1

חק לישראל – פרשת ויגש יום ה'
תורה -

בראשית פרק מה'

בו וְ אַ ל יִ חַ ר ְּב ֵעינֵיכֶ ם ִּכי ְמכַ ְר ּ ֶתם אֹ ִתי הֵ ּנָה ִּכי ְל ִמ ְחיָה
)ה( וְ ַע ּ ָתה אַ ל ּ ֵת ָעצְ ּ
בו וְ אַ ל יִ חַ ר ְ ּב ֵעינֵיכֶ ם ִּכי ְמכַ ְר ּ ֶתם אֹ ִתי הֵ ּנָה
ְׁשלָ חַ נִ י אֱ ל ִֹהים ִל ְפנֵיכֶ ם) :ה( וְ ַע ּ ָתה אַ ל ּ ֵת ָעצְ ּ
ִּכי ְל ִמ ְח ָיה ְׁשלָ חַ נִ י ֱאל ִֹהים ִל ְפנֵיכֶ ם:

אֲרי
אֲרי ז ִַּבנְ ּתוּן י ִָתי הָ כָ א ֵ
)ה( ו ְּכ ַען לָ א ִת ְּתנְ סוּן וְ לָ א יִ ְתקָ ף ְּב ֵעינֵיכוֹ ן ֵ

קֳד ֵמיכוֹ ן:
ְלקַ ּי ָָמא ׁ ַש ְ ּלחַ נִ י יְ ָי ָ
)ו(

יש וְ קָ צִ יר
ִּכי זֶה ְׁשנ ַָתיִ ם הָ ָר ָעב ְּבקֶ ֶרב הָ אָ ֶרץ וְ עוֹ ד חָ ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים אֲ ׁ ֶשר אֵ ין חָ ִר ׁ

יש וְ קָ צִ יר
אֲשר אֵ ין חָ ִר ׁ
)ו( ִּכי זֶה ְׁשנ ַָתיִ ם הָ ָר ָעב ְ ּבקֶ ֶרב הָ אָ ֶרץ וְ עוֹ ד חָ ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים ׁ ֶ

אֲרי ְדנַן
)ו( ֵ

ּ ַת ְר ּ ֵתין ְׁשנִ ין ַּכ ְפנָא ְּבגוֹ אַ ְר ָעא וְ עוֹ ד חָ ֵמ ׁש ְׁשנִ ין ִ ּדי לֵ ית זְ רוֹ ָעא וַ חֲצָ ָדא:

יטה
ולהַ חֲיוֹ ת לָ כֶ ם ִל ְפלֵ ָ
)ז( וַ יִ ּ ְׁשלָ חֵ נִ י ֱאל ִֹהים ִל ְפנֵיכֶ ם לָ שׂ ּום לָ כֶ ם ְׁשאֵ ִרית ָּבאָ ֶרץ ּ ְ
יטה
ולהַ חֲיוֹ ת לָ כֶ ם ִל ְפלֵ ָ
גְּ דֹלָ ה) :ז( וַ יִ ּ ְׁשלָ חֵ נִ י ֱאל ִֹהים ִל ְפנֵיכֶ ם לָ שׂ ּום לָ כֶ ם ְׁשאֵ ִרית ָּבאָ ֶרץ ּ ְ
גְּ דֹלָ ה:

קֳד ֵמיכוֹ ן ְל ׁ ַש ָ ּואָ ה ְלכוֹ ן ְׁשאָ ָרא ְּבאַ ְר ָעא ו ְּלקַ ּי ָָמא ְלכוֹ ן ְל ׁ ֵשיזָבָ א ַר ָּבא
)ז( וְ ׁ ַש ְ ּלחַ נִ י יְ ָי ָ

