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חק לישראל – פרשת וארא יום ב'
תורה -

שמות פרק ו'

אתי אֶ ת י ִָדי לָ ֵתת אֹ ָת ּה ְלאַ ְב ָרהָ ם
ָש ִ
ֲשר נ ָ ׂ
אתי אֶ ְתכֶ ם אֶ ל הָ אָ ֶרץ א ׁ ֶ
)ח( וְ הֵ בֵ ִ
אתי אֶ ְתכֶ ם אֶ ל הָ אָ ֶרץ
שה אֲנִ י יְ הֹוָ ה) :ח( וְ הֵ בֵ ִ
וליַעֲ קֹב וְ נ ַָת ִּתי אֹ ָת ּה לָ כֶ ם מוֹ ָר ׁ ָ
ְליִ צְ חָ ק ּ ְ
וליַעֲ קֹב וְ נ ַָת ִּתי אֹ ָת ּה לָ כֶ ם מוֹ ָר ׁ ָשה אֲנִ י
אתי אֶ ת י ִָדי לָ ֵתת אֹ ָת ּה ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִ צְ חָ ק ּ ְ
ָש ִ
ֲשר נ ָ ׂ
א ֶׁ
יָת ּה ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִ צְ חָ ק ו ְּליַעֲ קֹב וְ אֶ ּ ֵתן י ַָת ּה ְלכוֹ ן
ימ ִרי ְל ִמ ּ ַתן ַ
יְ הֹוָ ה) :ח( וְ אָ ֵעיל י ְָתכוֹ ן ְלאַ ְר ָעא ִ ּדי קַ ּי ִֵמית ְּב ֵמ ְ
יְ ֻר ּ ָתא אֲ נָא יְ ָי:

ומעֲ ֹב ָדה
רוחַ ּ ֵ
עו אֶ ל ׁ ֶ
)ט( וַ יְ ַד ּ ֵבר ׁ ֶ
משה ִמ ּקֹצֶ ר ּ
משה ּ ֵכן אֶ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ לֹא ׁ ָש ְמ ּ
רוחַ ּומֵ עֲ ֹב ָדה קָ ׁ ָשה:
עו אֶ ל ׁ ֶ
שה) :ט( וַ יְ ַד ּ ֵבר ׁ ֶ
קָ ׁ ָ
משה ִמ ּקֹצֶ ר ּ
משה ּ ֵכן אֶ ל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ לֹא ׁ ָש ְמ ּ
ֹשה ִמ ּ ַמ ְעיַק רוּחָ א ו ִּמ ּ ָפ ְלחָ נָא ַ ּדהֲ וָ ה קָ ְׁשיָא עֲ לֵ יהוֹ ן:
ֹשה ּ ֵכן ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ לָ א קַ ִּביל ּו ִמן מ ׁ ֶ
)ט( ו ַּמ ּ ֵליל מ ׁ ֶ

משה ּלֵ אמֹר:
משה ּ ֵלאמֹר) :י( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)י( וַ יְ ַד ֵּבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ

ֹשה
)י( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם מ ׁ ֶ

ימר:
ְל ֵמ ָ
)יא(

יש ַּלח אֶ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ֵמאַ ְרצוֹ :
בּ ֹא ַד ֵּבר אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִמצְ ָריִ ם וִ ׁ ַ

ישלַּ ח אֶ ת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ֵמאַ ְרצוֹ :
ַד ּ ֵבר אֶ ל ּפַ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִמצְ ָריִ ם וִ ׁ ַ

)יא( בּ ֹא

)יא( עוּל ַמ ּ ֵליל ְלוָ ת ּ ַפ ְרעֹה ַמ ְל ָּכא

יה:
יש ַּלח יָת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ֵמאַ ְר ֵע ּ
ְד ִמצְ ָריִ ם וִ ׁ ַ

