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חק לישראל – פרשת וארא יום ג'
תורה -

שמות פרק ו'

עו אֵ לַ י וְ אֵ ְ
יך
ֶׁ
)יב( וַ יְ ַד ֵּבר
משה ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה לֵ אמֹר הֵ ן ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל לֹא ׁ ָש ְמ ּ
משה ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה לֵ אמֹר הֵ ן ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
יִ ְׁש ָמ ֵענִ י פַ ְרעֹה וַ אֲ נִ י עֲ ַרל שְׂ פָ ָתיִ ם) :יב( וַ יְ ַד ּ ֵבר ׁ ֶ

עו אֵ לַ י וְ אֵ ְ
יך יִ ְׁש ָמ ֵענִ י פַ ְרעֹה וַ אֲנִ י עֲ ַרל שְׂ פָ ָתיִ ם:
לֹא ׁ ָש ְמ ּ

ימר הָ א ְבנֵי
קֳדם יְ ָי ְל ֵמ ָ
ֹשה ָ
)יב( ו ַּמ ִּליל מ ׁ ֶ

יִ שְׂ ָראֵ ל לָ א קַ ִּביל ּו ִמנִּ י וְ אֶ ְכ ֵ ּדין יְ קַ ּ ֵבל ִמנִּ י פַ ְרעֹה וַ אֲ נָא י ִַקיר ַמ ְמלָ ל:

משה וְ אֶ ל אַ ֲהרֹן וַ יְ צַ ּוֵם אֶ ל ְּב ֵני יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך
)יג( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
משה וְ אֶ ל
ֶׁ
מאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :יג( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל
ִמצְ ָריִ ם ְלהוֹ צִ יא אֶ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ֵ

אַ הֲ רֹן וַ יְ צַ ּוֵם אֶ ל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אֶ ל ּפַ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ָריִ ם ְלהוֹ צִ יא אֶ ת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ֵמאֶ ֶרץ
ֹשה וְ ִעם אַ הֲ רֹן וּפַ ּקֵ ִד ּנוּן ְלוָ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ו ְּלוָ ת ּ ַפ ְרעֹה ַמ ְל ָּכא ְד ִמצְ ָריִ ם ְלאַ ּ ָפקָ א
ִמצְ ָריִ ם) :יג( ו ַּמ ִּליל יְ ָי ִעם מ ׁ ֶ
יָת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ֵמאַ ְר ָעא ְד ִמצְ ָריִ ם:

אובֵ ן ְּב ֹכר יִ שְׂ ָראֵ ל חֲנוֹ ְך ּופַ לּ ּוא חֶ צְ רֹן וְ כַ ְר ִמי
)יד( אֵ ֶּלה ָר ׁ ֵ
אשי בֵ ית ֲאב ָֹתם ְּבנֵי ְר ּ
לוא
אובֵ ן) :יד( אֵ ּלֶ ה ָר ׁ ֵ
אובֵ ן ְ ּבכֹר יִ שְׂ ָראֵ ל חֲנוֹ ְך ּופַ ּ ּ
אשי בֵ ית אֲ ֹב ָתם ְ ּבנֵי ְר ּ
אֵ ֶּלה ִמ ְׁש ּ ְפחֹת ְר ּ
אובֵ ן:
חֶ ְצרֹן וְ כַ ְר ִמי אֵ ּלֶ ה ִמ ְׁש ּ ְפחֹת ְר ּ

ישי בֵ ית אֲ בָ הָ ְתהוֹ ן ְּבנֵי ְראוּבֵ ן בּ ו ְּכ ָרא ְדיִ שְׂ ָראֵ ל חֲנוֹ ְך
)יד( ִא ּ ֵלין ֵר ׁ ֵ

וּפַ ּלוּא חֶ צְ רוֹ ן וְ כַ ְר ִמי ִא ּ ֵלין ז ְַרעֲ יַת ְראוּבֵ ן:

אול ּ ֶבן הַ ְּכנַעֲ נִ ית אֵ ֶּלה
)טו( ּ ְ
מואֵ ל וְ י ִָמין וְ אֹ הַ ד וְ י ִָכין וְ צֹחַ ר וְ ׁ ָש ּ
ובנֵי ִׁש ְמעוֹ ן יְ ּ
אול ּ ֶבן הַ ְּכנַעֲ נִ ית
ִמ ְׁש ּ ְפחֹת ִׁש ְמעוֹ ן) :טו( ּ ְ
מואֵ ל וְ יָ ִמין וְ אֹ הַ ד וְ ָי ִכין וְ צֹחַ ר וְ ׁ ָש ּ
ובנֵי ִׁש ְמעוֹ ן יְ ּ
אֵ ּלֶ ה ִמ ְׁש ּ ְפחֹת ִׁש ְמעוֹ ן::

ֵיתא ִא ּ ֵלין ז ְַרעֲ יַת
)טו( ו ְּבנֵי ִׁש ְמעוֹ ן יְ מוּאֵ ל וְ י ִָמין וְ אֹ הַ ד וְ י ִָכין וְ צֹחַ ר וְ ׁ ָשאוּל ַּבר ְּכנַעֲ נ ָ

ִׁש ְמעוֹ ן:

