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חק לישראל – פרשת ויחי יום ו'
בראשית פרק מט'
שלָ ל) :כז( ִ ּבנְ י ִָמין זְ אֵ ב יִ ְט ָרף
)כז( ִּבנְ י ִָמין זְ אֵ ב יִ ְט ָרף ַּבבּ ֹקֶ ר יֹאכַ ל ַעד וְ לָ ֶע ֶרב יְ חַ ֵּלק ׁ ָ
יה יִ ְת ְּבנֵי ַמ ְקדְּ ׁ ָשא
יה ִּת ְׁש ֵרי ְׁש ִכנְ ּ ָתא ו ְּבאַ חֲסַ נְ ּ ֵת ּ
שלָ ל) :כז( ִּבנְ י ִָמין ְּבאַ ְר ֵע ּ
ַּבבּ ֹקֶ ר יֹאכַ ל ַעד וְ לָ ֶע ֶרב יְ חַ ּ ֵלק ׁ ָ
ְּבצַ ְפ ָרא ו ְּבפַ נְ יָא יְ הוֹ ן ְמקָ ְר ִבין ַּכהֲ ַנ ּיָא קָ ְר ָּבנָא ו ְּב ִעדַּ ן ַר ְמ ׁ ָשא יְ הוֹ ן ְמפַ ְ ּלגִ ין מוֹ ַתר חו ְּל ְקהוֹ ן ִמ ּ ְׁשאַ ר קָ ְד ׁ ַש ּיָא:

אֲביהֶ ם וַ יְ בָ ֶר ְך
אֲשר דִּ ּ ֶבר לָ הֶ ם ִ
שר וְ זֹאת ׁ ֶ
)כח( ָּכל אֵ ֶּלה ִׁש ְבטֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
שר וְ זֹאת
ֲשר ְּכ ִב ְרכָ תוֹ ּ ֵב ַר ְך אֹ ָתם) :כח( ָּכל אֵ ֶּלה ִׁש ְבטֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
יש א ׁ ֶ
אוֹ ָתם ִא ׁ

יש א ׁ ֶ
ֲשר דִּ ּ ֶבר לָ הֶ ם אֲ ִביהֶ ם וַ יְ בָ ֶר ְך אוֹ ָתם ִא ׁ
א ֶׁ
ֲשר ְּכ ִב ְרכָ תוֹ ּ ֵב ַר ְך אֹ ָתם) :כח( ָּכל ִא ּ ֵלין ִׁש ְב ַט ּיָא
ְ
ְ
יה ָּב ֵרך י ְָתהוֹ ן:
ְדיִ שְׂ ָראֵ ל ְּת ֵרין עֲ סַ ר וְ ָדא דְּ ַמ ּ ֵליל ְלהוֹ ן אֲ בוּהוֹ ן וּבָ ִריך י ְָתהוֹ ן ְּגבַ ר דִּ י ְכ ִב ְר ְּכ ֵת ּ

)כט( וַ יְ צַ ו אוֹ ָתם וַ יֹּאמֶ ר אֲלֵ הֶ ם אֲנִ י ֶנאֱסָ ף אֶ ל ַע ּ ִמי ִקבְ ר ּו אֹ ִתי אֶ ל אֲ ב ָֹתי אֶ ל
ֹאמר אֲלֵ הֶ ם אֲנִ י ֶנאֱסָ ף אֶ ל ַע ּ ִמי
ש ֵדה עֶ ְפרוֹ ן הַ ִח ִּתי) :כט( וַ יְ צַ ו אוֹ ָתם וַ יּ ֶ
אֲשר ִּב ְ ׂ
הַ ּ ְמ ָע ָרה ׁ ֶ
ֲשר ִ ּבשְׂ ֵדה ֶע ְפרוֹ ן הַ ִח ִּתי:
ִק ְבר ּו אֹ ִתי אֶ ל אֲ ב ָֹתי אֶ ל הַ ּ ְמ ָע ָרה א ׁ ֶ

)כט( וּפַ ּ ֵקד י ְָתהוֹ ן וַ אֲ ַמר ְלהוֹ ן אֲ נָא

ִמ ְת ְּכנ ֵׁש ְל ַע ּ ִמי ְקבָ ר ּו י ִָתי ְלוַ ת אֲ בָ הָ ָתי ִּב ְמ ַע ְר ּ ָתא דִּ י בַ חֲקַ ל עֶ ְפרוֹ ן ִח ּ ָתאָ ה:

אֲשר ַעל ּ ְפנֵי ַמ ְמ ֵרא ְּבאֶ ֶרץ ְּכנ ַָען אֲ ׁ ֶשר קָ נָה
ֲשר ִּבשְׂ ֵדה הַ ּ ַמכְ ּ ֵפלָ ה ׁ ֶ
)ל( ַּב ּ ְמ ָע ָרה א ׁ ֶ
מאֵ ת ֶעפְ רֹן הַ ִח ִּתי לַ אֲחֻ זַּת קָ בֶ ר) :ל( ַּב ּ ְמ ָע ָרה אֲ ׁ ֶשר ִ ּבשְׂ ֵדה
אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת הַ שּׂ ָ ֶדה ֵ
ֲשר קָ נָה אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת הַ שּׂ ָ ֶדה ֵמאֵ ת ֶע ְפרֹן הַ ִח ִּתי
הַ ּ ַמ ְכ ּ ֵפלָ ה אֲ ׁ ֶשר ַעל ּ ְפנֵי ַמ ְמ ֵרא ְ ּבאֶ ֶרץ ְּכנ ַָען א ׁ ֶ
לַ אֲ חֻ ַּזת קָ בֶ ר) :ל( ִּב ְמ ַע ְר ּ ָתא דִּ י בַ חֲקַ ל ָּכפֶ ְל ּ ָתא דִּ י ַעל אַ ּ ֵפי ַמ ְמ ֵרא ְּבאַ ְר ָעא ִד ְכנ ַָען ִדּ י זְ בַ ן אַ ְב ָרהָ ם יָת חַ ְקלָ א
ִמן ֶע ְפרֹן ִח ּ ָתאָ ה ְלאַ חֲסָ נַת ְקבו ָּרא:

ש ָרה ִא ְׁש ּתוֹ ׁ ָש ּ ָמה קָ בְ ר ּו אֶ ת יִ צְ חָ ק וְ אֵ ת
)לא( ׁ ָש ּ ָמה ָּקבְ ר ּו אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם וְ אֵ ת ָ ׂ
ש ָרה ִא ְׁש ּתוֹ
ש ּ ָמה קָ בַ ְר ִּתי אֶ ת לֵ אָ ה) :לא( ׁ ָש ּ ָמה ָּק ְבר ּו אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם וְ אֵ ת ָ ׂ
ִרבְ קָ ה ִא ְׁש ּתוֹ וְ ׁ ָ
ׁ ָש ּ ָמה קָ ְבר ּו אֶ ת יִ צְ חָ ק וְ אֵ ת ִר ְבקָ ה ִא ְׁש ּתוֹ וְ ׁ ָש ּ ָמה קָ בַ ְר ִּתי אֶ ת לֵ אָ ה:

)לא( ּ ַת ּ ָמן ְקבָ ר ּו יָת אַ ְב ָרהָ ם

יה וְ ַת ּ ָמן ְקבָ ִרית יָת לֵ אָ ה:
יה ּ ַת ּ ָמן ְקבָ ר ּו יָת יִ צְ חָ ק וְ יָת ִר ְבקָ ה ִא ְּת ֵת ּ
ש ָרה ִא ְּת ֵת ּ
וְ יָת ָ ׂ

מאֵ ת ְ ּבנֵי חֵ ת) :לב( ִמ ְקנֵה הַ שּׂ ָ ֶדה וְ הַ ּ ְמ ָע ָרה
)לב( ִמ ְקנֵה הַ שּׂ ָ ֶדה וְ הַ ּ ְמ ָע ָרה אֲ ׁ ֶשר בּ וֹ ֵ
ֲשר בּ וֹ ֵ
א ֶׁ
יה ִמן ְּבנֵי ִח ּ ָתאָ ה:
מאֵ ת ְ ּבנֵי חֵ ת) :לב( זְ ִבינֵי חַ ְקלָ א ו ְּמ ַע ְר ּ ָתא דִּ י בֵ ּ

)לג( וַ יְ כַ ל יַעֲ קֹב ְלצַ ּוֹת אֶ ת ָּבנָיו וַ ֶיּ ֱאסֹף ַרגְ לָ יו אֶ ל הַ ּ ִמ ּ ָטה וַ ִּיגְ וַ ע וַ יֵּאָ סֶ ף אֶ ל
מיו) :לג(
ַע ּ ָמיו) :לג( וַ יְ כַ ל יַעֲ קֹב ְלצַ ּוֹת אֶ ת ָּבנָיו וַ ֶיּ ֱאסֹף ַרגְ לָ יו אֶ ל הַ ּ ִמ ּ ָטה וַ ִּיגְ וַ ע וַ יֵּאָ סֶ ף אֶ ל ַע ּ ָ
יה:
יש ְל ַע ּ ֵמ ּ
וְ ׁ ֵשיצֵ י יַעֲ קֹב ְלפַ ָּק ָדא יָת ְּבנוֹ ִהי ו ְּכנ ַׁש ַרגְ לוֹ ִהי ְל ַע ְרסָ א וְ ִא ְתנְ גִ יד וְ ִא ְת ְּכנִ ׁ

