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חק לישראל – פרשת בחוקתי ליל שישי
תורה -

ויקרא פרק כז'

שר
וב ַ ׂ
לו) :כט( וַ אֲכַ ְל ּ ֶתם ְ ּב ַ ׂשר ְ ּבנֵיכֶ ם ּ ְ
שר ְּבנ ֵ
וב ַ ׂ
שר ְּבנֵיכֶ ם ּ ְ
)כט( וַ אֲכַ ְל ּ ֶתם ְּב ַ ׂ
ֹתיכֶ ם ּתֹאכֵ ּ
יכלוּן:
יכלוּן ְּב ַ ׂשר ְּבנֵיכוֹ ן ו ְּב ַ ׂשר ְּבנ ֵָתיכוֹ ן ּ ֵת ְ
לו) :כט( וְ ֵת ְ
ְּבנֹתֵ יכֶ ם ּתֹאכֵ ּ

מ ֵתיכֶ ם וְ ִהכְ ַר ִּתי אֶ ת חַ ּ ָמנֵיכֶ ם וְ נ ַָת ִּתי אֶ ת ּ ִפגְ ֵריכֶ ם ַעל ּ ִפגְ ֵרי
)ל( וְ ִה ְׁש ַמ ְד ִּתי אֶ ת ָּב ֹ
ֹתיכֶ ם וְ ִה ְכ ַר ִּתי אֶ ת חַ ּ ָמנֵיכֶ ם וְ נ ַָת ִּתי
גִּ לּ ּולֵ יכֶ ם וְ גָ עֲ לָ ה נ ְַפ ִׁשי אֶ ְתכֶ ם) :ל( וְ ִה ְׁש ַמ ְד ִּתי אֶ ת ָּבמ ֵ
לולֵ יכֶ ם וְ גָ עֲ לָ ה נ ְַפ ִׁשי אֶ ְתכֶ ם:
אֶ ת ּ ִפגְ ֵריכֶ ם ַעל ּ ִפגְ ֵרי גִּ ּ ּ

ֱשיצֵ י יָת ָּב ָמ ֵתיכוֹ ן ֶואֱקַ ֵ ּצץ יָת
)ל( וְ א ׁ ֵ

ימ ִרי י ְָתכוֹ ן:
ירחֵ ק ֵמ ְ
יסנְ סֵ יכוֹ ן וְ אֶ ּ ֵתן יָת ּ ִפגְ ֵריכוֹ ן ַעל ּ ִפ ּגוּר ַטעֲ וַ ְתכוֹ ן וִ ַ
חֲנִ ְ

)לא( וְ נ ַָת ִּתי אֶ ת ָע ֵריכֶ ם חָ ְר ָּבה וַ ֲה ִׁש ּמוֹ ִתי אֶ ת ִמ ְק ְ ּד ׁ ֵשיכֶ ם וְ לֹא אָ ִריחַ ְּב ֵריחַ
חכֶ ם) :לא( וְ נ ַָת ִּתי אֶ ת ָע ֵריכֶ ם חָ ְר ָּבה וַ הֲ ִׁש ּמוֹ ִתי אֶ ת ִמ ְק ְ ּד ׁ ֵשיכֶ ם וְ לֹא אָ ִריחַ ְ ּב ֵריחַ נִ י ֹח ֲחכֶ ם:
נִ י ֹח ֲ
)לא( וְ אֶ ּ ֵתן יָת ִק ְרוֵיכוֹ ן צָ ָדא וְ אֶ צְ ֵדי יָת ַמ ְק ְ ּד ׁ ֵשיכוֹ ן וְ לָ א אֲקַ ּ ֵבל ְּב ַרעֲ וָ א קֻ ְר ַּבן ְּכנִ ׁ ָש ְתכוֹ ן:

יש ִבים ָּב ּה) :לב( וַ הֲ ִׁש ּמ ִֹתי
מו ָעלֶ יהָ אֹ יְ בֵ יכֶ ם הַ ּ ְׁ
)לב( וַ הֲ ִׁש ּמ ִֹתי אֲ נִ י אֶ ת הָ אָ ֶרץ וְ ׁ ָשמֲ ּ
יש ִבים ָּב ּה) :לב( וְ אֶ צְ ֵ ּדי אֲ נָא יָת אַ ְר ָעא וִ יצָ ְריוּן עֲ לַ ּה ַּבעֲ לֵ י
מו ָעלֶ יהָ אֹ יְ בֵ יכֶ ם הַ ּ ְׁ
אֲנִ י אֶ ת הָ אָ ֶרץ וְ ׁ ָשמֲ ּ
ְדבָ בֵ יכוֹ ן ְ ּדי ְָת ִבין ַּב ּה:

)לג( וְ אֶ ְתכֶ ם אֱ ז ֶָרה בַ ּגוֹ יִ ם וַ ֲה ִריק ִֹתי אַ ח ֲֵריכֶ ם חָ ֶרב וְ הָ יְ ָתה אַ ְרצְ כֶ ם ְׁש ָמ ָמה
יו חָ ְר ָּבה) :לג( וְ אֶ ְתכֶ ם אֱזָ ֶרה בַ ּגוֹ יִ ם וַ הֲ ִריק ִֹתי אַ ח ֲֵריכֶ ם חָ ֶרב וְ ָהיְ ָתה אַ ְרצְ כֶ ם
וְ ָע ֵריכֶ ם יִ ְה ּ
יו חָ ְר ָּבה:
ְׁש ָמ ָמה וְ ָע ֵריכֶ ם יִ ְה ּ