ושנֵי חַ יֵּי לֵ וִ י ׁ ֶשבַ ע
ומ ָר ִרי ּ ְׁ
וקהָ ת ּ ְ
גֵר ׁשוֹ ן ּ ְ
)טז( וְ אֵ ֶּלה ְׁשמוֹ ת ְּבנֵי לֵ וִ י ְלתֹ ְלד ָֹתם ּ ְ
ושנֵי חַ יֵּי
ומ ָר ִרי ּ ְׁ
וקהָ ת ּ ְ
שנָה) :טז( וְ אֵ ּלֶ ה ְׁשמוֹ ת ְ ּבנֵי לֵ וִ י ְלתֹ ְלד ָֹתם ּג ְֵר ׁשוֹ ן ּ ְ
ומאַ ת ׁ ָ
לשים ּ ְ
וש ִׁ
ּ ְׁ
ומאַ ת ׁ ָשנָה:
לשים ּ ְ
וש ִׁ
לֵ וִ י ׁ ֶשבַ ע ּ ְׁ

)טז( וְ ִא ּ ֵלין ְׁש ָמהַ ת ְּבנֵי לֵ וִ י ְלתו ְּל ָד ְתהוֹ ן ּג ְֵר ׁשוֹ ן ו ְּקהָ ת ו ְּמ ָר ִרי ו ְּׁשנֵי חַ יֵּי

לֵ וִ י ְמאָ ה ו ְּתלָ ִתין ו ְּׁשבַ ע ְׁשנִ ין:

רש"י
)יב( ואיך ישמעני פרעה  -זה אחד מעשרה
ק"ו שבתורה )ב"ר פ' ל"ב( :ערל שפתים -
אטום שפתים .וכן כל לשון ערלה אני אומר
שהוא אטום )שם ו( ערלה אזנם אטומה
משמוע )שם ט( ערלי לב אטומים מהבין.
)חבקוק ב( שתה גם אתה והערל והאטם
משכרות כוס הקללה .ערלת בשר שהגיד
אטום ומכוסה בה) .ויקרא יט( וערלתם
ערלתו עשו לו אוטם וכיסוי איסור שיבדיל
בפני אכילתו) .שם( שלש שנים יהיה לכם
ערלים אטום ומכוסה ומובדל מלאכלו:
)יג( וידבר ה' אל משה ואל אהרן  -לפי
שאמר משה ואני ערל שפתים צירף לו הקב"ה
את אהרן להיות לו לפה ולמליץ :ויצום אל
בני ישראל ) -ש"ר( צוה עליהם להנהיגם
בנחת ולסבול אותם :ואל פרעה מלך מצרים

 צום עליו לחלוק לו כבוד בדבריהם זהומדרשו .ופשוטו צום על דבר ישראל ועל
שליחותו אל פרעה .ודבר הצווי מהו מפורש
בפרשה שניה לאחר סדר היחס אלא מתוך
שהזכיר משה ואהרן הפסיק הענין באלה
ראשי בית אבותם ללמדנו היאך נולדו משה
ואהרן ובמי נתיחסו:
)יד( אלה ראשי בית אבותם  -מתוך שהוזקק
ליחס שבטו של לוי עד משה ואהרן בשביל
משה ואהרן התחיל ליחסם דרך תולדותם
מראובן) .ובפסיקתא גדולה ראיתי לפי
שקנטרם יעקב אבינו לשלשה שבטים הללו
בשעת מותו חזר הכתוב ויחסם כאן לבדם
לומר שחשובים הם(:
)טז( ושני חיי לוי וגו'  -למה נמנו שנותיו של
לוי להודיע כמה ימי השעבוד שכ"ז שאחד מן
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השבטים קיים לא היה שעבוד שנאמר )שמות
א( וימת יוסף וכל אחיו ואח"כ ויקם מלך

נביא

חדש ולוי האריך ימים על כולם:

– יחזקאל פרק כט' ט'-יג'

הוָ ה י ַַען אָ ַמר יְ אֹ ר ִלי
עו ִּכי אֲנִ י יְ ֹ
)ט( וְ הָ יְ ָתה אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ִל ְׁש ָמ ָמה וְ חָ ְר ָּבה וְ י ְָד ּ
יתי) :ט( ותהי ארעא דמצרים לאישתממו וחורבא וידעון ארי אנא יי חלף דאמר מלכותא
וַ אֲ נִ י ָעשִׂ ִ
דילי ואנא כבשית:

יך וְ אֶ ל יְ אֹ ֶר ָ
)י( לָ כֵ ן ִהנְ נִ י אֵ לֶ ָ
יך וְ נ ַָת ִּתי אֶ ת אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ְלחָ ְרבוֹ ת ח ֶֹרב ְׁש ָמ ָמה
בול כּ ּ ׁ
וש) :י( בכן הא אנא שלח רוגזי עלך ועל מלכותך ואתן ית ארעא
ִמ ּ ִמגְ ּדֹל ְסוֵ נֵה וְ ַעד גְּ ּ
דמצרים לחורב צדו ושממו ממגדל סוגה ועד תחום כוש:

