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חק לישראל – פרשת ויגש יום א'
תורה -

בראשית פרק מד'

ֹאמר ִּבי ֲאדֹנִ י יְ ַד ּ ֶבר נָא ַע ְב ְ ּד ָך ָדבָ ר ְּבאָ זְ נֵי אֲ דֹנִ י וְ אַ ל
הודה וַ יּ ֶ
)יח( וַ יִ ּ ּגַ ׁש אֵ לָ יו יְ ּ ָ
ָ
ֹאמר ִ ּבי אֲ דֹנִ י יְ ַד ּ ֶבר נָא
הודה וַ יּ ֶ
יִ חַ ר אַ ּ ְפ ָך ְ ּב ַעבְ ֶ ּד ָך ִּכי כָ מוֹ ך ְּכפַ ְרעֹה) :יח( וַ יִ ּ ּגַ ׁש אֵ לָ יו יְ ּ ָ

אֲמר
ַע ְב ְ ּד ָך ָדבָ ר ְ ּבאָ זְ נֵי אֲ דֹנִ י וְ אַ ל יִ חַ ר אַ ּ ְפ ָך ְ ּב ַע ְב ֶ ּד ָך ִּכי כָ מוֹ ָך ְּכפַ ְרעֹה) :יח( ו ְּק ֵרב ְלוָ ֵת ּה יְ הו ָּדה וַ ַ
אֲרי ְכפַ ְרעֹה ּ ֵכן אָ ְּת:
קֳדם ִרבּ וֹ נִ י וְ לָ א יִ ְתקֵ ף רוּגְ ז ְָך ְּב ַע ְב ָ ּד ְך ֵ
ְּבבָ ע ּו ִרבּ וֹ נִ י יְ ַמ ּ ֵלל ְּכ ַען ַע ְב ָ ּד ְך ּ ִפ ְת ּגָ ָמא ָ

)יט( אֲ דֹנִ י ׁ ָשאַ ל אֶ ת עֲ בָ ָדיו לֵ אמֹר הֲ י ׁ
ֵש לָ כֶ ם אָ ב אוֹ אָ ח) :יט( ֲאדֹנִ י ׁ ָשאַ ל אֶ ת עֲ בָ ָדיו
ימר הַ ִאית ְלכוֹ ן אַ ָּבא אוֹ אָ חָ א:
ֵש לָ כֶ ם אָ ב אוֹ אָ ח) :יט( ִרבּ וֹ נִ י ְׁש ִאיל יָת ַע ְב ּדוֹ ִהי ְל ֵמ ָ
לֵ אמֹר הֲ י ׁ
הוא
)כ( וַ ּנֹאמֶ ר אֶ ל אֲ דֹנִ י י ֶׁש לָ נ ּו אָ ב זָקֵ ן וְ יֶלֶ ד זְ קֻ נִ ים קָ ָטן וְ אָ ִחיו ֵמת וַ יִ ּוָ ּ ֵתר ּ
נו אָ ב זָקֵ ן וְ יֶלֶ ד זְ קֻ נִ ים קָ ָטן וְ אָ ִחיו
ְלבַ ּדוֹ ְל ִא ּמוֹ וְ אָ ִביו אֲ הֵ בוֹ ) :כ( וַ ּנ ֶ
ֹאמר אֶ ל אֲ דֹנִ י י ֶׁש לָ ּ
יב ִתין זְ ֵעיר
אֲמ ְרנָא ְל ִרבּ וֹ נִ י ִאית לָ נָא אַ ָּבא סָ בָ א וּבַ ר ִס ְ
הוא ְלבַ ּדוֹ ְל ִא ּמוֹ וְ אָ ִביו אֲהֵ בוֹ ) :כ( וַ ַ
ֵמת וַ יִ ּוָ ּ ֵתר ּ
וְ אָ חו ִּהי ִמית וְ ִא ְׁש ּ ָתאַ ר הוּא ִּב ְלחוֹ דוֹ ִהי ְל ִא ּ ֵמ ּה וַ אֲ בו ִּהי ְר ִחים לֵ ּה:

ֹאמר אֶ ל עֲ בָ ֶד ָ
ימה ֵעינִ י ָעלָ יו) :כא( וַ ּתֹאמֶ ר אֶ ל עֲ בָ ֶד ָ
יך
הו אֵ לָ י וְ אָ ִ ׂש ָ
)כא( וַ ּת ֶ
יך הוֹ ִר ֻד ּ
ְ
ֱש ּוֵי ֵעינִ י עֲ לוֹ ִהי:
ימה עֵ ינִ י ָעלָ יו) :כא( וַ אֲ ַמ ְר ּ ָת ְל ַע ְב ָ ּדיך אֲ ִחיתוֹ ִהי ְלוָ ִתי ֶוא ׁ ַ
הו אֵ לָ י וְ אָ שִׂ ָ
הוֹ ִר ֻד ּ
יוכַ ל הַ ּנ ַַער לַ עֲ זֹב אֶ ת אָ ִביו וְ ָעזַב אֶ ת אָ ִביו וָ ֵמת:
)כב( וַ ּנֹאמֶ ר אֶ ל ֲאדֹנִ י לֹא ּ
יוכַ ל הַ ּנ ַַער לַ עֲ זֹב אֶ ת אָ ִביו וְ ָעזַב אֶ ת אָ ִביו וָ ֵמת:
וַ ּנ ֶ
ֹאמר אֶ ל ֲאדֹנִ י לֹא ּ

