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חק לישראל – פרשת וארא יום ה'
תורה -

שמות פרק ו'

ישבַ ע ַּבת ַע ּ ִמינ ָָדב ֲאחוֹ ת נ ְַח ׁשוֹ ן לוֹ ְל ִא ּ ׁ ָשה וַ ּ ֵתלֶ ד לוֹ אֶ ת
)כג( וַ יִ ּ ּקַ ח אַ הֲ רֹן אֶ ת א ֱִל ׁ ֶ
ישבַ ע ַּבת
ית ָמר) :כג( וַ יִ ּ ּקַ ח אַ הֲ רֹן אֶ ת א ֱִל ׁ ֶ
יהוא אֶ ת אֶ ְל ָעזָר וְ אֶ ת ִא ָ
נ ָָדב וְ אֶ ת ִ
אֲב ּ
ית ָמר:
יהוא אֶ ת אֶ ְל ָעזָ ר וְ אֶ ת ִא ָ
ַע ּ ִמינ ָָדב אֲ חוֹ ת נ ְַח ׁשוֹ ן לוֹ ְל ִא ּ ׁ ָשה וַ ּ ֵתלֶ ד לוֹ אֶ ת נ ָָדב וְ אֶ ת ִ
אֲב ּ
יה יָת נ ָָדב וְ יָת אֲ ִביהוּא יָת
ידת לֵ ּ
יל ַ
יה ְל ִאנְ ּת ּו וִ ִ
יה ְ ּדנ ְַח ׁשוֹ ן לֵ ּ
ישבַ ע ַּבת ַע ּ ִמינ ָָדב אֲ חָ ֵת ּ
)כג( וּנְ ִסיב אַ הֲ רֹן יָת א ֱִל ׁ ֶ
ית ָמר:
אֶ ְל ָעזָר וְ יָת ִא ָ

ובנֵי ק ַֹרח
אֲביאָ סָ ף אֵ ּ ֶלה ִמ ְׁש ּ ְפחֹת הַ ּקָ ְר ִחי) :כד( ּ ְ
ובנֵי ק ַֹרח אַ ִּסיר וְ אֶ ְלקָ נָה וַ ִ
)כד( ּ ְ
אַ ִּסיר וְ אֶ ְלקָ נָה וַ אֲ ִביאָ סָ ף אֵ ּלֶ ה ִמ ְׁש ּ ְפחֹת הַ ּקָ ְר ִחי) :כד( ו ְּבנֵי ק ַֹרח אַ ִּסיר וְ אֶ ְלקָ נָה וַ אֲ ִביאָ סָ ף ִא ֵּלין ז ְַרעֲ יַת
ק ַֹרח:

וטיאֵ ל לוֹ ְל ִא ּ ׁ ָשה וַ ּ ֵתלֶ ד לוֹ אֶ ת ּ ִפינְ חָ ס
)כה( וְ אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן אַ הֲ רֹן לָ קַ ח לוֹ ִמ ְּבנוֹ ת ּפ ּ ִ
פוטיאֵ ל
ֹתם) :כה( וְ אֶ ְל ָעזָ ר ּ ֶבן אַ הֲ רֹן לָ קַ ח לוֹ ִמ ְ ּבנוֹ ת ּ ּ ִ
אשי אֲבוֹ ת הַ ְלוִ יִ ּם ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָ
אֵ ֶּלה ָר ׁ ֵ
אשי אֲ בוֹ ת הַ ְלוִ יִ ּם ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָ
לוֹ ְל ִא ּ ׁ ָשה וַ ּ ֵתלֶ ד לוֹ אֶ ת ּ ִפינְ חָ ס אֵ ּלֶ ה ָר ׁ ֵ
ֹתם) :כה( וְ אֶ ְל ָעזָר ַּבר אַ הֲ רֹן
ישי אֲ בָ הַ ת לֵ יוָ אֵ י ְלז ְַרעֲ י ְָתהוֹ ן:
יה יָת ּ ִפינְ חָ ס ִא ֵּלין ֵר ׁ ֵ
ידת לֵ ּ
יל ַ
יה ְל ִאנְ ּת ּו וִ ִ
יה ִמ ְּבנַת ּפו ִּטיאֵ ל לֵ ּ
נְ ִסיב לֵ ּ

יאו אֶ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ֵמאֶ ֶרץ
ומשה ׁ ֶ
הוא אַ הֲ רֹן ּ ׁ ֶ
אֲשר אָ ַמר יְ דֹוָ ד לָ הֶ ם הוֹ צִ ּ
)כו( ּ
יאו אֶ ת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
הוא אַ הֲ רֹן ּ ׁ ֶ
ומשה אֲ ׁ ֶשר אָ ַמר יְ דֹוָ ד לָ הֶ ם הוֹ צִ ּ
ִמצְ ַריִ ם ַעל צִ ְבאֹ ָתם) :כו( ּ
ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ַעל צִ ְבאֹ ָתם:

ֹשה ִ ּדי אֲ ַמר יְ ָי ְלהוֹ ן אַ ּ ִפיק ּו יָת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ֵמאַ ְר ָעא
)כו( הוּא אַ הֲ רֹן ּומ ׁ ֶ

ְד ִמצְ ַריִ ם ַעל חֵ ילֵ יהוֹ ן:

)כז( הֵ ם הַ ְמ ַד ְּב ִרים אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִמצְ ַריִ ם ְלהוֹ צִ יא אֶ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם
משה וְ אַ ֲ
הוא ׁ ֶ
הרֹן) :כז( הֵ ם הַ ְמ ַד ְ ּב ִרים אֶ ל ּפַ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם ְלהוֹ צִ יא אֶ ת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
ּ
משה וְ אַ הֲ רֹן:
ֶׁ
הוא
ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם ּ

)כז( ִא ּנוּן ְ ּד ַמ ְּל ִלין ִעם ּ ַפ ְרעֹה ַמ ְל ָּכא ְד ִמ ְצ ַריִ ם ְלאַ ּ ָפקָ א יָת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל

ֹשה וְ אַ הֲ רֹן:
ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ ם הוּא מ ׁ ֶ

רש"י
)כג( אחות נחשון ) -ב"ב קי ש"ר( מכאן
למדנו הנושא אשה צריך לבדוק באחיה:
)כה( מבנות פוטיאל  -מזרע יתרו שפטם
עגלים לע"א .ומזרע יוסף שפטפט ביצרו
)ב"ב קט(:
)כו( הוא אהרן ומשה  -אלו שהוזכרו למעלה
שילדה יוכבד לעמרם הוא אהרן ומשה אשר
אמר ה' )ש"ר פ"א( יש מקומות שמקדים
אהרן למשה ויש מקומות שמקדים משה

נביא

לאהרן לומר לך ששקולין כאחד :על צבאותם
 בצבאותם כל צבאם לשבטיהם .יש עלשאינו אלא במקום אות אחת ועל חרבך תחיה
כמו בחרבך )יחזקאל לג( עמדתם על חרבכם
כמו בחרבכם:
)כז( הם המדברים וגו'  -הם שנצטוו הם
שקיימו :הוא משה ואהרן  -הם בשליחותם
ובצדקתם מתחלה ועד סוף:

– יחזקאל פרק כט' כ'-כא' פרק ל' א'-ג'

אֲשר ָעשׂ ּו ִלי נְ אֻ ם ֲא ֹדנָי
אֲשר ָעבַ ד ָּב ּה נ ַָת ִּתי לוֹ אֶ ת אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם ׁ ֶ
ֶׁ
)כ( ּ ְפעֻ ָּלתוֹ
הוִ ה) :כ( אגריה דאפלח ביה יהכית ליה ית ארעא דמצרים דחבו קדמי לאתפרע מנהון
יֱ ֹ
אמר יי אלהים:
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חק לישראל – פרשת וארא יום ה'
עו
הוא אַ צְ ִמיחַ קֶ ֶרן ְלבֵ ית יִ שְׂ ָראֵ ל ּ ְ
ול ָך אֶ ּ ֵתן ּ ִפ ְתחוֹ ן ּ ֶפה ְּבתוֹ כָ ם וְ י ְָד ּ
)כא( ַּב ּיוֹ ם הַ ּ
הוָ ה) :כא( ביומא ההוא איתי פורקן לבית ישראל ולך אתן מפתח פומא
ִּכי אֲ נִ י יְ ֹ
בנבואה ביניהון וידעון ארי אנא יי:

)א( וַ יְ ִהי ְדבַ ר יְ ֹ
הוָ ה אֵ לַ י לֵ אמֹר) :א( והוה פתגם נבואה מן קדם יי עמי למימר:
ילו הָ ּה לַ ּיוֹ ם) :ב( בר אדם
הוִ ה הֵ ִ
)ב( ּ ֶבן אָ ָדם ִה ּנָבֵ א וְ אָ ַמ ְר ּ ָת כּ ֹה אָ ַמר אֲ ֹדנָי יֱ ֹ
יל ּ
אתנבי ותימר כדנן אמר יי אלהים אילילו ואמרו וי מן קדם יומא:
)ג( ִּכי קָ רוֹ ב יוֹ ם וְ קָ רוֹ ב יוֹ ם לַ י ֹ
הוָ ה יוֹ ם ָענָן ֵעת ּגוֹ יִ ם יִ ְהיֶה) :ג( ארי קריב יומא
וקריב יומא דעתיד למיתי מן קדם יי יום ענן זיע תבר עממיא יהי:

רש"י
)כ( פעולתו אשר עבד בה  -שכר פעולה
אשר עבד במצותי בצור אתן לו את ארץ
מצרים .אשר עשו לי  -מצרים רעה
במשענתם שהבטיחו את עמי בעזרתם הבל:
)כא( ביום ההוא אצמיח קרן  -לא שמעתי
ולא מצאתי פי' מקרא זה מה הוא צמח קרנם
של ישראל במפלת מצרי' שהרי ישראל גלו
שמונה שנים לפני מפלת מצרים ואומר אני
ביום ההוא מוסב על פרשה של מעלה מקץ
ארבעים שנה אקבץ את מצרים ואותו חשבון
כלה בשנה שמלך בלשאצר ומצינו בדניאל
שבאותה שנה התחילו מלכי פרס להתחזק
ונגזרה מפלה על בבל שנאמר )דניאל ז( בשנת
חדא לבלשאצר דניאל חלם חזה וגו' קדמיתא
כאריה היא בבל )דניאל( וכתיב )דניאל( חזה
הוית עד די מריטו גפה וגומר וארו חיוה
אוחרי תנינא דמיא לדוב היא פרס וכתיב וכן
אמרין לה קומי אכולי בשר שגיא ,כלומר

כתובים

תפשי המלוכה ומלכות פרס היא צמיחת קרן
לישראל שנאמר בכורש הוא יבנה עירי וגלותי
ישלח )ישעיה מ"ה( ומניין שארבעים שנה של
מצרי' כלו באותו הפרק מצרים נתנה ביד
נבוכדנצר בכ"ז לנבוכדנצר בשנה שנאמר'
נבוא' זו ליחזקאל הוסיף ארבעים שנה הרי
ששים ושבע צא מהם ארבעים וחמש
לנבוכדנצר ועשרים ושלש לאויל מרודך
כדאמרינן במסכת מגלה ושנה אחת מהם
עלתה לזה ולזה כדאמרינן התם שנים
מקוטעו' היו .ולך אתן פתחון פה בתוכם -
לך יחזקאל יהא פתחון פה כשיראו נבואתך
מתקיימת:
)ב( הה  -כמו אהה הה ליום העתיד לבא על
אותן העכו"ם:
)ג( עת גוים  -עידן תבר עממיא:

 -משלי פרק יג' יג'-יז'

הוא יְ ׁ ֻש ָּלם:
ָּבז ְל ָדבָ ר יֵחָ בֶ ל לוֹ וִ ֵ
ירא ִמצְ וָ ה ּ

)יג(
מפוקדנא משתלם טבתא:

סור ִמ ּמ ְֹק ׁ ֵשי ָמוֶת:
)יד( ּתוֹ ַרת חָ כָ ם ְמקוֹ ר חַ יִ ּים לָ ּ

)יג( דבזי על מלתא נתחבל מנה ודדחל

)יד( נימוסא דחכימא מבוע דחיי למסטי מן

פחא דמותא:

יתן:
שכֶ ל טוֹ ב יִ ּ ֶתן חֵ ן וְ ֶד ֶר ְך בּ ֹגְ ִדים אֵ ָ
ֵׂ

)טו(
תיבד:

)טו( שכלא טבא יהב חסדא וארחא תקיפא דבזוזי
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חק לישראל – פרשת וארא יום ה'
וכ ִסיל יִ ְפרֹשׂ ִא ּוֶלֶ ת:
רום יַעֲ ֶׂשה בְ ָד ַעת ּ ְ
ָּכל ָע ּ

)טז(
פרס ליה לשטיותא:

)טז( כל ערימא עבידתיה מדעתא וסכלא

מוסָ ר וְ ׁשוֹ ֵמר ּתוֹ כַ חַ ת יְ כֻ ָּבד:
ֵר ׁ
יש וְ קָ לוֹ ן ּפוֹ ֵר ַע ּ

)יח(
מרדותא ודמזדהר במכסנותא מתיקר:

)יח( מסכנא ומן ליה צערא מדש

רש"י
)יג( בז לדבר יחבל לו  -הבוזה אחד מד"ת
סוף מתמשכן עליו .וירא מצוה הוא ישולם -
יקבל שכר ,ומדרש תהלים דורש בז לדבר
יחבל לו על דוד שאמר לפני הקב"ה רבונו של
עולם מה הנאה בשוטים שבראת אמר לו
חייך סוף שתצטרך לשטות כשבא לפני אכיש
להשתגע ויורד רירו על זקנו וגומר )שמואל
א' כא(:
)יד( תורת חכם מקור חיים  -שהיא מלמדתו
לסור ממוקשי מות:

משנה

)טו( ודרך בוגדים איתן  -קשה לו ולאחרים:
)טז( כל ערום יעשה בדעת  -מעשהו כגון
דוד יבקשו לאדוני המלך נערה בתולה וגומר
)מלכים א א( .וכסיל יפרוש אולת  -זה
אחשורוש ויפקד המלך )אסתר ב( יודעים היו
שלא ישא לכולם ומי שהיה לו בת הטמינה:
)יח( ריש וקלון  -דלות וקלון באים על פורע
מוסר:

– זבחים פרק יד'

חוץ,
חוץ ִמגִּ ּ ָת ּה ,וְ כֵ ן ָ ׂ
ש ִעיר הַ ּ ִמ ְׁש ּ ַת ֵּלחַ ׁ ֶש ִה ְק ִריבוֹ בַ ּ
)א( ּ ָפ ַרת חַ ּ ָטאת ׁ ֶש ּ ְׂש ָרפָ ּה ּ
אוי
ֶאֱמר )ויקרא יז( ,וְ אֶ ל ּ ֶפ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד לֹא ִ
טורֶ ׁ ,ש ּנ ַ
הֱביאוֹ  ,כּ ֹל ׁ ֶשאֵ ינוֹ ָר ּ
ּ ָפ ּ
לָ בוֹ א אֶ ל ּ ֶפ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד ,אֵ ין חַ יּ ִָבין ָעלָ יו:
רע"ב ) -א( פרת חטאת  -פרה אדומה.
שנאמר בה חטאת היא :חוץ מגיתה -
מערכה של עצים מסודרים כמין גת היו
עושים לה במקום ששוחטים אותה בהר
המשחה כנגד פתחו של היכל .ואם שחטה
חוץ למקום ההוא פסולה .אבל אינו חייב

עליה משום שוחט קדשים בחוץ ,דרחמנא
פטריה מדכתיב ואל פתח אהל מועד לא
הביאו ,ומדקפיד קרא לענשו שלא הביאו,
שמע מינה בעומד להביאו שם משתעי קרא:
כל שאינו ראוי לבוא וכו'  -שאינו עתיד
להקריב:

)ב( הָ רוֹ בֵ ַע ,וְ הַ נִּ ְר ָּבע ,וְ הַ ּמֻ ְקצֶ ה ,וְ הַ ּנֶעֱ בָ ד ,וְ הָ אֶ ְתנָן ,וְ הַ ּ ְמ ִחיר ,וְ הַ ִּכ ְלאַ יִ ם ,וְ הַ ְּט ֵרפָ ה,
טורֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )ויקרא יז(ִ ,ל ְפנֵי ִמ ְׁש ַּכן ה' ,כּ ֹל
חוץָ ּ ,פ ּ
וְ יוֹ צֵ א דֹפֶ ןֶ ׁ ,ש ִה ְק ִריבָ ן ַּב ּ
מומיןֵּ ,בין ַּבעֲ לֵ י
אוי לָ בוֹ א ִל ְפנֵי ִמ ְׁש ַּכן ה' ,אֵ ין חַ יּ ִָבין ָעלָ יוַּ .בעֲ לֵ י ּ ִ
ׁ ֶשאֵ ינוֹ ָר ּ
טורַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן
בועים ּ ֵבין ַּבעֲ לֵ י ּ ִ
מומין ְק ּ ִ
ִּ
חוץָ ּ ,פ ּ
מומין עוֹ ְב ִרים ׁ ֶש ִה ְק ִריבָ ן ַּב ּ
מומין עוֹ ְב ִרין ,עוֹ ְב ִרין ְּבלֹא
ִּ
טורּ .ובַ עֲ לֵ י
מומין ְק ּ ִ
ִּ
אוֹ ֵמרַּ ,בעֲ לֵ י
בועיםָ ּ ,פ ּ
טור.
יע זְ ַמ ּנָן ּ ְ
ַתעֲ ֶ ׂשהּ .תוֹ ִרים ׁ ֶשלּ ֹא ִהגִּ ַ
חוץָ ּ ,פ ּ
ובנֵי יוֹ נָה ׁ ֶש ָעבַ ר זְ ַמ ּנָן ׁ ֶש ִה ְק ִריבָ ן ַּב ּ
יע זְ ַמ ּנָן,
טור .וְ תוֹ ִרים ׁ ֶשלּ ֹא ִהגִּ ַ
ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ מֵ רְּ ,בנֵי יוֹ נָה ׁ ֶש ָעבַ ר זְ ַמ ּנָןָ ּ ,פ ּ
ומחֻ ּ ַסר זְ ָמןָ ּ ,פטּורַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,ה ֲֵרי זֶה
ְּבלֹא ַתעֲ ֶ ׂשה .אוֹ תוֹ וְ אֶ ת בּ ּ ְ
אוי לָ בוֹ א ְלאַ חַ ר זְ ָמן ,הֲ ֵרי
הוא ָר ּ
ְבלֹא ַתעֲ ֶ ׂשהֶ ׁ ,שהָ יָה ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,כּ ֹל ׁ ֶש ּ

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

טעון גניזה

4

חק לישראל – פרשת וארא יום ה'
שה וְ אֵ ין בּ וֹ כָ ֵרת ,וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,כּ ֹל ׁ ֶשאֵ ין בּ וֹ כָ ֵרת ,אֵ ין בּ וֹ
זֶה ְבלֹא ַתעֲ ֶ ׂ
ְבלֹא ַתעֲ ֶׂשה:
רע"ב ) -ב( בלא תעשה  -הואיל וראויין
לבוא לאחר זמן אין בהם כרת אלא לאו
גרידא דלא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה
היום )דברים יב( :תורים שלא הגיע זמנן -
]כדתנן בחולין )דף כב (:משיזהיבו כשרין
ומקמי הכי פסולין[ דתורין גדולים ולא
קטנים בעינן :ובני יונה שעבר זמנן  -דבני
יונה קטנים ולא גדולים ,ופסולים מתחילת
הציהוב ואילך :בלא תעשה  -הואיל וראויין
לאחר זמן יש בהן לא תעשה לשוחטן בחוץ:
אותו ואת בנו  -ששחט אחד מהן ובא
להקריב השני בו ביום ואסור משום אותו ואת
בנו לא תשחטו ביום אחד )ויקרא כב(:
ומחוסר זמן  -בין שהוא מחוסר זמן בגופו