שק לוֹ ) :א( וַ ִּי ּפֹל יוֹ סֵ ף ַעל ּ ְפנֵי אָ ִביו וַ ּי ְֵב ְּך
)א( וַ ִּי ּפֹל יוֹ סֵ ף ַעל ּ ְפנֵי אָ ִביו וַ יּ ְֵב ְּך ָעלָ יו וַ ִּי ּ ׁ ַ
יה:
שק לוֹ ) :א( וּנְ פַ ל יוֹ סֵ ף ַעל אַ ּ ֵפי אָ בו ִּהי ו ְּבכָ א ַעלּ וֹ ִהי וּנְ ׁ ַשק לֵ ּ
ָעלָ יו וַ ִּי ּ ׁ ַ

)ב( וַ יְ צַ ו יוֹ סֵ ף אֶ ת עֲ בָ ָדיו אֶ ת הָ ר ְֹפ ִאים לַ ֲחנֹט אֶ ת אָ ִביו וַ יַּחַ נְ ט ּו הָ ר ְֹפ ִאים אֶ ת
ש ָראֵ ל) :ב( וַ יְ צַ ו יוֹ סֵ ף אֶ ת עֲ בָ ָדיו אֶ ת הָ ר ְֹפ ִאים לַ ֲחנֹט אֶ ת אָ ִביו וַ יַּחַ נְ ט ּו הָ ר ְֹפ ִאים אֶ ת
יִ ְ ׂ
יִ שְׂ ָראֵ ל:

)ב( וּפַ ִ ּקיד יוֹ סֵ ף יָת ַע ְבדּ וֹ ִהי יָת אַ ְסוָ ָתא ְל ֶמ ְחנַט יָת אָ בו ִּהי וְ חָ נְ ט ּו אַ ְסוָ ָתא יָת יִ שְׂ ָראֵ ל:

)ג( וַ ִּי ְמ ְלא ּו לוֹ אַ ְר ָּב ִעים יוֹ ם ִּכי ּ ֵכן יִ ְמ ְלא ּו יְ ֵמי הַ ֲחנ ִֻטים וַ ִּי ְבכּ ּו אֹ תוֹ ִמצְ ַריִ ם
ִׁש ְב ִעים יוֹ ם) :ג( וַ ִּי ְמ ְלא ּו לוֹ אַ ְר ָּב ִעים יוֹ ם ִּכי ּ ֵכן יִ ְמ ְלא ּו יְ ֵמי הַ ֲחנ ִֻטים וַ ִּי ְב ּכ ּו אֹ תוֹ ִמ ְצ ַריִ ם
ִׁש ְב ִעים יוֹ ם:
אתי חֵ ן
)ד( וַ יּ ַַעבְ ר ּו יְ ֵמי בְ ִכיתוֹ וַ יְ ַד ּ ֵבר יוֹ סֵ ף אֶ ל ּ ֵבית ּ ַפ ְרעֹה לֵ אמֹר ִאם נָא ָמצָ ִ
ְ ּב ֵעינֵיכֶ ם דַּ ְ ּבר ּו נָא ְ ּבאָ זְ נֵי פַ ְרעֹה לֵ אמֹר) :ד( וַ ּי ַַע ְבר ּו יְ ֵמי ְב ִכיתוֹ וַ יְ ַד ּ ֵבר יוֹ סֵ ף אֶ ל ּ ֵבית
יה
ית ּ
אתי חֵ ן ְ ּב ֵעינֵיכֶ ם דַּ ְ ּבר ּו נָא ְ ּבאָ זְ נֵי פַ ְרעֹה לֵ אמֹר) :ד( וַ עֲ בָ ר ּו יוֹ ֵמי ְב ִכ ֵ
ּ ַפ ְרעֹה לֵ אמֹר ִאם נָא ָמצָ ִ
יה ִמצְ ָראֵ י ׁ ַש ְב ִעין יוֹ ִמין:
ָת ּ
אֲרי ּ ֵכן ְׁש ִלימ ּו יוֹ ֵמי חֲנִ ּ ַט ּיָא ו ְּבכוֹ י ֵ
יה אַ ְר ְּב ִעין יוֹ ִמין ֵ
)ג( ו ְּׁש ִלימ ּו לֵ ּ

ימר:
קֳדם ּ ַפ ְרעֹה ְל ֵמ ָ
ימר ִאם ְּכ ַען אַ ְׁש ָּכ ִחית ַרח ֲִמין ְּב ֵעינֵיכוֹ ן ַמ ִ ּליל ּו ְכ ַען ָ
ו ַּמ ִ ּליל יוֹ סֵ ף ִעם ּ ֵבית ּ ַפ ְרעֹה ְל ֵמ ָ

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

טעון גניזה

2

חק לישראל – פרשת ויחי יום ו'
יתי ִלי ְּבאֶ ֶרץ ְּכנ ַַען
יענִ י לֵ אמֹר ִה ּנֵה אָ נ ִֹכי ֵמת ְּב ִק ְב ִרי אֲ ׁ ֶשר ָּכ ִר ִ
)ה( אָ ִבי ִה ְׁש ִּב ַ
יענִ י
ש ּ ָמה ִּת ְק ְ ּב ֵרנִ י וְ ַע ּ ָתה אֶ עֱ לֶ ה ּנָא וְ אֶ ְק ְ ּב ָרה אֶ ת אָ ִבי וְ אָ ׁשוּבָ ה) :ה( אָ ִבי ִה ְׁש ִ ּב ַ
ָׁ
יתי ִלי ְ ּבאֶ ֶרץ ְּכנ ַַען ׁ ָש ּ ָמה ִּת ְק ְּב ֵרנִ י וְ ַע ּ ָתה אֶ עֱ לֶ ה ּנָא
לֵ אמֹר ִה ּנֵה אָ נ ִֹכי ֵמת ְּב ִק ְב ִרי אֲ ׁ ֶשר ָּכ ִר ִ
ימר הָ א אֲ נָא ָמ ִאית ְּב ִק ְב ִרי דְּ אַ ְתקֵ נִ ית ִלי ְּבאַ ְר ָעא
וְ אֶ ְק ְ ּב ָרה אֶ ת אָ ִבי וְ אָ ׁשוּבָ ה) :ה( אַ ָּבא קַ יֵים ָעלַ י ְלמֵ ַ
ִד ְכנ ַַען ּ ַת ּ ָמן ִּת ְק ְּב ִר ּנָנִ י ו ְּכ ַען אֶ סַ ק ְּכ ַען וְ אֶ ְק ַּבר יָת אַ ָּבא וְ אֵ יתוּב:

ֹאמר ּ ַפ ְרעֹה עֲ לֵ ה ו ְּקבֹר אֶ ת אָ ִב ָ
ֹאמר ּ ַפ ְרעֹה עֲ לֵ ה ו ְּקבֹר
יע ָך) :ו( וַ יּ ֶ
ֲשר ִה ְׁש ִּב ֶ
יך ַּכא ׁ ֶ
)ו( וַ יּ ֶ
ָ
ָ
אֲמר ּ ַפ ְרעֹה סַ ק ו ְּקבוֹ ר יָת אָ ב ּו ְך ְּכ ָמא ְדקַ ּיֵים עֲ לָ ְך:
שר ִה ְׁש ִ ּביעֶ ך) :ו( וַ ַ
אֶ ת אָ ִביך ַּכאֲ ׁ ֶ
)ז( וַ יּ ַַעל יוֹ סֵ ף ִל ְקבּ ֹר אֶ ת אָ ִביו וַ יַּעֲ ל ּו ִא ּתוֹ ָּכל ַע ְב ֵדי פַ ְרעֹה זִ ְקנֵי בֵ יתוֹ וְ כֹל זִ ְקנֵי
אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :ז( וַ יּ ַַעל יוֹ סֵ ף ִל ְקבּ ֹר אֶ ת אָ ִביו וַ ַיּעֲ ל ּו ִא ּתוֹ ָּכל ַע ְב ֵדי פַ ְרעֹה זִ ְקנֵי בֵ יתוֹ וְ כֹל
זִ ְקנֵי אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:

יה וְ כֹל סָ בֵ י
ית ּ
יה ָּכל ַע ְב ֵדי פַ ְרעֹה סָ בֵ י בֵ ֵ
)ז( ו ְּסלֵ יק יוֹ סֵ ף ְל ִמ ְק ַּבר יָת אָ בו ִּהי ו ְּס ִליק ּו ִע ּ ֵמ ּ

אַ ְר ָעא ְד ִמצְ ָריִ ם:
)ח(

וְ כֹל ֵּבית יוֹ סֵ ף וְ אֶ חָ יו וּבֵ ית אָ ִביו ַרק ַט ּ ָפם וְ צֹאנָם ו ְּבקָ ָרם ָעזְ ב ּו ְּבאֶ ֶרץ גּ ׁ ֶשן:

)ח( וְ כֹל ּ ֵבית יוֹ סֵ ף וְ אֶ חָ יו וּבֵ ית אָ ִביו ַרק ַט ּ ָפם וְ צֹאנָם ו ְּבקָ ָרם ָעזְ ב ּו ְ ּבאֶ ֶרץ גּ ׁ ֶשן:

)ח( וְ כֹל ּ ֵבית

גשן:
יוֹ סֵ ף וַ אֲ חוֹ ִהי וּבֵ ית אָ בו ִּהי ְלחוֹ ד ַט ְפ ְלהוֹ ן וְ ָענְ הוֹ ן וְ תוֹ ֵריהוֹ ן ְׁשבָ ק ּו ְּבאַ ְר ָעא ְד ׁ ֶ

