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חק לישראל – פרשת וירא יום ב'
תורה -

בראשית פרק יח'

)ז( וְ אֶ ל הַ ָּבקָ ר ָרץ אַ ְב ָרהָ ם וַ ִּי ַּקח ּ ֶבן ָּבקָ ר ַר ְך וָ טוֹ ב וַ ִּי ּ ֵתן אֶ ל הַ ּנ ַַער וַ יְ ַמהֵ ר
לַ עֲ שׂ וֹ ת אֹ תוֹ ) :ז( וְ אֶ ל הַ ָּבקָ ר ָרץ אַ ְב ָרהָ ם וַ ִּי ַּקח ּ ֶבן ָּבקָ ר ַר ְך וָ טוֹ ב וַ ִּי ּ ֵתן אֶ ל הַ ּנ ַַער וַ יְ ַמהֵ ר
לַ עֲ שׂ וֹ ת אֹ תוֹ :

)ז( ו ְּלוַ ת ּתוֹ ֵרי ְרהַ ט אַ ְב ָרהָ ם ו ְּדבַ ר ַּבר ּתוֹ ֵרי ַר ִּכ ְ
יה:
ָת ּ
יך וְ ַטב וִ יהַ ב ְלעוּלֵ ָמא וְ אוֹ ִחי ְל ֶמ ְע ַּבד י ֵ

ֲשר ָע ָ ׂשה וַ ִּי ּ ֵתן ִל ְפנֵיהֶ ם וְ הוּא ע ֵֹמד עֲ לֵ יהֶ ם
)ח( וַ ִּי ַּקח חֶ ְמאָ ה וְ חָ לָ ב וּבֶ ן הַ ָּבקָ ר א ׁ ֶ
שה וַ ִּי ּ ֵתן ִל ְפנֵיהֶ ם וְ הוּא
ּ ַתחַ ת הָ ֵעץ וַ יֹּאכֵ ל ּו) :ח( וַ ִּי ַּקח חֶ ְמאָ ה וְ חָ לָ ב וּבֶ ן הַ ָּבקָ ר אֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
ע ֵֹמד עֲ לֵ יהֶ ם ּ ַתחַ ת הָ ֵעץ וַ ּיֹאכֵ ל ּו:

קֳד ֵמיהוֹ ן וְ הוּא ְמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש
)ח( וּנְ ִסיב ְׁש ַמן וַ ֲחלָ ב וּבַ ר ּתוֹ ֵרי דִּ י עֲ בַ ד וִ יהַ ב ָ

ִע ָּלוֵיהוֹ ן ְּתחוֹ ת ִאילָ נָא וַ אֲ כָ ל ּו:
)ט (

ֹאמר ִה ּנֵה בָ אֹ הֶ ל:
ש ָרה ִא ְׁש ּ ֶת ָך וַ יּ ֶ
ֹאמר ּו אֵ לָ יו אַ יֵּה ָ ׂ
וַ יּ ְ

ֹאמר ִה ּנֵה בָ אֹ הֶ ל:
ִא ְׁש ּ ֶת ָך וַ ּי ֶ

ש ָרה
ֹאמר ּו אֵ לָ יו אַ יֵּה ָ ׂ
)ט( וַ יּ ְ

יה אָ ן ָ ׂש ָרה ִא ְּת ָת ְך וַ אֲ ַמר הָ א ְב ַמ ְׁש ְּכנָא:
אֲמר ּו לֵ ּ
)ט( וַ ָ

ֹאמר ׁשוֹ ב אָ ׁשוּב אֵ לֶ ָ
ש ָרה ׁש ַֹמ ַעת
ש ָרה ִא ְׁש ּ ֶת ָך וְ ָ ׂ
יך ָּכ ֵעת חַ ָיּה וְ ִה ּנֵה בֵ ן ְל ָ ׂ
)י( וַ יּ ֶ
ש ָרה ִא ְׁש ּ ֶתךָ
ָ
ֹאמר ׁשוֹ ב אָ ׁשוּב אֵ לֶ יך ָּכ ֵעת חַ ָּיה וְ ִה ּנֵה בֵ ן ְל ָ ׂ
ּ ֶפ ַתח הָ אֹ הֶ ל וְ הוּא אַ ח ֲָריו) :י( וַ יּ ֶ