)יא( לֹא ַתעֲ בָ ר ָּב ּה ֶרגֶל אָ ָדם וְ ֶרגֶל ְּבהֵ ָמה לֹא ַתעֲ בָ ר ָּבהּ וְ לֹא ֵת ׁ ֵשב אַ ְר ָּב ִעים
שנָה) :יא( לא תעבר בה רגלא די אנשא ורגלא די בעירא לא תעבר בה ולא תתיתב ארבעין שנין:
ָׁ
ְ
ְ
)יב( וְ נ ַָת ִּתי אֶ ת אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ְׁש ָמ ָמה ְּבתוֹ ך ֲא ָרצוֹ ת נְ ׁ ַש ּמוֹ ת וְ ָע ֶריהָ ְּבתוֹ ך ָע ִרים
יתים
ָמ ֳח ָרבוֹ ת ִּת ְהיֶיןָ ְׁש ָמ ָמה אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָה וַ ה ֲִפצ ִֹתי אֶ ת ִמצְ ַריִ ם ַּב ּגוֹ יִ ם וְ ז ִֵר ִ
באֲ ָרצוֹ ת) :יב( ואתן ית ארעא דמצרים לצדו בגו מדינן צדין וקרוהא בגו קרוין דהואה חרבן יהוין לצדו
ָּ
ארבעין שנין ואגלי ית מצראי לביני עממיא ואבדרינון במדינתא:

הוִ ה ִמ ּקֵ ץ אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָה אֲ קַ ּ ֵבץ אֶ ת ִמצְ ַריִ ם ִמן הָ ַע ּ ִמים
)יג( ִּכי כּ ֹה אָ ַמר ֲא ֹדנָי יֱ ֹ
מה) :יג( ארי כדנן אמר יי אלהים מסוף ארבעין שנין אכניש ית מצראי מביני עממיא
צו ׁ ָש ּ ָ
אֲ ׁ ֶשר נָפֹ ּ
דאתבדרו לתמן:

רש"י
)יא( ולא תשב ארבעים שנה  -ארבעים
ושתים שני רעבון נגזרו בחלום פרעה כנגד
שלשה פעמים שנכתב החלום שבע פרות
ושבע שבלים רעות )בראשית מא( ראה וספרו
ליוסף הרי שני פעמים ויוסף אמר לו שבע
הפרות הרקות והרעות וז' השבלים הרקות
)בראשית מא( הרי ארבעים ושתים לרעב ולא

כתובים

היה להם אלא שתים שנאמר כי זה שנתי'
הרעב )בראשית מ"ה( ומשירד יעקב למצרים
פסק הרעב שהרי בשנה השלישית זרעו
שנאמר ותן זרע ונחיה וגו' )בראשית מז(
והארבעים נפרעו להם עכשיו .תשב ארבעים
שנה  -תשב שר"א אשיגיא"ה בלע"ז:

 -משלי יג' ב'-ו'

יש יֹאכַ ל טוֹ ב וְ נֶפֶ ׁש בּ ֹגְ ִדים חָ ָמס:
ִמ ּ ְפ ִרי ִפי ִא ׁ

)ב(
ונפשהון דבזוזי תתחטף:

ֹשק שְׂ פָ ָתיו ְמ ִח ּ ָתה לוֹ :
ֹנצֵ ר ּ ִפיו ׁש ֵֹמר נ ְַפ ׁשוֹ ּפ ֵ ׂ

)ג (
שפותיה סינו שציא אית ליה:

)ב( גברא מן פרי פומי נסבע טבתא

)ג( דנטר פומיה מזדהר בנפשיה ופתיח
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ִמ ְתאַ וָ ּ ה וָ אַ יִ ן נ ְַפ ׁשוֹ ָעצֵ ל וְ נֶפֶ ׁש חָ ֻרצִ ים ְּת ֻד ּ ׁ ָשן:

)ד(
מיתי לה ונפשהון דתקיפי תדהן:

)ד( מתרגרגא נפשיה דעטלא מדעם ולא

יש וְ י ְַח ּ ִפיר:
ְ ּדבַ ר ׁ ֶשקֶ ר יִ שְׂ נָא צַ ִ ּדיק וְ ָר ׁ ָשע י ְַב ִא ׁ

)ה (
נבהת ונחפר:

)ז( מלתא דשקרא סני צדיקא ורשיעא

צְ ָדקָ ה ִּת ּצֹר ּ ָתם ָ ּד ֶר ְך וְ ִר ְׁש ָעה ְּתסַ ֵּלף חַ ּ ָטאת:

) ו(
בארחתהון ורשיעא מטלטל בחטוהי:

)ו( צדקתא תנטור לאלין דתמימין

רש"י
)ב( מפרי פי איש יאכל טוב  -משכר תורתו
יאכל טוב בעה"ז והקרן קיימת לעוה"ב .ונפש
בוגדים חמס  -וחפץ בוגדים חמס כמו אם
יש את נפשכם )בראשית כג( אל תתנני בנפש
צרי )תהלי' כז(:
)ג( נוצר פיו שומר נפשו פושק שפתיו  -פותח
שפתיו לדבר תמיד כל רוחו מן ותפשקי את
רגליך )יחזקאל טז( לשון רחב:
)ד( מתאוה ואין נפשו עצל  -מתאוה נפשו
לכל טוב ואין .ונפש חרוצים תדשן  -ישרים
האוכלים יגיע כפיה' זהו משמעו לפי פשוטו,