חנֶה ּ ָכבֵ ד ְמאֹ ד) :ט( וַ י ַַּעל ִע ּמוֹ ּ ַגם ֶרכֶ ב
)ט( וַ יּ ַַעל ִע ּמוֹ ַּגם ֶרכֶ ב ַּגם ּ ָפ ָר ִׁשים וַ יְ ִהי הַ ּ ַמ ֲ
יתא סַ ִּגיאָ ה
יה אַ ף ְר ִת ִּכין אַ ף ּ ָפ ָר ִׁשין וַ הֲוָ ה ַמ ְׁש ִר ָ
חנֶה ָּכבֵ ד ְמאֹ ד) :ט( ו ְּס ִליק ּו ִע ּ ֵמ ּ
ּ ַגם ּ ָפ ָר ִׁשים וַ יְ ִהי הַ ּ ַמ ֲ
לַ ח ֲָדא:

)י( וַ ָיּבֹא ּו ַעד גּ ֶֹרן הָ אָ ָטד אֲ ׁ ֶשר ְּב ֵעבֶ ר הַ יּ ְַרדֵּ ן וַ ִּי ְס ּ ְפד ּו ׁ ָשם ִמ ְס ּ ֵפד ָּגדוֹ ל וְ כָ בֵ ד ְמאֹ ד
ֲשר ְ ּב ֵעבֶ ר הַ יּ ְַרדֵּ ן וַ ִּי ְס ּ ְפד ּו
ָמים) :י( וַ ָיּבֹא ּו ַעד גּ ֶֹרן הָ אָ ָטד א ׁ ֶ
וַ יּ ַַעשׂ ְלאָ ִביו אֵ בֶ ל ִׁשבְ ַעת י ִ
ָמים) :י( וַ אֲתוֹ ַעד ּ ֵבית ִא ְד ֵרי ְדאָ ָטד דִּ י
ׁ ָשם ִמ ְס ּ ֵפד ּ ָגדוֹ ל וְ כָ בֵ ד ְמאֹ ד וַ ּי ַַעשׂ ְלאָ ִביו אֵ בֶ ל ִׁש ְב ַעת י ִ
ְּב ִע ְב ָרא ְדי ְַר ְדנָא ו ְּספָ ד ּו ַת ּ ָמן ִמ ְס ּ ֵפד ַרב וְ ַת ִ ּקיף לַ ח ֲָדא וְ ַעבַ ד לַ אֲ בו ִּהי אֶ ְבלָ א ׁ ַש ְב ָעא יוֹ ִמין:

ֹאמר ּו אֵ בֶ ל ָּכבֵ ד זֶה
)יא( וַ יּ ְַרא יוֹ ׁ ֵשב הָ אָ ֶרץ הַ ְּכנַעֲ נִ י אֶ ת הָ אֵ בֶ ל ְּבגֹ ֶרן הָ אָ טָ ד וַ יּ ְ
שר ְ ּב ֵעבֶ ר הַ יּ ְַרדֵּ ן) :יא( וַ יּ ְַרא יוֹ ׁ ֵשב
ְל ִמצְ ָריִ ם ַעל ּ ֵכן קָ ָרא ְׁש ָמהּ אָ בֵ ל ִמצְ ַריִ ם אֲ ׁ ֶ
ֹאמר ּו אֵ בֶ ל ָּכבֵ ד זֶה ְל ִמצְ ָריִ ם ַעל ּ ֵכן קָ ָרא ְׁש ָמ ּה
הָ אָ ֶרץ ַה ְּכנַעֲ נִ י אֶ ת ָהאֵ בֶ ל ְ ּבג ֶֹרן הָ אָ ָטד וַ יּ ְ
ָתב אַ ְר ָעא ְכנַעֲ נָאָ ה יָת אֶ ְבלָ א ְּבבֵ ית ִא ְד ֵרי ְדאָ ָטד וַ אֲ ָמר ּו
שר ְּב ֵעבֶ ר הַ ַּי ְרדֵּ ן) :יא( וַ ֲחזָא י ֵ
אָ בֵ ל ִמצְ ַריִ ם ֲא ׁ ֶ
אָ בֵ ל ּ ַת ִּקיף דֵּ ין ְל ִמצְ ָראֵ י ַעל ּ ֵכן ְק ָרא ְׁש ַמ ּה אָ בֵ ל ִמצְ ַריִ ם דִּ י ְּב ִע ְב ָרא ְדי ְַרדְּ נָא:

שר צִ ָ ּום) :יב( וַ יַּעֲ שׂ ּו בָ נָיו לוֹ ּ ֵכן ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִצ ָ ּום:
)יב( וַ יַּעֲ שׂ ּו בָ נָיו לוֹ ּ ֵכן ַּכ ֲא ׁ ֶ

)יב( וַ עֲ בָ ד ּו ְבנוֹ ִהי

יה ּ ֵכן ְּכ ָמא ִדי פַ ֵּק ִדנּ וּן:
לֵ ּ

ֲשר
ש ֵדה הַ ּ ַמ ְכ ּ ֵפלָ ה א ׁ ֶ
)יג( וַ ִּישְׂ א ּו אֹ תוֹ בָ נָיו אַ ְרצָ ה ְּכנ ַַען וַ ִּי ְק ְּבר ּו אֹ תוֹ ִּב ְמ ָע ַרת ְ ׂ
מ ֵרא) :יג(
קָ נָה אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת הַ שּׂ ָ ֶדה לַ אֲחֻ זַּת קֶ בֶ ר ֵמאֵ ת ֶעפְ רֹן הַ ִח ִּתי ַעל ּ ְפנֵי ַמ ְ
וַ ִּישְׂ א ּו אֹ תוֹ בָ נָיו אַ ְרצָ ה ְּכנ ַַען וַ ִּי ְק ְ ּבר ּו אֹ תוֹ ִ ּב ְמ ָע ַרת שְׂ ֵדה הַ ּ ַמ ְכ ּ ֵפלָ ה ֲא ׁ ֶשר קָ נָה אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת
יה ְּבנוֹ ִהי ְלאַ ְר ָעא ִד ְכנ ַַען ו ְּקבָ ר ּו
ָת ּ
מאֵ ת ֶע ְפרֹן הַ ִח ִּתי ַעל ּ ְפנֵי ַמ ְמ ֵרא) :יג( וּנְ ָטל ּו י ֵ
הַ שּׂ ָ ֶדה לַ אֲ חֻ ַּזת קֶ בֶ ר ֵ
יה ִּב ְמ ָע ַרת חֲקַ ל ָּכפֶ ְל ּ ָתא דִּ י זְ בַ ן אַ ְב ָרהָ ם יָת חַ ְקלָ א ְלאַ חֲסָ נַת ְקבו ָּרא ִמן ֶע ְפרֹן ִח ּ ָתאָ ה ַעל אַ ּ ֵפי ַמ ְמ ֵרא:
ָת ּ
י ֵ

ָשב יוֹ סֵ ף ִמצְ ַריְ ָמה הוּא וְ אֶ חָ יו וְ כָ ל הָ ע ִֹלים ִא ּתוֹ ִל ְקבּ ֹר אֶ ת אָ ִביו אַ ח ֲֵרי
)יד( וַ יּ ׁ ָ
ָשב יוֹ סֵ ף ִמצְ ַריְ ָמה הוּא וְ אֶ חָ יו וְ כָ ל הָ ע ִֹלים ִא ּתוֹ ִל ְקבּ ֹר אֶ ת אָ ִביו
קָ ְברוֹ אֶ ת אָ ִביו) :יד( וַ יּ ׁ ָ
אַ ח ֲֵרי קָ ְברוֹ אֶ ת אָ ִביו:

יה ְל ִמ ְק ַּבר יָת אָ בו ִּהי ָּב ַתר
)יד( וְ ַתב יוֹ סֵ ף ְל ִמ ְצ ַריִ ם הוּא וַ אֲ חוֹ ִהי וְ כָ ל דִּ ְס ִליק ּו ִע ּ ֵמ ּ

דִּ ְקבַ ר יָת אָ בו ִּהי:

ֹאמר ּו ל ּו יִ ְ ׂש ְט ֵמנ ּו יוֹ סֵ ף וְ הָ ׁ ֵשב י ִָׁשיב לָ נ ּו
)טו( וַ ִּי ְרא ּו אֲ חֵ י יוֹ סֵ ף ִּכי ֵמת אֲ ִביהֶ ם וַ יּ ְ
ֹאמר ּו ל ּו
ֲשר ּ ָג ַמ ְלנ ּו אֹ תוֹ ) :טו( וַ ִּי ְרא ּו אֲחֵ י יוֹ סֵ ף ִּכי ֵמת אֲ ִביהֶ ם וַ יּ ְ
אֵ ת ָּכל הָ ָר ָעה א ׁ ֶ
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חק לישראל – פרשת ויחי יום ו'
אֲרי ִמית
ֲשר ּ ָג ַמ ְלנ ּו אֹ תוֹ ) :טו( וַ חֲזוֹ אֲ חֵ י יוֹ סֵ ף ֵ
יִ שְׂ ְטמֵ נ ּו יוֹ סֵ ף וְ הָ ׁ ֵשב י ִָׁשיב לָ נ ּו אֵ ת ָּכל הָ ָר ָעה א ׁ ֶ
יה:
ָת ּ
יש ָתא דִּ י גְ ַמ ְלנָא י ֵ
ָתיב לָ נָא יָת ָּכל ִּב ְׁ
אֲמר ּו דִּ ְל ָמא יִ ּ ַטר לָ נָא ְדבָ ב ּו יוֹ סֵ ף וַ אֲ ָתבָ א י ֵ
אֲ בוּהוֹ ן וַ ָ

