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חק לישראל – פרשת ויחי יום ג'
תורה -

בראשית פרק מח'

)ז( וַ אֲנִ י ְּבב ִֹאי ִמ ּ ַפדָּ ן מֵ ָתה ָעלַ י ָרחֵ ל ְּבאֶ ֶרץ ְּכנ ַַען ַּבדֶּ ֶר ְך ְּבעוֹ ד ִּכ ְב ַרת אֶ ֶרץ לָ בֹא
שם ְ ּב ֶד ֶר ְך אֶ ְפ ָרת ִהוא ּ ֵבית לָ חֶ ם) :ז( וַ אֲ נִ י ְ ּבב ִֹאי ִמ ּ ַפדָּ ן מֵ ָתה ָעלַ י
אֶ ְפ ָר ָתה וָ אֶ ְק ְּב ֶרהָ ּ ׁ ָ

ָרחֵ ל ְ ּבאֶ ֶרץ ְּכנ ַַען ַּבדֶּ ֶר ְך ְּבעוֹ ד ִּכ ְב ַרת אֶ ֶרץ לָ בֹא אֶ ְפ ָר ָתה וָ אֶ ְק ְ ּב ֶרהָ ּ ׁ ָשם ְ ּב ֶד ֶר ְך אֶ ְפ ָרת ִהוא ּ ֵבית
יעל ְלאֶ ְפ ָרת
יתת עֲ לַ י ָרחֵ ל ְּבאַ ְר ָעא ִד ְכנ ַַען ְּבאָ ְרחָ א ְּבעוֹ ד ְּכרוּבָ א ְדאַ ְר ָעא ְל ֵמ ַ
יתי ִמ ּ ַפדָּ ן ֵמ ַ
לָ חֶ ם) :ז( וַ אֲ נָא ְּב ֵמ ִ
ו ְּקבָ ִר ּ ַת ּה ּ ַת ּ ָמן ְּבאֹ ַרח אֶ ְפ ָרת ִהיא ּ ֵבית לָ חֶ ם:

ֹאמר
ש ָראֵ ל אֶ ת ְ ּבנֵי יוֹ סֵ ף וַ יֹּאמֶ ר ִמי אֵ ּ ֶלה) :ח( וַ יּ ְַרא יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת ְ ּבנֵי יוֹ סֵ ף וַ יּ ֶ
)ח( וַ יּ ְַרא יִ ְ ׂ
אֲמר ַמן ִא ּ ֵלין:
ִמי אֵ ּ ֶלה) :ח( וַ ֲחזָא יִ שְׂ ָראֵ ל יָת ְּבנֵי יוֹ סֵ ף וַ ַ

ֹאמר קָ חֶ ם נָא
ֹאמר יוֹ סֵ ף אֶ ל אָ ִביו ָּבנַי הֵ ם אֲ ׁ ֶשר נ ַָתן ִלי ֱאל ִֹהים ָּבזֶה וַ יּ ַ
)ט( וַ יּ ֶ
ֹאמר קָ חֶ ם
ֲשר נ ַָתן ִלי אֱ ל ִֹהים ָּבזֶה וַ יּ ַ
אֵ לַ י וַ אֲבָ רֲ כֵ ם) :ט( וַ יֹּאמֶ ר יוֹ סֵ ף אֶ ל אָ ִביו ָּבנַי הֵ ם א ׁ ֶ
נָא אֵ לַ י וַ ֲאבָ ֲרכֵ ם:

אֲמר קָ ֵר ִבנּ וּן ְּכ ַען ְלוָ ִתי וְ אֵ בָ ֵר ִכנּ וּן:
אֲמר יוֹ סֵ ף לַ אֲ בו ִּהי ְּבנַי ִאנּ וּן דִּ יהַ ב ִלי יְ ָי הָ כָ א וַ ַ
)ט( וַ ַ

)י( וְ ֵעינֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ָּכ ְבד ּו ִמזֹּקֶ ן לֹא יוּכַ ל ִל ְראוֹ ת וַ יּ ּ ֵַג ׁש אֹ ָתם אֵ לָ יו וַ ִּי ּ ׁ ַשק לָ הֶ ם
וַ יְ חַ ּ ֵבק לָ הֶ ם) :י( וְ ֵעינֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ָּכ ְבד ּו ִמזֹּקֶ ן לֹא יוּכַ ל ִל ְראוֹ ת וַ ַיּ ּג ֵׁש אֹ ָתם אֵ לָ יו וַ ִּי ּ ׁ ַשק לָ הֶ ם
וַ יְ חַ ּ ֵבק לָ הֶ ם:

יה וְ נ ּ ִַׁשיק ְלהוֹ ן וְ גַ ּ ִפיף ְלהוֹ ן:
)י( וְ ֵעינֵי יִ שְׂ ָראֵ ל יְ קָ ָרן ִמ ּ ֵסיב ּו לָ א יִ כּ וּל ְל ֶמ ֱחזֵי וְ קָ ִריב י ְָתהוֹ ן ְלוָ ֵת ּ

