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חק לישראל – פרשת וירא יום א'
תורה -

בראשית פרק יח'

ישב ּ ֶפ ַתח הָ אֹ הֶ ל ְּכחֹם הַ יּוֹ ם) :א( וַ יּ ֵָרא
)א( וַ יּ ֵָרא אֵ לָ יו יְ הֹוָ ה ְּבאֵ לֹנֵי ַמ ְמ ֵרא וְ הוּא ׁ ֵ
יה יְ ָי ְּב ֵמ ְׁש ֵרי ַמ ְמ ֵרא
ישב ּ ֶפ ַתח הָ אֹ הֶ ל ְּכחֹם הַ יּוֹ ם) :א( וְ ִא ְת ְּג ִלי לֵ ּ
אֵ לָ יו יְ הֹוָ ה ְ ּבאֵ לֹנֵי ַמ ְמ ֵרא וְ הוּא ׁ ֵ
ָתב ִּב ְת ַרע ַמ ְׁש ְּכנָא ְּכ ֵמיחַ ם יוֹ ָמא:
וְ ה ּוא י ֵ

אתם
לשה אֲ נ ִָׁשים נִ ָ ּצ ִבים ָעלָ יו וַ יּ ְַרא וַ יּ ָָרץ ִל ְק ָר ָ
)ב( וַ ִּישּׂ ָ א ֵעינָיו וַ יּ ְַרא וְ ִה ּנֵה ְׁש ׁ ָ
לשה ֲאנ ִָׁשים נִ ָ ּצ ִבים ָעלָ יו
ִמ ּ ֶפ ַתח הָ אֹ הֶ ל וַ ִּי ְׁש ּ ַתח ּו אָ ְרצָ ה) :ב( וַ ִּישּׂ ָ א ֵעינָיו וַ ַּי ְרא וְ ִה ּנֵה ְׁש ׁ ָ
אתם ִמ ּ ֶפ ַתח הָ אֹ הֶ ל וַ ִּי ְׁש ּ ַתח ּו אָ ְרצָ ה) :ב( וּזְ קַ ף ֵעינוֹ ִהי וַ ֲחזָא וְ הָ א ְּתלָ ָתא ג ְֻב ִרין )נ"י,
וַ ַּי ְרא וַ ָּי ָרץ ִל ְק ָר ָ
גַ ְב ִרין( קָ יְ ִמין ִע ָּלווֹ ִהי וַ ֲחזָא ו ְּרהַ ט ְלקַ דָּ מו ְּתהוֹ ן ִמ ְּת ַרע ַמ ְׁש ְּכנָא ו ְּסגִ יד ַעל אַ ְר ָעא:

אתי חֵ ן ְּב ֵעינ ָ
ֶיך אַ ל נָא ַתעֲ בֹר ֵ
ֹאמר ֲא ֹדנָי ִאם נָא ָמצָ ִ
)ג( וַ יּ ַ
ֹאמר
מ ַעל ַע ְבדֶּ ָך) :ג( וַ יּ ַ
ָ
ָ
מ ַעל ַע ְבדֶּ ך) :ג( וַ אֲ ָמר יְ ָי ִאם ְּכ ַען אַ ְׁש ָּכ ִחית ַרח ֲִמין
אתי חֵ ן ְ ּב ֵעינֶיך אַ ל נָא ַתעֲ בֹר ֵ
ֲא ֹדנָי ִאם נָא ָמצָ ִ
קֳד ָמ ְך )נ"יְּ ,בעֵ ינ ְ
ָיך( לָ א ְכ ַען ְּת ִע ַּבר ֵמ ַעל ַע ְבדָּ ְך:
ָ

)ד( י ַֻּקח נָא ְמ ַעט ַמיִ ם וְ ַרחֲצ ּו ַרגְ לֵ יכֶ ם וְ ִה ּ ׁ ָ
שעֲ נ ּו ּ ַתחַ ת הָ ֵעץ) :ד( י ַֻּקח נָא ְמ ַעט ַמיִ ם
שעֲ נ ּו ּ ַתחַ ת הָ ֵעץ) :ד( יִ ְּסבוּן ְּכ ַען זְ ֵעיר ַמ ּיָא וְ אַ ְסח ּו ַרגְ לֵ יכוֹ ן וְ ִא ְס ְּת ִמיכ ּו ְּתחוֹ ת ִאילָ נָא:
וְ ַרחֲצ ּו ַרגְ לֵ יכֶ ם וְ ִה ּ ׁ ָ
)ה( וְ אֶ ְקחָ ה פַ ת לֶ חֶ ם וְ סַ עֲ ד ּו ִל ְּבכֶ ם אַ חַ ר ּ ַתעֲ בֹר ּו ִּכי ַעל ּ ֵכן עֲ בַ ְר ּ ֶתם ַעל ַעבְ דְּ כֶ ם
ֹאמר ּו ּ ֵכן ּ ַתעֲ ֶ ׂשה ַּכ ׁ ֶ
וַ יּ ְ
אֲשר דִּ ַּב ְר ּ ָת) :ה( וְ אֶ ְקחָ ה פַ ת לֶ חֶ ם וְ סַ עֲ ד ּו ִל ְ ּבכֶ ם אַ חַ ר ּ ַתעֲ בֹר ּו ִּכי
שר דִּ ַּב ְר ּ ָת) :ה( וְ אֶ ּ ַסב ּ ִפ ּ ָתא ְדלַ ְח ָמא ו ְּס ִעיד ּו
שה ַּכאֲ ׁ ֶ
ֹאמר ּו ּ ֵכן ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ַעל ּ ֵכן עֲ בַ ְר ּ ֶתם ַעל ַע ְבדְּ כֶ ם וַ יּ ְ
אֲמר ּו ּ ֵכן ּ ַת ְע ּ ֵביד ְּכ ָמא דִּ י ַמ ּ ֵל ְל ּ ָתא:
אֲרי ַעל ּ ֵכן עֲ בַ ְר ּתוּן ַעל ַע ְבדְּ כוֹ ן וַ ָ
ִל ְּבכוֹ ן ָּב ַתר ּ ֵכן ּ ַתעֲ בָ רוּן ֵ