אֲמר ִמ ּ ַתב ִא ּתוּב ְלוָ ָת ְך ְּכ ִעדָּ ן דְּ אַ ּתוּן קַ ּי ִָמין וְ הָ א בָ ר
ש ָרה ׁש ַֹמ ַעת ּ ֶפ ַתח הָ אֹ הֶ ל וְ הוּא אַ ח ֲָריו) :י( וַ ַ
וְ ָ ׂ
ְל ָ ׂש ָרה ִא ְּת ָת ְך וְ ָ ׂש ָרה ְׁש ַמ ַעת ִּב ְת ַרע ַמ ְׁש ְּכנָא וְ הוּא אֲ חוֹ רוֹ ִהי:

רש"י
)ז( בן בקר רך וטוב  -ג' פרים היו כדי
להאכילן ג' לשונות בחרדל )ב"מ פז( :אל
הנער  -זה ישמעאל לחנכו במצות )ב"ר(:
)ח( ויקח חמאה וגו'  -ולחם לא הביא לפי
שפירסה שרה נדה שחזר לה אורח כנשים
אותו היום ונטמאת העיסה )ב"מ שם(:
חמאה  -שומן החלב שקולטין מעל פניו :ובן
הבקר אשר עשה  -אשר תקן קמא קמא
שתקן אמטי ואייתי קמייהו ויאכלו  -נראו
כמו שאכלו מכאן שלא ישנה אדם מן המנהג
)ב"מ שם .ב"ר(:
)ט( ויאמרו אליו  -נקוד על אי"ו שבאליו
ותניא ר"ש בן אלעזר אומר כל מקום שהכתב
רבה על הנקודה אתה דורש הכתב וכו' וכאן
הנקודה רבה על הכתב ואתה דורש הנקודה
שאף לשרה שאלו איו אברהם למדנו שישאל
אדם באכסניא שלו לאיש על האשה ולאשה
על האיש .בב"מ )דפ"ז( אומרים יודעים היו
מלאכי השרת שרה אמנו היכן היתה אלא
להודיע שצנועה היתה כדי לחבבה על בעלה.

אמר רבי יוסי בר חנינא כדי לשגר לה כוס
של ברכה :הנה באהל  -צנועה היא:
)י( כעת חיה  -כעת הזאת לשנה הבאה
ופסח הי' ולפסח הבא נולד יצחק מדלא
קרינן כעת אלא כעת .כעת חיה כעת הזאת
שתהא חיה לכם שתהיו כלכם שלימים
וקיימים :שוב אשוב  -לא בשרו המלאך
שישוב אליו אלא בשליחותו של מקום א"ל
כמו ויאמר לה מלאך ה' הרבה ארבה והוא
אין בידו להרבות אלא בשליחותו של מקום
אף כאן בשליחותו של מקום א"ל כן )ב"ר(.
)אלישע אמר לשונמית למועד הזה כעת חיה
את חובקת בן ותאמר אל אדוני איש האלהים
אל תכזב בשפחתך .אותן המלאכים שבשרו
את שרה אמרו למועד אשוב אמר לה אלישע
אותן המלאכים שהם חיים וקיימים לעולם
אמרו למועד אשוב אבל אני בשר ודם שהיום
חי ומחר מת בין חי ובין מת למועד הזה
וגו'( :והוא אחריו  -הפתח היה אחר
המלאך:
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חק לישראל – פרשת וירא יום ב'
נביא

– מלכים ב' פרק ד' ז'-י'