רש"י
)ח( נשאתי את ידי  -הרימותיה להשבע
בכסאי:
)ט( ולא שמעו אל משה  -לא קבלו תנחומין:
מקוצר רוח  -כל מי שהוא מיצר רוחו
ונשימתו קצרה ואינו יכול להאריך בנשימתו.
קרוב לענין זה שמעתי בפרשה זו מרבי ברוך
בר' אליעזר והביא לי ראיה ממקרא זה
)ירמיה טז( בפעם הזאת אודיעם את ידי ואת
גבורתי וידעו כי שמי ה' למדנו כשהקב"ה
מאמן את דבריו אפי' לפורענות מודיע ששמו
ה' וכ"ש האמנה לטובה .ורבותינו דרשוהו
)ש"ר סנהדרין קיא( לענין של מעלה )שמות
ה( שאמר משה למה הרעותה אמר לו הקב"ה
חבל על דאבדין ולא משתכחין יש לי להתאונן
על מיתת האבות הרבה פעמים נגליתי
עליהם באל שדי ולא אמרו לי מה שמך ואתה
אמרת מה שמו מה אומר אליהם :וגם

הקימותי וגו'  -וכשבקש אברהם לקבור את
שרה לא מצא קרקע עד שקנה בדמים
מרובים .וכן ביצחק ערערו עליו על הבארות
אשר חפר .וכן ביעקב )בראשית לג( ויקן את
חלקת השדה לנטות אהלו ולא הרהרו אחר
מדותי ואתה אמרת למה הרעותה .ואין
המדרש מתיישב אחר המקרא מפני כמה
דברים אחת שלא נאמר ושמי ה' לא שאלו לי
וא"ת לא הודיעם שכך שמו הרי תחלה
כשנגלה לאברהם בין הבתרים נאמר אני ה'
אשר הוצאתיך מאור כשדים ועוד היאך
הסמיכה נמשכת בדברים שהוא סומך לכאן
וגם אני שמעתי וגו' לכן אמור לבני ישראל.
לכך אני אומר יתיישב המקרא על פשוטו
דבר דבור על אופניו והדרשה תדרש שנאמר
)ירמיה כג( הלא כה דברי כאש נאם ה'
וכפטיש יפוצץ סלע מתחלק לכמה ניצוצות:
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חק לישראל – פרשת וארא יום ב'
נביא

– יחזקאל פרק כט' ה'-ח'

יך הַ ּ ִמ ְד ָּב ָרה אוֹ ְת ָך וְ אֵ ת ָּכל ְ ּדגַ ת יְ אֹ ֶר ָ
)ה( ּונְ ַט ְׁש ִּת ָ
ש ֶדה ִּת ּפוֹ ל לֹא
יך ַעל ּ ְפנֵי הַ ּ ָ ׂ
ולעוֹ ף הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם נְ ַת ִּ ָ
תיך ְלאָ ְכלָ ה) :ה( וארטשינך
ֵתאָ סֵ ף וְ לֹא ִת ּקָ בֵ ץ ְלחַ יַּת הָ אָ ֶרץ ּ ְ
למדברא יתך וית כל שלטוני תוקפך על אפי חקלא תתרמי נבילתך לא תתכניש ולא תתקבר לחית ארעא
ולעופא דשמיא מסרתך לאשתיצאה:

עו ָּכל י ְֹׁשבֵ י ִמצְ ַריִ ם ִּכי אֲ נִ י יְ הֹוָ ה י ַַען הֱיוֹ ָתם ִמ ְׁש ֶענֶת קָ נֶה ְלבֵ ית
)ו( וְ י ְָד ּ
יִ שְׂ ָראֵ ל) :ו( וידעון כל יתבי מצרים ארי אנא יי חלף דהוו סמך קניא רעיעא לבית ישראל:
ָ
שם ְּב ָך בַ ַּכפך }בַ ַּכף{ ּתֵ רוֹ ץ ּובָ קַ ְע ּ ָת לָ הֶ ם ָּכל ָּכ ֵתף ּ ְ
)ז( ְּב ָת ְפ ָ ׂ
וב ִה ּ ׁ ָשעֲ נָם ָעלֶ יך ִּת ּ ׁ ָשבֵ ר
תנָיִ ם) :ז( באתכניותהון בך ביד מלך תקיף תתמסר וייעבד בית רוחצניהון
וְ הַ עֲ ַמ ְד ּ ָת לָ הֶ ם ָּכל ָמ ְ
ובאיסתמכותהון עלך תתבר ולא תהי להון לבית סומכון:

הוִ ה ִהנְ נִ י ֵמ ִביא ָעלַ יִ ְך חָ ֶרב וְ ִה ְכ ַר ִּתי ִמ ּ ֵמ ְך אָ ָדם
)ח( לָ כֵ ן כּ ֹה אָ ַמר ֲא ֹדנָי יֱ ֹ
ובהֵ ָ
ְּ
מה) :ח( בכן כדנן אמר יי אלהים הא אנא מיתי עלך דקטלין בחרבא ואשיצי מנך אנשא ובעירא:
רש"י
)ה( ונטשתיך המדברה  -זו היא אובדנן של
דגים כיון שנטשו על פני היבשה מתים א"י
אטינדר"י טו"י בלע"ז:
)ו( משענת קנה  -כמה פעמים סמכו עליהם
בימי סנחריב ובימי נבוכדנצר ולא הועיל להם
בקנה זה שהוא רך ואינו סומך את הנשען
עליו:
)ז( בתפשם בך בכפך  -בכף קרי כאדם
המהלך ונשען על מקלו .תרוץ  -תירצץ.
ובקעת להם כל כתף  -כתפיהם כאדם

כתובים

הנסמך על קנה ונשבר והאדם נופל עליו
והקרומיות נכנסות לו בכתיפיו .והעמדת להם
כל מתנים  -מאחר שתשבר יצטרכו לחזק את
מתניהם ולעמוד עליהם והרי אתה כאדם
שחבירו נשען עליו והוא חלש ואומר לו
התחזק על מתניך כי לא תסמוך עוד עלי וכן
ת"י ולא תהא להון לבי' סומכוון ויש מחליפין
והעמדת להם לוהמעדת ואיני רואה את
דבריהן ,ומנחם חברו עם מעמד רגלים
כמוני:

 -משלי פרק יב' כו'-כח' פרק יג' א

הו צַ ִ ּדיק וְ ֶד ֶר ְך ְר ׁ ָש ִעים ּ ַת ְת ֵעם:
יָתֵ ר ֵמ ֵר ֵע ּ

)כו(
מתעי להון:

)כו( טב מן חבריה צדיקא וארחהון דרשיעי

רוץ:
לֹא ַי ֲחר ְֹך ְר ִמ ּיָה צֵ ידוֹ וְ הוֹ ן אָ ָדם יָקָ ר חָ ּ

)כז(
ומזליה דבר אנש דהבא יקירא:

ְּבאֹ ַרח צְ ָדקָ ה חַ יִ ּים וְ ֶד ֶר ְך נְ ִתיבָ ה אַ ל ָמוֶת:

)כח(
למותא:

מוסַ ר אָ ב וְ לֵ ץ לֹא ׁ ָש ַמע גְּ ָע ָרה:
ּ ֵבן חָ כָ ם ּ

)א (
ממקנא לא מקבל בעתא:

)כז( לא נסתקבל צידא לגברא נכילא
)כח( בארחא דצדקא חיי ואורח דעותנא

)א( בר חכימא מקבל מרדותא דאבא וברא
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חק לישראל – פרשת וארא יום ב'
רש"י
)כו( יתר מרעהו צדיק  -הצדיק מוותר
מדותיו ועובר עליהם יתר לריי"ש בלעז .ודרך
רשעים  -שהיא למודה להרע היא תתעם:
)כז( לא יחרוך  -מחובר למקרא שלפניו
כלומר דרך רשע תתעהו ולא יחרוך את צידו
של רמיה שלו .לא יחרוך  -לא יצליח
בתרמיתו ולפי שדבר בלשון ציד נופל בו לשון
חריכה שהציד המצליח צד את העופות וחורכן
באש .והון אדם יקר חרוץ  -מקר' מסורס
הוא והון אדם שהוא חרוץ יקר הוא ,ממון

משנה

אדם כשר יקר הוא .חרוץ  -עושה אמת ,כמו
יד חרוצים תעשיר )משלי י(:
)כח( באורח צדקה חיים ודרך נתיבה  -של
צדקה .אל מות  -לא ימות:
)א( בן חכם מוסר אב  -מקרא קצר הוא בן
חכם שואל ואוהב מוסר אב וי"א בשביל
מוסר האב הוא חכם .ולץ  -לא שמע גער'
שאינו מקבל תוכחו':

