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חק לישראל – פרשת ויחי יום ה'
תורה -
)יח(

בראשית פרק מח'

ֹאשוֹ :
ֹאמר יוֹ סֵ ף אֶ ל אָ ִביו לֹא כֵ ן אָ ִבי ִּכי זֶה הַ ְּבכֹר ִ ׂשים יְ ִמינְ ָך ַעל ר ׁ
וַ יּ ֶ

ֹאשוֹ :
ֹאמר יוֹ סֵ ף אֶ ל אָ ִביו לֹא כֵ ן אָ ִבי ִּכי זֶה הַ ְ ּבכֹר שִׂ ים יְ ִמינְ ָך ַעל ר ׁ
וַ יּ ֶ
יה:
יש ּ
אֲרי ֵדין בּ ו ְּכ ָרא ׁ ַשו יְ ִמינ ְָך ַעל ֵר ׁ ֵ
לָ א כֵ ן אַ ָּבא ֵ

)יח(

)יח( וַ אֲ ַמר יוֹ סֵ ף ְלאָ בו ִּהי

ֹאמר י ַָד ְע ִּתי ְבנִ י י ַָד ְע ִּתי ַּגם הוּא יִ ְהיֶה ְ ּל ָעם וְ גַ ם הוּא יִ גְ דָּ ל
)יט( וַ יְ ָמאֵ ן אָ ִביו וַ יּ ֶ
ֹאמר
וְ אוּלָ ם אָ ִחיו הַ ָּקטֹן יִ גְ דַּ ל ִמ ּ ֶמנּ ּו וְ ז ְַרעוֹ יִ ְהיֶה ְמלֹא הַ גּ וֹ יִ ם) :יט( וַ יְ ָמאֵ ן אָ ִביו וַ יּ ֶ
יָ ַד ְע ִּתי ְבנִ י יָ ַד ְע ִּתי ּ ַגם הוּא יִ ְהיֶה ְ ּל ָעם וְ גַ ם הוּא יִ גְ דָּ ל וְ אוּלָ ם אָ ִחיו הַ ָּקטֹן יִ גְ דַּ ל ִמ ּ ֶמנּ ּו וְ זַ ְרעוֹ
אֲמר יְ ַד ְענָא ְב ִרי יְ ַד ְענָא אַ ף הוּא יְ הֵ י ְל ַע ּ ָמא וְ אַ ף הוּא יִ ְס ּגֵי ו ְּב ַרם
יִ ְהיֶה ְמלֹא הַ גּ וֹ יִ ם) :יט( וְ סָ ֵריב אָ בו ִּהי וַ ַ
יטין ְּב ַע ְמ ַמ ּיָא:
ֵיה ו ְּבנוֹ ִהי יְ הוֹ ן ׁ ַש ִ ּל ִ
ירא יִ ְס ּגֵי ִמ ּנ ּ
אָ חו ִּהי זְ ִע ָ

ש ָראֵ ל לֵ אמֹר יְ שִׂ ְמ ָך ֱאל ִֹהים ְּכאֶ ְפ ַריִ ם
)כ( וַ יְ בָ רֲ כֵ ם ַּביּוֹ ם הַ הוּא לֵ אמוֹ ר ְּב ָך יְ בָ ֵר ְך יִ ְ ׂ
ַשה) :כ( וַ יְ בָ ֲרכֵ ם ַּביּוֹ ם הַ הוּא לֵ אמוֹ ר ְ ּב ָך יְ בָ ֵר ְך
ָשם אֶ ת אֶ ְפ ַריִ ם ִלפְ נֵי ְמנ ּ ׁ ֶ
ַשה וַ יּ ֶׂ
וְ ִכ ְמנ ּ ׁ ֶ
יכנּ וּן
ַשה) :כ( ו ְּב ֵר ִ
ַשה וַ ָיּ ֶ ׂשם אֶ ת אֶ ְפ ַריִ ם ִל ְפנֵי ְמנ ּ ׁ ֶ
יִ שְׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר יְ שִׂ ְמ ָך ֱאל ִֹהים ְּכאֶ ְפ ַריִ ם וְ ִכ ְמנ ּ ׁ ֶ
ַשה:
ַשה וְ ׁ ַש ִּוי יָת אֶ ְפ ַריִ ם קֳ ָדם ְמנ ּ ׁ ֶ
ימר יְ ׁ ַש ִּוי ָנ ְך יְ ָי ְּכאֶ ְפ ַריִ ם וְ ִכ ְמנ ּ ׁ ֶ
ימר ָּב ְך יְ בָ ֵר ְך יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ֵמ ַ
ְּביוֹ ָמא הַ הוּא ְל ֵמ ַ

ֹאמר יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ל יוֹ סֵ ף ִה ּנֵה אָ נ ִֹכי ֵמת וְ הָ יָה ֱאל ִֹהים ִע ּ ָמכֶ ם וְ הֵ ִׁשיב אֶ ְתכֶ ם
)כא( וַ יּ ֶ
ֹתיכֶ ם) :כא( וַ יֹּאמֶ ר יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ל יוֹ סֵ ף ִה ּנֵה אָ נ ִֹכי ֵמת וְ הָ ָיה ֱאל ִֹהים ִע ּ ָמכֶ ם
אֶ ל אֶ ֶרץ אֲ ב ֵ
ֹתיכֶ ם:
וְ הֵ ִׁשיב אֶ ְתכֶ ם אֶ ל אֶ ֶרץ ֲאב ֵ

ימ ָרא דַּ יְ ָי ְּבסַ ְעדֵּ כוֹ ן
אֲמר יִ שְׂ ָראֵ ל ְליוֹ סֵ ף הָ א אֲ נָא ָמ ִאית וִ יהֵ י ֵמ ְ
)כא( וַ ַ