)לג( וְ י ְָתכוֹ ן ֲאבַ ַ ּדר ּ ֵבי ֵני ַע ְמ ַמ ּיָא ֶואֱגָ ֵרי בַ ְת ֵריכוֹ ן ְ ּדקָ ְט ִלין ְּבחַ ְר ָּבא ו ְּתהֵ י

אַ ְרעֲ כוֹ ן צָ ְדיָא וְ ִק ְרוֵיכוֹ ן יְ הוֹ ן חָ ְר ָּבא:

)לד( אָ ז ִּת ְרצֶ ה הָ אָ ֶרץ אֶ ת ׁ ַש ְּבתֹ ֶתיהָ כּ ֹל יְ ֵמי הָ ּ ׁ ַש ּ ָמה וְ אַ ּ ֶתם ְּבאֶ ֶרץ אֹ יְ בֵ יכֶ ם אָ ז
תיהָ ) :לד( אָ ז ִּת ְרצֶ ה הָ אָ ֶרץ אֶ ת ׁ ַש ְ ּבתֹ ֶתיהָ כּ ֹל יְ ֵמי
ִּת ְׁש ַּבת הָ אָ ֶרץ וְ ִה ְרצָ ת אֶ ת ׁ ַש ְּבתֹ ֶ
תיהָ ) :לד( ְּבכֵ ן ּ ַת ְר ֵעי אַ ְר ָעא יָת
הָ ּ ׁ ַש ּ ָמה וְ אַ ּ ֶתם ְ ּבאֶ ֶרץ אֹ יְ בֵ יכֶ ם אָ ז ִּת ְׁש ַּבת הָ אָ ֶרץ וְ ִה ְרצָ ת אֶ ת ׁ ַש ְ ּבתֹ ֶ
אֲרע ַּבעֲ לֵ י ְדבָ בֵ יכוֹ ן ְּבכֵ ן ּ ַת ְׁש ֵמט אַ ְר ָעא וְ ַת ְר ֵעי יָת ְׁש ִמ ּ ָטהָ א:
ְׁש ִמ ּ ָטהָ א כּ ֹל יוֹ ִמין ִ ּדי צְ ִדיאַ ת וְ אַ ּתוּן ַּב ַ
)לה(

ֲשר לֹא ׁ ָש ְב ָתה ְּב ׁ ַש ְּבתֹ ֵתיכֶ ם ְּב ִׁש ְב ְּתכֶ ם ָעלֶ יהָ :
ָּכל יְ ֵמי הָ ּ ׁ ַש ּ ָמה ִּת ְׁשבּ ֹת אֵ ת א ׁ ֶ

)לה( ָּכל יְ ֵמי הָ ּ ׁ ַש ּ ָמה ִּת ְׁשבּ ֹת אֵ ת אֲ ׁ ֶשר לֹא ׁ ָש ְב ָתה ְּב ׁ ַש ְ ּבתֹ תֵ יכֶ ם ְ ּב ִׁש ְב ְּתכֶ ם ָעלֶ יהָ :

)לה( ָּכל יוֹ ִמין

ִ ּדי צְ ִדיאַ ת ּ ַת ְׁש ֵמט יָת ִ ּדי לָ א ְׁש ֵמ ַטת ִּב ְׁש ִמ ּטֵ יכוֹ ן ַּכד הֲ וֵיתוּן י ְָת ִבין עֲ לַ ּה:

אתי מ ֶֹר ְך ִּב ְלבָ בָ ם ְּבאַ ְרצֹת אֹ יְ בֵ יהֶ ם וְ ָר ַדף אֹ ָתם קוֹ ל
)לו( וְ הַ נִּ ְׁשאָ ִרים ָּבכֶ ם וְ הֵ בֵ ִ
אתי מ ֶֹרךְ
לו וְ אֵ ין ר ֵֹדף) :לו( וְ הַ נִּ ְׁשאָ ִרים ָּבכֶ ם וְ הֵ בֵ ִ
ָסו ְמנֻסַ ת חֶ ֶרב וְ נ ְָפ ּ
ָעלֶ ה נִ ָ ּדף וְ נ ּ

לו וְ אֵ ין ר ֵֹדף:
ָסו ְמנֻסַ ת חֶ ֶרב וְ נ ְָפ ּ
ִּב ְלבָ בָ ם ְ ּבאַ ְרצֹת אֹ יְ בֵ יהֶ ם וְ ָר ַדף אֹ ָתם קוֹ ל ָעלֶ ה נִ ָ ּדף וְ נ ּ

)לו(

ו ְּדיִ ְׁש ּ ַתאֲ רוּן ְּבכוֹ ן וְ אָ עֵ ל ּ ַת ְב ָרא ְּב ִל ְּבהוֹ ן ְּבאַ ְרעֲ ָתא ְ ּדסַ נְ אֵ יהוֹ ן וְ יִ ְר ּדוֹ ף י ְָתהוֹ ן קַ ל ַט ְר ּ ָפא ְד ׁ ַש ִ ּקיף וְ י ֵַע ְרקוּן ְּכ ֵמ ִעירוֹ ק
קֳדם ְ ּדקָ ְט ִלין ְּבחַ ְר ָּבא וְ יִ ּ ְפלוּן וְ לֵ ית ְ ּד ָר ִדיף:
ִמן ָ

