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חק לישראל – פרשת שמות יום ה'
תורה -

שמות פרקים א' ב'

)כב( וַ יְ צַ ו ּ ַפ ְרעֹה ְלכָ ל ַע ּמוֹ לֵ אמֹר ָּכל הַ ּ ֵבן הַ ִּילּ וֹ ד הַ יְ אֹ ָרה ּ ַת ְׁש ִליכֻ ה ּו וְ כָ ל הַ ַּבת
ְּתחַ יּוּן) :כב( וַ יְ צַ ו ּ ַפ ְרעֹה ְלכָ ל ַע ּמוֹ לֵ אמֹר ָּכל הַ ּ ֵבן הַ ִּילּ וֹ ד הַ יְ אֹ ָרה ּ ַת ְׁש ִליכֻ ה ּו וְ כָ ל ַה ַּבת
ְּתחַ יּוּן:

ֵיה וְ כָ ל ְּב ַר ּ ָתא
ַהֲרא ִּת ְרמֻ ּנ ּ
ימר ָּכל ְּב ָרא ְדיִ ְתיְ ִליד ִליהו ָּדאֵ י ְּבנ ָ
יה ְל ֵמ ָ
)כב( וּפַ ִ ּקיד ּ ַפ ְרעֹה ְלכָ ל ַע ּ ֵמ ּ

ְּתקַ ְּימוּן:

)א( וַ יֵּלֶ ְך ִא ׁ
יש ִמ ּ ֵבית לֵ וִ י וַ ִּי ַּקח אֶ ת ַּבת
יש ִמ ּ ֵבית לֵ וִ י וַ ִּי ַּקח אֶ ת ַּבת לֵ וִ י) :א( וַ יֵּלֶ ְך ִא ׁ
לֵ וִ י) :א( וַ אֲ זַל ַּג ְב ָרא ִמדְּ בֵ ית לֵ וִ י וּנְ ִסיב יָת ַּבת לֵ וִ י:
)ב(

לשה יְ ָר ִחים:
וַ ּ ַתהַ ר הָ ִא ּ ׁ ָשה וַ ּ ֵתלֶ ד ֵּבן וַ ּ ֵת ֶרא אֹ תוֹ ִּכי טוֹ ב הוּא וַ ִּתצְ ּ ְפנֵה ּו ְׁש ׁ ָ

לשה יְ ָר ִחים:
וַ ּ ַתהַ ר הָ ִא ּ ׁ ָשה וַ ּ ֵתלֶ ד ּ ֵבן וַ ּ ֵת ֶרא אֹ תוֹ ִּכי טוֹ ב הוּא וַ ִּתצְ ּ ְפנֵה ּו ְׁש ׁ ָ

)ב(

)ב( וְ ַעדִּ יאַ ת ִא ְּת ָתא

יה ְּתלָ ָתא י ְַר ִחין:
אֲרי ַטב הוּא וְ אַ ְט ַמ ְר ּ ֵת ּ
יה ֵ
ָת ּ
ידת ָּבר וַ ֲחזַת י ֵ
יל ַ
וִ ִ

שם
)ג( וְ לֹא י ְָכלָ ה עוֹ ד הַ ְּצ ִפינוֹ וַ ִּת ַּקח לוֹ ּ ֵתבַ ת גּ ֶֹמא וַ ּ ַת ְח ְמ ָרה בַ חֵ ָמר וּבַ ָּזפֶ ת וַ ּ ָת ֶ ׂ
שפַ ת הַ יְ אֹ ר) :ג( וְ לֹא י ְָכלָ ה עוֹ ד הַ ְּצ ִפינוֹ וַ ִּת ַּקח לוֹ
שם ַּב ּסוּף ַעל ְ ׂ
וַת ֶ ׂ
ָּב ּה אֶ ת הַ יֶּלֶ ד ּ ָ
שם ַּב ּסוּף ַעל שְׂ פַ ת הַ יְ אֹ ר) :ג( וְ לָ א
שם ָּב ּה אֶ ת הַ יֶּלֶ ד וַ ּ ָת ֶ ׂ
ּ ֵתבַ ת גּ ֶֹמא וַ ּ ַת ְח ְמ ָרה בַ חֵ ָמר וּבַ ָּזפֶ ת וַ ּ ָת ֶ ׂ
ית ּה
יה ּ ֵתבו ָּתא ְדגוֹ ֶמא וְ חַ ּ ָפ ַת ּה ְּבחֵ ָמ ָרא ו ְּבזִ ְפ ּ ָתא וְ ׁ ַש ִּויאַ ת ַּב ּה יָת ַר ְביָא וְ ׁ ַש ִּו ַ
יה וּנְ סֵ יבַ ת לֵ ּ
יְ כֵ ילַ ת עוֹ ד ְלאַ ְט ָמרו ֵּת ּ
ַהֲרא:
ְּביַעֲ ָרא ַעל ּ ֵכיף נ ָ

)ד( וַ ּ ֵת ַת ַ ּצב אֲ חֹתוֹ ֵמ ָרחֹק ְל ֵד ָעה ַמה יּ ֵָע ֶׂ
שה לוֹ ) :ד( וַ ּ ֵת ַת ַ ּצב אֲ חֹתוֹ ֵמ ָרחֹק ְל ֵד ָעה ַמה
יה:
ידע ָמה יִ ְתעֲ בֵ ד לֵ ּ
יה ֵמ ָר ִחיק ְל ִמ ַ
שה לוֹ ) :ד( וְ ִא ְת ַע ּ ָת ַדת אֲ חָ ֵת ּ
יּ ֵָע ֶׂ
רש"י
)כב( לכל עמו  -אף עליהם גזר יום שנולד
משה אמרו לו אצטגניניו היום נולד מושיען
ואין אנו יודעין אם ממצרים אם מישראל
ורואין אנו שסופו ללקות במים לפיכך גזר
אותו היום אף על המצרים שנא' כל הבן
הילוד ולא נאמר הילוד לעברים והם לא היו
יודעים שסופו ללקות על מי מריבה:
)א( ויקח את בת לוי  -פרוש היה ממנה
מפני גזירת פרעה )וחזר ולקחה וזהו וילך
שהלך בעצת בתו שאמרה לו גזרתך קשה משל
פרעה אם פרעה גזר על הזכרים ואתה ג"כ
על הנקבות .ברש"י ישן( והחזירה ועשה בה
לקוחין שניים .ואף היא נהפכה להיות נערה.
ובת ק"ל שנה היתה שנולדה בבואה למצרים
בין החומות ומאתים ועשר שנה נשתהו שם
וכשיצאו היה משה בן שמונים שנה .א"כ

כשנתעברה ממנו היתה בת ק"ל וקורא אותה
בת לוי:
)ב( כי טוב הוא  -כשנולד נתמלא הבית כולו
אורה )סוטה שם(:
)ג( ולא יכלה עוד הצפינו  -שמנו לה
המצריים מיום שהחזירה והיא ילדתו לששה
חדשים ויום א' שהיולדת לשבעה יולדת
למקוטעין והם בדקו אחריה לסוף ט' :גמא
 גמי בלשון משנה ובלע"ז יונק"ו )בינזע(ודבר רך הוא ועומד בפני רך ובפני קשה:
בחמר ובזפת  -זפת מבחוץ וטיט מבפנים
כדי שלא יריח אותו צדיק ריח רע של זפת:
ותשם בסוף  -הוא לשון אגם רושי"ל בלע"ז
)שילפראהר( ודומה לו )ישעיה יט( קנה וסוף
קמלו:
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חק לישראל – פרשת שמות יום ה'
נביא
)יד(