 -שבת פרק יד'

ושאָ ר
אֲמורים ַּב ּתוֹ ָרה ,הַ ָ ּצ ָדן וְ הַ חוֹ בֵ ל ָּבהֶ ן ,חַ יָּבְׁ ּ ,
ִּ
)א( ְׁשמוֹ נָה ְׁש ָרצִ ים הָ
ְ
ְ
טור.
טור .הַ ָ ּ
ְׁשקָ צִ ים ּ ְ
צ ָדן ְלצ ֶֹרך ,חַ ָיּבֶ ׁ ,שלּ ֹא ְלצ ֶֹרךָ ּ ,פ ּ
ור ָמשִׂ ים ,הַ חוֹ בֵ ל ָּבהֶ ן ּ ָפ ּ
טור ,וְ הַ חוֹ בֵ ל ָּבהֶ ן חַ יָּב:
חַ יָּה וָ עוֹ ף ׁ ֶש ִּב ְר ׁש ּותוֹ  ,הַ ָ ּצ ָדן ּ ָפ ּ
רע"ב ) -א( שמונה  -החולד והעכבר
כו' המנויין בפרשת ויהי ביום השמיני:
הצדן חייב  -שיש במינן ניצוד :והחובל
בהן חייב  -דיש להן עור ,והויא לה
חבורה שאינה חוזרת ,וחייב משום מפרק
שהיא תולדה דדש .אי נמי ,כיון דיש להן
עור נצבע העור בדם הנצרר בו וחייב
משום צובע :ושאר שקצים ורמשים -
כגון תולעים וחלזונות ועקרבים :החובל

בהן פטור  -דאין להן עור :שלא לצורך
פטור  -דאין במינן ניצוד .חיה ועוף
שברשותו הצדן פטור  -שהרי ניצודים
ועומדים הם :והחובל בהן חייב  -דיש
להן עור .ואין החובל חייב בכל הני
דתנינן במתני' אלא בצריך לדם ,אבל אם
לא חבל אלא להזיק ,הא קיי"ל כל
המקלקלין פטורים:

הוא אֶ ת ֵמי הַ ּ ֶמלַ ח וְ טוֹ בֵ ל ָּבהֶ ן
יל ֵמי ַּב ּ ׁ ַש ָּבת ,אֲ בָ ל עוֹ ֶ ׂ
)ב( אֵ ין עוֹ שִׂ ין ִה ְ
שה ּ
יל ֵמיֵ ּ ,בין ְמ ֻר ּ ֶבה
הוא ִה ְ
ּ ִפ ּתוֹ וְ נוֹ ֵתן ְלתוֹ ְך הַ ּ ַת ְב ִׁשיל .אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ סֵ י ,וַ הֲלוֹ א ּ
ילו הֵ ן ֵמי ֶמלַ ח הַ ּמֻ ּ ָת ִרין .נוֹ ֵתן ׁ ֶש ֶמן ַּב ְּת ִח ָּלה ְלתוֹ ְך הַ ּ ַמיִ ם אוֹ
ּובֵ ין ּ ָ
מועט .וְ אֵ ּ
ְלתוֹ ְך הַ ּ ֶמלַ ח:
רע"ב )ב( אין עושין הילמי  -מי מלח
מרובים שנותנים לתוך ירקות שכובשין
אותן להתקיים .אבל עושין מי מלח
מועטים כדי לטבל בהן פתו או לתוך
התבשיל :והלא הוא הילמי בין מרובה
בין מועט  -כלומר ,אם המרובים

אסורים אף המועטים אסורים ,דיאמרו
מלאכה מרובה אסורה ומלאכה מועטת
מותרת .אלא אלו ואלו אסורים ,מפני
שהוא כמעבד ומתקן את האוכל הניתן
בתוכו כדי שיתקיים :ואלו הן המותרין
נותן שמן  -בתוך המים בתחילה קודם
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שיתן המלח ,או נותן שמן בתחילה לתוך
המלח קודם שיתן את המים ,דהשמן
מעכבו ,שאין המלח מתערב יפה עם
המים ומתיש את כוחו .אבל לא יתן מים