קומה ִל ְפנֵי
יש ְּבאָ ִחיו ְּכ ִמ ּ ְפנֵי חֶ ֶרב וְ ר ֵֹדף אָ יִ ן וְ לֹא ִת ְהיֶה לָ כֶ ם ְּת ּ ָ
לו ִא ׁ
)לז( וְ כָ ְׁש ּ
קומה ִל ְפנֵי
יש ְ ּבאָ ִחיו ְּכ ִמ ּ ְפנֵי חֶ ֶרב וְ ר ֵֹדף אָ יִ ן וְ לֹא ִת ְהיֶה לָ כֶ ם ְּת ּ ָ
לו ִא ׁ
אֹ יְ בֵ יכֶ ם) :לז( וְ כָ ְׁש ּ
אֹ יְ בֵ יכֶ ם:

קֳדם ַּבעֲ לֵ י
קֳדם ְדקָ ְט ִלין ְּבחַ ְר ָּבא וְ ָר ִדיף לָ יִ ת וְ לָ א ְתהֵ י ְלכוֹ ן ְּתקו ָּמה ָ
)לז( וְ יִ ּ ַת ְקלוּן גְּ בַ ר ְּבאָ חו ִּהי ְּכ ִמ ּ ָ

ְדבָ בֵ יכוֹ ן:

)לח( וַ אֲבַ ְד ּ ֶ
תם ַּב ּגוֹ יִ ם וְ אָ ְכלָ ה אֶ ְתכֶ ם אֶ ֶרץ אֹ יְ בֵ יכֶ ם) :לח( וַ אֲבַ ְד ּ ֶתם ַּב ּגוֹ יִ ם וְ אָ ְכלָ ה
אֲרע ַּבעֲ לֵ י ְדבָ בֵ יכוֹ ן:
אֶ ְתכֶ ם אֶ ֶרץ אֹ יְ בֵ יכֶ ם) :לח( וְ ֵת ְבדוּן ּ ֵבינֵי ַע ְמ ַמ ּיָא ו ְּת ּגַ ַמר י ְָתכוֹ ן ַ
קו ַּבעֲ וֹ נָם ְּבאַ ְרצֹת אֹ יְ בֵ יכֶ ם וְ אַ ף ַּבעֲ וֹ נֹת אֲ ב ָֹתם ִא ּ ָתם
)לט( וְ הַ נִּ ְׁשאָ ִרים ָּבכֶ ם יִ ּ ַמ ּ ּ
קו:
יִ ּ ָמ ּ ּ
קו ַּבעֲ וֹ נָם ְ ּבאַ ְרצֹת אֹ יְ בֵ יכֶ ם וְ אַ ף ַּבעֲ וֹ נֹת ֲאב ָֹתם ִא ּ ָתם יִ ּ ָמ ּ ּ
קו) :לט( וְ הַ נִּ ְׁשאָ ִרים ָּבכֶ ם יִ ּ ַמ ּ ּ
יש ּיָא ַ ּדאֲ ִח ִידין
)לט( ו ְּדיִ ְׁש ּ ָתאֲ רוּן ְּבכוֹ ן יִ ִּת ְמסוּן ְּבחוֹ בֵ יהוֹ ן ְּבאַ ְרעֲ ָתא ַּבעֲ לֵ י ְדבָ בֵ יכוֹ ן וְ אַ ף ְּבחוֹ בֵ י אֲ בָ הָ ְתהוֹ ן ִּב ׁ ַ
ידהוֹ ן יִ ִּת ְמסוּן:
ִּב ֵ
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כו
לו ִבי וְ אַ ף א ׁ ֶ
ֲשר הָ ְל ּ
דו אֶ ת עֲ וֹ נָם וְ אֶ ת עֲ וֹ ן אֲ ב ָֹתם ְּב ַמעֲ לָ ם אֲ ׁ ֶשר ָמעֲ ּ
)מ( וְ ִה ְתוַ ּ ּ
כו
לו ִבי וְ אַ ף א ׁ ֶ
ֲשר הָ ְל ּ
דו אֶ ת עֲ וֹ נָם וְ אֶ ת עֲ וֹ ן אֲ ב ָֹתם ְ ּב ַמעֲ לָ ם אֲ ׁ ֶשר ָמעֲ ּ
ִע ּ ִמי ְ ּבקֶ ִרי) :מ( וְ ִה ְתוַ ּ ּ
ִע ּ ִמי ְ ּבקֶ ִרי:

קֳד ַמי ְּבקַ ְׁשי ּו:
קֳד ָמי וְ אַ ף ְ ּדהַ ִּליכ ּו ָ
)מ( וִ יוַ ּדוּן יָת חוֹ בֵ יהוֹ ן וְ יָת חוֹ בֵ י אֲ בָ הָ ְתהוֹ ן ְּב ִׁש ְק ְרהוֹ ן ְד ׁ ַש ּקָ ר ּו ָ

אתי אֹ ָתם ְּבאֶ ֶרץ אֹ יְ בֵ יהֶ ם אוֹ אָ ז יִ ָּכנַע ְלבָ בָ ם
)מא( אַ ף אֲ נִ י אֵ לֵ ְך ִע ּ ָמם ְּבקֶ ִרי וְ הֵ בֵ ִ
אתי אֹ ָתם ְ ּבאֶ ֶרץ אֹ יְ בֵ יהֶ ם
צו אֶ ת עֲ וֹ נָם) :מא( אַ ף אֲ נִ י אֵ לֵ ְך ִע ּ ָמם ְ ּבקֶ ִרי וְ הֵ בֵ ִ
הֶ ָע ֵרל וְ אָ ז יִ ְר ּ