)כב(

אֲמ ְרנָא ְל ִרבּ וֹ נִ י לָ א
)כב( וַ ַ

ימא ְל ִמ ְׁש ַּבק יָת אֲ בו ִּהי וְ ִאם יִ ְׁשבּ וֹ ק יָת אֲבו ִּהי ו ִּמית:
יִ כּ וּל עוּלֵ ָ

ֹאמר אֶ ל עֲ בָ ֶד ָ
פון ִל ְראוֹ ת
)כג( וַ ּת ֶ
יך ִאם לֹא י ֵֵרד אֲחִ יכֶ ם הַ ּקָ טֹן ִא ְּתכֶ ם לֹא תֹ ִס ּ
ָ
פון ִל ְראוֹ ת ּפָ נָי) :כג(
ּ ָפנָי) :כג( וַ ּת ֶ
ֹאמר אֶ ל עֲ בָ ֶדיך ִאם לֹא י ֵֵרד א ֲִחיכֶ ם הַ ּקָ טֹן ִא ְּתכֶ ם לֹא תֹ ִס ּ
אֲמ ְר ּ ָת ְל ַע ְב ָ ּד ְ
ירא ִע ּ ְמכוֹ ן לָ א תוֹ ְספוּן ְל ֶמ ֱחזֵי אַ ּ ָפי:
יך ִאם לָ א יֵחוֹ ת אֲחוּכוֹ ן זְ עֵ ָ
וַ ַ

רש"י
)יח( ויגש אליו  -דבר באזני אדני) .ב"ר(
יכנסו דברי באזניך :ואל יחר אפך  -מכאן
אתה למד שדבר אליו קשות :כי כמוך כפרעה
 חשוב אתה בעיני כמלך זה פשוטו .ומדרשוסופך ללקות עליו בצרעת כמו שלקה פרעה
ע"י זקנתי שרה על לילה אחת שעכבה )ב"ר(.
ד"א מה פרעה גוזר ואינו מקיים מבטיח
ואינו עושה אף אתה כן .וכי זו היא שימת עין
שאמרת לשום עינך עליו .ד"א כי כמוך
כפרעה אם תקניטני אהרוג אותך ואת אדוניך
)ב"ר(:
)יט( אדני שאל את עבדיו ) -ב"ר( מתחלה
בעלילה באת עלינו למה היה לך לשאול כל

אלה בתך היינו מבקשים או אחותנו אתה
מבקש ואעפ"כ ונאמר אל אדוני לא כחדנו
ממך דבר:
)כ( ואחיו מת  -מפני היראה היה מוציא דבר
שקר מפיו אמר אם אומר לו שהוא קיים
יאמר הביאוהו אצלי :לבדו לאמו  -מאותו
האם אין לו עוד אח:
)כב( ועזב את אביו ומת  -אם יעזוב את
אביו דואגים אנו שמא ימות בדרך שהרי אמו
בדרך מתה:
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חק לישראל – פרשת ויגש יום א'
נביא

– יחזקאל לז' טו'-כ'

הוָ ה אֵ לַ י לֵ אמֹר:
)טו( וַ יְ ִהי ְדבַ ר יְ ֹ
ָ
יהודה וְ ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל חֲבֵ ָרו
וכתֹ ב ָעלָ יו ִל ּ ָ
)טז( וְ אַ ּ ָתה בֶ ן אָ ָדם קַ ח ְלך ֵעץ אֶ חָ ד ּ ְ
ש ָראֵ ל חֲבֵ ָרו
וכתוֹ ב ָעלָ יו ְליוֹ סֵ ף עֵ ץ אֶ ְפ ַריִ ם וְ כָ ל ּ ֵבית יִ ְ ׂ
ולקַ ח עֵ ץ אֶ חָ ד ּ ְ
}חֲבֵ ָריו{ ּ ְ
חבֵ ָריו{) :טז( ואת בר אדם סב לך לוחא חדא וכתוב עלוהי לשבטא דיהודה ולבני ישראל אחיהון וסב
} ֲ
)טו( והוה פתגם נבואה מן קדם יי עמי למימר:

לוחא חדא וכתוב עלוהי לשבטא דיוסף די הוא שבטא דאפרים וכל בית ישראל אחיהון:

יו לַ אֲ חָ ִדים ְּבי ֶָד ָך:
וְ קָ ַרב אֹ ָתם אֶ חָ ד אֶ ל אֶ חָ ד ְל ָך ְל ֵעץ אֶ חָ ד וְ הָ ּ

)יז(
חד לות חד לך ללוחא חד זיהון לחוד בידך:

)יז( ותקריב יתהון

רו אֵ לֶ ָ
נו ָמה אֵ ֶּלה ָּל ְך:
)יח( וְ כַ אֲ ׁ ֶשר י ְ
יך ְּבנֵי ַע ּ ְמ ָך לֵ אמֹר הֲלוֹ א ַתגִּ יד לָ ּ
ֹאמ ּ

)יח( וכד

יימרון לך בני עמך למימר הלא תחוי לנא מה אלין לך:

אֲשר ְּביַד
הוִ ה ִה ּנֵה אֲ נִ י לֹקֵ חַ אֶ ת ֵעץ יוֹ סֵ ף ׁ ֶ
)יט( ַּד ּ ֵבר אֲלֵ הֶ ם כּ ֹה אָ ַמר ֲא ֹדנָי יֱ ֹ
יתם
הודה וַ עֲ שִׂ ִ
ש ָראֵ ל חֲבֵ ָרו }חֲבֵ ָריו{ וְ נ ַָת ִּתי אוֹ ָתם ָעלָ יו אֶ ת ֵעץ יְ ּ ָ
אֶ ְפ ַריִ ם וְ ִׁש ְבטֵ י יִ ְ ׂ
בי ִָדי) :יט( אתנבי להון כדנן אמר יי אלהים הא אנא מקריב ית שבטא דיוסף
יו אֶ חָ ד ְּ
ְל ֵעץ אֶ חָ ד וְ הָ ּ
די הוא שבטא דאפרים ושבטי ישראל אחיהון ואחביר יתהון עלוהי ית שבטא דיהודה ואעבדינון לעמא
חד ויהון חד קדמי:

יו הָ עֵ צִ ים אֲ ׁ ֶשר ִּת ְכ ּתֹב עֲ לֵ יהֶ ם ְּבי ְָד ָך ְל ֵעינֵיהֶ ם:
וְ הָ ּ

)כ(
בידך לעיניהון:

)כ( ויהון לוחיא די תכתוב עליהון

רש"י
)טו( ויהי  -דבר ה' אלי לאמר:
)טז( ואתה בן אדם קח לך עץ אחד וגומר
וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו -
ארבע תיבות הללו כתוב עליו לאמר עץ זה
ליהודה ולשבט בנימין שנלוה עליו .ולקח עץ
אחד וכתיב עליו  -זה ליוסף עץ אפרי' ושאר

כתובים

תשעה שבטים שהיו אחרי ירבע' שהיו משבט
אפרי':
)יז( והיו לאחדים  -אני אחבר' לשני העצים
שיהא עץ אחד בידך:
)יט( הנה אני לוקח את עץ וגו'  -שלא יהיו
עוד לשתי ממלכות:

 -משלי פרק י' ה'-י'

יש:
אֹ גֵ ר ַּב ּקַ יִ ץ ּ ֵבן ַמ ְ ׂש ִּכיל נִ ְר ָ ּדם ַּב ּקָ צִ יר ּ ֵבן ֵמ ִב ׁ

)ה( דפליח בקיטא ברא סוכלתנא הוא

ופי ְר ׁ ָש ִעים יְ כַ ּ ֶסה חָ ָמס:
ֹאש צַ ִ ּדיק ּ ִ
ְּב ָרכוֹ ת ְלר ׁ

)ו( ברכתא תהוין על רישי דצדיקיא

)ה (
ודדמיך בחצדא ברא הוא מבהתנא:
)ו(
ובפומהון דרשיעי נכסי חטופא:

)ז( זֵכֶ ר צַ ִ ּדיק ִל ְב ָרכָ ה וְ ׁ ֵשם ְר ׁ ָש ִעים יִ ְרקָ ב:
)ח( חֲכַ ם לֵ ב יִ ּקַ ח ִמצְ וֹ ת וֶ אֱוִ יל ְ ׂשפָ ַתיִ ם יִ ָּלבֵ ט:

)ז( דוכרנא דצדיקי ברכתא ושמא דרשיעי נדעך:
)ח( דחכים לביה יקבל פוקדנא וסכלא

בשפותיה מתאחד:

ומ ַע ּקֵ ׁש ְ ּד ָרכָ יו יִ וָ ּ ֵד ַע:
הוֹ לֵ ְך ַּב ּתֹם יֵלֶ ְך ֶּב ַטח ּ ְ

)ט (
ודמעקמן אורחתיה נתידע:

)ט( דמהלך בתמימותא ניזל בסעדא
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חק לישראל – פרשת ויגש יום א'
ק ֵֹרץ ַעיִ ן יִ ּ ֵתן ַע ָ ּצבֶ ת וֶ אֱוִ יל ְ ׂשפָ ַתיִ ם יִ ָּלבֵ ט:

) י(
מתאחד:

)י( דרמז בעינוהי יהב כאבא וסליף בשפותיה

רש"י
)ו( ופי רשעים יכסה חמס  -החמס יכסה
על פיהם ויהרגם:
)ז( זכר צדיק לברכה  -המזכיר צדיק מברכו.
ושם רשעים ירקב  -רקבון עולה בשמם שאין
אדם חפץ להזכיר שמו והוא משתכח מאליו:
)ח( חכם לב יקח מצות  -משה רבינו שכל
ישראל היו עוסקין בביזת מצרים והוא היה
עוסק במצות שנאמר ויקח משה את עצמות

משנה

יוסף וגו' )שמות יג( .ואויל שפתים ילבט -
לשון יגיעה ויש בספרי בפרשה ויהי העם
כמתאוננים )במדבר יא( אמרו כמה נתלבטנו
בדרך:
)ט( ומעקש דרכיו יודע  -ישבר ויתיסר כמו
ויודע בהם את אנשי סוכות )שופטים ח(:
)י( קורץ עין יתן עצבת  -זה המסית אדם
בקריצותיו לרעה:

 -פאה פרק ב'