משנה

ולפי משלו לעתיד יראה בכבוד ת"ח ויתאוה
ולא ישיג לו:
)ה( דבר שקר ישנא צדיק  -הצדיק שונא דבר
שקר אבל הרשע מקבלו .יבאיש ויחפיר  -את
הבריות בכך:
)ו( ורשעה תסלף חטאת  -כמו חוטא ועל
שהוא רשע גמור קוראהו חטאת ומשמעותה
את החוטא תסלף רשעתו תקלקל אותו
ותשפילהו ,כל סלוף קלקול וכשלון הוא כמו
אולת אדם תסלף דרכו )משלי יט( ותבוא
עליו רעה:

 -יבמות פרק יד'

ָשא חֵ ֶר ׁ ֶשתִ ,אם ָרצָ ה יוֹ צִ יא ,וְ ִאם ָרצָ ה יְ קַ יֵּם.
ופ ּקֵ חַ ׁ ֶש ּנ ָ ׂ
ָשא ִפ ּקַ חַ תִ ּ ,
)א( חֵ ֵר ׁש ׁ ֶש ּנ ָ ׂ
הוא מוֹ צִ יא ִב ְר ִמיזָהִ ּ .פ ּקֵ חַ ׁ ֶש ּ ָנ ָ ׂשא ּ ִפ ּקַ חַ ת,
הוא כוֹ נֵס ִּב ְר ִמיזָהָּ ,כ ְך
ּ
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ּ
נִתחָ ְר ׁ ָשהִ ) ,אם ָרצָ ה יוֹ צִ יא ,וְ ִאם( ָרצָ ה יְ קַ יֵּם .נִ ְׁש ּ ַת ּטֵ ית ,לֹא יוֹ צִ יא .נִ ְתחָ ַר ׁש
וְ ְ
נוריִ ,מ ּ ְפנֵי ָמה
הוא אוֹ נִ ְׁש ּ ַת ּ ָטה ,אֵ ינוֹ מוֹ צִ יא עוֹ לָ ִמית .אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ חָ נָן ּ ֶבן ּ ִ
ּ
רו לוֹ  ,אֵ ינוֹ
נִתחָ ַר ׁש אֵ ינוֹ מוֹ צִ יא .אָ ְמ ּ
יש ׁ ֶש ּ ְ
נִתחָ ְר ׁ ָשה יוֹ צֵ את ,וְ הָ ִא ׁ
הָ ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶש ּ ְ
יש הַ ְמגָ ֵר ׁש ְל ִא ּ ׁ ָשה הַ ּ ִמ ְת ּגָ ֶר ׁ ֶשתֶ ׁ ,שהָ ִא ּ ׁ ָשה יוֹ צְ אָ ה ִל ְרצוֹ נ ָּה וְ ׁ ֶשלּ ֹא
דוֹ ֶמה הָ ִא ׁ
יש אֵ ינוֹ מוֹ צִ יא אֶ ָּלא ִל ְרצוֹ נוֹ :
ִל ְרצוֹ נ ָּה ,וְ הָ ִא ׁ
רע"ב ) -א( חרש .כשם שכונס ברמיזה -
כלומר כקידושין כך גרושין .וכן פקח בחרשת
ברמיזה כנס שרמז לה עד שנתרצית לו
וברמיזה יוציא אם רצה להוציא :ונתחרשה -
אע"פ שקדושין גמורים היו שפקחת היתה
באותו זמן :אם רצה להוציא יוציא  -דלא
בעינן דעת האשה :נשתטית לא יוציא -

ואע"פ שיודעת לשמור גיטה ומתגרשת מן
התורה ,תקנו חכמים שלא יגרשנה כדי שלא
ינהגו בה מנהג הפקר :נתחרש הוא  -לאחר
קדושין ,הואיל והיו קדושיו קדושין גמורים לא
יוציא עולמית ,שאין גרושין שאינן גמורים
מפקיעין קדושין גמורים:

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

טעון גניזה

4

חק לישראל – פרשת וארא יום ג'
)ב( הֵ ִעיד ַר ִּבי יוֹ חָ נָן ּ ֶבן ּג ְֻדגְּ ָדה ַעל הַ חֵ ֶר ׁ ֶשת ׁ ֶש ִה ּ ִׂשיאָ ּה אָ ִביהָ ֶ ׁ ,ש ִהיא יוֹ צְ אָ ה
רו לוֹ  ,אַ ף זוֹ ַּכ ּיוֹ צֵ א בָ הּ :
ְבגֵ ט .אָ ְמ ּ
רע"ב ) -ב( שהשיאה אביה  -בקטנותה
וקיבל קידושיה והיו קדושין גמורים ,אע"פ
שהיא חרשת ,שעל דעת אביה נתקדשה ולא

על דעתה :יוצאה בגט  -אפילו לאחר שגדלה
ופקע כח אב מקבלת היא את גיטה :אף זו -
פקחת שנתחרשה ,כיוצא בה:

ואים ִל ְׁש ּ ֵתי אֲ חָ יוֹ ת חֵ ְר ׁשוֹ ת ,אוֹ ִל ְׁש ּ ֵתי אֲ חָ יוֹ ת ּ ִפ ְקחוֹ ת,
)ג( ְׁשנֵי אַ ִחים חֵ ְר ִׁשים ,נְ שׂ ּ ִ
אוֹ ִל ְׁש ּ ֵתי אֲחָ יוֹ ת ,אַ חַ ת חֵ ֶר ׁ ֶשת וְ אַ חַ ת ּ ִפ ּקַ חַ ת ,אוֹ ְׁש ּ ֵתי אֲ חָ יוֹ ת חֵ ְר ׁשוֹ ת נְ שׂ ּואוֹ ת
ִל ְׁשנֵי אַ ִחים ּ ִפ ְק ִחים ,אוֹ ִל ְׁשנֵי אַ ִחין חֵ ְר ִׁשין אוֹ ִל ְׁשנֵי אַ ִחין ,אֶ חָ ד חֵ ֵר ׁש וְ אֶ חָ ד
סו ,וְ ִאם
טורוֹ ת ִמן הַ ח ֲִליצָ ה ּ ִ
יו נ ְָכ ִר ּיוֹ ת ,יִ ְכ ֹנ ּ
ומן הַ יִ ּבּ ּום .וְ ִאם הָ ּ
ּ ִפ ּקֵ חַ  ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו ּ ְפ ּ
יאו:
צו ְלהוֹ צִ יא יוֹ צִ ּ
ָר ּ
רע"ב ) -ג( הרי אלו פטורות  -דהואיל
ושניהן חרשים או שתיהן חרשות ,כקדושי זו
כך קדושי זו ,ואתו קדושין דאשתו אע"פ
שאינן גמורים ומפקעי זיקת יבמתו שהרי
אינה זיקה גמורה :יכנסו  -שאין חליצה

בחרש וחרשת ,שאינן בואמר ואמרה .ואח"כ
אם רצו להוציא יוציא בגט ,דאתי גט ברמיזה
ומפקע נשואין דידיה וזיקת אחיו דהואי
ברמיזה:

)ד(

ואים ִל ְׁש ּ ֵתי אֲ חָ יוֹ ת ּ ִפ ְקחוֹ תֵ ,מת חֵ ֵר ׁש,
ְׁשנֵי אַ ִחים ,אֶ חָ ד חֵ ֵר ׁש וְ אֶ חָ ד ּ ִפ ּקֵ חַ  ,נְ שׂ ּ ִ
ַּב ַעל הַ ּ ִפ ּקַ חַ תַ ,מה ּיַעֲ ֶ ׂשה פִ ּקֵ חַ ַּב ַעל הַ ּ ִפ ּקַ חַ תֵ ּ ,תצֵ א ִמ ּ ׁש ּום אֲ חוֹ ת ִא ּ ׁ ָשהֵ .מת
ּ ִפ ּקֵ חַ ַּב ַעל הַ ּ ִפ ּקַ חַ תַ ,מה יַּעֲ ֶ ׂשה חֵ ֵר ׁש ַּב ַעל ּ ִפ ּקַ חַ ת ,מוֹ צִ יא ִא ְׁש ּתוֹ ְבגֵ ט ,וְ אֵ ׁ ֶשת
ואים ִל ְׁש ּ ֵתי אֲחָ יוֹ ת ,אַ חַ ת חֵ ֶר ׁ ֶשת
ֲסורה ְלעוֹ לָ םְׁ .שנֵי אַ ִחים ּ ִפ ְק ִחים נְ שׂ ּ ִ
אָ ִחיו א ּ ָ
שה ִפ ּקֵ חַ ַּב ַעל ּ ִפ ּקַ חַ תֵ ּ ,תצֵ א ִמ ּ ׁש ּום
וְ אַ חַ ת ּ ִפ ּקַ חַ תֵ ,מת ּ ִפ ּקֵ חַ ַּב ַעל חֵ ֶר ׁ ֶשתַ ,מה ּיַעֲ ֶׂ
שה פִ ּקֵ חַ ַּב ַעל הַ חֵ ֶר ׁ ֶשת ,מוֹ צִ יא אֶ ת
אֲ חוֹ ת ִא ּ ׁ ָשהֵ .מת ּ ִפ ּקֵ חַ ַּב ַעל ּ ִפ ּקַ חַ תַ ,מה יַּעֲ ֶׂ
ִא ּ ְׁש ּתוֹ ְבגֵ ט ,וְ אֶ ת אֵ ׁ ֶשת אָ ִחיו ַּבח ֲִליצָ הְׁ .שנֵי אַ ִחים ,אֶ חָ ד חֵ ֵר ׁש וְ אֶ חָ ד ּ ִפ ּקֵ חַ ,