שלא היה שבעת ימים תחת אמו ,בין
שהבעלים מחוסרים זמן כדמפרש לקמן.
וצריכא לאשמועינן פלוגתא דרבי שמעון ורבנן
בכולהו ,דאי אשמועינן בבעלי מומין ,בהא
קאמרי רבנן משום דמאיסי ,אבל תורים ובני
יונה דלא מאיסי אימא מודו ליה לר' שמעון.
ואי אשמועינן תורים ובני יונה ,משום דלא
חזו ואידחו ,אבל בעלי מומין דחזו ואידחו
אימא מודה להו ר' שמעון לרבנן .ואי תנא
הני תרתי ,משום דפסולא דגופא ,אבל אותו
ואת בנו דפסולא מעלמא קאתי להו אימא
מודו ליה רבנן לר' שמעון .צריכא .ואין הלכה
כר' שמעון:

הוא ְמחֻ ּ ַסר זְ ָמן ִּב ְב ָעלָ יו ,הַ ּזָב,
גופוֹ ּ ֵבין ִּבבְ ָעלָ יו .אֵ יזֶה ּ
)ג( ְמחֻ ּ ַסר זְ ָמןֵ ּ ,בין ְּב ּ
טורין .עוֹ לוֹ ֵתיהֶ ן
חוץְ ּ ,פ ּ ִ
יבו חַ ּ ָט ָ
וְ הַ זָּבָ ה ,וְ יוֹ לֶ ֶדתְ ּ ,
אתם וַאֲ ׁ ָש ָמם ַּב ּ
ומצוֹ ָרעֶ ׁ ,ש ִה ְק ִר ּ
שר קָ ְד ׁ ֵשי
שר חַ ּ ָטאתִ ,מ ְּב ַ ׂשר אָ ׁ ָשםִ ,מ ְּב ַ ׂ
חוץ ,חַ י ִָבין .הַ ּ ַמ ֶעלֶ ה ִמ ְּב ַ ׂ
וְ ׁ ַש ְל ֵמיהֶ ן ַּב ּ
וש ּ ֵתי הַ ֶּלחֶ ם ,וְ לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ ים,
ֹמרְׁ ּ ,
שר קָ ָד ִׁשים קַ ִ ּליםּ ,ומוֹ ַתר הָ ע ֶ
קָ ָד ִׁשיםִ ,מ ְּב ַ ׂ
יש ,הַ ְמסַ ֵ ּדר אֶ ת
ושי ֵָרי ְמנָחוֹ ת ,הַ ּיוֹ צֵ ק ,הַ בּ וֹ לֵ ל ,הַ ּפוֹ ֵתת ,הַ ּמוֹ לֵ חַ  ,הַ ּ ֵמנִ יף ,הַ ּ ַמגִּ ׁ
ּ ְׁ
טור .אֵ ין חַ יּ ִָבין
חוץָ ּ ,פ ּ
הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן ,וְ הַ ּ ֵמ ִטיב אֶ ת הַ ּנֵרוֹ ת ,וְ הַ ּקוֹ ֵמץ ,וְ הַ ְמקַ ּ ֵבל ָ ּד ִמים ַּב ּ
ָרות ,וְ לֹא ִמ ּ ׁש ּום טֻ ְמאָ ה ,וְ לֹא ִמ ּ ׁש ּום ְמחֻ ּ ַסר ְּבגָ ִדים ,וְ לֹא
ָעלָ יו לֹא ִמ ּ ׁש ּום ז ּ
חוץ י ַָדיִ ם וְ ַרגְ לָ יִ ם:
ִמ ּ ׁש ּום ְר ּ
רע"ב ) -ג( הזב והזבה שהקריבו בחוץ -
בתוך ימי ספרן :והיולדת  -שהקריבה בתוך
מלאת :פטורים  -שאין מתקבלין לא לחובה
ולא לנדבה :ואשמם  -בגמרא פריך ,זב וזבה
ויולדת בני אשם נינהו .ומשני ,תני מצורע
בהדייהו ,שהמצורע מביא אשם :עולותיהן
ושלמיהן  -בגמרא פריך .הני בני שלמים
נינהו .ומשני ,תני נזיר בהדייהו ,שהנזיר מביא
שלמים :בחוץ חייבין  -שהן מתקבלות בפנים
נדבה לשמן לאחר שהקריבו חטאתם והמצורע
את אשמו :מבשר חטאת מבשר אשם כו' -
דכל הני נאכלים לכהנים ואינן קרבים לגבי
מזבח ,ורחמנא אמר )שם יז( אשר יעלה עולה
או זבח ,מה עולה שהיא קרבה על גבי מזבח,
אף כל שהוא קרב על גבי מזבח :מבשר קדשי
קדשים  -כבשי עצרת שהם שלמי צבור ויש

להם תורת קדשי קדשים :היוצק  -השמן על
המנחה :הבולל .הפותת  -הבולל המנחה
בשמן .ופותתה פתים :המניף .המגיש -
שמניף את המנחה שטעונה תנופה .ומגישה
בחוץ .המנחה שהיא טעונה הגשה בפנים
בקרן דרומית מערבית כדכתיב )ויקרא ב(
והגישה אל המזבח :המסדר  -לחם פהנים
על השלחן :פטור  -דאמר קרא אשר יעלה
עולה או זבח ,מה העלאה שהיא גמר עבודה,
אף כל שהוא גמר עבודה ,יצאו אלו שאין
אחד מהן גמר עבודה :אין חייבין עליו משום
זרות  -אם עשה זר אחת מכל העבודות
הללו ,כגון שבלל או פתת וכו' .וכן טמא ,או
מחוסר בגדים ,או מי שאינו רחוץ ידים
ורגלים ,אינו חייב מיתה אע"פ שנפסל אותו
דבר שעבד בו:
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חק לישראל – פרשת וארא יום ה'
הוקַ ם
יו הַ ָּבמוֹ ת מֻ ּ ָתרוֹ ת ,וַ עֲ בוֹ ָדה ַּב ְּבכוֹ רוֹ תִ .מ ּ ׁ ֶש ּ
הוקַ ם הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן ,הָ ּ
)ד( ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ּ
רו הַ ָּבמוֹ ת ,וַ עֲ בוֹ ָדה ַּבכּ ֹהֲנִ ים .קָ ְד ׁ ֵשי קָ ָד ִׁשיםֶ ,נאֱכָ ִלים ִלפְ נִ ים ִמן
הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן ,נֶאֶ ְס ּ
הַ ְ ּקלָ ִעים .קָ ָד ִׁשים קַ ִ ּליםְּ ,בכָ ל ַמ ֲחנֵה יִ שְׂ ָראֵ ל:
רע"ב ) -ד( והעבודה בבכורות  -דכתיב
)שמות כד( וישלח את נערי בני ישראל ,אלו
הבכורות שהעבודה בהם :משהוקם המשכן
נאסרו הבמות  -דכתיב )ויקרא יז( ואל פתח
אהל מועד לא הביאו ,מכלל דבאהל מועד

תלי איסורא .ודוקא לישראל נאסרו הבמות.
אבל נכרים מותרים להקריב לשמים בכל
מקום ואפילו בזמן הזה .ואסור לישראל
להיות שלוחם להקריב ,ולא לסייעם .אבל
להורות להם סדר הקרבה שרי:

רו הַ ָּבמוֹ ת .קָ ְד ׁ ֵשי קָ ָד ִׁשיםֶ ,נאֱכָ ִלים ִלפְ נִ ים ִמן הַ ְ ּקלָ ִעים.
או לַ גִּ ְל ּגָ ל וְ הֻ ְּת ּ
)ה( ָּב ּ
קָ ָד ִׁשים קַ ִ ּליםְּ ,בכָ ל ָמקוֹ ם:
רע"ב ) -ה( באו לגלגל  -ולא היה שם בית
אלא יריעות המשכן של מדבר :הותרו הבמות
 דרחמנא אמר אשר ישחט במחנה וכו' ואלפתח אהל מועד לא הביאו ,פרט לגלגל שלא

היה שם מחנה ,שכבר בטלו המחנות והתחילו
להיות נפוצים בכל הארץ .ומהאי טעמא נמי
קדשים קלים נאכלין בכל מקים ,שהרי לא
היה שם מחנה כמו שהיה במדבר:

רו הַ ָּבמוֹ ת .לֹא הָ יָה ׁ ָשם ִּת ְק ָרה ,אֶ ָּלא ַּביִ ת ׁ ֶשל אֲ בָ נִ ים
או ְל ִׁשילֹה נֶאֶ ְס ּ
)ו( ָּב ּ
נוחָ ה .קָ ְד ׁ ֵשי קָ ָד ִׁשים ֶנאֱכָ ִלים ִל ְפנִ ים
ִמ ְ ּל ַמ ּ ָטן וִ ִ
יריעוֹ ת ִמ ְל ַמ ְעלָ ן ,וְ ִהיא הָ יְ ָתה ְמ ּ
שר ׁ ֵשנִ יְּ ,בכָ ל הָ רוֹ אֶ ה:
ומעֲ ֵ ׂ
ִמן הַ ְ ּקלָ ִעים .קָ ָד ִׁשים קַ ִ ּלים ּ ַ
רע"ב ) -ו( באו לשילה נאסרו הבמות -
דכתיב )דברים יב( כי לא באתם עד עתה אל
המנוחה ,מכלל דכשיבואו אל המנוחה,
הבמות אסורות .ומנוחה זו שילה שהיתה שם
מנוחה שלא היו נוסעים ממקום למקום כמו
במדבר :בית של אבנים מלמטן ויריעות
מלמעלן  -דכתיב )שמואל א א( ותביאהו בית
ה' שילה ,אלמא בית היה ,וכתיב )תהלים עח(
ויטוש משכן שילה ,אלמא של יריעות היה,
מלמד שלא היה שם תקרה אלא בית של

אבנים מלמטה ויריעות מלמעלה :ומעשר
שני בכל הרואה  -ולעיל לא תני מעשר שני,
לפי שכל ארבע עשרה שנה שהיו בגלגל לא
נתחייבו במעשרות עד שכבשו וחלקו .ובכל
הרואה היינו בכל מקום שרואין משם שילה,
דאמר קרא )דברים יב( השמר לך פן תעלה
עולותיך בכל מקום אשר תראה ,בכל מקום
אשר תראה אי אתה מעלה ,אבל אתה אוכל
בכל מקום אשר אתה רואה:

רו הַ ָּבמוֹ ת .קָ ְד ׁ ֵשי קָ ָד ִׁשים ֶנ ֱאכָ ִלים ִל ְפנִ ים ִמן
או ְלנוֹ ב ּ ְ
ולגִ ְבעוֹ ן הֻ ְּת ּ
)ז( ָּב ּ
הַ ְ ּקלָ ִעים .קָ ָד ִׁשים קַ ִ ּליםְּ ,בכָ ל ָע ֵרי יִ שְׂ ָראֵ ל:
רע"ב ) -ז( באו לנוב ולגבעון  -כשחרבה
שילה לסוף שלש מאות ושבעים חסר אחת
שהיה המשכן שם ,ונלקח הארון בימי עלי.
באו לנוב ,וחרבה נוב בימי שאול ובאו
לגבעון .וכל ימי נוב וגבעון היו חמשים ושבע
שנה ,וכל זמן זה היו הבמות מותרות,
דרחמנא אמר באיסור הבמות כי לא באתם
עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה ,מנוחה זו
שילה ,נחלה זו ירושלים ,ולמה חלקן הכתוב

אלא כדי ליתן היתר לבמות בין זו לזו :קדשים
קלים בכל ערי ישראל  -והוא הדין למעשר
שני .שהרי הקישן הכתוב דכתיב )שם( לא
תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך וגו' וכל
נדריך אשר תדור ,בזמן שקדשים קלים
טעונים הבאת מקום ,אף מעשר שני טעון
הבאת מקום .בזמן שקדשים קלים בכל ערי
ישראל ,אף מעשר שני בכל ערי ישראל:
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חק לישראל – פרשת וארא יום ה'
רו הַ ָּבמוֹ ת ,וְ לֹא הָ יָה לָ הֶ ם עוֹ ד הֶ ּתֵ ר ,וְ ִהיא הָ יְ ָתה
או ִל ּ ׁ ָ
ירושלַ יִ ם נֶאֶ ְס ּ
)ח( ָּב ּ
שר ׁ ֵשנִי
ומעֲ ֵ ׂ
ַנחֲלָ ה .קָ ְד ׁ ֵשי קָ ָד ִׁשיםֶ ,נ ֱאכָ ִלים ִל ְפנִ ים ִמן הַ ְּקלָ ִעים .קָ ָד ִׁשים קַ ִ ּלים ּ ַ
ִל ְפנִ ים ִמן הַ חוֹ ָמה:
רע"ב ) -ח( והיא היתה נחלה  -האמורה
בתורה כי לא באתם עד עתה אל המנוחה

ואל הנחלה ,דמשמע משתבואו אל הנחלה
יאסרו הבמות:

ישן ִּב ְׁש ַעת ִא ּס ּור ָּבמוֹ ת וְ ִה ְק ִריבָ ן ִּב ְׁש ַעת ִא ּס ּור ָּבמוֹ ת
)ט( ָּכל הַ ּק ֳָד ִׁשים ׁ ֶש ִה ְק ִ ּד ׁ ָ
ישן ִּב ְׁש ַעת הֶ ּ ֵתר
חוץֲ ,ה ֵרי אֵ לּ ּו בַ עֲ שֵ ה וְ לֹא ַתעֲ ֶׂשה ,וְ חַ יּ ִָבין עֲ לֵ יהֶ ן ָּכ ֵרתִ .ה ְק ִ ּד ׁ ָ
ַּב ּ
שה ,וְ אֵ ין חַ יּ ִָבין
ָּבמוֹ ת ,וְ ִה ְק ִריבָ ן ִּב ְׁש ַעת ִא ּס ּור ָּבמוֹ תֲ ,ה ֵרי אֵ לּ ּו בַ עֲ ֵ ׂשה וְ לֹא ַתעֲ ֶ ׂ
ישן ִּב ְׁש ַעת ִא ּס ּור ָּבמוֹ ת וְ ִה ְק ִריבָ ן ִּב ְׁש ַעת הֶ ּ ֵתר ָּבמוֹ ת ,הֲ ֵרי
עֲ לֵ יהֶ ן ָּכ ֵרתִ .ה ְק ִ ּד ׁ ָ
שה וְ אֵ ין ָּבהֶ ם ְּבלֹא ַתעֲ ֶ ׂשה:
אֵ לּ ּו בַ עֲ ֵ ׂ
רע"ב ) -ט( הרי אלו בעשה  -דשמה תביאו
את עולותיכם ,דמשמע אבל לא בבמה ,ולאו
הבא מכלל עשה עשה .אי נמי עשה והביאום
לה' ,ולא תעשה דהשמר לך פן תעלה
עולותיך ,וכל מקום שנאמר השמר פן ואל,
אינו אלא לא תעשה :ואין חייבין עליהם כרת
 כיון שהקדישן בשעת היתר הבמות ,שאיןהמקריב בחוץ חייב כרת אלא על קרבן שאם
הקריבו בחוץ בשעת הקדשו היה חייב ,דומיא