ֹאמר ְל ִכי ִמ ְכ ִרי אֶ ת הַ ּ ׁ ֶש ֶמן וְ ׁ ַש ְ ּל ִמי אֶ ת
יש הָ ֱאל ִֹהים וַ יּ ֶ
)ז( וַ ּ ָתבֹא וַ ּ ַת ּ ֵגד ְל ִא ׁ
ְ
תר) :ז( ואתת וחויאת לנביא דיי ואמר אזילי זביני
}נִ ְׁשי ְֵך{ וְ אַ ְּת בָ נַיִ ְכי }וּבָ נַיִ ך{ ִּת ְחיִ י ַּבנּ וֹ ָ

נִ ְׁשי ְֵכי
ית

משחא ושלמי למרי חובתיך ואת ובנייך תתפרנסין מדישתאר:

ישע אֶ ל ׁש ּונֵם וְ ׁ ָשם ִא ּ ׁ ָשה גְ דוֹ לָ ה וַ ּ ַת ֲחזֶק בּ וֹ לֶ אֱכָ ל
אֱל ׁ ָ
)ח( וַ יְ ִהי הַ יּוֹ ם וַ יַּעֲ בֹר ִ
לָ חֶ ם וַ יְ ִהי ִמדֵּ י ָע ְברוֹ יָסֻ ר ׁ ָש ּ ָ
מה לֶ אֱכָ ל לָ חֶ ם) :ח( והוה יומא ועבר אלישע לשונם ותמן
אתתא דחלת חטאין ואתקיפת ביה למיכל לחמא והוה בזמן מעידוהי מתפני לתמן למיכל לחמא:

יש ֱאל ִֹהים קָ דוֹ ׁש הוּא עֹבֵ ר ָעלֵ ינ ּו
ישהּ ִה ּנֵה נָא י ַָד ְע ִּתי ִּכי ִא ׁ
ֹאמר אֶ ל ִא ׁ ָ
)ט( וַ ּת ֶ
מיד) :ט( ואמרת לבעלה הא כען ידענא ארי נביא דיי קדישא הוא מתפני לותנא תדירא:
ּ ָת ִ
שה ּנָא עֲ ִליַּת ִקיר ְק ַט ּנָה וְ נָשִׂ ים לוֹ ׁ ָשם ִמ ּ ָטה וְ ׁ ֻש ְלחָ ן וְ ִכ ּ ֵסא ו ְּמנוֹ ָרה וְ הָ יָה
)י( נַעֲ ֶ ׂ
מה) :י( נעביד כען עלית כתלא זעירא ונתקן ליה תמל אתר ערסא ופתורא
ְּבבֹאוֹ אֵ לֵ ינ ּו יָסוּר ׁ ָש ּ ָ
וכורסיא ומנרתא ויהי במיתוהי לותנא יתפני לתמן:

רש"י
אבישג השונמית היתה .ויהי מדי עברו -
באותה העיר ,יסור אל ביתה לאכל לחם.
יסור  -לשון הווה ,היה סר שם:
)ט( הנה נא ידעתי  -שלא ראתה זבוב על
שלחנו ,וקרי על סדינו )ברכות י ב(:

)ז( ותבא ותגד וגו'  -באת ליטול עצה ,אם
למכור אם להמתין עד שיוקר עוד ,אמר לה
לכי מכרי ,כי יש די לכל נשייך ,ולחיות את
ובניך בנותר ,עד שיחיו המתים:
)ח( ושם אשה גדולה  -חשובה ,וראיתי
בפרקי דרבי אליעזר )פרק לג( :אחותה של

כתובים

 -משלי פרק ג' ל'-לג'

)ל( אַ ל ּ ָת ִרוב } ּ ָת ִריב{ ִעם אָ ָדם ִח ּנָם ִאם לֹא גְ ָמ ְל ָך ָר ָעה:

)ל( לא תנצי עם בר נשא מגן אם

לא עבד לך בישא:

יש חָ ָמס וְ אַ ל ִּת ְבחַ ר ְּבכָ ל דְּ ָרכָ יו:
אַ ל ְּתקַ ּ ֵנא ְּב ִא ׁ

)לא(
תצבי בכלהון ארחתיה:

ִּכי תוֹ עֲ בַ ת יְ הֹוָ ה נָלוֹ ז וְ אֶ ת יְ ׁ ָש ִרים סוֹ דוֹ :

)לב(
תריציא שועיתיה:

)לב( מטול דמרחק עותא מן קדם יי ועם

יקים יְ בָ ֵר ְך:
ְמאֵ ַרת יְ הֹוָ ה ְּבבֵ ית ָר ׁ ָשע וּנְ וֵה צַ דִּ ִ

)לג(
ומעמדהון דצדיקי יברך:

)לא( לא תטן בגברא חטופא ולא

)לג( לוטתא דאלהא בבתיהון דרשיעי

רש"י
)ל( אל תריב עם אדם  -להתלונן עליו .אם
לא גמלך רעה  -שעבר על המצוה הכתובה
בתורה ואהבת לרעך כמוך )ויקרא יט( ומי
שהוא רשע רשאי את' לשונאו:

)לא( אל תקנא באיש חמס  -לעשות כמעשיו
אם תראהו מצליח:
)לב( כי תועבת ה' נלוז  -מעוות בדרכיו.
ואת ישרים סודו  -ועם ישרים סודו:
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חק לישראל – פרשת וירא יום ב'
משנה

 -שבת פרק ד'

)א( ַּב ּ ֶמה טוֹ ְמנִ ין וּבַ ּ ָמה אֵ ין טוֹ ְמנִ ין .אֵ ין טוֹ ְמנִ ין לֹא ְבגֶ פֶ ת וְ לֹא ְבזֶבֶ ל ,לֹא
ְב ֶמלַ ח וְ לֹא ְב ִסיד וְ לֹא ְבחוֹ לֵ ּ ,בין לַ ִחים ּ ֵבין יְ בֵ ִׁשים .לֹא ְב ֶתבֶ ן וְ לֹא ְבז ִַּגים וְ לֹא
ש ִבים ִּבזְ ַמן ׁ ֶשהֵ ן לַ ִחים ,אֲבָ ל טוֹ ְמנִ ין ָּבהֶ ן ְּכ ׁ ֶשהֵ ן יְ בֵ ִׁשים.
ְבמוֹ ִכים וְ לֹא בַ עֲ ָ ׂ
טוֹ ְמנִ ין ִּב ְכסוּת ו ְּבפֵ רוֹ תְּ ,בכַ נְ פֵ י יוֹ נָה ו ִּבנְ ס ֶֹרת ׁ ֶשל חָ ָר ִׁשים ו ִּבנְ ע ֶֹרת ׁ ֶשל ּ ִפ ְׁש ּ ָתן
דַּ ָּקהַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ סֵ ר ְּב ַד ָּקה ו ַּמ ִּתיר ְּבגַ ּ ָסה:
רע"ב ) -א( במה טומנין  -הבא לסלק
קדירה מעל גבי כירה בערב שבת ולטמנה
בדבר אחר ,ואמרו חכמים אין טומנין בדבר
המוסיף הבל אלא בדבר המעמיד הבל,
איזהו דבר המוסיף ואסור :לא בגפת -
פסולת של זיתים ושומשמין כשהוא כנוס יחד
חם מאד :לחים  -יש בהן הבל הרבה יותר
מיבשין :זגין  -קליפי הענבים .חרצנים,
גרעיני הענבים :מוכין  -כל דבר רך קרוי
מוכין ,כגון צמר גפן ותלישי צמר רך של
בהמה וגרירת בגדים בלויים :בזמן שהן לחין
 אכולהו קאי ,אתבן וזגים ומוכין ועשבים.ולחין שאמרו ,לחין מחמת עצמן לא לחין
מחמת משקין שנפלו עליהן לאחר שיבשו.
ומוכין לחין מחמת עצמן משכחת לה כגון
בצמר הסמוך לאליה או בצמר שבין ירכות
הבהמה :נסורת  -פסולת שמנסרין הנגרים
מן העץ כשמגררים אותו במגירה :נעורת -
דק דק שמנערין מן הפשתן כשמנפצין אותו:
רבי יהודה אוסר בדקה  -בנעורת של פשתן
דקה ,אבל בנסורת מודה דשרי בין דקה בין
גסה .ואין הלכה כרבי יהודה .ומה שאסרו
להטמין מבעוד יום בדבר המוסיף הבל,