לולית ,וְ ֶד ֶר ְך הַ יּ ִָחיד ,וְ ֶד ֶר ְך הָ ַר ִּבים,
יקין לַ ּ ֵפאָ ה .הַ ּנַחַ ל ,וְ הַ ּ ְׁש ּ ִ
)א( וְ אֵ לּ ּו ַמ ְפ ִס ִ
ובימוֹ ת הַ גְּ ׁ ָש ִמים ,וְ הַ בּ ּור,
בוע ִּבימוֹ ת הַ חַ ּ ָמה ּ ִ
וש ִביל הַ יּ ִָחיד הַ ּקָ ּ ַ
וש ִביל הָ ַר ִּביםְׁ ּ ,
ּ ְׁ
וְ הַ נִּ יר ,וְ ז ֶַרע אַ חֵ ר .וְ הַ ּקוֹ צֵ ר ְל ׁ ַשחַ ת ַמ ְפ ִסיקִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים,
אֵ ינוֹ ַמ ְפ ִסיק ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן חָ ָר ׁש:
רע"ב ) -א( אלו מפסיקין  -בין שדה לשדה
ויהיו נחשבים כשתי שדות לענין שאם מניח
פאה באחת מהן על חברתה לא עלתה לו
לפאה ,דכתיב )ויקרא יט( פאת שדך ,שלא
יניח פאה משדה לחברתה :הנחל  -נהר:
והשלולית  -אמת המים ,שמחלקת שלל
לאגפיה ,שאמות אחרות של מים שותות
ממנה :ודרך היחיד  -ארבע אמות :ודרך
הרבים  -שש עשרה אמה ,ומשום סיפא נקט
לה ,דבעי למתני סיפא שכל אלו אין מפסיקין
באילן .וקא משמע לן דאפילו דרך הרבים
שהיא רחבה שש עשרה אמה אינה מפסקת
באילן :שביל הרבים ושביל היחיד  -שביל
זוטר טובא דשקיל כרעא ומנח כרעא,
ואשמועינן דאפילו שביל דרבים אם הוא

קבוע לימות החמה ולימות הגשמים ,כלומר,
שמהלכין בו אפילו בזמן שהשדות זרועות
בימות הגשמים ,מפסיק בין השדות הזרועות.
ואי לא ,לא מפסיק :הבור  -שדה שאינה
זרועה .והאדמה לא תשם )בראשית מז(,
מתרגמינן וארעא לא תבור :והניר  -חרישה
כמו נירו לכם ניר )ירמיה ד( :וזרע אחר -
כגון ששתי השדות זרועות חטים וביניהם
קרקע זרוע מין אחר .ושיעור רוחב הבור
והניר וזרע אחר ,כדי שלשה תלמים של
מענית המחרישה :והקוצר לשחת מפסיק -
דקסבר כל לשחת לאו קצירה היא דלא
חשבינן ליה אתחלתא דקצירה .שחת ,תבואה
שלא הביאה שליש וקוצרים אותה להאכיל
לבהמות .ואין הלכה כרבי מאיר:

הודה אוֹ מֵ רַ ,מ ְפסֶ קֶ ת .וְ כֹל
)ב( אַ ּ ַמת הַ ּ ַמיִ ם ׁ ֶשאֵ ינ ָּה יְ כוֹ לָ ה ְל ִה ּקָ צֵ ר ְּכאַ חַ תַ ,ר ִּבי יְ ּ ָ
הוא
הֶ הָ ִרים א ׁ ֶ
רון ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאֵ ין הַ ָּבקָ ר יָכוֹ ל לַ עֲ ֹבר ְּבכֵ לָ יוּ ,
ֲשר ַּב ּ ַמ ְע ֵ ּדר י ֵָע ֵד ּ
נוֹ ֵתן ּ ֵפאָ ה לַ כּ ֹל:
רע"ב ) -ב( אמת המים שאינה יכולה
להקצר כאחת  -שהיא רחבה כל כך עד

שהעומד באמצע אינו יכול לקצור מכאן
ומכאן :ר' יהודה אומר מפסקת  -ופליג
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אתנא קמא דאמר לעיל על שלולית דהיינו
אמת המים דבכל ענין מפסיק .ור' יהודה
סבר דאם יכולה להקצר כאחת ,אינה
מפסקת .והלכה כר' יהודה :וכל ההרים אשר
במעדר יעדרון  -הר שחודו זקוף ואין בקר
בכליו יכולין לעבור שם ומפסיק בין שתי
השדות :הוא נותן פאה לכל  -כלומר ,נותן

פאה אחת לכל שתי השדות ולא חשיב הפסק
הואיל והם נעדרים במעדר ,כלומר ,שבני
אדם חופרים אותו הר בכלי שחופרים בו את
הקרקע ,אין זה הפסק ,שהרואה אומר אין זה
קרקע בור ,אלא למחר חופרים אותו במעדר
וזורעים אותו ,ושתי השדות הם אחת:

ש ָער
)ג( הַ כּ ֹל ַמ ְפ ִסיק ִלזְ ָר ִעים ,וְ אֵ ינוֹ ַמ ְפ ִסיק ְל ִאילָ ן אֶ ָּלא גָ ֵדר .וְ ִאם הָ יָה ֵ ׂ
כּ וֹ ֵת ׁש ,אֵ ינוֹ ַמ ְפ ִסיק ,אֶ ָּלא נוֹ ֵתן ּ ֵפאָ ה לַ כּ ֹל:
רע"ב ) -ג( הכל מפסיק לזרעים  -מפרש
בגמ' בירושלמי דהכל לאתויי סלע שהיה
עובר על פני כל השדה .אם צריך הוא לעקור
את המחרישה מצד זה כדי לתת אותה לצד
זה ,מפסיק :אלא גדר  -גבוה עשרה טפחים:

שער כותש  -ענפי האילן קרויין שער,
ופירוש שער כותש ,שהנופות של אילנות
מתערבין זה עם זה למעלה מן הגדר ,כעלי
זה התקוע במכתש:

יו בֵ ית אַ ָּבא,
)ד( וְ לֶ חָ ּ ִ
רובין ָּכל הָ רוֹ ִאין זֶה אֶ ת זֶה .אָ ַמר ַר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל ,נוֹ הֲ גִ ין הָ ּ
רובין ָּכל הָ רוֹ ִאין זֶה אֶ ת
רוחַ  ,וְ לֶ חָ ּ ִ
נוֹ ְתנִ ין ּ ֵפאָ ה אַ חַ ת לַ זּ ִ
יו לָ הֶ ם ְּבכָ ל ּ
ֵיתים ׁ ֶשהָ ּ
יו לָ הֶ ם ְּבכָ ל
רובין ׁ ֶשהָ ּ
זֶהַ .ר ִּבי אֶ ִליעֶ זֶר ְּב ַר ִּבי צָ דוֹ ק אוֹ ֵמר ִמ ּ ְׁשמוֹ  ,אַ ף לֶ חָ ּ ִ
הָ ִעיר:
רע"ב ) -ד( כל הרואים זה את זה  -כל
זמן שהעומד אצל אחד מהאילנות יכול לראות
האילן האחר אף על פי שיש ביניהן גדר אינו
מפסיק ולוקח פאה מאילן אחד על חבירו:
לזיתים שהיו להם בכל רוח  -פאה אחת היו
נותנים על כל הזיתים שהיו להם לצד מזרחה

של עיר ,ופאה אחרת על כל הזיתים שהיו
להם לצד מערבה ,וכן לארבע רוחות :שהיו
להם בכל העיר  -אין נותנים כי אם פאה
אחת לכולן ,אף על פי שאין רואין זה את זה.
ואין הלכה כר' אליעזר ברבי צדוק שאמר
משמו ,אבל הלכה כרבן גמליאל:

הו ְׁש ּ ֵתי גְ ָרנוֹ ת ,נוֹ ֵתן
)ה( הַ ּזוֹ ֵר ַע אֶ ת ָ ׂ
הוא עוֹ ֵ ׂש ּ
הו ִמין אֶ חָ ד ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּ
ש ֵד ּ
ּ ֵפאָ ה אֶ חָ ת .זְ ָר ָעהּ ְׁשנֵי ִמינִ ין ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשעֲ ָ ׂשאָ ן ּג ֶֹרן אַ חַ ת ,נוֹ ֵתן ְׁש ּ ֵתי פֵ אוֹ ת.
הו ְׁשנֵי ִמינֵי חִ ִּטין ,עֲ ָ ׂשאָ ן ּג ֶֹרן אַ חַ ת ,נוֹ ֵתן ּ ֵפאָ ה אַ חַ ת ְׁש ּ ֵתי
הַ ּזוֹ ֵר ַע אֶ ת ָ ׂ
ש ֵד ּ
גְ ָרנוֹ ת ,נוֹ ֵתן ְׁש ּ ֵתי פֵ אוֹ ת:

רע"ב

) -ה( שני מיני חטין  -כגון שחמתית

ולבנה:

לו ְל ִל ְׁש ַּכת
שה ׁ ֶשזּ ַָרע ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ִא ׁ
)ו( ַמעֲ ֶ ׂ
יש הַ ּ ִמצְ ּ ָפה ִל ְפנֵי ַר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל ,וְ ָע ּ
ָאשאֶ ׁ ,ש ִּק ֵּבל ֵמאַ ָּבא,
ַחום הַ ַּל ְבלָ רְ ,מקֻ ָּבל אֲנִ י ֵמ ַר ִּבי ְמי ׁ ָ
לו .אָ ַמר נ ּ
הַ ּגָ זִ ית וְ ׁ ָשאָ ּ
משה ִמ ִּסינַיְּ ,בזוֹ ֵר ַע אֶ ת
יאים ,הֲלָ כָ ה ְל ׁ ֶ
לו ִמן הַ נְּ ִב ִ
זוגוֹ תֶ ׁ ,ש ִּק ְּב ּ
ׁ ֶש ִּק ֵּבל ִמן הַ ּ ּ
הו ְׁשנֵי ִמינֵי ִח ִּטיןִ ,אם עֲ ָ ׂשאָ ן ּג ֶֹרן אַ חַ ת ,נוֹ ֵתן ּ ֵפאָ ה אַ חַ ת ְׁש ּ ֵתי גְ ָרנוֹ ת ,נוֹ ֵתן
ָׂ
ש ֵד ּ
ְׁש ּ ֵתי פֵ אוֹ ת:
רע"ב ) -ו( הלבלר  -הסופר :הזוגות  -הם
כל אותן שנים שנים הנזכרים בפרק קמא