דמדבר ,דבכרת דשחוטי חוץ כתיב )ויקרא יז(
חוקת עולם תהיה זאת להם ,זאת להם ואין
אחרת להם )כב( :הקדישן בשעת איסור
הבמות  -מההיא שעתא קרינן בהו והביאום
לה' ,וכיון שהמתין עד שלא יכול לקיימו,
נתבטל העשה על ידו ,אבל לאו ורת ליכא,
דאזהרה ועונש בשעת הקרבה כתיבי ,והרי
הותרו הבמות:

)י( אֵ לּ ּו קָ ָד ִׁשים ְק ֵר ִבין ַּב ּ ִמ ְׁש ָּכן ,קָ ָד ִׁשים ׁ ֶשהֻ ְק ְ ּד ׁש ּו לַ ּ ִמ ְׁש ָּכן .קָ ְר ְּבנוֹ ת הַ ִּצבּ ּור,
ְק ֵר ִבין ַּב ּ ִמ ְׁש ָּכן .וְ קָ ְר ְּבנוֹ ת הַ ּי ִָחידַּ ,ב ָּב ָמ ּה .קָ ְר ְּבנוֹ ת הַ יּ ִָחיד ׁ ֶשהֻ ְק ְ ּד ׁש ּו לַ ּ ִמ ְׁש ָּכן,
טורַ .מה ּ ֵבין ָּב ַמת י ִָחיד ְלבָ ַמת צִ בּ ּור.
בו בַ ּ ִמ ְׁש ָּכן .וְ ִאם ִה ְק ִריבָ ן ַּב ָּב ָמהָ ּ ,פ ּ
יִ ְק ְר ּ
הודה אוֹ ֵמר ,אֵ ין
נופָ ה ,וְ הַ ּגָ ׁ ָשהַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ומ ּ ַתן סָ ִביבְ ּ ,
יטת צָ פוֹ ןַ ּ ,
וש ִח ַ
ְס ִמיכָ הְׁ ּ ,
ות ּ
ומ ִחיצָ ה בַ ָ ּד ִמים,
וכלֵ י ׁ ָש ֵרת ,וְ ֵריחַ נִ יחוֹ חַ ְ ּ ,
ובגְ ֵדי ׁ ָש ֵרתְ ּ ,
הוןִ ּ ,
ִמנְ חָ ה בַ ָּב ָמה ,וְ ִכ ּ
חוץ י ַָדיִ ם וְ ַרגְ לָ יִ ם .אֲבָ ל הַ זְ ּ ָמן ,וְ הַ ּנוֹ ָתר ,וְ הַ ּ ָט ֵמאָ ׁ ,שוִ ין ָּבזֶה ּובָ זֶה:
ְּ
ור ּ
רע"ב ) -י( ואלו קדשים קרבים במשכן -
כגון בזמן הגלגל ונוב וגבעון שהיה שם משכן
והיו הבמות מותרות ,אלו קדשים צריכין
להקריבן במשכן ולא בבמה :קדשים -
שסתמן הוקדשו למשכן ,ומאי ניהו קרבנות
צבור :קרבנות יחיד  -סתמן לבמה :קרבנות
יחיד שהוקדשו למשכן  -שפירש בשעת
הקדשן על מנת להקריבן במשכן :ואם
הקריבן בבמה פטור  -מאזהרה ומעונש.
שהרי הותרו הבמות .ומיהו אסור לשנות,
דכתיב )דברים כג( מוצא שפתיך תשמור
ועשית :במות צבור  -גלגל ונוב וגבעון:
סמיכה  -דכתיב לפני ה' וסמך ,שאין סמיכה
בבמה :שחיטת צפון  -דכתיב )ויקרא א(

צפונה לפני ה' ,ואין צפון בבמה :ומתן סביב
 שתי מתנות שהן ארבע דכתיב בהו )שמותכט( את הדם על המזבח סביב ולא בבמה:
תנופה  -דכתיב תנופה לפני ה' ,ואין תנופה
בבמה :והגשה  -דכתיב )ויקרא ב( והגישה
אל המזבח ,ואין הגשה בבמה :אין מנחה
בבמה  -דזבחים אמר קרא בבמה ,ולא
מנחות )כג( :כיהון  -דכתיב )שם יד( וזרק
הכהן את הדם על המזבח ,מזבח צריך כהן,
ואין במה צריכה כהן :ובגדי שרת  -דכיון
דאין צריך כהן אין כאן מקום לבגדי שרת,
דבבגדי שרת כתיב )שם ו( ילבשם הכהן :וכלי
שרת  -דבכלי שרת כתיה )שמות כח( לשרת
בקודש ,ולא בבמה :וריח ניחוח  -אברים
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חק לישראל – פרשת וארא יום ה'
שצלאן והעלן ,אין בהן משום ריח ניחוח.
ודוקא במזבח דכתיב ריח ניחוח לה' .אבל
בבמה אפילו צלאן והעלן אין בכך כלום:
ומחיצת דמים  -חוט הסקרא להבדיל בין
דמים התחתונים לדמים העליונים ,ואין חוט
הסקרא בבמה דכתיב )שם כו( והיתה הרשת

גמרא

עד חצי המזבח ,ולא בבמה :רחוץ ידים
ורגלים  -דכתיב )שם ל( בבואם אל אהל
מועד ירחצו מים ,ולא בבמה :הזמן  -אם
חשב על הקרבן לאכלו חוץ לזמנו :והטמא -
אע"פ שזר כשר להקריב בבמה ,אין טמא
מקריב בבמה:

– זבחים דף קי"ט ע"א

באו לירושלים ]וכו'[ :תנו רבנן כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל
הנחלה מנוחה זו שילה נחלה זו ירושלים ואומר היתה לי נחלתי כאריה
ביער ואומר העיט צבוע נחלתי לי העיט סביב עליה דברי רבי יהודה ר"ש
אומר מנוחה זו ירושלים נחלה זו שילה ואומר זאת מנוחתי עדי עד פה
אשב כי אויתיה ואומר כי בחר ה' בציון אוה למושב לו בשלמא למ"ד
מנוחה זו שילה היינו דכתיב אל המנוחה ואל הנחלה אלא למ"ד מנוחה זו
ירושלים נחלה זו שילה אל הנחלה ואל המנוחה מיבעי ליה הכי קאמר לא
מיבעיא מנוחה דלא מטיתו אלא אפילו לנחלה נמי לא מטיתו תנא דבי
רבי ישמעאל זו וזו שילה רבי שמעון בן יוחי אומר זו וזו ירושלים בשלמא
למאן דאמר מנוחה זו שילה נחלה זו ירושלים אי נמי איפכא היינו דכתיב
אל המנוחה ואל הנחלה אלא למאן דאמר זו וזו שילה או זו וזו ירושלים
מנוחה נחלה מיבעי ליה קשיא בשלמא למ"ד זו וזו שילה מנוחה דנחו
מכיבוש נחלה )זו( ]ונחלה[ דפלגו התם נחלות דכתיב ויחלק להם יהושע
ויפל להם גורל בשילה על פי ה' אלא למ"ד זו וזו ירושלים בשלמא נחלה
נחלת עולמים אלא מנוחה מאי מנוחה מנוחת ארון דכתיב ויהי כנוח הארון
בשלמא למ"ד זו וזו ירושלים אבל שילה הוה שריא במות היינו דכתיב
ויקח מנוח את גדי העזים ואת המנחה ויעל על הצור לה' אלא למ"ד זו וזו
שילה ובמות הוה אסירן מאי ויקח מנוח הוראת שעה היתה תנא דבי רבי
ישמעאל כרבי שמעון בן יוחי דאמר זו וזו ירושלים וסימניך משכי גברא
לגברי:
רש"י על הגמרא
זו וזו שילה  -ואפי' הכי יש היתר בתרה
דקסבר קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא
קדשה לעתיד לבא ובקדושת ירושלים גופה
סבירא ליה דיש אחריה היתר כדאמרינן
במגילה )דף י( שמעתי שמקריבין בבית חוניו
בזמן הזה ואוקימנא כר' ישמעאל :זו וזו

ירושלים  -ועד שיבנה הבית לא נאסרו
הבמות :ויהי כנוח הארון  -חיפשתיו ולא
מצאתיו ואם אינו בכתובים יש לי מקרא אחר
בדברי הימים )ב ו( בשלמה קומה ה' אלהים
לנוחך אתה וארון עוזך :מנוח  -בימי שילה
היה שהרי לא חרבה עד שמת עלי :הכי
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חק לישראל – פרשת וארא יום ה'
גרסינן תנא דבי ר' ישמעאל כר' שמעון בן
יוחי  -ברייתא נמצאת בבית מדרשו של ר'
שמעון שהיו תלמידי ר' ישמעאל שונים

זוהר

כמותו :משכינהו גברא לגברי  -ר' שמעון
שהוא יחידי משך את תלמידי ר' ישמעאל
להניח דברי רבם שאמר זו וזו שילה:

– וארא דף כ' ע"ב

הוא ְמ ָמנָא ִ ּדבְ נִ י יִ ְׁש ָמ ֵעאלּ ,ובָ ָעא קָ ֵמי
וְ ּ ָתא ֲחזֵי ,אַ ְר ַּבע ְמאָ ה ְׁשנִ ין ,קַ יְ ּ ָ
ימא הַ ּ
ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
אֲמר
חולָ קָ א ִּב ְׁש ָמךַ .
הוא ,א ֲַמר לֵ יהּ ַ ,מאן ְ ּד ִא ְתגְּ זַר ִאית לֵ ּ
ְּ
יה ּ
יך ּ
תגְּ זַ ר) ,ולא עוד אלא דאתגזר בר תליסר שנין(
אֲמר לֵ יהּ וְ הָ א יִ ְׁש ָמ ֵעאל ְ ּד ִא ְ
יה ִאיןַ .
לֵ ּ
ְ
יהּ ָ ,דא ִא ְתגְּ זַר ְּכ ְדקָ א יֵאוֹ ת
אֲמר לֵ ּ
ַ
חולָ קָ א ָּבך ְּכמוֹ יִ צְ חָ ק.
אֲמאי לֵ ית לֵ ּ
ַ
יה ּ
יקונוֹ י ,וְ ָדא לָ או הָ ִכי .וְ לֹא עוֹ ד ,אֶ ָּלא ְ ּד ִא ֵּלין ִמ ְת ַ ּד ְּב ִקין ִּבי ְּכ ְדקָ א יֵאוֹ ת,
ְּ
וכ ִת ּ ּ
יה ,וְ ִעם ָּכל ָ ּדאֵ ּ ,כיוָ ן
אֲמר לֵ ּ
יקין ִמנִּ י ַעד ַּכ ּ ָמה י ִָמיםַ .
ִל ְת ַמנְ יָא יוֹ ִמין וְ ִא ֵּלין ְר ִח ִ
ֵיה:
יה אֲגָ ר ָטב ְּבגִ ינ ּ
ְ ּד ִא ְתגְּ זַר לָ א יְ הֵ א לֵ ּ
קוד ׁ ָשא
הוא זִ ְמנָאְּ ,ד ִא ְתיְ ִליד יִ ְׁש ָמ ֵעאל ְּב ָע ְל ָמא ,וְ ִא ְתגְּ זַרַ .מה ָעבֵ ד ּ ְ
וַ וי ַעל הַ ּ
ְּב ִר ְ
חולָ קָ א
קותא ִ ּד ְל ֵע ָּ
הו ִל ְבנֵי יִ ְׁש ָמ ֵעאלִ ,מ ְ ּדבֵ ּ ָ
הו ּ
ילא ,וְ יָהַ ב ְל ּ
הוא ,אַ ְר ִחיק ְל ּ
יך ּ
ְל ַת ּ ָתא ְּבאַ ְר ָעא קַ ִ ּד ׁ ָ
ירו ִ ּד ְּבהוֹ ן:
הוא גְּ זִ ּ
ישאְּ ,בגִ ין הַ ּ
יהי ֵריקַ נְ יָא ִמכּ ָֹּלא ,זִ ְמנָא
ישאַּ ,כד ִא ִ
ּוזְ ִמינִ ין ְּבנֵי יִ ְׁש ָמ ֵעאלְ ,ל ִמ ְׁשלָ ט ְּבאַ ְר ָעא קַ ִ ּד ׁ ָ
בון ְלהוֹ ן ִל ְבנִ י
ינון יְ ַע ְּכ ּ
ימו .וְ ִא ּ ּ
ירו ִ ּד ְלהוֹ ן ְּב ֵריקַ נְ יָּא ְּבלא ְׁש ִל ּ
סַ גִּ יְּ ,כ ָמה ִ ּדגְ זִ ּ
כותא ִ ּד ְבנֵי יִ ְׁש ָמ ֵעאל:
הוא זְ ּ ָ
יהוַ ,עד ְ ּד ִא ְׁש ְּת ִלים הַ ּ
דוכ ַתיְ ּ
יִ שְׂ ָראֵ ל ְלאָ ָתבָ א ְל ּ ְ
ול ִא ְת ַּכנְּ ׁ ָשא ְּבנִ י אֱדוֹ ם
יפין ְּב ָע ְל ָמאְ ּ ,
ּוזְ ִמינִ ין ְּבנֵי יִ ְׁש ָמ ֵעאלְ ,לאַ ְתעֲ ָרא ְק ָר ִבין ּ ַת ִּק ִ
מוךְ
הו ,חַ ד ַעל י ּ ַָמא ,וְ חַ ד ַעל י ּ ֶַב ְׁש ּ ָתא וְ חַ ד סָ ּ
רון ְק ָרבָ א ְּב ּ
יהו ,וְ יִ ְת ָע ּ
ָעלַ יְ ּ
ישא לָ א יִ ְת ְמסָ ר ִל ְבנִ י אֱ דוֹ ם:
טון ִא ֵּלין ְּב ִא ֵּלין ,וְ אַ ְר ָעא קַ ִ ּד ׁ ָ
ִל ּ ְׁ
ירושלֵ ים ,וְ יִ ְׁש ְל ּ
הוא זִ ְמנָא ,יִ ְּת ַער ַע ּ ָמא חַ ד ִמ ּ ַסיְ יפֵ י ָע ְל ָמאַ ,על רוֹ ִמי חַ ּיָיבָ א ,וְ יִ ּגַ ח ָּב ּה
ְּבהַ ּ
יהוַ ,עד ְ ּדיִ ְת ַּכנְּ ׁש ּון ָּכל
לון ִּב ַ
ידיְ ּ
ְק ָרבָ א ְּתלַ ת י ְַר ִחין ,וְ יִ ְת ַּכנְּ ׁש ּון ּ ַת ּ ָמן עֲ ַמ ְמ ּיָא ,וְ יִ ּ ְפ ּ
ְ
יהו,
וכ ֵדין יִ ְּת ַער ּ ְ
ְּבנִ י אֱדוֹ ם ָע ָּלהִ ,מ ָּכל סַ יְ יפֵ י ָע ְל ָמאְ ּ .
הוא ָעלַ יְ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ולבָ ַתר ָ ּדא ַמה
הוא ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה ל"ד( ִּכי זֶבַ ח לַ יְ ָי' ְּבבָ צְ ָרה וְ גוֹ 'ְ ּ .
הֲ ָדא ּ
ישיצֵ י ִל ְב ֵני יִ ְׁש ָמ ֵעאל ִמינ ָּה ,וְ יִ ְת ַּבר ָּכל
ְּכ ִתיב ,לֶ אֱחוֹ ז ְּבכַ נְ פוֹ ת הָ אָ ֶרץ וְ גוֹ ' וִ ׁ ֵ
ילא ַעל ַע ּ ָמא ְ ּד ָע ְל ָמא ,אֶ ָּלא חֵ ילָ א
ילא וְ לָ א יִ ְׁש ְּתאַ ר חֵ ילָ א ְל ֵע ָּ
ילין ִ ּד ְל ֵע ָּ
חֵ ִ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,תהלים קכ"א( יְ ָי צִ ְ ּל ָך ַעל יַד יְ ִמינֶךָ:
ְּדיִ שְׂ ָראֵ ל ִּב ְלחוֹ דוֹ יָ .
הֲדא ּ
ימינָא ּ ַת ְליָא כּ ָֹּלא
ימינָא ,וְ ַעל ָ ּדא ִּב ִ
יתא ִּב ִ
ימינָא ,וְ אוֹ ַריְ ָ
ישא ִּב ִ
ְּבגִ ין ִ ּד ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
מוהָ ּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,דברים
וְ ָתנֵינָןְּ ,דבָ ֵעי ְלז ְַקפָ א יְ ִמינָא ַעל שְׂ ָמאלָ אְּ ,כ ָמה ְ ּד ּ ְ
אוק ּ
ָ
הוא
ובזִ ְמנָא ְ ּדאָ ֵתי ,הוֹ ִׁש ָ
ימינוֹ אֵ ׁש ָ ּדת לָ מוֹ ְ ּ .
ל"ג( ִמ ִ
יעה יְ ִמינְ ך וַ עֲ נֵנִ יּ .ובְ הַ ּ
ְ
רורה ִל ְקרֹא כֻ ָּלם ְּב ׁ ֵשם
שפָ ה בְ ּ ָ
זִ ְמנָא ְּכ ִתיב) ,צפניה ג'( ִּכי אָ ז אֶ ְה ּפוֹ ך אֶ ל ַע ּ ִמים ָ ׂ
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חק לישראל – פרשת וארא יום ה'
וכ ִתיב,
יְ ָי' ְל ָע ְבדוֹ ְׁשכֶ ם אֶ חָ דְ ּ .
ָּב ּ ְ
רוך יְ ָי' ְלעוֹ לָ ם אָ ֵמן וְ אָ ֵמן:

)זכריה י"ד(

ושמוֹ אֶ חָ ד.
הוא יִ ְהיֶה ה' אֶ חָ ד ּ ְׁ
ַּב ּיוֹ ם הַ ּ

הלכה – הרמב"ם הלכות תשובה פרק ד'
)ד( ומהן חמשה דברים העושה אותן אין חזקתו לשוב מהן לפי שהם דברים קלים בעיני
רוב האדם ונמצא חוטא והוא ידמה שאין זה חטא ואלו הן )א( האוכל מסעודה שאינה
מספקת לבעליה שזה אבק גזל הוא והוא מדמה שלא חטא ויאמר כלום אכלתי אלא
ברשותו )ב( המשתמש בעבוטו של עני שהעבוט של עני אינו אלא כגון קורדום
ומחרישה ויאמר בלבו אינן חסרים והרי לא גזלתי אותו )ג( המסתכל בעריות מעלה על
דעתו שאין בכך כלום שהוא אומר וכי בעלתי או קרבתי אצלה והוא אינו יודע שראיית
העינים עון גדול שהיא גורמת לגופן של עריות שנאמר ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי
עיניכם )ד( המתכבד בקלון חבירו אומר בלבו שאינו חטא לפי שאין חבירו עומד שם
ולא הגיע לו בושת ולא ביישו אלא ערך מעשיו הטובים וחכמתו למול מעשה חבירו או
חכמתו כדי שיראה מכללו שהוא מכובד וחבירו בזוי )ה( והחושד כשרים אומר בלבו
שאינו חטא לפי שהוא אומר מה עשיתי לו וכי יש שם אלא חשד שמא עשה או לא
עשה והוא אינו יודע שזה עון שמשים אדם כשר בדעתו כבעל עבירה:

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.
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