לש ְס ִאים קֶ ַמח סֹלֶ ת לו ִּׁשי
ֹאמר ַמהֲ ִרי ְׁש ׁ
ש ָרה וַ יּ ֶ
)ו( וַ יְ ַמהֵ ר אַ בְ ָרהָ ם הָ אֹ הֱלָ ה אֶ ל ָ ׂ
לש ְס ִאים קֶ ַמח סֹלֶ ת
ֹאמר ַמהֲ ִרי ְׁש ׁ
ש ָרה וַ יּ ֶ
וַ עֲ שִׂ י עֻ גוֹ ת) :ו( וַ יְ ַמהֵ ר אַ ְב ָרהָ ם הָ אֹ הֱלָ ה אֶ ל ָ ׂ
לו ִּׁשי וַ עֲ שִׂ י עֻ גוֹ ת:

)ו( וְ אוֹ ִחי אַ ְב ָרהָ ם ְל ַמ ְׁש ְּכנָא ְלוַ ת ָ ׂש ָרה וַ אֲ ַמר אוֹ חָ א ְּתלָ ת ְס ִאין ִק ְמחָ א ְדסָ ְל ּ ָתא לו ִּׁשי

וְ ִע ִב ִידי גְ ִריצָ ן:

רש"י
)א( וירא אליו  -לבקר את החולה )ב"מ פו(
אמר רבי חמא בר חנינא יום שלישי למילתו
היה ובא הקב"ה ושאל בשלומו :באלוני
ממרא  -הוא שנתן לו עצה על המילה לפיכך
נגלה עליו בחלקו )ב"ר( :ישב ) -ב"ר( ישב
כתיב בקש לעמוד אמר לו הקב"ה שב ואני
אעמוד ואתה סימן לבניך שעתיד אני להתיצב
בעדת הדיינין והן יושבין שנא' )תהלים פב(
אלהים נצב בעדת אל :פתח האהל  -לראות
אם יש עובר ושב ויכניסם בביתו :כחום היום
 )ב"מ פו( הוציא הקב"ה חמה מנרתיקהשלא להטריחו באורחים ולפי שראהו מצטער
שלא היו אורחים באים הביא המלאכים עליו
בדמות אנשים:
)ב( והנה שלשה אנשים  -אחד לבשר את
שרה ואחד להפוך את סדום ואחד לרפאות

את אברהם שאין מלאך אחד עושה שתי
שליחות )ב"ר( .תדע לך שכן כל הפרשה הוא
מזכירן בלשון רבים ויאכלו ויאמרו אליו
ובבשורה נאמר ויאמר שוב אשוב אליך
ובהפיכת סדום הוא אומר כי לא אוכל
לעשות דבר לבלתי הפכי )ב"ר( ורפאל שרפא
את אברהם הלך משם להציל את לוט הוא
שנאמר ויהי כהוציאם אותם החוצה ויאמר
המלט על נפשך למדת שהאחד היה מציל:
נצבים עליו  -לפניו כמו )במדבר ב( ועליו
מטה מנשה .אבל לשון נקיה הוא כלפי
המלאכים :וירא  -מהו וירא וירא ב' פעמים
הראשון כמשמעו והשני לשון הבנה נסתכל
שהיו נצבים במקום אחד והבין שלא היו
רוצים להטריחו ואע"פ שיודעים היו שיצא
לקראתם עמדו במקומם לכבודו ולהראותו
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חק לישראל – פרשת וירא יום א'
שלא רצו להטריחו וקדם הוא ורץ לקראתם
)כך הגירסא ברש"י ישן( .בבבא מציעא )שם(
כתיב נצבים עליו וכתיב וירץ לקראתם כד
חזיוהו דהוה שרי ואסר פירשו ממנו מיד וירץ
לקראתם:
)ג( ויאמר אדני אם נא וגו'  -לגדול שבהם
אמר וקראם כולם אדונים ולגדול אמר אל נא
תעבור וכיון שלא יעבור הוא יעמדו חבריו
עמו ובלשון זה הוא חול )שבועות לה( ד"א
קודש הוא והיה אומר להקב"ה להמתין לו עד
שירוץ ויכניס את האורחים ואע"פ שכתוב
אחר וירץ לקראתם האמירה קודם לכן היתה
ודרך המקראות לדבר כן כמו שפירשתי אצל
לא ידון רוחי באדם שנכתב אחר ויולד נח
וא"א לומר אלא א"כ קודם גזירת ק"כ שנה
ושתי הלשונות בב"ר:
)ד( יקח נא  -ע"י שליח והקב"ה שלם לבניו
ע"י שליח שנאמר )במדבר כ( וירם משה את
ידו ויך את הסלע :ורחצו רגליכם  -כסבור
שהם ערביים שמשתחוים לאבק רגליהם
והקפיד שלא להכניס ע"א לביתו )ב"מ פו(.