ואים ִל ְׁש ּ ֵתי אֲ חָ יוֹ ת ,אַ חַ ת חֵ ֶר ׁ ֶשת וְ אַ חַ ת ּ ִפ ּקַ חַ תֵ ,מת חֵ ֵר ׁש ַּב ַעל חֵ ֶר ׁ ֶשתַ ,מה
נְ שׂ ּ ִ
שה ִפ ּקֵ חַ ַּב ַעל ּ ִפ ּקַ חַ תֵ ּ ,תצֵ א ִמ ּ ׁש ּום אֲחוֹ ת ִא ּ ׁ ָשהֵ .מת ּ ִפ ּקֵ חַ ַּב ַעל ּ ִפ ּקַ חַ תַ ,מה
ּיַעֲ ֶ ׂ
סורה ְלעוֹ לָ םְׁ .שנֵי
שה חֵ ֵר ׁש ַּב ַעל חֵ ֶר ׁ ֶשת ,מוֹ צִ יא ִא ְׁש ּתוֹ ְבגֵ ט ,וְ אֵ ׁ ֶשת אָ ִחיו אֲ ּ ָ
יַּעֲ ֶ ׂ
ואים ִל ּ ְׁש ּ ֵתי נ ְָכ ִר ּיוֹ ת ּ ִפ ְקחוֹ תֵ ,מת חֵ ֵר ׁש ַּב ַעל
אַ ִחים ,אֶ חָ ד חֵ ֵר ׁש וְ אֶ חָ ד ּ ִפ ּקֵ חַ  ,נְ שׂ ּ ִ
שה ּ ִפ ּקֵ חַ ַּב ַעל ּ ִפ ּקַ חַ ת ,אוֹ חוֹ לֵ ץ אוֹ ְמי ּ ֵַבםֵ .מת ּ ִפ ּקֵ חַ ַּב ַעל ּ ִפ ּקַ חַ ת,
ּ ִפ ּקַ חַ תַ ,מה ּיַעֲ ֶ ׂ
ַמה יַעֲ ֶ ׂשה חֵ ֵר ׁש ַּב ַעל ּ ִפ ּקַ חַ ת ,כּ וֹ נֵס ,וְ אֵ ינוֹ מוֹ צִ יא ְלעוֹ לָ םְׁ .שנֵי אַ ִחים ּ ִפ ְק ִחים
ואים ִל ְׁש ּ ֵתי נ ְָכ ִר ּיוֹ ת ,אַ חַ ת ּ ִפ ּקַ חַ ת וְ אַ חַ ת חֵ ֶר ׁ ֶשתֵ ,מת ּ ִפקֵ חַ ַּב ַעל חֵ ֶר ׁ ֶשתַ ,מה
נְ שׂ ּ ִ
שה ּ ִפ ּקֵ חַ ַּב ַעל ּ ִפ ּקַ חַ ת ,כּ וֹ נֵס .וְ ִאם ָרצָ ה ְלהוֹ צִ יא ,יוֹ צִ יאֵ .מת ּ ִפ ּקֵ חַ ַּב ַעל
ּיַעֲ ֶ ׂ
שה פִ ּקֵ חַ ַּב ַעל חֵ ֶר ׁ ֶשת ,אוֹ חוֹ לֵ ץ אוֹ ְמי ּ ֵַבםְׁ .שנֵי אַ ִחים ,אֶ חָ ד
הַ ּ ִפ ּקַ חַ תַ ,מה יַּעֲ ֶ ׂ
ואים ִל ְׁש ּ ֵתי נָכְ ִר ּיוֹ ת ,אַ חַ ת חֵ ֶר ׁ ֶשת וְ אַ חַ ת ּ ִפ ּקַ חַ תֵ ,מת חֵ ֵר ׁש
חֵ ֵר ׁש וְ אֶ חָ ד ּ ִפ ּקֵ חַ  ,נְ שׂ ּ ִ
שה ּ ִפ ּקֵ חַ ַּב ַעל ּ ִפ ּקַ חַ ת ,כּ וֹ נֵס .וְ ִאם ָרצָ ה ְלהוֹ צִ יא ,יוֹ צִ יא.
ַּב ַעל חֵ ֶר ׁ ֶשתַ ,מה ּיַעֲ ֶ ׂ
ֵמת ּ ִפ ּקֵ חַ ַּב ַעל ּ ִפ ּקַ חַ תַ ,מה יַּעֲ ֶ ׂשה חֵ ֵר ׁש ַּב ַעל חֵ ֶר ׁ ֶשת ,כּ וֹ נֵס ,וְ אֵ ינוֹ מוֹ צִ יא
ְלעוֹ לָ ם:
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רע"ב ) -ד( מוציא את אשתו בגט  -דזיקת
אחותה הבא מכח קדושין גמורים אוסרתה
עליו ,ואין כח בקדושין דידיה לדחות היבמה
משום אחות אשתו :ואשת אחיו אסורה

