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חק לישראל – פרשת וירא יום ה'
תורה -
)כב(

בראשית פרק יח'

וַ ִּי ְפנ ּו ִמ ּ ׁ ָשם הָ אֲ נ ִָׁשים וַ יּ ְֵלכ ּו ְסד ָֹמה וְ אַ ְב ָרהָ ם עוֹ ֶד ּנ ּו עֹמֵ ד ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה:

וַ ִּי ְפנ ּו ִמ ּ ׁ ָשם הָ אֲ נ ִָׁשים וַ ּי ְֵלכ ּו ְסד ָֹמה וְ אַ ְב ָרהָ ם עוֹ ֶדנּ ּו ע ֵֹמד ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה:

)כב(

)כב( וְ ִא ְת ּ ְפנִ יא ּו ִמ ּ ַת ּ ָמן גּ ֻ ְב ַר ָ ּיא

וַ אֲ זָל ּו ִל ְסדוֹ ם וְ אַ ְב ָרהָ ם ַעד ְּכ ַען ְמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש ִּבצְ לוֹ קֳ ָדם יְ ָי:

ֹאמר
שע) :כג( וַ ִּי ּ ַג ׁש אַ ְב ָרהָ ם וַ ּי ַ
ֹאמר הַ אַ ף ִּת ְס ּ ֶפה צַ דִּ יק ִעם ָר ׁ ָ
)כג( וַ ִּי ַּג ׁש אַ ְב ָרהָ ם וַ יּ ַ
שע) :כג( ו ְּק ֵרב אַ ְב ָרהָ ם וַ אֲ ָמר הֲ ִב ְרגַז ְּת ׁ ֵשיצֵ י ז ַָּכאָ ה ִעם חַ ּיָבָ א:
הַ אַ ף ִּת ְס ּ ֶפה צַ דִּ יק ִעם ָר ׁ ָ

יקם ְּבתוֹ ְך הָ ִעיר הַ אַ ף ִּת ְס ּ ֶפה וְ לֹא ִתשּׂ ָ א לַ ּ ָמקוֹ ם ְל ַמ ַען
)כד( אוּלַ י י ֵׁש ח ֲִמ ּ ִׁשים צַ דִּ ִ
ְ
יקם ְ ּבתוֹ ך הָ ִעיר הַ אַ ף ִּת ְס ּ ֶפה
ֲשר ְ ּב ִק ְר ָּב ּה) :כד( אוּלַ י י ֵׁש ח ֲִמ ּ ִׁשים צַ דִּ ִ
יקם א ׁ ֶ
ח ֲִמ ּ ִׁשים הַ ַ ּצדִּ ִ
אֲשר ְ ּב ִק ְר ָּב ּה:
יקם ׁ ֶ
וְ לֹא ִתשּׂ ָ א לַ ּ ָמקוֹ ם ְל ַמ ַען ֲח ִמ ּ ִׁשים הַ ַ ּצדִּ ִ

)כד( ָמ ִאים ִאית חַ ְמ ִׁשין ז ַָּכ ִאין ְּבגוֹ קַ ְר ּ ָתא

הֲ ִב ְרגַ ז ְּת ׁ ֵשיצֵ י וְ לָ א ִת ְׁשבּ וֹ ק ְלאַ ְת ָרא ְּב ִדיל חַ ְמ ִׁשין ז ַָּכ ִאין דִּ י ְבגַ וָ ּה:

צדִּ יק ָּכ ָר ׁ ָשע
)כה( חָ ִללָ ה ְ ּל ָך ֵמעֲ שׂ ת ַּכדָּ בָ ר הַ זֶּה ְלהָ ִמית צַ דִּ יק ִעם ָר ׁ ָשע וְ הָ יָה כַ ַ ּ
שה ִמ ְׁש ּ ָפט) :כה( חָ ִללָ ה ְ ּל ָך מֵ עֲ שׂ ת ַּכדָּ בָ ר הַ זֶּה
חָ ִללָ ה ָּל ְך ֲה ׁשֹפֵ ט ָּכל הָ אָ ֶרץ לֹא יַעֲ ֶ ׂ

שה ִמ ְׁש ּ ָפט:
ְלהָ ִמית צַ דִּ יק ִעם ָר ׁ ָשע וְ הָ יָ ה כַ ַ ּצדִּ יק ָּכ ָר ׁ ָשע חָ ִללָ ה ָּל ְך הֲ ׁשֹפֵ ט ָּכל הָ אָ ֶרץ לֹא יַעֲ ֶׂ
)כה( קו ְּׁש ָטא ִאנּ וּן ִדּ ינ ְָך ִמ ְ ּל ֶמ ְע ַּבד ְּכ ִפ ְת ּ ָג ָמא הָ ֵדין ְלקַ ּ ָטלָ א ז ַָּכאָ ה ִעם חַ ּיָבָ א וִ יהֵ י ז ַָּכאָ ה ְּכחַ ּיָבָ א קו ְּׁש ָטא ִאנּ וּן דִּ ינ ְָך
דְּ ָדיִ ן )נ"י ,הֲ ַדיַן( ָּכל אַ ְר ָעא לָ א )נ"יְּ ,ב ַרם( י ְַע ּ ֵבד דִּ ינָא:

אתי ְלכָ ל
ָש ִ
יקם ְּבתוֹ ְך הָ ִעיר וְ נ ָ ׂ
ֹאמר יְ הֹוָ ה ִאם אֶ ְמצָ א ִב ְסדֹם ח ֲִמ ּ ִׁשים צַ דִּ ִ
)כו( וַ יּ ֶ
ְ
אתי
ָש ִ
יקם ְ ּבתוֹ ך הָ ִעיר וְ נ ָ ׂ
הַ ּ ָמקוֹ ם ַּבעֲ בו ָּרם) :כו( וַ יֹּאמֶ ר יְ הֹוָ ה ִאם אֶ ְמצָ א ִב ְסדֹם ח ֲִמ ּ ִׁשים צַ דִּ ִ
ְלכָ ל הַ ּ ָמקוֹ ם ַּבעֲ בו ָּרם:

אֲמר יְ ָי ִאם אַ ְׁש ַּכח ִּב ְסדוֹ ם חַ ְמ ִׁשין ז ַָּכ ִאין ְּבגוֹ קַ ְר ּ ָתא וְ אֶ ְׁשבּ וֹ ק ְלכָ ל אַ ְת ָרא
)כו( וַ ַ

ילהוֹ ן:
ְּב ִד ְ

רש"י
)כב( ויפנו משם  -ממקום שאברהם ליוום
שם :ואברהם עודנו עומד לפני ה'  -והלא
לא הלך לעמוד לפניו אלא הקב"ה בא אצלו
ואמר לו זעקת סדום ועמורה כי רבה והיה
לו לכתוב וה' עודנו עומד לפני אברהם אלא
תיקון סופרים הוא זה )ב"ר( )אשר הפכוהו
ז"ל לכתוב כן(:
)כג( ויגש אברהם  -מצינו הגשה למלחמה
)ש"ב י( ויגש יואב וגו' הגשה לפיוס ויגש אליו
יהודה והגשה לתפלה )מ"א יח( ויגש אליהו
הנביא ולכל אלה נכנס אברהם לדבר קשות
ולפיוס ולתפלה :האף תספה  -הגם תספה
ולתרגום של אונקלוס שתרגמו לשון רוגז כך
פירושו האף ישיאך שתספה צדיק עם רשע:

)כד( אולי יש חמשים צדיקם  -עשרה צדיקים
לכל כרך וכרך כי ה' מקומות יש:
)כה( חלילה לך  -וא"ת לא יצילו הצדיקים
את הרשעים למה תמית הצדיקים :חלילה לך
 חולין הוא לך יאמרו כך הוא אומנתו שוטףהכל צדיקים ורשעים כך עשית לדור המבול
ולדור הפלגה :כדבר הזה  -לא הוא ולא
כיוצא בו :חלילה לך  -לעולם הבא :השופט
כל הארץ  -נקוד בחטף פת"ח ה"א של
השופט לשון תמיה וכי מי שהוא שופט לא
יעשה משפט אמת:
)כו( אם אמצא בסדום וגו' לכל המקום -
לכל הכרכים ולפי שסדום היתה מטרפולין
וחשובה מכולם תלה בה הכתוב:
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חק לישראל – פרשת וירא יום ה'
נביא

– מלכים ב' פרק ד' א'-ה'

ֹאמר ִׁש ְלחָ ה נָא ִלי אֶ חָ ד ִמן הַ ְּנ ָע ִרים וְ אַ חַ ת הָ אֲתֹ נוֹ ת
יש ּה וַ ּת ֶ
)כב( וַ ִּת ְק ָרא אֶ ל ִא ׁ ָ
שוּבָ ה) :כב( וקרת לבעלה ואמרת שדר כעל לי חד מן עולימיא
יש הָ ֱאל ִֹהים וְ אָ ׁ
וְ אָ רוּצָ ה ַעד ִא ׁ
וחדא מן אתניא ואתמטי לות נביא דיי ואתוב:
)כג(

ֹאמר ַמדּ ו ַּע
וַ יּ ֶ
אֲמר הֲ ִב ְרגַ ז ְּת ׁ ֵשיצֵ י ז ַָּכאָ ה ִעם חַ יָּבָ א:
שלוֹ ם) :כג( ו ְּק ֵרב אַ ְב ָרהָ ם וַ ָ
ָׁ
ְ
ֹאמר אֶ ל נַעֲ ָר ּה נְ הַ ג וָ לֵ ך אַ ל ּ ַתעֲ צָ ר ִלי ִל ְרכּ ֹב ִּכי ִאם
)כד( וַ ּ ַת ֲחב ֹׁש הָ אָ תוֹ ן וַ ּת ֶ
ְ
אָ ַמ ְר ִּ
תי לָ ך) :כד( וזריזת אתנא ואמרת לעולמהא דבר ואזיל לא תדחוק עלי למרכב אלהין כד אמר
אַ ְּתי

}אַ ְּת{

הֹלֶ כֶ תי

ֹאמר
}הֹלֶ כֶ ת{ אֵ לָ יו הַ יּוֹ ם לֹא ח ֶֹד ׁש וְ לֹא ׁ ַש ָּבת וַ ּת ֶ

לך:

יש
יש הָ אֱ ל ִֹהים אֶ ל הַ ר הַ ַּכ ְר ֶמל וַ יְ ִהי ִּכ ְראוֹ ת ִא ׁ
)כה( וַ ּ ֵתלֶ ְך וַ ּ ָתבוֹ א אֶ ל ִא ׁ
לז) :כה( ואזלת ואתת
ֹאמר אֶ ל ּ ֵגיחֲזִ י נַעֲ רוֹ ִה ּנֵה הַ ּ ׁש ּונ ּ ִַמית הַ ָּ
הָ ֱאל ִֹהים אֹ ָת ּה ִמ ּנֶגֶ ד וַ יּ ֶ
לות נביא דיי לטור כרמלא והוה כד חזא נביא דיי יתה מקביל ואמר לגיחזי עולימיה הא שונמית דיכי:

יש ְך הֲ ׁ ָשלוֹ ם
הֲשלוֹ ם לָ ְך הֲ ׁ ָשלוֹ ם ְל ִא ׁ ֵ
ָׁ
את ּה וֶ א ֱָמר לָ ּה
)כו( ַע ּ ָתה רוּץ נָא ִל ְק ָר ָ
שלוֹ ם) :כו( כען רהוט לקדמותה ואמר לה השלם ליך השלם לבעליך השלם לרביא
ֹאמר ׁ ָ
לַ יָּלֶ ד וַ ּת ֶ
ואמרת שלם:

רש"י
)כד( נהג ולך  -מהר .אל תעצר לי  -אל
תעכב על ידי את הרכיבה:

כתובים

)כו( ותאמר שלום  -הרי זה מקרא קצר,
שהרי היה לו לכתוב ,וישאל לה ותאמר שלום:

 -משלי פרק ד' י'-יד'

אֲמ ָרי וְ יִ ְרבּ ּו ְל ָך ְׁשנוֹ ת חַ ִּיים:
)י( ְׁש ַמע ְּבנִ י וְ קַ ח ָ
ָ
ָ
)יא( ְּב ֶד ֶר ְך חָ ְכ ָמה ה ֵֹר ִתיך ִה ְד ַרכְ ִּתיך ְּב ַמ ְע ְּגלֵ י י ׁ ֶ
ֹשר) :יא( ארחתא

)י( שמע ברי וקבל מני ונסגיון שניא דחיך:
דחכמתא אלפתך והלכתך

בשבילי תריצי:

ְּבלֶ ְכ ְּת ָך לֹא יֵצַ ר צַ עֲ ֶד ָך וְ ִאם ּ ָתרוּץ לֹא ִת ָּכ ׁ ֵשל:

)יב(
תרהט לא תתקל:

הַ ֲחזֵק ַּב ּמוּסָ ר אַ ל ּ ֶת ֶרף נִ ְּצ ֶרהָ ִּכי ִהיא חַ יּ ָ
ֶיך:

)יג(
מטול דהיא חיך:

)יב( כד תיזל לא תתעוק ארחך ואין

)יג( תתחזק במרדותא ולא תרפא נטריה

ְּבאֹ ַרח ְר ׁ ָש ִעים אַ ל ּ ָתבֹא וְ אַ ל ְּתאַ ּ ׁ ֵשר ְּב ֶד ֶר ְך ָר ִעים:

)יד(
תטן בארחא דבישין:

)יד( בארחא דרשיעי לא תיזל ולא

רש"י
)י( שמע בני וקח אמרי וגו':
)יב( בלכתך לא יצר צעדך  -מי שאינו מרחיק
רגליו קרוב ליפול:

)יג( החזק במוסר אל תרף  -אחוז בתורה
כמו והחזיקי את ידך בו )בראשית כא( וישלח
ידו ויחזק בו )שמות ד(:
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חק לישראל – פרשת וירא יום ה'
)יד( באורח רשעים אל תבא ואל תאשר -
ואל תדרוך כמו באשורו אחזה רגלי )איוב כג(,

משנה

וכן ונבון יבין לאשורו:

– זבחים פרק ד'

)א( ֵּבית ּ ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםָּ ,כל הַ ִּנ ּ ָתנִ ין ַעל ִמזְ ּ ֵבחַ הַ ִחיצוֹ ןֶ ׁ ,ש ִאם נְ ָתנָן ַמ ּ ָתנָה אַ חַ ת,
ִּכ ּ ֵפר .וּבַ חַ ּ ָטאתְׁ ,ש ּ ֵתי ַמ ּ ָתנוֹ ת .וּבֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,אַ ף חַ ּ ָטאת ׁ ֶש ּנ ְָתנ ָּה ַמ ּ ָתנָה
אשוֹ נָה ְכ ִת ְקנ ָּה וְ אֶ ת הַ ּ ְׁשנִ יָּה חוּץ ִלזְ ַמ ּנ ָּה,
אַ חַ תִּ ,כ ּ ֵפרְ .ל ִפיכָ ְךִ ,אם נ ַָתן אֶ ת הָ ִר ׁ
אשוֹ נָה חוּץ ִלזְ ַמ ּנ ָּה וְ אֶ ת הַ ּ ְׁשנִ יָּה חוּץ ִל ְמקוֹ ָמ ּהּ ,פגּ וּל ,וְ חַ יּ ִָבין
ִּכ ּ ֵפר .נ ַָתן אֶ ת הָ ִר ׁ
ָעלָ יו ָּכ ֵרת:
רע"ב ) -א( בית שמאי אומרים כל הנתנין
על מזבח החיצון  -יש מהן שטעונין ארבע
מתנות ,ויש מהן שטעונים שתים שהם ארבע,
ויש שטעונים מתנה אחת .כדתנן באידך
פרקין .והשתא קאמר דכולן שלא נתן אלא
מתנה אחת בדיעבד כפר ,דכתיב )דברים יב(
ודם זבחיך ישפך ,שפיכה אחת משמע ,מדלא
כתיב סביב דמשמע שתי מתנות שהן ארבע:
ובחטאת שתי מתנות  -שלש פרשיות נאמרו
בחטאות החיצונות בויקרא ,אחת בשעיר
נשיא ,ושתים בחטאות יחיד אחת בכבשה
ואחת בשעירה .בשתים כתיב על קרנת חסר,
והאחת מלא .ובית שמאי יש להן יש אם
למקרא ,הרי כאן שש ,ואין במזבח אלא
ארבע ,והשתים יתרות לא נאמרו אלא ששנאן
הכתוב לעכב .ובית הלל סברי אהני מקרא

דמשמע שש ,ואהני מסורת דמשמע ארבע,
הלכך טפי חדא אמסורת ובצר חדא ממקרא
והוו להו חמש ,ארבע למצוה וחד לעכב ,ואם
נתן מתנה אחת כפר :לפיכך  -חטאת וכל
הזבחים לבית הלל ,ולבית שמאי שאר הזבחים
חוץ מחטאת ,נתן את הראשונה כתקנה ואת
השניה במחשבת אכילת בשר חוץ לזמנה :כפר
 וכשר הקרבן ליקרב על ידי מתנה ראשונה.דאין השניה מתרת הבשר ,שהרי הותר על ידי
מתנה ראשונה ,הלכך אינה מפגלת :נתן את
הראשונה חוץ לזמנה כו' פגול וחייבין עליו
כרת  -שאין חשבת חוץ למקומה דשניה
מוציאתו מידי פגול ,שהרי הוקבע בראשונה
שקרבו כל מתיריו:

ימיֶ ׁ ,ש ִאם ִח ּ ֵסר אַ חַ ת ִמן הַ ּ ַמ ּ ָתנוֹ ת ,לֹא ִכ ּ ֵפר.
)ב( ָּכל הַ ִּנ ּ ָתנִ ין ַעל ִמזְ ּ ֵבחַ הַ ּ ְפנִ ִ
ְל ִפיכָ ְךִ ,אם נ ַָתן ּ ֻכ ָּלן ְּכ ִת ְקנָן וְ אַ חַ ת ׁ ֶשלּ ֹא ְכ ִת ְקנ ָּהָ ּ ,פסוּל וְ אֵ ין בּ וֹ כָ ֵרת:
רע"ב ) -ב( אם חסר אחת מכל המתנות
לא כפר  -דבפר העלם דבר כתיב )ויקרא ד(
ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת כן יעשה
לו ,ומקרא שאינו צריך הוא שהרי כל
עבודותיו נתפרשו בו ,אלא לכפול באזהרת
הזאות שבו הוא דאתא ,והכי משמע ,ועשה לו
כאשר כתבתי לך עשיותיו ,ושננה עליהם

לעכב שאם חסר אחת מכל המתנות לא כפר:
לפיכך )אם נתנן כולן כתקנן(  -הואיל וכולן
מתירות ,אין זו מתרת בלא זו ואין זו מפגלת
בלא זו :ואחת שלא כתקנה  -במחשבת חוץ
לזמנו :פסול  -שלא הותר בראשונות :ואין בו
כרת  -שאין מפגלים בחצי מתיר:

)ג( וְ אֵ לּ ּו ְדבָ ִרים ׁ ֶשאֵ ין חַ ּי ִָבים ַעלֵ יהֶ ם ִמ ּ ׁשוּם ּ ִפגּ וּל ,הַ קּ ֶֹמץ ,וְ הַ ְ ּלבוֹ נָה ,וְ הַ ְּקט ֶֹרת,
ו ִּמנְ חַ ת כּ ֹהֲ נִ ים ,ו ִּמנְ חַ ת כּ ֹהֵ ן ָמ ִׁשיחַ  ,וְ הַ דָּ ם ,וְ הַ ְּנסָ ִכים הַ ָּב ִאים ִּב ְפנֵי ַעצְ ָמן ,דִּ ְב ֵרי
ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אַ ף הַ ָּב ִאים ִעם הַ ְּבהֵ ָמה .לֹג ׁ ֶש ֶמן ׁ ֶשל ְמצוֹ ָרע,
ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,אֵ ין חַ יּ ִָבין ָעלָ יו ִמ ּ ׁשוּם ּ ִפגּ וּל .וְ ַר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ,חַ יּ ִָבין ָעלָ יו
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ִמ ּ ׁשוּם ּ ִפגּ וּלֶ ׁ ,שדַּ ם הָ אָ ׁ ָשם ַמ ִּתירוֹ  .וְ כֹל ׁ ֶש ּי ֶׁש לוֹ ַמ ִּת ִירין ּ ֵבין לָ אָ ָדם ּ ֵבין לַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ,
חַ יּ ִָבין ָעלָ יו ִמ ּ ׁשוּם ּ ִפגּ וּל:
רע"ב ) -ג( אלו דברים שאין חייבים
עליהם  -כרת באכילתן משום פגול :הקומץ
 אם קמץ על מנת לאכול שירים למחר,ונתפגלה המנחה שאינה נאכלת אלא ליום
ולילה ,אין האוכל את הקומץ בכרת ,שאין
פגול חל אלא על דבר שיש לו מתירין אחרים.
דפגול משלמים ילפינן ליה ,דכתיב )ויקרא ז(
ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו וגו' ,מה
שלמים מיוחדים שיש להן מתירין בין לאדם
בין למזבח ,שהדם מתיר להקטיר האימורין
למזבח ,והאימורין מתירין הבשר לאדם,
וחייבין עליהם משום פגול ,אף כל שיש לו
מתירין בין לאדם בין למזבח חייבין עליו
משום פיגול לאפוקי כל הנך דחשיב
במתניתין ,שאין להם מתירין אלא הן עצמן
מתירין לאחרים ,שהאוכל מהן אינו חייב
משום פגול :והלבונה  -אין אחר מתירה אלא
היא מתרת את המנחה ,כמו הקומץ :מנחת
נדבת כהנים  -כולה כליל ואינה נקמצת.
הלכך אין אחר מתירה :מנחת כהן משיח -
דהיינו חביתי כהן גדול שהיא קריבה בכל יום
מחציתה בבוקר ומחציתה בערב :ומנחת
נסכים  -לא גרסינן .דהא מיפליג פליגי בה,
ויש חילוק בין באה עם הזבח לבאה בפני