גזירה שמא יטמין ברמץ ויבוא לחתות
בגחלים משתחשך .ואסרו להטמין בשבת
בדבר שאינו מוסיף הבל ואע"פ שאינו מבשל,
גזירה שמא ימצא קדירתו שנצטננה וירתיחנה
באור בשבת .ובין השמשות מותר להטמין
בדבר שאינו מוסיף הבל כדאמרינן בסוף פרק
במה מדליקין ,דליכא למגזר שמא ימצא
קדירתו שנצטננה וירתיחנה דסתם קדירות בין
השמשות רותחות הן .ורמב"ם פירש בסתם
קדירות בין השמשות רותחות הן פירוש שאין
הדעת סובלתו ,מפני שיבוש הנוסחאות
וגירסאות מהופכות שנמצא בגמרות שלפניו
בפרק במה מדליקין ,שהוא היה גורס מפני
מה אמרו אין טומנין בדבר שאינו מוסיף הבל
משחשיכה גזירה שמא יטמין ברמץ ,ומפני
מה אמרו אין טומנין בדבר המוסיף הבל
מבעוד יום גזירה שמא ירתיח .ואין
הגירסאות כן ,אלא מפני מה אמרו אין
טומנין בדבר שאינו מוסיף הבל משחשיכה
גזירה שמא ירתיח ,ואין טומנין בדבר
המוסיף הבל מבעוד יום גזירה שמא יטמין
ברמץ:

)ב( טוֹ ְמנִ ין ִּב ְשלָ ִחין ,ו ְּמ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתןְּ ,בגִ זֵּי צֶ ֶמר ,וְ אֵ ין ְמ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתןֵ ּ .כיצַ ד
שה .נוֹ טֵ ל אֶ ת הַ ִּכ ּסוּי וְ הֵ ן נוֹ פְ לוֹ תַ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן עֲ ז ְַריָה אוֹ ֵמר ,קֻ ּ ָפה
הוּא עוֹ ֶ ׂ
ַמ ּ ָט ּה ַעל צִ דָּ ּה וְ נוֹ טֵ לֶ ׁ ,ש ּ ָמא יִ ּטֹל וְ אֵ ינוֹ יָכוֹ ל ְלהַ חֲזִ יר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,נוֹ טֵ ל
נִת ַּג ָּלה ,מֻ ּ ָתר
ו ַּמחֲזִ יר .לֹא כִ ּ ָסה ּו ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ ם ,לֹא יְ כַ ּ ֶסנּ ּו ִמ ּ ׁ ֶש ּ ֶת ְח ׁ ַש ְךִּ .כ ּ ָסה ּו וְ ְ
ְלכַ ּסוֹ תוֹ ְ .מ ַמ ֵּלא אֶ ת הַ ִ ּקיתוֹ ן וְ נוֹ ֵתן ְל ַתחַ ת הַ ַּכר ,אוֹ ַתחַ ת הַ ּ ֶכסֶ ת:
רע"ב ) -ב( שלחין  -עורות .תרגום
והפשיט ,וישלח :ומטלטלין אותן  -בין
שטמן בהן בין שלא טמן בהן ,דחזו למזגא
עלייהו ,כלומר להשען עליהם :ואין