אֲרע
צו אֶ ת עֲ וֹ נָם) :מא( אַ ף אֲ נָא אֱהַ ְך ִע ּ ְמהוֹ ן ְּבקַ ְׁשי ּו וְ אָ עֵ ל י ְָתהוֹ ן ַּב ַ
אוֹ אָ ז יִ ָּכנַע ְלבָ בָ ם הֶ ָע ֵרל וְ אָ ז יִ ְר ּ
ַּבעֲ לֵ י ְדבָ בֵ יהוֹ ן אוֹ ְבכֵ ן יִ ּ ָתבַ ר ִל ְּבהוֹ ן ַט ְפ ׁ ָשא ו ְּבכֵ ן יִ ְרעוּן יָת חוֹ בֵ יהוֹ ן:

יתי אַ ְב ָרהָ ם
יתי יִ צְ חָ ק וְ אַ ף אֶ ת ְּב ִר ִ
יתי יַעֲ קוֹ ב וְ אַ ף אֶ ת ְּב ִר ִ
)מב( וְ זָכַ ְר ִּתי אֶ ת ְּב ִר ִ
יתי יִ ְצחָ ק וְ אַ ף אֶ ת
יתי יַעֲ קוֹ ב וְ אַ ף אֶ ת ְ ּב ִר ִ
אֶ זְ כּ ֹר וְ הָ אָ ֶרץ אֶ זְ כּ ֹר) :מב( וְ ָזכַ ְר ִּתי אֶ ת ְ ּב ִר ִ
יתי אַ ְב ָרהָ ם אֶ זְ כּ ֹר וְ הָ אָ ֶרץ אֶ זְ כּ ֹר) :מב( וְ ָד ִכ ְירנָא יָת ְקי ִָמי ְד ִעם יַעֲ קוֹ ב וְ אַ ף יָת ְקי ִָמי ְד ִעם יִ צְ חָ ק וְ אַ ף
ְּב ִר ִ
יָת ְקי ִָמי ְד ִעם אַ ְב ָרהָ ם אֲ נָא ָד ִכיר וְ אַ ְר ָעא אֲ נָא ָד ִכיר:

צו אֶ ת עֲ וֹ נָם
)מג( וְ הָ אָ ֶרץ ּ ֵת ָעזֵב ֵמהֶ ם וְ ִת ֶרץ אֶ ת ׁ ַש ְּבתֹ ֶתיהָ ָּב ְה ׁ ַש ּ ָמה ֵמהֶ ם וְ הֵ ם יִ ְר ּ
סו וְ אֶ ת חֻ ּק ַֹתי ּגָ עֲ לָ ה נ ְַפ ׁ ָ
י ַַען ּ ְ
שם) :מג( וְ הָ אָ ֶרץ ּתֵ ָעזֵב מֵ הֶ ם וְ ִת ֶרץ
ובי ַַען ְּב ִמ ְׁש ּ ָפ ַטי ָמאָ ּ
סו וְ אֶ ת חֻ ּק ַֹתי
יַען ּ ְ
צו אֶ ת עֲ וֹ נָם ַ
ובי ַַען ְ ּב ִמ ְׁש ּפָ ַטי ָמאָ ּ
אֶ ת ׁ ַש ְ ּבתֹ ֶתיהָ ָּב ְה ׁ ַש ּ ָמה מֵ הֶ ם וְ הֵ ם יִ ְר ּ
ּ
ּ
שם) :מג( וְ אַ ְר ָעא ִת ְת ְר ֵט ׁש ִמנְּ הוֹ ן וְ ַת ְר ֵעי יָת ְׁש ִמ ּ ָטהָ א ְּב ִדיצְ ִדיאַ ת ִמנְ הוֹ ן וְ ִאנוּן יִ ְרעוּן יָת חוֹ בֵ יהוֹ ן
ּגָ עֲ לָ ה נ ְַפ ׁ ָ
ְלוָ ִטין חֳלַ ף ִּב ְרכָ ן אַ יְ ִתי עֲ לֵ יהוֹ ן ְּב ִדיל ִ ּד ְב ִדינַי קָ צ ּו וְ יָת ְקי ַָמי ְרחֵ קַ ת נ ְַפ ְׁשהוֹ ן:

)מד( וְ אַ ף ּגַ ם זֹאת ִּב ְהיוֹ ָתם ְּבאֶ ֶרץ אֹ יְ בֵ יהֶ ם לֹא ְמאַ ְס ִּתים וְ לֹא גְ ַע ְל ִּתים ְלכַ לּ ָֹתם
אלֹהֵ יהֶ ם) :מד( וְ אַ ף ּגַ ם זֹאת ִּב ְהיוֹ ָתם ְּבאֶ ֶרץ אֹ יְ בֵ יהֶ ם
יתי ִא ּ ָתם ִּכי אֲ נִ י יְ הֹוָ ה ֱ
ְלהָ פֵ ר ְּב ִר ִ
אלֹהֵ יהֶ ם) :מד( וְ אַ ף ְּב ַרם
יתי ִא ּ ָתם ִּכי אֲנִ י יְ הֹוָ ה ֱ
לֹא ְמאַ ְס ִּתים וְ לֹא גְ ַע ְל ִּתים ְלכַ ּל ָֹתם ְלהָ פֵ ר ְ ּב ִר ִ
הוֵיהוֹ ן ְּבאֲ ַרע ַּבעֲ לֵ י ְדבָ בֵ יהוֹ ן לָ א אַ ְרטֵ ִׁש ּנוּן וְ לָ א אַ ְרחֵ ִק ּנוּן ְל ׁ ֵשיצָ יו ְּתהוֹ ן ְלאַ ְׁשנָאָ ה ְקי ִָמי ִע ּ ְמהוֹ ן אֲ ֵרי אֲ נָא
ָ ּדא ְּב ֵמ ֱ
יְ ָי אֱלָ הֲ הוֹ ן:

אתי אֹ ָתם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ְל ֵעינֵי
ֲשר הוֹ צֵ ִ
אשֹנִ ים א ׁ ֶ
)מה( וְ זָכַ ְר ִּתי לָ הֶ ם ְּב ִרית ִר ׁ
אשֹנִ ים ֲא ׁ ֶשר
הַ ּגוֹ יִ ם ִל ְהיוֹ ת לָ הֶ ם לֵ אל ִֹהים אֲנִ י יְ הֹוָ ה) :מה( וְ זָכַ ְר ִּתי לָ הֶ ם ְ ּב ִרית ִר ׁ
אתי אֹ ָתם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ְל ֵעינֵי הַ ּגוֹ יִ ם ִל ְהיוֹ ת לָ הֶ ם לֵ אל ִֹהים אֲנִ י יְ הֹוָ ה:
הוֹ צֵ ִ

)מה( וְ ָד ִכ ְירנָא ְלהוֹ ן

ְקיַם קַ ְד ָמאֵ י ִ ּדי אַ ּ ֵפ ִקית י ְָתהוֹ ן ֵמאַ ְר ָעא ְד ִמצְ ַריִ ם ְל ֵעינֵי ַע ְמ ַמ ּיָא ְל ֵמ ֱהוֵי ְלהוֹ ן לֵ אלָ הָ א אֲ נָא יְ ָי:

אֲשר נ ַָתן יְ הֹוָ ה ּ ֵבינוֹ ּובֵ ין ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
)מו( אֵ ֶּלה הַ חֻ ִ ּקים וְ הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפ ִטים וְ הַ ּתוֹ רֹת ׁ ֶ
משה) :מו( אֵ ּלֶ ה הַ חֻ ִ ּקים וְ הַ ּ ִמ ְׁש ּפָ ִטים וְ הַ ּתוֹ רֹת ֲא ׁ ֶשר נ ַָתן יְ הֹוָ ה ּ ֵבינוֹ ּובֵ ין
ְּבהַ ר ִסינַי ְּביַד ׁ ֶ
משה:
ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּבהַ ר ִסי ַני ְ ּביַ ד ׁ ֶ

יה וּבֵ ין ְּבנֵי
ימ ֵר ּ
)מו( ִא ּ ֵלין ְקי ַָמ ּיָא וְ ִדי ַנ ּיָא וְ אוֹ ָרי ָָתא ִ ּדי יְ הַ ב יְ ָי ּ ֵבין ֵמ ְ

ֹשה:
ידא ְדמ ׁ ֶ
יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבטו ָּרא ְד ִסינַי ִּב ָ

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

)א( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם

ימר:
ֹשה ְל ֵמ ָ
מ ֶׁ

יש ִּכי י ְַפ ִלא נ ֶֶדר ְּב ֶע ְר ְּכ ָך נְ פָ ׁשֹת
)ב( ַ ּד ּ ֵבר אֶ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֲלֵ הֶ ם ִא ׁ
ָ
יש ִּכי י ְַפ ִלא נ ֶֶדר ְ ּב ֶע ְר ְּכך נְ פָ ׁשֹת לַ יהֹוָ ה:
לַ יהֹוָ ה) :ב( ַ ּד ּ ֵבר אֶ ל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֲלֵ הֶ ם ִא ׁ
קֳדם יְ ָי:
אֲרי י ְַפ ֵר ׁש נְ ַדר ְּבפֻ ְרסַ ן נ ְַפ ׁ ָש ָתא ָ
ימר ְלהוֹ ן גְּ בַ ר ֵ
)ב( ַמ ּ ֵלל ִעם ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ֵת ַ

)ג( וְ הָ יָה ֶע ְר ְּכ ָך הַ זָּכָ ר ִמ ּ ֶבן עֶ שְׂ ִרים ׁ ָשנָה וְ ַעד ּ ֶבן ִׁש ּ ִׁשים ׁ ָשנָה וְ הָ יָה ֶע ְר ְּכ ָך ח ֲִמ ּ ִׁשים
שקֶ ל הַ ּק ֶֹד ׁש) :ג( וְ הָ יָה ֶע ְר ְּכ ָך הַ ָזּכָ ר ִמ ּ ֶבן ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָה וְ ַעד ּ ֶבן ִׁש ּ ִׁשים ׁ ָשנָה
ׁ ֶשקֶ ל ּ ֶכסֶ ף ְּב ׁ ֶ

ֵיה ְ ּדכו ָּרא ִמ ַּבר ֶע ְס ִרין ְׁשנִ ין וְ ַעד ַּבר
שקֶ ל הַ ּק ֶֹד ׁש) :ג( וִ יהֵ י פֻ ְרסָ נ ּ
וְ הָ ָיה עֶ ְר ְּכ ָך ח ֲִמ ּ ִׁשים ׁ ֶשקֶ ל ּ ֶכסֶ ף ְ ּב ׁ ֶ
ֵיה חַ ְמ ִׁשין ִס ְל ִעין ִ ּד ְכסַ ף ְּב ִס ְל ֵעי קו ְּד ׁ ָשא:
ִׁש ִּתין ְׁשנִ ין וִ יהֵ י פֻ ְרסָ נ ּ

