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חק לישראל – פרשת חיי שרה יום א'
תורה -

בראשית פרק כג'

ש ָרה) :א( וַ ִּי ְהי ּו
ש ָרה ֵמאָ ה ׁ ָשנָה וְ ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָה וְ ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים ְׁשנֵי חַ יֵּי ָ ׂ
)א( וַ ִּי ְהי ּו חַ יֵּי ָ ׂ
ש ָרה ְמאָ ה וְ ֶעשְׂ ִרין
ש ָרה) :א( וַ הֲ ווֹ חַ יֵּי ָ ׂ
ש ָרה ֵמאָ ה ׁ ָשנָה וְ ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָה וְ ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים ְׁשנֵי חַ יֵּי ָ ׂ
חַ יֵּי ָ ׂ
ו ְּׁשבַ ע ְׁשנִ ין ְׁשנֵי חַ ּיֵי ָ ׂש ָרה:

ש ָרה ְּב ִק ְריַת אַ ְר ַּבע ִהוא חֶ ְברוֹ ן ְּבאֶ ֶרץ ְּכנ ַָען וַ ָיּבֹא אַ בְ ָרהָ ם ִל ְס ּפֹד
)ב( וַ ּ ָת ָמת ָ ׂ
ש ָרה ְ ּב ִק ְריַת אַ ְר ַּבע ִהוא חֶ ְברוֹ ן ְּבאֶ ֶרץ ְּכנ ַָען וַ ָיּבֹא אַ ְב ָרהָ ם
ש ָרה וְ ִל ְבכּ ָֹת ּה) :ב( וַ ּ ָת ָמת ָ ׂ
ְל ָ ׂ
ִל ְס ּפֹד ְל ָ ׂש ָרה וְ ִל ְבכּ ָֹת ּה:

אֲתא אַ ְב ָרהָ ם
יתת ָ ׂש ָרה ְּב ִק ְריַת אַ ְר ַּבע ִהיא חֶ ְברוֹ ן ְּבאַ ְר ָעא ִד ְכנ ַָען וַ ָ
)ב( ו ִּמ ַ

ְל ִמ ְס ּ ְפ ָדה ְל ָ ׂש ָרה ו ְּל ִמ ְב ַּכ ּה:

)ג( וַ יָּקָ ם אַ ְב ָרהָ ם ֵ
מ ַעל ּ ְפנֵי ֵמתוֹ וַ יְ ַד ּ ֵבר אֶ ל ְ ּבנֵי חֵ ת לֵ אמֹר) :ג( וַ ָיּקָ ם אַ ְב ָרהָ ם ֵמ ַעל
ימר:
יה ו ַּמ ּ ֵלל ִעם ְּבנֵי ִח ּ ָתאָ ה ְל ֵמ ָ
ית ּ
ּ ְפנֵי מֵ תוֹ וַ יְ ַד ּ ֵבר אֶ ל ְ ּבנֵי חֵ ת לֵ אמֹר) :ג( וְ קָ ם אַ ְב ָרהָ ם ֵמ ַעל אַ ּ ֵפי ִמ ֵ
)ד(

ּ ֵגר וְ תוֹ ׁ ָשב אָ נ ִֹכי ִע ּ ָמכֶ ם ְּתנ ּו ִלי אֲחֻ זַּת קֶ בֶ ר ִע ּ ָמכֶ ם וְ אֶ ְק ְּב ָרה ֵמ ִתי ִמ ְ ּלפָ נָי:

ּ ֵגר וְ תוֹ ׁ ָשב אָ נ ִֹכי ִע ּ ָמכֶ ם ְּתנ ּו ִלי ֲאחֻ ַּזת קֶ בֶ ר ִע ּ ָמכֶ ם וְ אֶ ְק ְ ּב ָרה ֵמ ִתי ִמ ְ ּלפָ נָי:

)ד(

)ד( דַּ ּיָר וְ תוֹ ַתב אֲ נָא

קֳד ָמי:
יתי ִמן ָ
ִע ּ ְמכוֹ ן הָ ב ּו ִלי אַ ְחסָ נַת ְקבו ָּרא ִע ּ ְמכוֹ ן וְ ִא ְק ַּבר ִמ ִ

)ה( וַ יַּעֲ נ ּו ְבנֵי חֵ ת אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם לֵ אמֹר לוֹ ) :ה( וַ יַּעֲ נ ּו ְבנֵי חֵ ת אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם לֵ אמֹר לוֹ :

