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חק לישראל – פרשת ויחי יום א'
תורה -

בראשית פרק מז'

ש ֵרה ׁ ָשנָה וַ יְ ִהי יְ ֵמי יַעֲ קֹב ְׁשנֵי חַ יָּיו ׁ ֶשבַ ע
)כח( וַ יְ ִחי יַעֲ קֹב ְּבאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ְׁשבַ ע ֶע ְ ׂ
שנָה) :כח( וַ יְ ִחי יַעֲ קֹב ְ ּבאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ְׁשבַ ע ֶעשְׂ ֵרה ׁ ָשנָה וַ יְ ִהי יְ ֵמי
ׁ ָשנִ ים וְ אַ ְר ָּב ִעים ו ְּמאַ ת ׁ ָ
יַעֲ קֹב ְׁש ֵני חַ יָּיו ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים וְ אַ ְר ָּב ִעים ו ְּמאַ ת ׁ ָשנָה:

)כח( וַ ֲחיָא יַעֲ קֹב ְּבאַ ְר ָעא ְד ִמ ְצ ַריִ ם ְׁשבַ ע ֶעשְׂ ֵרי ְׁשנִ ין

וַ הֲווֹ יוֹ ֵמי יַעֲ קֹב ְׁשנֵי חַ יּוֹ ִהי ְמאָ ה וְ אַ ְר ְּב ִעין ו ְּׁשבַ ע ְׁשנִ ין:

אתי חֵ ן
ש ָראֵ ל לָ מוּת וַ ִּי ְק ָרא ִל ְבנוֹ ְליוֹ סֵ ף וַ יֹּאמֶ ר לוֹ ִאם נָא ָמצָ ִ
)כט( וַ ִּי ְק ְרב ּו יְ ֵמי יִ ְ ׂ
ָ
ְּב ֵעינ ָ
ֱמת אַ ל נָא ִת ְק ְּב ֵרנִ י
ית ִע ּ ָמ ִדי חֶ סֶ ד וֶ א ֶ
ֶיך ִ ׂשים נָא י ְָדך ּ ַתחַ ת יְ ֵר ִכי וְ ָע ִ ׂש ָ
אתי חֵ ן
ֹאמר לוֹ ִאם נָא ָמצָ ִ
ְ ּב ִמצְ ָריִ ם) :כט( וַ ִּי ְק ְרב ּו יְ ֵמי יִ שְׂ ָראֵ ל לָ מוּת וַ ִּי ְק ָרא ִל ְבנוֹ ְליוֹ סֵ ף וַ ּי ֶ

ְּב ֵעינ ָ
ֱמת אַ ל נָא ִת ְק ְ ּב ֵרנִ י ְ ּב ִמצְ ָריִ ם:
ית ִע ּ ָמ ִדי חֶ סֶ ד ֶוא ֶ
ֶיך שִׂ ים נָא י ְָד ָך ּ ַתחַ ת יְ ֵר ִכי וְ ָעשִׂ ָ

)כט(

יה ִאם ְּכ ַען אַ ְׁש ָּכ ִחית ַרח ֲִמין ְּב ֵעינ ְ
ָיך ׁ ַש ִּוי ְכ ַען יְ ָד ְך
יה ְליוֹ סֵ ף וַ אֲ ַמר לֵ ּ
ו ְּק ִריב ּו יוֹ ֵמי יִ שְׂ ָראֵ ל ִל ְמ ַמת ו ְּק ָרא ִל ְב ֵר ּ
ְּתחוֹ ת י ְַר ִּכי וְ ַת ְע ּ ֵבד ִע ּ ִמי ִטיב ּו ו ְּק ׁשוֹ ט לָ א ְכ ַען ִּת ְק ְּב ִר ּנַנִ י ְּב ִמצְ ָריִ ם:

ֹאמר אָ נ ִֹכי
אתנִ י ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ו ְּקבַ ְר ּ ַתנִ י ִּב ְקבֻ ָר ָתם וַ יּ ַ
ש ַ
)ל( וְ ׁ ָשכַ ְב ִּתי ִעם אֲ ב ַֹתי וּנְ ָ ׂ
ֹאמר אָ נ ִֹכי
אתנִ י ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ו ְּקבַ ְר ּ ַתנִ י ִּב ְקבֻ ָר ָתם וַ יּ ַ
שה כִ ְדבָ ֶר ָך) :ל( וְ ׁ ָשכַ ְב ִּתי ִעם אֲ ב ַֹתי וּנְ ָ ׂש ַ
אֶ ְע ֶ ׂ

שה ִכ ְדבָ ֶר ָך:
אֶ ְע ֶ ׂ
ְּכ ִפ ְת ּ ָג ָמ ְך:

)ל( וְ ִא ְׁשכּ וּב ִעם אֲ בָ הָ ַתי וְ ִת ְּט ִל ּנַנִ י ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם וְ ִת ְק ְּב ִר ּנַנִ י ִּב ְקבֻ ְר ְּתהוֹ ן וַ אֲ ַמר אֲ נָא אֶ ְע ּ ֵבד

ש ָראֵ ל ַעל ר ׁ
)לא( וַ יֹּאמֶ ר ִה ּ ׁ ָש ְב ָעה ִלי וַ ִּי ּ ׁ ָשבַ ע לוֹ וַ ִּי ְׁש ּ ַתח ּו יִ ְ ׂ
ֹאמר
ֹאש הַ ּ ִמ ּ ָטה) :לא( וַ יּ ֶ
יה ו ְּסגִ יד
אֲמר קַ ּיַם ִלי וְ קַ ִּיים לֵ ּ
ֹאש הַ ּ ִמ ּ ָטה) :לא( וַ ַ
ִה ּ ׁ ָש ְב ָעה ִלי וַ ִּי ּ ׁ ָשבַ ע לוֹ וַ ִּי ְׁש ּ ַתח ּו יִ שְׂ ָראֵ ל ַעל ר ׁ
יש ַע ְרסָ א:
יִ שְׂ ָראֵ ל ַעל ֵר ׁ

ֹאמר ְליוֹ סֵ ף ִה ּנֵה אָ ִב ָ
יך חֹלֶ ה וַ ִּי ַּקח אֶ ת ְׁשנֵי
)א( וַ יְ ִהי אַ ח ֲֵרי הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ֶּלה וַ יּ ֶ
ֹאמר ְליוֹ סֵ ף ִה ּנֵה
ַשה וְ אֶ ת אֶ פְ ָריִ ם) :א( וַ יְ ִהי אַ ח ֲֵרי הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ֶּלה וַ יּ ֶ
בָ נָיו ִע ּמוֹ אֶ ת ְמנ ּ ׁ ֶ