ָתיב י ְָתכוֹ ן ְלאַ ְר ָעא דַּ אֲ בָ הַ ְתכוֹ ן:
וְ י ֵ

)כב( וַ אֲנִ י נ ַָת ִּתי ְל ָך ְׁשכֶ ם אַ חַ ד ַעל אַ חֶ ָ
אֲשר לָ קַ ְח ִּתי ִמיַּד הָ ֱאמ ִֹרי ְּבחַ ְר ִּבי
ֶׁ
יך
ו ְּבקַ ְׁש ִּתי) :כב( וַ ֲאנִ י נ ַָת ִּתי ְל ָך ְׁשכֶ ם אַ חַ ד ַעל אַ חֶ ָ
יך אֲ ׁ ֶשר לָ קַ ְח ִּתי ִמיַּד הָ אֱ מ ִֹרי ְּבחַ ְר ִ ּבי
ו ְּבקַ ְׁש ִּתי:

)כב( וַ אֲ נָא יְ הָ ִבית לָ ְך חוּלַ ק חַ ד י ִַּתיר ַעל אַ חָ ְ
ידא ֶדאֱמוֹ ָראָ ה ִּבצְ לוֹ ִתי ו ְּבבָ עו ִּתי:
יבית ִמ ָ
יך דִּ י נְ סֵ ִ

רש"י
)יט( ידעתי בני ידעתי  -שהוא הבכור :גם
הוא יהיה לעם וגו'  -שעתיד גדעון לצאת
ממנו שהקב"ה עושה נס על ידו :ואולם אחיו
הקטן יגדל ממנו  -שעתיד יהושע לצאת
ממנו שינחיל את הארץ וילמד תורה לישראל:
וזרעו יהיה מלא הגוים  -כל העולם יתמלא
בצאת שמעו ושמו כשיעמיד חמה בגבעון
וירח בעמק אילון:
)כ( בך יברך ישראל  -הבא לברך את בניו
יברכם בברכתם ויאמר איש לבנו ישימך
אלהים כאפרים וכמנשה :וישם את אפרים -
בברכתו לפני מנשה להקדימו בדגלים
ובחנוכת הנשיאים:
)כב( ואני נתתי לך  -לפי שאתה טורח
להתעסק בקבורתי וגם אני נתתי לך נחלה
שתקבר בה ואיזו זו שכם שנאמר )יהושע כד(

ואת עצמות יוסף אשר העלו בנ"י ממצרים
קברו בשכם :שכם אחד על אחיך  -שכם
ממש היא תהיה לך חלק אחד יתירה על
אחיך :בחרבי ובקשתי  -כשהרגו שמעון ולוי
את אנשי שכם נתכנסו כל סביבותיהם
להזדווג להם וחגר יעקב כלי מלחמה כנגדן.
ד"א שכם א' הוא הבכורה שיטלו בניו שני
חלקים ושכם לשון חלק הוא כתרגומו והרבה
יש לו דומים במקרא )תהלים כא( כי תשיתמו
שכם תשית שונאי לפני לחלקים )שם ס(
אחלקה שכם )הושע ו( דרך ירצחו שכמה איש
חלקו )צפניה ג( לעבדו שכם אחד :אשר
לקחתי מיד האמורי  -מיד עשו שעשה
מעשה אמורי .ד"א שהיה צד אביו באמרי פיו:
בחרבי ובקשתי .היא חכמתו ותפלתו )ועיין
ברא"ם שכתב דא"א לפרש על חרבם של
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חק לישראל – פרשת ויחי יום ה'
שמעון ולוי דהא לא עשו מדעתו שהרי כעס
עליהם ע"ז ולענ"ד בלא"ה א"א לפרש
עליהם דמה נתינת טעם יהיה על שנתנו

נביא

ליוסף מפני שלקחוהו שמעון ולוי בחרבם
ובקשתם והלא אדרבה מזה הטעם ראוי
שינתן לשמעון ולוי ולא ליוסף ודו"ק(:

– מלכים א' פרק ב' כב'-כו'

שנ ּ ִַמית
ישג הַ ּ ׁ ֻ
ֹאמר ְל ִא ּמוֹ וְ לָ ָמה אַ ְּת ׁשֹאֶ לֶ ת אֶ ת אֲ ִב ׁ ַ
)כב( וַ יּ ַַען הַ ּ ֶמלֶ ְך ְׁשלֹמֹה וַ יּ ֶ
אֲלי לוֹ אֶ ת הַ ּ ְמלוּכָ ה ִּכי הוּא אָ ִחי הַ ָּגדוֹ ל ִמ ּ ֶמ ִּני וְ לוֹ ו ְּלאֶ ְבי ָָתר
לַ אֲ דֹנִ יָּה ּו וְ ׁ ַש ִ
הַ כּ ֹהֵ ן ו ְּליוֹ אָ ב ּ ֶבן צְ ר ּויָה) :כב( ואתיב מלכא שלמה ואמר לאמיה ולמא את שאלא ית
אבישג דמן שונם לאדניהו ושאלי ליה ית מלכותא ארי הוא אחי קשיש מני הלא בעצה
הוו הוא ואביתר כהנא ויואב בר צרויה:

שה ִ ּלי אֱ ל ִֹהים וְ כֹה יוֹ ִסיף ִּכי
הוָ ה לֵ אמֹר כּ ֹה יַעֲ ֶ ׂ
)כג( וַ ִּי ּ ׁ ָשבַ ע הַ ּ ֶמלֶ ְך ְׁשלֹמֹה ַּבי ֹ
אדֹנִ יָּה ּו אֶ ת הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה) :כג( וקים מלכא שלמה במימרא דיי למימר
ְבנַפְ ׁשוֹ דִּ ּ ֶבר ֲ

כדין יעביד לי אלהים וכדין יוסיף ארי בנפשיה מליל אדוניהו ית פתגמא הדין:

אֲשר
ה ִכינַנִ י וַ יּוֹ ִׁשיבַ ינִ י }וַ יּוֹ ִׁשיבַ נִ י{ ַעל ִּכ ּ ֵסא דָּ וִ ד אָ ִבי וַ ׁ ֶ
ֲשר ֱ
הוָ ה א ׁ ֶ
)כד( וְ ַע ּ ָתה חַ י יְ ֹ
אדֹנִ יָּה ּו) :כד( וכען קים הוא יי דאתקנני
שה ִלי ַּביִ ת ַּכאֲ ׁ ֶשר דִּ ּ ֵבר ִּכי הַ יּוֹ ם יו ַּמת ֲ
ָע ָ ׂ
ואותיבני על כורסי מלכותא דדוד אבא ודקים לי מלכו כמא דמליל ארי יומא דין
יתקטיל אדוניהו:
ְ
מלֶ ך ְׁשלֹמֹה ְ ּביַד ְ ּב ָניָה ּו בֶ ן יְ הוֹ י ָָדע וַ ִּי ְפ ּ ַגע בּ וֹ וַ ָיּמֹת) :כה( ושלח
)כה( וַ ִּי ְׁשלַ ח הַ ּ ֶ
מלכא שלמה ביד בניהו בר יהוידע ושליט ביה וקטליה:

ש ֶד ָ
יש ָמוֶת אָ ּ ָתה וּבַ יּוֹ ם
יך ִּכי ִא ׁ
)כו( ו ְּלאֶ ְבי ָָתר הַ כּ ֹהֵ ן אָ ַמר הַ ּ ֶמלֶ ְך עֲ ָנתֹת לֵ ְך ַעל ָ ׂ
ית
הוִ ה ִל ְפנֵי דָּ וִ ד אָ ִבי וְ ִכי ִה ְת ַע ִּנ ָ
את אֶ ת ֲארוֹ ן ֲא ֹדנָי יֱ ֹ
ָש ָ
ית ָך ִּכי נ ָ ׂ
אֲמ ֶ
הַ זֶּה לֹא ִ
שר ִה ְת ַע ּנָה אָ ִבי) :כו( ולאביתר כהנא אמר מלכא לענתות אזיל לך לקירוך
ְּבכֹל אֲ ׁ ֶ
ארי גבר חיב קטול את וביומא הדין לא אקטלינך ארי נטלת ית ארונא דיי אלהים קדם
דוד אבא וארי אתעניתא בכל די אתעני אבא:

רש"י
)כב( ושאלי לו את המלוכה  -משישתמש
בשרביטו של מלך ,הוא תחלת השררה:
)כד( עשה לי בית  -בית המלוכה ,כאשר דבר
ביד נתן:
)כו( ענתות לך  -משם היה .כי איש מות
אתה  -שמרדת במלכות אבי בהיותך עם

אדוניהו ,להמליכו שלא מדעתו .כי נשאת את
ארון  -בברוח אבי מפני אבשלום .וכי
התענית  -עמו באותה הצרה ,שנאמר
)שמואל ב יז כט( :כי אמרו העם רעב ועיף
וצמא במדבר:
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חק לישראל – פרשת ויחי יום ה'
כתובים

 -משלי פרק יא' כ'-כד'

ימי ָד ֶר ְך:
הוָ ה ִע ְ ּק ׁ ֵשי לֵ ב ו ְּרצוֹ נוֹ ְּת ִמ ֵ
ּתוֹ עֲ בַ ת יְ ֹ

)כ(
דתמימין:

יקים נִ ְמלָ ט:
)כא( יָד ְליָד לֹא יִ ּנָקֶ ה ָ ֹרע וְ ז ֶַרע צַ דִּ ִ

)כ( מרחק אלהא לעקימי לבא וצבי באלין

)כא( דמושיט אידא על חבריה לא מזדכי מן

בישתא וזרעא דצדיקי מתפרק:

)כב( ֶנזֶם זָהָ ב ְּבאַ ף חֲזִ יר ִא ּ ׁ ָשה יָפָ ה וְ סָ ַרת ָט ַעם:

)כב( קדשי דדהבא בנחירי דחזירתא היכנא

אתתא דשפירי וסרי טעמא:

יקים אַ ְך טוֹ ב ִּת ְקוַ ת ְר ׁ ָש ִעים עֶ ְב ָרה:
ּ ַתאֲ וַת צַ דִּ ִ

)כג(
דרשיעי ברוגזא:

ֹש ְך ִמיּ ׁ ֶֹשר אַ ְך ְל ַמ ְחסוֹ ר:
)כד( ׁש ְמפַ זֵּר וְ נוֹ סָ ף עוֹ ד וְ ח ֵׂ

)כג( רגתא דצדיקי בטבתא וסבורא
)כד( אית דפרד ומוסיף תוב וחשיך מן

תריצותא חוסרנא ליה:

רש"י
)כא( יד ליד  -כלומר מיד הקב"ה לידו תבוא
לו שכר פעולתו ולא ינקה מן הרעה אשר
עשה:
)כב( נזם זהב באף חזיר  -שמלכלך אותה
באשפות כן תלמיד חכם הסר מן הדרך
הטובה .וסרת טעם  -פורש מן התורה:

משנה

)כג( תקות רשעים עברה  -בטוחים ומקוים
לגהינם:
)כד( יש מפזר  -ממונו כגון לצדקה ונוסף
עוד .וחושך  -עצמו מיושר אך למחסור יהיה
לו:

– זבחים פרק יב'