)טז( וַ יְ צַ ּו ּו אֶ ל יוֹ סֵ ף לֵ אמֹר אָ ִב ָ
יך צִ ָ ּוה ִלפְ נֵי מוֹ תוֹ לֵ אמֹר) :טז( וַ יְ צַ ּו ּו אֶ ל יוֹ סֵ ף לֵ אמֹר
אָ ִב ָ
ימר:
יה ְל ֵמ ָ
קֳדם מוֹ ֵת ּ
ימר אָ בו ְּך ּ ַפ ּ ֵקד ָ
יך צִ ָ ּוה ִל ְפנֵי מוֹ תוֹ לֵ אמֹר) :טז( וּפַ ִ ּקיד ּו ְלוַ ת יוֹ סֵ ף ְל ֵמ ָ
אמר ּו ְליוֹ סֵ ף אָ ּנָא ָ ׂשא ָנא ּ ֶפ ׁ ַשע אַ חֶ ָ
אתם ִּכי ָר ָעה גְ ָמלו ָּך וְ ַע ּ ָתה
יך וְ חַ ּ ָט ָ
)יז( כּ ֹה תֹ ְ
ָ
אמר ּו ְליוֹ סֵ ף
אלֹהֵ י אָ ִביך וַ יּ ְֵב ְּך יוֹ סֵ ף ְ ּב ַד ְ ּב ָרם אֵ לָ יו) :יז( כּ ֹה תֹ ְ
ָ ׂשא נָא ְלפֶ ׁ ַשע ַעבְ ֵדי ֱ

שא נָא ְלפֶ ׁ ַשע ַע ְב ֵדי ֱאלֹהֵ י אָ ִב ָ
אָ ּנָא ָ ׂשא נָא ּ ֶפ ׁ ַשע אַ חֶ ָ
יך
אתם ִּכי ָר ָעה גְ ָמלו ָּך וְ ַע ּ ָתה ָ ׂ
יך וְ חַ ּ ָט ָ
ימרוּן ְליוֹ סֵ ף ְּבבָ ע ּו ְׁשבוֹ ק ְּכ ַען ְלחוֹ בָ א אַ חָ ְ
יש ָתא
אֲרי ִב ְׁ
יך וְ לַ ח ֲָטאֵ הוֹ ן ֵ
וַ ּי ְֵב ְּך יוֹ סֵ ף ְּב ַד ְ ּב ָרם אֵ לָ יו) :יז( ְּכ ֵדין ּ ֵת ְ
יה:
גְ ָמלו ְּך ו ְּכ ַען ְׁשבוֹ ק ְּכ ַען ְלחוֹ בָ א ַע ְב ֵדי אֱלָ הָ א ְדאָ בו ְּך ו ְּבכָ א יוֹ סֵ ף ְּב ַמ ָּללו ְּתהוֹ ן ִע ּ ֵמ ּ

)יח( וַ יּ ְֵלכ ּו ַּגם אֶ חָ יו וַ ִּי ּ ְפל ּו ְלפָ נָיו וַ יּ ְ
ֹאמר ּו ִה ּ ֶנ ּנ ּו ְל ָך לַ עֲ בָ ִדים) :יח( וַ יּ ְֵלכ ּו ּ ַגם אֶ חָ יו
קֳדמוֹ ִהי וַ אֲ ָמר ּו הָ א אֲ נ ְַחנָא לָ ךְ
ֹאמר ּו ִה ּנֶנּ ּו ְל ָך לַ עֲ בָ ִדים) :יח( וַ אֲ זָל ּו אַ ף אֲ חוֹ ִהי וּנְ פָ ל ּו ָ
וַ ִּי ּ ְפל ּו ְלפָ נָיו וַ יּ ְ
ְל ַע ְבדִּ ין:

ירא ּו ִּכי ַ
ֹאמר אֲלֵ הֶ ם יוֹ סֵ ף אַ ל ִּת ָ
)יט( וַ יּ ֶ
ֹאמר אֲלֵ הֶ ם יוֹ סֵ ף
הֲתחַ ת אֱ ל ִֹהים אָ נִ י) :יט( וַ יּ ֶ
אֲרי דַּ חֲלָ א ַדיְ ָי אֲ נָא:
אֲמר ְלהוֹ ן יוֹ סֵ ף לָ א ִתדַּ חֲלוּן ֵ
אל ִֹהים אָ נִ י) :יט( וַ ַ
ירא ּו ִּכי הֲ ַתחַ ת ֱ
אַ ל ִּת ָ
ֲשבָ ּה ְלטֹבָ ה ְל ַמ ַען עֲ שׂ ה ַּכיּוֹ ם הַ זֶּה
ֲש ְב ּ ֶתם ָעלַ י ָר ָעה ֱאל ִֹהים ח ׁ ָ
)כ( וְ אַ ּ ֶתם ח ׁ ַ
ְלהַ ֲ
ֲשבָ ּה ְלטֹבָ ה ְל ַמ ַען עֲ שׂ ה ַּכיּוֹ ם
ֲש ְב ּ ֶתם ָעלַ י ָר ָעה אֱ ל ִֹהים ח ׁ ָ
חיֹת ַעם ָרב) :כ( וְ אַ ּ ֶתם ח ׁ ַ
הַ זֶּה ְלהַ ֲחיֹת ַעם ָרב:

ישא ִמן קֳ ָדם יְ ָי ִא ְתחַ ּ ְׁשבַ ת ְל ָטבָ א ְּב ִדיל ְל ּ ֶמ ְע ַּבד ְּכיוֹ ָמא
ֲש ְב ּתוּן עֲ לַ י ִּב ׁ ָ
)כ( וְ אַ ּתוּן ח ׁ ַ

הָ ֵדין ְלקַ ּי ָָמא ַעם סַ ִּגי:

ירא ּו אָ נ ִֹכי אֲכַ ְל ּ ֵכל אֶ ְתכֶ ם וְ אֶ ת טַ ּ ְפכֶ ם וַ יְ נַחֵ ם אוֹ ָתם וַ יְ ַד ּ ֵבר ַעל
)כא( וְ ַע ּ ָתה אַ ל ִּת ָ
ירא ּו אָ נ ִֹכי ֲאכַ ְל ּ ֵכל אֶ ְתכֶ ם וְ אֶ ת ַט ּ ְפכֶ ם וַ יְ נַחֵ ם אוֹ ָתם וַ יְ ַד ּ ֵבר ַעל ִל ָּבם:
ִל ָּבם) :כא( וְ ַע ּ ָתה אַ ל ִּת ָ
)כא( ו ְּכ ַען לָ א ִתדַּ חֲלוּן אֲ נָא אֵ זוּן י ְָתכוֹ ן וְ יָת ַט ְפ ְלכוֹ ן וְ נַחֵ ם י ְָתהוֹ ן ו ַּמ ֵּלל ּ ַתנְ חו ִּמין ַעל ִל ְּבהוֹ ן:

שר ׁ ָ
ֵשב יוֹ סֵ ף ְּב ִמצְ ַריִ ם הוּא וּבֵ ית אָ ִביו וַ יְ ִחי יוֹ סֵ ף ֵמאָ ה וָ עֶ ֶ ׂ
)כב( וַ יּ ׁ ֶ
ֵשב
שנִ ים) :כב( וַ יּ ׁ ֶ
יתיב יוֹ סֵ ף ְּב ִמצְ ַריִ ם הוּא וּבֵ ית
שנִ ים) :כב( וִ ֵ
יוֹ סֵ ף ְ ּב ִמצְ ַריִ ם הוּא וּבֵ ית אָ ִביו וַ יְ ִחי יוֹ סֵ ף ֵמאָ ה וָ ֶע ֶ ׂשר ׁ ָ
אָ בו ִּהי וַ ֲחיָא יוֹ סֵ ף ְמאָ ה וַ עֲ סַ ר ְׁשנִ ין:

ַשה י ְ ֻּלד ּו ַעל ִּב ְר ּ ֵכי
)כג( וַ יּ ְַרא יוֹ סֵ ף ְלאֶ פְ ַריִ ם ְּב ֵני ִׁש ֵּל ִׁשים ַּגם ְּבנֵי ָמ ִכיר ּ ֶבן ְמנ ּ ׁ ֶ
ַשה י ְ ֻּלד ּו ַעל ִ ּב ְר ּ ֵכי יוֹ סֵ ף:
יוֹ סֵ ף) :כג( וַ ַּי ְרא יוֹ סֵ ף ְלאֶ ְפ ַריִ ם ְ ּבנֵי ִׁש ּ ֵל ִׁשים ּ ַגם ְ ּבנֵי ָמ ִכיר ּ ֶבן ְמנ ּ ׁ ֶ
ַשה ִא ְתיְ ִליד ּו וְ ַר ִּבי יוֹ סֵ ף:
ית ִאין אַ ף ְּבנֵי ָמ ִכיר ַּבר ְמנ ּ ׁ ֶ
)כג( וַ ֲחזָא יוֹ סֵ ף ְלאֶ ְפ ַריִ ם ְּבנִ ין ְּת ִל ָ

