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חק לישראל – פרשת ויגש יום ב'
תורה -

בראשית פרק מד'

ינו אֶ ל
ינו אֶ ל ַע ְב ְ ּד ָך אָ ִבי וַ ּ ַנ ּגֶד לוֹ אֵ ת ִ ּדבְ ֵרי אֲ דֹנִ י) :כד( וַ יְ ִהי ִּכי ָע ִל ּ
)כד( וַ יְ ִהי ִּכי ָע ִל ּ
ְ
יקנָא ְל ַע ְב ָ ּדך אַ ָּבא וְ חַ ּוֵינָא לֵ ּה יָת ּ ִפ ְת ּגָ ֵמי ִרבּ וֹ נִ י:
אדֹנִ י) :כד( וַ הֲ וָ ה ַּכד ְסלֵ ְ
ַע ְב ְ ּד ָך אָ ִבי וַ ּ ַנ ּגֶד לוֹ אֵ ת ִ ּד ְב ֵרי ֲ
)כה( וַ יּ ֶ
נו ְמ ַעט
נו ְמ ַעט אֹ כֶ ל) :כה( וַ יּ ֶ
רו לָ ּ
בו ִׁש ְב ּ
ינו ׁ ֻש ּ
ֹאמר אָ ִב ּ
רו לָ ּ
בו ִׁש ְב ּ
ינו ׁ ֻש ּ
ֹאמר אָ ִב ּ
אֹ כֶ ל) :כה( וַ אֲ ַמר אָ ב ּונָא ּתוּב ּו זְ בוּנ ּו לָ נָא זְ ֵעיר ִעיבו ָּרא:

נוכַ ל
)כו( וַ ּנ ֶ
נו ִּכי לֹא ּ
נו וְ י ַָר ְד ּ
ינו הַ ּקָ טֹן ִא ּ ָת ּ
נוכַ ל לָ ֶר ֶדת ִאם י ֵׁש אָ ִח ּ
ֹאמר לֹא ּ
נוכַ ל ָל ֶר ֶדת ִאם י ֵׁש
ִל ְראוֹ ת ּ ְפנֵי הָ ִא ׁ
נו) :כו( וַ ּנֹאמֶ ר לֹא ּ
ֶנו ִא ּ ָת ּ
ינו הַ ּקָ טֹן אֵ ינ ּ ּ
יש וְ אָ ִח ּ
נו:
נוכַ ל ִל ְראוֹ ת ּ ְפנֵי הָ ִא ׁ
ֶנו ִא ּ ָת ּ
ינו הַ קָּ טֹן אֵ ינ ּ ּ
יש וְ אָ ִח ּ
נו ִּכי לֹא ּ
נו וְ יָ ַר ְד ּ
ינו הַ ּקָ טֹן ִא ּ ָת ּ
אָ ִח ּ

)כו(

אֲרי לָ א נִ כּ וּל ְל ֶמ ֱחזֵי אַ ּ ֵפי גַ ְב ָרא וְ אָ ח ּונָא
ירא ִע ּ ָמנָא וְ נֵחוֹ ת ֵ
אֲמ ְרנָא לָ א נִ כּ וּל ְלמֵ יחָ ת ִאם ִאית אָ ח ּונָא זְ ֵע ָ
וַ ַ
ירא לֵ יתוֹ ִהי ִע ּ ָמנָא:
זְ ֵע ָ

ֹאמר
ינו אַ ּ ֶתם יְ ַד ְע ּ ֶתם ִּכי ְׁשנַיִ ם ָי ְל ָדה ִ ּלי ִא ְׁש ִּתי) :כז( וַ יּ ֶ
)כז( וַ יּ ֶ
ֹאמר ַע ְב ְ ּד ָך אָ ִבי אֵ לֵ ּ
ְ
אֲמר ַע ְב ָ ּדך אַ ָּבא לָ נָא אַ ּתוּן יְ ַד ְע ּתוּן
תם ִּכי ְׁשנַיִ ם ָי ְל ָדה ִ ּלי ִא ְׁש ִּתי) :כז( וַ ַ
ינו אַ ּ ֶתם יְ ַד ְע ּ ֶ
ַע ְב ְ ּד ָך אָ ִבי אֵ לֵ ּ
ידת ִלי ִא ְּת ִתי:
אֲרי ְת ֵרין יְ ִל ַ
ֵ

נביא

– יחזקאל פרק לז' כא-כד

הוִ ה ִה ּנֵה אֲנִ י לֹקֵ חַ אֶ ת ְּבנֵי יִ ְ ׂש ָראֵ ל ִמ ּ ֵבין
)כא( וְ ַד ֵּבר אֲ לֵ יהֶ ם כּ ֹה אָ ַמר ֲא ֹדנָי יֱ ֹ
אתי אוֹ ָתם אֶ ל אַ ְד ָמ ָ
כו ׁ ָשם וְ ִק ַּבצְ ִּתי אֹ ָתם ִמ ּ ָס ִביב וְ הֵ בֵ ִ
הַ ּגוֹ יִ ם ׁ ֶ
תם) :כא(
אֲשר הָ ְל ּ
ואתנבי להון כדנן אמר יי אלהים הא אנא מקריב ית בני ישראל מביני עממיא דאתגליאו לתמן ואכנוש
יתהון מסחור סחור ואעיל יתהון לארעהון:

ומלֶ ְך אֶ חָ ד יִ ְהיֶה ְלכֻ ָּלם
ש ָראֵ ל ּ ֶ
יתי אֹ ָתם ְלגוֹ י אֶ חָ ד ָּבאָ ֶרץ ְּבהָ ֵרי יִ ְ ׂ
)כב( וְ ָעשִׂ ִ
צו עוֹ ד ִל ְׁש ּ ֵתי ַמ ְ
מלָ כוֹ ת עוֹ ד) :כב(
יו{ עוֹ ד ִל ְׁשנֵי גוֹ יִ ם וְ לֹא יֵחָ ּ
ְל ֶמלֶ ְך וְ לֹא יִ ְהיֻה }יִ ְה ּ
ואעביד יתהון לעמא חד בארעא בטור קודשא דישראל דישראל ומלכא חד יהי לכולהון למהוי מלכא
ולא יהון עוד לתרין עממין ולא יתפלגון עוד לתרתין מלכון עוד:

ובכֹל ּ ִפ ְׁש ֵעיהֶ ם וְ הוֹ ׁ ַש ְע ִּתי אֹ ָתם
קוצֵ יהֶ ם ּ ְ
או עוֹ ד ְּבגִ לּ ּולֵ יהֶ ם ּובְ ִׁש ּ ּ
)כג( וְ לֹא יִ ַט ּ ְמ ּ
יו ִלי ְל ָעם וַ אֲנִ י אֶ ְהיֶה
ִמכּ ֹל מוֹ ְׁשב ֵ
או בָ הֶ ם וְ ִטהַ ְר ִּתי אוֹ ָתם וְ הָ ּ
ֹתיהֶ ם אֲ ׁ ֶשר חָ ְט ּ
לָ הֶ ם לֵ אל ִֹהים) :כג( ולא יסתאבון עוד במעותהון ובשקוציהון ובכל מירדיהון ואפרוק יתהון מכל
מותבניהון דחבו קדמי בהון ואדכי יתהון ויהון קדמי לעם ואנא אהוי להון לאלהא:

כו וְ חֻ ּק ַֹתי
)כד( וְ ַע ְב ִ ּדי ָדוִ ד ֶמלֶ ְך עֲ לֵ יהֶ ם וְ רוֹ ֶעה אֶ חָ ד יִ ְהיֶה ְלכֻ ָּלם ּ ְ
וב ִמ ְׁש ּ ָפ ַטי יֵלֵ ּ
תם) :כד( ועבדי דוד מלכא עליהון ופרנס חד יהי לכולהון ובדיני יהכון וקימי יטרון
רו וְ ָעשׂ ּו אוֹ ָ
יִ ְׁש ְמ ּ
ויעבדון יתהון:

כתובים

 -משלי י' יא'-יד'

ופי ְר ׁ ָש ִעים יְ כַ ּ ֶסה חָ ָמס:
ְמקוֹ ר חַ יִ ּים ּ ִפי צַ ִ ּדיק ּ ִ

)יא(
דרשיעי נכסא חטופא:

)יא( מבועא דחיי פומא דצדיקי ופומהון
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ִ ׂשנְאָ ה ְּתעוֹ ֵרר ְמ ָדנִ ים וְ ַעל ָּכל ּ ְפ ׁ ָש ִעים ְּתכַ ּ ֶסה אַ הֲבָ ה:

)יב(
כלהון סורחני מכסא רחמותא:

ש ְפ ֵתי ָנבוֹ ן ִּת ּ ָמצֵ א חָ ְכ ָמה וְ ׁ ֵשבֶ ט ְלגֵ ו חֲסַ ר לֵ ב:
ְּב ִ ׂ

)יג(
חכמתא ושבטא לפגרא דחסר רעינא:

ופי אֱוִ יל ְמ ִח ּ ָתה ְקרֹבָ ה:
נו ָד ַעת ּ ִ
חֲכָ ִמים יִ צְ ּ ְפ ּ

)יד(
שציא קריב:

)יב( סניאתא תגרג תגרי ועל

)יג( בשפותי דסוכלתנא תשכח

)יד( חכימי נטשון ידיעתא ופומיה דשטיא

רש"י
)יא( מקור חיים פי צדיק ופי רשעים וגומר
 פיהם יכסה חמס שבלבם שמחליקין אתשפתיהם ושנאה טמונה בלבם ואין פתרון
מקרא זה דומה לפתרון העליון והענין יורה
עליהם:
)יב( שנאה תעורר מדנים  -אפילו עבירה
שנתנה לשכחה נזכרת ע"י מרבית עוונות באה
שנאה אחרונה ומעוררתן שכן יחזקאל הוכיח
את ישראל על עבירות מצרים ואומר להם
איש את שקוצי עיניו השליכו וגו' )יחזקאל כ(
כמה )שנים היתה( שנאה זו כבושה ולא

משנה

הזכיר' להם הקב"ה עד עכשיו שהרבו
עבירות על פשעיהם) .ועל כל פשעים תכסה
אהבה  -כשישראל מטיבים מעשיהם הקב"ה
מכסה על פשעיהם(:
)יג( בשפתי נבון תמצא חכמה  -כשאדם
מוכיח לנבון משיב לו חטאתי כגון דוד שאמר
לנתן חטאתי )שמואל ב' יב( .ושבט לגו חסר
לב  -אבל חסר לב אינו שומע עד שילקה
כמו פרעה:
)יד( חכמים יצפנו דעת  -ישמרוהו בלבם
שלא ישכחוהו:

 -שבת פרק יא'

)א( הַ ּזוֹ ֵרק ֵמ ְר ׁש ּות הַ יָּחִ יד ִל ְר ׁש ּות הָ ַר ִּבים ,מֵ ְר ׁש ּות הָ ַר ִּבים ִל ְר ׁש ּות הַ יּ ִָחיד,
ור ׁש ּות הָ ַר ִּבים ָּבאֶ ְמצַ עַ ,ר ִּבי עֲ ִקיבָ א
חַ יָּבֵ .מ ְר ׁש ּות הַ יּ ִָחיד ִל ְר ׁש ּות הַ יּ ִָחיד ּ ְ
ְמחַ יֵּב .וַ חֲכָ ִמים ּפוֹ ְט ִרין:
רע"ב ) -א( הזורק מרשות היחיד
לרשות הרבים  -רשות היחיד הוא מקום
שהוקף ארבע מחיצות גבוהות עשרה
טפחים וביניהן ארבעה טפחים על
ארבעה טפחים או יותר על כן אפילו יש
בו כמה מילין אם הוקף לדירה כגון
מדינה שמוקפת חומה ודלתותיה נעולות
בלילה ,ומבואות שיש להן שלשה כתלים
ולחי ברוח רביעית ,וכן תל גבוה עשרה
ורחב ארבעה ,או חריץ שהוא עמוק
עשרה ורחב ארבעה ,ואפילו כלים כגון
ספינה ומגדל של עץ וכיוצא בהם אם יש
בהם ארבעה על ארבעה בגובה עשרה

כל אלו רשות היחיד הן .ואויר רשות
היחיד כרשות היחיד עד לרקיע .ועובי
הכתלים של רשות היחיד נדון כרשות
היחיד .ורשות הרבים הוא כגון השווקים
הרחובות המדברות והדרכים המפולשים
להם ,והוא שיהיה רוחב הדרך שש עשרה
אמה ולא יהיה עליו תקרה ,ואיכא למאן
דאמר שצריך נמי שיהיו בוקעים בהם
ששים רבוא בכל יום כדגלי מדבר .ואויר
רשות הרבים אינו כרשות הרבים אלא עד
עשרה טפחים ,ולמעלה מעשרה ברשות
הרבים מקום פטור הוא .ומקום שאין בו
ארבעה על ארבעה וגבוה משלשה
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טפחים ולמעלה הוא מקום פטור ,אפילו
קוצים וברקנין וגללין ברשות הרבים
גבוהים משלשה ולמעלה ואין בהם
ארבעה על ארבעה הרי הן מקום פטור.
וכן מקום המוקף מחיצות ואין בו ארבעה
על ארבעה ,או חריץ שאין בו ארבעה
ועמקו משלשה ועד התהום ,הרי זה
מקום פטור .ומקום שהוקף ארבע
מחיצות גבהן משלשה ועד עשרה ויש בו
ארבעה על ארבעה או יותר ,או תל יש
בו ארבעה על ארבעה או יותר גבוה
משלשה ועד עשרה ,או חריץ שיש בו
ארבעה על ארבעה עמוק משלשה ועד
עשרה ,ומבוי סתום משלש רוחותיו שאין
לו לחי או קורה ברוח רביעית ,והים
והבקעה ,כל אלו כרמלית הן .ופירוש
כרמלית ,כארמלית ,כלומר כמו אלמנה
שאינה בתולה ולא נשואה לבעל ,כך
רשות זו אינה לא רשות היחיד ולא רשות
הרבים .ואויר כרמלית ככרמלית עד
עשרה ,ומעשרה ולמעלה בכרמלית הוי
מקום פטור .והמוציא מרשות היחיד

לרשות הרבים ,או המכניס מרשות
הרבים לרשות היחיד ,חייב חטאת.
מרשות הרבים לכרמלית ,או מרשות
היחיד לכרמלית ,ומכרמלית לשתיהן,
פטור אבל אסור .מרשות היחיד או
מרשות הרבים למקום פטור ,או ממקום
פטור לשניהן ,מותר לכתחלה .ואינו צריך
לומר מכרמלית למקום פטור או ממקום
פטור לכרמלית שהוא מותר .והמעביר
מתחילת ארבע אמות לסוף ארבע אמות
ברשות הרבים חייב חטאת ,בכרמלית
פטור אבל אסור ,ברשות היחיד ובמקום
פטור מותר לכתחילה לטלטל ולהעביר
בכל הרשות כולו ואפילו הוא כמה מילין:
רבי עקיבא מחייב  -דסבירא ליה מכי
עבר החפץ באויר רשות הרבים בתוך
עשרה הרי הוא כאילו נח .ורבנן סברי
קלוטה בתוך עשרה באויר רשות הרבים
לאו כמי שהונחה דמיא .אבל למעלה
מעשרה שהוא מקום פטור כולי עלמא
לא פליגי דפטור .והלכה כחכמים:

)ב( ּ ֵכיצַ דְׁ .ש ּ ֵתי גְ זֻזְ ְט ָראוֹ ת זוֹ ְכ ֶנגֶד זוֹ ִּב ְר ׁש ּות הָ ַר ִּבים ,הַ ּמוֹ ִׁשיט וְ הַ ּזוֹ ֵרק ִמ ּזוֹ
טורֶ ׁ ,ש ָּכךְ
יו ְׁש ּ ֵתיהֶ ן ִּב ְד ּ ָ
יוטא אַ חַ ת ,הַ ּמוֹ ִׁשיט חַ יָּב ,וְ הַ ּזוֹ ֵרק ּ ָפ ּ
טור .הָ ּ
לָ זוֹ ָ ּ ,פ ּ
יטין
הָ יְ ָתה עֲ בוֹ ַדת הַ ְלוִ יִ ּםְׁ ,ש ּ ֵתי עֲ גָ לוֹ ת זוֹ אַ חַ ר זוֹ ִּב ְר ׁש ּות הָ ַר ִּבים ,מוֹ ִׁש ִ
ש ָרה
הַ ְ ּק ָר ִׁשים ִמ ּזוֹ לָ זוֹ  ,אֲבָ ל לֹא זוֹ ְר ִקין .חֻ ְליַת הַ בּ וֹ ר וְ הַ ּ ֶסלַ ע ׁ ֶשהֵ ן גְּ בוֹ ִהין עֲ ָ ׂ
טור:
וְ ָר ְח ָּבן אַ ְר ָּב ָעה ,הַ ּנוֹ טֵ ל ֵמהֶ ן וְ הַ ּנוֹ ֵתן ַעל ּגַ ָּבן ,חַ יָּבָ ּ ,פחוֹ ת ִמ ּ ֵכןָ ּ ,פ ּ
רע"ב )ב( כיצד  -רבנן קאמרי ליה :שתי
גזוזטראות  -והן נסרים יוצאים מכותל
העליה ולחוץ על רשות הרבים,
והגזוזטראות עצמן הן רשות היחיד.
וכשהן זו כנגד זו בשני צדי רשות הרבים
המושיט והזורק מזו לזו פטור ,שלא
מצינו זריקה והושטה במלאכת המשכן
מרשות היחיד לרשות היחיד ורוחב רשות
הרבים מפסיק ביניהן :היו שתיהן
בדיוטא אחת  -כלומר בעליה אחת
באורך רשות הרבים ויש הפסק רשות
הרבים ביניהן :הזורק פטור  -הואיל
ולמעלה מעשרה הוא ,ולא מצינו זריקה

מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות
הרבים במשכן :והמושיט חייב  -ואף על
פי שמושיט למעלה מעשרה ,שמצינו
הושטה כיוצא בה במשכן מרשות היחיד
לרשות היחיד ואורך רשות הרבים מפסיק
ביניהן :שכן היתה עבודת הלוים -
מושיטים מזה לזה למעלה מעשרה
ואורך רשות הרבים באמצע .כיצד? ]שתי[
עגלות זו אחר זו ברשות הרבים ופורקי
המשכן היו מושיטין לאותם שעל העגלות
שאצלן הן סמוכות וקרובות ,והן מושיטין
לאלו שלפניהם ,וכל אחת מהעגלות
רשות היחיד הן :אבל לא זורקים  -שאין
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הקרשים נזרקין מפני כ"בדן :חולית הבור
 עפר שמוציאין מחפירת הבור רגיליןליתן סביבות פי הבור כמין חומה להקיף,
ואשמעינן דבור וחוליתו מצטרפין

לעשרה .ותנא בור לעמקו ותנא סלע
לגבהו :הנוטל מהן  -ומניח ברשות
הרבים או הנוטל מרשות הרבים ונותן
על גבן חייב:

ש ָרה ְטפָ ִחיםְּ ,כזוֹ ֵרק ָּבאֲ וִ יר,
)ג( הַ ּזוֹ ֵרק אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת ַּבכּ ֶֹתלְ ,ל ַמ ְעלָ ה ֵמעֲ ָ ׂ
ש ָרה ְטפָ ִחיםְּ ,כזוֹ ֵרק ָּבאָ ֶרץ .הַ ּזוֹ ֵרק ָּבאָ ֶרץ אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת ,חַ יָּב.
ְל ַמ ּ ָטה ֵמעֲ ָ ׂ
חוץ ְלאַ ְר ַּבע
טורּ ,
חוץ ְלאַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ תָ ּ ,פ ּ
ז ַָרק ְלתוֹ ְך אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת וְ נִ ְת ּגַ ְל ּגֵ ל ּ
אַ ּמוֹ ת ,וְ נִ ְת ּגַ ְל ּגֵל ְלתוֹ ְך אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת ,חַ יָּב:
רע"ב ) -ג( הזורק ארבע אמות בכותל
 מתחלת ארבע לסוף ארבע ונח בכותלהסמוך לרשות הרבים למעלה מעשרה
טפחים ,כגון שהיתה דבילה שמנה
ונדבקה בכותל למעלה מעשרה באויר
רשות הרבים ,פטור ,דכל למעלה
מעשרה ברשות הרבים מקום פטור הוא:
למטה מעשרה כזורק בארץ  -מתחלת
ארבע לסוף ארבע ברשות הרבים וחייב,
אף על פי שאין ממקום עקירת החפץ