ומלח בתחילה ואח"כ את השמן ,דמשעה
שנותן מים ומלח יחד הוא נראה כמעבד.
ואין הלכה כרבי יוסי:

הוא
)ג( אֵ ין אוֹ ְכ ִלין אֵ זוֹ ְביוֹ ן ַּב ּ ׁ ַש ָּבתְ ,ל ִפי ׁ ֶשאֵ ינוֹ ַמאֲ כַ ל ְּב ִר ִ
יאים ,אֲבָ ל אוֹ כֵ ל ּ
פואָ ה ,וְ כָ ל
אֶ ת יוֹ ֶעזֶר וְ ׁשוֹ ֶתה אַ בּ ּובְ רוֹ ֶעהָּ .כל הָ אֳ כָ ִלין אוֹ כֵ ל אָ ָדם ִל ְר ּ
חוץ ִמ ּ ֵמי ְדקָ ִלים וְ כוֹ ס ִע ּקָ ִריםִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהֵ ן ִלירוֹ קָ ה .אֲבָ ל
הַ ּ ַמ ְׁש ִקין ׁשוֹ ֶתהּ ,
ְ
פואָ ה:
הוא ֵמי ְדקָ ִלים ִלצְ ָמאוֹ  ,וְ סָ ך ׁ ֶש ֶמן ִע ּקָ ִרין ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְר ּ
ׁשוֹ ֶתה ּ
רע"ב ) -ג( איזוב יון  -מין אזוב שגדל
בין הקוצים וממית התולעים שבמעים:
שאינו מאכל בריאים  -ומוכחא מילתא
דלרפואה אכיל ליה ,ואסור לאכלו בשבת
גזירה שמא ישחוק סממנים דהוי תולדה
דטוחן :אבל אוכל הוא את יועזר -
דהרבה אוכלין אותו כשהן בריאים :יועזר
 פולי"ן בלע"ז ,והוא מכלה התולעיםשבכבד :אבוב רועה  -עץ שגדל יחידי
ואין לו ענפים וקורין אותו בערבי עצא"ל
רע"י ,והוא טוב למי שניזוק על ששתה
מים מגולים :כל האוכלים אוכל אדם
לרפואה  -כל דבר שהוא אוכל והבריאים
אוכלים אותו יכול אדם לאכלו בשבת אף
על פי שהוא מתכוין לרפואה :חוץ ממי
דקלים  -הם שני אילנות ממיני הדקלים

שהיו בארץ ישראל וביניהם מעין מים.
והשותה מהם כוס ראשון מרפה הזבל
שבמעיו ,וכוס שני משלשל ,וכוס שלישי
מנקה את בני מעים עד שאדם מוציאם
צלולים כדרך שהכניסם :וכוס של עקרין
 לוקחין שרף אילן ,שקורין לו בערביזא"ג אלכסנדרי"א ,ועשב שקורין לו
עשב"א אלסדו"ר ,פירוש עשב של שמחה,
וכרכום ,וכותשין אותן ונותנין את עפרן
ביין ,והאשה זבה שתשתה מהן ג' כוסות
תרפא :מפני שהן לירוקה  -בעל חולי
הנקרא ירקון אם ישתה מהן ירפא מחולי
הירקון אבל ישאר עקר ולא יוליד ,ולכך
נקרא כוס עקרין :לצמאו  -אם אינו
חולה:

)ד( הַ חוֹ ׁ ֵש ׁש ְּב ִׁש ּנָיו ,לֹא יְ גַ ּ ַמע ָּבהֶ ן אֶ ת הַ ח ֶֹמץ ,אֲבָ ל ְמ ַט ּ ֵבל הּוא ְכ ַד ְרכּ וֹ  ,וְ ִאם
נִת ַר ּ ָפא .הַ חוֹ ׁ ֵש ׁש ְּב ָמ ְתנָיו ,לֹא י ּ ְ
הוא אֶ ת
ָסוך יַיִ ן וָ ח ֶ
נִ ְת ַר ּ ָפא ְ
ֹמץ ,אֲבָ ל סָ ְך ּ
וֶרדְּ .בנֵי ְמלָ ִכים סָ ִכין ׁ ֶש ֶמן וֶ ֶרד ַעל ַמכּ וֹ ֵתיהֶ ןֶ ׁ ,ש ּ ֵכן ַ ּד ְר ָּכם
הַ ּ ׁ ֶש ֶמן ,וְ לֹא ׁ ֶש ֶמן ֶ
לָ ּ ְ
סוך ַּבחֹלַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרָּ ,כל יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבנֵי ְמלָ ִכים הֵ ם:
רע"ב ) -ד( לא יגמע את החומץ -
ויפלוט ,דמוכחא מילתא דלרפואה הוא.
ואם מגמע ובולע ,שפיר דמי :לא יסוך
בהן יין וחומץ  -דאין אדם סך מהן אלא

גמרא

לרפואה :אבל לא שמן ורד  -לפי שדמיו
יקרים ,ומוכחא מילתא דלרפואה קעביד:
שכן דרכן לסוך  -בלא מכה :רבי שמעון
אומר וכו'  -ואין הלכה כרבי שמעון:

 -שבת דף קי"ז ע"ב קי"ח ע"א ו-ע"ב

תנו רבנן כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת שלש רבי חידקא אומר
ארבע אמר רבי יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו ויאמר משה אכלוהו היום
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כי שבת היום לה' היום לא תמצאוהו בשדה רבי חידקא סבר הני תלתא
היום לבר מאורתא ורבנן סברי בהדי דאורתא תנן נפלה דליקה בלילי
שבת מצילין מזון שלש סעודות מאי לאו דלא אכל לא דאכל שחרית
מצילין מזון שתי סעודות מאי לאו דלא אכל לא דאכל במנחה מצילין מזון
סעודה אחת מאי לאו דלא אכל לא דאכל והא מדקתני סיפא רבי יוסי
אומר לעולם מצילין מזון שלש סעודות מכלל דתנא קמא שלש סבירא ליה
אלא מחוורתא מתניתין דלא כרבי חידקא.
אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא כל
המקיים שלש סעודות בשבת ניצול משלש פורעניות מחבלו של משיח
ומדינה של גיהנם וממלחמת גוג ומגוג מחבלו של משיח כתיב הכא יום
וכתיב התם הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום וגו'
מדינה של גיהנם כתיב הכא יום וכתיב התם יום עברה היום ההוא
ממלחמת גוג ומגוג כתיב הכא יום וכתיב התם ביום בא גוג אמר רבי יוחנן
משום רבי יוסי כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים שנאמר
אז תתענג על ה' והרכבתיך על במתי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך
וגו' לא כאברהם שכתוב בו קום התהלך בארץ לארכה וגו' ולא כיצחק
שכתוב בו כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל אלא כיעקב שכתוב בו
ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה רב נחמן בר יצחק אמר ניצול משעבוד
גליות כתיב הכא והרכבתיך על במתי ארץ וכתיב התם ואתה על במותימו
תדרוך:
רש"י על הגמרא
תלתא היום  -למנין שלש סעודות בא:
לעולם מצילין מזון שלש סעודות  -מדלא
אמר ארבע לית ליה דר' חידקא :מכלל דתנא
קמא שלש סעודות סבירא ליה  -דבהאי לא
איפליגו ,אלא דתנא קמא סבר מה שעבר
כבר לא יציל ,ולר' יוסי יציל :חבלו של משיח
 -כדאמרינן בכתובות )קיב ,ב( דור שבן דוד

זוהר

בא בו קטיגוריא בתלמידי חכמים ,שנאמר
ועוד בה עשיריה וגו' ,חבלי לשון חבלי יולדה
)הושע יג( :בלי מצרים  -כלומר אין לה קץ:
אז תתענג  -בתר וקראת לשבת עונג כתיב:
נחלת יעקב  -ולא נחלת אברהם ויצחק:
לארכה ולרחבה  -ארץ זו ולא יותר :הארצות
האל  -ותו לא:

– וארא דף כח' ע"א

יה
ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,חבקוק ב'( ִּכי אֶ בֶ ן ִמ ִ ּקיר ִּתזְ ָעק וְ כָ ִפיס ֵמעֵ ץ יַעֲ ֶנ ּנָהַּ .כ ּ ָמה ִאית לֵ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ֵימא ַמאן
הוא .וְ ִאי י ָ
ְלבַ ר נ ָׁש ְל ִאזְ ַ ּדה ֲָרא ֵמחוֹ בוֹ יְּ ,דלָ א יֶח ָטא קָ ֵמי ּ ְ
יך ּ
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קוד ׁ ָשא
ולזִ ְמנִ ין ְ ּד ּ ְ
יהְ ּ .
ידו ּ ֵב ּ
ית ּ
יה וְ אָ ֵעי ּ ֵב ֵ
ית ּ
י ְַס ִהיד ּ ֵביהּ  .הָ א אַ ְבנִ י ֵּב ֵ
יה י ְַס ִה ּ
ְּב ִר ְ
ישא,
יהו אָ ָעא יְ בֵ ׁ ָ
יחותאָ ּ .תא ֲחזֵי ּ ְ
הו ְׁש ִל ּ ָ
חוט ָרא ְ ּדאַ ֲהרֹןּ ְ ,ד ִא ּ
הוא ָע ִביד ְּב ּ
יך ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ידו.
יחותי ּ ֵב ּ
ות ֵרי ְׁש ִל ּ ֵ
ירותא ְ ּדנִ ִּסין ָעבֵ ד ֵּביהּ ְ ּ ,
הוא ׁ ֵש ּ ָ
ְּ
יה ִא ְת ָע ִב ּ
יך ּ
ילהוֹ ן .וְ חַ ד ְ ּדהָ א ְל ׁ ַשעֲ ָתא
ינון ּ ַתנִּ י ַניָיא ִ ּד ְ
יהו אָ ָעא יְ בֵ ׁ ָ
ישא ּובָ לַ ע ְל ִא ּ
חַ ד ְ ּד ִא ּ
רוחָ א וְ ִא ְת ָע ִביד ִּב ְריָה:
ִא ְתהַ ַ ּדר ְּב ּ
קוד ׁ ָשא
ינון ְ ּדאַ ְמ ִריןּ ְ ,דלָ א ז ִַמין ּ ְ
רוחֵ יהוֹ ןּ ְ ,ד ִא ּ ּ
אָ ַמר ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָרִּ ,ת ּ ַפח )דף כ"ח ע"ב( ּ
הוא ְלאַ ֲחיָיא ֵמ ַת ּיָיא ,וְ הֵ ְ
ְּב ִר ְ
ֶחמון
ֵיתון וְ י ּ
יהו ִּב ְריָה חַ ְד ּ ָתא .י ּ
יך יִ ְתעֲ ִביד ִמ ּנַיְ ּ
יך ּ
יה ְ ּדאַ הֲ רֹן הֲוָ ה
יד ּ
ֵיהִּ ,ב ֵ
יקין ִמ ּנ ּ
יתאְ ,ר ִח ִ
יקין ֵמאוֹ ַריְ ָ
ינון ִט ּ ְפ ׁ ָש ִאין חַ ּיָיבַ ּיָאְ ,ר ִח ִ
ִא ּ ּ
ְ
יה ִּב ְריָה,
פום ׁ ַשעֲ ָתא אַ ְה ָ ּדר לֵ ּ
ישא ,וְ ּ ְ
חוט ָרא ,אָ ָעא יְ בֵ ׁ ָ
ְּ
הוא ְל ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
רו
רוחין וְ נִ ְׁש ָמ ִתין קַ ִ ּד ִׁ
הו ּ ִ
ינון ּ ּ ִ
ישין ,וְ נ ְָט ּ
גופיןּ ַ ,דהֲווֹ ְּב ּ
גופָ אִ .א ּ ּ
רוחָ א וְ ּ
ְמ ׁ ַשנְ יָא ְּב ּ
ְ
הוא ָט ִמיר
יתא יְ ָמ ָמא וְ לֵ ילֵ י ,וְ ּ ְ
לו ְּבאוֹ ַריְ ָ
קודי אוֹ ַריְ ָ
ּ ִפ ּ ּ ֵ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יתא ,וְ ִא ְׁש ּ ַת ָ ּד ּ
הו