)ה(

יה:
ימר לֵ ּ
וְ אָ ִתיב ּו ְבנֵי ִח ּ ָתאָ ה יָת אַ ְב ָרהָ ם ְל ֵמ ַ

)ו( ְׁש ָמ ֵענ ּו אֲ דֹנִ י נְ שִׂ יא ֱאל ִֹהים אַ ּ ָתה ְּבתוֹ כֵ נ ּו ְּב ִמ ְבחַ ר ְקבָ ֵרינ ּו ְקבֹר אֶ ת ֵמ ֶת ָך
יש ִמ ּ ֶמנּ ּו אֶ ת ִקבְ רוֹ לֹא יִ ְכלֶ ה ִמ ּ ְמ ָך ִמ ְ ּקבֹר ֵ
ִא ׁ
מ ֶת ָך) :ו( ְׁש ָמעֵ נ ּו אֲ דֹנִ י נְ שִׂ יא ֱאל ִֹהים

יש ִמ ּ ֶמנּ ּו אֶ ת ִק ְברוֹ לֹא יִ ְכלֶ ה ִמ ּ ְמ ָך ִמ ְּקבֹר
אַ ּ ָתה ְ ּבתוֹ כֵ נ ּו ְ ּב ִמ ְבחַ ר ְקבָ ֵרינ ּו ְקבֹר אֶ ת ֵמתֶ ָך ִא ׁ
יה לָ א
ית ְך אֶ ּנ ַׁש ִמ ּ ָננָא יָת ִק ְב ֵר ּ
קֳדם יְ ָי אַ ְּת ּ ֵבי ָננָא ִּב ְׁשפַ ר ִק ְב ָרנָא ְקבַ ר יָת ִמ ָ
ת ָך) :ו( קַ ּ ֵבל ִמ ּ ָננָא ִרבּ וֹ ָננָא ַרב ָ
ֵמ ֶ
ית ְך:
יִ ְמנַע ִמ ּנ ְָך ִמ ְּל ִמ ְק ַּבר ִמ ָ

רש"י
)א( ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה
ושבע שנים  -לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל
לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו בת ק' כבת
כ' לחטא מה בת כ' לא חטאה שהרי אינה
בת עונשין אף בת ק' בלא חטא ובת כ' כבת
ז' ליופי :שני חיי שרה  -כלן שוין לטובה:
)ב( בקרית ארבע  -על שם ארבע ענקים
שהיו שם אחימן ששי ותלמי ואביהם .ד"א על
שם ד' זוגות שנקברו שם איש ואשתו )ב"ר(
אדם וחוה .אברהם ושרה .יצחק ורבקה .יעקב
ולאה :ויבא אברהם  -מבאר שבע לספוד

נביא

לשרה ולבכתה  -ונסמכה מיתת שרה
לעקידת יצחק לפי שע"י בשורת העקידה
שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט
פרחה נשמתה ממנה ומתה:
)ד( גר ותושב אנכי עמכם  -גר מארץ אחרת
ונתישבתי עמכם .ומ"א אם תרצו הריני גר
ואם לאו אהיה תושב ואטלנה מן הדין שא"ל
הקב"ה לזרעך אתן את הארץ הזאת :אחזת
קבר  -אחוזת קרקע לבית הקברות:
)ו( לא יכלה  -לא ימנע כמו )תהלים מ( לא
תכלא רחמיך .וכמו )לעיל ח( ויכלא הגשם:

– מלכים א' פרק א' א'-ו'

וְ הַ ּ ֶמלֶ ְך דָּ וִ ד זָקֵ ן ָּבא ַּביּ ִָמים וַ יְ כַ ּ ֻסה ּו ַּב ְּבגָ ִדים וְ לֹא יִ חַ ם לוֹ :

)א (
ביומין ומנסן ליה בלבושין ולא שחין ליה:

)א( ומלכא דוד סיב על
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חק לישראל – פרשת חיי שרה יום א'
ֹאמר ּו לוֹ עֲ בָ ָדיו יְ בַ ְק ׁש ּו לַ אדֹנִ י הַ ּ ֶמלֶ ְך נַעֲ ָרה ְבתוּלָ ה וְ ָע ְמ ָדה ִל ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך
)ב( וַ יּ ְ
ו ְּת ִהי לוֹ סֹכֶ נֶת וְ ׁ ָש ְכבָ ה ְבחֵ יקֶ ָך וְ חַ ם לַ אדֹנִ י הַ ּ ֶ ְ
מלֶ ך) :ב( ואמרו ליה עבדוהי יבעון לרבוני
מלכא עולמתא בתולתא ותשמיש קדם מלכא ותהי ליה קריבא ותשכוב לותך ותשחן לרבוני מלכא:

ישג הַ ּ ׁש ּונ ּ ִַמית וַ יּ ִָבא ּו
אֲב ׁ ַ
)ג( וַ יְ בַ ְק ׁש ּו נַעֲ ָרה יָפָ ה ְּבכֹל ְּגבוּל יִ שְׂ ָראֵ ל וַ ִּי ְמצְ א ּו אֶ ת ִ
אֹ ָת ּה לַ ּ ֶ ְ
מלֶ ך) :ג( ובעו עולמתא שפירתא בכל תחום ארעא דישראל ואשכחו ית אבישג דמן שונם
ואיתיאו יתה למלכא:

וְ הַ ּנַעֲ ָרה יָפָ ה ַעד ְמאֹ ד וַ ְּת ִהי לַ ּ ֶמלֶ ְך סֹכֶ נֶת וַ ְּת ׁ ָש ְר ֵתה ּו וְ הַ ּ ֶמלֶ ְך לֹא יְ ָד ָע ּה:

)ד(
ועולמתא שפירתא עד לחדא והות למלכא קריבא ומשמשא ליה ומלכא לא ידעה:

)ד(

)ה( וַ ֲאדֹנִ יָּה בֶ ן חַ ִּגית ִמ ְתנַשּׂ ֵ א לֵ אמֹר אֲ נִ י אֶ ְמל ְֹך וַ יּ ַַעשׂ לוֹ ֶרכֶ ב וּפָ ָר ִׁשים וַ ח ֲִמ ּ ִׁשים
יש ָרצִ ים ְלפָ נָיו) :ה( ואדוניה בר חגית מתרברב למימר אנא אמלוך ועבד ליה רתיכין ופרשין
ִא ׁ
וחמשין גברא רדיפין קדמוהי:

ית וְ גַ ם ה ּוא טוֹ ב ּתֹאַ ר ְמאֹ ד
)ו( וְ לֹא עֲ צָ בוֹ אָ ִביו ִמ ּי ָָמיו לֵ אמֹר ַמדּ ו ַּע ָּככָ ה ָעשִׂ ָ
שלוֹ ם) :ו( ולא אכלימיה אבוהי מיומוהי למימר מא דין כדין את עביד ואף
וְ אֹ תוֹ י ְָל ָדה אַ ח ֲֵרי אַ ְב ׁ ָ
הוא שפיר בריוא לחדא ויתיה ילידת בתר אבשלום:

רש"י
)א( ולא יחם לו  -אמרו רבותינו )ברכות סב
ב( :כל המבזה בגדים ,אינו נהנה מהם לסוף,
לפי שקרע את כנף המעיל לשאול .ומדרש
אגדה :אמר רב שמואל בר נחמני :כשראה
דוד את המלאך עומד בירושלים וחרבו בידו,
נצטנן דמו מיראתו )ראה פרקי דרבי אליעזר
פרק מג(:
)ב( בתולה  -בתוליה מחממין את בשרה.
סוכנת  -מחממת ,וכן )קהלת י ט( :ובוקע
עצים יסכן בם:
)ד( לא ידעה  -שהבתולה יפה לחמם מן
הבעולה .ורבותינו אמרו )סנהדרין כב א(

כתובים

משום לא ירבה לו נשים )דברים יז יז( ,וכבר
היו לו שמונה עשר )רש"י שם(:
)ה( מתנשא  -מתפאר .וחמשים איש  -נטולי
טחול וחקוקי כפות רגלים )שם כא ב(:
)ו( ולא עצבו  -לא הכעיסו ,למדך שהמונע
תוכחה מבנו ,מביאו לידי מיתה .וגם הוא
טוב תואר  -כאבשלום ,שנאמר )שמואל ב יד
כה( :וכאבשלום לא היה איש יפה ,היא גרמה
להם שנתגאו .ואותו ילדה  -אמו .אחרי
אבשלום  -כלומר גדלתו אחר תרבות שגדלה
אמו של אבשלום:

 -משלי פרק ד' טו'-כ'

ּ ְפ ָר ֵעה ּו אַ ל ּ ַתעֲ בָ ר בּ וֹ שְׂ טֵ ה ֵמ ָעלָ יו וַ עֲ בוֹ ר:

)טו(
מנהון:

)טו( אריש ולא תעבר עמהון סטי ועבר

)טז( ִּכי לֹא יִ ְׁשנ ּו ִאם לֹא י ֵָרע ּו וְ נִ גְ זְ לָ ה ְׁשנ ָָתם ִאם לֹא י ְַכ ִׁשול ּו }יַכְ ִׁשיל ּו{:

)טז( לא דמכין

עד מה דמבאשין ופרידא שנתהון עד מה דעבדין תקלא:

)יז( ִּכי לָ חֲמ ּו לֶ חֶ ם ֶר ׁ ַשע וְ יֵין ח ֲָמ ִסים יִ ְׁש ּת ּו:

)יז( דמיכלתהון מיכלתא דרשיעי וחמרא דחטופיא

שתין:

יקים ְּכאוֹ ר נֹגַ ּה הוֹ לֵ ְך וָ אוֹ ר ַעד נְ כוֹ ן הַ יּוֹ ם:
וְ אֹ ַרח צַ דִּ ִ

)יח(
דמזהר ואזל נהריה עד מה דתקין יומא:

)יח( וארחא דצדיקי כנהורא
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חק לישראל – פרשת חיי שרה יום א'
דֶּ ֶר ְך ְר ׁ ָש ִעים ָּכאֲ פֵ לָ ה לֹא י ְָדע ּו ַּב ּ ֶמה יִ ָּכ ׁ ֵשל ּו:

)יט(
במנא מתתקלין:

אֲמ ַרי הַ ט אָ זְ נ ֶָך:
)כ( ְּבנִ י ִל ְדבָ ַרי הַ ְק ִׁשיבָ ה לַ ָ

)יט( וארחא דרשיעי חכירא ולא ידעין

)כ( ברי למלי אצית ולמאמרי צלי אודנך:

רש"י
)טו( פרעהו  -בטלהו .שטה מעליו  -סור:
)טז( כי לא ישנו  -אינם יכולין לישן:
)יח( ואורח צדיקים כאור נוגה  -שהולך
ומאיר מעמוד השחר .עד נכון היום  -עד
חצות היום שהוא בירורו של יום:

משנה

)יט( דרך רשעים כאפילה לא ידעו במה
יכשלו  -פתאום יבא להם מכשול ולא ידעו
להזהר ממנו:
)כ( בני לדברי הקשיבה וגו':

 -ברכות פרק ה'

אשוֹ נִ ים הָ י ּו
ֹאש .ח ֲִס ִידים הָ ִר ׁ
)א( אֵ ין עוֹ ְמ ִדין ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל אֶ ָּלא ִמ ּתוֹ ְך כּ ֹבֶ ד ר ׁ
ׁשוֹ ִהים ׁ ָש ָעה אַ חַ ת ו ִּמ ְת ּ ַפ ְ ּל ִליםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ְּיכַ ְּונ ּו אֶ ת ִל ָּבם לַ ּ ָמקוֹ ם .א ֲִפלּ ּו הַ ּ ֶמלֶ ְך
ׁשוֹ אֵ ל ִּב ְׁשלוֹ מוֹ  ,לֹא יְ ִׁשיבֶ נּ ּו .וַ א ֲִפלּ ּו נָחָ ׁש ָּכרו ְּך ַעל עֲ קֵ בוֹ  ,לֹא י ְַפ ִסיק:
רע"ב ) -א( מתוך כובד ראש  -הכנעה
ומורא דכתיב )תהלים ב( עבדו את ה' ביראה,
ועבודה זו תפלה היא :שוהים שעה אחת -
במקום שבאו להתפלל :אפילו המלך שואל
בשלומו  -ודוקא מלך ישראל ,אבל מלך

עכו"ם פוסק ,שלא יהרגנו :אפילו נחש כרוך
על עקבו  -דוקא נחש ,שרוב פעמים אינו
נושך ,אבל עקרב ,או אפעה ,מן הדברים
שודאי נושכים וממיתים ,פוסק:

אֲלין הַ ְּג ׁ ָש ִמים ְּב ִב ְר ַּכת
ירין ְּגבוּרוֹ ת ְּג ׁ ָש ִמים ִּב ְת ִחיַּת הַ ּ ֵמ ִתים ,וְ ׁשוֹ ִ
)ב( ַמזְ ִּכ ִ
יעית
הַ ּ ׁ ָשנִ ים ,וְ הַ ְבדָּ לָ ה ְּבחוֹ נֵן הַ דַּ ַעתַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ מֵ ר ,אוֹ ְמ ָרהּ ְּב ָרכָ ה ְר ִב ִ
יעזֶר אוֹ ֵמרַּ ,בהוֹ ָדאָ ה:
ִּב ְפנֵי ַעצְ ָמ ּהַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
רע"ב ) -ב( מזכירין גבורות גשמים -
משיב הרוח ,שאינו לשון בקשה אלא לשון
הזכרה ושבח .ומפני שהגשמים אחת
מגבורותיו של הקדוש ברוך הוא ,דכתיב )איוב
ה( עושה גדולות עד אין חקר הנותן מטר על
פני ארץ ,משום הכי קרי להו גבורות גשמים:
ושאלה  -ותן טל ומטר ,לשון בקשה :בברכת

השנים  -מתוך שהן פרנסה ,קבעו שאלתן
בברכת פרנסה :והבדלה  -במוצאי שבת:
בחונן הדעת  -שהיא ברכה ראשונה של חול.
ובירושלמי אמרו ,מפני מה תקנו הבדלה
בחונן הדעת ,שאם אין דעה ,הבדלה מנין .וכן
הלכה:

ֲמ ָ
יך ,וְ ַעל טוֹ ב יִ זָּכֵ ר ְׁש ֶמ ָך ,מוֹ ִדים מוֹ ִדים,
)ג( הָ אוֹ ֵמר ַעל קַ ן צִ ּפוֹ ר י ִַּגיע ּו ַרח ֶ
ְמ ׁ ַש ְּת ִקין אוֹ תוֹ  .הָ עוֹ בֵ ר ִל ְפנֵי הַ ּ ֵתבָ ה וְ טָ ָעה ,יַעֲ בֹר אַ חֵ ר ּ ַת ְח ּ ָתיו ,וְ לֹא יְ הֵ א סַ ְרבָ ן
ְּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעהִ .מ ּנַיִ ן הוּא ַמ ְת ִחילִ ,מ ְּת ִח ַּלת הַ ְּב ָרכָ ה ׁ ֶש ּ ָט ָעה בָ ּה:
רע"ב ) -ג( על קן צפור יגיעו רחמיך -
כמו שהגיעו רחמיך על קן צפור וגזרת לא
תקח האם על הבנים ,כן חוס ורחם עלינו:
משתקין אותו  -שעושה מדותיו של הקב"ה
רחמים ,והן אינן אלא גזרות מלך על עבדיו:

על טוב יזכר שמך  -משמע על טובתך נודה
לך ,ועל הרע לא נודה .והרי אנו חייבין לברך
על הרעה כשם שמברכין על הטובה :מודים
מודים  -דמחזי כמקבל עליו שתי אלוהות.
ומפרש בירושלמי ,הדא דתימא בצבור ,אבל
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חק לישראל – פרשת חיי שרה יום א'
ביחיד תחנונים הם :ולא יהא סרבן באותה
שעה  -כדרך שאר יורדים לפני התיבה שצריך
לסרב פעם ראשונה ,אבל זה לא יסרב

כשאומרים לו לך רד ,לפי שגנאי הוא שתהא
התפלה מופסקת כל כך:

)ד( הָ עוֹ בֵ ר ִל ְפנֵי הַ ּ ֵתבָ ה ,לֹא יַעֲ נֶה אַ חַ ר הַ כּ ֹהֲנִ ים אָ ֵמןִ ,מ ּ ְפנֵי הַ ּ ֵטרוּף .וְ ִאם אֵ ין
ׁ ָשם כּ ֹהֵ ן אֶ ָּלא הוּא ,לֹא יִ שּׂ ָ א אֶ ת ַּכ ּ ָפיו .וְ ִאם הַ ְבטָ חָ תוֹ ׁ ֶשהוּא נוֹ ֵ ׂשא אֶ ת ַּכ ּ ָפיו
וְ חוֹ זֵר ִל ְת ִפ ָּלתוֹ ַ ,ר ּ ׁ ַשאי:
רע"ב ) -ד( לא יענה אחר הכהנים אמן -
בסוף כל ברכה ,כמו ששאר צבור עונים :מפני
הטירוף  -שלא תטרוף דעתו ויטעה ,לפי
ששליח צבור הוא צריך להתחיל ברכה שניה,
ולהקרות להן מלה במלה ,ואם יענה אמן ,לא
יוכל לכוין ולחזור לתפלתו מהר ולהתחיל

הברכה שראוי שיתחיל :לא ישא את כפיו -
שמא לא יוכל לכוין ולחזור לתפלתו להתחיל
שים שלום ,שתהא דעתו מטורפת מאימתא
דצבורא :ואם הבטחתו  -כלומר אם בטוח
הוא שלא תהא דעתו מטורפת מאימת הצבור:

ימן ַרע ְל ׁשוֹ ְלחָ יו,
ימן ַרע לוֹ  .וְ ִאם ְׁש ִליחַ צִ בּ וּר הוּאִ ,ס ָ
)ה( הַ ּ ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל וְ ָט ָעהִ ,ס ָ
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ ְׁשלוּחוֹ ֶשל אָ ָדם ְּכמוֹ תוֹ  .אָ ְמר ּו ָעלָ יו ַעל ַר ִּבי חֲנִ ינָא בֶ ן דּ וֹ סָ אֶ ׁ ,שהָ יָה
ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל ַעל הַ חוֹ ִלים וְ אוֹ ֵמר ,זֶה חַ י וְ זֶה ֵמת .אָ ְמר ּו לוֹ ִ ,מ ּנַיִ ן אַ ּ ָתה יוֹ ֵד ַע .אָ ַמר
לָ הֶ םִ ,אם ְׁשגו ָּרה ְתפִ ָּל ִתי ְּב ִפי ,יוֹ ֵד ַע אֲ נִ י ׁ ֶשהוּא ְמקֻ ָּבל וְ ִאם לָ או ,יוֹ ֵד ַע אֲנִ י
ׁ ֶשהוּא ְמט ָֹרף:
רע"ב ) -ה( אם שגורה תפלתי  -סדורה
בפי במרוצה ואיני נכשל בה :שהוא מטורף -
שהחולה מטורף כמו אך טרוף טורף
)בראשית מד( פירוש אחר ,לשון טורפים לו