ימנִ י ְלאָ ב ְלפַ ְרעֹה
)ח( וְ ַע ּ ָתה לֹא אַ ּ ֶתם ְׁשלַ ְח ּ ֶתם אֹ ִתי הֵ ּנָה ִּכי הָ ֱאל ִֹהים וַ יְ ִ ׂש ֵ
ולאָ דוֹ ן ְלכָ ל ֵּביתוֹ ּ ׁ ֵ
ְּ
ומשל ְּבכָ ל אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :ח( וְ ַע ּ ָתה לֹא אַ ּ ֶתם ְׁשלַ ְח ּ ֶתם אֹ ִתי הֵ ּנָה
ומשל ְ ּבכָ ל אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :ח( ו ְּכ ַען לָ א
ולאָ דוֹ ן ְלכָ ל ּ ֵביתוֹ ּ ׁ ֵ
ימנִ י ְלאָ ב ְלפַ ְרעֹה ּ ְ
ִּכי הָ אֱ ל ִֹהים וַ יְ שִׂ ֵ
ית ּה וְ ׁ ַש ִ ּליט ְּבכָ ל אַ ְר ָעא
קֳדם יְ ָי וְ ׁ ַש ְּויַנִ י ְלאַ ָּבא ְלפַ ְרעֹה ו ְּל ִרבּ וֹ ן ְלכָ ל ֱאנ ּ ַׁש ּ ֵב ֵ
אַ ּתוּן ְׁשלַ ְח ּתוּן י ִָתי הָ כָ א אֶ ָּלהֵ ן ִמן ָ
ְד ִמצְ ָריִ ם:

אֲמ ְר ּ ֶתם אֵ לָ יו כּ ֹה אָ ַמר ִּבנְ ָך יוֹ סֵ ף ָ ׂש ַמנִ י ֱאל ִֹהים ְלאָ דוֹ ן
לו אֶ ל אָ ִבי וַ ַ
רו וַ עֲ ּ
)ט( ַמהֲ ּ
לו אֶ ל אָ ִבי וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם אֵ לָ יו כּ ֹה אָ ַמר
רו וַ עֲ ּ
מד) :ט( ַמהֲ ּ
ְלכָ ל ִמצְ ָריִ ם ְר ָדה אֵ לַ י אַ ל ּ ַתעֲ ֹ

ש ַמנִ י אֱ ל ִֹהים ְלאָ דוֹ ן ְלכָ ל ִמצְ ָריִ ם ְר ָדה אֵ לַ י אַ ל ּ ַתעֲ מֹד) :ט( אוֹ ח ּו ו ְּסקוֹ ְלוַ ת אַ ָּבא
ִּבנְ ָך יוֹ סֵ ף ָ ׂ
ימרוּן לֵ ּה ִּכ ְדנַן אֲ ַמר ְּב ָר ְך יוֹ סֵ ף ׁ ַש ְּויַנִ י יְ ָי ְל ִרבּ וֹ ן ְלכָ ל ִמצְ ָריִ ם חוּת ְלוָ ִתי לָ א ִת ְת ַע ָּכב:
וְ ֵת ְ

רש"י
)ה( למחיה  -להיות לכם למחיה:
)ו( כי זה שנתים הרעב  -עברו משני הרעב:
)ח( לאב  -לחבר ולפטרון ]צום בעשיטצער.

נביא

פאטראן[:
)ט( ועלו אל אבי  -ארץ ישראל גבוהה מכל
הארצות:

– יחזקאל פרק לח' ח'-יב'

)ח( ִמיּ ִָמים ַר ִּבים ִּת ּ ָפקֵ ד ְּבאַ ח ֲִרית הַ ּ ׁ ָשנִ ים ּ ָתבוֹ א אֶ ל אֶ ֶרץ ְמ ׁשוֹ בֶ בֶ ת ֵמחֶ ֶרב
יו ְלחָ ְר ָּבה ּ ָת ִמיד וְ ִהיא ֵמ ַע ּ ִמים
ְמקֻ ּ ֶבצֶ ת ֵמ ַע ּ ִמים ַר ִּבים ַעל הָ ֵרי יִ שְׂ ָראֵ ל ׁ ֶ
אֲשר הָ ּ
בו לָ בֶ ַטח ּ ֻכ ָּלם) :ח( מיומין סגיאין תמני משריתך בסוף שניא תהך על
הוצָ אָ ה וְ י ְָׁש ּ
ּ
ארעא דתבו עלה מקטלי חרבא דאתכנשו מעממין סגיאין על טורי ארעא דישראל דהוו
לחרבא תדירא ואינון מביני עממיא אתגליאו ויתיבו לרוחצן כולהון:
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חק לישראל – פרשת ויגש יום ה'
ית ַּכ ּ ׁשֹאָ ה ָתבוֹ א ּ ֶכ ָענָן ְלכַ ּסוֹ ת הָ אָ ֶרץ ִּת ְהיֶה אַ ּ ָתה וְ כָ ל אֲגַ ּ ֶפ ָ
יך וְ ַע ּ ִמים
)ט( וְ ָע ִל ָ
ַר ִּבים אוֹ ָת ְך) :ט( ותסק באתרגושתא תיתי כעננא דסליק וחפי ית ארעא תהי את וכל
משריתך ועממין סגיאין די עמך:

לו ְדבָ ִרים ַעל ְלבָ בֶ ָך וְ חָ ׁ ַש ְב ּ ָת
)י( כּ ֹה אָ ַמר ֲא ֹדנָי יֱ ֹ
הוא יַעֲ ּ
הוִ ה וְ הָ יָה ַּב ּיוֹ ם הַ ּ
ֲשבֶ ת ָר ָעה) :י( כדנן אמר יי אלהים ויהי בעדנא ההיא יסקון הרהורין על לבך
ַמח ׁ ֶ
ותחשב מחשבן בישן:

)יא( וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֶ עֱ לֶ ה ַעל אֶ ֶרץ ּ ְפ ָרזוֹ ת אָ בוֹ א הַ ּ ׁש ְֹק ִטים ֹי ְׁשבֵ י לָ בֶ ַטח ּ ֻכ ָּלם י ְֹׁש ִבים
ודלָ ַתיִ ם אֵ ין לָ הֶ ם) :יא( ותימר אסק על ארעא דיתבא שליוא
וב ִריחַ ּ ְ
ְּבאֵ ין חוֹ ָמה ּ ְ
בקרוי פצחיא אהך על עמא דשקטין ושרן לרוחצן כולהון יתבין בלא שורא ועברין ודשין
לית להון:

)יב( ִל ְׁשלֹל ׁ ָשלָ ל וְ לָ בֹז ַּבז ְלהָ ִׁשיב י ְָד ָך ַעל ח ֳָרבוֹ ת נוֹ ׁ ָשבֹת וְ אֶ ל ַעם ְמאֻ ּ ָסף
ֹשה ִמ ְקנֶה וְ ִקנְ יָן י ְׁ
ִמ ּגוֹ יִ ם ע ֶ ׂ
ֹשבֵ י ַעל ַטבּ ּור הָ אָ ֶרץ) :יב( למיבז ביזא ולמעדי עדאה

לכנשא משריתך על חרבתא דאתיתבא ועל עמא דאתכנשו מביני עממיא דאצלחו
בנכסין וקנינין יתבין על תוקפא דארעא:

רש"י
)ח( מימים רבים תפקד  -מימים רבים
שחטאת לי תפקד עתה לפני לזכור עונותיך
ולהשיב גמולך ואשיאך באחרית השנים לבא
אל ארץ ישראל המשובבת מחרב ששבו
יושביה מן הגולה אשר גלו שם ע"י חרב
האויב .אשר היו לחרבה תמיד  -זה שנים
רבות וסמוך לבואך עליה' חזרו .והיא

כתובים

מעמים הוצאה  -והיה לך לשום על לב
שהיא מעמים הוצאה והמוציאה מן העמים
לא יעזבנה בידך:
)ט( כשואה  -כחשך המכסה את הארץ,
שואה ברואינ"ה בלע"ז:

 -משלי פרק י' כו'-ל'

ֹמץ לַ ּ ִׁש ּנַיִ ם וְ כֶ ָע ׁ ָשן לָ ֵעינָיִ ם ּ ֵכן הֶ ָעצֵ ל ְל ׁש ְֹלחָ יו:
ַּכח ֶ

)כו(
לעיני היכנא שליחא עטלא למשלחוי:

ושנוֹ ת ְר ׁ ָש ִעים ִּת ְק ֹצ ְרנָה:
הוָ ה ּתוֹ ִסיף י ִָמים ּ ְׁ
)כז( יִ ְראַ ת יְ ֹ

)כו( היך חומצא לשני וכתננא

)כז( דחלתיה דאלהא תוסף יומתא

ושני דרשיעי נזערן:

ש ְמחָ ה וְ ִת ְקוַ ת ְר ׁ ָש ִעים ּתֹאבֵ ד:
יקים ִ ׂ
ּתוֹ חֶ לֶ ת צַ ִ ּד ִ

)כח(
דרשיעי נאבד:

ומ ִח ּ ָתה ְלפֹ עֲ לֵ י אָ וֶן:
הוָ ה ּ ְ
ָמעוֹ ז לַ ּתֹם ֶ ּד ֶר ְך יְ ֹ

)כט(
ושציא נהוי לאלין דעבדין עותא:

)כח( סברהון דצדיקי חדותא וסברא

)כט( מעשנא לתמימי אורחיה דאלהא

נו אָ ֶרץ:
)ל( צַ ִ ּדיק ְלעוֹ לָ ם ַּבל יִ ּמוֹ ט ּ ְ
ור ׁ ָש ִעים לֹא יִ ְׁש ְּכ ּ

)ל( צדיק לעלם לא נזוע ורשיעי לא

יקוערון בארעא:
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חק לישראל – פרשת ויגש יום ה'
רש"י
)כח( תוחלת צדיקים שמחה  -סופה
מתקיימת ושמחי' .ותקות רשעים תאבד  -כי
לא תבא:
)כט( מעוז לתום דרך ה' ומחתה היא לפועלי

משנה

און  -שאינן הולכין בה והיא נפרעת מהם:
)ל( צדיק לעולם בל ימוט  -כשהוא מט אין
מוטתו מוטת עול' כי יפול וקם:

– זבחים פרק יא'

תוב
עון ִּכבּ ּוס ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאֵ ין הַ ָּכ ּ
)א( ַּדם חַ ּ ָטאת ׁ ֶשנִּ ּ ַתז ַעל הַ ּ ֶבגֶ ד ,ה ֲֵרי זֶה ָט ּ
ְמ ַד ּ ֵבר אֶ ָּלא בַ ּנֶאֱ כָ לוֹ תֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )ויקרא ו(ְּ ,ב ָמקוֹ ם קָ דוֹ ׁש ּ ֵתאָ כֵ ל .אֶ חָ ד הַ ּ ֶנאֱכֶ לֶ ת
עונוֹ ת ִּכבּ ּוסֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )שם( ּתוֹ ַרת הַ חַ ּ ָטאתּ ,תוֹ ָרה אַ חַ ת ְלכָ ל
וְ אֶ חָ ד הַ ּ ְפנִ ִ
ימית ְט ּ
הַ חַ ּ ָטאוֹ ת:
רע"ב ) -א( דם חטאת טעון כבוס -
כדכתיב )ויקרא ז( ואשר יזה מדמה וגו' תכבס
במקום קדוש :שנאמר במקום קדוש תאכל -
בההוא ענינא כתיב :ואחד הפנימית  -שדמן
טעון הזיה בפנים שאינן נאכלות :שנאמר

תורת החטאת  -ברישא דההוא ענינא כתיב:
תורה אחת לכל החטאות  -ודוקא חטאת
בהמה .אבל דם חטאת העוף אינו טעון
כבוס ,דבההוא ענינא תשחט החטאת כתיב,
פרט לחטאת העוף שאינה נשחטת:

עון ִּכבּ ּוסֵּ ,בין ׁ ֶשהָ יָה לָ הּ ְׁש ַעת הַ כּ ׁ ֶשרֵ ּ ,בין ׁ ֶשלּ ֹא
סולָ ה אֵ ין ָ ּד ָמ ּה ָט ּ
)ב( חַ ּ ָטאת ּ ְפ ּ
הָ יָה לָ ּה ְׁש ַעת הַ כּ ׁ ֶשר( .אֵ יזוֹ ִהיא ׁ ֶשהָ יָה לָ הּ ְׁש ַעת הַ כּ ׁ ֶשרֶ ׁ ,ש ָּלנָה ,וְ ׁ ֶשנִּ ָט ָמאָ ה,
חוץ
וְ ׁ ֶשיָּצָ אָ ה .וְ אֵ יזוֹ ִהיא ׁ ֶשלּ ֹא הָ יָה לָ ּה ְׁש ַעת הַ כּ ׁ ֶשרֶ ׁ ,ש ּ ְׁ
חוץ ִלזְ ַמ ּנ ָּה וְ ּ
נִשח ֲָטה ּ
קו( אֶ ת ָ ּד ָמה:
לו פְ ּ ִ
סולין )וְ ז ְָר ּ
ִל ְמקוֹ ָמ ּה ,וְ ׁ ֶש ִ ּק ְּב ּ
רע"ב ) -ב( אין דמה טעון כבוס  -דכתיב
אשר יזה מדמה ,מדם כשרה ולא מדם
פסולה :שעת הכושר  -לזריקה :שלנה  -שלן
דמה :ושקבלו פסולין  -גרסינן .ולא גרסינן