לוֹ ן ְּב ַע ְפ ָראְ .לבָ ַתרְּ ,בזִ ְמנָא ִ ּדיח ֲֵדי ָע ְל ָמאַ ,על אַ חַ ת ַּכ ּ ָמה וְ כַ ּ ָמה ְ ּדיַעֲ ִבד ְל ּ
ִּב ְריָה חַ ְד ּ ָתא:
ָקוםַ .מ ְׁש ַמע ִ ּד ְכ ִּתיב,
הוא ּ ּ
אָ ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיא ,וְ לֹא עוֹ ד ,אֶ ָּלא ְ ּדהַ ּ
גופָ א ְ ּדהֲוָ ה ,י ּ
יו ֵמ ֶת ָ
יוְּ .דהָ א
ינון אֲבָ ל יִ ְח ּ
יך ,וְ לָ א ְּכ ִתיב יִ ְב ָראַ ,מ ְׁש ַמע ְ ּדבִ ְריָין ִא ּ ּ
)ישעיה כ"ו( יִ ְח ּ
הוא לָ א ִא ְת ְרקַ ב וְ לָ א ִא ְת ְּבלֵ י
ּגַ ְר ָמא חַ ד ,יִ ְׁש ְּתאַ ר ִמן ּ ּ
גופָ א ְּתחוֹ ת אַ ְר ָעא ,וְ הַ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה ,וְ י ְַע ִביד לֵ יהּ
הוא י ֵַר ּ ֵכ ְך לֵ ּ
הוא זִ ְמנָאְ ּ ,
ְּב ַעפְ ָרא ְל ָע ְל ִמיןְ ּ ,
יך ּ
ובהַ ּ
גופָ א וְ כָ ל
ומ ּנ ּ
ירא ְּב ִעיסָ ה ,וְ יִ ְס ְּתלַ ק וְ יִ ְת ּ ְפ ׁ ַשט ְלאַ ְר ַּבע זָוְ יָין ּ ִ
ַּכח ֲִמ ָ
ֵיה יִ ְׁש ּ ַת ְכלַ ל ּ ּ
ְ
יה ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר
רוחָ א ְלבָ ַתר .אָ ַמר לֵ ּ
הוא י ִָהיב ּ ֵביהּ
ׁ ַשיְ יפוֹ י .וְ ּ ְ
ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
הוא ּגַ ְר ָמא ְּב ָמה ִא ְת ְרכַ ְךַּ .ב ּ ָטלּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,ישעיה כ"ו( ִּכי ַטל
הוא .וְ ָתא ֲחזֵי ,הַ ּ
הָ ִכי ּ
ָ
אוֹ רוֹ ת ַט ֶּלך וְ גוֹ ':

הלכה – הרמב"ם הלכות תשובה פרק ד'
)א( ארבעה ועשרים דברים מעכבין את התשובה ארבעה מהן עון גדול והעושה אחד
מהן אין הקב"ה מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו ואלו הן )א( המחטיא את
הרבים ובכלל עון זה המעכב את הרבים מלעשות מצוה )ב( והמטה את חבירו מדרך
טובה לרעה כגון מסית ומדיח )ג( הרואה בנו יוצא לתרבות רעה ואינו ממחה בידו
הואיל ובנו ברשותו אילו מיחה בו היה פורש ונמצא כמחטיאו ובכלל עון זה כל
שאפשר בידו למחות באחרים בין יחיד בין רבים ולא מיחה אלא יניחם בכשלונם )ד(
והאומר אחטא ואשוב ובכלל זה האומר אחטא ויום הכפורים מכפר:
לע"נ

זאב חיים בן שרה ,משה דוד בן סוזנה מלכה ,גד גבריאל בן סוזן ,סוזנה מלכה
בת שמחה ,דניאלה פורטונה בת רחל ,צדיקה בת שרה ז"ל
כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