לכותל אלא ארבע אמות מצומצמות ,לא
אמרינן דעובי הדבילה ממעט בארבע
אמות ואין כאן מתחילת ארבע לסוף
ארבע ,דכיון שאינו מבטל את הדבילה
בכותל אין עביה ממעט כלום :ונתגלגל
חוץ לארבע אמות פטור  -שהרי לא
נתכוין לזריקה של חיוב :ונתגלגל לתוך
ארבע אמות חייב  -והוא דנח משהו
חוץ לארבע אמות קודם שנתגלגל לפנים:

ור ׁש ּות הָ ַר ִּבים
טורִ .אם הָ יָה ְרקַ ק ַמיִ ם ּ ְ
)ד( הַ ּזוֹ ֵרק ַּב ּיָם אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ תָ ּ ,פ ּ
הוא ְרקַ ק ַמיִ םָ ּ .פחוֹ ת
ְמהַ ֶּלכֶ ת בּ וֹ  ,הַ ּזוֹ ֵרק ְלתוֹ כוֹ אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת ,חַ יָּב .וְ כַ ּ ָמה ּ
ור ׁש ּות הָ ַר ִּבים ְמהַ ֶּלכֶ ת בּ וֹ  ,הַ ּזוֹ ֵרק ְּבתוֹ כוֹ
ש ָרה ְטפָ ִחיםְ .רקַ ק ַמיִ ם ּ ְ
ֵמעֲ ָ ׂ
אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת ,חַ יָּב:
רע"ב )ד( הזורק בים  -מתחלת ארבע
לסוף ארבע :פטור  -דכרמלית הוא:
רקק מים  -שאינם גבוהים מן הארץ ויש
בהם רפש וטיט נקראים רקק :ורשות
הרבים מהלכת בו  -שרבים מהלכים בו:
וכמה הוא רקק  -כמה הוא עמקו
דנימא אכתי רשות הרבים הוא ולא נעשה
כרמלית :ורקק מים ורשות הרבים

מהלכת בו  -האי דכפליה תנא למלתיה,
לאשמועינן דאפילו רקק רחב ארבעה
הואיל והוא פחות מעשרה נדון כרשות
הרבים .וכפל נמי ורשות הרבים מהלכת
בו ,לאשמועינן דאף על גב דאין מהלכים
בו רבים אלא על ידי הדחק ,הלוך על
ידי הדחק שמיה הלוך:

ומן הַ ְּס ִפינָה
ומן הַ יָּם לַ ְּס ִפינָה ּ ִ
ומן הַ יּ ַָּב ׁ ָשה לַ ּיָםִ ּ ,
)ה( הַ ּזוֹ ֵרק ִמן הַ יָּם לַ יּ ַָּב ׁ ָשה ּ ִ
טורְ .ס ִפינוֹ ת ְק ׁש ּורוֹ ת זוֹ בָ זוֹ ְ ,מ ַט ְל ְט ִלין ִמ ּזוֹ
לַ ּיָםִ ּ ,
ומן הַ ְּס ִפינָה לַ חֲבֶ ְר ּ ָת ּהָ ּ ,פ ּ
לָ זוֹ ִ .אם אֵ ינָן ְק ׁש ּורוֹ ת ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּמֻ ּקָ פוֹ ת ,אֵ ין ְמ ַט ְל ְט ִלין ִמ ּזוֹ לָ זוֹ :
רע"ב ) -ה( מן הים ליבשה -
מכרמלית לרשות הרבים :מן הים
לספינה  -מכרמלית לרשות היחיד:
מטלטלין מזו לזו  -אם הן של שני בני
אדם מטלטלים על ידי עירוב דהוו להו

כשתי חצרות :מוקפות  -סמוכות זו לזו,
כמו אין מקיפין בבועי )חולין מו :(:אין
מטלטלין מזו לזו  -דכי מפרשי מהדדי
כרמלית מפסקת ביניהן ובטל העירוב:
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)ו( הַ ּזוֹ ֵרק וְ נִ זְ ַּכר ְלאַ חַ ר ׁ ֶשיָּצְ ָתה ִמ ּיָדוֹ ְ ,קלָ ָט ּה אַ חֵ רְ ,קלָ ָט ּה ּ ֶכלֶ ב ,אוֹ
ורהֵ ּ ,בין ָּבאָ ָדם ֵּבין ַּב ְּבהֵ ָמה ,וְ נִ זְ ַּכר ַעד
טור .ז ַָרק לַ עֲ שׂ וֹ ת חַ בּ ּ ָ
ׁ ֶשנִּ ְ ׂ
ש ְרפָ הָ ּ ,פ ּ
טור .זֶה הַ ְּכלָ לָּ ,כל חַ יָּבֵ י חַ ּ ָטאוֹ ת אֵ ינָן חַ יּ ִָבין ַעד
ׁ ֶשלּ ֹא נַעֲ ֵׂשית חַ בּ ּ ָ
ורהָ ּ ,פ ּ
ׁ ֶש ְּתהֵ א ְת ִח ָּל ָתן וְ סוֹ פָ ן ְׁשגָ גָ הְּ .ת ִח ָּל ָתן ְׁשגָ גָ ה וְ סוֹ פָ ן זָדוֹ ןְּ ,ת ִח ָּל ָתן זָדוֹ ן וְ סוֹ פָ ן
טוריןַ ,עד ׁ ֶש ְּתהֵ א ְת ִח ָּל ָתן וְ סוֹ פָ ן ְׁשגָ גָ ה:
ְׁשגָ גָ הְ ּ ,פ ּ ִ
רע"ב )ו( הזורק  -בשבת בשוגג ,ונזכר
שהוא שבת לאחר שיצאת האבן מתחת ידו
קודם שתנוח ,אפילו לא קלטה אחר אלא
שנחה כדרכה פטור ,דהכי תנן לקמן עד
שתהא תחלתן וסופן בשגגה ,והאי תחלתו
בשגגה וסופו מזיד הואיל ונזכר שהוא
שבת קודם שתנוח .ומתניתין הכי מפרשא,
הזורק ונזכר לאחר שיצאה מתחת ידו ,אי