)יא( וַ יֹּאמֶ ר יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ל יוֹ סֵ ף ְראֹ ה פָ נ ָ
ֶיך לֹא ִפ ָּל ְל ִּתי וְ ִה ּנֵה הֶ ְראָ ה אֹ ִתי ֱאל ִֹהים
ֹאמר יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ל יוֹ סֵ ף ְראֹ ה פָ נ ָ
ֶיך לֹא ִפ ָּל ְל ִּתי וְ ִה ּנֵה הֶ ְראָ ה אֹ ִתי
ּ ַגם אֶ ת ז ְַר ֶע ָך) :יא( וַ יּ ֶ

ֱאל ִֹהים ּ ַגם אֶ ת ז ְַר ֶע ָך:

יך לָ א ְסבָ ִרית וְ הָ א אַ חֲזִ י י ִָתי יְ ָי אַ ף יָת ְּבנ ְ
אֲמר יִ שְׂ ָראֵ ל ְליוֹ סֵ ף ְל ֶמ ֱחזֵי אַ ּ ָפ ְ
ָיך:
)יא( וַ ַ

רש"י
)ז( ואני בבאי מפדן וגו'  -ואע"פ שאני
מטריח עליך להוליכני להקבר בארץ כנען
ולא כך עשיתי לאמך שהרי מתה סמוך לבית
לחם :כברת ארץ  -מדת ארץ והם אלפים
אמה כמדת תחום שבת כדברי ר' משה הדרשן
ולא תאמר שעכבו עלי גשמים מלהוליכה
ולקברה בחברון עת הגריד היה שהארץ
חלולה ומנוקבת ככברה :ואקברה שם  -ולא
הולכתיה אפי' לבית לחם להכניסה לארץ
וידעתי שיש בלבך עלי אבל דע לך שע"פ
הדבור קברתיה שם שתהא לעזרה לבניה
כשיגלה אותם נבוזראדן והיו עוברים דרך שם
יצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם
רחמים שנא' )ירמיה לא( קול ברמה נשמע
וגו' והקב"ה משיבה יש שכר לפעולתך נאם
ה' וגו' ושבו בנים לגבולם .ואונקלוס תרגם
כרוב ארעא כדי שיעור חרישת יום ]ס"א
ארץ[ ואומר אני שהיה להם קצב שהיו קורין
אותו כדי מחרישה אחת קוריאד"א בלע"ז

כדאמרי' כרוב ותני כמה דמסיק תעלא מבי
כרבא:
)ח( וירא ישראל את בני יוסף  -בקש לברכם
ונסתלקה שכינה ממנו לפי שעתיד ירבעם
ואחאב לצאת מאפרים ויהוא ובניו ממנשה:
ויאמר מי אלה  -מהיכן יצאו אלו שאינן
ראוין לברכה:
)ט( בזה  -הראה לו שטר אירוסין ושטר
כתובה .ובקש יוסף רחמים על הדבר ונחה
עליו רוח הקודש :ויאמר קחם נא אלי
ואברכם  -זהו שאמר הכתוב )הושע יא(
ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על זרועותיו.
תרגלתי רוחי ביעקב בשביל אפרים עד
שלקחן על זרועותיו:
)יא( לא פללתי  -לא מלאני לבי לחשוב )נ"א
לחקור( מחשבה שאראה פניך עוד .פללתי
לשון מחשבה כמו )ישעיה טז( הביאי עצה
עשי פלילה:
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חק לישראל – פרשת ויחי יום ג'
נביא

– מלכים א פרק ב' יא'-טו''

ש ָראֵ ל אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָה ְּבחֶ ְברוֹ ן ָמלַ ְך ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים
)יא( וְ הַ יּ ִָמים אֲ ׁ ֶשר ָמלַ ְך דָּ וִ ד ַעל יִ ְ ׂ
שנִ ים) :יא( ויומיא די מלך דוד על ישראל ארבעין שנין
ו ִּבירו ׁ ָּשלַ ם ָמלַ ְך ְׁשל ִֹׁשים וְ ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָ
בחברון מלך שבע שנין ובירושלם מלך תלתין ותלת שנין:

ָשב ַעל ִּכ ּ ֵסא דָּ וִ ד אָ ִביו וַ ִּתכּ ֹן ַמ ְלכֻ תוֹ ְמאֹ ד:
ו ְּׁשלֹמֹה י ׁ ַ

)יב(
מלכותא דדוד אבוהי ואתקינת מלכותיה לחדא:

)יב( ושלמה יתיב על כורסי

ֲשלוֹ ם בּ ֹאֶ ָך
ֹאמר ה ׁ ָ
)יג( וַ ָיּבֹא אֲ דֹנִ יָּה ּו בֶ ן חַ ִּגית אֶ ל ַּבת ׁ ֶשבַ ע אֵ ם ְׁשלֹמֹה וַ ּת ֶ
שלוֹ ם) :יג( ואתא אדוניהו בר חגית לות בת שבע אמיה דשלמה ואמרת השלם מיתך ואמר
ֹאמר ׁ ָ
וַ יּ ֶ
שלם:

ֹאמר דַּ ֵּ
ֹאמר דָּ בָ ר ִלי אֵ לָ יִ ְך וַ ּת ֶ
)יד( וַ יּ ֶ
בר) :יד( אמר פגם אית לי למללא עמך ואמרת מליל:
ש ָראֵ ל ּ ְפנֵיהֶ ם
ֹאמר אַ ְּת י ַָד ַע ְּת ִּכי ִלי הָ יְ ָתה הַ ּ ְמלוּכָ ה וְ ָעלַ י ָ ׂשמ ּו כָ ל יִ ְ ׂ
)טו( וַ יּ ֶ
תה לּ וֹ ) :טו( ואמר את ידעת ארי דילי
הוָ ה הָ יְ ָ
ִל ְמל ְֹך וַ ִּת ּסֹב הַ ּ ְמלוּכָ ה וַ ְּת ִהי ְלאָ ִחי ִּכי ֵמיְ ֹ
הות מלכותא ועלי שויאו כל ישראל אפיהון למהוי מלכא ואסתחרת מלכותא והות לאחי ארי מן קדם יי
הות ליה:

רש"י
)יב( ותכון מלכותו מאד  -אף על העליונים:

כתובים

 -משלי יא' ט'-יג'

יקים יֵחָ לֵ צ ּו:
ְּבפֶ ה חָ נֵף י ְַׁש ִחת ֵרעֵ ה ּו וּבְ ַד ַעת צַ דִּ ִ

)ט (
בידיעתהון משתיזבין:

)ט( נכלא בפומיה מחבל חבריה וצדיקי

יקים ּ ַתעֲ לֹץ ִק ְריָה וּבַ אֲ בֹד ְר ׁ ָש ִעים ִר ּנָה:
ְּבטוּב צַ דִּ ִ

) י(
וביובדנא דרשיעי חדותא:

)י( בטבתהון דצדיקי תדוץ קריתהון

ְּבבִ ְר ַּכת יְ ׁ ָש ִרים ּ ָתרוּם קָ ֶרת ו ְּב ִפי ְר ׁ ָש ִעים ּ ֵתהָ ֵרס:

)יא(
מדנתא ובפומהון דרשיעי תתעקר:

יש:
יש ְּתבוּנוֹ ת ַיח ֲִר ׁ
ָּבז ְל ֵר ֵעה ּו חֲסַ ר לֵ ב וְ ִא ׁ

)יב(
דמתבין שתיק:
)יג(

)יא( בברכתההון דצדיקי תתרומם

)יב( דשט לחבריה חסיר רעינא הוא וגברא

ֶאֱמן רוּחַ ְמכַ ּ ֶסה ָדבָ ר:
הוֹ לֵ ְך ָר ִכיל ְמגַ ֶּלה ּסוֹ ד וְ נ ַ

)יג( אכל קרצא גלי רזא ודמהמן ברוחיה

מכסי מלתא:

רש"י
)ט( בפה חנף  -חנף המסית חבירו בדרך רע
משחיתו בפיו .ובדעת צדיקים יחלצו -
והצדיק נחלץ ממנו בדעת התורה שהזהירה
עליו לא תאבה לו וגו' )דברים יג(:

)יא( תרום קרת  -תתקיים תקרת הבית
בגבהה מלפול בעוד שהיו מלכי יהודה ישרים
העמידה תפילתם את בית המקדש:
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)יב( ואיש תבונות יחריש  -כשמבזהו החסר
לב כמו שאול דכתיב ויבזהו ולא הביאו לו

משנה

מנחה ויהי כמחריש )שמואל א יא(:

 -יבמות פרק יב'

)א( ִמצְ וַ ת ח ֲִליצָ ה ִּב ְׁשל ׁ ָֹשה ַד ּיָנִ ין ,וַ ֲא ִפלּ ּו ְׁשלָ ְׁש ּ ָתן הֶ ְדיוֹ טוֹ ת .חָ ְלצָ ה ְב ִמנְ ָעל,
ילין ,ח ֲִליצָ ָתהּ ּ ְפסוּלָ הְּ .בסַ נְ דָּ ל ׁ ֶשיּ ֶׁש לוֹ ָעקֵ ב ָּכ ׁ ֵשר.
ח ֲִליצָ ָת ּה ְּכ ׁ ֵש ָרהְּ .באַ נְ ּ ִפ ִ
וְ ׁ ֶשאֵ ין לוֹ ָעקֵ בָ ּ ,פסוּלִ .מן הָ אַ ְרכּ וּבָ ה ו ְּל ַמ ּ ָטה ,ח ֲִליצָ ָת ּה ְּכ ׁ ֵש ָרהִ .מן הָ אַ ְרכּ וּבָ ה
ו ְּל ַמ ְעלָ ה ,ח ֲִליצָ ָת ּה ּ ְפסוּלָ ה:
רע"ב ) -א( מצות חליצה  -ואפילו שלשתן
הדיוטות  -והא דקרי להו דיינים ,שצריך
שיהיו יודעים להקרות הפסוקים כעין דיינים.
ואע"ג דתנן מצות חליצה בשלשה ,צריכין
לצרף עמהן שנים אחרים ,שתהיה חליצה
בחמשה לפרסומי מילתא .והשנים הללו
שמוסיפים על השלשה אפילו אין יודעים
להקרות :מנעל  -של עור רך חליצתו כשרה,
אבל לכתחלה לא ,גזירה שמא יחלוץ במנעל
קרוע מלמעלה ,דאפילו כי קרוע מייתב
אכרעיה הואיל והוא רך ,ואנן מידי דמגין