– ישעיה פרק כח' יד'-יח'

ֲשר ִּבירו ׁ ָּש ִ ָלם:
הוָ ה אַ נְ ׁ ֵשי לָ צוֹ ן מ ְֹׁשלֵ י הָ ָעם הַ זֶּה א ׁ ֶ
לָ כֵ ן ִׁש ְמע ּו ְדבַ ר יְ ֹ

)יד(

בכן

קבילו פתגמא דיי גברין רשיעין שלטוני עמא הדין די בירושלם:

אֲמ ְר ּ ֶתם ָּכ ַר ְתנ ּו ְב ִרית אֶ ת ָמוֶת וְ ִעם ְׁשאוֹ ל ָע ִ ׂשינ ּו ֹחזֶה ׁשֹיט } ׁשוֹ ט{ ׁשוֹ טֵ ף
)טו( ִּכי ַ
שקֶ ר נִ ְס ּ ָת ְרנ ּו) :טו( )טו( ארי
ִּכי ַ◌עֲ בֹר }יַעֲ בֹר{ לֹא יְ בוֹ אֵ נ ּו ִּכי ַ ׂש ְמנ ּו כָ זָב ַמ ְחסֵ נ ּו וּבַ ּ ׁ ֶ
אמרתון גזרנא קים עם קטולא ועם מחבלא עבדנא שלמא מחת סנאה ארי תיתי עליכון
כנחל מגבר דאתון אמרין לא תיתי עלנא ארי שוינא בכדיב רחצננא ובגין שקרין
אטמרנא:

הוִ ה ִהנְ נִ י יִ ּ ַסד ְּבצִ יּוֹ ן אָ בֶ ן אֶ בֶ ן בּ ֹחַ ן ּ ִפ ּנַת יִ ְק ַרת מוּסָ ד
)טז( לָ כֵ ן כּ ֹה אָ ַמר ֲא ֹדנָי יֱ ֹ
יש) :טז( בכן כדנן אמר יי אלהים הא אנא ממני בציון מלך מלך
אֲמין לֹא י ִָח ׁ
מו ּ ָּסד הַ ּ ַמ ִ
תקיף גיבר ואימתן אתקפינה ואחסנינה אמר נביא וצדיקיא דהימנו באלין במיתי עקא
לא יזדעזעון:

)יז( וְ ַ ׂש ְמ ִּתי ִמ ְׁש ּ ָפט ְלקָ ו וּצְ ָדקָ ה ְל ִמ ְׁשקָ לֶ ת וְ י ָָעה בָ ָרד ַמ ְחסֵ ה כָ זָב וְ סֵ ֶתר ַמיִ ם
יִ ְׁשטֹפ ּו) :יז( ואשוי דנא תקין דאממרתון כחוט בנינא וזכותא כאבן משקולתא וידלק
רוגזי ברוחצן כדביכון ועל דאטמרתון מן קדם מעיקא יתכון עממיא יגלון:

יתכֶ ם אֶ ת ָמוֶת וְ חָ זו ְּתכֶ ם אֶ ת ְׁשאוֹ ל לֹא ָתקוּם ׁשוֹ ט ׁשוֹ טֵ ף ִּכי
)יח( וְ כֻ ּ ַפר ְּב ִר ְ
יתם לוֹ ְל ִמ ְר ָמס) :יח( ויבטל קימכון דעם קטולא ושלמכון דעם מחבלא לא
יַעֲ בֹר וִ ְהיִ ֶ
יתקים מחת סנאה ארי תיתי עליכון כנחל מגבר ותחון להון לדיש:

רש"י
)יד( משלי העם הזה  -האומרים לצון בל'
משל כגון:
)טו( כרתנו ברית את מות  -שלא יבא עלינו.
עשינו חוזה  -גבול שלא יעברנהו וכן מחוז
חפצם )תהלים קז( וכן מחזה אל מחזה
)מלכים א ז'( כולם לשון גבול הם וחיצונו של
דבר אשומיי"ר בלע"ז .שיט שוטף  -מכה
המתהלכת בארץ .לא יבואנו  -לא יבא
עלינו .שמנו כזב  -שמנו ע"א .מחסנו -
מחסה שלנו .ובשקר נסתרנו  -בע"א בטחנו
להסתירנו:
)טז( הנני יסד  -לשון עבר הוא כמו )מגלה
א( יסד המלך וכן צריך לפותרו הנני הוא אשר
יסד כבר) .בציון אבן  -כבר( נגזרה הגזרה
לפני והעמדתי מלך משיח שיהא בציון לאבן
בוחן לשון מבצר וחוזק כמו )ישעיהו לב( עופל
ובוחן וכמו הקימו בחוניו )ישעיהו כג( .מוסד
מוסד  -הראשון פתח לפי שהוא דבוק מוסד

של מוסד )מוסד( שהוא מוסד גמור .המאמין
לא יחיש  -המאמין דבר זה לא ימהרנה לא
יאמר אם אמת הוא ימהר לבא:
)יז( ושמתי משפט לקו  -לפני בא אותו מלך
אביא עליכם גזרות להתם הפושעים שבכם
ושמתי משפט יסוריו להיות לקו כלומר אשים
קו מדת יסורין להביא עליכם ואת צדקה
אשים שתהא משקולת המיישרת בנין הבונין
בחומות כלומר שתהא צדקה מהלכת לפניהם
ומיישרת דרכיהם שיכלו הפושעים ונותרו
הצדיקים .ויעה ברד מחסה כזב  -אותו
כיסוי שאמרתם כי שמנו כזב מחסנו יבא ברד
ויטאטאנו ויעה לשון טיאוט כמו )מלכים א'
ו( את היעים שגורפין בהם אפר הכירות
וסתר שאמרתם עליו ובשקר נסתרנו המים
ישטפוהו כלומר אביא המון )אומו'( שישברו
מצבותיה' ופסיליהם ולשון משפט האמור כאן
יושטיצ"א בלע"ז:
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חק לישראל – פרשת שמות יום ה'
)יח( וכופר בריתכם את מות  -ויתבטל
הברית אשר אמרתם כרתנו ברית את מות כל
כפרה לשון קנוח סילוק דבר וכן )בראשית לב(
אכפרה פניו .וחזותכם  -אשר אמרתם עם

כתובים

שאול עשינו חוזה .שוט שוטף  -אשר אמרת'
לא יבואנו והייתם לו למרמס:

 -משלי פרק יב' טו'-יט'

ָשר ְּבעֵ ינָיו וְ ׁש ֵֹמ ַע ְל ֵעצָ ה חָ כָ ם:
דֶּ ֶר ְך אֱוִ יל י ׁ ָ

)טו( ארחיה דסכלא תריצא באפוי ודשמע

אֱוִ יל ַּביּוֹ ם יִ ָ ּו ַדע ַּכ ְעסוֹ וְ כֹסֶ ה קָ לוֹ ן ָערוּם:

)טז( שטיא כד יומיה מודע רוגזיה וערים

)טו(
לעיצתא חכימא הוא:
)טז(
מכסי צעריה:

י ִָפיחַ אֱמ ּונָה י ִַּגיד צֶ ֶדק וְ ֵעד ְׁשקָ ִרים ִמ ְר ָמה:

)יז(
וסהד דשקרא רמאה הוא:

)יז( מן דמסהיד הימנותא נתני צדיקותא

י ֵׁש בּ וֹ טֶ ה ְּכ ַמ ְד ְקרוֹ ת חָ ֶרב ו ְּל ׁשוֹ ן חֲכָ ִמים ַמ ְר ּ ֵפא:

)יח( אית דאמריה ספסירא רגשא

יעה ְל ׁשוֹ ן ׁ ָשקֶ ר:
אֱמת ִּתכּ וֹ ן לָ ַעד וְ ַעד אַ ְר ִּג ָ
ְ ׂשפַ ת ֶ

)יט( שפתא דקשטא תתקן לעלם

)יח(
ולישנא דחכימי מאסיא:

)יט(
וסהדא מסתרהב כלישנא דשקרא:

רש"י
)טז( אויל ביום יודע כעסו  -ביום שהוא
כועס בו ביום הודיע כעסו שהוא מתגרה
ומחרף חבירו ברבים ואין מעצר לרוחו ,אבל
הערום כוסה קלון ואינו ממהר לריב ,ומדרש
אגדה ביום שנברא אדם הראשון נודע סורחנו
והקב"ה שהוא ערום לא רצה לשחת בריותיו
כסה קלונו ודח' לגזרתו מיום של אדם ליום
שלו שהוא אלף שנה:
)יז( יפיח אמונה יגיד צדק  -מי שמדבר
אמונה מגיד בדין עדות צדק לזכות הזכאי:

משנה

)יח( יש בוטה  -מדבר כמו לבטא בשפתים
)ויקרא ה( .כמדקרות חרב  -שמסכסך את
הבריות וגורם להם להרוג .ולשון חכמי' -
המביא שלום בין אדם לחבירו .מרפא -
למבט' ההוא:
)יט( שפת אמת תכון לעד  -תתבסס ותקיים.
ועד ארגיעה  -למעט רגע הוא כלה והולך
שהשקר אין לו רגלים:

– זבחים פרק יג'

יטה וְ חַ יָּב ַעל הָ עֲ ִליָּהַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י
)א( הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט וְ הַ ּ ַמעֲ לֶ ה בַ חוּץ ,חַ יָּב ַעל הַ ּ ְׁש ִח ְ ָ
ילי אוֹ ֵמרָ ׁ ,שחַ ט ִּב ְפנִ ים וְ הֶ עֱ לָ ה בַ חוּץ ,חַ יָּבָ ׁ .שחַ ט ַּבחוּץ וְ הֶ עֱ לָ ה בַ חוּץ,
הַ ְּג ִל ִ
ּ ָפטוּרֶ ׁ ,שלּ ֹא הֶ עֱ לָ ה )בַ חוּץ( אֶ ָּלא ָדבָ ר ּ ָפסוּל .אָ ְמר ּו לוֹ  ,אַ ף הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט ִּב ְפנִ ים
ו ַּמעֲ לֶ ה בַ חוּץֵ ּ ,כיוָ ן ׁ ֶשהוֹ צִ יאוֹ ְ ּ ,פסָ לוֹ :
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רע"ב ) -א( השוחט  -קדשים בחוץ והעלן
בחוץ  -בהעלם אחד .חייב על השחיטה
וחייב על ההעלאה שהן שני גופי עבירה,
דתרווייהו כתיבי ,אשר ישחט ואשר יעלה:
כיון שהוציאו פסלו  -ואפילו הכי חייב ,והוא

הדין לשוחט בחוץ ומעלה בחוץ .ורבי יוסי
הגלילי אמר לך ,מה לשוחט בפנים ומעלה
בחוץ שכן היתה לו שעת הכושר ,תאמר
לשוחט בחוץ ומעלה בחוץ שלא היתה לו
שעת הכושר .ואין הלכה כר' יוסי הגלילי:

ילי אוֹ ֵמר,
)ב( ָט ֵמא ׁ ֶשאָ כַ לֵּ ,בין ק ֶֹד ׁש ָט ֵמא וּבֵ ין ק ֶֹד ׁש טָ הוֹ ר ,חַ ּיָבַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י הַ ְּג ִל ִ
ָט ֵמא ׁ ֶשאָ כַ ל ָטהוֹ ר ,חַ יָּב .וְ ָט ֵמא ׁ ֶשאָ כַ ל ָט ֵמאָ ּ ,פטוּרֶ ׁ ,שלּ ֹא אָ כַ ל אֶ ָּלא ָדבָ ר
ָט ֵמא .אָ ְמר ּו לוֹ  ,אַ ף טָ ֵמא ׁ ֶשאָ כַ ל ָטהוֹ רֵ ּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ּנָגַ ע בּ וֹ ִ ,ט ּ ְמאָ ה ּו .וְ ָטהוֹ ר ׁ ֶשאָ כַ ל
ָט ֵמאָ ּ ,פטוּרֶ ׁ ,שאֵ ינוֹ חַ יָּב אֶ ָּלא ַעל טֻ ְמאַ ת הַ גּ וּף:
רע"ב ) -ב( הטמא שאכל כו'  -משום
דפליגי ר' יוסי הגלילי ורבנן בתרווייהו ,ודמו
הנך תרתי פלוגתא להדדי ,תנינהו גבי הדדי:
ר' יוסי הגלילי אומר וכו'  -כשנטמא הגוף
ואחר כך נטמא הבשר כולי עלמא לא פליגי
דחייב כרת .כי פליגי ,שנטמא הבשר ואחר כך
נטמא הגוף .רבנן אית להו איסור כולל,
דמתוך שחל עליו איסור טומאת הגוף לאסרו
בבשר טהור שהיה מותר בו מתחילה ,חל נמי
אף על הבשר טמא ואע"פ שהיה אסור

ועומד ,כדי שיתחייב עליו אף משום טומאת
הגוף .ור' יוסי הגלילי לית ליה איסור חל על
איסור באיסור כולל ,ואין איסור של טומאת
הגוף חל על איסור של טומאת בשר .ואין
הלכה כרבי יוסי הגלילי :וטהור שאכל טמא
פטור  -מן הכרת .וסופג את הארבעים
משום )ויקרא ז( והבשר אשר יגע בכל טמא
לא יאכל :שאינו חייב אלא על טומאת הגוף
 כדכתיב )שם( וטומאתו עליו ונכרתה,בטומאת הגוף הכתוב מדבר:

יטהֶ ׁ ,שהַ ּ ׁשוֹ חֵ ט
יטה .ח ֶֹמר ַּב ּ ְׁש ִח ָ
יטה ִמ ָּבעֲ ִליָּה ,וּבָ עֲ ִל ּיָה ִמ ַּב ּ ְׁש ִח ָ
)ג( חֹמֶ ר ַּב ְׁש ִח ָ
לַ הֶ ְדיוֹ ט ,חַ יָּב .וְ הַ ּ ַמעֲ לֶ ה לַ הֶ ְדיוֹ טָ ּ ,פטוּר .ח ֶֹמר ָּבעֲ ִליָּהְׁ ,ש ַניִ ם ׁ ֶשאָ חֲז ּו בַ ּ ַס ִּכין
וְ ׁ ָשחָ ט ּוְ ּ ,פטו ִּרים .אָ חֲז ּו ְבאֵ בֶ ר וְ הֶ עֱ לוּה ּו ,חַ יּ ִָבין .הֶ עֱ לָ ה וְ חָ זַר וְ הֶ עֱ לָ ה וְ חָ זַר
וְ הֶ עֱ לָ ה ,חַ יָּב ַעל ָּכל עֲ ִליָּה וַ עֲ ִליָּה ,דִּ בְ ֵרי ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ןַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,אֵ ינוֹ
ֹאש הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר,
חַ יָּב אֶ ָּלא אֶ חָ ת ,וְ אֵ ינוֹ חַ יָּב ַעד ׁ ֶשיַּעֲ לֶ ה ְלר ׁ
אֲ ִפלּ ּו הֶ עֱ לָ ה ַעל הַ ּ ֶסלַ ע אוֹ ַעל הָ אֶ בֶ ן ,חַ יָּב:
רע"ב ) -ג( שהשוחט להדיוט כו'  -השוחט
קדשים בחוץ לאכילת הדיוט חייב :המעלה -
בחוץ לצורך הדיוט .פטור משום העלאת חוץ.
דגבי שחיטה כתיב דם יחשב לאיש ,אפילו
השוחט לאיש ,וגבי העלאה כתיב לעשות לה',
אינו חייב כשמעלהו בחוץ עד שיכוין בו לה':
ושחטו פטורים  -דכתיב )שם יז( דם יחשב
לאיש ההוא ,אחד ולא שנים :והעלוהו חייבין
 דכתיב )שם( איש איש וגו' אשר יעלה וגו',שאין תלמוד לומר איש איש ,אלא לרבות

שנים שאחזו באבר והעלוהו שהן חייבין:
העלה  -ונודע לו :וחזר והעלה  -מאותה
בהמה עצמה ,חייב על כל אחת ואחת :עד
שיעלה לראש המזבח  -דכתיב )בראשית ח(
ויבען נח מזבח לה' ,אלמא אפילו במת יחיד
שהיא בחוץ אינה העלאה בלא מזבח :אפילו
העלה על הסלע  -דכתיב )ויקרא יז( וזרק
הכהן את הדם על מזבח ה' פתח אהל מועד,
ולא מזבח בבמת יחיד ,ובפרשת המעלה בחוץ
כתיב .והלכה כר' יוסי(:

)ד( אֶ חָ ד קָ ָד ִׁשים ְּכ ׁ ֵש ִרין וְ אֶ חָ ד קָ ָד ִׁשים ּ ְפסו ִּליןֶ ׁ ,שהָ יָה ְפסוּלָ ן ַּבקּ ֶֹד ׁש ,וְ ִה ְק ִריבָ ן
ַּבחוּץ ,חַ יָּב .הַ ּ ַמעֲ לֶ ה כַ זַּיִ ת ִמן הָ עוֹ לָ ה ּו ִמן הָ אֵ מו ִּרין ַּבחוּץ ,חַ יָּב .הַ קּ ֹמֶ ץ,
וְ הַ ְ ּלבוֹ נָה ,וְ הַ ְ ּקט ֶֹרת ,ו ִּמנְ חַ ת כּ ֹהֲנִ ים ,ו ִּמנְחַ ת כּ ֹהֵ ן הַ ּ ָמ ִׁשיחַ  ,ו ִּמנְ חַ ת נְ סָ ִכין,
ׁ ֶש ִה ְק ִריב ֵמאֶ חָ ד ֵמהֶ ן ַּכזַיִ ת ַּבחוּץ ,חַ יָּבַ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּפוֹ טֵ ר ַעד ׁ ֶשיּ ְַק ִריב אֶ ת
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ּ ֻכלּ וֹ  .וְ כֻ ָּלם ׁ ֶש ִה ְק ִריבָ ן ִּב ְפנִ ים וְ ִׁשיֵּר ָּבהֶ ן ַּכזַּיִ ת וְ ִה ְק ִריבָ ן ַּבחוּץ ,חַ יָּב .וְ כֻ ָּלן
ׁ ֶשחָ ְסר ּו ָּכל ׁ ֶשהֵ ן וְ ִה ְק ִריבָ ן ַּבחוּץָ ּ ,פטוּר:
רע"ב ) -ד( שהיה פסולן בקודש  -כגון הלן
והיוצא והנשחט חוץ לזמנו וחוץ למקומו,
הואין ובפנים אם עלו לא ירדו ,מתקבל
בפנים קרינן ביה ,וחייבין עליהן בחוץ ,דכתיב
)שם( לעשות אותו לה' ,כל שנעשה לה' חייבין
עליו בחוץ ,וכל שאינו נעשה לה' אין חייבין
עליו בחוץ :המעלה כזית מן העולה
ומאימורים  -חצי זית מזה וחצי זית מזה:
חייב  -דכולה כליל :הלבונה  -של מנחת
נדבה :והקטורת  -של כל יום פרס שחרית
ופרס בין הערבים :ומנחת כהנים  -שהיא
כליל וראויה להעלאה כקומץ של מנחת
ישראל .אבל שיירי מנחת ישראל אינו חייב

על העלאתה בחוץ :מנחת כהן המשיח -
עשירית האיפה שהוא מביא בכל יום :כזית -
דהיינו שיעור הקטרה :עד שיקריב את כולן
 דקסבר כל המתירין מפסלי בחסרון ,וכלזמן שלא קרבו כולן לא הוי הקטרה לצאת
בעלים ידי חובתן .ולרבנן הני נמי הויא
הקטרתן בכזית היכא דכולו קיים ולא חסרו
קודם הקטרה :ושייר בהן כו' חייב  -שהרי
בזה נגמרה הקטרה :וכולן שחסרו כל שהן -
קודם הקטרה על ידי איבוד או שריפה,
נפסלו בחסרונן ,דכתיב )ויקרא ב( והנותרת
מן המנחה ,פרט לשחסרה היא או שחסר
קומצה קודם הקטרה:

)ה( הַ ּ ַמ ְק ִריב קָ ָד ִׁשים וְ אֵ מו ֵּריהֶ ם ַּבחוּץ ,חַ יָּבִ .מנְ חָ ה ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְק ָמצָ ה וְ ִה ְק ִריבָ ּה
ַּבחוּץָ ּ ,פטוּרְ .ק ָמצָ הּ וְ חָ זַר קֻ ְמצָ ּה ְלתוֹ כָ ּה וְ ִה ְק ִריבָ ּה ַּבחוּץ ,חַ יָּב:
רע"ב ) -ה( המקריב קדשים ואימוריהן -
שהקריב הבשר והאימורים מחוברים בו ,חייב
משום אימורים ,ולא אמרינן הרי בשר חוצץ
בין האימורין לאש ,ודכוותה בפנים לאו
העלאה היא ,דרחמנא אמר )שם א( על
העצים אשר על האש ,והמעלן בחוץ נמי לא
יהא חייב ,לא אמרינן הכי לפי שמין במינו