גמרא

 -ברכות

תפלתו בפניו )בגמרא ה ,(:כלומר ,התפלה
שהתפללו עליו מטורפת וטרודה ממנו ואינה
מקובלת:

דף לד' ע"ב

תנו רבנן מעשה שחלה בנו של רבן גמליאל שגר שני תלמידי חכמים אצל
רבי חנינא בן דוסא לבקש עליו רחמים כיון שראה אותם עלה לעלייה
ובקש עליו רחמים בירידתו אמר להם לכו שחלצתו חמה אמרו לו וכי
נביא אתה אמר להן לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי אלא כך מקובלני אם
שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל ואם לאו יודע אני שהוא מטורף
ישבו וכתבו וכוונו אותה שעה וכשבאו אצל רבן גמליאל אמר להן
העבודה לא חסרתם ולא הותרתם אלא כך היה מעשה באותה שעה חלצתו
חמה ושאל לנו מים לשתות ושוב מעשה ברבי חנינא בן דוסא שהלך
ללמוד תורה אצל רבי יוחנן בן זכאי וחלה בנו של רבי יוחנן בן זכאי אמר
לו חנינא בני בקש עליו רחמים ויחיה הניח ראשו בין ברכיו ובקש עליו
רחמים וחיה אמר רבי יוחנן בן זכאי אלמלי הטיח בן זכאי את ראשו בין
ברכיו כל היום כולו לא היו משגיחים עליו אמרה לו אשתו וכי חנינא
גדול ממך אמר לה לאו אלא הוא דומה כעבד לפני המלך ואני דומה כשר
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חק לישראל – פרשת חיי שרה יום א'
לפני המלך :ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אל יתפלל אדם אלא
בבית שיש שם חלונות שנאמר וכוין פתיחן ליה בעליתה )לקבל( ]נגד[
ירושלם אמר רב כהנא חציף עלי מאן דמצלי בבקתא ואמר רב כהנא חציף
עלי מאן דמפרש חטאיה שנאמר אשרי נשוי פשע כסוי חטאה:
רש"י על הגמרא
חלצתו חמה  -שלפתו ,ניטלה מגופו החמה,
הוא החולי הקודחו ,חלצתו לשון חלץ מהם:
לא חסרתם  -שעה :כעבד  -בן בית ,נכנס
ויוצא שלא ברשות :כשר לפני המלך  -שאינו

זוהר

רגיל לבא לפניו :חלונות  -שגורמין לו שיכוין
לבו ,שהוא מסתכל כלפי שמים ולבו נכנע:
דמצלי בבקתא  -בבקעה ,שכשהוא במקום
צניעות חלה עליו אימת מלך ,ולבו נשבר:

– חיי שרה דף קכט' ע"א

וְ אַ ְב ָרהָ ם זָקֵ ן ָּבא ַּביּ ִָמים וַ יְ ָי ּ ֵב ַר ְך אֶ ת אַ בְ ָרהָ ם ַּבכּ ֹלַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה ּ ָפ ַתח
אַ ְׁש ֵרי ִּת ְבחַ ר ו ְּתקָ ֵרב יִ ְׁשכּ ֹן חֲצֵ ֶר ָ
יך ,הַ אי ְק ָרא ִא ְּת ָמר ,אֲבָ ל ז ַָּכאָ ה הוּא ַּבר נ ָׁש
דְּ אוֹ ְרחוֹ י ִא ְת ַּכ ְׁש ָרן קַ ּ ֵמי קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה
יה ְלקָ ָרבָ א לֵ ּ
יך הוּא וְ ִאיה ּו ִא ְת ָר ֵעי ֵּב ּ
יה:
ְלגַ ּ ֵב ּ
יה דִּ ילֵ יהּ הֲוָ ה ָּכל יוֹ מוֹ י ְּבהַ אי ,וְ לָ א
יה וְ ִתאו ְּב ּ ֵת ּ
ּ ָתא ֲחזֵי ,אַ ְב ָרהָ ם ִא ְת ְק ִריב ְלגַ ֵּב ּ
יה ְּבכָ ל
ִא ְת ְק ִריב אַ ְב ָרהָ ם ְּביוֹ ָמא חָ ָדא אוֹ ְּבזִ ְמנָא חָ ָדא ,אֶ ָּלא עוֹ בָ דוֹ י ְק ִריב ּו לֵ ּ
יוֹ מוֹ י ִמדַּ ְר ָּגא ְל ַד ְר ָּגאַ ,עד דְּ ִא ְס ּ ַתלַ ק ְּב ַד ְרגּ וֹ י:
ַּכד ֲהוָ ה ִסיב וְ ָעאל ְּב ַד ְר ִּגין ִע ָּל ִאין ְּכ ְדקָ א חָ זֵי דִּ ְכ ִתיב וְ אַ ְב ָרהָ ם ָזקֵ ן ,ו ְּכ ֵדין ָּבא
ימנו ָּתא .וַ יְ ָי ּ ֵב ַר ְך
יעאן ְּב ָרזָא ִד ְמהֵ ְ
ַּביּ ִָמים ְּב ִאינוּן יוֹ ִמין ִע ָּל ִאין ְּב ִאינוּן יוֹ ִמין יְ ִד ָ
אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם ַּבכּ ֹל .דְּ ִמ ּ ַת ּ ָמן נ ְָפ ִקין ָּכל ִּב ְרכָ אן וְ כָ ל ִטיב ּו:
אריהוֹ ן דִּ ְת ׁשוּבָ ה דְּ הָ א ְּב ׁ ַש ְע ּ ָתא חָ ָדא ְּביוֹ ָמא חָ ָדא ְּב ִרגְ ָעא חָ ָדא
ַז ָּכ ִאין ִאינוּן ָמ ֵ
ְ
יבין ְלגַ ּ ֵבי קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּאַ ,מה דְּ לָ א הֲ וָ ה הָ ִכי אֲ ִפילּ ּו
)דף קכט ע"ב( ְק ֵר ִ
ְ
יקים ְּגמו ִּרים דְּ ִא ְת ְק ִריב ּו ַּג ּ ֵבי קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ְּבכַ ּ ָמה ְׁשנִ ין .אַ ְב ָרהָ ם לָ א
ְלצַ דִּ ִ
תיב )מלכים
ָעאל ְּב ִאינוּן יוֹ ִמין ִע ָּל ִאין ַעד דְּ הֲוָ ה ִסיב ְּכ ָמה ְד ִא ְּת ָמר .וְ כֵ ן דָּ וִ ד דִּ ְכ ִ
יה דִּ ְת ׁשוּבָ ה ִמיָּד ָעאל וְ ִא ְתדָּ ַּבק
אר ּ
א א( וְ הַ ּ ֶמלֶ ְך דָּ וִ ד זָקֵ ן ָּבא ַּביּ ִָמים .אֲבָ ל ָמ ִ
יה ְּבקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא:
ּ ֵב ּ
יהְּ ,בהַ הוּא ַע ְל ָמא,
ימי ּ ֵב ּ
אריהוֹ ן דִּ ְת ׁשוּבָ ה קָ יְ ֵ
אֲתר דְּ ָמ ֵ
ַ
ַר ִּבי יוֹ סֵ י אָ ַמר ּ ָתנִ ינָן
יבין ְל ַמ ְל ָּכא י ִַּתיר
יהְּ ,בגִ ין דְּ ִאינוּן ְק ֵר ִ
ימא ּ ֵב ּ
יקים ְּגמו ִּרים לֵ ית לוֹ ן ְר ׁש ּו ְלקָ יְ ָ
צַ דִּ ִ
ִמ ּ ֻכ ְ ּלה ּו ,וְ ִאינוּן ָמ ְׁשכֵ י עֲ לַ יְ יה ּו ִּב ְרעו ָּתא ְד ִל ָּבא י ִַּתיר ו ְּבחֵ ילָ א סַ גְ יָא ְל ִא ְת ְק ָרבָ א
ְל ַמ ְל ָּכא:
ְ
ּ ָתא ֲחזֵיַּ ,כ ּ ָמה אַ ְת ִרין ְמתוּקָ נִ ין לֵ יהּ ְלקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ְּבהַ הוּא ַע ְל ָמא,
יה:
יה ְּכ ְדקָ א חָ זֵי לֵ ּ
יקיםָּ .כל חַ ד וְ חַ ד ְלפוּם דַּ ְר ּ ֵג ּ
ו ְּבכֻ ְ ּלה ּו ּ ֵבי מוֹ ְתבֵ י לוֹ ן לַ ַ ּצדִּ ִ
)תהלים סה(
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חק לישראל – פרשת חיי שרה יום א'
יך ,דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ְּכ ִתיב) ,תהלים סה( אַ ְׁש ֵרי ִּתבְ חַ ר ו ְּתקָ ֵרב יִ ְׁשכּ ֹן חֲצֵ ֶר ָ