גמרא

נמי לא נזכר אלא שקלטה אחר וכו'
פטור ,דהוה ליה שנים שעשאוה פטורים.
הא נחה ,חייב חטאת .במה דברים
אמורים ,כשחזר ושכח; אבל לא חזר
ושכח פטור שכל חייבי וכו' :זה הכלל -
לאתויי נמי מעביר חפץ ממקום למקום
שאם עקר בשגגה ונזכר שהוא שבת קודם
שיניח פטור:

 -שבת דף קי"ג ע"ב

אמר רבי אחא בר אבא אמר רבי יוחנן מניין לשנוי בגדים מן התורה
שנאמר ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים ותנא דבי רבי ישמעאל לימדך
תורה דרך ארץ בגדים שבישל בהן קדירה לרבו אל ימזוג בהן כוס לרבו
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן גנאי הוא לתלמיד חכם שיצא
במנעלים המטולאים לשוק והא רבי אחא בר חנינא נפיק אמר רבי אחא
בריה דרב נחמן בטלאי על גב טלאי ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי
יוחנן כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה שנאמר כל משנאי
אהבו מות אל תקרי משנאי אלא משניאי רבינא אמר רבד איתמר ולא
פליגי הא בגלימא הא בלבושא ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן
מאי דכתיב כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ויחף ערום בבגדים בלואים
ויחף במנעלים המטולאים תנן התם רבב על המרדע חוצץ רבן שמעון בן
גמליאל אומר עד כאיסר האיטלקי ועל הבגדים מצד אחד אינו חוצץ משני
צדדין חוצץ רבי יהודה אומר משום רבי ישמעאל אף מצד אחד חוצץ בעא
מיניה רבי שמעון בן לקיש מרבי חנינא מרדעת מצד אחד או משני צדדין
אמר ליה זו לא שמעתי כיוצא בה שמעתי דתנן רבי יוסי אומר של בנאין
מצד אחד ושל בור משני צדדין ולא תהא מרדעת חשובה מבגדו של עם
הארץ מאי בנאין אמר רבי יוחנן אלו תלמידי חכמים שעוסקין בבנינו של
עולם כל ימיהן ואמר רבי יוחנן איזהו תלמיד חכם שמחזירין לו אבידה
בטביעות העין זה המקפיד על חלוקו להופכו ואמר רבי יוחנן איזהו תלמיד
חכם שממנין אותו פרנס על הציבור זה ששואלין אותו דבר הלכה בכל
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מקום ואומר ואפילו במסכת כלה ואמר רבי יוחנן איזהו תלמיד חכם שבני
עירו מצווין לעשות לו מלאכתו זה שמניח חפצו ועוסק בחפצי שמים והני
מילי למיטרח בריפתיה ואמר רבי יוחנן איזהו תלמיד חכם כל ששואלין
אותו הלכה בכל מקום ואומרה למאי נפקא מינה למנוייה פרנס על
הציבור אי בחדא מסכתא באתריה אי בכוליה תנויה בריש מתיבתא:
רש"י על הגמרא
מניין לשינוי בגדים  -שהוא דרך כבוד לפני
המקום :ולבש בגדים אחרים  -והוציא את
הדשן ,הזקיקו הכתוב ללבוש בגדים פחותים
בשעת הוצאת הדשן שאינה עבודה חשובה,
כדי שלא ימאסו בגדיו החשובים שעובד בהן
עבודת אכילה ושתיה ,כגון קיטור וניסוך:
ותנא דבי ר' ישמעאל  -בדרשא דהאי קרא:
בגדים שבישל בהם קדירה לרבו  -דומיא
דהוצאת הדשן :אל ימזוג בהם כוס לרבו -
לפיכך הוזקק ללבוש בגדים פחותים :רבב -
שומן וחלב :חייב מיתה  -שצריך להיות חשוב
והגון לכבוד תורתו :משניאי  -שממאסין
עצמן בעיני הבריות ,והבריות אומרים אוי
להם ללומדי התורה שהם מאוסים ומגונים,
נמצא זה משניא את התורה :רבד איתמר -
שכבת זרע ,לשון מרבדים רבדתי ערשי )משלי
ז( ריפדתיו וקישטתיו בבשמים ,מינים
המכניסים תאוה ,ותזקק לי :בגלימא  -שהוא
עליון אפילו רבב :בלבוש  -שהוא תחתון,
רבד אין ,רבב לא :על המרדעת  -של חמור:
חוצץ  -כל דבר חוצץ לענין טבילה דקפיד
עליה ,וכל חציצה שמקפיד עליו חוצצת :תנן
התם  -במסכת מקוואות ,ונקט לה משום
דבעי למימר של בנאים כו' ,לומר שדרך
תלמיד חכם מקפיד על לבושיו :משני צדדין
 -שהיה בו הרבה עד שנבלע בבגד ,ונראה