מטלטלין אותן  -דמוקצות הן לטוות ולארוג.
ואע"פ שטמן בהן לפי שעה ,לא הפקירן
לגמרי כשלא ייחדן להטמנה ,אבל ייחדן
להטמנה מטלטלן :כיצד יעשה  -זה שטמן
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בהן כיצד יטול קדירתו הואיל ואסור לטלטלן
והרי היא טמונה כולה בהן :נוטל  -כיסוי
של קדירה שיש תורת כלי עליו ,ואע"פ שהן
עליו לא איכפת לן ,דלא נעשה בסיס להן,
שאין עשוי אלא לכסות את הקדירה :רבי
אלעזר אומר קופה מטה על צדה ונוטל -
כשבא ליטלה מטה את הקופה על צדה ,שמא
יטול את הקדירה ויפלו הגיזין שמכאן ומכאן
לתוך הגומא שיש בה הקדירה ,ואם יצטרך
לחזור ולהטמינה לא יוכל לטלטל הגיזין
לכאן ולכאן ולעשות גומא ולהחזירה לתוכה:
וחכמים אומרים נוטל  -את הקדירה ,ואם

גמרא

לא נפלו הגיזין שמכאן ומכאן ולא נתקלקלה
הגומא מחזיר הקדירה למקומה ,ולא אסרינן
ליה ליטול את הקדירה לכתחילה גזירה שמא
תתקלקל הגומא .ומודים חכמים שאם
נתקלקלה הגומא שלא יחזיר .והלכה
כחכמים :לא יכסנו משתחשך  -שאסור
להטמין בשבת בין בדבר המוסיף הבל בין
בדבר שאינו מוסיף הבל בדרך הטמנה :ונותן
 בשבת :תחת הכר  -שמשים מראשותיוואע"פ שהוא מלא מוכין או נוצה ,שאין דרך
הטמנה בכך :כסת  -גדול מכר:

 -שבת דף מט' ע"א

אמר רבי ינאי תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים מאי היא אביי
אמר שלא יפיח בהן רבא אמר שלא יישן בהן ואמאי קרי ליה בעל כנפים
שפעם אחת גזרה מלכות רומי הרשעה גזירה על ישראל שכל המניח
תפילין ינקרו את מוחו והיה אלישע מניחם ויוצא לשוק ראהו קסדור אחד
רץ מפניו ורץ אחריו וכיון שהגיע אצלו נטלן מראשו ואחזן בידו אמר לו
מה זה בידך אמר לו כנפי יונה פשט את ידו ונמצאו כנפי יונה לפיכך
קורין אותו אלישע בעל כנפים ומאי שנא כנפי יונה משאר עופות משום
דאמתיל כנסת ישראל ליונה שנאמר כנפי יונה נחפה בכסף וגו' מה יונה
כנפיה מגינות עליה אף ישראל מצות מגינות עליהן:
רש"י על הגמרא
שלא יפיח  -שיכול להעמיד עצמו בשעת
הרוח :שלא יישן בהן  -שמא יפיח או יראה
קרי ,אבל אם יכול להזהר שלא יישן בהן כל
הגופים נקיים בהפחה ,שיכולין להעמיד
עצמן :ינקרו את מוחו  -שהוא תחת
התפילין ,ינקרו לשון ניקור עינים :קסדור -
מנישטרא"ל שהיה ממונה על כך :כנפי יונה

 כדמפרש לקמיה ,מפני שהם מצות והםמגינין לישראל והויא להם ככנפים ליונה,
שהיא נמשלת ליונה והמצות ככנפים :כנפיה
מגינות עליה  -מן הצנה ,ומכל עוף ואדם
הבא עליה היא נלחמת ומכה בראש גפיה,
מה שאין כן בשאר עופות:

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

טעון גניזה

5

חק לישראל – פרשת וירא יום ב'
זוהר

– וירא דף קד' ע"א

וּמ ּו ִמ ּ ׁ ָשם הָ אֲ נ ִָׁשים וַ יּ ְַׁש ִקיפ ּו ַעל ּ ְפנִ י ְסדוֹ םַ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר אָ ַמר ּ ָתא ֲחזֵיַּ ,כ ּ ָמה
אַ נְ הַ ג קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ִטיב ּו ִעם ָּכל ְּב ִריָין וְ כָ ל ׁ ֶש ּ ֵכן ְל ִאנּ וּן דְּ אָ זְ לֵ י ְּבאָ ְרחוֹ י,
ידן ָע ְל ָמאִ ,איה ּו ָּג ִרים ְל ַמאן ְד ָר ִחים לֵ יהּ ְל ִמזְ ּ ֵכי
דְּ אָ ִפילּ ּו ְּבזִ ְמנָא דְּ בָ ֵעי ְל ֵמ ַ
ֵיתי הַ הוּא דִּ ינָא ְל ָע ְל ָמא:
ְּב ִמ ָּלה ַעד לָ א י ֵ
ְ
יה דּ וֹ רוֹ נָא,
יה ְל ַּבר נ ָׁשְ ,מ ׁ ַשדֵּ ר לֵ ּ
דְּ ָתנִ ינָן ְּב ׁ ַשעֲ ָתא דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ָר ִחים לֵ ּ
ְ
יה חַ ד
יהִ ,איה ּו אַ ְמ ִׁשיך עֲ לֵ ּ
יה .וְ כֵ יוָ ן דְּ ָזכֵ י ּ ֵב ּ
ו ַּמאן ִאיה ּוִ ,מ ְּס ּ ֵכנָאְּ ,בגִ ין דְּ יִ זְ ּ ֵכי ּ ֵב ּ
יהְּ ,בגִ ין דְּ כַ ד
יה וְ ָר ִׁשים לֵ ּ
יש ּ
חו ָּטא דְּ חֶ סֶ ד דְּ ִא ְת ְמ ׁ ַש ְך ִמ ְּס ַטר י ִָמינָא וּפָ ִרישׂ ֲא ֵר ׁ ֵ
יה ,וְ זָקֵ יף ֵעינוֹ י וְ חָ ָמא ְלהַ הוּא
ֵיתי ִדינָא ְל ָע ְל ָמא הַ הוּא ְמחַ ְּבלָ א יִ זְ דְּ הַ ר ּ ֵב ּ
י ֵ
יה קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
ְ
יהְּ .בגִ ינֵי כָ ך אַ ְקדִּ ים לֵ ּ
ֵיה וְ ִאזְ דְּ הַ ר ּ ֵב ּ
ְר ִׁשימ ּו ו ְּכ ֵדין ִא ְס ּ ַת ַּלק ִמ ּנ ּ
הוּא ְּב ּ ָמה דְּ יִ זְ ּ ֵכי:
ְ
וְ ּ ָתא ֲחזֵיַּ ,כד ָּב ֵעי קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ְלאַ יְ ָתאָ ה דִּ ינָא ַעל ְסדוֹ ם ,אַ זְ ּ ֵכי ק ֶֹדם
יה דּ וֹ רוֹ נָא ְל ִמזְ ּ ֵכי ִע ּ ְמהוֹ ן ְּבגִ ין ְל ׁ ֵשזָבָ א ְללוֹ ט ַּבר אֲחוּהָ
ְלאַ ְב ָרהָ ם וְ ׁ ַשדַּ ר לֵ ּ
ִמ ּ ַת ּ ָמן ,ה ֲָדא הוּא ִדכְ ִתיב וַ ִּיזְ כּ ֹר אֱ ל ִֹהים אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם וַ יְ ׁ ַש ַּלח אֶ ת לוֹ ט ִמ ּתוֹ ךְ
יה דְּ אַ ְב ָרהָ ם ִא ְׁש ְּתזִ יב.
הַ הֲ פֵ כָ ה .וְ לָ א ְּכ ִתיב וַ ִּיזְ כּ ֹר ֱאל ִֹהים אֶ ת לוֹ ט ,דְּ הָ א ִּבזְ כו ֵּת ּ
יה ַמאי דְּ אַ זְ ּ ֵכי ק ֶֹדם ִעם ִא ּנוּן ְּתלַ ת ַמ ְלאָ ִכין:
ו ַּמאי וַ ִּיזְ כּ ֹר ,דְּ ָד ִכיר לֵ ּ
נְשאְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְד ִדינָא ׁ ָש ְריָא ְּב ָע ְל ָמא
ְּכגַ וְ ונָא ָדא ַּבר נ ָׁש דְּ יִ זְ ּ ֵכי ִּבצְ ָדקָ ה ִעם ְּבנֵי ׁ ָ
קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא אַ ְד ַּכר לֵ י ּה ְלהַ ִהיא צְ ָדקָ ה דְּ עֲ בַ דְּ .בגִ ין דְּ ְּבכָ ל ׁ ַשעֲ ָתא דְּ זָכֵ י
יה ְל ֵעילָ א ,וְ ֲא ִפילּ ּו ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְד ִדינָא ׁ ָש ְריָא עֲ לוֹ י קו ְּד ׁ ָשא
ַּבר נ ָׁש הָ ִכי אַ ְכ ִּתיב עֲ לֵ ּ
ְּב ִר ְ
ָשאְּ .כ ָמא ְדאַ ְּת
יה ְלהַ הוּא ִטיב ּו דְּ עֲ בַ ד וְ זָכָ ה ִעם ְּבנֵי נ ׁ ָ
יך הוּא ִא ְד ַּכר לֵ ּ
אָ ֵמר) ,משלי יא( וּצְ ָדקָ ה ּ ַת ִּציל ִמ ּ ָמוֶתְּ .בגִ ינֵי כָ ְך אַ ְקדִּ ים לֵ יהּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
ישזִ יב ְללוֹ ט:
הוּא ְלאַ בְ ָרהָ ם ְּבגִ ין דְּ יִ זְ ּ ֵכי וִ ׁ ֵ
הלכה – שולחן ערוך יורה דעה סימן שלה'
סימן שלה  -מתי מבקרין החולה ,ואיזה חולים מבקרין ,וכיצד מתפללין עליו:

)א( מצוה לבקר חולים .הקרובים והחברים נכנסים מיד; והרחוקים ,אחר ג' ימים .ואם
קפץ עליו החולי ,אלו ואלו נכנסים מיד) .טור בקיצור מס' ת"ה להרמב"ן(:
)ב( אפילו הגדול ילך לבקר הקטן ,ואפילו כמה פעמים ביום ,ואפילו בן גילו .וכל
המוסיף ה"ז משובח ,ובלבד שלא יטריח לו :הגה  -י"א דשונא יכול לילך לבקר חולה )מהרי"ל
קצ"ז( ,ולא נראה לי ,אלא לא יבקר חולה ,ולא ינחם האבל שהוא שונאו ,שלא יחשב ששמח לאידו ,ואינו
לו אלא צער ,כן נראה לי )ש"ס פ' כ"ג(:

)ג( המבקר את החולה לא ישב ע"ג מטה ולא ע"ג כסא ולא ע"ג ספסל ,אלא מתעטף
ויושב לפניו ,שהשכינה למעלה מראשותיו :הגה  -ודוקא כשהחולה שוכב על הארץ ,דהיושב
גבוה ממנו ,אבל כששוכב על המטה מותר לישב על כסא וספסל )ב"י בשם הר"ן ,וכן נוהגין(:
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)ד( אין מבקרין החולה בג' שעות ראשונות של יום ,מפני שכל חולה מיקל עליו חליו
בבקר ,ולא יחוש לבקש עליו רחמים .ולא בג' שעות אחרונות של יום ,שאז מכביד
עליו חליו ויתייאש מלבקש עליו רחמים) .וכל שביקר ולא ביקש עליו רחמים ,לא קיים המצוה(
)ב"י בשם הרמב"ן(:

ð"òì

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