אָ ִב ָ
אֲמר
ַשה וְ אֶ ת אֶ ְפ ָריִ ם) :א( וַ הֲוָ ה ָּב ַתר ּ ִפ ְת ּ ָג ַמ ּיָא הָ ִא ּ ֵלין וַ ַ
יך חֹלֶ ה וַ ִּי ַּקח אֶ ת ְׁשנֵי בָ נָיו ִע ּמוֹ אֶ ת ְמנ ּ ׁ ֶ
ְ
ַשה וְ יָת אֶ ְפ ָריִ ם:
יה יָת ְמנ ּ ׁ ֶ
ְליוֹ סֵ ף הָ א אֲ בוּך ְׁש ִכיב ְמ ָרע ו ְּדבַ ר יָת ְּת ֵרין ְּבנוֹ ִהי ִע ּ ֵמ ּ

ֹאמר ִה ּנֵה ִּבנְ ָך יוֹ סֵ ף ָּבא אֵ לֶ ָ
ֵשב ַעל
ש ָראֵ ל וַ יּ ׁ ֶ
יך וַ ִּי ְתחַ זֵּק יִ ְ ׂ
)ב( וַ יּ ּ ֵַגד ְליַעֲ קֹב וַ יּ ֶ
ָ
ָ
ֵשב
ש ָראֵ ל וַ יּ ׁ ֶ
ֹאמר ִה ּנֵה ִּבנְ ך יוֹ סֵ ף ָּבא אֵ לֶ יך וַ ִּי ְתחַ זֵּק יִ ְ ׂ
הַ ּ ִמ ּ ָטה) :ב( וַ יּ ַּגֵד ְליַעֲ קֹב וַ יּ ֶ
ַעל הַ ּ ִמ ּ ָ
יתיב ַעל ַע ְרסָ א:
טה) :ב( וְ חַ ִּוי ְליַעֲ קֹב וַ אֲ ַמר הָ א ְּב ָר ְך יוֹ סֵ ף אֲ ָתא ְלוָ ָת ְך וְ אַ ְתקַ ף יִ שְׂ ָראֵ ל וִ ֵ
רש"י

)כח( ויחי יעקב  -למה פרשה זו סתומה לפי
שכיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם
ולבם של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו
לשעבדם .ד"א שבקש לגלות את הקץ לבניו
ונסתם ממנו )ב"ר(:
)כט( ויקרבו ימי ישראל למות ) -ב"ר( כל מי
שנאמר בו קריבה למות לא הגיע לימי
אבותיו ]יצחק חי ק"פ ויעקב קמ"ז בדוד
נאמר קריבה אביו חי פ' שנים והוא חי ע'[:
ויקרא לבנו ליוסף ) -ב"ר( למי שהיה יכולת
בידו לעשות :שים נא ידך  -והשבע :חסד

ואמת  -חסד שעושין עם המתים הוא חסד
של אמת שאינו מצפה לתשלום גמול :אל נא
תקברני במצרים  -סופה להיות עפרה כנים
)ומרחשין תחת גופי( ושאין מתי חוצה לארץ
חיים אלא בצער גלגול מחילות ושלא יעשוני
מצרים ע"א )ב"ר(:
)ל( ושכבתי עם אבותי  -וי"ו זו מחובר
למעלה לתחילת המקרא שים נא ידך תחת
ירכי והשבע לי ואני סופי לשכב עם אבותי
ואתה תשאני ממצרים .ואין לומר ושכבתי עם
אבותי השכיבני עם אבותי במערה שהרי
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חק לישראל – פרשת ויחי יום א'
כתיב אחריו ונשאתני ממצרים וקברתני
בקבורתם ועוד מצינו בכ"מ לשון שכיבה עם
אבותיו היא הגויעה ולא הקבורה כמו )מ"א
ב( וישכב דוד עם אבותיו ואח"כ ויקבר בעיר
דוד:
)לא( וישתחו ישראל  -תעלא בעידניה סגיד
ליה :על ראש המטה  -הפך עצמו לצד
השכינה מכאן אמרו שהשכינה למעלה
מראשותיו של חולה )שבת נדרים מ( ד"א על
ראש המטה על שהיתה מטתו שלימה ולא
היה בה רשע שהרי יוסף מלך הוא ועוד
שנשבה לבין הגוים והרי הוא עומד בצדקו:

נביא

)א( ויאמר ליוסף  -אחד מן המגידים והרי
זה מקרא קצר וי"א אפרים היה רגיל לפני
יעקב בתלמוד וכשחלה יעקב בארץ גושן הלך
אפרים אצל אביו למצרים להגיד לו :ויקח את
שני בניו עמו  -כדי שיברכם יעקב לפני
מותו:
)ב( ויגד  -המגיד ליעקב ולא פי' מי והרבה
מקראות קצרי לשון :ויתחזק ישראל  -אמר
אע"פ שהוא בני מלך הוא אחלק לו כבוד
מכאן שחולקין כבוד למלכות .וכן משה חלק
כבוד למלכות וירדו כל עבדיך אלה אלי
)שמות יא( וכן אליהו וישנס מתניו וגו' )מ"א
יח(:

– מלכים א' ב א-ו

וַ ִּי ְק ְרב ּו יְ ֵמי ָדוִ ד לָ מוּת וַ יְ צַ ו אֶ ת ְׁשלֹמֹה ְבנוֹ לֵ אמֹר:

)א (
ופקיד ית שלמה בריה למימר:

יש:
ית ְל ִא ׁ
אָ ֹנ ִכי הֹלֵ ְך ְּב ֶד ֶר ְך ָּכל הָ אָ ֶרץ וְ חָ ז ְַק ּ ָת וְ הָ יִ ָ

)ב(
ותתקיף ותהא לגבר דחיל חטאין:

)א( קריבו יומי דוד לממת

)ב( אנא אזיל באורח כל ארעא

הוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך לָ לֶ כֶ ת ִּב ְד ָרכָ יו ִל ְׁשמֹר חֻ קּ ָֹתיו ִמצְ וֹ ָתיו
)ג( וְ ׁ ָש ַמ ְר ּ ָת אֶ ת ִמ ְׁש ֶמ ֶרת יְ ֹ
ֲשר ּ ַתעֲ ֶׂשה
ש ִּכיל אֵ ת ָּכל א ׁ ֶ
ֹשה ְל ַמ ַען ּ ַת ְ ׂ
ו ִּמ ְׁש ּ ָפטָ יו וְ עֵ ְדוֹ ָתיו ַּכ ָּכתוּב ְּבתוֹ ַרת מ ׁ ֶ
שם) :ג( ותטר ית מטרת מימרא דיי אלהך למהך באורחן דתקנן קדמוהי
אֲשר ִּתפְ נֶה ׁ ָ
וְ אֵ ת ָּכל ׁ ֶ
למטר קימוהי פקודוהי ודינוהי וסהדותיה כמא דכתיב באוריתא דמשה בדיל דתצלח ית כל דתעביד וית
כל אתר דתתפני לתמן:

הוָ ה אֶ ת דְּ בָ רוֹ אֲ ׁ ֶשר דִּ ּ ֶבר ָעלַ י לֵ אמֹר ִאם יִ ְׁש ְמר ּו בָ נ ָ
ֶיך אֶ ת
)ד( ְל ַמ ַען י ִָקים יְ ֹ
ָ
יש
ֱמת ְּבכָ ל ְלבָ בָ ם ו ְּבכָ ל נ ְַפ ׁ ָשם לֵ אמֹר לֹא יִ ָּכ ֵרת ְלך ִא ׁ
דַּ ְר ָּכם לָ לֶ כֶ ת ְלפָ נַי ּ ֶבא ֶ
ש ָראֵ ל) :ד( בדיל די יקים יי ית פתגמוהי די מליל עלי למימר אם יטרון בנך ית
ֵמ ַעל ִּכ ּ ֵסא יִ ְ ׂ

ארחיהון למהך קדמי בקשוט בכל לבהון ובכל נפשיהון למימר לא יפסוק לך גבר מעל כורסי מלכותא
דישראל:

אֲשר ָע ָ ׂשה ִל ְׁשנֵי ָ ׂש ֵרי
אֲשר ָע ָ ׂשה ִלי יוֹ אָ ב ֶּבן צְ ר ּויָה ׁ ֶ
)ה( וְ גַ ם אַ ּ ָתה י ַָד ְע ּ ָת אֵ ת ׁ ֶ
ָשם דְּ ֵמי ִמ ְלחָ ָמה
ש ָראֵ ל ְלאַ ְבנֵר ּ ֶבן נֵר וְ לַ עֲ ָמ ָ ׂשא בֶ ן י ֶֶתר וַ יַּהַ ְרגֵם וַ יּ ֶ ׂ
צִ ְבאוֹ ת יִ ְ ׂ
ב ַרגְ לָ יו )ה( ואף את
אֲשר ְּ
ְּב ׁ ָשלֹם וַ ִּי ּ ֵתן דְּ ֵמי ִמ ְלחָ ָמה ַּבחֲגֹ ָרתוֹ אֲ ׁ ֶשר ְּב ָמ ְתנָיו ו ְּבנַעֲ לוֹ ׁ ֶ
ידעת ית דעבד לי יואב בר צרויה דעבד לתרין רבני חילותא דישראל לאבנר בר נר ולעמשא בר יתר
דקטלינון בערמותיה ודמי די יתחשב ליה דמיהון עלוהי כדם תבירי קרבא ויתיב להון בכמנת שלמא
ואשד דמהון באספניקי די בחרציה ודש בטלריתא די ברגלוהי:

ית ְּכחָ ְכ ָמ ֶת ָך וְ לֹא תוֹ ֵרד ֵׂשיבָ תוֹ ְּב ׁ ָשלֹם ְׁשאֹ ל:
וְ ָע ִ ׂש ָ

)ו(
שיבתיה בשלמא לשאול:

)ו( ותעביד כחומתך ולא תחית
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חק לישראל – פרשת ויחי יום א'
רש"י
)ה( את אשר עשה לי  -שהראה הספר ששלח
דוד ביד אוריה) ,במדרש רבי תנחומא שם(.
דמי מלחמה בשלום  -שהיה להם שלום עמו,
ולא היו נשמרים ממנו .בחגורתו אשר במתניו
 שחגר חרבו מצומדת על מתניו ,שלא כדרךהחוגרים ,בצאתו לקראת עמשא ,ופיה למטה
כדי שתפול ,כמה שנאמר )שמואל ב כ ח(:
והוא יצא ותפול ,וכשנפלה ונטלה ,כסבור

כתובים

עמשא שלא נטלה אלא להגביהה מן הארץ,
ולא נשמר מהחרב אשר ביד יואב .ובנעלו
אשר ברגליו  -את אבנר הרג בערמה ,ששאלו
גידמת היאך חולצת ,כמה שנאמר )שם ג כז(:
ויטהו יואב אל תוך השער לדבר אתו 'בשלי',
לשון 'של' נעלך:
)ו( ולא תורד שיבתו בשלום שאול  -אל
תניחהו למות מיתת עצמו וליפול בגיהנם:

 -משלי פרק י' לא-לב פרק יא' א-ד'

ּ ִפי צַ דִּ יק יָנוּב חָ כְ ָמה ו ְּל ׁשוֹ ן ּ ַת ְה ּ ֻפכוֹ ת ִּת ָּכ ֵרת:

)לא( פומיה דצדיקא מועי חכמתא

שִׂ ְפ ֵתי צַ דִּ יק י ְֵדעוּן ָרצוֹ ן ו ִּפי ְר ׁ ָש ִעים ּ ַת ְה ּ ֻפכוֹ ת:

)לב( שפותיה דצדיקא ידעון צביונא

הוָ ה וְ אֶ בֶ ן ְׁשלֵ ָמה ְרצוֹ נוֹ :
מֹאזְ נֵי ִמ ְר ָמה ּתוֹ עֲ בַ ת יְ ֹ

)א( מסחא דנכלא מרחקתיה דאלהא

)לא(
ולישנא דהפיכו נתפסק:
)לב(
ופומהון דרשיעי מהפך:

)א (
ובמתקלא תריצא צביוניה:

ָּבא זָדוֹ ן וַ ָיּבֹא קָ לוֹ ן וְ אֶ ת צְ נו ִּעים חָ ְכ ָמה:

)ב(
דצניעין חכמתא:

ּ ֻת ּ ַמת יְ ׁ ָש ִרים ּ ַתנְ חֵ ם וְ סֶ לֶ ף בּ ֹגְ ִדים

)ב( היך דעלא זידונתא עלל צערא ולאלין

}יְ ׁ ָשדֵּ ם{:

)ג( תמימותא דתריצי תדבר אנון

לֹא יוֹ ִעיל הוֹ ן ְּביוֹ ם ֶע ְב ָרה וּצְ ָדקָ ה ּ ַת ִּציל ִמ ּ ָמוֶ ת:

)ד( לא מהני שקרא ביומא דרוגזא

)ג (
ונטלטלון בזוזי ונדכנון:

וְ ׁ ָשדֵּ ם

)ד(
וצדקתא מפלטא מן מותא בישא:

רש"י
)לא( פי צדיק ינוב חכמה  -ידבר לשון ניב
שפתים )ישעיה נ"ז(:
)לב( שפתי צדיק ידעון רצון  -יודעי' לרצות
ולפייס את בוראם ויודעים לרצות את הבריות
ולהטיל שלום ביניהם:

משנה

)ב( בא זדון ויבא קלון ואת צנועים חכמה -
תבוא חכמה
)ג( תומת ישרים תנחם  -תנהלם .וסלף
בוגדים ישדם  -ישדדם:

 -פאה פרק ג'

ֵיתיםֵּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםֵ ּ ,פאָ ה ִמ ָּכל אֶ חָ ד
)א( ַמ ְל ְּבנוֹ ת הַ ְּתבוּאָ ה ׁ ֶש ּ ֵבין הַ זּ ִ
אשי ׁשוּרוֹ ת
וְ אֶ חָ דֵ ּ .בית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםֵ ,מאֶ חָ ד ַעל הַ כּ ֹל .וּמוֹ ִדיםֶ ׁ ,ש ִאם הָ י ּו ָר ׁ ֵ
ְמע ָֹר ִביןֶ ׁ ,שהוּא נוֹ ֵתן ּ ֵפאָ ה ֵמאֶ חָ ד ַעל הַ כּ ֹל:
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רע"ב ) -א( מלבנות  -ערוגות מרובעות,
ובשביל שעשויות כדפוסי הלבינות קרויין
מלבנות :שבין הזיתים  -והוא הדין לכל שאר
אילנות ,ונקט זיתים לאשמועינן דאפילו זיתים
שחייבים בפאה לא מפסקי לב"ה ,וכל שכן
שאר אילנות שאין חייבין בפאה ,דפשיטא
דלא מפסקי :בית שמאי אומרים פאה מכל
אחד ואחד  -מכל מלבן ומלבן .הואיל
ועומדות הערוגות פסקי פסקי ואין מתערבין
זו עם זו ,קסברי בית שמאי דמפסקי זיתים.
אבל היכא דראשי שורות מתערבין מזה לזה,

מודו דלא מפסקי .ובזמן שהאילנות מרוחקים
זה מזה עד שבקרקע בית סאה שהוא חמשים
אמה על חמשים אמה אין בו עשרה אילנות,
מודים בית הלל שנותן פאה לכל מלבן ומלבן,
דהואיל והאילנות מרוחקין ,נראין הדברים
שלא בשביל האילנות נעשו המלבנות .ובזמן
שהאילנות רצופים ,ויש עשרה אילנות בפחות
מבית סאה ,מודים בית שמאי שנותן פאה
אחת על הכל ,לא נחלקו אלא כשיש עשרה
אילנות בבית סאה:

ש ֵדה ּו וְ ִׁשיֵּר ְקלָ ִחים לַ ִחיםַ ,ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,נוֹ ֵתן ּ ֵפאָ ה ִמ ָּכל
)ב( הַ ְמנ ּ ֵַמר אֶ ת ָ ׂ
אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםֵ ,מאֶ חָ ד ַעל הַ כּ ֹל .וּמוֹ ִדים חֲכָ ִמים ְל ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א
לשה ְמקוֹ מוֹ תֶ ׁ ,שהוּא נוֹ ֵתן ּ ֵפאָ ה ִמ ָּכל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד:
ְּבזוֹ ֵר ַע ׁ ֶשבֶ ת אוֹ חַ ְרדָּ ל ִּב ְׁש ׁ ָ
רע"ב ) -ב( המנמר  -מלקט שדהו מקומות
מקומות דמחזי כמנומר .לשון ונמר
חברבורותיו )ירמיה יג( ,שקצר התבואה
שנתבשלה ראשון ראשון בשדה :ושייר קלחים
לחים  -אותן שלא נתבשלו :נותן פאה מכל
אחד ואחד  -כשחוזר ללקט הקלחים לחים
ששייר ,דנמור מפסיק ולאו אתחלתא דקצירה

חשיבא :בזורע שבת  -ירק שקורין לו אניס"ו
בלע"ז :שהוא נותן פאה מכל אחת ואחת -
מפני שאין דרכן לזרוע מהן שדה אחת ,לפיכך
חשובין כל אותן ערוגות כאלו כל אחת מהן
שדה אחת .ושבת וחרדל חייבין בפאה אף על
פי שאין נותנין לירק פאה משום דלזרע
עבידי ,וכמיני זרעים חשיבי .והלכה כחכמים:

)ג( הַ ּ ַמח ֲִליק ְּבצָ ִלים לַ חִ ים לַ ּ ׁשוּק ו ְּמקַ ּיֵם יְ בֵ ִׁשים לַ גּ ֶֹרן ,נוֹ ֵתן ּ ֵפאָ ה ְלאֵ לּ ּו ְל ַעצְ ָמן
ו ְּלאֵ לּ ּו ְל ַעצְ ָמן .וְ כֵ ן ַּבאֲ פוּנִ ין ,וְ כֵ ן ְּבכָ ֶרם .הַ ּ ֵמ ֵדל ,נוֹ ֵתן ִמן הַ ְמ ׁשֹאָ ר ַעל ַמה
ּ ׁ ֶש ּ ִׁשיֵּר .וְ הַ ּ ַמח ֲִליק ֵמאַ חַ ת יָד ,נוֹ ֵתן ִמן הַ ְמ ׁשֹאָ ר ַעל הַ כּ ֹל:
רע"ב ) -ג( המחליק בצלים  -אית דמפרשי
לשון ואנכי איש חלק )בראשית כו( ,על שם
שכשנתלשו נשאר המקום חלק .ואית דמפרשי
המחליק ,כמו המחלק ,שנוטל חלק מן
הבצלים לחים למכרן בשוק ,וחלק אחר מניח
יבשים לגורן לקיום :נותן פאה לאלו לעצמן -
דכשני מיני חטים דמו :וכן בכרם  -וכן
המחליק בכרם דינו כמחליק בבצלים :המדל
נותן מן המשוייר על מה ששייר  -בזמן
שהבצלים זרועים רצופים ,נוטל מהם אחד
מבנתיים ,כדי שהנשארים יתגדלו בריוח

ויעשו גסים ,וזהו הנקרא מדל ,שדולה ושולף
אותם ממקומם ,ותנן איזהו מדל ,נוטל אחד
ומניח שנים ,ואותן שעוקר ליתן ריוח
לנשארים ,אינם חייבין בפאה ,לפי שתקנת
הנשארים היא ,הילכך נותן פאה מן הנשאר
לבד ,והנעקר פטור מכלום דלא חשיבא
קצירה :המחליק מאחת יד  -כלומר מענין
אחד ,או כולו לגורן או כולו לשוק .ורמב"ם
פירש מאחת יד ממקום אחד ,שהחלק שנוטל
למכור בשוק ,אינו נוטל אותו מכאן ומכאן,
אלא כולו מצד אחד:

)ד( הָ ִא ּ ָמהוֹ ת ׁ ֶשל ְּבצָ ִלים חַ יָּבוֹ ת ַּב ּ ֵפאָ ה ,וְ ַר ִּבי יוֹ סֵ י ּפוֹ טֵ רַ .מ ְל ְּבנוֹ ת הַ ְּבצָ ִלים
ׁ ֶש ּ ֵבין הַ יּ ָָרקַ ,ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרֵ ּ ,פאָ ה ִמ ָּכל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםֵ ,מאֶ חָ ד
ַעל הַ כּ ֹל:
רע"ב )ד( האמהות של בצלים  -בצלים
גדולים שמניחין אותן לגדל זרע ,ומתוך