נביא

אבל לוט שלא הקפיד הקדים לינה לרחיצה
שנאמר ולינו ורחצו רגליכם :תחת העץ -
תחת האילן:
)ה( וסעדו לבכם  -בתורה בנביאים
ובכתובים מצינו דפתא סעדתא דליבא.
בתורה סעדו לבכם .בנביאים )שופטים יט(
סעד לבך פת לחם .בכתובים )תהלים קד(
ולחם לבב אנוש יסעד .א"ר חמא לבבכם אין
כתיב כאן אלא לבכם מגיד שאין יצה"ר שולט
במלאכים )ב"ר( :אחר תעבורו  -אחר כן
תלכו :כי על כן עברתם  -כי הדבר הזה אני
מבקש מכם מאחר שעברתם עלי לכבודי :כי
על כן  -כמו על אשר וכן כל כי על כן
שבמקרא )לקמן יט( כי על כן באו בצל קורתי
)לקמן לג( כי על כן ראיתי פניך )שם לח( כי
על כן לא נתתיה )במדבר י( כי על כן ידעת
חנותנו:
)ו( קמח סלת  -סלת לעוגות קמח לעמילן
של טבחים לכסות את הקדרה ולשאוב את
הזוהמא:

– מלכים ב' ד' א'-ו'

ישי ֵמת
ישע לֵ אמֹר ַע ְבדְּ ָך ִא ִׁ
יאים צָ עֲ קָ ה אֶ ל א ֱִל ׁ ָ
)א( וְ ִא ּ ׁ ָשה אַ חַ ת ִמ ְּנ ׁ ֵשי ְבנֵי הַ ְּנ ִב ִ
וְ אַ ּ ָתה י ַָד ְע ּ ָת ִּכי ַעבְ דְּ ָך הָ יָה י ֵָרא אֶ ת יְ הֹוָ ה וְ הַ נּ ׁ ֶֹשה ָּבא לָ קַ חַ ת אֶ ת ְׁשנֵי יְ לָ ַדי לוֹ
לַ עֲ בָ ִדים) :א( ואתתא חדא מנשי תלמידי נבייא מצוחא קדם אלישע למימר עבדך עובדיה בעלי מית
ואת ידעת ארי עבדך הוה דחיל מן קדם יי כד קטלת איזבל ית נבייא דיי דבר מנהון מאה גברין
ואטמרינון חמשין חמשין גברין במערתא והוה יזיף ומוכל להון בדיל דלא לאוכלא יתהון מנכסוהי
דאחאב מן קדם דאינון אונסא וכען רשיא אתא למדבר ית תרין בני ליה לעבדין:

שה ָּל ְך הַ ִּג ִידי ִלי ַמה יּ ֶׁש
ישע ָמה אֶ עֱ ֶ ׂ
)ב( וַ יֹּאמֶ ר אֵ לֶ יהָ א ֱִל ׁ ָ
ְ
מן) :ב( ואמר לה אלישע מה אעביד ליך
ֹאמר אֵ ין ְל ִׁש ְפחָ ְת ָך כֹל ַּב ַּביִ ת ִּכי ִאם אָ סוּך ׁ ָש ֶ
וַ ּת ֶ
לָ ְכי

}לָ ְך{ ַּב ָּביִ ת

חוי לי מא אית ליך בביתא ואמרת לית לאמתך כל מדעם בביתא אלהין מנא דמשחא:

אֲלי לָ ְך ּ ֵכ ִלים ִמן הַ חוּץ ֵמאֵ ת ָּכל
ֹאמר ְל ִכי ׁ ַש ִ
)ג( וַ יּ ֶ
יטי) :ג( ואמר אזילי שאילי ליך מנן מן ברא מן כל שבביכי מנין ריקנין לא תזעירין:
אַ ל ּ ַת ְמ ִע ִ
ְ
ְ
)ד( וּבָ את וְ סָ גַ ְר ְּת הַ דֶּ לֶ ת ַּבעֲ ֵדך וּבְ ַעד ָּבנַיִ ך וְ יָצַ ְק ְּת ַעל ָּכל הַ ּ ֵכ ִלים הָ אֵ ֶּלה
יעי) :ד( ותהכין ותגיפין דשא באפיך ובאפי ברך ותריקין על כל מניא האלין ומנא
וְ הַ ּ ָמלֵ א ּ ַת ִּס ִ
ְׁשכֵ נָיִ ְכי

} ְׁשכֵ נָיִ ְך{ ּ ֵכ ִלים ֵר ִקים

דאתמלי תסלקין:
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)ה( וַ ּ ֵתלֶ ְך ֵמ ִא ּתוֹ וַ ִּת ְסגּ ֹר הַ דֶּ לֶ ת ַּבעֲ ָד ּה ו ְּב ַעד ָּבנֶיהָ הֵ ם ַמ ִּג ִׁשים אֵ לֶ יהָ וְ ִהיא
}מוֹ צָ קֶ ת{) :ה( ואזלת מלותיה ואגפת דשא באפהא ובאפי בנהא אינון מקרבין לה מניא זהיא

מֹיצָ קֶ ת
מריקא

משחא:

ֹאמר אֵ לֶ יהָ
ישה אֵ לַ י עוֹ ד ּ ֶכ ִלי וַ יּ ֶ
ֹאמר אֶ ל ְּבנָהּ הַ ִּג ׁ ָ
)ו( וַ יְ ִהי ִּכ ְמלֹאת הַ ּ ֵכ ִלים וַ ּת ֶ
מן) :ו( והוה כמשלם מניא ואמרת לברה קריב לי עוד מנא ואמר לה
אֵ ין עוֹ ד ּ ֶכ ִלי וַ יַּעֲ מֹד הַ ּ ׁ ָש ֶ
לית עוד מנא ופסק משחא:

רש"י
)א( מנשי בני הנביאים  -אשת עובדיה היתה.
כל בני הנביאים שבמקרא ,תרגומו :תלמידי
נבייא .והנושה  -הוא יהורם בן אחאב ,שהיה
מלווהו ברבית מה שזן את הנביאים בימי
אביו ,במדרש רבי תנחומא .לכך נאמר )לקמן
ט כד( :ויך את יהורם בין זרועיו ,שפשטו
ליטול רבית:
)ב( אסוך שמן  -כדי סיכת שמן ,והאל"ף
בתיבה מן היסוד ,כמו אל"ף של )איוב יג טז(:
ואחותי באזניכם ,והאל"ף של )יחזקאל כא כ(:
אבחת חרב:

כתובים

)ד( וסגרת הדלת  -כבוד הנס הוא לבא
בהצנע .והמלא תסיעי  -מלפניך ,ותתני כלי
אחר במקומו למלאותו ,וצלוחית השמן לא
תזיזי ממקומו ,לפי שהקב"ה עושהו כמעין,
ואין דרך מעין לזוזו ממקומו ,מדרש אגדה
שמעתי:
)ה( הם מגישים אליה  -הכלים:
)ו( ויעמוד השמן  -מלבא עוד ,ומדרש אגדה
)בבראשית רבה לה ג( :הוקיר שער השמן:

 -משלי ג' כד'-כט'

ִאם ִּת ְׁש ַּכב לֹא ִת ְפחָ ד וְ ׁ ָשכַ ְב ּ ָת וְ ָע ְרבָ ה ְׁשנ ֶָת ָך:

)כד(
ותשכב ותבסם שנתך:

)כד( אם תשכוב ותדמוך לא תדחל

ירא ִמ ּ ַפחַ ד ּ ִפ ְתאֹ ם ו ִּמ ּ ׁשֹאַ ת ְר ׁ ָש ִעים ִּכי ָתבֹא:
אַ ל ִּת ָ

)כה(
שליא ומן חיסא דרשיעי כד ייתי:

ִּכי יְ הֹוָ ה יִ ְהיֶה ְב ִכ ְסלֶ ָך וְ ׁ ָש ַמר ַרגְ ְל ָך ִמ ָּלכֶ ד:

)כו(
ולא תתציד:

)כו( מטול דאלהא יהי בסעדך וינטר רגלך

}י ְָד ָך{ לַ עֲ שׂ וֹ ת:

)כז( לא תתכלי למעבד

לֵ ְך וָ ׁשוּב ו ָּמחָ ר אֶ ּ ֵתן וְ י ֵׁש ִא ּ ָת ְך:

)כח( לא תימר לחברך

אַ ל ִּת ְמנַע טוֹ ב ִמ ְּב ָעלָ יו ִּב ְהיוֹ ת ְלאֵ ל

)כז(
שפיר כד אית חילא בידך למעבד:
ֹאמר ְל ֵרעֲ ָיך } ְל ֵרעֲ ך{ָ
)כח( אַ ל ּת ַ

)כה( לא תדחל מן דחליא ומן

י ְָד ָ
יך

אזל ותוב ולמחר אתן ואית גבך:

)כט( אַ ל ּ ַת ֲחר ֹׁש ַעל ֵרעֲ ָך ָר ָעה וְ הוּא יוֹ ׁ ֵשב לָ בֶ טַ ח ִא ּ ָת ְך:

)כט( לא תחשב על חברך בישתא

והוא יתב עמך בשלוה:

רש"י
)כד( ושכבת וערבה שנתך  -ותנעם שנתך
כשתישן שלא תירא מפחד פתאום:
)כה( ומשואת  -כשתבוא על הרשעים:

)כו( כי ה' יהיה בכסלך  -במבטחך ,ד"א
בדברים שאתה כסיל בהן כך מצאתי
בירושלמי:
)כז( אל תמנע טוב מבעליו  -אם ראית
חבירך חפץ להטיב לעניים אל תמנעהו.
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בהיות לאל ידך  -להחדילו ,ד"א אל תמנע
טוב מבעליו ,אל תמנע צדקה מן העני,
בהיות לאל ידך לעשות צדקה שמא יבוא יום
ואין לאל ידך:
)כח( וכן אל תאמר לרעך  -לעני .ויש אתך
 -מה שתתן לו ,ורבותינו פירשו לך ושוב על

משנה

שכר שכיר:
)כט( אל תחרוש על רעך  -אל תחשוב ואינו
זז ממשמעות חרישה מה דרך החורש מכין
מקום לזמן הזריעה אף החושב רעה מכין
מקום תחבולות בלבו איך יעמוד ויעשנה:

 -ברכות פרק ד'

)א( ְּת ִפ ַּלת הַ ּ ׁ ַשחַ רַ ,עד חֲצוֹ תַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרַ ,עד אַ ְר ַּבע ׁ ָשעוֹ תְּ .ת ִפ ַּלת
הַ ּ ִמנְ חָ ה ַעד הָ עֶ ֶרבַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרַ ,עד ּ ְפלַ ג הַ ּ ִמנְ חָ הְּ .ת ִפ ַּלת הָ עֶ ֶרב אֵ ין לָ ּה
ְקבַ ע .וְ ׁ ֶשל מוּסָ ִפין ָּכל הַ יּוֹ םַ ) .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרַ ,עד ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשעוֹ ת(:
רע"ב ) -א( תפלת השחר עד חצות  -שכן
תמיד של שחר קרב עד חצות לרבנן .ולרבי
יהודה אינו קרב אלא עד ארבע שעות ביום.
ועד ארבע שעות ,היינו עד סוף שעה רביעית
שהוא שליש היום ,בזמן שהיום י"ב שעות .וכן
זמנה לעולם עד סוף שליש היום ,לפי אורך
הימים וקטנן ,כדכתבינן לעיל גבי ק"ש.
והלכה כר' יהודה :תפלת המנחה עד הערב
 עד שתחשך :עד פלג המנחה  -זמן מנחהקטנה הוא מתשע שעות ומחצה עד הלילה,
שהם שתי שעות ומחצה .נמצא פלג המנחה,
שהוא חצי שיעור זה ,שעה ורביע .ופסק
ההלכה בזה ,דעבד כמר עבד ודעבד כמר
עבד ,והרוצה לעשות כדברי חכמים ולהתפלל
תפלת המנחה עד הערב יעשה ,ובלבד שלא
יתפלל ערבית בזמן זה ,שכיון שמחשיב אותו