לצד שני :מרדעת מצד אחד או משני צדדין -
לר' ישמעאל דאמר בבגד מצד אחד ,מרדעת
מאי אמר בה ר' יוסי אומר של בנאים פליג
אדר' יהודה ,ואמר לר' ישמעאל בגד של
בנאים ,דהיינו תלמידי חכמים ,שמקפידין על
לבושיהן מצד אחד ,ושל בור משני צדדין:
שמחזירים לו אבדה בטביעת עין  -כיון
שאמר אני מכירה ,אף על פי שאינו נותן בה
סימן ,כדאמר באלו מציאות )בבא מציעא כג,
ב( :המקפיד על חלוקו להופכו  -לובשו
כשהוא הפוך מקפיד עליו והופכו ,שמקפיד
עליו שלא יראו התפירות המגונות ,ואימרי
החלוק :בכל מקום  -בכל התלמוד ,ואפילו
במסכת כלה דלא רגילי בה אינשי ,וזה נתן
לבו וגרסה ,מסכת כלה ברייתא היא כלה
בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה :תלמיד חכם
שבני עירו מצווין לעשות מלאכתו  -כדאמר
בפרק שביעי דיומא )עב ,ב( כתוב אחד אומר
ועשית לך ארון עץ וכתוב אחד אומר ועשו
ארון עצי שטים וגו' :למיטרח בריפתיה -
דבר שאינו יכול לטרוח בו ,וחייו תלויין בו,
אם יודע להשיב במסכת שהוא עוסק בה
ממנים אותו פרנס באתריה :ואם בכוליה
תנויה  -דקאי בהא מסכת ,ומהדר במסכת
אחריתי:
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חק לישראל – פרשת ויגש יום ב'
זוהר