עצמה :והדם  -הוא המתיר :והנסכים הבאים
בפני עצמן  -כגון שהתנדב מנחת נסכים בלא
זבח ,כדאמרינן במנחות מתנדב אדם מנחת
נסכים בפני עצמה .אי נמי ,הביאה בשביל
הזבח אלא שהביא שבחו היום ונסכיו למחר,
דאמר מר ומנחתם ונסכיהם אפילו למחר.
אבל אם הביאן עם זבחו ופגל בזבח ,נתפגלו
הנסכים :וחכמים אומרים אף הבאים עם
הבהמה  -דכיון דיכול להקריב נסכים למחר,
נמצא שאין הזבח מתירן ליקרב ,אלא הן
מתירין את עצמן .והלכה כחכמים :לוג שמן
של מצורע  -שייריו נאכלין :אין חייבין עליו
משום פגול  -אם פגל באשם ,לא נפגל הלוג.
ואע"פ שהלוג תלוי באשם ,דכתיב )שם יד(
על דם האשם ,דאם לא נתן מדם האשם
תחלה אין נתינת השמן כלום ,אפילו הכי כיון
דאדם מביא אשמו עכשיו ולוגו עד עשרה
ימים ,נמצא שאין האשם מתירו .וכיון דאין לו
מתירים ,אין חייבין עליו משום פגול :ור'
מאיר אומר  -לוג הבא עם האשם בו ביום,
חייבין עליו משום פגול אם פגל באשם .ואין
הלכה כר' מאיר :בין לאדם בין למזבח  -או
לזה או לזה:

ש ָר ּה לַ ּ ִמזְ ֵּבחַ וְ עוֹ ָר ּה לַ כּ ֹהֲנִ ים .עוֹ לַ ת הָ עוֹ ף ,דָּ ָמ ּה
)ד( הָ עוֹ לָ ה ,דָּ ָמ ּה ַמ ִּתיר אֶ ת ְּב ָ ׂ
ש ָר ּה לַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ  .חַ ּ ַטאת הָ עוֹ ף ,דָּ ָמ ּה ַמ ִּתיר אֶ ת ְּב ָש ָר ּה לַ כּ ֹהֲ נִ יםָ ּ .פ ִרים
ַמ ִּתיר אֶ ת ְּב ָ ׂ
ירים הַ ִּנשְׂ ָר ִפים ,דָּ ָמן ַמ ִּתיר אֶ ת אֵ מו ֵּריהֶ ן ִל ָּק ֵרבַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן
הַ ּנִשְׂ ָר ִפים ו ְּש ִע ִ
אוֹ ֵמר ,כּ ֹל ׁ ֶשאֵ ינוֹ ַעל ִמזְ ֵּבחַ הַ ִחיצוֹ ן ַּכ ּ ְׁשלָ ִמים ,אֵ ין חַ יּ ִָבין ָעלָ יו ִמ ּ ׁשוּם ּ ִפגּ וּל:
רע"ב ) -ד( העולה דמה מתיר את בשרה
למזבח  -דכתיב )שם א( וזרקו את הדם,
והדר וערכו :ואת עורה לכהנים  -דכתיב
)שם ז( עור העולה אשר הקריב ,אין לו אלא
לאחר זריקה :חטאת העוף  -שהיא נאכלת
לכהנים נפקא לן מדכתיב לכל חטאתם,
לרבות חטאת העוף .דלא תימא נבילה היא:
פרים הנשרפים  -פר כהן משיח ,ופר העלם
דבר של צבור ,ופר יום הכפורים :ושעירים
הנשרפים  -שעיר של יום הכפורים ,ושעירי

עבודה זרה .שכל אלו דמן טעון הזיה לפנים
ואימוריהן קרבין על מזבח העולה ושאר
הבשר נשרף בבית הדשן .והואיל ודמן מתיר
את אימוריהן ליקרב ,אם פגל בהן ואכל את
אימוריהן חייב עליהן משום פגול :כל שאינו
על מזבח החיצון כשלמים  -דפגול ,בשלמים
הוא דכתיב ,מה שלמים מיוחדים שמתן דמן
על מזבח החיצון ,אף כל שדמן נתון על מזבח
החיצון .לאפוקי פרים הנשרפים ושעירים
הנשרפים שדמן טעון הזיה ומתן דמים
בפנים .ואין הלכה כרבי שמעון:
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)ה( קָ ְד ׁ ֵשי נָכְ ִרים ,אֵ ין חַ ּי ִָבין עֲ לֵ יהֶ ם ִמ ּ ׁשוּם ּ ִפגּ וּל נוֹ ָתר וְ ָט ֵמא .וְ הַ ּ ׁשוֹ ח ֲָטן ַּבחוּץ,
ּ ָפטוּר ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י ְמחַ יֵּב .דְּ בָ ִרים ׁ ֶשאֵ ין חַ יּ ִָבין עֲ לֵ יהֶ ם ִמ ּ ׁשוּם
ּ ִפגּ וּל ,חַ יּ ִָבין עֲ לֵ יהֶ ם ִמ ּ ׁשוּם נוֹ ָתרִ ,מ ּ ׁשוּם ָט ֵמא ,חוּץ ִמן הַ דָּ םַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן
אוֹ ֵמרְּ ,ב ָדבָ ר ׁ ֶשדַּ ְר ָּכן ְלהֵ אָ כֵ ל .אֲ בָ ל ) ְּכגוֹ ן( הָ ֵעצִ ים וְ הַ ְ ּלבוֹ נָה וְ הַ ְ ּקט ֶֹרת ,אֵ ין
חַ יּ ִָבין עֲ לֵ יהֶ ם ִמ ּ ׁשוּם טֻ ְמאָ ה:
רע"ב ) -ה( קדשי נכרים  -שהנכרים
נודרים נדרים ונדבות כישראל ,דכתיב בפרשת
אמור איש איש מבית ישראל אשר יקריב
קרבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם ,ודרשינן
איש מה תלמוד לומר איש איש ,לרבות את
הנכרים שנודרים נדרים ונדבות כישראל :אין
חייבין משום פגול נותר וטמא  -דפגול יליף
מנותר בגזירה שוה דעון עון ,ונותר יליף
מטמא בגזירה שוה דחלול חלול ,ובטמא
כתיב )ויקרא כב( וינזרו מקדשי בני ישראל,
ולא מקדשי נכרים .ואין הלכה כר' מאיר:
דברים שאין חייבין עליהם משום פגול -
כגון הקומץ והקטורת וכל השנויין במשנתנו:
חייבין משום טומאה  -האוכלן בטומאת
הגוף חייב כרת :חוץ מן הדם  -דמיעטיה
קרא דכתיב )שם יז( ואני נתתיו לכם ,שלכם

