכלם מהם ,אין ישנים עמהם
אלא בכסותן:
סימן כב  -איסור יחוד ועם מי אסור להתייחד:

)א( אסור להתייחד עם ערוה מהעריות ,בין זקנה בין ילדה ,דבר זה גורם לגלות ערוה,
חוץ מהאם עם בנה והאב עם בתו והבעל עם אשתו נדה .וחתן שפירסה אשתו נדה
קודם שיבעול ,אסור להתייחד עמה ,אלא היא ישנה בין הנשים והוא ישן בין האנשים;
ואם בא עליה ביאה ראשונה ואח"כ נטמאת ,מותר להתייחד עמה )ועיין ביו"ד סי' קצ"ב(:
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)ב( כשאירע מעשה אמנון ותמר ,גזר דוד ובית דינו על ייחוד פנויה .ואע"פ שאינה
ערוה ,בכלל ייחוד עריות היא .ושמאי והלל גזרו על ייחוד עובדי כוכבים .נמצא ,כל
המתייחד עם אשה שאסור להתייחד עמה ,בין ישראלית בין עובדת כוכבים ,מכין את
שניהם מכת מרדות ,האיש והאשה ,ומכריזין עליהם :הגה  -ודוקא בידוע שנתייחד עמה ,אבל
היא אינה נאמנת עליו )ריב"ש סי' רפ"א( .ואפילו עד אחד אינו נאמן )מהרי"ק שורש קפ"ט( .ומכל מקום
במקום שנראה לבית דין דאיכא למיחש לאיסורא ,צריך להפרישן )שם בריב"ש( .חוץ מאשת איש שאע"פ
שאסור להתייחד עמה ,אם נתייחד אין לוקין ,שלא להוציא לעז עליה שזינתה ונמצא מוציאין לעז על
בניה שהם ממזרים:

ð"òì

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