גמרא

לעולם  -דחרש לא חליץ .ולכנוס אי אפשר
משום אחות אשה :כונס ואינו מוציא לעולם
 דלא אתי גט דידיה ומפקע זיקת יבומיאחיו הראשון:

 -יבמות דף ק"ט ע"א ע"ב

גופא תני בר קפרא לעולם ידבק אדם בשלשה דברים בחליצה כאבא שאול
דתניא אבא שאול אומר הכונס את יבמתו לשם נוי לשם אישות לשם דבר
אחר כאילו פוגע בערוה וקרוב בעיני להיות הולד ממזר בהבאת שלום
דכתיב בקש שלום ורדפהו ואמר רבי אבהו אתיא רדיפה רדיפה כתיב הכא
בקש שלום ורדפהו וכתיב התם רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד
בהפרת נדרים כרבי נתן דתניא רבי נתן אומר הנודר כאילו בנה במה
והמקיימו כאילו הקריב עליה קרבן ויתרחק משלשה דברים מן המיאונין
דלמא גדלה ומיחרטא בה מן הפקדונות בבר מתא דבייתיה כי בייתיה דמי
מן הערבון בערבי שלציון דא"ר יצחק מאי דכתיב רע ירוע כי ערב זר רעה
אחר רעה תבא למקבלי גרים ולערבי שלציון ולתוקע עצמו לדבר הלכה
מקבלי גרים כר' חלבו דאמר ר' חלבו קשים גרים לישראל כספחת בעור
ערבי שלציון דעבדי שלוף דוץ תוקע עצמו לדבר הלכה דתניא רבי יוסי
אומר כל האומר אין לו תורה אין לו תורה פשיטא אלא כל האומר אין לו
אלא תורה אין לו אלא תורה הא נמי פשיטא אלא דאפילו תורה אין לו
מאי טעמא אמר רב פפא אמר קרא ולמדתם ועשיתם כל שישנו בעשיה
ישנו בלמידה כל שאינו בעשיה אינו בלמידה ואיבעית אימא לעולם
כדאמריתו מעיקרא כל האומר אין לו אלא תורה אין לו אלא תורה לא
צריכא דקא מגמר לאחריני ואזלי ועבדי מהו דתימא אית ליה אגרא
לדידיה קא משמע לן ואיבעית אימא תוקע עצמו לדבר הלכה בדיינא
דאתי דינא לקמיה וגמר הלכה ומדמי מילתא למילתא ואית ליה רבה ולא
אזיל משאיל דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן לעולם יראה דיין
עצמו כאילו חרב מונחת לו בין יריכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיו
שנאמר הנה מטתו שלשלמה ששים גבורים סביב לה מגבורי ישראל וגו'
מפחד בלילות מפחד של גיהנם שדומה ללילה:
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רש"י על הגמרא
וא"ר אבהו  -במסכת קידושין :אתיא רדיפה
רדיפה  -תשלום שכר גדול להבאת שלום
שאוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו
לעולם הבא כגמילות חסדים דכתיב בהו
ימצא חיים צדקה בעולם הבא וכבוד בעולם
הזה :כאילו בנה במה  -בשעת איסור הבמות
דחוטא הוא דכתיב )דברים כג( וכי תחדל
לנדור וגו' הא לא תחדל יהיה בך חטא:
כאילו הקריב קרבן  -שעבר עליו שתי
עבירות אלא ילך אצל חכם ויתירנו כדי שלא
יהא רגיל בכך :בבר מתא  -לא יקבל פקדון
מבן עירו :דבייתיה כי בייתיה דמי  -שרגיל
אצלו ויטול את שלו ויחזור ויתבענו :שלציון -
שם מקום שמניחין הלוה ותופסין הערב
לישנא אחרינא שלציון קוראין שם הערבון על
שם נוטריקון שלוף דוץ שולף עצמו מן הלוה
ותוקע עצמו על הערב :דוץ  -לשון תיקוע
כדאמר דצה שלפה )שבת דף נ( :רע ירוע -
רעה אחר רעה :כי ערב זר  -המערב זרים
גרים בישראל והנכנס בערבון נמי משמע:

זוהר

ולתוקע עצמו  -סיפא דקרא ושונא תוקעים
בוטח וכולה מפרש לה :תוקע עצמו לדבר
הלכה  -שאומר הריני שונה ואיני מקיים
ואקבל שכר למוד :קשים גרים  -שאין
בקיאין בדקדוקי מצות ולמדין ישראל
ממעשיהן :כספחת  -לישנא דקרא נקט ונלוה
הגר עליהם ונספחו על בית יעקב )ישעיהו
יד( :אין לו תורה  -אינו עוסק בתורה :אין
לו תורה  -אין מקבל שכר למוד :אלא תורה
 ואין מקיים :אפילו תורה  -אפי' שכרלימוד אין לו :ואיבעית אימא  -כדמעיקרא
אין לו אלא תורה ודקאמרת האי נמי פשיטא
לא צריכא כו' :אית ליה אגרא  -דעשיה:
וגמר הלכה  -יודע הלכה שאין דומה לדין
הבא לפניו כל כך ומדמי מילתא למילתא ולא
משאיל לרביה והיינו תוקע שסומך ונשען על
ההלכה שהוא יודע :גבורים  -דיינים:
שלשלמה  -שהשלום שלו :מטתו  -בית
המקדש ששם לשכת הגזית:

– וארא דף כ"ט ע"א

זוטאְּ ,דהֲוָ ה
יה ר' יוֹ סֵ י ּ ָ
יתא ,וַ הֲ וָ ה ִע ּ ֵמ ּ
יליָא חַ ד ְל ִמ ְל ֵעי ְּבאוֹ ַריְ ָ
ר' ִח ּיָיא קַ ם לֵ ְ
ָ
ְ
ושתֵ ה ְבלֶ ב טוֹ ב
ַר ְביָאָ ּ .פ ַתח ר' ִח ּיָיא וְ אָ ַמר) ,קהלת ט'( לֵ ך אֱכוֹ ל ְּבשִׂ ְמחָ ה לַ ְח ֶמך ּ ְׁ
ֱלהים אֶ ת ַמעֲ ֶׂש ָ
יךַ .מאי קָ א חָ ָמא ְׁשלמֹה ְ ּדאָ ַמר הַ אי
יִ יִ נ ֶָך ִּכי כְ בָ ר ָרצָ ה הָ א ִ
ְק ָרא:
אֶ ָּלא ְׁשלֹמֹה ָּכל ִמלּ וֹ י ְּבחָ ְכ ָמה הֲווֹ  ,וְ הַ אי ְ ּדאָ ַמר לֵ ְך אֱכוֹ ל ְּבשִׂ ְמחָ ה לַ ְח ֶמךָ,
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדבַ ר נ ָׁש אָ זִ יל ְּבאוֹ ְרחוֹ י ְ ּד ּ ְ
הוא ְמקָ ֵרב
הואְ ּ ,
יך ּ
יך ּ
ַהֲמא וְ חַ ְמ ָרא ְ ּדאָ ִכיל וְ ָש ֵתי,
יה ׁ ַש ְלוָ ה וְ נַיְ יחָ אְּ ,כ ֵדין נ ָ
יה ְלגַ ּ ֵביהּ  ,וְ י ִָהיב לֵ ּ
לֵ ּ
ְ
הוא ִא ְת ְר ֵעי ְּבעוֹ בָ דוֹ י:
ְּבחֶ ְדוָ ה ְ ּד ִל ָּבאְּ ,בגִ ין ְ ּד ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
הוא ַר ְביָאִ ,אי הָ ִכי ,הָ א אָ ַמ ְר ְּת ְ ּדכָ ל ִמלּ וֹ י ְ ּד ְׁשלֹמֹה ּ ֶבחָ כְ ְמ ָתא הֲ ווֹ ,
אֲמר לֵ ּ
ַ
יה הַ ּ
ְ
אֲמר
יה ְּב ִרי ְּתבַ ּ ׁ ֵשל ִּב ּ ׁש ּולָ ך ,וְ ֶתח ֱֵמי הַ אי ְק ָראַ .
אֲמר לֵ ּ
אָ ן הּוא חָ ְכ ְמ ָתא הָ כָ אַ .
יה ְמנָא לָ ן:
אֲמר לֵ ּ
ילנָא י ַָד ְענָאַ .
יה ַעד לָ א ָּב ִׁש ְ
לֵ ּ
יה קָ לָ א חַ ד ְׁש ַמ ְענָא ֵמאַ ָּבאְּ ,דהֲ וָ ה אָ ַמר ְּבהַ אי ְק ָראְּ ,ד ְׁשלֹמֹה קָ א אַ זְ הַ ר
אֲמר לֵ ּ
ַ
ימינָא,
יהו ִס ְט ָרא ִ ּד ִ
ְ
יה ְל ַּבר נ ָׁשְ ,לאַ ְע ְּט ָרא לָ הּ
לֵ ּ
לכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבשִׂ ְמחָ הּ ְ ,ד ִא ּ
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חק לישראל – פרשת וארא יום ג'
יהו שְׂ ָמאלָ אְּ ,בגִ ין
ָהֲמאּ ְ ,דיִ ְתעֲ ּ ָטר ְּבחֶ ְדוָ הְ ּ .
יהו נ ָ
ולבָ ַתר ,יִ ְתעֲ ּ ָטר ְּבחַ ְמ ָראּ ְ ,ד ִא ּ
וְ ִא ּ
ימינָא ּושְׂ ָמאלָ א ,וְ כַ ד
ימ ָתאִּ ,ב ִ
ותא ְׁשלֵ ָ
נותא ְ ּד ֹכ ָּלא ,חֶ ְדוָ ָ
ימ ּ ָ
ְ ּד ִת ְׁש ְּתכַ ח ִּב ְמהֵ ָ
יהו ְּכ ֵדין ָּכל ִּב ְר ָּכאן ׁ ָש ָראן ְּב ָע ְל ָמא .וְ כָ ל ָ ּדאַּ ,כד ִא ְת ְר ֵעי
ּ ֶתהוֵ י ּ ֵבין ּ ַת ְרוַ ויְ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא ִד ְכ ִתיב ִּכי ְכבָ ר ָרצָ ה
ְּ
הוא ְּבעוֹ בָ ֵדיהוֹ ן ִ ּד ְבנֵי נ ׁ ָָשא ,הֲ ָדא ּ
יך ּ
הָ ֱאל ִֹהים אֶ ת ַמעֲ ֶ ׂשיךָ.
ונְשקֵ יהּ  ,אָ ַמר ,חַ יּ ָ
ֶיך ְּב ִרי הַ אי ִמ ָּלה ׁ ָשבַ ְקנָא ְּבגִ ינ ְָך ,וְ הַ ְׁש ּ ָתא
אָ ָתא ר' ִח ּיָיא ּ ׁ ָ
ְ
ְ
יתא::
הוא ָּב ֵעי ְלאַ ְע ְּט ָרא לָ ך ְּבאוֹ ַריְ ָ
י ַָד ְענָאְ ,ד ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ

הלכה – הרמב"ם הלכות תשובה פרק ד'
)ב( ומהן חמשה דברים הנועלים דרכי התשובה בפני עושיהן ואלו הן )א( הפורש מן
הצבור לפי שבזמן שיעשו תשובה לא יהיה עמהן ואינו זוכה עמהן בזכות שעושין )ב(
והחולק על דברי חכמים לפי שמחלוקתו גורמת לו לפרוש מהן ואינו יודע דרכי
התשובה )ג( והמלעיג על המצות שכיון שנתבזו בעיניו אינו רודף אחריהן ולא עושן ואם
לא יעשה במה יזכה )ד( והמבזה רבותיו שדבר זה גורם לו לדחפו ולטרדו כגחזי ובזמן
שנטרד לא ימצא מלמד ומורה לו דרך האמת )ה( והשונא את התוכחות שהרי לא הניח
לו דרך תשובה שהתוכחה גורמת לתשובה שבזמן שמודיעין לו לאדם חטאיו ומכלימין
אותו חוזר בתשובה.

לע"נ
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בת שמחה ,דניאלה פורטונה בת רחל ,צדיקה בת שרה ז"ל
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