ֹאמר יוֹ סֵ ף אֶ ל אֶ חָ יו אָ נ ִֹכי ֵמת וֵ אל ִֹהים ּ ָפקֹד יִ ְפקֹד אֶ ְתכֶ ם וְ הֶ עֱ לָ ה אֶ ְתכֶ ם
)כד( וַ יּ ֶ
ֹאמר
נִש ַּבע ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִ צְ חָ ק ו ְּליַעֲ קֹב) :כד( וַ יּ ֶ
אֲשר ְׁ
ִמן הָ אָ ֶרץ הַ זֹּאת אֶ ל הָ אָ ֶרץ ׁ ֶ
יוֹ סֵ ף אֶ ל אֶ חָ יו אָ נ ִֹכי ֵמת וֵאל ִֹהים ּ ָפקֹד יִ ְפקֹד אֶ ְתכֶ ם וְ הֶ עֱ לָ ה אֶ ְתכֶ ם ִמן ָהאָ ֶרץ הַ זֹּאת אֶ ל
אֲמר יוֹ סֵ ף לַ אֲ חוֹ ִהי אֲ נָא ָמ ִאית וַ י ָי ִמ ְד ַּכר ְדּ ִכיר
שר נִ ְׁש ַּבע ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִ צְ חָ ק ו ְּליַעֲ קֹב) :כד( וַ ַ
הָ אָ ֶרץ ֲא ׁ ֶ
י ְָתכוֹ ן וְ יִ ּ ַסק י ְָתכוֹ ן ִמן אַ ְר ָעא הָ ָדא ְלאַ ְר ָעא דִּ י קַ ִּים ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִ צְ חָ ק ו ְּליַעֲ קֹב:

ש ָראֵ ל לֵ אמֹר ּ ָפקֹד יִ ְפקֹד אֱ ל ִֹהים אֶ ְתכֶ ם וְ הַ עֲ ִל ֶתם
)כה( וַ יּ ְַׁש ַּבע יוֹ סֵ ף אֶ ת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ֹתי ִמזֶּה) :כה( וַ ַּי ְׁש ַּבע יוֹ סֵ ף אֶ ת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר ּ ָפקֹד יִ ְפקֹד ֱאל ִֹהים אֶ ְתכֶ ם
אֶ ת ַעצְ מ ַ
וְ הַ עֲ ִל ֶתם אֶ ת ַעצְ מ ַֹתי ִמזֶּה:

ימר ִמ ְד ַּכר דְּ ִכיר יְ ָי י ְָתכוֹ ן וְ ַת ְּסקוּן יָת
)כה( וְ אוֹ ֵמי יוֹ סֵ ף יָת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ֵמ ָ

ּ ַג ְר ַמי ִמ ָּכא:
)כו(

ישם ָּבאָ רוֹ ן ְּב ִמצְ ָריִ ם:
שר ׁ ָשנִ ים וַ יַּחַ נְ ט ּו אֹ תוֹ וַ ִּי ֶׂ
וַ יּ ָָמת יוֹ סֵ ף ֶּבן ֵמאָ ה וָ ֶע ֶ ׂ

ישם ָּבאָ רוֹ ן ְ ּב ִמצְ ָריִ ם:
וַ ָּי ָמת יוֹ סֵ ף ּ ֶבן ֵמאָ ה וָ ֶע ֶ ׂשר ׁ ָשנִ ים וַ ַיּחַ נְ ט ּו אֹ תוֹ וַ ִּי ֶׂ

)כו(

)כו( ו ִּמית יוֹ סֵ ף ַּבר ְמאָ ה

יה וְ ָ ׂשמו ִּהי ְבאָ רוֹ נָא ְּב ִמצְ ָריִ ם:
ָת ּ
וַ עֲ סַ ר ְׁשנִ ין וַ ֲחנָט ּו י ֵ
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חק לישראל – פרשת ויחי יום ו'
רש"י
)כז( בנימין זאב יטרף  -זאב הוא אשר יטרף
נבא על שיהיו עתידין להיות חטפנין )שופטים
כא( וחטפתם לכם איש אשתו בפלגש בגבעה
ונבא על שאול שיהיה נוצח באויביו סביב
שנאמר )ש"א יד( ושאול לכד המלוכה וילחם
במואב ובאדום וגו' ובכל אשר יפנה ירשיע:
בבקר יאכל עד  -לשון ביזה ושלל המתורגם
עדאה .ועוד יש לו דומה בלשון עברית
)ישעיה לג( אז חולק עד שלל ועל שאול הוא
אומר שעמד בתחלת בוקרן )ס"א פריחתן(
וזריחתן של ישראל :ולערב יחלק שלל  -אף
משתשקע שמשן של ישראל ע"י נבוכדנצר
שיגלם לבבל :יחלק שלל  -מרדכי ואסתר
שהם מבנימין יחלקו את שלל המן שנאמר
הנה בית המן נתתי לאסתר .ואונקלוס תרגם
על שלל הכהנים בקדשי המקדש:
)כח( וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך
אותם  -והלא יש מהם שלא ברכם אלא
קנטרן אלא כך פירושו וזאת אשר דבר להם
אביהם מה שנא' בענין .יכול שלא ברך
לראובן שמעון ולוי ת"ל ויברך אותם כולם
במשמע :איש אשר כברכתו  -ברכה העתידה
לבא על כל אחד ואחד :ברך אותם  -לא היה
לו לומר אלא איש אשר כברכתו ברך אותו
מה ת"ל ברך אותם לפי שנתן ליהודה גבורת
ארי ולבנימין חטיפתו של זאב ולנפתלי קלותו
של איל יכול שלא כללן כולם בכל הברכות
ת"ל ברך אותם:
)כט( נאסף אל עמי  -על שם שמכניסין
הנפשות אל מקום גניזתן שיש אסיפה בלשון
עברי שהיא לשון הכנסה כגון )שופטים יט(
ואין איש מאסף אותם הביתה )דברים ב(
ואספתו אל תוך ביתך )ויקרא כג( באספכם
את תבואת הארץ הכנסתם לבית מפני
הגשמים .באספכם את מעשיכם .וכל אסיפה
האמורה במיתה אף היא לשון הכנסה :אל
אבותי  -עם אבותי:
)לג( ויאסף רגליו  -הכניס רגליו :ויגוע
ויאסף  -ומיתה לא נאמרה בו ואמרו רז"ל
יעקב אבינו לא מת )תענית ה(:

)ב( לחנט את אביו  -ענין מרקחת בשמים
הוא:
)ג( וימלאו לו  -השלימו לו ימי חניטתו עד
שמלאו לו ארבעים יום :ויבכו אותו וגו' -
ארבעים לחניטה ושלשים לבכיה לפי שבאה
להם ברכה לרגלו שכלה הרעב והיו מי נילוס
מתברכין:
)ה( אשר כריתי לי  -כפשוטו כמו )שמות כא(
כי יכרה איש .ומדרשו עוד מתיישב על הלשון
כמו אשר קניתי .אר"ע כשהלכתי לכרכי הים
היו קורין למכירה כירה )ב"ר( ועוד מדרשו
לשון כרי דגור שנטל יעקב כל כסף וזהב
שהביא מבית לבן ועשה אותו כרי ואמר לעשו
טול זה בשביל חלקך במערה:
)ו( כאשר השביעך  -ואם לא בשביל השבועה
לא הייתי מניחך אבל ירא לומר עבור על
השבועה שלא יאמר א"כ אעבור על השבועה
שנשבעתי לך שלא אגלה על לה"ק שאני מכיר
עודף על שבעים לשון ואתה אינך מכיר בו
כדאיתא במס' סוטה )דף לו(:
)י( גרן האטד  -מוקף אטדין היה .ור"ד
)סוטה יג( על שם המאורע שבאו כל מלכי
כנען ונשיאי ישמעאל למלחמה וכיון שראו
כתרו של יוסף תלוי בארונו של יעקב עמדו
כולן ותלו בו כתריהם והקיפוהו כתרים כגורן
המוקף סייג של קוצים:
)יב( כאשר צום  -מהו אשר צום:
)יג( וישאו אתו בניו  -ולא בני בניו שכך צום
אל ישאו מטתי לא איש מצרי ולא אחד
מבניכם שהם מבנות כנען אלא אתם )ב"ר(
וקבע להם מקום ג' למזרח וכן לד' רוחות
וכסדרן למסע מחנה של דגלים נקבעו כאן.
לוי לא ישא שהוא עתיד לשאת את הארון
ויוסף לא ישא שהוא מלך .מנשה ואפרים יהיו
תחתיהם וזהו איש על דגלו באותות באות
שמסר להם אביהם לישא מטתו:
)יד( הוא ואחיו וכל העולים אתו  -בחזרתן
כאן הקדים אחיו למצרים העולים אתו
ובהליכתן הקדים מצרים לאחיו שנאמר ויעלו
אתו כל עבדי פרעה וגו' ואח"כ כל בית יוסף
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ואחיו אלא לפי שראו הכבוד שעשו מלכי
כנען שתלו כתריהם בארונו של יעקב נהגו
בהם כבוד:
)טו( ויראו אחי יוסף כי מת אביהם  -מהו
ויראו הכירו במיתתו אצל יוסף שהיו רגילים
לסעוד על שולחנו של יוסף והיה מקרבן
בשביל כבוד אביו ומשמת יעקב לא קרבן
)ב"ר( :לו ישטמנו  -שמא ישטמנו לו מתחלק
לענינים הרבה יש לו משמש בלשון בקשה
ולשון הלואי כגון לו יהי כדבריך לו שמעני ולו
הואלנו לו מתנו ויש לו משמש בלשון אם
ואולי כגון לו חכמו לו הקשבת למצותי ולו
אנכי שוקל על כפי ויש לו משמש בלשון שמא
לו ישטמנו ואין לו עוד דומה במקרא והוא
לשון אולי כמו אולי לא תלך האשה אחרי
לשון שמא הוא ויש אולי לשון בקשה כגון אולי
יראה ה' בעניי אולי ישיב ה' אותי הרי הוא
כמו לו יהי כדבריך ויש אולי לשון אם אולי
יש חמשים צדיקים:
)טז( ויצוו אל יוסף  -כמו ויצום אל בני
ישראל צוה למשה ולאהרן להיות שלוחים אל
בני ישראל אף זה ויצוו אל שלוחם להיות