גֵע,
)א( ְטבוּל יוֹ ם ו ְּמחֻ ּ ַסר ִּכ ּפו ִּרים ,אֵ ינָן חוֹ ְל ִקין ַּב ּ ֳק ָד ִׁשים לֶ אֱכוֹ ל לָ ָע ֶרב .אוֹ נֵן ,נוֹ ַ
וְ אֵ ינוֹ ַמ ְק ִריב ,וְ אֵ ינוֹ חוֹ לֵ ק לֶ אֱכוֹ ל לָ ָע ֶרבַּ .בעֲ לֵ י מו ִּמיןֵ ּ ,בין ַּבעֲ לֵ י מו ִּמין
יבין .וְ כֹל
ְקבו ִּעין ּ ֵבין ַּבעֲ לֵ י מו ִּמין עוֹ ְב ִרין ,חוֹ ְל ִקין וְ אוֹ ְכ ִלין ,אֲבָ ל לֹא ַמ ְק ִר ִ
שר ,אֵ ין לוֹ
שר .וְ כֹל ׁ ֶשאֵ ין לוֹ בַ ָּב ָ ׂ
ׁ ֶשאֵ ינוֹ ָראוּי לַ עֲ בוֹ ָדה ,אֵ ינוֹ חוֹ לֵ ק ַּב ָּב ָ ׂ
בָ עוֹ רוֹ ת .אֲפִ לּ ּו ָט ֵמא ִב ְׁש ַעת זְ ִריקַ ת דָּ ִמים וְ ָטהוֹ ר ִּב ְׁש ַעת הֶ ְקטֵ ר חֲלָ ִבים ,אֵ ינוֹ
שרֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )ויקרא ז( (,הַ ּ ַמ ְק ִריב אֶ ת דַּ ם הַ ּ ְׁשלָ ִמים וְ אֶ ת הַ חֵ לֶ ב ִמ ְּבנֵי
חוֹ לֵ ק ַּב ָּב ָ ׂ
אַ הֲ רֹן לוֹ ִת ְהיֶה ׁשוֹ ק הַ יּ ִָמין ְל ָמנָה:
רע"ב ) -א( טבול יום  -שטבל ועלה ואל
העריב שמשו :ומחוסר כפורים  -כגון זב
ומצורע ויולדת שטבלו והעריב שמשן ולא
הביאו כפרתן :אינן חולקים בקדשים -
הואיל ואין ראויין לאכילה ,אין חולקים
לאכול לערב כשיטהרו ,דכתיב )ויקרא ו(
הכהן המחטא אותה יאכלנה ,כהן הראוי
לחטוי חולק ,שאינו ראוי לחטוי אינו חולק.
ואי אפשר לומר כהן שאינו ראוי לחטוי

בשעת הקרבה אינו אוכל ,דהא איכא קטן
דאינו ראוי לחטוי ואוכל ,אלא על כרחך
יאכלנה דאמר קרא יחלוק בה כדי לאכול
ממנה קאמר ,ומדאפקה קרא לחלוקה בלשון
אכילה ,שמע מינה דכהן הראוי לאכילה
חולק ,שאינו ראוי לאכילה אינו חולק .הלכך
בעלי מומין חולקין ,שאע"פ שאין ראויין
לחטוי ,ראויין הן לאכילה ,כדכתיב )שם כא(
ומן הקדשים יאכל :אונן נוגע  -והוא שטבל
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ולא הסיח דעתו מן הטבילה כל זמן שהוא
אונן .שאם הסיח דעתו ונוגע אפילו לאחר
שטבל פסל :וכל שאינו ראוי לעבודה אינו
חולק בבשר  -חוץ מבעלי מומין שאע"פ
שאינן ראויין לעבודה חולקים בבשר ,דרבינהו
קרא בהדיא דכתיב )שם( לחם אלהיו מקדשי
וגו' ,וכתיב )שם ו( כל זכר בבני אהרן

יאכלנה ,לרבות בעלי מומין למחלוקת ,דאי
לאכילה הרי כבר אמור ומן הקדשים יאכל:
וטהור בשעת הקטר חלבים  -שהוא כל
הלילה .כגון שטבל וטהר בהערב שמש :אינו
חולק  -שאין הכהן חולק בקדשים עד שיהא
טהור משעת זריקת דמים עד שעת הקטר
חלבים .ואם נטמא בין כך ובין כך אינו חולק:

ש ָר ּה ,לֹא זָכ ּו הַ כּ ֹהֲנִ ים ְּבעוֹ ָר ּהֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )שם(,
)ב( ָּכל ׁ ֶשלּ ֹא זָכָ ה הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ִּב ְב ָ ׂ
יש .עוֹ לָ ה ׁ ֶש ִּנ ְׁשח ֲָטה ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמ ּה ,אַ ף ַעל ּ ִפי
יש ,עוֹ לָ ה ׁ ֶש ָע ְל ָתה לָ ִא ׁ
עוֹ לַ ת ִא ׁ
יש וְ אֶ חָ ד עוֹ לַ ת הָ ִא ּ ׁ ָשה,
ׁ ֶשלּ ֹא ָע ְל ָתה לַ ְּב ָע ִלים ,עוֹ ָר ּה לַ כּ ֹהֲ נִ ים .אֶ חָ ד עוֹ לַ ת הָ ִא ׁ
עוֹ רוֹ ֵתיהֶ ן לַ כּ ֹהֲנִ ים:
רע"ב ) -ב( כל שלא זכה המזבח בבשרה -
כגון שאירע בה פסול קודם זריקה ,דלא
היתה לה שעת היתר למזבח :עורה לכהנים
 הואיל וזכה המזבח בבשרה שהרי כשרההיא :ואחד עולת האשה  -דכתיב והכהן

המקריב את עולת איש ,אין לי אלא
איש ,עולת נשים ועבדים מנין ,תלמוד
עור העולה ,ריבה .אם כן למה נאמר
איש ,פרט למתפיס עולתו לבדק
שהעור קדוש:

עולת
לומר
עולת
הבית

)ג( עוֹ רוֹ ת קָ ָד ִׁשים קַ ִ ּלים לַ ְּב ָע ִלים ,וְ עוֹ רוֹ ת קָ ָד ׁ ֵשי קָ ָד ִׁשים לַ כּ ֹהֲ נִ ים .קַ ל וָ ח ֶֹמר,
ש ָר ּה,
ש ָר ּה ,זָכ ּו בְ עוֹ ָר ּה .קָ ְד ׁ ֵשי קָ ָד ִׁשים ׁ ֶשזָּכ ּו ִבבְ ָ ׂ
ָמה ִאם עוֹ לָ ה ׁ ֶשלּ ֹא זָכ ּו ִב ְב ָ ׂ
אֵ ינוֹ ִדין ׁ ֶש ִּיזְ כּ ּו ְבעוֹ ָרהּ  .אֵ ין ִמזְ ּ ֵבחַ יוֹ ִכיחַ ֶ ׁ ,שאֵ ין לוֹ עוֹ ר ִמ ָּכל ָמקוֹ ם:
רע"ב ) -ג( עורות קדשים קלים לבעלים -
דכתיב עור העולה וגו' ,מה עולה קדשי
קדשים אף כל קדשי קדשים :עורות קדשי
קדשים  -חטאות ואשמות לכהנים כדמפרש
עטמא ואזיל :אין המזבח מוכיח  -כלומר,
אין לך לומר מזבח יוכיח שזכה בבשר העולה

ולא זכה בעור ,ואף אתה אל תתמה בקדשי
קדשים שאע"פ שזכו כהנים בבשרן לא יזכו
בעורן .אין זו הוכחה .שאין למזבח עור בכל
מקום .אבל בכהנים מצינו שזכו בעור העולה,
וקל וחומר שיזכו בעורות קדשי קדשים:

)ד( ָּכל הַ ּק ֳָד ִׁשים ׁ ֶשאֵ ַרע ָּבהֶ ם ּ ְפסוּל ק ֶֹדם ְלהֶ ְפ ׁ ֵש ָטן ,אֵ ין עוֹ רוֹ ֵתיהֶ ם לַ כּ ֹהֲ נִ ים.
ְלאַ חַ ר הֶ פְ ׁ ֵשטָ ן ,עוֹ רוֹ ֵתיהֶ ם לַ כּ ֹהֲ נִ ים .אָ ַמר ַר ִּבי חֲנִ ינָא ְסגַ ן הַ כּ ֹהֲ נִ יםִ ,מיּ ַָמי לֹא
יתי עוֹ ר יוֹ צֵ א ְלבֵ ית הַ ּ ְשׂ ֵרפָ ה .אָ ַמר ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אִ ,מדְּ בָ ָריו לָ ַמ ְדנ ּו,
ָר ִא ִ
ׁ ֶשהַ ּ ַמ ְפ ִׁשיט אֶ ת הַ ְּבכוֹ ר וְ נִ ְמצָ א ְט ֵרפָ הֶ ׁ ,שיֵּאוֹ ת ּו הַ כּ ֹהֲנִ ים ְּבעוֹ רוֹ  .וַ חֲכָ ִמים
אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין לֹא ָר ִאינ ּו ְראָ יָה ,אֶ ָּלא יוֹ צֵ א ְלבֵ ית הַ ּ ְשׂ ֵרפָ ה:
רע"ב ) -ד( אין עורותיהן לכהנים  -אלא
נשרפים עם עורן :לא ראינו עור יוצא לבית
השריפה  -לאחר שהופשט אם נמצאת
טריפה ,אע"פ שפסול זה היה בו קודם
הפשט ,הואיל ולא ניכר עאד לאחר הפשט:
שהמפשיט את הבכור ונמצא טריפה  -הא
קמשמע לן ר' עקיבא דאפילו בכור בעל מום
הנשחט במדינה על מומו ולא מתירו הכתוב
אלא באכילה כדכתיב בשעריך תאכלנו אבל

אם מת עורו אסור וטעון קבורה ,ואשמועינן
ר' עקיבא דהיכא דלא הוכר טריפתו עד
לאחר הפשטו ,שרייה שחיטתו והפשטו לעורו
כאילו נזרק דמו במקדש :יאותו הכהנים
בעורו  -ואינו נשרף :אין לא ראינו ראיה -
שמא לא אירע בימיו שימצא טריפה לאחר
הפשט ,ואם אירע ושרפוהו הוא לא ראה:
אלא יצא לבית השריפה  -הואיל וקודם
הפשט בא .והלכה כרבי עקיבא בבכור בעל
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מום כשהתירו מומחה .אבל לא התירו
מומחה לא .והלכה כחכמים בבכור תמים,

דבשר בקבורה והעור בשריפה:

ִש ָר ִפיםִּ ,ב ְ ֶז ַמן ׁ ֶשהֵ ם נִ שְׂ ָר ִפין ְּכ ִמצְ וָ ָתן ,נִשְׂ ָר ִפין
ּש ִע ִירים הַ ּנ ְ ׂ
)ה( ּ ָפ ִרים הַ ּנִשְׂ ָר ִפים ו ְ ׂ
נִש ָר ִפין ְּבבֵ ית
ש ָר ִפין ְּכ ִמצְ וָ ָתןׂ ְ ,
ְּבבֵ ית הַ דֶּ ׁ ֶשן ו ְּמ ַט ּ ְמ ִאין ְּבגָ ִדים .וְ ִאם אֵ ינָן נִ ְ ׂ
ירה וְ אֵ ינָן ְמ ַט ּ ְמ ִאין ְּבגָ ִדים:
הַ ִּב ָ
רע"ב ) -ה( פרים הנשרפים  -פר כהן
משיח ,ופר העלם דבר של צבור ,ופר של יום
הכפורים :ושעירים הנשרפים  -שעיר יום
הכפורים ,ושעירי עבודה זרה :נשרפים בבית
הדשן  -חוץ לשלש מחנות .ובבית עולמים,
חוץ לירושלים .דכתיב בהו אל מחוץ למחנה,
כלומר חוץ לשלש מחנות :מטמאין בגדים -
לעסוקים בהם .כדכתיב )ויקרא טז( והשורף
אותם יכבס בגדיו ,וכל מקום שנאמר יכבס
בגדיו ,לא בלבד הבגדים שהוא לבוש טעונין