בעינן והא ליכא .אבל סנדל שהוא של עור
קשה וכי קרוע לא מייתב אכרעיה ,ליכא
למגזר שמא יחלוץ בסנדל קרוע ,הלכך עיקר
חליצה בסנדל היא :באנפליאות  -כמין בתי
רגלים של בגד :חליצתה פסולה  -דמידי
דמגין בעינן ,כתיב הכא )דברים כ"ה( נעלו
וכתיב התם )יחזקאל י"ז( ואנעלך תחש ,והוא
עור :מן הארכובה ולמעלה חליצתה פסולה
 שהיו רצועות המנעל קשורות למעלה מןהארכובה:

שמֹאל ַּביּ ִָמין,
)ב( חָ ְלצָ ה ְבסַ נְ דָּ ל ׁ ֶשאֵ ינוֹ ׁ ֶשלּ וֹ  ,אוֹ ְבסַ נְ דָּ ל ׁ ֶשל עֵ ץ ,אוֹ ְב ׁ ֶשל ְ ׂ
ח ֲִליצָ ָת ּה ְּכ ׁ ֵש ָרה ,חָ ְלצָ ה ְבגָ דוֹ ל ׁ ֶשהוּא יָכוֹ ל ְלהַ ֵּל ְך בּ וֹ  ,אוֹ בְ קָ ָטן ׁ ֶשהוּא חוֹ פֶ ה
יעזֶר
אֱל ֶ
אֶ ת רֹב ַרגְ לוֹ  ,ח ֲִליצָ ָת ּה ְּכ ׁ ֵש ָרה .חָ ְלצָ ה בַ ַּליְ לָ ה ח ֲִליצָ ָת ּה ְּכ ׁ ֵש ָרה ,וְ ַר ִּבי ִ
יעזֶר ַמ ְכ ִׁשיר:
ּפוֹ סֵ לַּ .ב ּ ְשמֹאל ח ֲִליצָ ָת ּה ּ ְפסוּלָ ה ,וְ ַר ִּבי א ֱִל ֶ
רע"ב ) -ב( בסנדל של עץ כשרה  -והוא
שיהיה מחופה עור :חלצה בגדול  -שהיה
הסנדל גדול ממדת רגלו ,אם יכול להלוך בו
חליצתו כשרה :או בקטן  -ממדת רגלו ,אם

חופה את רוב רגלו חליצתו כשרה .והלכה
כרבי אליעזר במה שפוסל חליצה בלילה ,ואין
הלכה כמותו במה שמכשיר חליצה בשמאל:

)ג( חָ ְלצָ ה וְ ָר ְקקָ ה ,אֲ בָ ל לֹא קָ ְראָ ה ,ח ֲִליצָ ָת ּה ְּכ ׁ ֵש ָרה .קָ ְראָ ה וְ ָר ְקקָ ה ,אֲבָ ל לֹא
יעזֶר אוֹ ֵמר,
חָ ְלצָ ה ,ח ֲִליצָ ָת ּה ּ ְפסוּלָ ה .חָ ְלצָ ה וְ קָ ְראָ ה ,אֲבָ ל לֹא ָר ְקקָ הַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
יעזֶרָּ ,ככָ ה
ח ֲִליצָ ָת ּה ּ ְפסוּלָ הַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,ח ֲִליצָ ָת ּה ְּכ ׁ ֵש ָרה .אָ ַמר ַר ִּבי א ֱִל ֶ
שהָּ ,כל דָּ בָ ר ׁ ֶשהוּא ַמעֲ ֶׂשהְ ,מ ַע ּ ֵכב .אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אִ ,מ ּ ׁ ָשם ְראָ יָהָּ ,ככָ ה
י ֵָע ֶ ׂ
יש:
ישָּ ,כל דָּ בָ ר ׁ ֶשהוּא ַמעֲ ֶׂשה בָ ִא ׁ
שה לָ ִא ׁ
י ֵָע ֶ ׂ
רע"ב ) -ג( חלצה ולא קראה חליצתה
כשרה  -דכי כתב רחמנא ככה דמשמע
עיכובא ,אמעשה הוא דכתיב )דברים כ"ה(
ככה יעשה לאיש ,וקריאה דיבור בעלמא הוא:

דבר שהיא מעשה באיש  -כגון חליצה
שהאשה עושה מעשה בגופו של איש ,לאפוקי
רקיקה דלאו מעשה בגופו של איש הוא:
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)ד( הַ חֵ ֵר ׁש ׁ ֶש ּ ֶנחֱלַ ץ וְ הַ חֵ ֶר ׁ ֶשת ׁ ֶשחָ ְלצָ ה ,וְ הַ חוֹ לֶ צֶ ת לַ ָּקטָ ן ,ח ֲִליצָ ָת ּה ּ ְפסוּלָ הְ .ק ַט ּנָה
ׁ ֶשחָ ְלצָ ה ּ ַת ֲחלֹץ ִמ ּ ׁ ֶש ּ ַתגְ דִּ יל .וְ ִאם לֹא חָ ְלצָ ה ,ח ֲִליצָ ָת ּה ּ ְפסוּלָ ה:
רע"ב ) -ד( החרש שנחלץ חליצתו פסולה -
שאינו פוטרה במקום שיש אח אחר כשר:
והחרשת שחלצה פסולה  -שהיא עצמה אינה
נפטרת בחליצתה ,ואין לה תקנה אלא ביבום,
ואם רצה אחר כך להוציא יוציא בגט:
והחולצת לקטן חליצתה פסולה  -כל היכא
דתנינן בפרקין חליצה פסולה ,אינה יכולה

להתיבם אחר אותה חליצה וצריכה חליצה
אחרת מעלייתא להתירה לעלמא .והאי תנא
דקרי לחליצת קטן חליצה פסולה דמשמע
שפוסלה מלהתיבם ,ר' מאיר היא ,דאילו רבנן
אמרי אין בחליצת קטן כלום ולא נפסלה
מלהתיבם .והלכה כחכמים:

)ה( חָ ְלצָ ה ִב ְׁשנַיִ ם ,אוֹ ִב ְׁשל ׁ ָֹשה ,וְ נִ ְמצָ א אֶ חָ ד ֵמהֶ ן קָ רוֹ ב אוֹ פָ סוּל ,ח ֲִליצָ ָת ּה
שה ְבאֶ חָ ד ׁ ֶשחָ לַ ץ ּ ֵבינוֹ
ירין .ו ַּמעֲ ֶ ׂ
ּ ְפסוּלָ הַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן וְ ַר ִּבי יוֹ חָ נָן הַ ּ ַסנְ דְּ לָ ר ַמכְ ִׁש ִ
ְלבֵ ינָהּ ְּבבֵ ית הָ אֲ סו ִּרים ,וּבָ א ַמעֲ ֶׂשה ִל ְפנֵי ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א וְ ִה ְכ ִׁשיר:
רע"ב ) -ה( חלצה בשנים  -כשרים :או
בשלשה  -והיה אחד מהם קרוב או פסול,
דלא נשתיירו כי אם שנים כשרים :חליצתה

פסולה  -וכן הלכה שאין חליצה כשרה
בפחות משלשה:

יאין לוֹ ֵעצָ ה הַ הוֹ גֶ נֶת
יב ְמ ּתוֹ ְלבֵ ית דִּ ין ,וְ הֵ ן ַמ ּ ִשׂ ִ
)ו( ִמצְ וַ ת ח ֲִליצָ הָּ ,בא הוּא וִ ִ
ֶאֱמר) ,דברים כה( וְ קָ ְרא ּו לוֹ זִ ְקנֵי ִעירוֹ וְ ִד ְּבר ּו אֵ לָ יו .וְ ִהיא אוֹ ֶמ ֶרתֵ ,מאֵ ן
לוֹ ֶ ׁ ,ש ּנ ַ
יְ בָ ִמי ְלהָ ִקים ְלאָ ִחיו ׁ ֵשם ְּביִ שְׂ ָראֵ ל ,לֹא אָ בָ ה י ְַּב ִמי .וְ הוּא אוֹ ֵמר ,לֹא חָ פַ צְ ִּתי
ְלקַ ְח ּ ָת ּה .ו ִּב ְל ׁשוֹ ן הַ קּ ֶֹד ׁש הָ י ּו אוֹ ְמ ִרים .וְ נִ ְּג ׁ ָשה יְ ִב ְמ ּתוֹ אֵ לָ יו ְל ֵעינֵי הַ ְּזקֵ נִ ים
נְתה וְ אָ ְמ ָרה
וְ חָ ְלצָ ה נַעֲ לוֹ ֵמ ַעל ַרגְ לוֹ וְ י ְָרקָ ה ְּבפָ נָיו ,רֹק הַ ִּנ ְראֶ ה לַ דַּ יָּנִ ים .וְ ָע ָ
ֲשר לֹא יִ ְבנֶה אֶ ת ּ ֵבית אָ ִחיוַ ,עד ָּכאן הָ י ּו ַמ ְק ִרין.
יש א ׁ ֶ
שה לָ ִא ׁ
ָּככָ ה י ֵָע ֶ ׂ
ו ְּכ ׁ ֶש ִה ְק ָרא ַר ִּבי הֻ ְרקָ נוֹ ס ּ ַתחַ ת הָ אֵ לָ ה ִּבכְ פַ ר ֵעיטָ ם וְ גָ ַמר אֶ ת ָּכל הַ ּ ָפ ָר ׁ ָשה,
ש ָראֵ ל ּ ֵבית חֲלוּץ הַ ּנ ַָעל.
נִק ָרא ְׁשמוֹ ְּביִ ְ ׂ
הֻ ְחזְ ק ּו ִל ְהיוֹ ת גּ וֹ ְמ ִרים ָּכל הַ ּ ָפ ָר ׁ ָשה .וְ ְ
ִמצְ וָ ה בַ דַּ יָּנִ ין ,וְ לֹא ִמצְ וָ ה בַ ּ ַת ְל ִמ ִידיםַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרִ ,מצְ וָ ה ַעל ָּכל
הָ עוֹ ְמ ִדים ׁ ָשם לוֹ ַמר ,חֲלוּץ הַ ּנ ַַעל ,חֲלוּץ הַ ּנ ַַעל ,חֲלוּץ הַ ּנ ַָעל:
רע"ב ) -ו( עצה ההוגנת לו  -אם הוא ילד
והיא זקנה ,הוא זקן והיא ילדה ,אומרים לו
מה לך אצל ילדה מה לך אצל זקנה כלך אצל
שכמותך :קוראה מאן יבמי  -וקורא ,לא