נביא

שליח אל יוסף לומר לו כן .ואת מי צוו את
בני בלהה שהיו רגילין אצלו שנא' והוא נער
את בני בלהה :אביך צוה ) -ב"ר יבמות סה(
שינו בדבר מפני השלום כי לא צוה יעקב כן
שלא נחשד יוסף בעיניו:
)יז( שא נא לפשע עבדי אלהי אביך  -אם
אביך מת אלהיו קיים והם עבדיו:
)יח( וילכו גם אחיו  -מוסף על השליחות:
)יט( כי התחת אלהים אני  -שמא במקומו
אני בתמיה אם הייתי רוצה להרע לכם כלום
אני יכול והלא אתם כולכם חשבתם עלי רעה
והקב"ה חשבה לטובה והיאך אני לבדי יכול
להרע לכם:
)כא( וידבר על לבם  -דברים המתקבלים על
הלב עד שלא ירדתם לכאן היו מרננים עלי
שאני עבד ועל ידיכם נודע שאני בן חורין
ואני הורג אתכם מה הבריות אומרות כת של
בחורים ראה ונשתבח בהן ואמר אחי הם
ולבסוף הרג אותם יש לך אח שהורג את אחיו
ד"א עשרה נרות לא יכלו לכבות נר אחד וכו':
)כג( על ברכי יוסף  -כתרגומו גדלן בין
ברכיו:

– מלכים א' ב' א'-יב''

)א( וַ ִּי ְק ְרב ּו יְ ֵמי ָדוִ ד לָ מוּת וַ יְ צַ ו אֶ ת ְׁשלֹמֹה ְבנוֹ לֵ אמֹר) :ב( אָ נ ִֹכי הֹלֵ ְך ְּב ֶד ֶר ְך ָּכל
הוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
יך לָ לֶ כֶ ת
יש) :ג( וְ ׁ ָש ַמ ְר ּ ָת אֶ ת ִמ ְׁש ֶמ ֶרת יְ ֹ
ית ְל ִא ׁ
הָ אָ ֶרץ וְ חָ ז ְַק ּ ָת וְ הָ יִ ָ
ֹשה ְל ַמ ַען
ִּב ְד ָרכָ יו ִל ְׁשמֹר חֻ קּ ָֹתיו ִמצְ וֹ ָתיו ו ִּמ ְׁש ּ ָפ ָטיו וְ ֵע ְדוֹ ָתיו ַּכ ָּכתוּב ְּבתוֹ ַרת מ ׁ ֶ
הוָ ה
ֲשר ִּתפְ נֶה ׁ ָשם) :ד( ְל ַמ ַען י ִָקים יְ ֹ
ּ ַתשְׂ ִּכיל אֵ ת ָּכל אֲ ׁ ֶשר ּ ַתעֲ ֶ ׂשה וְ אֵ ת ָּכל א ׁ ֶ
ָ
אֲשר דִּ ּ ֶבר ָעלַ י לֵ אמֹר ִאם יִ ְׁש ְמר ּו בָ נֶיך אֶ ת דַּ ְר ָּכם לָ לֶ כֶ ת ְלפָ נַי
ֶׁ
אֶ ת דְּ בָ רוֹ
ָ
יש ֵמ ַעל ִּכ ּ ֵסא יִ שְׂ ָראֵ ל:
אֱמת ְּבכָ ל ְלבָ בָ ם ו ְּבכָ ל נַפְ ׁ ָשם לֵ אמֹר לֹא יִ ָּכ ֵרת ְלך ִא ׁ
ּ ֶב ֶ
שה ִלי יוֹ אָ ב ּ ֶבן צְ ר ּויָה אֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂשה ִל ְׁשנֵי ָ ׂש ֵרי
)ה( וְ גַ ם אַ ּ ָתה י ַָד ְע ּ ָת אֵ ת אֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
ָ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) :ו(
ְּב ׁ ָשלֹם וַ ִּי ּ ֵתן דְּ ֵמי ִמ ְלחָ ָמה ַּבחֲגֹ ָרתוֹ אֲ ׁ ֶשר ְּב ָמ ְתנָיו ו ְּבנַעֲ לוֹ אֲ ׁ ֶשר ְּ
ית ְּכחָ ְכ ָמ ֶת ָך וְ לֹא תוֹ ֵרד ֵ ׂשיבָ תוֹ ְּב ׁ ָשלֹם ְׁשאֹ ל) :ז( וְ ִל ְבנֵי בַ ְרזִ ַּלי הַ ִּג ְל ָע ִדי
וְ ָע ִ ׂש ָ
ָ
ּ ַתעֲ ֶ ׂשה חֶ סֶ ד וְ הָ י ּו ְּבאֹ ְכלֵ י ׁ ֻש ְלחָ נֶך ִּכי כֵ ן קָ ְרב ּו אֵ לַ י ְּבבָ ְר ִחי ִמ ּ ְפנֵי אַ ְב ׁ ָשלוֹ ם
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חק לישראל – פרשת ויחי יום ו'
אָ ִח ָ
יך) :ח( וְ ִה ּנֵה ִע ּ ְמ ָך ִׁש ְמ ִעי בֶ ן ּ ֵג ָרא בֶ ן הַ יְ ִמינִ י ִמ ַּבחֻ ִרים וְ הוּא ִק ְללַ נִ י ְקלָ לָ ה
אתי הַ יּ ְַרדֵּ ן וָ אֶ ּ ׁ ָשבַ ע לוֹ בַ ידֹוָ ד לֵ אמֹר
נִ ְמ ֶרצֶ ת ְּביוֹ ם לֶ ְכ ִּתי ַמ ֲחנָיִ ם וְ הוּא י ַָרד ִל ְק ָר ִ
אֲשר
יש חָ כָ ם אָ ּ ָתה וְ י ַָד ְע ּ ָת אֵ ת ׁ ֶ
ית ָך ֶּבחָ ֶרב) :ט( וְ ַע ּ ָתה אַ ל ְּתנ ּ ֵַקה ּו ִּכי ִא ׁ
אֲמ ְ
ִאם ִ
ּ ַתעֲ ֶ ׂשה לּ וֹ וְ הוֹ ַר ְד ּ ָת אֶ ת ֵׂשיבָ תוֹ ְּב ָדם ְׁשאוֹ ל) :י( וַ ִּי ְׁש ַּכב דָּ וִ ד ִעם אֲ ב ָֹתיו וַ ִּי ָּקבֵ ר
אֲשר ָמלַ ְך דָּ וִ ד ַעל יִ שְׂ ָראֵ ל אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָה ְּבחֶ בְ רוֹ ן ָמלַ ְך
ְּב ִעיר דָּ וִ ד) :יא( וְ הַ יּ ִָמים ׁ ֶ
ְ
ָשב ַעל ִּכ ּ ֵסא
ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים ו ִּבירו ׁ ָּשלַ ם ָמלַ ך ְׁשל ִֹׁשים וְ ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים) :יב( ו ְּׁשלֹמֹה י ׁ ַ
דָּ וִ ד אָ ִביו וַ ִּתכּ ֹן ַמ ְלכֻ תוֹ ְמאֹ ד:

משנה

 -פרה פרק ב'

יעזֶר אוֹ ֵמרָ ּ ,פ ַרת חַ ּ ָטאת הַ ְמעֻ ּ ֶב ֶרתְּ ,כ ׁ ֵש ָרה .וַ חֲכָ ִמים ּפוֹ ְס ִליןַ .ר ִּבי
אֱל ֶ
)א( ַר ִּבי ִ
ירים .וְ לֹא זוֹ ִב ְלבַ ד,
נִלקַ חַ ת ִמן הַ ּנ ְָכ ִרים .וַ חֲכָ ִמים ַמ ְכ ִׁש ִ
יעזֶר אוֹ ֵמר ,אֵ ינָהּ ְ
אֱל ֶ
ִ
אֶ ָּלא ָּכל קָ ְר ְּבנוֹ ת הַ ִּצבּ וּר וְ הַ יּ ִָחידָּ ,ב ִאין ֵמהָ אָ ֶרץ ו ִּמחוּצָ ה לָ אָ ֶרץִ ,מן הֶ חָ ָד ׁש ו ִּמן
ָשן ,חוּץ ִמן הָ עֹמֶ ר ו ְּׁש ּ ֵתי הַ ֶּלחֶ ם ׁ ֶשאֵ ינָן ָּב ִאין אֶ ָּלא ִמן הֶ חָ ָד ׁש ו ִּמן הָ אָ ֶרץ:
הַ יּ ׁ ָ
רע"ב ) -א( ר' אליעזר אומר פרה מעוברת
כשרה  -ר' אליעזר ורבנן דהכא קיימי
בשיטת ר' יהודה דאמר לקמן בפרקין דעלה
עליה זכר אינה פסולה אלא אם כן עלה
עליה מדעת בעל הפרה ,ופליגי הכא
במעוברת שעלה עליה זכר מעצמו בלא דעת
הבעלים ,ור' אליעזר דמכשיר סבר עובר ירך
אמו הוא והוי כגופה דפרה ,ורבנן דפסלי
סברי עובר לאו ירך אמו הוא ונפסלת מחמת
מלאכה שנושאת את עוברה .והלכה שהי
אפסולה משעה שעלה עליה זכר אפילו שלא
מדעת בעלים ואפילו אינה מעוברת ,ודלא
כר' יהודה :אינה נלקחת מן הנכרים -
שחשודים על הרביעה ושמא נרבעת בידם:
וחכמים מכשירין  -מפני שהבהמה נעשית