שמשתהין בארץ לא חזו לאכילה אלא על ידי
הדחק ,ולכך פטר רבי יוסי ,ואין הלכה
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כמותו :מלבנות הבצלים שבין הירק  -סבר
רבי יוסי דירק כזרע אחר דמי ,שאין דרך בני
אדם להיות מכניס בצלים בין הירק ,ותנן

לעיל בפרק שני דזרע אחר מפסיק .ואין
הלכה כרבי יוסי:

נִש ּ ַת ְּתפ ּו ,נוֹ ְתנִ ין ּ ֵפאָ ה אֶ חָ תְׁ .שנַיִ ם
)ה( הָ אַ ִחין ׁ ֶשחָ ְלק ּו ,נוֹ ְתנִ ין ְׁש ּ ֵתי פֵ אוֹ ת .חָ זְ ר ּו וְ ְׁ
ׁ ֶש ָּל ְקח ּו אֶ ת הָ ִאילָ ן ,נוֹ ְתנִ ין ּ ֵפאָ ה אֶ חָ ת .לָ קַ ח זֶה צְ פוֹ נוֹ וְ זֶה ְדרוֹ מוֹ  ,זֶה נוֹ ֵתן
ש ֵדה ּו ,נוֹ ֵתן
ּ ֵפאָ ה ְל ַעצְ מוֹ  ,וְ זֶה נוֹ ֵתן ּ ֵפאָ ה ְל ַעצְ מוֹ  .הַ ּמוֹ כֵ ר ִק ְלחֵ י ִאילָ ן ְּבתוֹ ְך ָ ׂ
ימ ַתיִּ .בזְ ַמן ׁ ֶשלּ ֹא ִׁשיֵּר ַּב ַעל הַ שּׂ ָ ֶדה.
ּ ֵפאָ ה ִמ ָּכל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד .אָ ַמר ַר ִּבי יְ הו ָּדה ,אֵ ָ
אֲ בָ ל ִאם ִׁשיֵּר ַּב ַעל הַ שּׂ ָ ֶדה ,הוּא נוֹ ֵתן ּ ֵפאָ ה לַ כּ ֹל:
רע"ב ) -ה( שלקחו את האילן  -מהנך
אילנות דחשיב בפרק קמא שחייבים בפאה:
המוכר קלחי אילן  -שרשי צמחים שחייבין
בפאה ולא מכר לו הקרקע ,נותן הלוקח פאה
מכל אחד ואחד :בזמן שלא שייר  -כלומר,
אם לא התחיל בעל השדה לקצור או ללקט
פירות ,אז הוא דחייב הלוקח ליתן פאה ,אבל

אם התחיל בעל השדה לקצור שדהו קודם
שמכר את אלו שנשאר מן השדה שלא נקצר
או שלא נלקט ,בעל השדה הוא הנותן פאה
על הכל ,דמכי אתחיל בקצירה או בלקיטת
הפירות איתחייב בפאה של כל השדה ,ורבי
יהודה לפרושי מלתיה דתנא קמא אתא ,וכן
הלכה:

יעזֶר אוֹ ֵמר ,קַ ְרקַ ע ֵּבית רֹבַ ע ,חַ יֶּבֶ ת ַּב ּ ֵפאָ הַ .ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר,
)ו( ַר ִּבי א ֱִל ֶ
אתיִ םַ .ר ִּבי ַט ְרפוֹ ן אוֹ מֵ רִׁ ,ש ּ ׁ ָשה ַעל ִׁש ּ ׁ ָשה ְטפָ ִחיםַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה בֶ ן
הָ עוֹ ָ ׂשה סָ ַ
ירה אוֹ ֵמרְּ ,כ ֵדי ִל ְקצֹר וְ ִל ְׁשנוֹ ת .וַ הֲלָ כָ ה ִּכ ְדבָ ָריוַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,קַ ְרקַ ע
ְּב ֵת ָ
ָּכל ׁ ֶשהוּא ,חַ יָּב ַּב ּ ֵפאָ ה ,וּבַ ִּבכּ ּו ִרים ,וְ ִל ְכ ּתֹב ָעלָ יו ּ ְפרוֹ זְ בּ וּל ,וְ ִל ְקנוֹ ת ִע ּמוֹ נְכָ ִסים
ׁ ֶשאֵ ין לָ הֶ ם אַ ח ֲָריוּת ְּבכֶ סֶ ף ו ִּב ְׁשטָ ר וּבַ ֲחזָקָ ה:
רע"ב ) -ו( קרקע בית רובע  -מקום
שראוי לזרוע בו רובע הקב ,ופירשו בו שהוא
עשר אמות ומחצה על עשר אמות בקירוב:
העושה סאתים  -ר' יהושע לא אזיל בתר
זריעה ,אלא קרקע המוציאה סאתים שהן י"ב
קבין :לקצור ולשנות  -דרך הקוצרים אוחז
מלא כפו מן הקמה וקוצר כדכתיב )תהלים
קכט( שלא מלא כפו קוצר .ואם יש בקמה כדי
למלאות כפו שני פעמים ,חייבת בפאה:
קרקע כל שהוא חייבת בפאה  -דסבירא ליה
פאת שדך כל שהוא משמע ,ופליג ,אכולהו:
ובבכורים  -דכתיב בהו אדמתך ,והני מילי
בבכורי חטה ושעורה ,אבל בבכורים של אילן
אינו חייב אלא אם כן יש לו קרקע שש עשרה
אמות סביב לאילן שהוא שיעור יניקתו:

ולכתוב עליו פרוזבול  -הלל תקן פרוזבול
כשראה שהיו נמנעים מלהלוות לעניים מפני
השביעית שמשמטת החוב ,תקן שיהא מוסר
שטרותיו לבית דין ,וכותב ,מוסר אני לכם
פלוני ופלוני הדיינין כל חוב שיש לי שאגבנו
כל זמן שארצה .ומשכתבו לו שטר זה ,שוב
אין שביעית משמטת חובו .ודוקא כשיש
קרקע כל דהו ללוה ,דאז חשוב כאילו החוב
גבוי כבר ביד בית דין ,ותו לא קרינן ביה לא
יגוש ,וחשבינן לקרקע כל שהוא כאילו שוה
כל החוב ,דאין אונאה לקרקעות :ולקנות עמו
נכסים שאין להם אחריות  -דמטלטלין נקנין
אגב קרקע בכסף בשטר ובחזקה ,כדתנן
בפרק קמא דקדושין ושם מפורש:

)ז( הַ כּ וֹ ֵתב נְ כָ סָ יו ְׁש ִכיב ְמ ַרעִׁ ,שיֵּר קַ ְרקַ ע ָּכל ׁ ֶשהוּאַ ,מ ְּתנָתוֹ ַמ ּ ָתנָה .לֹא ִׁשיֵּר
קַ ְרקַ ע ָּכל ׁ ֶשהוּא ,אֵ ין ַמ ְּתנָתוֹ ַמ ּ ָתנָה .הַ כּ וֹ ֵתב נְ כָ סָ יו ְלבָ נָיו וְ כָ ַתב ְל ִא ְׁש ּתוֹ
קַ ְרקַ ע ָּכל ׁ ֶשהוּאִ ,א ְּב ָדה ְכתֻ ָּב ָת ּהַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרִ ,אם ִק ְּבלָ ה ָעלֶ יהָ  ,אַ ף ַעל
ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא כָ ַתב לָ ּהִ ,א ְּב ָדה ְכתֻ ָּב ָת ּה:
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רע"ב ) -ז( שכיב מרע  -השוכב על מטתו
מחמת חולי :שייר קרקע כל שהוא  -כל הני
שייר קרקע כל שהוא דתנן במתניתין מכאן
ועד סוף פרקין ,לאו דוקא קרקע ,דהוא הדין
מטלטלים כל שהוא ,אלא איידי דתנא רישא
גבי פאה ובכורים ופרוזבול קרקע כל שהוא,
תנא בכל הנך נמי קרקע כל שהוא :מתנתו
קיימת  -אם קנו מידו על המתנה אף על פי
שעמד מחליו אינו יכול לחזור בו ,הואיל
ושייר לעצמו כל שהוא גלי דעתיה דלאו
מחמת מיתה כתב המתנה :לא שייר קרקע
כל שהוא  -לעצמו ,מסתמא לא שביק איניש

נפשיה ערטילאי ,ואם לא שהיה חושב ודאי
שימות לא היה נותן כל נכסיו ,הלכך אם
עמד חוזר ואפילו קנו מידו :וכתב לאשתו
קרקע כל שהוא אבדה כתובתה  -בשכיב
מרע מיירי שמחלק נכסיו לבניו ,וכתב לאשתו
חלק בין הבנים ושמעה איהי ושתקה ולא
אמרה כתובתי אני גובה או כיוצא בזה אבדה
כתובתה :ר' יוסי אומר אם קבלה עליה -
שתהא שותפת בין הבנים ,אפילו לא קנו מידה
והוא לא צוה שיכתבו כך בפניה אבדה
כתובתה ,ושוב אינה יכולה לחזור בה .ואין
הלכה כרבי יוסי:

)ח( הַ כּ וֹ ֵתב נְ כָ סָ יו ְל ַע ְבדּ וֹ  ,יָצָ א בֶ ן חוֹ ִריןִׁ .שיֵּר קַ ְרקַ ע ָּכל ׁ ֶשהוּא ,לֹא יָצָ א בֶ ן
הֲרי כָ ל נְ כָ סַ י
ֹאמר ֵ
חוֹ ִריןַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרְ ,לעוֹ לָ ם הוּא בֶ ן חוֹ ִריןַ ,עד ׁ ֶשיּ ַ
יש ּ ְפלוֹ נִ י ַע ְבדִּ י חוּץ ֵמאֶ חָ ד מֵ ִרבּ וֹ א ׁ ֶש ָּבהֶ ן:
נְ תוּנִ ין ְל ִא ׁ
רע"ב ) -ח( הכותב כל נכסיו לעבדו -
שכתב כל נכסי נתונים לפלוני עבדי ,הרי
העבד בכלל הנכסים ונתן לו את עצמו ,והאי
דקאמר עבדי היינו עבדי שהיה כבר :שייר
קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין  -דכל
היכא דנחית לשיורא אמרינן לדידיה נמי
שייר ,וכי אמר כל נכסי לך אשאר נכסים
קאמר ולחנופי ליה קאתי ולא שחרריה כיון
דלא אמר ליה עצמך ונכסי .ואפילו אין לו
שום נכסים אלא העבד והקרקע ששייר ,מכל
מקום לא יצא לחירות דכיון דאין מתקיים
דבור כל נכסי דהא אתא חוץ ובטל ליה ,דלא
פלגינן דיבורא ,והוי בטל לגמרי ,ולא קנה לא

גמרא

עצמו ולא נכסים :ר' שמעון אומר לעולם
הוא בן חורין  -בין אין לו נכסים אחרים
אלא העבד והקרקע ששייר ,ובין יש לו נכסים
אחרים ,לעולם הוא בן חורין ,ומוקמינן דבור
כל נכסי בעבד לבדו כשאין לו נכסים אחרים,
ולא אמרינן דבמה שאמר חוץ בטל דבורו,
שאמר כל נכסי ,דפלגינן דיבורא ,ומקיימינן
ליה בעבד ,ויצא בן חורין :חוץ מאחד מרבוא
 ולא פירש מהו משייר ,דהתם אמרינן דאחדמרבוא דקאמר היינו עבד ,ואיהו לא חשיב
ליה אלא כאחד מרבוא בנכסים ,ואף על גב
דשוי טפי .ואין הלכה כרבי שמעון:

 -ברכות דף ו' ע"א

תניא אבא בנימין אומר אין תפלה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת
שנאמר לשמוע אל הרנה ואל התפלה במקום רנה שם תהא תפלה אמר
רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק מנין שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית
הכנסת שנאמר אלהים נצב בעדת אל ומנין לעשרה שמתפללין ששכינה
עמהם שנאמר אלהים נצב בעדת אל ומנין לשלשה שיושבין בדין ששכינה
עמהם שנאמר בקרב אלהים ישפוט ומנין לשנים שיושבין ועוסקין בתורה
ששכינה עמהם שנאמר אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וגו' מאי
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ולחושבי שמו אמר רב אשי חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה
מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה ומנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה
ששכינה עמו שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך
וברכתיך וכי מאחר דאפילו חד תרי מבעיא תרי מכתבן מלייהו בספר
הזכרונות חד לא מכתבן מליה בספר הזכרונות וכי מאחר דאפילו תרי
תלתא מבעיא מהו דתימא דינא שלמא בעלמא הוא ולא אתיא שכינה קא
משמע לן דדינא נמי היינו תורה וכי מאחר דאפילו תלתא עשרה מבעיא
עשרה קדמה שכינה ואתיא תלתא עד דיתבי:
רש"י על הגמרא
במקום רנה  -בבית הכנסת ,ששם אומרים
הצבור שירות ותשבחות בנעימת קול ערב:
בעדת אל  -בבית מועד שלו :ומנין לעשרה
וכו'  -עדה קרויה בעשרה ,שנאמר עד מתי
לעדה הרעה הזאת )במדבר י"ד( יצאו כלב
ויהושע :בקרב אלהים ישפוט  -ואין בית דין
קרוים אלהים אלא בשלשה ,בפרק קמא
דסנהדרין )דף ג' ב( :ויקשב ה'  -ממתין להם