יום לענין שמתפלל בו מנחה ,אינו יכול
להחשיבו לילה ולהתפלל בו ערבית .ואם בא
לעשות כדברי רבי יהודה שלא להתפלל מנחה
אלא עד פלג המנחה ,שהוא שעה ורביע
קודם הלילה ,עושה ,ומשם ואילך יוכל
להתפלל ערבית :אין לה קבע  -זמנה כל
הלילה .והא דתני אין לה קבע ,ולא קתני
זמנה כל הלילה ,לאשמועינן דתפלת ערבית
רשות ,לפי שהיא כנגד הקרבת איברים
ופדרים שקרבים כל הלילה ,והנך רשות נינהו,
שכיון שנזרק הדם נרצה הקרבן ,אף על פי
שנטמאו איברים ופדרים או שאבדו .ומיהו
האידנא קבלוה עליהם כחובה :ושל מוספין
כל היום  -אם אחרה אחר שבע ,יצא ,אבל
נקרא פושע .וכן הלכה:

)ב( ַר ִּבי נְ חוּנְ יָא ּ ֶבן הַ ָּקנָה הָ יָה ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל ִּב ְכנִ יסָ תוֹ ְלבֵ ית הַ ּ ִמ ְד ָר ׁש ו ִּביצִ יאָ תוֹ
ְּת ִפ ָּלה ְקצָ ָרה .אָ ְמר ּו לוֹ ַ ,מה ּ ָמקוֹ ם ִל ְת ִפ ָּלה זוֹ  .אָ ַמר לָ הֶ םִּ ,ב ְכנִ יסָ ִתי אֲ נִי
ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל ׁ ֶשלּ ֹא ֶתא ֱַרע ְּתקָ לָ ה ַעל י ִָדי ,ו ִּביצִ יאָ ִתי אֲ נִ י נוֹ ֵתן הוֹ ָדיָה ַעל חֶ ְל ִקי:
רע"ב ) -ב( מה מקום  -כלומר מה טיבה:
שלא תארע תקלה  -שלא יבוא מכשול על
ידי ,כדמפרש בברייתא ,שלא אכשל בדבר
הלכה וישמחו בי חבירי ,הרי רעה שתבא על
ידי ,שאגרום להם שיענשו :אני נותן הודיה
על חלקי  -מודה על הטובה שחלק לי ,ששם

חלקי מיושבי בית המדרש .ושתי תפלות הללו
בכניסתו לבית המדרש וביציאתו ,חובה על כל
איש ואיש לאמרן ,דהכי אמרינן בברייתא,
בכניסתו מה הוא אומר וביציאתו מהו אומר,
משמע דחובה למימרינהו:

כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

5

חק לישראל – פרשת וירא יום א'
)ג( ַר ָּבן ַּג ְמ ִליאֵ ל אוֹ מֵ רְּ ,בכָ ל יוֹ ם ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל אָ ָדם ְׁשמוֹ נֶה ֶעשְׂ ֵרהַ .ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע
אוֹ ֵמרֵ ,מ ֵעין ְׁשמוֹ נֶה ֶעשְׂ ֵרהַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמרִ ,אם ְׁשגו ָּרה ְת ִפ ָּלתוֹ ְּב ִפיו,
יִ ְת ּ ַפ ֵּלל ְׁשמוֹ נֶה ֶעשְׂ ֵרה וְ ִאם לָ אוֵ ,מעֵ ין ְׁשמוֹ נֶה ֶעשְׂ ֵרה:
רע"ב ) -ג( מעין שמונה עשרה  -אית
דמפרשי בגמרא ,שאומר מכל ברכה וברכה
מן האמצעיות בקוצר וחותם על כל אחת
ואחת .ואית דאמרי ,הביננו ה' אלהינו לדעת
דרכיך ,שהיא ברכה אחת שיש בה מעין כל
הברכות האמצעיות של שמונה עשרה ,וחותם
ברוך אתה ה' שומע תפלה :שגורה בפיו -
שהוא למוד ורגיל בה .והלכה כר' עקיבא,

שמי שאין תפלתו שגורה בפיו או בשעת
הדחק ,מתפלל אדם שלש ראשונות וג'
אחרונות והביננו באמצע שהיא מעין כל
האמצעיות .חוץ מימות הגשמים ,שאינו
מתפלל הביננו ,מפני שצריך לומר שאלה
בברכת השנים ,וחוץ ממוצאי שבתות וימים
טובים ,שצריך לומר הבדלה בחונן הדעת:

יעזֶר אוֹ מֵ ר ,הָ עוֹ ֶׂשה ְת ִפ ָּלתוֹ ְקבַ ע ,אֵ ין ְּת ִפ ָּלתוֹ ּ ַתחֲנוּנִ יםַ .ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע
)ד( ַר ִּבי א ֱִל ֶ
ְ
אוֹ ֵמר ,הַ ְמהַ ֵּלך ִּב ְמקוֹ ם סַ ָּכנָהִ ,מ ְת ּ ַפ ֵּלל ְּת ִפ ָּלה ְקצָ ָרה .אוֹ ֵמר ,הוֹ ׁ ַשע הַ ּ ׁ ֵשם אֶ ת
ַע ּ ְמ ָך אֶ ת ְׁשאֵ ִרית יִ שְׂ ָראֵ לְּ ,בכָ ל ּ ָפ ָר ׁ ַשת הָ ִעבּ וּר יִ ְהי ּו צָ ְרכֵ יהֶ ם ְלפָ נ ָ
ֶיךָּ .ברו ְּך
אַ ּ ָתה ה' ׁשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ָּלה:
רע"ב ) -ד( העושה תפלתו קבע  -שתפלתו
דומה עליו כמשוי .ולשון קבע ,שאומר חוק
קבוע עלי להתפלל וצריך אני לצאת ממנה:
מתפלל תפלה קצרה  -ומה היא תפלה
קצרה ,שאומר הושע ה' את עמך וגו' :בכל
פרשת העבור  -אפילו בשעה שהם פורשים
לעבירה יהיו צרכיהם גלוים לפניך לרחם
עליהם .פרשת ,לשון פרישה .העבור ,של