דמסכת אבות ,שקבלו שנים מפי שנים עד
מפי שמעון הצדיק:
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רוחַ אוֹ
)ז( ָ ׂ
מוהָ נְ ָמ ִליםְׁ ,שבָ ַר ּ ָתהּ הָ ּ
רוהָ ִל ְס ִטיםִ ,ק ְר ְס ּ
רוהָ גוֹ יִ םְ ,קצָ ּ
ש ֶדה ׁ ֶש ְ ּקצָ ּ
טורהֶ ׁ ,שחוֹ בַ ת הַ ּ ֵפאָ ה
רו ִל ְס ִטים חֶ צְ י ָּהְ ּ ,פ ּ ָ
טו ָרה .קָ צַ ר חֶ צְ י ָּה וְ קָ צְ ּ
ְבהֵ ָמהְ ּ ,פ ּ
ַּב ּקָ ָמה:
רע"ב ) -ז( שדה שקצרוה גויים  -לעצמן,
ולא שקצרו פועלי גויים לישראל ,דאז הוי
כאלו קצרוה ישראל :קרסמוה נמלים  -דרך
הנמלה לחתוך קנה השבולת מלמטה ,ולזה
קורים קרסום לשון יכרסמנה חזיר מיער
)תהלים פ( :פטורה  -דכתיב גבי פאה

ובקוצרכם ,עד שתהיו אתם הקוצרים :שחובת
הפאה בקמה  -כלומר ,חובת הפאה של זה
הניחה בקמה ,ונהי דאם כלה שדה חזרה פאה
לעומרים ,וחייב להפריש פאה מן העומרים,
הני מילי היכא דכלה הוא ,אבל הכא הוא לא
כלה:

הוא חֶ צְ י ָּה ,נוֹ ֵתן ּ ֵפאָ ה ִמ ּ ַמה ּ ׁ ֶש ּקָ צַ ר .קָ צַ ר חֶ צְ י ָּה
רוהָ ִל ְס ִטים חֶ צְ י ָּה וְ קָ צַ ר ּ
)ח( ְקצָ ּ
יש חֶ צְ י ָּה ,הַ ּפוֹ ֶדה ִמיַּד
ומכַ ר חֶ צְ י ָּה ,הַ לּ וֹ קֵ חַ נוֹ ֵתן ּ ֵפאָ ה לַ כּ ֹל .קָ צַ ר חֶ צְ י ָּה וְ ִה ְק ִ ּד ׁ
ּ ָ
הוא נוֹ ֵתן ּ ֵפאָ ה לַ כּ ֹל:
הַ גִּ זְ ָּברּ ,
רע"ב ) -ח( הלוקח נותן פאה לכל -
שחובת הפאה ממה שקצר נשאר בזה החצי
שקנה הלוקח ,והוי כאלו לא מכר לו אלא מה
שנשאר בשדה אחר שיוציא ממנה הפאה

גמרא

שראוי להוציא מאותה שדה .וכן הפודה מיד
הגזבר ,מוציא מן החצי שפדה ,הפאה הראויה
לשדה כולה:

 -ברכות דף ה' ע"ב

תניא אבא בנימין אומר על שני דברים הייתי מצטער כל ימי על תפלתי
שתהא לפני מטתי ועל מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרום על תפלתי
שתהא לפני מטתי מאי לפני מטתי אילימא לפני מטתי ממש והאמר רב
יהודה אמר רב ואיתימא רבי יהושע בן לוי מנין למתפלל שלא יהא דבר
חוצץ בינו לבין הקיר שנאמר ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל לא תימא
לפני מטתי אלא אימא סמוך למטתי ועל מטתי שתהא נתונה בין צפון
לדרום דאמר רבי חמא ברבי חנינא אמר רבי יצחק כל הנותן מטתו בין
צפון לדרום הויין ליה בנים זכרים שנאמר וצפונך תמלא בטנם ישבעו בנים
רב נחמן בר יצחק אמר אף אין אשתו מפלת נפלים כתיב הכא וצפונך
תמלא בטנם וכתיב התם וימלאו ימיה ללדת והנה תומים בבטנה :תניא
אבא בנימין אומר שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם להתפלל ולא
המתין את חברו ויצא טורפין לו תפלתו בפניו שנאמר טורף נפשו באפו
הלמענך תעזב ארץ ולא עוד אלא שגורם לשכינה שתסתלק מישראל
שנאמר ויעתק צור ממקומו ואין צור אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר צור
ילדך תשי ואם המתין לו מה שכרו אמר רבי יוסי ברבי חנינא זוכה
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לברכות הללו שנאמר לוא הקשבת למצותי ויהי כנהר שלומך וצדקתך
כגלי הים ויהי כחול זרעך וצאצאי מעיך וגו':
רש"י על הגמרא
סמוך למטתי  -כל ימי נזהרתי שלא לעשות
מלאכה ושלא לעסוק בתורה כשעמדתי
ממטתי עד שאקרא קריאת שמע ואתפלל:
צפון לדרום  -ראש ומרגלותיה ,זה לצפון וזה
לדרום ,ונראה בעיני שהשכינה במזרח או
במערב ,לפיכך נכון להסב דרך תשמיש
לרוחות אחרות :וצפונך  -לשון צפון ,וסיפיה
דקרא ישבעו בנים :תמלא בטנם  -תמלא
ימי הריונם :טורף נפשו באפו  -לך אומר