כבוס ,אלא כל בגד שהוא נוגע בו בעודו
מחובר לטמא ,נטמא וטעון כבוס :שלא
כמצותן  -כגון שנפסלו וטעונין שריפה כשאר
פסולי המוקדשים :בבית הבירה  -פעמים
בעזרה ופעמים בהר הבית .כיצד .אירע בהן
פסול קודם יציאתן מן העזרה בין קודם
זריקה בין לאחר זריקה ,נשרפין בבית הדשן
הגדול שבעזרה .אירע בהל פסול אחר יציאתן
מן העזרה ,נשרפים בבית הדשן שבהר הבית,
והוא בית המקדש:

אשוֹ נִ ים חוּץ ְלחוֹ ַמת הָ עֲ ז ָָרה וְ הָ אַ חֲרוֹ נִ ים
)ו( הָ י ּו סוֹ ְב ִלין אוֹ ָתן ְּבמוֹ טוֹ ת .יָצְ א ּו הָ ִר ׁ
אשוֹ נִים ְמ ַט ּ ְמ ִאין ְּבגָ ִדים .וְ הָ אַ ֲחרוֹ נִ ים אֵ ינָן ְמ ַט ּ ְמ ִאים ְּבגָ ִדיםַ ,עד
לֹא יָצָ א ּו ,הָ ִר ׁ
ׁ ֶשיֵּצֵ א ּו .יָצְ א ּו אֵ לּ ּו וְ אֵ לּ ּו ,אֵ לּ ּו וְ אֵ לּ ּו ְמ ַט ּ ְמ ִאין ְּבגָ ִדיםַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,אֵ לּ ּו
שר ,אֵ ין הַ שּׂ וֹ ֵרף
וְ אֵ לּ ּו אֵ ינָן ְמ ַט ּ ְמ ִאין ְּבגָ ִדיםַ ,עד ׁ ֶש ֻיּ ַ ּצת הָ אוּר ְּב ֻר ָּבן .נִ ּ ַת ְך הַ ָּב ָ ׂ
ְמ ַט ּ ֵמא ְבגָ ִדים:
רע"ב ) -ו( היו סובלין אותן  -את
הנשרפים כמצותן ,היו נושאין אותן במוטות
להוציאן לבית שריפתן :הראשונים  -בני אדם
הנושאים במוט .אותן שבראש האחד יוצאים
ראשונים ,והאחרונים שבראש השני לא יצאו:
ניתך הבשר  -נגמרה שריפתן ,אין המסייע
שוב בהן מטמא בגדים .אבל מקמי הכי ,כל
המסייעין בשעת שריפה מטמאין בגדים,
דכתיב והשורף אותם יכבס בגדיו ,בשעת
שריפה .יכול המסייע לאחר שנעשו אפר

גמרא

מטמא בגדים ,תלמוד לומר אותם ,אותם
מטמא בגדים ,נעשו אפר אינו מטמא בגדים.
ופרים הנשרפים ושעירים הנשרפים עצמן אין
מטמאין אדם ובגדים שנוגעים בהם ,אלא
המתעסק בשריפתן טמא מגזירת הכתוב.
לדברי רבנן משיצאו הסובלים במוטות.
ולדברי ר' שמעון משיוצת האור ברובן .ואין
הלכה כר"ש:

– זבחים דף קי"ח ע"א ע"ב

קדשי קדשים :מנא הני מילי א"ר אושעיא דאמר קרא השמר לך פן תעלה
עולותיך בכל מקום אשר )אתה( תראה בכל מקום אשר תראה אי אתה
מעלה אבל אתה אוכל בכל מקום שאתה רואה אימא בכל מקום שאתה
רואה אי אתה מעלה אבל אתה זובח בכל מקום שתראה א"ר ינאי אמר
קרא שם תעלה ושם תעשה רבי אבדימי בר חסא אמר אמר קרא ולו תאנת
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שילה מקום שכל הרואה אותו מתאנח עליו על אכילת קדשים שלו רבי
אבהו אמר אמר קרא בן פרת יוסף בן פרת עלי עין עין שלא רצתה לזון
וליהנות מדבר שאינו שלו תזכה ותאכל כמלא עיניה רבי יוסי ברבי חנינא
אמר ורצון שוכני סנה עין שלא רצתה ליהנות מדבר שאינו שלו תזכה
ותאכל בין השנואין תנא רואה שאמרו רואה כולו ולא המפסיק בינו לבינו
אמר ליה רבי שמעון בן אליקום לר' אלעזר אסברא לך כגון בי כנישתא
דמעון אמר רב פפא רואה שאמרו לא רואה כולו אלא רואה מקצתו בעי
רב פפא עומד ורואה יושב ואינו רואה מאי בעי ר' ירמיה עומד על גבי
הנחל ורואה )יושב( בתוך הנחל ואינו רואה מאי תיקו:
רש"י על הגמרא
השמר לך  -משתבאו אל המנוחה קאי קרא:
ולו תאנת שילה  -חפשתיו ולא מצאתיו
במקרא אבל מצאתיו )ועבר( מזרחה תאנת
שילה )יהושע טז( :תאנת  -לשון תאניה ואניה
)איכה ב( שהיו מתאנחין ורואין שמשם היו
זוכרין אכילת קדשים שהיתה במקום מראיתו:
שאינו שלו  -אשת אדוניו :בן פרת יוסף -
לשון פריה ורביה מקום אכילת קדשים נתרבה
לו על ידי העין ושילה בחלקו של יוסף היתה