– מקץ דף ר"ז ע"ב

וע ִתי יוֹ ם צָ ַע ְק ִּתי בַ ַּליְ לָ ה
ּ ָפ ַתח ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר וְ אָ ַמר) ,תהלים פח( ה' ֱאלֹקֵ י יְ ׁש ּ ָ
יתא
יליָא ,וְ ִא ְׁש ְּת ָ ּדל ְּבאוֹ ַריְ ָ
גות לֵ ְ
נֶגְ ֶ ּד ָךָ ּ .תא ֲחזֵיּ ָ ,דוִ ד ַמ ְל ָּכא הֲוָ ה קָ ם ְּבפַ ְל ּ ּ
נותא
ימ ּ ָ
יתא .וְ ָדא הֲוָ ה חֶ ְדוָ ה ִד ְמהֵ ְ
ומ ְטרוֹ נִ ָ
תוש ְּבחָ ןְ ,לחֶ ְדוָ ה ְד ַמ ְל ָּכא ּ ַ
ירין וְ ּ ְׁ
ְּב ִׁש ִ
נותא ְ ּד ִא ְת ֲחזֵי ְּבאַ ְר ָעא:
ימ ּ ָ
יהו ְׁשבָ חָ א ִד ְמהֵ ְ
ְּבאַ ְר ָעאְּ .בגִ ין ְ ּדהַ אי ִא ּ
יר ָתא ַּכ ּ ָמה ַמ ְלאָ ִכין ִע ָּל ִאיןְּ ,בכַ ּ ָמה זִ ינִ ין ְּדקָ א
ְ ּדהָ א ְל ֵעילָ א ּ ָפ ְתחֵ י ְּבחֶ ְדוָ ה ִׁש ָ
יה
יליָא ְּבכָ ל ִס ְט ִריןְּ .כהַ אי ּגַ וְ ונָא ְל ַת ּ ָתא ְּבאַ ְר ָעאַ ,מאן ִ ּד ְמ ׁ ַש ַּבח לֵ ּ
ְמ ׁ ַש ְּבחָ ן ְּבלֵ ְ
ְ
ְ
הוא .וְ כָ ל
יה )בעי( ּ ְ
יליָאָ ,ר ֵעי ּ ֵב ּ
הוא ְּבאַ ְר ָעא ְּבלֵ ְ
ְל ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ְ
יתין
הו צַ יְ ִ
יה ְל ּ ְ
ישין ְ ּדקָ א ְמ ׁ ַש ְּבחָ ן לֵ ּ
ינון ַמ ְלאָ ִכין קַ ִ ּד ִׁ
הואֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ִא ּ
ימו,
יליָא ְּבאַ ְר ָעאּ ְ .דהַ אי ּ ּ ְׁ
יה ְּבלֵ ְ
הוא ְדקָ א ְמ ׁ ַש ַּבח לֵ ּ
יהו ִּב ְׁש ִל ּ
תוש ַּב ְח ּ ָתא ִא ּ
ְלהַ ּ
ְ
חודא:
ולז ּ ְַמ ָרא ְּבחֶ ְדוָ ה ְ ּדיִ ּ ָ
הוא ִמ ּ ַת ּ ָתאְ ּ ,
ְלסַ ְלקָ א יְ קָ ֵרי ְ ּד ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ימ ַתי
וע ִתי ,אֵ ָ
וע ִתי וְ גו' ,ה' אֱלהֵ י יְ ׁש ּ ָ
ּ ָתא ֲחזֵיָּ ,דוִ ד ַמ ְל ָּכא ָּכ ַתב ,ה' אֱ לֹהֵ י יְ ׁש ּ ָ
ְ
יהו
תוש ַּב ְח ּ ָתא ְּבלֵ ְ
הוא יוֹ ָמא ְדאַ ְק ֵ ּד ִמית ּ ּ ְׁ
יהו יְ ׁש ּ ָ
יליָא ְלגַ ָּבךְּ ,כ ֵדין ִא ּ
וע ִתיְּ .בהַ ּ
ִא ּ
ימ ָמא:
וע ִתי ִּב ָ
יְ ׁש ּ ָ
יתאְּ ,כ ֵדין
תוש ַּב ְח ּ ָתא ְדאוֹ ַריְ ָ
יה ְּב ּ ְׁ
אר ּ
יליָאַ ,מאן ִ ּד ְמ ׁ ַש ַּבח ְל ָמ ֵ
וְ ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,דהָ א ְּבלֵ ְ
חוטא חַ ד נ ְַפקָ א ִמ ִּס ְט ָרא
ּ ָ
ימינָאּ ְ .דהָ א
יפו ִּביְ ָמ ָמא ְּב ִס ְט ָרא ִ ּד ִ
אַ ְתקַ ף ִּב ְת ִק ּ
ְ
וע ִתי
יה .וְ ַעל ָ ּדא אָ ַמר ,ה' אֱ לֹהֵ י יְ ׁש ּ ָ
יה וְ ִא ְת ּ ַת ּקַ ף ּ ֵב ּ
וכ ֵדין ִא ְת ָמ ּ ׁ ַשך עֲ לֵ ּ
ימינָאְ ּ ,
ִּד ִ
יוֹ ם צָ ַע ְק ִּתי וְ גו':
לו י ָּה .לא הַ ּ ֵמ ִתיםְּ ,בגִ ין
ְּ
ובגִ ין ָּכ ְך אָ ַמר) ,תהלים קטו( לא הַ ּ ֵמ ִתים יְ הַ ְ ּל ּ
ְ
לו י ָּה.
ְ ּד ִאצְ ְט ִריך ְל ׁ ַש ְּבחָ א חַ י ְלחַ יֵ ּ .
ומת ְלחַ י לָ או הָ ִכיּ ִ ,ד ְכ ִתיב לֹא הַ ּ ֵמ ִתים יְ הַ ְ ּל ּ
ָהו
חולָ קָ א ְּב ִס ְט ָרא ְדמוֹ ָתא ְּכלַ לִ .חזְ ִק ּי ּ
נו נְבָ ֵר ְך יָהּ ְּ ,דהָ א אֲ נַן חַ יִ ּין וְ לֵ ית לָ ן ּ
וַ אֲ נ ְַח ּ
ָ
הוא יוֹ ֶדך ָּכמוֹ נִ יְּ ,בגִ ין ְ ּדחַ י ִא ְת ְק ַרב ְלחַ יָּ .דוִ ד ַמ ְל ָּכא
אָ ַמר) ,ישעיה לח( חַ י חַ י ּ
יהו חַ י.
יה ְלחַ י הָ עוֹ לָ ִמיםַ ּ .
קורבָ א ִדילֵ ּ
יהו חַ י ,וְ ּ ְ
ומאן ְ ּד ִא ְת ְק ִריב ְלגַ ֵּבי ּהִ ,א ּ
ִא ּ
וכ ִתיב,
ִּד ְכ ִתיב) ,דברים ד( וְ אַ ּ ֶתם הַ ְ ּדבֵ ִקים ַּבה' ֱאלֹהֵ יכֶ ם חַ יִ ּים ּ ֻכ ְ ּלכֶ ם הַ ּיוֹ םְ ּ .
יש חַ י ַרב ּ ְפ ָע ִלים ִמ ּקַ ְבצְ אֵ ל:
ָהו ּ ֶבן יְ הוֹ י ָָדע ּ ֶבן ִא ׁ
וב ָני ּ
)שמואל ב כ"ג( ּ ְ

הלכה – הרמב"ם הלכות תשובה פרק ב'
)ב( שעיר המשתלח לפי שהוא כפרה על כל ישראל כהן גדול מתודה עליו על לשון כל
ישראל שנאמר והתודה עליו את כל עונות בני ישראל שעיר המשתלח מכפר על כל
עבירות שבתורה הקלות והחמורות בין שעבר בזדון בין שעבר בשגגה בין שהודע לו
בין שלא הודע לו הכל מתכפר בשעיר המשתלח והוא שעשה תשובה אבל אם לא עשה
תשובה אין השעיר מכפר לו אלא על הקלות ומה הן הקלות ומה הן החמורות
החמורות הן שחייבין עליהם מיתת בית דין או כרת ושבועת שוא ושקר אע"פ שאין בהן
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כרת הרי הן מן החמורות ושאר מצות לא תעשה ומצות עשה שאין בהן כרת הם
הקלות:
)ג( בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה אין שם אלא תשובה
התשובה מכפרת על כל העבירות אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין
מזכירין לו שום דבר מרשעו שנאמר רשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו
ועצמו של יום הכפורים מכפר לשבים שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם:
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