עקרה כשרובעה ,שהנכרי חס על בהמתו
שלא תעקר :ולא זו בלבד  -לא בפרת חטאת
בלבד פליגי ר' אליעזר ורבנן ,אלא בכל
קרבנות הצבור והיחיד פוסל ר' אליעזר אם
נלקחו מן הנכרים ,דחייש לרביעה .וחכמים
מכשירין .ואין הלכה כר' אליעזר :ברין מארץ
ומחוצה לארץ  -כל הקרבנות באין בין מן
הארץ בין מחוצה לארץ בין מן החדש בין מן
הישן :חוץ מן העומר ושתי הלחם  -דאמר
קרא )ויקרא כג( כי תבואו אלהארץ וקצרתם
את קצירה והבאתם את עומר ,ובשתי הלחם
כתיב )שם( ממושבותיכם תביאו לחם .ואין
באין אלא מן החדש ,דכתיב בהו מנחה
חדשה:

)ב( ּ ָפ ָרה ׁ ֶש ַּק ְרנֶיהָ ו ְּטלָ פֶ יהָ ְׁשחוֹ ִרים ,יָגוֹ דַּ .ג ְל ַּגל הָ ַעיִ ן וְ הַ ּ ִׁש ּנַיִ ם וְ הַ ָּל ׁשוֹ ן אֵ ינָם
ּפוֹ ְס ִלים ַּב ּ ָפ ָרה .וְ הַ ּנ ַּנֶסֶ תְּ ,כ ׁ ֵש ָרה .הָ יְ ָתה בָ ּה י ּ ֶַבלֶ ת וַ ח ֲָתכָ ּהַ ,ר ִּבי יְ הו ָּדה ּפוֹ סֵ ל.
ש ָער אָ דוֹ םְ ּ ,פסוּלָ ה:
ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרָּ ,כל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִּנ ּ ַטל וְ לֹא הֶ עֱ לָ ה ְמקוֹ מוֹ ֵ ׂ
רע"ב ) -ב( יגוד  -יחתוך .כמו גודו אילנא
)דניאל ד( :והננסת  -קטנה ביותר .שזה מום

באדם ואינו מום בבהמה :יבלת  -וורוא"ה
בלע"ז :ר' יהודה פוסל  -והלכה כר' יהודה:

יעזֶר ַמ ְכ ִׁשירֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )דברים
)ג( יוֹ צָ א דֹפֶ ן ,וְ אֶ ְתנָן ,ו ְּמ ִחירְ ּ ,פסוּלָ הַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
ָ
כג( ,לֹא ָת ִביא אֶ ְתנַן זוֹ נָה ּו ְמ ִחיר ּ ֶכלֶ ב ֵּבית ה' ֱאלֹהֶ יך ,וְ אֵ ין זוֹ ָּבאָ ה לַ ָּביִ ת.
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חק לישראל – פרשת ויחי יום ו'
ָּכל הַ ּמו ִּמים הַ ּפוֹ ְס ִלים ַּב ּ ֻמ ְקדָּ ִׁשיםּ ,פוֹ ְס ִלים ַּב ּ ָפ ָרהָ .רכַ ב ָעלֶ יהָ  ,נִ ְׁש ַען ָעלֶ יהָ ,
נִ ְתלָ ה ִּבזְ נָבָ ּהָ ,עבַ ר ָּב ּה אֶ ת הַ ּנָהָ רִ ,ק ּ ֵפל ָעלֶ יהָ אֶ ת הַ ּמוֹ סֵ ָרה ,נ ַָתן ַט ִ ּליתוֹ
ָעלֶ יהָ ְ ּ ,פסוּלָ ה .אֲ בָ ל ְק ׁ ָש ָרהּ ַּבמוֹ סֵ ָרהָ ,ע ָ ׂשה לָ ּה סַ נְ דָּ ל ִּב ְׁשבִ יל ׁ ֶשלּ ֹא ַתח ֲִליק,
ּ ֵפ ַרס ַט ִ ּליתוֹ ָעלֶ יהָ ִמ ּ ְפנֵי הַ ְּזבו ִּביםְּ ,כ ׁ ֵש ָרה .זֶה הַ ְּכלָ ל ,כּ ֹל ׁ ֶשהוּא ְלצָ ְר ָּכ ּה,
ְּכ ׁ ֵש ָרהְ .לצ ֶֹר ְך אַ חֵ רְ ּ ,פסוּלָ ה:
רע"ב ) -ג( יוצא דופן פסולה  -כשאר
קדשים .דכתיב )ויקרא כב( כי יולד ,פרט
ליוצא דופן .ואע"ג דפרה לאו קדשי מזבח
היא אלא קדשי בדק הבית ,מכל מקום יוצא
דופן פסולה ,דחטאת קרייה רחמנא :רבי
אליעזר מכשיר  -באתנן ומחיר דוקא .ואין
הלכה כר' אליעזר :כל המומין הפוסלים
במוקדשים  -בבכורות פרק על אלו מומין,
מפרשים המומין הפסולין במוקדשים :פוסלין
בפרה  -דכתיב )במדבר יט( אשר אין בה
מום :עבר בה את הנהר אחז בזנבה -

נסתייע בה כשעבר את הנהר :קיפל עליה
את המוסרה  -החבל שקושר אותה בו קפלו
נותנו על גופה :נתן טליתו עליה פסולה -
נאמר בפרה )שם( אשר לא עלה עליה עול,
ונאמר בעגלה ערופה )דברים כא( אשר לא
עובד בה אשר לא משכה בעול ,מה עול
האמור בעגלה עשה שאר עבודה פסולה
כעול ,אף עול האמור בפרה עשה שאר
עבודה פסולה כעול :בשביל שלא תחליק -
שלא יחליקו רגליה ותפול :לצורך אחר פסולה
 -ואפילו לצרכו ולצרכה פסולה:

)ד( ׁ ָשכַ ן ָעלֶ יהָ עוֹ ףְּ ,כ ׁ ֵש ָרהָ .עלָ ה ָעלֶ יהָ זָכָ רְ ּ ,פסוּלָ הַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרִ ,אם
הֶ עֱ לָ ה ּוְ ּ ,פסוּלָ ה .וְ ִאם ֵמ ַעצְ מוֹ ְּ ,כ ׁ ֵש ָרה:
רע"ב ) -ד( עלה עליה זכר פסולה  -אע"ג
דלא ניחא ליה משום דדמיה יקרים ומפסיד
טובא ,ובעבודה דלא ניחא ליה לא מפסלה,
דכתיב בעגלה ערופה )שם( אשר לא עובד
בה ,כתיב עבד וקרינן עובד ,מה עבד דניחא
ליה ,אף עובד דניחא ליה ,וילפינן פרת
חטאת מינה ,מכל מקום הואיל ובשאר פרות

הוה ניחא ליה ,חשבינן לגבי פרת חטאת נמי
ניחא ליה ,ועוד אם באת להכשיר אם כן הוה
ניחא ליה ומשום הכי פסולה :העלהו פסולה
 לאו דוקא העלהו אלא אם עלה עליהלדעת הבעלים אפילו עלה מעצמו פסולה.
ואם שלא לדעת הבעלים כשרה .ואין הלכה
כר' יהודה:

רע"ב ) -ה( היו בה שתי שערות שחורות
פסולה  -דכתיב אדומה תמימה ,אי במומין
הרי כבר אמור אשר אין בה מום ,אלא שתהא
תמימה באדמימות :ר' יהודה אומר בתוך
כוס אחד  -גרסינן ,ולא גרסינן אפילו.
במקום שהיה שונה תנא קמא גומא ,היה
שונה ר' יהודה כוס .גומא וכוס אחד הוא,

אלא שחייב אדם לומר בלשון רבו ,שרבו של
ר' יהודה היה קורא לגומא כוס ,הכי מוכח
בתוספתא :מוכיחות  -מכוונות וסמוכות זו
בצד זו :ר' אליעזר אומר אפילו חמשים -
כלומר אפילו טובא והן מפוזרות ,יתלוש.
והלכה כתנא קמא :אחר הנראה  -היינו אחר
ראשן של שערות :אחר העיקר  -ואם עיקרן