זוהר

כדכתיב )תהלים עח( וימאס באהל יוסף וגו'
אחר ויטש משכן שילה כתיב :ורצון  -ע"י
רצון שלא רצה ליזון ממה שאינו שלו :בין
השנואים  -שילה קדשיו נאכלין אף בגבולי
שאר שבטים ששנאוהו :אסברא לי  -הראני
דוגמא לדבר :בי כנישתא דמעון  -משם היו
רואין את שילה ולא היה דבר מפסיק :לא
רואה את כולה  -לראות משם את כולה
שילה אלא מקצת:

– ויחי דף רמ"ב ע"ב

שכר חֲמוֹ ר ָּג ֶרם רוֹ בֵ ץ וְ גו'ָ ּ .פ ַתח וְ אָ ַמר) ,תהלים כז( ְל ָדוִ ד ה'
דָּ בָ ר אַ חֵ ר יִ שּׂ ָ ָּ
יבין ִאינוּן ִמ ִ ּלין
ירא יְ ָי ָמעוֹ ז חַ יַּי ִמ ּ ִמי אֶ פְ חָ דַּ ,כ ּ ָמה ח ֲִב ִ
אוֹ ִרי וְ יִ ְׁש ִעי ִמ ּ ִמי ִא ָ
ְ
יתא ,קַ ּ ֵמי קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא.
יבין ִאינוּן דְּ ִמ ְׁש ּ ַתדְּ לֵ י ְּבאוֹ ַריְ ָ
יתאַּ ,כ ּ ָמה ח ֲִב ִ
דְּ אוֹ ַריְ ָ
יתא ,לָ א ָד ִחיל ִמ ּ ִפגְ ֵעי ַע ְל ָמא ,נ ִָטיר הוּא ְל ֵעילָ א,
דְּ כָ ל ַמאן דְּ ִא ְׁש ּ ַתדַּ ל ְּבאוֹ ַריְ ָ
יעי ְד ַע ְל ָמא,
נ ִָטיר הוּא ְל ַת ּ ָתא .וְ לָ א עוֹ ד ,אֶ ָּלא )דף רמב ע"ב( דְּ כָ ִפית ְלכָ ל ּ ְפגִ ֵ
וְ אָ ִחית לוֹ ן ְלעו ְּמקֵ י ִד ְתהוֹ ָמא ַר ָּבא:
ימין ,וְ כַ ְל ּ ֵבי
יליָא) ,לעיל קע"ב ע"א( ּ ָפ ְת ִחין ְס ִת ִ
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ב ׁ ַש ְע ּ ָתא דְּ ָעאל לֵ ְ
ימי
יהיבַ ת ְר ׁש ּו ְלחַ ָּבלָ א ,וְ כָ ל ְּבנֵי ַע ְל ָמא נַיְ ֵ
וַ ח ֲָמ ֵרי ׁ ַש ְריָין וְ ׁ ָש ָטאן ְּב ַע ְל ָמא ,וְ ִא ְתיְ ִ
ְּב ַע ְרסַ יְ יה ּו ,וְ נִ ְׁש ַמ ְתהוֹ ן דְּ צַ דִּ יקַ יָיא סָ ְל ִקין ְל ִא ְתעֲ נָגָ א ְל ֵעילָ אַּ .כד ִא ְת ַער רוּחַ
ישא ִא ְת ַער ְּב ַע ְל ָמא ,וְ ִא ְּת ָמר ְּבכַ ּ ָמה
יל ָיאִ ,א ְתעֲ רו ָּתא קַ דִּ ׁ ָ
צָ פוֹ ן ,וְ ִא ְת ּ ְפ ִליג לֵ ְ
דו ְּכ ּ ֵתי:
ַז ָּכאָ ה חוּלָ קֵ יהּ דְּ הַ הוּא ַּבר נ ָׁש ,דְּ ִאיה ּו קָ ִאים ְּבהַ ִהיא ׁ ַש ְע ּ ָתא ,וְ ִא ְׁש ְּתדָּ ל
יתאָּ ,כל ִאינוּן זִ ינִ ין ִּבי ִׁשין ,אָ ִעיל לוֹ ן
יתאֵ ּ .כיוָ ן דְּ ִאיה ּו ּ ָפ ַתח ְּבאוֹ ַריְ ָ
ְּבאוֹ ַריְ ָ
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חק לישראל – פרשת ויחי יום ה'
יה ְּבטַ ְפ ְס ֵרי דִּ ְתחוֹ ת
יה לַ חֲמוֹ ר ,וְ נ ִָחית לֵ ּ
ְּבנו ְּקבֵ י ִד ְתהוֹ ָמא ַר ָּבה ,וְ כָ ִפית לֵ ּ
ּהֲמי ִק ְס ָרא:
ַע ְפ ָרא ,דְּ זו ֵ
יה.
יתאָּ ,כפֵ ית לֵ יהּ לַ חֲמוֹ ר ,וְ נ ִָחית לֵ ּ
יה ְּבאוֹ ַריְ ָ
ְּבגִ ינֵי ָּכ ְך ,יִ שּׂ ָ שכָ ר ,דְּ ִא ְׁש ּ ַתדְּ לו ֵּת ּ
ֵמהַ הוּא גְ ַרם הַ ּ ַמעֲ לוֹ ת ,דְּ ִאיה ּו סָ ִליק ְלנִזְ קָ א ַע ְל ָמא ,וְ ׁ ַש ּוֵי ָמדוֹ ֵריהּ ּ ֵבין
ּהֲמי ְדטַ ְפ ְס ִרי ְד ַעפְ ָרא:
הַ ּ ִמ ְׁש ּ ְפ ָתיִ םֵ ּ ,בין זו ֵ
ּ ָתא ֲחזֵיַ ,מה ְּכ ִתיב .וַ יּ ְַרא ְמנוּחָ ה ִּכי טוֹ ב וְ אֶ ת הָ אָ ֶרץ ִּכי נ ֵָע ָמה וַ יֵּט ִׁש ְכמוֹ
ִל ְסבּ וֹ ל וַ יְ ִהי ְל ַמס עוֹ בֵ ד .וַ יּ ְַרא ְמנוּחָ ה ִּכי טוֹ ב ,דָּ א ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִּב ְכ ָתב .וְ אֶ ת הָ אָ ֶרץ
יתא,
לל ִמ ְס ַּבל עוּלָ א ְדאוֹ ַריְ ָ
ִּכי נ ֵָע ָמה ,דָּ א ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּב ַעל ּ ֶפה .וַ יֵּט ִׁש ְכמוֹ ִל ְסבּ וֹ ְ
ְ
ו ְּל ָד ְבקָ א ָּב ּה יוֹ ֵמי וְ לֵ ילֵ י .וַ יְ ִהי ְל ַמס עוֹ בֵ דְ ,ל ֶמהוֵ י ּ ָפלַ ח ְלקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא,
יה ,ו ְּלאַ ּ ָת ׁ ָשא גַ ְר ֵמיהּ ָּב ּה:
ו ְּל ִא ְתדַּ ְּבקָ א ֵּב ּ