זוהר

שם :אשר אזכיר את שמי  -אשר יזכר שמי
על מצותי ודברי :אבא אליך  -לשון יחיד
הוא :מכתבן מלייהו  -כדכתיב ויכתב ספר
זכרון לפניו )סיפא דקרא( :קדמה שכינה
ואתיא  -קודם שיהיו כל העשרה :נצב בעדת
אל  -מעיקרא משמע :עד דיתבי  -כדכתיב
ישפוט בשעת המשפט:

– ויחי דף רט"ז ע"ב

ימאִ .ר ִּבי יַעֲ קֹב אָ ַמר,
וַ יְ ִחי יַעֲ קֹב ְּבאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ,אַ ּ ַמאי ּ ַפ ְר ׁ ָש ָתא ָדא ְס ִת ָ
ש ָראֵ לִ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אָ ַמר ,דִּ ְכ ֵדין
ְּב ׁ ַש ְע ּ ָתא דְּ ִמית יַעֲ קֹבִ ,א ְס ִּתימ ּו ֵעינֵיהוֹ ן דְּ יִ ְ ׂ
ָנחֲת ּו ְלגָ לו ָּתא ,וְ ִא ְׁש ּ ַת ְע ִּביד ּו ְּבהוֹ ן:
ש ָראֵ ל ְּבאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ְּבאֶ ֶרץ גּ ׁ ֶשן
ֵשב יִ ְ ׂ
ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אָ ַמרַ ,מה ְּכ ִתיב ְל ֵעילָ א ,וַ יּ ׁ ֶ
וַ יֵּאָ חֲז ּו בָ ּה וַ ִּי ְפר ּו וַ ִּי ְרבּ ּו ְמאֹ ד .ו ְּכ ִתיב וַ יְ ִחי יַעֲ קֹב ,דְּ לָ א ִא ְת ֲחזֵי ְלאַ ְפ ָר ׁ ָשא ּ ֵבין
ימי ְּב ַת ְפנו ִּקין דְּ ַמ ְל ִכין ,וְ קַ ִּביל ּו ִענּ וּגָ א וְ ִכ ּסו ִּפין
דָּ א ְל ָדאָ .מה ִאינוּן קָ יְ ֵ
יה,
ְלגַ ְר ַמיְ יה ּו .אוּף יַעֲ קֹב נ ֵָמי ,קַ יַּים ְּב ַת ְפנוּקֵ י ַמ ְל ִכיןְּ ,ב ִע ּנוּגָ א וְ כִ ּסוּפָ א ְלגַ ְר ֵמ ּ
לָ א ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש דָּ א ִמן דָּ א:
וְ הָ כָ א ִא ְק ֵרי וַ יְ ִחי .דְּ הָ א ָּכל יוֹ מוֹ י לָ א ִא ְק ֵרי וַ יְ ִחיְּ ,בגִ ין דְּ כָ ל יוֹ מוֹ י ְּבצַ עֲ ָרא הֲ ו ּו,
יה ְּכ ִתיב) ,איוב ג( לֹא ׁ ָשלַ וְ ִּתי וְ לֹא ׁ ָשקַ ְט ִּתי וְ לא נ ְָח ִּתי וַ ָיּבֹא
ְּבצַ עֲ ָרא ִא ְׁש ּ ַת ְּכחָ ן ,עֲ לֵ ּ
יה ַמ ְל ָּכא ,חָ ָמא ְלכָ ל ְּבנוֹ י
רֹגֶזָּ .ב ַתר דְּ נָחַ ת ְל ִמצְ ַריִ םִ ,א ְק ֵרי וַ יְ ִחי .חָ ָמא ִלבְ ֵר ּ
יקין ,וְ כֻ ְ ּלה ּו ְּב ַתעֲ נוּגֵי וְ ַת ְפנוּקֵ י ַע ְל ָמא ,וְ הוּא י ִָתיב ֵּבינִ יהוֹ ן ַּכח ֲַמר ַטב
ַז ָּכ ִאין צַ דִּ ִ
יש ֵּבין וַ ִּי ְפר ּו וַ ִּי ְרבּ ּו ְמאֹ ד
דְּ י ִָתיב ַעל דּ ו ְּרדַּ יֵּיהּ ְּ ,כ ֵדין ִא ְק ֵרי וַ יְ ִחי יַעֲ קֹב .וְ לָ א ּ ָפ ִר ׁ
ְלוַ יְ ִחי יַעֲ קֹב ,וְ הָ ִכי ִא ְת ֲחזֵי:
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ש ֵרה ׁ ָש ָנה .אֶ ָּלא אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ןָּ ,כל
ְׁשבַ ע ֶעשְׂ ֵרה ׁ ָשנָהַ ,מאי ַט ְע ָמא ְׁשבַ ע ֶע ְ ׂ
יתאֵ ּ ,כיוָ ן דְּ חָ ָמא ְליוֹ סֵ ף,
יוֹ מוֹ י דְּ יַעֲ קֹב ְּבצַ עֲ ָרא הֲ ו ּוְּ ,בצַ עֲ ָרא אַ עֲ בַ ר לוֹ ן ְּבקַ ְד ִמ ָ
יהְּ ,כ ִאילּ ּו
יהַּ ,כד יַעֲ קֹב ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכל ְּביוֹ סֵ ף ,הֲוָ ה ִא ְׁש ְּת ִלים ְּבנַפְ ׁ ֵש ּ
וְ הֲ וָ ה קָ ִאים קַ ּ ֵמ ּ
יה
יה דְּ יוֹ סֵ ף .דְּ ׁ ַש ּ ִפיר ּו דְּ יוֹ סֵ ף דָּ ֵמי ְל ׁ ַש ּ ִפיר ּו דְּ ָרחֵ ל .וְ הֲוָ ה דָּ ֵמי ְּבגַ ְר ֵמ ּ
חָ ָמא ְל ִא ּ ֵמ ּ
יה צַ עֲ ָרא ְּביוֹ מוֹ י:
ְּכ ָמה דְּ לָ א אַ עֲ בַ ר עֲ לֵ ּ
ֵיהְּ ,כ ֵדין ִא ְת ְקיַּים ,לֹא ׁ ָשלַ וְ ִּתי וְ לֹא ׁ ָשקַ ְט ִּתי וְ לא נ ְָח ִּתי
וְ כַ ד יוֹ סֵ ף ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמ ּנ ּ
יה ְליַעֲ קֹב ִמ ָּכל ַמה דְּ עֲ בַ ר ,ו ְּבזִ ְמנָא דְּ ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש יוֹ סֵ ף
וַ ָיּבֹא רֹגֶ ז .דְּ ָדא קַ ְׁשיָא לֵ ּ
ש ֵרה ׁ ָשנָה הָ יָה רוֹ ֶעה וְ גו' .וְ כָ ל
ֵיהַ ,מה ְּכ ִתיב) ,בראשית לז( יוֹ סֵ ף ּ ֶבן ְׁשבַ ע ֶע ְ ׂ
ִמ ּנ ּ
יה צַ עֲ ָרא ְּכהַ אי ,וְ הֲ וָ ה ָּבכֵ י ָּכל יוֹ ָמא ְל ִאינוּן ְׁשבַ ע
יוֹ ִמין דְּ יַעֲ קֹב ,לָ א הֲוָ ה לֵ ּ
ש ֵרה ׁ ָשנָה ְדיוֹ סֵ ף:
ֶע ְ ׂ
ָ
ָ
ש ֵרה
אֲתיב ּו לֵ יהּ ) ,בראשית מו( וְ יוֹ סֵ ף י ִָׁשית יָדוֹ ַעל ֵעינֶיך ,הָ א ְלך ְׁשבַ ע עֶ ְ ׂ
ַמאי קָ ִ
ׁ ָשנָה אָ ח ֳָרנִ יןְּ ,ב ִענּ וּגִ ין וְ ַת ְפנו ִּקין וַ הֲ נָאוֹ ת וְ ִכ ּסו ִּפין .הֲ ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב וַ יְ ִחי יַעֲ קֹב
ְּבאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ְׁשבַ ע ֶעשְׂ ֵרה ׁ ָשנָה וְ גו'ָ ּ .תנָאָּ ,כל ִאינוּן ְׁשנִ יןְׁ ,שכִ ינְ ּ ָתא יְ קָ ָרא
דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה ִא ְׁש ּ ַת ְּכחָ א ,ו ְּבגִ ין ָּכ ְך חַ ִּיים ִא ְקרוּן:
יך הוּאִ ,ע ּ ֵמ ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תשובה פ"ב
)ה( שנאמר מכסה פשעיו לא יצליח במה דברים אמורים בעבירות שבין אדם לחבירו
אבל בעבירות שבין אדם למקום אינו צריך לפרסם עצמו ועזות פנים היא לו אם גילם
אלא שב לפני האל ברוך הוא ופורט חטאיו לפניו ומתודה עליהם לפני רבים סתם
וטובה היא לו שלא נתגלה עונו שנאמר אשרי נשוי פשע כסוי חטאה] .השגת הראב"ד
 במה דברים אמורים בעבירות שבין אדם לחבירו א"א וכן עבירות המפורסמותומגולות אע"פ שאינן עם חבירו שכמו שנתפרסם החטא כך צריך לפרסם התשובה
ויתבייש ברבים[:
)ו( אע"פ שהתשובה והצעקה יפה לעולם בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכפורים
היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד שנאמר דרשו ה' בהמצאו במה דברים אמורים
ביחיד אבל צבור כל זמן שעושים תשובה וצועקין בלב שלם הם נענין שנאמר כה'
אלהינו בכל קראנו אליו:
)ז( יום הכפורים הוא זמן תשובה לכל ליחיד ולרבים והוא קץ מחילה וסליחה לישראל
לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתודות ביום הכפורים ומצות וידוי יום הכפורים
שיתחיל מערב היום קודם שיאכל שמא יחנק בסעודה קודם שיתודה ואע"פ שהתודה
קודם שיאכל חוזר ומתודה בלילי יום הכפורים ערבית וחוזר ומתודה בשחרית ובמוסף
ובמנחה ובנעילה והיכן מתודה יחיד אחר תפלתו ושליח צבור באמצע תפלתו בברכה
רביעית:
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חק לישראל – פרשת ויחי יום א'
מוסר -