יך הוּא קָ ִריב
נְתיהוֹ ן
יה דְּ סָ ְל ִקין ִאינוּן נִ ְׁש ָמ ִתין ִמ ּ ַת ּ ָתא ְל ֵעילָ א ו ְּל ִא ְתאַ ח ֲָדא ְּבאַ ְחסַ ּ ֵ
לוֹ ן ְלגַ ּ ֵב ּ
ָ
דְּ ִא ְת ּ ַת ְקנָן ְלה ּו .יִ ְׁשכּ ֹן חֲצֵ ֶריךִ ,א ֵּלין אַ ְת ִרין וְ ַד ְר ִּגין ְלבַ ר ,ו ַּמאן ִאינוּןְּ ,כ ָמא ְדאַ ְּת
אָ ֵמר )זכריה ג( וְ נ ַָת ִּתי ְל ָך ַמ ְה ְל ִכים ּ ֵבין הָ עוֹ ְמ ִדים הָ אֵ ֶּלה .וְ הַ אי הוּא דַּ ְר ָּגא ּ ֵבין
ישין ִע ָּל ִאין:
קַ דִּ ִׁ
ארי ַע ְל ָמא ְּכ ִאינוּן ַמ ְלאָ ִכין וְ ָע ְב ִדין
ו ַּמאן דְּ ז ַָּכ ִאין ְל ַד ְר ָּגא ָדאִ ,אינוּן ְׁש ִליחָ ן דְּ ָמ ֵ
אריהוֹ ןְּ ,בגִ ין דְּ ִא ֵּלין )אתקדשו( ּ ָת ִדיר ִּב ְקדו ּ ׁ ָּשה
ְׁש ִליחו ָּתא ּ ָת ִדיר ִּב ְרעו ָּתא דְּ ָמ ִ
וְ לָ א ִא ְס ּ ָתאֲ ב ּו:
ְ
גַ וְ ונָא ָדאַ ,מאן דְּ ִא ְס ּ ָתאַ ב ְּבהַ אי ַע ְל ָמא ִאיה ּו ָמ ִׁשיך עֲ לֵ יהּ רוּחַ ְמסָ אָ ב ,וְ כַ ד
יה ּ ֵבין ִאינוּן ְמסָ א ֲִבין וְ ִא ֵּלין ִאינוּן
ֵיה ְמסָ אֲ ִבין לֵ יהּ ו ְּמדוֹ ֵר ּ
יה ִמ ּנ ּ
נָפַ ק נִ ְׁש ָמ ֵת ּ
ְ
יה
יה ְּבהַ אי ַע ְל ָמא הָ ִכי הוּא ְמדוֹ ֵר ּ
יקין דְּ ַע ְל ָמאְּ .כ ָמה ְד ִא ְת ְמ ׁ ַשך ַּבר נ ָׁש ַּג ְר ֵמ ּ
ַמ ִּז ִ
ְ
וְ ִא ְת ְמ ׁ ַשך ְּבהַ הוּא ַע ְל ָמא )נט ואינון רוחי מסאבי מסאבין ליה ואעלין ליה לגיהנם:(.
יה
ּ ָתא ֲחזֵי ַמאן דְּ ִא ְתקַ דַּ ׁש וְ נ ִָטיר ַּג ְר ֵמיהּ ְּבהַ אי ַע ְל ָמא דְּ לָ א ִא ְס ּ ָתאַ בְ .מדוֹ ֵר ּ
ישין )דף קל ע"א( ִע ָּל ִאין וְ ָע ְב ִדין ְׁש ִליחו ָּתא ּ ָת ִדיר,
ְּבהַ הוּא ַע ְל ָמא ּ ֵבין ִאינוּן קַ דִּ ִׁ
ימי ַּבחָ צֵ ר ְּכ ָמא ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,שמות כז( אֵ ת חֲצַ ר הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן:
וְ ִא ֵּלין קָ יְ ֵ
הלכה – הרמב"ם הלכות יסודי העבודה פרק ה'
)א( כל בית ישראל מצווין על קדוש השם הגדול הזה שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל
ומוזהרין שלא לחללו שנאמר ולא תחללו את שם קדשי כיצד כשיעמוד עובד כוכבים
ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה או יהרגנו יעבור ואל
יהרג שנאמר במצות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם וחי בהם ולא שימות בהם ואם
מת ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו:
)ב( במה דברים אמורים בשאר מצות חוץ מעבודת כוכבים וגלוי עריות ושפיכת דמים
אבל שלש עבירות אלו אם יאמר לו עבור על אחת מהן או תהרג יהרג ואל יעבור
במה דברים אמורים בזמן שהעובד כוכבים מתכוין להנאת עצמו כגון שאנסו לבנות לו
ביתו בשבת או לבשל לו תבשילו או אנס אשה לבועלה וכיוצא בזה אבל אם נתכוין
להעבירו על המצות בלבד אם היה בינו לבין עצמו ואין שם עשרה מישראל יעבור
ואל יהרג ואם אנסו להעבירו בעשרה מישראל יהרג ואל יעבור ואפילו לא נתכוין
להעבירו אלא על מצוה משאר מצות בלבד:
)ג( וכל הדברים האלו שלא בשעת הגזרה אבל בשעת הגזרה והוא שיעמוד מלך רשע
כנבוכדנצר וחביריו ויגזור גזרה על ישראל לבטל דתם או מצוה מן המצות יהרג ואל
יעבור אפילו על אחת משאר מצות בין נאנס בתוך עשרה בין נאנס בינו לבין עובדי
כוכבים:
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