עבירה .ואין הלכה כרבי יהושע ,אלא התפלה
שמתפללים במקום סכנה היא ,צרכי עמך
מרובים וכו' .ומתפלל אדם אותה כשהוא
מהלך ,ואינו מתפלל לא שלש ראשונות ולא
שלש אחרונות ,וכשיעבור מקום הסכנה
ותתיישב דעתו ,צריך לחזור ולהתפלל תפלה
כתקנה ,אם לא עברה עונתה:

ירדַ ,יחֲזִ יר אֶ ת ּ ָפנָיו ,וְ ִאם
)ה( הָ יָה רוֹ כֵ ב ַעל הַ חֲמוֹ ר ,י ֵֵרד .וְ ִאם אֵ ינוֹ יָכוֹ ל לֵ ֵ
אֵ ינוֹ יָכוֹ ל ְלהַ חֲזִ יר אֶ ת ּ ָפנָיו ,יְ כַ ּוֵן אֶ ת ִלבּ וֹ ְּכנֶגֶד ) ּ ֵבית( ק ֶֹד ׁש הַ ּק ֳָד ִׁשים:
רע"ב ) -ה( היה רוכב על החמור ירד -
אין הלכה כסתם משנה זו ,אלא בין יש לו מי
שיאחוז חמורו בין אין לו מי שיאחוז חמורו
לא ירד ,מפני שאין דעתו מיושבת עליו

כשהוא יורד :יחזיר את פניו  -לצד ירושלים
שנאמר )מלכים א' ח( והתפללו אליך דרך
ארצם :יכוין את לבו כנגד בית קדש הקדשים
 -שנאמר )שם( והתפללו אל המקום הזה:

)ו( הָ יָה יוֹ ׁ ֵשב ַּב ְּס ִפינָה אוֹ בַ ָּקרוֹ ן אוֹ בָ אַ ְסדָּ ה ,יְ כַ ֵ ּון אֶ ת ִלבּ וֹ ְּכ ֶנגֶד ּ ֵבית ק ֶֹדש
הַ ּק ֳָד ִׁשים:
רע"ב ) -ו( באסדא  -עצים הרבה קשורים
ומהודקים יחד ומשיטים אותם בנהר ,ובני

אדם הולכים עליהם ,ובלשון מקרא )דברי
הימים ב ,ב( ,קרויין רפסודות:

)ז( ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן עֲ ז ְַריָה אוֹ ֵמר ,אֵ ין ְּת ִפ ַּלת הַ ּמוּסָ ִפין אֶ ָּלא ְּבחֶ בֶ ר ִעיר .וַ חֲכָ ִמים
אוֹ ְמ ִריםְּ ,בחֶ בֶ ר ִעיר וְ ׁ ֶשלּ ֹא ְבחֶ בֶ ר ִעירַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ִמ ּ ְׁשמוֹ ָּ ,כל ָמקוֹ ם
ׁ ֶשיּ ֵׁש חֶ בֶ ר ִעיר ,הַ יּ ִָחיד ּ ָפטוּר ִמ ְּת ִפ ַּלת הַ ּמוּסָ ִפין:
רע"ב ) -ז( אין תפלת המוספים אלא בחבר
עיר  -בחבורת העיר ,כלומר בצבור ולא
ביחיד :בחבר עיר ושלא בחבר עיר  -בין

בצבור בין ביחיד :רבי יהודה אומר משמו -
של רבי אלעזר בן עזריה .ואיכא בין תנא
קמא לרבי יהודה ,יחיד הדר בעיר שאין שם
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עשרה ,לתנא קמא אליבא דרבי אלעזר דאמר
לא תקנוה אלא בחבר עיר ,יחיד זה פטור,
ולרבי יהודה ,אין יחיד פטור אלא כשהוא

גמרא

 -ברכות

במקום י' ששליח ציבור פוטרו .והלכה
כחכמים:

דף כח' ע"ב

תנו רבנן בכניסתו מהו אומר יהי רצון מלפניך ה' אלהי שלא יארע דבר
תקלה על ידי ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברי ולא אומר על טמא
טהור ולא על טהור טמא ולא יכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהם
ביציאתו מהו אומר מודה אני לפניך ה' אלהי ששמת חלקי מיושבי בית
המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנות שאני משכים והם משכימים אני
משכים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים אני עמל והם עמלים
אני עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר אני רץ והם רצים
אני רץ לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת :תנו רבנן כשחלה רבי
אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו אמרו לו רבינו למדנו אורחות חיים ונזכה
בהן לחיי העולם הבא אמר להם הזהרו בכבוד חבריכם ומנעו בניכם מן
ההגיון והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים וכשאתם מתפללים דעו לפני מי
אתם עומדים ובשביל כך תזכו לחיי העולם הבא:
רש"י על הגמרא
ולא אכשל  -וישמחו חברי על כשלוני ,הרי
רעות שתים ,שיבאו על ידי שאגרום להם
שיענשו :מיושבי קרנות  -חנוונים ,או עמי
הארץ ,שעוסקים בדבר שיחה :מההגיון  -לא