מספר חרדים דף ע''א ע''ב

ָתד הַ ֲחזָקָ ה אֵ צֶ ל כּ וֹ ֵתל ַמעֲ ָר ִבי וְ יָתֵ ד ִ ּב ְלבָ ְב ָך אֲחוּזוֹ ת ְק ׁשוּרוֹ ת יָפֶ ה ְ ּבחֶ בֶ ל קָ לו ַּע
ְּתקַ ע י ֵ
לש ְק ִליעוֹ ת .אֶ חָ ד ,אַ הֲ בָ תוֹ ְּב ִלי ִפרוּד )הושע י''א( ְּבחַ ְבלֵ י אָ ָדם אֶ ְמ ׁ ָשכֵ ם ַּבעֲ בוֹ תוֹ ת אַ הֲ בָ ה.
ְּב ׁ ָש ׁ
יתה וַ הֲ ֵרי הַ ּ ֶמלֶ ְך יִ ְת ָּב ַר ְך אָ סַ ר הַ ָּל ׁשוֹ ן ִ ּב ְׁש ּ ֵתי
ירי הַ ּ ֶמלֶ ְך חַ יָּיב ִמ ָ
ב'ָ ּ ,פסוּק ּתוֹ ָרה הַ ּ ַמ ִּתיר א ֲִס ֵ
שר אֵ ְ
יך לֹא ִּת ְתבּ וֹ ֵדד ִעמוֹ יִ ְת ָּב ַר ְך וְ ִה ּנֵה אַ ּ ָתה רוֹ ב זְ ַמ ּנ ְָך
חוֹ מוֹ ת אַ חַ ת ׁ ֶשל ֶעצֶ ם וְ אַ חַ ת ׁ ֶשל ָּב ָ ׂ
ידה הַ גּ וּף ְ ּבקֶ בֶ ר ָּב ָדד וְ הַ ְּנ ׁ ָש ָמה
ישן הַ גּ וּף יְ ִח ִידי וְ הַ ְּנ ׁ ָש ָמה יְ ִח ָ
יָ ִחיד ְ ּבבֶ טֶ ן ִא ּ ָמ ְך יָ ִחיד ְ ּב ֵעת ִּת ׁ ָ
ְ
חשך יִ דָּ מ ּו נִ ְמצְ א ּו
ובג ִֵהינָם וַ דָּ אי ּ ֵכיוָ ן דִּ ְר ׁ ָש ִעים ַּב ׁ ֶ
ָּב ָדד ְ ּבגַ ן ֵע ֶדן ָּכל צַ דִּ יק ָמדוֹ ר ְל ִפי ְכבוֹ דוֹ ְ
ְ
ְלבַ דָּ ם לָ כֵ ן ְׁש ַמע ְּבקוֹ ִלי לֵ ְך ִע ּמוֹ ּ ָת ִמיד וְ לֹא ִת ּ ָפ ֵרד ֶרגַ ע ִּכי ִאם ִּת ְד ְר ׁ ֶשנּ ּו יִ ָד ֵר ׁש לָ ך לֹא
ימה ְלוִ ָּייתוֹ יִ ְת ָּב ַר ְך ִּכי הוּא אָ ִב ָ
יך קָ נ ֶָך הוּא ָעשְׂ ָך וַ יְ כוֹ נְ נ ֶָך:
יִ ְפרוֹ ׁש ִמ ּ ְמ ָך ּ ַמה ּנָאָ ה וּנְ ִע ָ
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