יהא כשאר חולין ,ולא כקדשים .ועוד כתיב
)שם( על המזבח לכפר ,לכפרה נתתיו ולא
למעילה .הלכך אין חייבין עליו לא משום
טומאה ולא משום נותר ולא משום פגול,
אלא משום אוכל דם גרידא :בדבר שדרכן
להאכל  -שדרך בני אדם לאכלן .ואע"פ
שהוא מן הנקטרים כגון קומץ ומנחת כהנים
והדומים לה .אבל לבונה ועצים וקטורת אין
חייבין עליהן משום טומאה .ורבנן פליגי
עליה ומרבו להו לטומאה מקרא דכתיב )שם
יז( והבשר אשר יגע בכל טמא ,והבשר יתירא
לרבות עצים ולבונה .והלכה כחכמים דעצים
ולבונה נמי יש בהן משום טומאה ,ואין לך
עצים דמיטמאין אלא עצים של קרבן בלבד.
שאם נגעה בהן טומאה אסור לשרפן על גבי
המזבח:

)ו( ְל ׁ ֵשם ִׁש ּ ׁ ָשה ְדבָ ִרים הַ זֶּבַ ח נִ זְ ָּבחְ ,ל ׁ ֵשם זֶבַ חְ ,ל ׁ ֵשם זוֹ בֵ חַ ְ ,ל ׁ ֵשם הַ ׁ ֵשםְ ,ל ׁ ֵשם
ִא ּ ִׁשיםְ ,ל ׁ ֵשם ֵריחַ ְ ,ל ׁ ֵשם נִ יחוֹ חַ  .וְ הַ חַ ּ ָטאת וְ הָ אָ ׁ ָשםְ ,ל ׁ ֵשם חֵ ְטא .אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ סֵ י,
אַ ף ִמי ׁ ֶשלּ ֹא הָ יָה ְב ִלבּ וֹ ְל ׁ ֵשם אֶ חָ ד ִמ ָּכל אֵ לּ ּוָּ ,כ ׁ ֵשרֶ ׁ ,שהוּא ְּתנַאי ּ ֵבית דִּ ין,
ֲשבָ ה הוֹ לֶ כֶ ת אֶ ָּלא אַ חַ ר הָ עוֹ בֵ ד:
ׁ ֶשאֵ ין הַ ּ ַמח ׁ ָ
רע"ב ) -ו( לשם זבח  -לאפוקי שינוי קודש,
כגון לשם זבח אחר :לשם זובח  -לאפוקי
שינוי בעלים .כדילפינן לעיל בריש פרק קמא
ממוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת לה'
אלהיך נדבה וכו' :לשם אשים  -לאפוקי אם
שחטו על מנת לעשותו חתיכות צלויות
בגחלים :לשם ריח  -לאפוקי אם צלאן תחלה
חוץ למערכה ,דתו לא מסקי ריחא :לשם
הנחת רוח  -נחת רוח להקב"ה שאמר ונעשה
רצונו .וכל הני ילפינן להו מדכתיב אשה ריח

ניחוח :לשם חטא  -לשם חטאו שהוא מביאו
עליו :אף מי שלא היה בלבו לשם אחד מכל
אלו  -אלא שחטו סתם ,כשר )יט( :שהוא
תנאי בית דין  -שישחוט סתם ולא לימא
לשמן .דלמא אתי למימר שלא לשמן :שאין
המחשבה הולכת אלא אחר העובד  -הלכך
אי הוה אומר שלא לשמן אף כי אמרו
הבעלים לשמן ,לאו מידי הוא ,דלאו בדידהו
תליא מלתא ,דכתיב )ויקרא ז( המקריב אותו
לא יחשב .והלכה כר' יוסי:
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גמרא

– זבחים דף נד' ע"ב

דרש רבא מאי דכתיב וילך דוד ושמואל וישבו בנויות ברמה וכי מה ענין
נויות אצל רמה אלא שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולם אמרי
כתיב וקמת ועלית אל המקום מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל
וארץ ישראל גבוהה מכל ארצות לא הוו ידעי דוכתיה היכא אייתו ספר
יהושע בכולהו כתיב וירד ועלה הגבול ותאר הגבול בשבט בנימין ועלה
כתיב וירד לא כתיב אמרי שמע מינה הכא הוא מקומו סבור למבנייה
בעין עיטם דמדלי אמרי ניתתי ביה קליל כדכתיב ובין כתפיו שכן ואיבעית
אימא גמירי דסנהדרין בחלקו דיהודה ושכינה בחלקו דבנימין ואי מדלינן
ליה מתפליג טובא מוטב דניתתי ביה פורתא כדכתיב ובין כתפיו שכן ועל
דבר זה נתקנא דואג האדומי בדוד כדכתיב כי קנאת ביתך אכלתני וכתיב
זכור ה' לדוד את כל ענותו אשר נשבע לה' וגו' אם אבא באהל ביתי אם
אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה עד אמצא מקום לה' וגו' הנה שמענוה
באפרתה מצאנוה בשדה יער באפרתה זה יהושע דקאתי מאפרים מצאנוה
בשדה יער זה בנימין דכתיב בנימין זאב יטרף:
רש"י על הגמרא
שהן יושבים ברמה  -בעירו של שמואל :נויו
של עולם  -למצוא מקום לבית הבחירה מן
התורה :ועלית  -בכל שעריך קרי עלייה
ומשם לבית המקדש מלמד שבית המקדש היה
גבוה מכל ארץ ישראל :וארץ ישראל גבוהה
מכל הארצות  -לא מיבעיא לן הכא ולאו
מהכא נפקא לן אלא מקרא אחרינא דכתיב
)ירמיהו טז כג( לא יאמר עוד חי וגו' כי אם
חי ה' אשר העלה ואשר הביא את בני ישראל
מארץ צפון ומכל המקומות אשר הדחתים שם
וגו' :דוכתיה  -מקומו היכן מקום הגבוה
בא"י בגבול מי הוא :אייתו ספר יהושע -
לבדוק בגבולי השבטים ולא פירשו שם באחד
מכל השבטים פיאות גבוליהם לארבע
רוחותיהם חוץ משבט יהודה ובנימין
שנתפרשו שם כל הגבולים מסובבין ברוחותיה
ומקצועותיה גבול יהודה לדרומה של ארץ
ישראל וארץ אדום גבולו לדרום על פני כולו
ואורך גבול יהודה מן המזרח למערב על פני
אורך כל גבולה של א"י ים המלח למזרח וים