גמרא

חפצתי לקחתה .חולצת ורוקקת וקוראה ,ככה
יעשה לאיש .והלכה כרבי יהודה דאמר מצוה
על כל העומדים שם לומר חלוץ הנעל חלוץ
הנעל חלוץ הנעל:

 -יבמות דף ק"ה ע"א

אמר רבי יונתן מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו מתקרע שנאמר לכן
נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה עד עולם אמר
רבה בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בדברי תורה אביי אמר
בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בגמילות חסדים רבה ואביי
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מדבית עלי קאתו רבה דעסק בתורה חיה ארבעין שנין אביי דעסק בתורה
ובגמילות חסדים חיה שיתין שנין תנו רבנן משפחה אחת היתה בירושלים
שהיו מתים כבן שמנה עשרה שנה באו והודיעו את רבן יוחנן בן זכאי אמר
להם שמא ממשפחת עלי אתם שנאמר וכל מרבית ביתך ימותו אנשים לכו
ועסקו בתורה ותחיו הלכו ועסקו בתורה וחיו והיו קורין אותן משפחת
יוחנן על שמו אמר רב שמואל בר אוניא אמר רב מנין לגזר דין של צבור
שאינו נחתם אינו נחתם והא כתיב כי אם תכבסי בנתר ותרבי לך בורית
נכתם עונך לפני אלא מנין שאפילו נחתם מתקרע שנאמר מי כה' אלהינו
בכל קראנו אליו והכתיב דרשו ה' בהמצאו לא קשיא הא ביחיד הא
בציבור יחיד אימת אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אלו עשרה ימים
שבין ר"ה ליום הכפורים:
רש"י על הגמרא
אמר רבא  -גרסינן ול"ג ואמר רבא:

זוהר

בהמצאו  -משמע שאין מצוי בכל עת:

– ויחי דף רכ"ט ע"א

הַ ּ ַמ ְלאָ ָך הַ גּ וֹ אֵ ל אוֹ ִתי ִמ ָּכל ָרע יְ בָ ֵר ְך אֶ ת הַ ְּנ ָע ִרים וְ גו'ִ .ר ִּבי ִחיָּיא ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר,
)משלי יט( ַּביִ ת וָ הוֹ ן ַנחֲלַ ת אָ בוֹ ת ,וְ ִכי ַנחֲלַ ת אָ בוֹ ת ִאינְ ה ּו ,וְ הָ א קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
יתא ְלבַ ר נ ָׁש ו ָּממוֹ נָאְ ,לזִ ְמנִ ין
הוּא י ִָהיב כּ ָֹּלא ְל ַּבר נ ָׁש .אֶ ָּלא ,דְּ כֵ יוָ ן דְּ אַ חְ ִסין ֵּב ָ
ש ָּכלֶ תְּ ,בגִ ין
יה ,וִ יהֵ א אַ ְחסָ נָא ְדאָ בוֹ ת .אֲבָ ל ו ֵּמיְ ָי ִא ּ ׁ ָשה ַמ ְ ׂ
דְּ ַיח ֲִסין כּ ָֹּלא ִלבְ ֵר ּ
ְ
דְּ ִא ְּת ָתאַּ ,כד אַ חְ ִסין לָ הּ ַּבר נ ָׁשֵ ,מ ִעם קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא אַ חְ ִסין לָ ּה ,דְּ הָ א לָ א
י ְַח ִסין לָ ּה קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יעא:
יה ִּב ְר ִק ָ
יך הוּא ְל ַּבר נ ָׁש ,אֶ ָּלא ַּכד ַמ ְכ ִריזִ ין עֲ לֵ ּ
דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ָשא
יך הוּא ְמזַ ֵ ּווג זִ ווּגִ יןַ ,עד לָ א יֵיתוּן ְל ַע ְל ָמא .וְ כַ ד זָכ ּו ְּבנֵי נ ׁ ָ
יה דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
ְלפוּם עוֹ בָ ֵדיהוֹ ן ,הָ ִכי יַהֲבֵ י לוֹ ן ִא ְּת ָתא ,וְ כ ָֹּלא ִא ְת ַּג ְ ּליָין קַ ּ ֵמ ּ
הוּא ,ו ְּלפוּם עוֹ בָ ִדין דְּ ז ַָּכ ִאין ,הָ ִכי ְמ ַז ִּווג זִ ּווּגִ ין:
יה
יה ,סָ ִליק זִ ּווּגֵ ּ
יטין ,וְ אַ ְסטֵ י הַ הוּא ַּבר נ ָׁש אָ ְרחֵ ּ
ו ְּלזִ ְמנִין דְּ קָ א ְס ִליק ּו ִּב ְק ִל ִ
ֵיהִ ,א ְתדָּ חֵ י ְּגבַ ר
ְלאָ ח ֳָראַ ,עד דְּ יִ ְכ ׁ ַשר עוֹ בָ דוֹ י ,וְ כַ ד יִ ְכ ׁ ַשר עוֹ בָ דוֹ י ,אוֹ דְּ ָמטֵ י זִ ְמנ ּ
ְ
יה .וְ ָדא קָ ׁ ֵשי קַ ּ ִמי קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ִמכּ ָֹּלא
ִמ ַּק ּ ֵמי גְ בַ ר ,וְ אָ ֵתי הַ אי וְ נ ִָטיל דִּ ילֵ ּ
ְ
ְ
ְל ַד ְחיָא ַּבר נ ָׁש ִמ ַּק ּ ֵמי גַ ְב ָרא אָ ח ֳָרא ,ו ְּבגִ ין ָּכך קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ִאיה ּו י ִָהיב
ֵיה אַ ְתיָין זִ ּווּגִ ין .וְ ַעל דָּ א ו ֵּמיְ ָי ִא ּ ׁ ָשה ַמ ְ ׂש ָּכלֶ ת:
ִא ְּת ָתא ְל ַּבר נ ָׁש ,ו ִּמ ּנ ּ
ְ
ש ָּכלֶ ת
ימא ִא ּ ׁ ָשה ַמ ְ ׂ
ְּבגִ ין ָּכ ְך ,קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא י ִָהיב כּ ָֹּלא ְלבַ ר נ ָׁש .וְ ִאי ֵת ָ
וְ לָ א אָ ח ֳָראָ ּ .תא ֲחזֵי ,אַ ף ַעל ַּגב דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא אַ זְ ִמין ָטבָ אן ְל ַּבר נ ָׁש