אינו חוצץ )טז( :מנחה שלא נקמצה  -אינה
ראויה לפנים .הלכך המקריבה בחוץ פטור:
קמצה וחזר קומצה לתוכה  -והקריבה בחוץ:
חייב  -שכיוצא בה בפנים כשרה ,כדתנן
בהקומץ ,נתערב קומצה בשיריים לא יקטיר
ואם הקטיר כשרה:

)ו( הַ קּ ֶֹמץ וְ הַ ְ ּלבוֹ נָה ׁ ֶש ִה ְק ִריב אֶ ת אֶ חָ ד ֵמהֶ ן ַּבחוּץ ,חַ ּיָבַ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּפוֹ טֵ ר ַעד
ׁ ֶשיּ ְַק ִריב אֶ ת הַ ּ ׁ ֵשנִ י .אֶ חָ ד ִּב ְפנִ ים וְ אֶ חָ ד ַּבחוּץ ,חַ יָּב ְׁשנֵי ְבזִ יכֵ י ְלבוֹ נָה ׁ ֶש ִה ְק ִריב
אֶ ת אֶ חָ ד ֵמהֶ ן ַּבחוּץ ,חַ יָּבַ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּפוֹ טֵ ר ַעד ׁ ֶשיּ ְַק ִריב אֶ ת הַ ּ ׁ ֵשנִ י .אֶ חָ ד
ִּב ְפנִ ים וְ אֶ חָ ד ַּבחוּץ ,חַ יָּב .הַ זּוֹ ֵרק ִמ ְקצָ ת דָּ ִמים ַּבחוּץ ,חַ יָּבַ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר אוֹ ֵמר,
אַ ף הַ ְמנ ּ ֵַס ְך ֵמי חָ ג ֶּבחָ ג ַּבחוּץ ,חַ יָּבַ .ר ִּבי נְחֶ ְמיָה אוֹ ֵמרְׁ ,שי ֵָרי הַ דָּ ם ׁ ֶש ִה ְק ִריבָ ן
ַּבחוּץ ,חַ יָּב:
רע"ב ) -ו( הקומץ והלבונה של מנחת
נדבה  -שניהם מתירים את שייריה לאכילה.
הלכך ר' אליעזר פוטר ,דבעי הקטרת כל
המתיר :אחד בפנים  -תחילה ,ואחר כך השני
בחוץ ,חייב ,שזה גמר ובו הכל תלוי :שני
בזיכי לבונה  -מתירים לחם הפנים :מי החג
 שנתמלאו לשם ניסוך המים בחג הסוכות.אם ניסך אותן בחוץ חייב ,דסבר ניסוך המים
בחג דאורייתא הוא ,הלכך מיחייב עלה בחוץ.

ואין הלכה כר' אליעזר בכולה מתניתין.
וניסוך המים בחג לאו דאורייתא הוא אלא
הלכה למשה מסיני :שיירי הדם שהקריבן
בחוץ חייב  -בשיירי דמים הפנימים מיירי,
וסבר ששיירי הדם מעכבין בהם ,הלכך
עבודה היא להתחייב עליה בחוץ .אבל
בשיירי הדם של מזבח החיצון מודה ר' נחמיה
שאינם אלא למצוה ולא לעכב ,הלכך הזורקן
בחוץ ודאי פטור .ואין הלכה כר' נחמיה:
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)ז( הַ ּמוֹ לֵ ק אֶ ת הָ עוֹ ף ִּב ְפנִ ים וְ הֶ עֱ לָ ה בַ חוּץ ,חַ ּיָבָ .מלַ ק ַּבחוּץ וְ הֶ עֱ לָ ה בַ חוּץ,
ּ ָפטוּר .הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט אֶ ת הָ עוֹ ף ִּב ְפנִ ים וְ הֶ עֱ לָ ה בַ חוּץָ ּ ,פטוּרָ ׁ .שחַ ט ַּבחוּץ וְ הֶ עֱ לָ ה
בַ חוּץ ,חַ יָּב .נִ ְמצָ א ,דֶּ ֶר ְך הֶ ְכ ׁ ֵשרוֹ ִמ ִּב ְפנִ יםְ ּ ,פטוּרוֹ בַ חוּץ .דֶּ ֶר ְך הֶ ְכ ׁ ֵשרוֹ בַ חוּץ,
ּ ְפטוּרוֹ בִ ְפנִ יםַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,כּ ֹל ׁ ֶשחַ יּ ִָבין ָעלָ יו ַּבחוּץ ,חַ יּ ִָבין ַעל ַּכיּוֹ צֵ א בוֹ
ִּב ְפנִ ים ׁ ֶשהֶ עֱ לָ ה ּו בַ חוּץ ,חוּץ ִמן הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט ִּב ְפנִ ים ו ַּמעֲ לֶ ה בַ חוּץ:
רע"ב ) -ז( מלק בחוץ  -נבלה היא ,שאין
מליקה אלא בפנים ,לכך פטור על העלאתו
בחוץ .ואם תאמר ,והלא כל הנעלים בחוץ
נפסלו ביציאתן ,וכן השוחט בחוץ פסול הוא,
וחייבין על העלאתו .התם רחמנא רבייה.
אבל לענין שאר פסולים ,מתקבלים בפנים
בעינן :שחט בחוץ והעלה בחוץ חייב  -אף
על העלאה .דכל שמתחייב על שחיטתו בחוץ
אם חזר והעלן הוא או אחר ,חייב :נמצא דרך
הכשרו בפנים  -בגמרא קאמר ,תני דרך
חיובו בפנים פטורו בחוץ ,ודרך חיובו בחוץ
פטורו בפנים ,כגון ,שחט העוף בפנים
והעלה בחוץ פטור .שחט בחוץ והעלה בחוץ
חייב .מלק בפנים והעלה בחוץ חייב .מלק
בחוץ והעלה בחוץ פטור .נמצא במקום
שמתחייב על העלאתו אם נעשית העבודה
הראשונה בפנים כגון במליקת פנים פטור על
העלאתו אם נעשית המליקה בחוץ .ודרך
שמתחייב על העלאה אם נעשית עבודה

הראשונה בחוץ כגון בשחיטה ,פטורו בפנים,
אם נשחט בפנים והעלה בחוץ :ר' שמעון
אומר כו'  -במלתיה דתנא קמא חסורי
מחסרא והכי קתני ,וכן השוחט בהמה בלילה
בפנים והעלה בחוץ פטור ,דאינה מתקבלת
בפנים ,דכתיב )ויקרא יט( ביום זבחכם ,ולא
בלילה ,ונמצא הזבח פסול ולפיכך אינו חייב
על העלאתו .אבל אם שחט בלילה בחוץ
והעלה בחוץ חייב ,מפני שהשחיטה בחוץ
בלילה כשרה היא לפיכך חייב שתים על
השחיטה ועל העלאה .ופליג רבי שמעון בהא
ואמר ,כל שחייבין עליו בחוץ חייבין על
כיוצא בו בפנים שהעלהו בחוץ  -כלומר,
כשם שהשוחט בחוץ בלילה והעלה בחוץ
חייב ,כך אם שחט בפנים בלילה והעלה בחוץ
חייב על ההעלאה חוץ מהשוחט עוף בפנים
והעלהו בחוץ שהוא פטור אע"פ שאם שחט
והעלה בחוץ חייב .ואין הלכה כר' שמעון:

)ח( הַ חַ ּ ָטאת ׁ ֶש ִ ּק ּ ֵבל דָּ ָמה ְּבכוֹ ס אֶ חָ ד ,נ ַָתן ַּבחוּץ וְ חָ זַר וְ נ ַָתן ִּב ְפנִ יםִּ ,ב ְפנִ ים וְ חָ זַר
וְ נ ַָתן ַּבחוּץ ,חַ יָּבֶ ׁ ,ש ּ ֻכלּ וֹ ָראוּי לָ בוֹ א ִב ְפנִ יםִ .ק ֵּבל דָּ ָמ ּה ִּב ְׁשנֵי כוֹ סוֹ ת ,נ ַָתן
ְׁשנֵיהֶ ן ִּב ְפנִ יםָ ּ ,פטוּרְׁ .שנֵיהֶ ן ַּבחוּץ ,חַ יָּב ,אֶ חָ ד ִּב ְפנִ ים וְ אֶ חָ ד ַּבחוּץָ ּ ,פטוּר .אֶ חָ ד
ימי ְמכַ ּ ֵפרְ .ל ָמה הַ דָּ בָ ר דּ וֹ ֶמה,
ַּבחוּץ וְ אֶ חָ ד ִּב ְפנִ ים ,חַ יָּב ַעל הַ ִחיצוֹ ן ,וְ הַ ּ ְפנִ ִ
ְ
אשוֹ נָה,
נִמצֵ את הָ ִר ׁ
יש אַ חֶ ֶרת ּ ַת ְח ּ ֶתיהָ וְ אַ חַ ר ָּכך ְ
יש חַ ּ ָטאתוֹ וְ אָ ְב ָדה וְ ִה ְפ ִר ׁ
ְל ַמ ְפ ִר ׁ
וַ ֲה ֵרי ְׁש ּ ֵתיהֶ ן עוֹ ְמדוֹ תָ ׁ ,שחַ ט ְׁש ּ ֵתיהֶ ן ִּב ְפנִ יםָ ּ ,פטוּר ׁ ָשחַ ט ְׁש ּ ֵתיהֶ ן ַּבחוּץ ,חַ יָּב.
אַ חַ ת ִּב ְפנִ ים וְ אַ חַ ת ַּבחוּץָ ּ ,פטוּר .אַ חַ ת ַּבחוּץ וְ אַ חַ ת ִּב ְפנִ ים ,חַ יָּב ַעל הַ ִחיצוֹ נָה,
שר
ימית ְמכַ ּ ֶפ ֶרתְּ .כ ׁ ֵשם ׁ ֶשדָּ ָמהּ ּפוֹ טֵ ר אֶ ת ְּב ָ ׂש ָר ּהָּ ,כ ְך הוּא פוֹ טֵ ר אֶ ת ְּב ַ ׂ
וְ הַ ּ ְפנִ ִ
חֲבֶ ְר ּ ָתה:
רע"ב ) -ח( נתן בחוץ וחזר ונתן בפנים
חייב  -מלתא דפשיטא היא ,ומשום סיפא
נקט לה ,נתן בפנים וחזר ונתן בחוץ שאינו
נותן בחוץ אלא שיירי הדם ,חייב .ומתניתין
כר' נחמיה דסבר שיריים מעכבים .ואינה
הלכה :שניהן בחוץ חייב  -אחת .ואם היתה

לו ידיעה בינתים ,חייב שתים :אחד בפנים -
ואחר כך השני בחוץ פטור .ואפילו לר' נחמיה
דסבר כוס אחד עושה את חברו דחוי להיוטת
נשפך לאמה .הלכך אפילו שיריים לא הוי:
והפנימי מכפר  -להכשיר הזבח .שהדם
הנזרק תחלה בחוץ לא עשה המשוייר כיוצא
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חק לישראל – פרשת שמות יום ה'
בו :שתיהן בחוץ חייב  -על כל אחת ואחת.
דבשעת שחיטה כל אחת היתה ראויה בפנים
)כט( :אחת בפנים  -והשניה אחר כן בחוץ
פטור .דהויא לה חטאת שנתכפרו בעליה,
ולמיתה אזלה ואינה מתקבלת בפנים :חייב
על החיצונה  -דהא חזיא לפנים דאיזה מהן
שירצה יקריבה :כשם שדמה פוטר את בשרה
 -מן המעילה] ,דזריקת דם מוציאה בשר

גמרא

קדשי קדשים מן המעילה דיהבה בה[ שעת
היתר לכהנים :כך הוא פוטר את בשר
חברתה  -ואע"פ שפסולה ]ואשחט שתיהן
בפנים קאי[ .ואשמועינן הכא דהיכא דמונחות
שתיהן וקדם את דם האחת ,פטר את חברתה
מן המעילה משום ]דהויא[ חטאת שנתכפרו
בעליה ,דקיימ"ל החטאות המתות לא נהנין
ולא מועלין:

– זבחים דף קי"ח ע"ב

כי אתא רב דימי אמר רבי בשלשה מקומות שרתה שכינה על ישראל
בשילה ונוב וגבעון ובית עולמים ובכולן לא שרתה אלא בחלק בנימין
שנאמר חופף עליו כל היום כל חפיפות לא יהו אלא בחלקו של בנימין כי
אזיל אביי אמרה קמיה דרב יוסף אמר חד ברא הוה ליה לכייליל ולא
מיתקן והכתיב ויטש )את( משכן שילה וכתיב וימאס באהל יוסף ובשבט
אפרים לא בחר אמר רב אדא מאי קא קשיא ליה דלמא שכינה בחלק
בנימין וסנהדרי גדולה בחלק יוסף מדמצינו בבית עולמים דשכינה בחלקו
של בנימין וסנהדרין בחלק יהודה אמר ליה הכי השתא התם מיקרבן
נחלות גבי הדדי הכא מי מקרבן הכא נמי מקרבן כדאמר רבי חמא בר'
חנינא רצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין
ובה היה מזבח בנוי והיה בנימין הצדיק מצטער עליה לבלעה ה"נ רצועה
היתה יוצאת מחלקו של יוסף לחלקו של בנימין והיינו דכתיב תאנת שילה
כתנאי חופף עליו זה מקדש ראשון כל היום זה מקדש שני ובין כתיפיו שכן
אלו ימות המשיח רבי אומר חופף עליו זה העולם הזה כל היום אלו ימות
המשיח ובין כתיפיו שכן זה העולם הבא:
רש"י על הגמרא
חד ברא הוה ליה לכייליל ולא מיתקן -
נראה בעיני כי אביו של אביי כייליל שמו :מי
מקרבן  -שילה וגבול נחלת בנימין :תאנת

שילה  -על שהיה בנימין מתאונן עליה:
העולם הזה  -כל מקום ששרתה שכינה ואף
שילה ונוב וגבעון:
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חק לישראל – פרשת ויחי יום ה'
זוהר