הגדול למערב והן מן גבולי ארץ ישראל
בפרשת אלה מסעי וגבול צפוני של ארץ
יהודה לא היה מכוון לארכו אלא התחיל
למזרח מן הירדן ועולה למערב ומרחיב
מאמצעו ופונה באלכסון לצפון ועולה מדביר
ומרחיב לצד צפון אל הכתף היבוסי היא
ירושלים ומשהתחיל מן המזרח מונה והולך
עד ירושלים :כתיב ועלה הגבול ולא כתיב
וירד  -ועוד כתיב בעלייה אחת מירושלים
עד ראש ההר על פני גיא בן הינום ומשם עד
הים שהוא לרוח מערב כתיב ותאר הגבול
וירד הגבול :ולא כתיב ועלה  -ונחלת בנימין
בצפונה של נחלת יהודה וגבול נגב לבנימין
הוא גבול צפונה ליהודה אלא שאין אורך
נחלת בנימין מן המזרח ועד הים אלא עד
ירושלים ועד ההר אשר על גיא בן הינום ועד
קרית יערים :כתיב ועלה ותאר ולא כתיב
וירד  -ותאר אינה לא עליה ולא ירידה
למדנו שראש ההר אשר על גיא בן הינום הוא
גבוה מן הכל ולמעלה מירושלים דמירושלים
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ולשם כתיב ועלה :סבור למיבנייה בעין
עיטם  -נראה בעיני שהוא מעין מי נפתוח
האמור שם אחר עליית ההר אשר על פני גיא
בן הינום אשר לא נכתב ירידה בינתיים:
ניתתי ביה קליל  -נעשה אותו נמוך מעט
ונבנהו בירושלים שהיא למטה כדכתיב כתפיו
ולא כתיב ראשו :ואיכא דאמרי  -האי דלא
בנאה בעין עיטם משום דרחיק שם נחלת

זוהר

בנימין מנחלת יהודה יותר משיעור הר הבית
ואפשר לסמוך לשכת הגזית לעזרה ואנן בעינן
סנהדרין בעזרה דכתיב וקמת ועלית וגו'
וצריכה להיות בחלקו של יהודה כדמפרש
ואזיל גמירי סנהדרין בחלקו של יהודה
כדכתיב )בראשית מט( ומחוקק מבין רגליו:
את כל ענותו  -אשר עינה את עצמו לעסוק
ולדעת ונשבע ונדר אם אבא באהל וגו':