הלכה – הרמב"ם הלכות תשובה פרק ג'
)ג( כל מי שניחם על המצות שעשה ותהה על הזכיות ואמר בלבו ומה הועלתי בעשייתן
הלואי לא עשיתי אותן הרי זה איבד את כולן ואין מזכירים לו שום זכות בעולם
שנאמר וצדקת הצדיק לא תצילנו ביום רשעו אין זה אלא בתוהה על הראשונות וכשם
ששוקלין זכיות אדם ועונותיו בשעת מיתתו כך בכל שנה ושנה שוקלין עונות כל אחד
ואחד מבאי העולם עם זכיותיו ביום טוב של ראש השנה מי שנמצא צדיק נחתם לחיים
ומי שנמצא רשע נחתם למיתה והבינוני תולין אותו עד יום הכפורים אם עשה תשובה
נחתם לחיים ואם לאו נחתם למיתה:
)ד( אע"פ שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב רמז יש בו כלומר עורו ישינים
משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם
אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא
יציל הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה
ומחשבתו אשר לא טובה לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו
חציו זכאי וחציו חייב וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב חטא חטא אחד הרי הכריע
את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחתה עשה מצוה אחת הרי
הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה שנאמר
וצדיק יסוד עולם זה שצדק הכריע את כל העולם לזכות והצילו ומפני ענין זה נהגו כל
בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצות מראש השנה ועד יום
הכפורים יתר מכל השנה ונהגו כולם לקום בלילה בעשרה ימים אלו ולהתפלל בבתי
כנסיות בדברי תחנונים ובכיבושין עד שיאור היום:
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חק לישראל – פרשת ויחי יום ה'
מוסר -

מספר דברים שבקדושה סי' ב'

יש לֶ חֶ ם ׁ ֶש ּ ַמ ְלאֲ כֵ י הַ ּ ׁ ָש ֵרת
א .אָ ַמר ַרב ה ּונָא סָ בָ א ְּכ ִתיב )תהלים עח( לֶ חֶ ם אַ ִּב ִירים אָ כַ ל ִא ׁ
אוֹ ְכ ִלים ִּב ְקדו ׁ ָּשה ו ִּבנְ ִקיּוּת אַ ף יִ שְׂ ָראֵ ל אוֹ ְכ ִלים ּ ֵכן ִ ּב ְקדו ׁ ָ
ּשה ו ִּבנְ ִקיּוּת דִּ ְכ ִתיב )ויקרא כ(
יתם ְקדוֹ ִׁשים אֵ לּ ּו ַמיִ ם אַ חֲרוֹ נִ ים אֲנִ י ה' ֱאלֹהֵ יכֶ ם ז ּו
אשוֹ נִ ים וִ ְהיִ ֶ
וְ ִה ְתקַ דִּ ְׁש ּ ֶתם אֵ לּ ּו ַמיִ ם ִר ׁ
ִּב ְר ַּכת הַ ּ ָמזוֹ ן וְ כָ ל הָ אוֹ כֵ ל ִּב ְקדו ׁ ָּשה וּנְ ִקיּוּת דּ וֹ ֶמה ְל ַמ ְלאֲ כֵ י הַ ּ ׁ ָש ֵרת :בַ ּ .ת ְכ ִלית הַ ְּסעו ָּדה ׁ ֶשל
לשה ִעם ִ ּב ְר ַּכת הַ ּ ָמזוֹ ן ׁ ֶשהוּא ִמצְ וָ ה ַר ָּבה ְמקו ֶּד ׁ ֶשת
אַ ְב ָרהָ ם אָ ִבינ ּו ָעלָ יו הַ ּ ׁ ָשלוֹ ם ְלזַ ּ ֵמן ִ ּב ְׁש ׁ ָ
אֵ צֶ ל הַ ּ ַמ ְלאָ ִכים וְ זֶה ּו )בראשית יח( ִּכי ַעל ּ ֵכן עֲ בַ ְר ּ ֶתם ַעל ַע ְב ְדכֶ ם ִּכי ַעל ּ ֵכן ּ ָת ִכינ ּו ִל ְסעוֹ ד
יתא הֶ ח ֱִמיר ּו ְלאוֹ ְמ ָרה ְמיוֹ ׁ ֵשב וְ יָ שִׂ ים אֶ ל ִלבּ וֹ ׁ ֶשהוּא ְמבָ ֵר ְך
אֶ ְצ ִלי :גּ ִ .ב ְר ַּכת הַ ּ ָמזוֹ ן דְּ אוֹ ַריְ ָ
ְלהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ַעל ׁ ֶש ּנ ַָתן לוֹ לֶ אֱכוֹ ל ו ְּר ָע ָדה יִ ְל ַּב ׁש ְלכַ ּוֵין ָּכ ָראוּי ִאם ַּב ַעל נֶפֶ ׁש הוּא:
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