זוהר

אשר גרמת לך לטרוף את נפשך בפניך ,ומה
היא הנפש זו תפלה ,כמו שנאמר ואשפוך את
נפשי לפני ה' )שמואל א' א'( :הלמענך תעזב
ארץ  -וכי סבור היית שבשבילך שיצאת,
תסתלק השכינה ויעזוב את חבירך המתפלל
לפניו :לוא הקשבת  -לשון המתנה היא:
למצותי  -בשביל מצותי ,אשר צויתי לגמול
חסד:

– ויגש דף ר"ו ע"א

אֲתא
יהוָ ,
וו י ְָתבֵ י ּ ֵבי ּ ְׁ
ִר ִּבי יְ ּ ָ
אוש ּ ִפיזַיְ ּ
עו ִּב ְכפַ ר חָ נָןַ .עד ְ ּדהֲ ּ
הודה וְ ִר ִּבי יוֹ סֵ י ִא ָע ְר ּ
הודה
יתא .אַ ְ ּדהָ ִכי ,אָ ַמר ִר ִּבי יְ ּ ָ
יה וְ ָעאל ְּבבֵ ָ
טולָ א ְדחַ ְמ ָרא קַ ֵמ ּ
חַ ד ַּבר נ ָׁש וְ חַ ד ָמ ּ
יה זְ ֵעיר ,הֵ יךְ
סוס ,וְ ׁ ֵשינְ ֵת ּ
ְל ִר ִּבי יוֹ סֵ י ,הָ א ּ ָתנִ ינָןּ ְ ,ד ָדוִ ד ַמ ְל ָּכא הֲ וָ ה ִמ ְתנ ְַמנֵם ְּכ ּ
יהו וְ לָ א הֲוָ ה ִא ְת ַער א ֲִפילּ ּו
עורא זְ ֵעיר ִא ּ
יליָא .הַ אי ִׁש ּ ָ
גות לֵ ְ
הֲ וָ ה קָ ם ְּבפַ ְל ּ ּ
יליָא:
תות לֵ ְ
ִּב ְתלָ ּ
יהְּ ,ב ׁ ַש ְע ּ ָתא ְ ּד ָעאל לֵ ְ
אָ ַמר לֵ ּ
יה וְ ָד ִאין
ית ּ
יליָא ,הֲוָ ה י ִָתיב ִעם ָּכל ַר ְב ְרבֵ י בֵ ֵ
יליָא,
גות לֵ ְ
ולבָ ַתר הֲ וָ ה נ ִָאים ׁ ֵשינְ ֵת ּ
יתאְ ּ .
ִּדינָא ,וְ ָע ִסיק ְּב ִמ ֵּלי ְדאוֹ ַריְ ָ
יה ַעד ּ ַפ ְל ּ
תוש ְּבחָ ן:
יהְּ ,ב ִׁש ִירין וְ ּ ְׁ
אר ּ
פולחָ נָא ְד ָמ ֵ
יליָא וְ ִא ְת ַער ,וְ ִא ְׁש ְּת ָ ּדל ְּב ּ ְ
גות לֵ ְ
וְ קָ ם ְּבפַ ְל ּ
הוא.
יתו ,הָ ִכי ּ
הוא ַּבר נ ָׁש ,וְ ִכי הַ אי ִמ ָּלה ְדקָ אַ ְמ ִר ּ ּ
אַ ְדהָ ִכי אָ ַמר )דף רז ע"א( הַ ּ
ול ָע ְל ֵמי ָע ְל ִמין .וְ ָדוִ ד
ָרזָא ְד ִמ ָּלה הָ כָ אּ ְ ,דהָ א ָדוִ ד ַמ ְל ָּכא חַ י וְ קַ יָּים ְל ָעלַ ם ּ ְ
יתהְּ .בגִ ין ְ ּד ׁ ֵשינְ ָתא חַ ד ִמ ּ ִׁש ִּתין
ַמ ְל ָּכא הֲ וָ ה נ ִָטיר ָּכל יוֹ מוֹ י ְ ּדלָ א יִ ְט ַעם טַ ַעם ִמ ָ
יתין נִ ְׁש ֵמי.
יהו חַ י ,לָ א הֲוָ ה נ ִָאים אֶ ָּלא ִׁש ִּ
יהו .וְ ָדוִ ד ְּבגִ ין ּ ּ ְ
ְּב ִמ ָ
דוכ ּ ֵתיהּ ְ ּד ִא ּ
יתה ִא ּ
ולהָ ְלאָ הָ ,ט ִעים ַּבר נ ָׁש טַ ְע ָמא
יהו חַ יִ .מ ּ ַת ּ ָמן ּ ְ
ְ ּד ַעד ִׁש ִּתין נִ ְׁש ֵמי חָ סֵ ר חַ דִ ,א ּ
רוחַ ְמסָ אֲ בָ א:
ְדמוֹ ָתא ,וְ ׁ ַש ִ ּליט ּ ֵב ּ
יה ִס ְט ָרא ְד ּ
ליט )ס"א דלא ישליט(
וְ ָדא הֲ וָ ה נ ִָטיר ָ ּדוִ ד ַמ ְל ָּכאְּ ,דלָ א יִ ְט ַעם ַט ְע ָמא ְדמוֹ ָתא ,וְ ׁ ַש ִ ּ
יהו ָרזָא ְדחַ יִ ּים
ּ ֵב ּ
רוחָ א אָ ח ֳָראְּ ,בגִ ין ְ ּד ִׁש ִּתין נִ ְׁש ֵמי חָ סֵ ר חַ דִ ,א ּ
יה ִס ְט ָרא ְד ּ
ינון ִׁש ִּתין )ד"א ל"ג חסר חד נשמי( נִ ְׁש ֵמי ִע ָּל ִאין,
ִּד ְל ֵעילָ אַ .עד ִׁש ִּתין נִ ְׁש ֵמיּ ְ ,ד ִא ּ
הוא:
ומ ָּכאן ּ ְ
וְ ִאילֵ ין ָרזָא ִד ְלהוֹ ןּ ְ ,ד ַת ְליָין ְּבהוֹ ן חַ ּיֵיִ ּ .