– וירא דף קכ' ע"ב

יעם וְ גו'ָ ּ .תא ֲחזֵי,
ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,ישעיה סג( ְּבכָ ל צָ ָר ָתם לֹא צָ ר ו ַּמ ְלאַ ְך ּ ָפנָיו הוֹ ִׁש ָ
ְּבכָ ל צָ ָר ָתם דְּ יִ שְׂ ָראֵ ל ַּכד ִאזְ דַּ ּ ַמן לוֹ ן ָעאקָ ןְּ ,כ ִתיב לֹא ְּבאל"ף ו ְּק ִרי ְּבוא"ו,
ְּבגִ ין דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
אֲתר ִע ָּלאָ ה י ִַּתיר ,אַ ף ַעל
יך הוּא ִע ּ ְמהוֹ ן ְּב ָעק ּו .לא ְּבאל"ףַ ,
אֲתר רוּגְ זָא וְ ָעק ּוְ ,להָ ָתם ְל ֵעילָ א ָמ ָטא ַע ְק ָתא ְדיִ שְׂ ָראֵ ל .לא
ַּגב דְּ לָ או ְּבהַ הוּא ַ
שנ ּו וְ לֹא ֲאנ ְַחנ ּוְּ .כ ִתיב ְּבאל"ף ו ְּק ִרי
ְּבאל"ף ְּכ ָמא ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,תהלים ק( הוּא ָע ָ ׂ
ְּבוא"ו:
יעם.
אֲמ ְר ְּת הוֹ ִׁש ָ
יעם .וְ הָ א ִאיה ּו ִע ְמהוֹ ן ְּבהַ הוּא ָעק ּו ,וְ אַ ְּת ַ
ו ַּמ ְלאַ ָך ּ ָפנָיו הוֹ ִׁש ָ
יעם ִמ ַּק ְד ַמת דְּ נָא דְּ ִאיה ּו ז ּ ִַמין ְּבהַ הוּא ָעק ּו
יעם לֹא ְּכ ִתיב ,אֶ ָּלא הוֹ ִׁש ָ
אֶ ָּלא מוֹ ִׁש ָ
ינְתא ִע ּ ְמהוֹ ן
ְל ִמ ְס ַּבל ִע ּ ְמהוֹ ןָ ּ .תא ֲחזֵיְּ ,בכָ ל זִ ְמנָא ְדיִ שְׂ ָראֵ ל ִאנּ וּן ְּבגָ לו ָּתאְׁ ,ש ִכ ּ ָ
ְּבגָ לו ָּתא ,וְ הָ א או ְּקמוּהָ  ,דִּ ְכ ִתיב )דברים ל( וְ ׁ ָשב יְ ָי אֱלהֶ ָ
יך אֶ ת ְׁשבו ְּת ָך וְ ִרחַ ְמ ָך
וְ גו':
ְ
יהי ִע ּ ְמהוֹ ן ְּבגָ לו ָּתא וְ אַ ְּת
ינְתא .דְּ ִא ִ
יעם ,דָּ א ְׁש ִכ ּ ָ
דָּ בָ ר אַ חֵ ר ו ַּמ ְלאַ ך ּ ָפנָיו הוֹ ִׁש ָ
יעם .אֶ ָּלא הָ ִכי הוּא וַ דַּ אי ,דְּ ִא ֵּלין ִאנּ וּן ִמ ְׁש ְּכנוֹ ָתיו דְּ קו ְּד ׁ ָשא
אֲמ ְר ְּת דְּ ִאיה ּו הוֹ ִׁש ָ
ַ
ְ
ְ
ְּב ִריך הוּא ְּבגָ לו ָּתא ,ו ְּבגִ ין דִּ ְׁש ִכינְ ּ ָתא ִע ּ ְמהוֹ ן קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא אַ ְד ַּכר לוֹ ן
יתי
ְלאוֹ ָטבָ א לוֹ ן וְ ְלאֲפָ קָ א לוֹ ן ִמן ָּגלו ָּתא ,דִּ כְ ִתיב) ,שמות ו( וָ אֶ זְ כּ ֹר אֶ ת ְּב ִר ִ
יתא ,ו ְּלבָ ַתר וְ ַע ּ ָתה ִה ּנֵה צַ עֲ קַ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ָּבאָ ה אֵ לַ י:
ְּבקַ ְד ִמ ָ
תיב) ,שמות ב(
יתיְ .לאַ ְס ָּגאָ ה ְר ִאיָה אָ ח ֳָרא דְּ ִאיה ּו קַ ְד ָמאָ ה דְּ כ ָֹּלא ,ו ְּכ ִ
וְ גַ ם ָר ִא ִ
יה ,אֶ ָּלא
אֱלהים אֶ ת ְּב ִריתוֹ דָּ א ְׁשכִ ינְ ּ ָתא .אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם ְלאַ ְב ָרהָ ם ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
ִ
וַ ִּיזְ כּ ֹר
באֲבָ הָ ן .אֶ ת אַ בְ ָרהָ ם )במדבר קכ א(
אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם דָּ א הוּא חַ ְברו ָּתא וְ זִ ּווּגָ א ִדילָ הּ ַּ
דָּ א הוּא ַמעֲ ָר ִבית דְּ רוֹ ִמית .אֶ ת יִ צְ חָ ק דָּ א הוּא צְ פוֹ נִ ית ַמעֲ ָר ִבית .וְ אֶ ת יַעֲ קֹב
דָּ א הוּא זִ ּווּגָ א חָ ָדאְּ ,כלָ לָ א חָ ָדא ,זִ ּווּגָ א ְׁש ִלים ְּכ ְדקָ א יָאוֹ ת:
ְּכגַ וְ ונָא ָדא אֶ ת הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם דָּ א הוּא ְּכלָ לָ א ִמדַּ ת לַ יְ לָ ה ַּביּוֹ ם .וְ אֶ ת הָ אָ ֶרץ דָּ א ִמדַּ ת
יוֹ ם ְּבלַ יְ לָ ה ְּכח ֲָדא .אוּף הָ כָ א ְּבכֻ ְ ּלה ּו אֶ ת ,ו ְּביַעֲ קֹב וְ אֶ תְ ,ל ֶמהֱוֵ י כּ ָֹּלא זִ ּו ּוגָ א
חָ ָדא דְּ לָ א ִמ ְת ּ ַפ ְר ִׁשין דְּ כַ ר וְ נו ְּקבָ א ְל ָע ְל ִמין .וְ ז ּ ִַמין קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ְלאַ ְכ ָרזָא
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ֹאמר אַ ְך ַע ּ ִמי הֵ ּ ָמה ָּבנִ ים לֹא
ֵימא )ישעיה סג( וַ יּ ֶ
ְּבכָ ל ַע ְל ָמא ו ְּלאַ ְׁש ָמ ָעא קָ ל דְּ י ָ
יעָּ .ברו ְּך יְ ָי ְלעוֹ לָ ם אָ ֵמן וְ אָ ֵמן:
יְ ׁ ַש ּ ֵקר ּו ויְ ִהי לָ הֶ ם ְלמוֹ ִׁש ַ
הלכה – שלחן ערוך חושן משפט סימן שמח'
סימן שמח  -איסור גניבה ומי נקרא גנב ומאיזה שעה מתחייב:

)א( אסור לגנוב ,אפילו כל שהוא ,דין תורה .ואסור לגנוב אפילו דרך שחוק ,ואפילו על
מנת להחזיר או כדי לשלם תשלומי כפל או כדי לצערו ,הכל אסור ,כדי שלא ירגיל
עצמו בכך:
)ב( כל הגונב אפילו שוה פרוטה עובר על לאו דלא תגנובו )ויקרא יט ,יא( וחייב לשלם,
אחד הגונב ממון ישראל או הגונב ממון של גוים ,ואחד הגונב מגדול או מקטן :הגה -
טעות עובד כוכבים ,כגון להטעותו בחשבון או להפקיע הלואתו ,מותר ,ובלבד שלא יודע לו ,דליכא
חילול השם )טור ס"ג( .ויש אומרים דאסור להטעותו ,אלא אם טעה מעצמו ,שרי) .מרדכי

פרק הגוזל בתרא(:
)ג( איזהו גנב ,הלוקח ממון אדם בסתר ואין הבעלים יודעים .אבל אם לקח בגלוי
ובפרהסיא ,אין זה גנב ,אלא גזלן:

ð"òì

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