זוהר

תרגילום במקרא יותר מדאי ,משום דמשכא,
לשון אחר משיחת ילדים :דעו לפני מי וכו' -
כדי שתתפללו ביראה ובכוונה:

– וירא דף קב ע"ב

ָשאְּ ,בגִ ין דְּ ִאיה ּו ָטהוֹ ר וְ ִא ְק ֵרי
ַמאי ַט ְע ָמא ִאעֲ סַ ק אַ ְב ָרהָ ם ְל ַד ָּכאָ ה ִל ְבנִ י נ ׁ ָ
ָטהוֹ ר .דִּ ְכ ִתיב) ,איוב יד( ִמי יִ ּ ֵתן ָטהוֹ ר ִמ ּ ָט ֵמא לא אֶ חָ דָ .טהוֹ ר דָּ א אַ ְב ָרהָ ם דְּ נָפַ ק
ִמ ּ ֶת ַרח:
ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אָ ַמר ְּבגִ ין ְל ַת ָּקנָא הַ הוּא דַּ ְר ָּגא דְּ אַ ְב ָרהָ ם ,ו ַּמאן ִאיה ּו ַמיִ "םְ .בגִ ין
ָּכ ְך אַ ְת ִקין ְל ַד ָּכאָ ה ְּבנִ י ָע ְל ָמא ְּב ַמיָא .וּבְ ׁ ַשעֲ ָתא דְּ אַ זְ ִמין לַ ּ ַמ ְלאָ ִכיןֵ ׁ ,שירו ָּתא
דְּ ִמלּ וֹ י ַמה ְּכ ִתיב יוּקַ ח נָא ְמ ַעט ַמיִ םְּ .בגִ ין ְל ִא ְת ּ ַת ְ ּקפָ א ְּבהַ הוּא דַּ ְר ָּגא ְד ַמיִ ין
ָשא ִמכּ ָֹּלאְ .מ ַד ּ ֵכי לוֹ ן ִמ ִּס ְט ָרא
ׁ ָש ָראן ָּב ּה .ו ְּבגִ ינֵי כָ ְך הֲ וָ ה ְמ ַד ּ ֵכי ְלכָ ל ְּבנֵי נ ׁ ָ
דְּ עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ,ו ְּמ ַד ּ ֵכי לוֹ ן ִמ ִּס ְט ָרא דִּ ְמסָ אֳ בָ א ,וְ כַ ּ ָמה דְּ ִאיה ּו ְמ ַד ּ ֵכי ְלגו ְּב ִרין הָ ִכי
ש ָרה ְמ ַד ַּכאת ְלנ ִָׁשין ,וְ ִא ְׁש ּ ַת ָּכח ּו ּ ֻכ ְלה ּו דְּ אַ ְתיָין ְלגַ ַּביְ יה ּו דָּ ְכ ָיין ִמכּ ָֹּלא:
נ ֵָמי ָ ׂ
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יה ּ ַת ּ ָמן ,וְ לָ א הֲ וָ ה סָ ִליק ְּבכָ ל
אֲתר דְּ ִדיּו ֵּר ּ
ּ ָתא ֲחזֵיִ ,אילָ נָא נ ַָטע אַ ְב ָרהָ ם ְּבכָ ל ַ
אֲתר ְּכ ְדקָ א יְ אוּתַּ ,בר ְּב ׁ ַשעֲ ָתא דְּ ִדיו ֵּריהּ ְּבאַ ְר ָעא דִּ ְכנ ַָען ,ו ְּבהַ הוּא ִאילָ נָא הֲוָ ה
ַ
ְ
י ַָדע ַמאן דְּ ִא ְתאַ ִחיד ֵּביה ְּבקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ו ַּמאן דְּ ִא ְתאַ ִחיד ְּבעֲ בוֹ ָדה ז ָָרה:
ַמאן דְּ ִא ְתאַ ִחיד ְּבקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה
יש ּ
יך הוּאִ ,אילָ נָא הֲ וָ ה ּ ָפ ִרישׂ ַענְ ּפוֹ י וְ חֲפֵ י ַעל ֵר ׁ ֵ
יה צִ ָּלא יָאֶ ה ,ו ַּמאן דְּ ִא ְתאַ ִחיד ְּב ִס ְט ָרא דְּ עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה הַ הוּא ִאילָ נָא
וְ עֲ ִביד עֲ לֵ ּ
יה,
יקין ְל ֵעילָ אְּ .כ ֵדין הֲוָ ה י ַָדע אַ ְב ָרהָ ם וְ אַ זְ ִהיר לֵ ּ
הֲ וָ ה ִא ְס ּ ַת ַּלק וְ ַענְ ּפוֹ י הֲו ּו ְס ִל ִ
ְ
ימנו ָּתא דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ,וְ הָ ִכי ַמאן
וְ לָ א אַ עֲ ֵדי ִמ ּ ַת ּ ָמן ַעד דְּ ִא ְתאַ ִחיד ִּב ְמהֵ ְ
יה ִאילָ נָאַ .מאן דְּ ִאיה ּו ְמסָ אַ ב לָ א ְמקַ ּ ֵבל
דְּ ִאיה ּו דַּ ְכיָא )ד"א ל"ג הכי( ְמקַ ֵּבל לֵ ּ
יהְּ .כ ֵדין י ַָדע אַ ְב ָרהָ ם ו ְּמ ַד ּ ֵכי לוֹ ן ְּב ַמיָא:
לֵ ּ
ְ
ו ַּמעֲ יָינָא ְד ַמיָא הֲוָ ה ְּתחוֹ ת הַ הוּא ִאילָ נָא ,ו ַּמאן דְּ צָ ִריך ְט ִבילָ ה ִמיָּד ַמיִ ין סָ ְל ִקין
יה ,וְ ִאילָ נָא ִא ְס ּ ַת ְ ּל ִקין ַענְ ּפוֹ יְּ ,כ ֵדין י ַָדע אַ ְב ָרהָ ם דְּ ִאיה ּו ְמסָ אָ בָ א וּבָ ֵעי
ְלגַ ּ ֵב ּ