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

טעון גניזה

6

חק לישראל – פרשת ויחי יום ג'
יה ,וְ הוּא אַ ְסטֵ י אָ ְרחוֹ י ֵמ ִעם קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ְלגַ ֵּבי ִס ְט ָרא אָ ח ֳָרא,
ְל ֵמיהַ ב לֵ ּ
ֵיתיְּ ,בכָ ל )נ"א כל(
ֵיתי לֵ יהּ ַמאן דְּ י ֵ
יה ,י ֵ
ֵמהַ הוּא ִס ְט ָרא אָ ח ֳָרא דְּ ִא ְתדָּ ַּבק ּ ֵב ּ
ְ
יה ֵמ ִעם קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ,אֶ ָּלא ֵמהַ הוּא
ישין ,וְ לָ א אַ ְתיָין לֵ ּ
ִק ְטרוּגִ ין ,וְ כָ ל ִּב ִׁ
ישא דְּ ִא ְתדָּ ַּבק ֵּבי ּהְּ ,ב ִאינוּן עוֹ בָ ִדין דְּ ָעבַ ד:
ִס ְט ָרא ִּב ׁ ָ
יהי ַמ ְ ׂש ּ ֶכלֶ ת ,קָ ָרא ַעל דָּ א ְׁשלמֹה) ,קהלת ז( וּמוֹ צֵ א
וְ ַעל דָּ אִ ,א ְּת ָתא דְּ לָ או ִא ִ
ְ
יהְּ ,ב ִאינוּן
אֲ נִ י ַמר ִמ ּ ָמוֶת אֶ ת הָ ִא ּ ׁ ָשהְּ .בגִ ין דְּ חוֹ בוֹ י דְּ ַּבר נ ָׁש ,הוּא ָמ ִׁשיך עֲ לֵ ּ
עוֹ בָ ִדין דְּ ָעבַ ד .וְ ַעל דָּ א ַּכד קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה ְּבבַ ר נ ָׁשְּ ,בגִ ין
יך הוּא ִא ְת ָר ֵעי ֵּב ּ
יה ְּבפו ְּרקָ ן,
ש ּ ֶכלֶ ת ,וּפָ ִריק לֵ ּ
יהי ַמ ְ ׂ
עוֹ בָ דוֹ י דְּ כָ ְׁש ָרןִ ,איה ּו אַ זְ ִמין לֵ יהּ ִאנְ ּת ּו דְּ ִא ִ
ִמגּ וֹ ִס ְט ָרא אָ ח ֳָרא:
ְ
וְ ַעל דָּ א אָ ַמר יַעֲ קֹב ,הַ ּ ַמ ְלאָ ך הַ גּ וֹ אֵ ל אוֹ ִתי ִמ ָּכל ָרעַ .מאי ִמ ָּכל ָרע ,דְּ לָ א
יהי ִמגּ וֹ ִס ְט ָרא אָ ח ֳָרא ,וְ לָ א ִא ָע ַרע ּ ְפסוּל ְּבז ְַר ִעי )ס"א
ִאזְ דַּ ּ ְמנַת ִלי ִא ְּת ָתא ,דְּ ִא ִ
ימי ִּב ְׁש ִלימ ּוְּ ,בגִ ין דְּ ִא ְת ּ ְפ ַרק ִמ ָּכל ָרע ,וְ יַעֲ קֹב לָ א
בערסי( ,דְּ כֻ ְ ּלה ּו צַ דִּ יקֵ י ו ְּׁשלֵ ֵ
ִא ְתדָּ ַּבק ְּבהַ ה ּוא ִס ְט ָרא אָ ח ֳָרא ְּכלָ ל:

הלכה – הרמב"ם הלכות תשובה פרק ב'
)א( אף על פי שהתשובה מכפרת על הכל ועצמו של יום הכפורים מכפר יש
עבירות שהן מתכפרים לשעתן ויש עבירות שאין מתכפרים אלא לאחר זמן
כיצד עבר אדם על מצות עשה שאין בה כרת ועשה תשובה אינו זז משם עד
שמוחלין לו ובאלו נאמר שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם וגו'.
)ב( עבר על מצות לא תעשה שאין בה כרת ולא מיתת בית דין ועשה תשובה
תשובה תולה ויום הכפורים מכפר ובאלו נאמר כי ביום הזה יכפר עליכם עבר
על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה תשובה ויום הכפורים תולין ויסורין
הבאין עליו גומרין לו הכפרה ולעולם אין מתכפר לו כפרה גמורה עד שיבואו
עליו יסורין ובאלו נאמר ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם.
)ג( במה דברים אמורים בשלא חילל את השם בשעה שעבר אבל המחלל את השם
אע"פ שעשה תשובה והגיע יום הכפורים והוא עומד בתשובתו ובאו עליו יסורין
אינו מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות אלא תשובה יום הכפורים ויסורין
שלשתן תולין ומיתה מכפרת שנאמר ונגלה באזני ה' צבאות וגו' אם יכופר
העון הזה לכם עד תמותון:

מוסר -

מספר דברים שבקדושה ס''א

א .יֵצֶ ר הָ ָרע אֵ ינוֹ ָמצוּי אֶ ָּלא ִמ ּתוֹ ְך ַמאֲ כָ ל ו ִּמ ְׁש ּ ֶתה ְד ִמ ּתוֹ ְך ַמאֲכָ ל ו ִּמ ְׁש ּ ֶתה יֵצֶ ר הָ ָרע
ִמ ְת ַר ּ ֶבה ָּבאָ ָדם :בָּ .כל ָהעוֹ נ ֶׁש ׁ ֶש ּ ְמקַ ּ ֵבל הָ אָ ָדם ָּבעוֹ לָ ם הַ ְּנ ׁ ָשמוֹ ת אֵ ינוֹ אֶ ָּלא ַּבעֲ בוּר ּ ִפיו
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )קהלת ו( ָּכל עֲ ַמל הָ אָ ָדם ְל ִפיה ּו ׁ ֶש ִּנ ְט ָמא ְ ּב ַמאֲ כָ לוֹ ת אֲסוּרוֹ ת ו ְּבלָ ׁשוֹ ן ָה ָרע וְ נִ ְבלוּת
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הַ ּ ֶפה וְ כַ יּוֹ צֵ א :ג .אוֹ י לָ הֶ ם לַ יּוֹ ְׁש ִבים חֲבוּרוֹ ת חֲבוּרוֹ ת לֶ אֱכוֹ ל וְ ִל ְׁש ּתוֹ ת וְ אֵ ינָם יְ ֵר ִאים ֵמה'
שפַ ע וְ הַ ְ ּב ָרכָ ה הַ יּוֹ ֶר ֶדת ְליִ שְׂ ָראֵ ל :ד.
ש ֵמחַ  .וְ הַ ּ ִמ ְׁש ּ ַת ְּכ ִרים כּ וֹ ְר ִתים הַ ׁ ֶ
וְ הַ שּׂ ָ ָטן ְמ ַר ּ ֵקד ִע ּ ָמהֶ ם וְ ָ ׂ
ישי הַ ּתוֹ ָרה ִאם ּ ַת ְל ִמיד חָ כָ ם הוּא ְמז ְַלזֵל ּתוֹ ָרתוֹ ו ְּמבַ זְ ּ ֵבז ָממוֹ נוֹ ו ְּמאַ ּ ֵבד
הָ אוֹ כֵ ל ִעם ַמ ְכ ִח ׁ ֵ
ָּבנָיו ַר ֲח ָמנָא ִל ְ
יצלָ ן וְ ַעל זֶה ֶנא ֱַמר )משלי כא( ׁשוֹ מֵ ר ּ ִפיו ו ְּל ׁשוֹ נוֹ ׁשוֹ ֵמר ִמצָ רוֹ ת נ ְַפ ׁשוֹ :
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