שקֶ ל) :ד( וְ ִאם נְ קֵ בָ ה ִהוא וְ הָ ָיה ֶע ְר ְּכ ָך
לשים ׁ ָ
)ד( וְ ִאם נְ קֵ בָ ה ִהוא וְ הָ יָה עֶ ְר ְּכ ָך ְׁש ִׁ
ֵיה ְּתלָ ִתין ִס ְל ִעין:
שקֶ ל) :ד( וְ ִאם נְ קו ְּב ָתא ִהיא וִ יהֵ י פֻ ְרסָ נ ּ
לשים ׁ ָ
ְׁש ִׁ
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חק לישראל – פרשת בחוקתי ליל שישי
)ה( וְ ִאם ִמ ּ ֶבן חָ ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים וְ ַעד ּ ֶבן ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָה וְ הָ יָה ֶע ְר ְּכ ָך הַ זָּכָ ר ֶעשְׂ ִרים
ש ֶרת ְׁשקָ ִלים) :ה( וְ ִאם ִמ ּ ֶבן חָ מֵ ׁש ׁ ָשנִ ים וְ ַעד ּ ֶבן עֶ שְׂ ִרים ׁ ָשנָה וְ הָ ָיה
ְׁשקָ ִלים וְ לַ נְּ קֵ בָ ה עֲ ֶ ׂ

ֶע ְר ְּכ ָך הַ ָזּכָ ר ֶעשְׂ ִרים ְׁשקָ ִלים וְ לַ נְּ קֵ בָ ה עֲ ֶ ׂש ֶרת ְׁשקָ ִלים:

ֲמ ׁש ְׁשנִ ין וְ ַעד ַּבר ֶע ְס ִרין ְׁשנִ ין
)ה( וְ ִאם ִמ ַּבר ח ֵ

ֵיה ְ ּדכו ָּרא ֶע ְס ִרין ִס ְל ִעין וְ ִלנְ קו ְּב ָתא עֲ סַ ר ִס ְל ִעין:
וִ יהֵ י פֻ ְרסָ נ ּ

)ו( וְ ִאם ִמ ּ ֶבן ח ֶֹד ׁש וְ ַעד ּ ֶבן חָ ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים וְ הָ יָה ֶע ְר ְּכ ָך הַ זָּכָ ר ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ְׁשקָ ִלים ָּכסֶ ף
לשת ְׁשקָ ִלים ּ ָכסֶ ף) :ו( וְ ִאם ִמ ּ ֶבן ח ֶֹד ׁש וְ ַעד ּ ֶבן חָ ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים וְ הָ יָה
וְ לַ נְּ קֵ בָ ה ֶע ְר ְּכ ָך ְׁש ׁ ֶ

ֶע ְר ְּכ ָך הַ ָזּכָ ר ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ְׁשקָ ִלים ָּכסֶ ף וְ לַ נְּ קֵ בָ ה ֶע ְר ְּכ ָך ְׁש ׁ ֶ
לשת ְׁשקָ ִלים ָּכסֶ ף) :ו( וְ ִאם ִמ ַּבר י ְַרחָ א וְ ַעד
ֲמ ׁש ִס ְל ִעין ִ ּד ְכסָ ף וְ ִלנְ קו ְּב ָתא פֻ ְרסָ נ ֵּה ְּתלַ ת ִס ְל ִעין ִ ּד ְכסָ ף:
ֵיה ְ ּדכו ָּרא ח ֵ
ֲמ ׁש ְׁשנִ ין וִ יהֵ י פֻ ְרסָ נ ּ
ַּבר ח ֵ

שר ׁ ָשקֶ ל
)ז( וְ ִאם ִמ ֶּבן ִׁש ּ ִׁשים ׁ ָשנָה וָ ַמ ְעלָ ה ִאם זָכָ ר וְ הָ יָה ֶע ְר ְּכ ָך ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ָע ָ ׂ
ש ָרה ְׁשקָ ִלים) :ז( וְ ִאם ִמ ּ ֶבן ִׁש ּ ִׁשים ׁ ָשנָה וָ ַמ ְעלָ ה ִאם זָ כָ ר וְ הָ ָיה עֶ ְר ְּכ ָך ח ֲִמ ּ ׁ ָשה
וְ לַ נְּ קֵ בָ ה עֲ ָ ׂ

ש ָרה ְׁשקָ ִלים:
שר ׁ ָשקֶ ל וְ לַ נְּ קֵ בָ ה עֲ ָ ׂ
ָע ָ ׂ

ֲמ ׁש
ֵיה ח ֵ
)ז( וְ ִאם ִמ ַּבר ִׁש ִּתין ְׁשנִ ין ו ְּל ֵע ָּלא ִאם ְ ּדכו ָּרא וִ יהֵ י פֻ ְרסָ נ ּ

ֶע ְס ֵרי ִס ְל ִעין וְ ִלנְ קו ְּב ָתא עֲ סַ ר ִס ְל ִעין:

הוא ֵמעֶ ְר ּ ֶכ ָך וְ הֶ עֱ ִמידוֹ ִל ְפנֵי הַ כּ ֹהֵ ן וְ הֶ עֱ ִר ְ
יך אֹ תוֹ הַ כּ ֹהֵ ן ַעל ּ ִפי ֲא ׁ ֶשר
)ח( וְ ִאם ָמ ְך ּ
הוא ֵמעֶ ְר ּ ֶכ ָך וְ הֶ עֱ ִמידוֹ ִל ְפנֵי הַ כּ ֹהֵ ן וְ הֶ עֱ ִר ְ
יך
נו הַ כּ ֹהֵ ן) :ח( וְ ִאם ָמ ְך ּ
ּ ַת ּ ִׂשיג יַד הַ ּנ ֵֹדר יַעֲ ִריכֶ ּ ּ
ֵיה
ימ ּנ ּ
יק ִ
ֵיה וִ ִ
נו הַ ּכֹהֵ ן) :ח( וְ ִאם ִמ ְס ּ ֵכן הוּא ִמ ּ ֻפ ְרסָ ּנ ּ
אֹ תוֹ הַ כּ ֹהֵ ן ַעל ּ ִפי ֲא ׁ ֶשר ּ ַת ּ ִׂשיג יַד הַ ּנ ֵֹדר ַיעֲ ִריכֶ ּ ּ
ֵיה ַּכהֲ נָא:
ימר ִ ּדי ַת ְד ּ ֵבק יְ ָדא ְדנוֹ ֵד ָרא יִ ְפ ְר ִס ּנ ּ
יה ַּכהֲ נָא ַעל ֵמ ַ
קֳדם ַּכהֲ נָא וְ יִ ְפרוֹ ס י ֵָת ּ
ָ

רש"י
)ל( במתיכם  -מגדלים ובירניות :חמניכם -
מין ע"א שמעמידין על הגגות וע"ש
שמעמידין בחמה קרויין חמנים :ונתתי את
פגריכם  -תפוחי רעב היו ומוציאים יראתם
מחיקם ומנשקים אותם וכרסו נבקעת ונופל
עליה :וגעלה נפשי אתכם ) -ת"כ( .זה סילוק
שכינה:
)לא( ונתתי את עריכם חרבה  -יכול מאדם
כשהוא אומר והשימותי אני את הארץ הרי
אדם אמור הא מה אני מקיים חרבה מעובר
ושב :והשימותי את מקדשיכם  -יכול מן
הקרבנות כשהוא אומר ולא אריח הרי
קרבנות אמורים הא מה אני מקיים והשימותי
את מקדשיכם מן הגדודיות שיירות של ישראל
שהיו מתקדשות ונועדות לבא שם .הרי שבע
פורעניות .אכילת בשר בנים ובנות .והשמדת
במות הרי שתים .כריתת חמנים אין כאן
פורענות אלא ע"י השמדת הבירניות יפלו
החמנים שבראשי הגגות ויכרתו .ונתתי את
פגריכם וגו' הרי שלש .סלוק שכינה ארבע.
חרבן ערים .שממון מקדש מן הגדודיות .ולא
אריח קרבנות .הרי שבע:

)לב( והשמתי אני את הארץ  -זו מדה טובה
לישראל שלא ימצאו האויבים נחת רוח
בארצם שתהא שוממה מיושביה:
)לג( ואתכם אזרה בגוים  -זו מדה קשה
שבשעה שבני מדינה גולים למקום אחד
רואים זה את זה ומתנחמין וישראל נזרו
כבמזרה כאדם הזורה שעורים בנפה ואין
אחת מהן דבוקה בחבירתה :והריקתי -
כששולף החרב מתרוקן הנדן ומדרשו חרב
הנשמטת אחריכם אינה חוזרת מהר כאדם
שמריק את המים ואין סופן לחזור :והיתה
ארצכם שממה  -שלא תמהרו לשוב לתוכה
ומתוך כך עריכם יהיו חרבה נראות לכם
חרבות שבשעה שאדם גולה מביתו ומכרמו
ומעירו וסופו לחזור כאלו אין כרמו וביתו
חרבים כך שנויה בת"כ:
)לד( אז תרצה  -תפייס את כעס המקום
שכעס על שמטותיה :והרצת  -למלך את
שבתותיה) :כל ימי השמה  -לשון העשות
ומ"ם דגש במקום כפל שממה(:
)לה( את אשר לא שבתה  -שבעים שנה של
גלות בבל הן היו כנגד ע' שנות השמטה ויובל
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שהיו בשנים שהכעיסו ישראל בארצם לפני
המקום ארבע מאות ושלשים שנה שלש מאות
ותשעים היו שני עונם משנכנסו לארץ עד
שגלו עשרת השבטים ובני יהודה הכעיסו
לפניו מ' שנה משגלו עשרת השבטים עד
חרבות ירושלים הוא שנאמר ביחזקאל
)יחזקאל ד( ואתה שכב על צדך השמאלית וגו'
וכלית את אלה וגו' ושכבת על צדך הימנית
ארבעים יום ונשאת את עון בית יהודה
ונבואה זו נאמרה ליחזקאל בשנה החמישית
לגלות המלך יהויכין ועוד עשו שש שנים עד
גלות צדקיהו הרי ארבעים ושש וא"ת שנות
מנשה חמשים וחמש היו מנשה עשה תשובה
שלשים ושלש שנה וכל שנות רשעו עשרים
ושתים כמו שאמרו באגדת חלק ושל אמון
שתים ואחת עשרה ליהויקים וכנגדן לצדקיהו
צא וחשוב לארבע מאות ושלשים ושש שנה
שמיטין ויובלות שבהם והם שש עשרה למאה
י"ד שמיטין וב' יובלות הרי לארבע מאות
שנה ששים וארבע .לשלשים ושש שנה חמש
שמיטות .הרי שבעים חסר אחת ועוד שנה
יתירה שנכנסה בשמטה המשלמת לשבעים
)נ"א ואותו יובל שגלו שלא נגמר בעונם נחשב
להם( .ועליהם נגזר שבעים שנה שלמים וכן
הוא אומר בדברי הימים )דה"ב לו( עד רצתה
הארץ את שבתותיה וגומר למלאות שבעים
שנה:
)לו( והבאתי מרך  -פחד ורך לבב מ"ם של
מרך יסוד נופל הוא כמו מ"ם של מועד ושל
מוקש :ונסו מנסת חרב  -כאילו רודפים
הורגים אותם :עלה נדף  -שהרוח דוחפו
ומכהו על עלה אחר ומקשקש ומוציא קול וכן
תרגומו קל טרפא דשקיף לשון חבטה שדופות
קדים שקיפן קידום לשון משקוף מקום חבטת
הדלת וכן תרגומו של חבורה משקופי:
)לז( וכשלו איש באחיו  -כשירוצו לנוס יכשלו
זה בזה כי יבהלו לרוץ :כמפני חרב  -כאילו
בורחים מלפני הורגים שיהא בלבבם פחד וכל
שעה סבורים שאדם רודפם )ת"כ( ומדרשו
וכשלו איש באחיו זה נכשל בעונו של זה שכל
ישראל ערבין זה לזה:

)לח( ואבדתם בגוים  -כשתהיו פזורים תהיו
אבודים זה מזה :ואכלה אתכם  -אלו המתים
בגולה:
)לט( בעונת אבותם אתם ) -ת"כ( כשעונות
אבותם אתם .כשאוחזים מעשה אבותיהם
בידיהם :ימקו  -לשון המסה כמו ימסו וכמו
)זכריה יד( תמקנה בחוריהן )תהלי' לח( נמקו
חבורותי:
)מא( והבאתי אתם ) -ת"כ( אני בעצמי
אביאם זו מדה טובה לישראל שלא יהיו
אומרים הואיל וגלינו בין האומות ע"א נעשה
כמעשיהם אני איני מניחם אלא מעמיד אני
את נביאי ומחזירן לתחת כנפי שנאמר
)יחזקאל כ( והעולה על רוחכם היו לא תהיה
וגו' חי אני וגו' אם לא ביד חזקה וגו' :או אז
יכנע  -כמו )שמות כג( או נודע כי שור נגח
הוא אם אז יכנע .לשון אחר אולי שמא אז
יכנע לבבם וגו' :ואז ירצו את עונם  -יכפרו
על עונם ביסוריהם:
)מב( וזכרתי את בריתי יעקוב  -בחמשה
מקומות נכתב מלא ואליהו חסר בחמשה
מקומות יעקב נטל אות משמו של אליהו
ערבון שיבוא ויבשר גאולת בניו :וזכרתי את
בריתי יעקוב  -למה נמנו אחורנית כלומר
כדאי הוא יעקב הקטן לכך ואם אינו כדאי
הרי יצחק עמו ואם אינו כדאי הרי אברהם
עמו שהוא כדאי ולמה לא נאמרה זכירה
ביצחק אלא אפרו של יצחק נראה לפני צבור
ומונח על המזבח:
)מג( יען וביען  -גמול ובגמול אשר במשפטי
מאסו:
)מד( ואף גם זאת  -ואף אפי' אני עושה
עמהם זאת הפורענות אשר אמרתי בהיותם
בארץ אויביהם לא מאסתים לכלותם ולהפר
בריתי אשר אתם:
)מה( ברית ראשונים  -של שבטים:
)מו( והתורת .אחת בכתב ואחת בעל פה מגיד
שכולם נתנו למשה בסיני:
)ב( כי יפלא  -יפריש בפיו:
)ג( והיה ערכך וגו'  -אין ערך זה לשון דמים
אלא בין שהוא יוקר בין שהוא זול כפי שניו
הוא הערך הקצוב עליו בפרשה זו :ערכך -
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)ערכין יט( דאמרו אינשי סבא בביתא פחא
בביתא סבתא בביתא סימא בביתא וסימנא
טבא בביתא:
)ח( ואם מך הוא  -שאין ידו משגת ליתן
הערך הזה :והעמידו  -לנערך לפני הכהן
ויעריכנו לפי השגת ידו של מעריך :על פי
אשר תשיג  -לפי מה שיש לו יסדרנו וישאיר
לו כדי חייו מטה כר וכסת וכלי אומנות אם
היה חמר משאיר לו חמורו:

כמו ערך וכפל הכפי"ן לא ידעתי מאיזה לשון
הוא:
)ה( ואם מבן חמש שנים  -לא שיהא הנודר
קטן שאין בדברי הקטן כלום אלא גדול
שאמר ערך קטן הזה שהוא בן חמש שנים
עלי:
)ז( ואם מבן ששים שנה וגו'  -כשמגיע לימי
הזקנה האשה קרובה להחשב כאיש לפיכך
האיש פוחת בהזדקנו יותר משליש בערכו
והאשה אינה פוחתת אלא שליש בערכה

ð"òì
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