ְט ִבילָ ה ִמיָּד ,וְ ִאם לָ או ַמיָא נְ גִ יבָ ן ְּכ ֵדין י ַָדע דְּ בָ ֵעי ְל ִא ְס ּ ָתאֳ בָ א ו ְּל ִא ְס ַת ְמ ָרא
ִׁש ְב ָעה יוֹ ִמין:
ּ ָתא ֲחזֵי ,דְּ אֲ ִפילּ ּו ְּב ׁ ַשעֲ ָתא דְּ אַ זְ ִמין לוֹ ן ְל ּ ַמ ְלאָ ִכין אָ ַמר לוֹ ן וְ ִה ּ ׁ ָשעֲ נ ּו ּ ַתחַ ת הָ ֵעץ
חמי ו ְּל ִמ ְבדַּ ק ְּבה ּו ,וּבְ הַ הוּא ִאילָ נָא הֲ וָ ה ָּב ִדיק ְלכָ ל ְּבנֵי ָע ְל ָמא .וְ ָרזָא
ְּבגִ ין ְל ֶמ ֵ
ְ
)לקבל( ְּבגִ ין קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא קָ א )עבד( אָ ַמר דְּ ִאיה ּו ִאילָ נָא ְדחַ יֵּי ְלכ ָֹּלא,
ו ְּבגִ ין ָּכ ְך וְ ִה ּ ׁ ָשעֲ נ ּו ּ ַתחַ ת הָ עֵ ץ וְ לֹא ּ ַתחַ ת עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה:
וְ ּ ָתא ֲחזֵיַּ ,כד חָ ב אָ ָדםְּ ,ב ֵעץ הַ דַּ ַעת טוֹ ב וָ ָרע חָ ב ,דִּ ְכ ִתיב ו ֵּמ ֵעץ הַ דַּ ַעת וְ גו'
יה חָ ב וְ גָ ַרם מוֹ ָתא ְל ָע ְל ָמאַ .מה ְּכ ִתיב וְ ַע ּ ָתה ּ ֶפן יִ ְׁשלַ ח יָדוֹ וְ לָ קַ ח ַּגם
וְ ִאיה ּו ּ ֵב ּ
אֲתא אַ ְב ָרהָ ם ְּב ִאילָ נָא אָ ח ֳָרא
ָ
ֵמ ֵעץ הַ חַ ִּיים וְ גו') .וגרם מותא לכל בני עלמא( וְ כַ ד
ימנו ָּתא ְלכָ ל ְּבנֵי ָע ְל ָמא:
אַ ְת ִקין ָע ְל ָמא דְּ הוּא ִאילָ נָא דְּ חַ יֵּי וְ אוֹ ַדע ְמהֵ ְ
הלכה – שולחן ערך יורה דעה סימן רנז'
)ג( הצדקה ,הרי היא בכלל הנדרים .לפיכך האומר :הרי עלי סלע לצדקה או הרי הסלע
זו צדקה ,חייב ליתנה לעניים מיד .ואם איחר ,עובר בבל תאחר )דברים כג ,כב( .שהרי
בידו ליתן מיד ,ועניים מצויים הם .ואם אין שם עניים ,מפריש ומניח עד שימצא עניים:
הגה  -וכל זה בצדקה שיש בידו לחלקה בעצמו ,אבל כשנודרין צדקה בבית הכנסת
ליתנה ליד גבאי ,או שאר צדקה שיש לו ליתן לגבאי ,אינו עובר עליה אע"ג דעניים
מצויים .אא"כ תבעו הגבאי ואז עובר עליה מיד אי קיימי עניים והגבאי היה מחלק
להם מיד .ואם אין ידוע לגבאי ,צריך הוא להודיע לגבאי מה שנדר ,כדי שיוכל לתבעו.
)מרדכי פ"ק דב"ב ופ"ק דר"ה( .ולא מקרי עניים מצויים אלא עניים הצריכים לחלק להם ,אבל
אם אין דרך לחלק להם מיד ,לא מקרי עניים מצויים) .גם זה במרדכי בב"ב( .ואם אמר :אתן
סלע לצדקה לפלוני ,אינו עובר עד שיבא אותו עני ,אע"ג דשאר עניים מצויים )ג"ז שם(.
ודוקא במפריש צדקה סתם ,אבל כל אדם יכול להפריש מעות לצדקה שיהיו מונחים
אצלו ליתנם מעט על יד על יד ,כמו שיראה לו .וכן אם התנה בשעה שנדר בצדקה או
התנדב אותם שיהיו הגבאים רשאים לשנותה ולצורפה בזהב ,הרי אלו מותרים:
)ד( צריך ליזהר מלידור ,ואם פוסקים צדקה וצריך לפסוק עמהם ,יאמר :בלא נדר:
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)ח( עני שיש לו קרובים עשירים שיכולין לפרנסו ,אין גבאי העיר חייבים לפרנסו ,אע"ג
דקרוביו ג"כ נותנים בכיס:
)ט( לא יתן אדם כל צדקותיו לעני אחד בלבד:
)י( המחלק צדקה צריך ליזהר שלא ירבה לקרוביו יותר משאר בני אדם :הגה  -ודוקא
גבאי ,אבל כל אחד מותר ליתן צדקה שלו או מעשר שלו למי שירצה מקרוביו ,והם
קודמין כמו שנתבאר לעיל סימן רנ"א) .מרדכי פ"ק דב"ב(:

ð"òì

.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äøù ïá íééç áàæ
כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