)ה( הָ י ּו ְׁש ּ ֵתי שְׂ ָערוֹ ת ְׁשחוֹ רוֹ ת אוֹ ְלבָ נוֹ ת ְּבתוֹ ְך גּ ו ָּמא אַ חַ תְ ּ ,פסוּלָ הַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה
אוֹ ֵמר ,א ֲִפלּ ּו ְבתוֹ ְך כּ וֹ ס אֶ חָ ד הָ י ּו ְבתוֹ ְך ְׁשנֵי כוֹ סוֹ ת וְ הֵ ן מוֹ ִכיחוֹ ת זוֹ אֶ ת זוֹ ,
ּ ְפסוּלָ הַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,אֲ ִפלּ ּו אַ ְר ַּבע א ֲִפלּ ּו חָ ֵמ ׁש וְ הֵ ן ְמפֻ זָּרוֹ ת ,יִ ְתלוֹ ׁש.
ירא אוֹ ֵמר ,אֲ ִפלּ ּו אַ חַ ת
יעזֶר אוֹ ֵמר ,אֲ ִפלּ ּו ח ֲִמ ּ ִׁשיםַ .ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ּ ֶבן ְּב ֵת ָ
ַר ִּבי א ֱִל ֶ
ֹאשן
ֹאשהּ וְ אַ חַ ת ִּבזְ נָבָ ּהְ ּ ,פסוּלָ ה .הָ י ּו בָ הּ ְׁש ּ ֵתי שְׂ ָערוֹ תִ ,ע ָּק ָרן ַמ ְׁש ִחיר וְ ר ׁ ָ
ְּבר ׁ ָ
ְ
ֹאשן ַמ ְׁש ִחיר ,הַ כּ ֹל הוֹ לֵ ך אַ חַ ר הַ ִּנ ְראֶ ה ,דִּ בְ ֵרי ַר ִּבי
ַמ ְאדִּ יםִ ,ע ָּק ָרן ַמ ְאדִּ ים וְ ר ׁ ָ
ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אַ חַ ר הָ ִע ָּקר:
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חק לישראל – פרשת ויחי יום ו'
מאדים וראשן משחיר ויש בעיקר שמאדים
כדי שינטל בפי השוג ,יגזוז ראשן המשחיר
והיא כשרה .אבל אם אין בעיקר המאדים
שיעור שיוכלו להנטל בפי הזוג ,פסולה אפילו

גמרא

לדברי חכמים ,ששיעור שתי שערות האמורות
בכל מקום הוא כדי שיהיו ניטלות בפי הזוג.
וכן הלכה:

 -נדה דף ט"ו ע"א

ומודים חכמים לרבי עקיבא ברואה כתם :אמר רב למפרע ורבי מאיר היא
ושמואל אמר מכאן ולהבא ורבנן היא מכאן ולהבא פשיטא מהו דתימא
הואיל ומעת לעת דרבנן וכתמים דרבנן מה מעת לעת לא מטמאה את
בועלה אף כתמים לא מטמאה את בועלה קא משמע לן ואימא הכי נמי
התם אין שור שחוט לפניך הכא יש שור שחוט לפניך וכן אמר ריש לקיש
למפרע ורבי מאיר היא רבי יוחנן אמר מכאן ולהבא ורבנן היא:
רש"י על הגמרא
ור"מ היא  -דמחמיר בכתמים כדאמר בפ"ק
)לעיל ה( ולקמן בפרק בא סימן )דף נב(:
פשיטא  -מאי מודי הא בלמפרע פליגי לגבי
מעת לעת ולא במכאן ולהבא :וכתמים דרבנן
 -אפי' מכאן ולהבא :אין שור שחוט -

זוהר

דאתמול לא חזאי אלא סייג בעלמא הוא:
הכא הרי שור שחוט לפניך  -דבצפור לא
נתעסקה ובשוק של טבחים לא עברה ומיום
שלבשתו היא בספק זה:

– יתרו דף פ"ח ע"א

ַר ִּבי יְ הו ָּדה אָ ַמרָּ ,ב ֵעי ְל ִא ְת ַענְ ָּגא ְּבהַ אי יוֹ ָמא ,ו ְּל ֵמיכַ ל ְּתלַ ת ְסעו ָּד ֵתי ְּב ׁ ַש ְּב ָתא,
ש ְב ָעא וְ ִענּ וּגָ א ְּבהַ אי יוֹ ָמא ְּב ָע ְל ָמא:
ְּבגִ ין דְּ יִ ְׁש ְּתכַ ח ָ ׂ
ילא ,דְּ ִמ ְת ָּב ְרכָ אן ֵמהַ אי
ַר ִּבי אַ ָּבא אָ ַמרְ ,ל ִאזְ דַּ ּ ְמנָא ִּב ְר ְכ ָתא ְּב ִאי ּנוּן יוֹ ִמין דִּ ְל ֵע ָּ
ישא
יה דִּ זְ ֵעיר אַ נְ ּ ִפיןִ ,מ ּ ַט ָּלא דְּ נ ִָחית ֵמ ַע ִּתיקָ א קַ דִּ ׁ ָ
יש ּ
יוֹ ָמא .וְ הַ אי יוֹ ָמאַ ,מ ְליָא ֵר ׁ ֵ
ישיןְּ ,תלַ ת זִ ְמנֵיִ ,מ ַּכד ָעיִ יִ ל
ימא דְּ כ ָֹּלא ,וְ אָ ִטיל ְלחַ ְקלָ א דְּ ַת ּפו ִּחין קַ דִּ ִׁ
ְס ִת ָ
ׁ ַש ְּב ָתא ,דְּ יִ ְת ָּב ְרכוּן ּ ֻכ ְ ּלה ּו ַּכח ֲָדא:
וְ ַעל דָּ א ָּב ֵעי ַּבר נ ָׁשְ ,ל ִא ְת ַענְ ָּגא ְּתלַ ת זִ ְמנִ ין ִא ֵּלין ,דְּ הָ א ְּבהָ א ּ ַת ְליָא
ישא ,ו ִּבזְ עֵ יר אַ ּ ִפין ,וּבְ חַ ְקלָ א דְּ ַת ּפו ִּחין .וּבָ ֵעי
ילאְּ ,ב ַע ִּתיקָ א קַ דִּ ׁ ָ
ימנו ָּתא דִּ ְל ֵע ָּ
ְמהֵ ָ

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

טעון גניזה

9

חק לישראל – פרשת ויחי יום ו'
חדי ְּבה ּו .ו ַּמאן דְּ גָ ַרע ְסעו ָּד ָתא ִמ ַניְ יה ּו ,אַ ְחזֵי
ַּבר נ ָׁש ְל ִא ְת ַענְ ָּגא ְּבה ּו ,ו ְּל ֵמ ֵ
יה דְּ הַ הוּא ַּבר נ ָׁש סַ ִּגי:
ּ ְפגִ ימו ָּתא ְל ֵעילָ א וְ עוֹ נְ ׁ ֵש ּ
יהְּ ,תלַ ת זִ ְמנֵיִ ,מ ַּכד ָעיִ יִ ל ׁ ַש ְּב ָתא ,וְ לָ א יִ ְׁש ְּת ַּכח
ְּבגִ ינֵי ַּכ ְךָּ ,ב ֵעי ְלסַ דְּ ָרא ּ ָפתוֹ ֵר ּ
יהָּ ,כל ְׁשאַ ר יוֹ ֵמי דְּ ׁ ַש ְּב ָתא .ו ְּבהַ אי ִמ ָּלה,
ּ ָפתוֹ ֵריהּ ֵריקָ ַניָּא ,וְ ִת ְׁש ֵרי ִּב ְר ְכ ָתא עֲ לֵ ּ
ילא:
ימנו ָּתא ְל ֵע ָּ
אַ ְחזֵי ,וְ ָתלֵ י ְמהֵ ָ

הלכה – הרמב"ם הלכות שבת פ"ה
)ט( חלב שהתיכו וקרבי דגים שנמוחו נותן לתוכן שמן כל שהוא ומדליק אבל שמנין
שאין מדליקין בהן אפילו ערבן בשמנים שמדליקין בהן לא ידליק מפני שאין נמשכין:
)י( אין מדליקין בעטרן מפני שריחו רע שמא יניחנו ויצא וחובה עליו לישב לאור הנר
ולא בצרי מפני שריחו טוב שמא יקח ממנו מן הנר ועוד מפני שהוא עף ולא בנפט לבן
ואפילו בחול מפני שהוא עף ויבא לידי סכנה:

מוסר -

מספר דברים שבקדושה ס''ג

אָּ .כל הַ צָ רוֹ ת ׁ ֶש ָּבא ּו ַעל יַעֲ קֹב ִמדִּ ינָה וְ יוֹ סֵ ף וְ כֵ ן ּ ֻכ ָּלם הָ י ּו ִמ ּ ַט ַעם ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְת ּ ָגאֶ ה יַעֲ קֹב ָעל
בא ְּב ַּג ּסוּת הָ רוּחַ וְ הֶ בֶ ל ִּבנְ ִמיכוּת רוּחַ דִּ ְכ ִתיב )תהלים יא(
שו אָ ִחיו :ב .אָ ַמר ִר ִ ּבי יְ הו ָּדה קַ יִ ן ָּ
ֵע ָ ׂ
זִ ְבחֵ י ֱאל ִֹהים רוּחַ נִ ְׁש ָּב ָרה ַמה ְּכ ִתיב )בראשית ד( וַ ִּי ׁ ַשע ה' אֶ ל הֶ בֶ ל וְ אֶ ל ִמנְ חָ תוֹ וְ אֶ ל קַ יִ ן וְ אֶ ל
יש ּ ָגדוֹ ל ַמה ּו גָ דוֹ ל ׁ ֶשהָ ָיה רוּחוֹ גַ ּ ָסה ָעלָ יו וְ ַעל יְ ֵדי ּ ֵכן
ִמנְ חָ תוֹ לֹא ׁ ָש ָעה :ג .וְ נַעֲ ָמן הָ יָ ה ִא ׁ
נִ צְ ָט ַרע :ד .אָ ַמר ִר ִ ּבי יוֹ סֵ י וַ דַּ אי יוֹ סֵ ף לֹא נִ זְ ַּכר ְׁשמוֹ ִ ּב ְדגָ ִלים דִּ ְכ ִתיב )במדבר ג( דֶּ גֶל ַמ ֲחנֵה
אֶ ְפ ָריִ ם וְ לֹא ֶדגֶל ַמ ֲחנֵה יוֹ סֵ ף ְל ִפי ׁ ֶש ִּנ ְתגָ אֶ ה ַעל אֶ חָ יו:
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