ול ַת ּ ָתאָ ,רזָא ְדמוֹ ָתא ּ
יליָאְּ ,בגִ ין ְ ּדיִ ְתקַ ּיֵים ַּבחַ יִ ּיםְּ ,דלָ א
עורא ְדלֵ ְ
וְ ַעל ָ ּדאָּ ,דוִ ד ַמ ְל ָּכא הֲוָ ה ְמ ׁ ַש ֵער ִׁש ּ ָ
יה.
יליָא ,הֲוָ ה ָ ּדוִ ד ִמ ְתקַ יֵּים ְּבאַ ְת ֵר ּ
יה ַט ְע ָמא ְדמוֹ ָתא .וְ כַ ד ִא ְת ּ ְפ ִליג לֵ ְ
יִ ְׁשלוֹ ט ּ ֵב ּ
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חק לישראל – פרשת ויגש יום א'
ישא ִא ְת ַערָּ ,ב ָעא ְדלָ א ְלאַ ְׁש ָּכחָ א לֵ יהּ
יליָא וְ ִכ ְת ָרא קַ ִ ּד ׁ ָ
גו לֵ ְ
ְּבגִ ין ְ ּדכַ ד ִא ְת ַער ּ ַפ ְל ּ
אֲתר ְ ּדמוֹ ָתא:
אֲתר אָ ח ֳָראְּ ,ב ַ
ְל ָדוִ ד ִמ ְתקַ ּ ׁ ַשר ְּב ַ
יה וְ לָ א
דושה ִע ָּלאָ ה ִא ְת ַערּ ,ובַ ר נ ָׁש ְ ּדנ ִָאים ְּב ַע ְרסֵ ּ
וק ּ ּ ׁ ָ
יליָא ּ ְ
ְּבגִ ין ְ ּדכַ ד ִא ְת ּ ְפ ִליג לֵ ְ
ומ ְת ַ ּד ַּבק
יהו ִא ְתקַ ּ ׁ ַשר ְּב ָרזָא ְדמוֹ ָתא ּ ִ
אר ּ
ִא ְת ַער ְלאַ ְׁש ּגָ חָ א ִּביקָ ָרא ְד ָמ ֵ
יה .הָ א ִא ּ
יה ּ ָת ִדיר.
אר ּ
אֲתר אָ ח ֳָרא ,וְ ַעל ָ ּדא ָ ּדוִ ד ַמ ְל ָּכא הֲוָ ה קָ ִאים ְלאַ ְׁש ּגָ חָ א ִּביקָ ָרא ְד ָמ ֵ
ְּב ַ
ְ
ובגִ ין ָּכך ,הֲוָה
ינְתא ְל ָטעֲ ָמא ַט ְע ָמא ְדמוֹ ָתאְ ּ .
חַ י ְלגַ ּ ֵבי חַ י ,וְ לָ א נ ִָאים ְּב ׁ ֵש ָ
ימו:
סוס ִׁש ִּתין נִ ְׁש ֵמי ,וְ לָ א ִּב ְׁש ִל ּ
ִמ ְתנ ְַמנֵם ְּכ ּ
ְ
יהַ ,מה ּ ְׁש ָמך .אָ ַמר ְלהוֹ ן ,חִ זְ ִקיָּה.
רו לֵ ּ
תו ִר ִּבי יְ ּ ָ
קוהָ  ,אָ ְמ ּ
הודה וְ ִר ִּבי יוֹ סֵ י ּונְ ׁ ָש ּ
אָ ּ
יתךְ:
ְ
ַישר חֵ ילָ ך וְ יִ ְת ּ ַת ּקַ ף אוֹ ַריְ ָ
יה ,יִ ְתי ּ ׁ ֵ
רו לֵ ּ
אָ ְמ ּ

הלכה – הרמב"ם הלכות תשובה פ"א
)א( כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן בין
בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתודות לפני האל ברוך
הוא שנאמר איש או אשה כי יעשו וגו' והתודו את חטאתם אשר עשו זה וידוי
דברים וידוי זה מצות עשה
)ב( כיצד מתודין אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי
נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה וזהו עיקרו של וידוי וכל
המרבה להתודות ומאריך בענין זה הרי זה משובח
)ג( וכן בעלי חטאות ואשמות בעת שמביאין קרבנותיהן על שגגתן או על זדונן אין
מתכפר להן בקרבנם עד שיעשו תשובה ויתודו וידוי דברים שנאמר והתודה
אשר חטא עליה וכן כל מחוייבי מיתות בית דין ומחוייבי מלקות אין מתכפר
להן במיתתן או בלקייתן עד שיעשו תשובה ויתודו וכן החובל בחבירו והמזיק
ממונו אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו אינו מתכפר עד שיתודה וישוב
מלעשות כזה לעולם שנאמר מכל חטאות האדם:
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