– שמות דף כ' ע"ב

ֹשה הָ יָה רוֹ ֶעה אֶ ת צֹאן יִ ְתרוֹ חוֹ ְתנוֹ כּ ֹהֵ ן ִמ ְדיָןִ .ר ִּבי ִחיָּיא ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר,
ּומ ׁ ֶ
)תהלים כ"ג( ִמזְ מוֹ ר ְל ָדוִ ד יְ ָי' רוֹ ִעי לא אֶ ְחסָ רְּ .כלוֹ ַמר ,יְ ָי' רוֹ ִעי:
יְ ָי' הָ רוֹ ֶעה ׁ ֶש ִ ּליַ .מה הָ רוֹ ֶעה ַמנְ ִהיג אֶ ת הַ ּצֹאן ,וּמוֹ ִליכָ ם ְל ִמ ְרעֶ ה טוֹ בְ ,ל ִמ ְר ֶעה
ַשר הֲ ִליכָ ָתן ְּבצֶ ֶדק ו ְּב ִמ ְׁש ּ ָפט .אַ ף הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך
ׁ ָש ֶמןִּ ,ב ְמקוֹ ם ַנחֲלֵ י ָמיִ םְ ,מי ּ ׁ ֵ
הוּאְּ ,כ ִתיב ִּבנְאוֹ ת דֶּ ׁ ֶשא י ְַר ִּביצֵ נִ י ַעל ֵמי ְמנוּחוֹ ת יְ נַהֲלֵ נִ י נ ְַפ ִׁשי יְ ׁשוֹ בֵ ב:
אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ סֵ י ,דֶּ ֶר ְך הָ רוֹ ֶעהִ ,לנְ הוֹ ג ְּבצֶ ֶדק אֶ ת צֹאנוֹ ְ ,להַ ְר ִחיקָ ם ִמן הַ ָּגזֵל,
ּשמֹאלַּ .כ ְך הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך
ישוֹ ר ,וְ הַ ּ ׁ ֵשבֶ ט ְּביָדוֹ ּ ׁ ֶשלּ א י ַּט ּו י ִָמין ו ְ ׂ
ְלהַ נְ ִהיגָ ם ְּב ִמ ׁ
ישוֹ ר ,ו ְּבכָ ל ֵעת הַ ּ ׁ ֵשבֶ ט ְּביָדוֹ ׁ ֶשלּ א
ש ָראֵ ל ְלהַ נְ ִהיגָ ם ְּב ִמ ׁ
הוּא ,הוּא רוֹ ֶעה אֶ ת יִ ְ ׂ
ּשמֹאל:
י ַּט ּו י ִָמין ו ְ ׂ
ָ
ֹשה הָ יָה רוֹ ֶעה ,אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ סֵ יֵ ּ ,ת ַדע ְלךֶ ׁ ,ש ָּכל זְ ָמן ׁ ֶשהָ רוֹ ֶעה
דָּ בָ ר אַ חֵ ר ּומ ׁ ֶ
חָ כָ ם ְלנַהֵ ל אֶ ת צֹאנוֹ  ,הוּא מוּכָ ן ְלקַ ּ ֵבל עוֹ ל ַמ ְלכוּת ׁ ָש ַמיִ םִ .אם הָ רוֹ ֶעה
ׁשוֹ טֶ הָ ,עלָ יו נִ ְק ָרא )משלי כ"ו( ִּתקוָ ה ִלכְ ִסיל ִמ ּ ֶמנּ ּו:
ֹשה חָ כָ ם הָ יָה ,וּבָ ִקי ִלנְ הוֹ ג אֶ ת צֹאנוֹ  .בּ ֹא ו ְּראֵ הִ ,מדָּ וִ ד,
אָ ַמר ִר ִּבי יְ הו ָּדה ,מ ׁ ֶ
ָ
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )שמואל א' ,ט"ז( וְ ִה ּנֵה רוֹ ֶעה ַּב ּצֹאןְ .ללַ ּ ֶמ ְדך ׁ ֶשדָּ וִ ד )דף כ"א ע"א( חָ כָ ם ָּגדוֹ ל
הָ יָה ,וְ הָ יָה רוֹ עֶ ה צֹאנוֹ ַּכדִּ ין וְ כַ ּ ׁשו ָּרהְ .ל ִפיכָ ְך ,עֲ ָ ׂשה ּו הַ קָ דוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ֶמלֶ ְך
נִק ָר ִאים צֹאן.
ש ָראֵ ל ְ
ש ָראֵ ל .וְ לָ ּ ָמה צֹאן וְ לֹא ָּבקָ ר .אָ ַמר ִר ִּבי יְ הו ָּדה ,יִ ְ ׂ
ַעל ָּכל יִ ְ ׂ
תיב) ,יחזקאל ל"ו(
יתי אָ ָדם אַ ּ ֶתם .ו ְּכ ִ
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר) ,יחזקאל ל"ד( וְ אַ ּ ֵתן צֹאנִ י צֹאן ַמ ְר ִע ִ
קֳד ִׁשים ְּכצֹאן יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם:
ְּכצֹאן ָ
ַמה הַ ּצֹאןְּ ,כ ׁ ֶש ִּי ָּק ְרב ּו ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ִּ ,ב ְׁש ִבילָ ם זוֹ כֶ ה ְלחַ יֵּי הָ עוֹ לָ ם הַ ָּבאַּ .כךְ
הַ ּ ַמנְ ִהיג ְליִ שְׂ ָראֵ ל ַּכדִּ ין וְ כַ ּ ׁשו ָּרהִּ ,ב ְׁש ִבילָ ם זוֹ כֶ ה ְלחַ יֵּי הָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא .וְ עוֹ ד,
הָ רוֹ ֶעה אֶ ת הַ ּצֹאןְּ ,כ ׁ ֶשהַ ּצֹאן יוֹ ְלדֹת ,הָ רוֹ ֶעה נוֹ טֵ ל אוֹ ָתם ְטלָ ִאים ְּבחֵ יקוֹ ְּ ,כ ֵדי
ׁ ֶשלּ א יִ ְ ּלא ּו וְ יִ ָּגע ּו ,וּמוֹ ִליכָ ם אַ ח ֲֵרי ִא ּמוֹ ָתם ,ו ְּמ ַרחֵ ם עֲ לֵ יהֶ םַּ .כ ְך הַ ּ ַמנְ ִהיג
ש ָראֵ ל ,צָ ִר ְ
ֹשה) ,במדבר י"א(
יך ְלהַ נְ ִהילָ ם ְּב ַרח ֲִמים ,וְ לֹא ְּבאַ כְ ָז ִריּוֹ ת .וְ כֵ ן אָ ַמר מ ׁ ֶ
ְליִ ְ ׂ
ָ
אמר אֵ לַ יׂ ָ ,שאֵ ה ּו ְבחֵ יקֶ ך וְ גוֹ ':
ִּכי תֹ ַ
ַמה הָ רוֹ ֶעה אֶ ת הַ ּצֹאןְּ ,כ ׁ ֶשהוּא רוֹ ֶעה טוֹ בַ ,מ ִּציל אֶ ת הַ ּצֹאן ִמן הַ ְּזאֵ ִבים ,ו ִּמן
ש ָראֵ לִ ,אם הוּא טוֹ בַ ,מ ִּצילָ ן ִמן הַ עֲ בוֹ ַדת כּ וֹ כָ ִבים
הָ אֲ ָריוֹ תַּ .כ ְך הַ ּ ַמנְ ִהיג ְליִ ְ ׂ
ו ַּמזָּלוֹ ת ,ו ִּמדִּ ין ׁ ֶשל ַמ ּ ָטה ,ו ִּמדִּ ין ׁ ֶשל ַמ ְעלָ ה ,ו ַּמ ְד ִריכָ ן ְלחַ יֵּי הָ עוֹ לָ ם הַ ָּבאַּ .כ ְך
ֶאֱמן הָ יָה ,וְ ָראָ ה הַ קָ דוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּאֶ ׁ ,ש ְּכ ַדאי הוּא ִל ְרעוֹ ת אֶ ת
ֹשה ,רוֹ ֶעה נ ָ
מ ֶׁ
ש ָראֵ לְּ ,באוֹ תוֹ הַ דִּ ין ַמ ּ ָמ ׁשֶ ׁ ,שהָ יָה רוֹ ֶעה אֶ ת הַ ּצֹאן ,לַ ְּכ ָ ׂש ִביםְּ ,כ ִפי הָ ָראוּי
יִ ְ ׂ
לָ הֶ ן .וְ הַ ְּנקֵ בוֹ ת ְּכ ִפי הָ ָראוּי לָ הֶ ן:
ֹשה הָ יָה רוֹ עֶ ה אֶ ת צֹאן יִ ְתרוֹ חוֹ ְתנוֹ  ,וְ לא ׁ ֶשלּ וֹ :
ו ְּל ִפיכָ ָך ְּכ ִתיבּ ,ומ ׁ ֶ
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חק לישראל – פרשת ויחי יום ה'
הלכה – הרמב"ם הלכות תשובה פרק ג'
)יא( הפורש מדרכי צבור ואף על פי שלא עבר עבירות אלא נבדל מעדת ישראל ואינו
עושה מצות בכללן ולא נכנס בצרתן ולא מתענה בתעניתן אלא הולך בדרכו כאחד
מגויי הארץ וכאילו אינו מהן אין לו חלק לעולם הבא העושה עבירות ביד רמה
כיהויקים בין שעשה קלות בין שעשה חמורות אין לו חלק לעולם הבא וזהו הנקרא
מגלה פנים בתורה מפני שהעיז מצחו וגילה פניו ולא בוש מדברי תורה:
)יב( שנים הם המוסרין המוסר חבירו ביד עכו"ם להורגו או להכותו והמוסר ממון חבירו
ביד עכו"ם או ביד אנס שהוא כעכו"ם ושניהם אין להם חלק לעוה"ב:

מוסר -

מספר חרדים דף ע''ב ע''א

הָ עוֹ לָ ם הַ זֶּה יָם סוֹ ֵער צָ ִר ְ
ֹאשוֹ
יך ְל ַד ּמוֹ ת הָ אָ ָדם ְּב ַד ְע ּתוֹ ְּכ ִאלּ ּו הוּא ׁ ָשט ַּב ָיּם וְ לָ כֵ ן יָ ִרים ר ׁ
ְל ַמ ְעלָ ה ְליוֹ צְ רוֹ וְ יִ ָּזהֵ ר ּ ֶפן יִ ָּכנְ ס ּו ְ ּב ִפיו הַ ּ ַמיִ ם הַ זֵּידוֹ נִ ים וְ יִ ּ ׁ ָשמֵ ר ִמן הַ ַּג ִ ּלים הַ ָּב ִאים ְלטוֹ ְרדוֹ
ית ָך ְּבכָ ל עוֹ ז וְ תוֹ קֶ ף וְ הָ לַ ְכ ּ ָת
ֹאש ָך וּבֵ ְ
ֹאשוֹ ֶ ּ .בן אָ ָדם סֻ ַּכת ׁ ָשלוֹ ם ּ ְפרוֹ ס ַעל ר ְׁ
וְ ִאם לָ או ָדמוֹ ְבר ׁ
שה
שה וְ לֹא ָע ָ ׂ
שה ׁ ָשלוֹ ם וגו' וּפֵ ְיר ׁש ּו ְ ּבזוֹ ַהר ִמדִּ ְכ ִתיב עוֹ ֶ ׂ
ִּב ְד ָרכָ יו דִּ ְכ ִתיב )ישעיה מ''ה( עוֹ ֶ ׂ
שה ׁ ָשלוֹ ם .דְּ מוּת הַ ָּל ׁשוֹ ן חֶ ֶרב חַ דָּ ה ְלאַ נְ ׁ ֵשי הַ ּ ִמ ְלחָ ָמה
שה לָ כֵ ן ַּגם אַ ּ ָתה ּ ָת ִמיד ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ׁ ֶש ּ ָת ִמיד עוֹ ֶ ׂ
יקים נִ ְלחָ ִמים ָּבה ֶנגֶד יִ צְ ָרם הָ ָרע וַ ֲחיָילָ יו .הָ ְר ׁ ָש ִעים ֶנגֶד יִ צְ ָרם הַ ּטוֹ ב וַ חֲ יָילָ יוְּ .כ ִתיב
הַ צַ דִּ ִ
ְ
ָ
ימי ָד ֶרך הַ הוֹ ְל ִכים
ֵאתי וְ תוֹ ָר ְתך אָ הָ ְב ִּתי ו ְּכ ִתיב )שם( אַ ְׁש ֵרי ְת ִמ ֵ
שנ ִ
)תהלים קי''ט( סֵ עֲ ִפים ָ ׂ
ָ
ְ
ְּבתוֹ ַרת ה' ו ְּכ ִתיב )שם נ''ה( הַ ְׁשלֵ ך ַעל ה' יְ הָ ְבך הַ ַּכ ָ ּונה ִּכי ַּכ ּ ָמה זְ ַמן אָ ָדם ְמאַ ּ ֵבד ְ ּביָ ָדיו לָ ִריק
ְּבחָ ְׁשבוֹ ַעל ִענְ ָיינֵי עוֹ לָ מוֹ וּפַ ְרנ ְָסתוֹ וְ סוֹ ף אָ ָדם לַ הֶ בֶ ל ָד ָמה ְּכלוֹ ַמר ְמ ַה ְרהֵ ר ו ְּמחַ ּ ׁ ֵשב ו ְּמבַ ּ ֵטל
שה ח ֲִבילוֹ ת ׁ ֶשל
זְ ַמנּ וֹ וְ אֵ ינוֹ ַמ ְׁש ִּגיחַ ִּכי י ָָמיו ַּכצֵ ל עוֹ בֵ ר ו ְּבעוֹ ד ׁ ֶשהוּא ְמחַ ּ ׁ ֵשב ו ְּמהַ ְרהֵ ר יַעֲ ֶ ׂ
ּתוֹ ָרה ו ִּמצְ וֹ ת לָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא .וְ אַ ְתיָ א ִמ ְּכלָ לָ א ַרב הַ ּ ׁ ָשלוֹ ם הוּא יְ סוֹ ''ד הַ ּ ַמעֲ לֶ ה יָקוּץ
ִמ ּ ַת ְרדֵּ ָמתוֹ ְל ַת ּ ֵקן אֲ ׁ ֶשר ִע ּוֵת וְ ִליסוֹ ''ד אָ ֶרץ:
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