ושזרקו .דהא אפילו חטאת כשרה שניתז
מדמה על גבי הבגד לאחר זריקת הדם אינו
טעון כיבוס ,כדאמרינן אשר יזה פרט לזה
שכבר הוזה:

עון
עון ִּכבּ ּוסִ .מן הַ ּקֶ ֶרן ּ ִ
ומן הַ יְ סוֹ ד ,אֵ ינוֹ ָט ּ
)ג( נִ ּ ַתז ִמן הַ ָ ּצוָ ּאר ַעל הַ ּ ֶבגֶ ד ,אֵ ינוֹ טָ ּ
עון ִּכבּ ּוס( אֶ ָּלא
עון ִּכבּ ּוס) .אֵ ינוֹ ָט ּ
ִּכבּ ּוס .נִ ְׁש ּ ַפ ְך ַעל הָ ִרצְ ּ ָפה וַ אֲסָ פוֹ  ,אֵ ינוֹ ָט ּ
עון
אוי ְלהַ זָ ּיָהַ ּ .
נִתז ַעל הָ עוֹ ר ַעד ׁ ֶשלּ ֹא הֻ ְפ ׁ ַשט ,אֵ ינוֹ טָ ּ
הַ ָ ּדם ׁ ֶשנִּ ְתקַ ּ ֵבל ְּבכֶ ִלי וְ ָר ּ
יעזֶר אוֹ ֵמר ,אַ ף
אֱל ֶ
ִ
הודהַ .ר ִּבי
עון ִּכבּ ּוסּ ִ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי יְ ּ ָ
ִּכבּ ּוסִ .מ ּ ׁ ֶשהֻ ְפ ׁ ַשט ,טָ ּ
הוא
עון ִּכבּ ּוס( אֶ ָּלא ְמקוֹ ם הַ ָ ּדם ,וְ ָדבָ ר ׁ ֶש ּ
עון ִּכבּ ּוס) .אֵ ינוֹ טָ ּ
ִמ ּ ׁ ֶשהֻ ְפ ׁ ַשט אֵ ינוֹ ָט ּ
אוי ְלכִ בּ ּוס:
אוי ְלקַ ּ ֵבל טֻ ְמאָ ה ,וְ ָר ּ
ָר ּ
רע"ב ) -ג( נתז מן הצואר  -של בהמה :על
הבגד אינו טעון כבוס  -דכתיב אשר יזה,
לא אמרתי אלא בראוי להזאה :מן הקרן -
של מזבח :ומן היסוד  -מן השיריים הראויים
לישפך על היסוד ואע"פ שלא נשפכו עדיין,
דמאחר שנתן מתן דמה אין שיריים טעונים

כבוס ,דכתיב אשר יזה ,פרט לזה שכבר הוזה
מדמה :אלא הדם שנתקבל בכלי  -מה טעם
קאמר ,מה טעם נשפך על הרצפה ואספו אין
טעון כבוס ,לפי שאין טעון כבוס אלא הדם
שנתקבל בכלי :וראוי להזאה  -למעוטי קבל
פחות מכדי הזאה בכלי זה ופחות מכדי הזאה
בכלי זה ואחר כך ערבן ,דלא קדשי ואין
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טעונים כבוס :עד שלא הופשט אין טעון
כבוס  -דכתיב על הבגד ,מה בגד הראוי
לקבל טומאה ,דאין לך בגד קטן ששמו שאינו
ראוי לקבל טומאה שם חשב עליו לכלי כמות
שהוא ,אף כל הראוי לקבל טומאה ,ועד שלא
הופשט אינו ראוי לקבל טומאה ,אבל
משהופשט הוי ראוי לקבל טומאה אם חשב
עליו לעשות אותו מכסה למרכבה או לכסות
בו את המטה ואינו צריך קיצוע :אף

משהופשט  -כל זמן שלא נתקן להיות כלי:
אין טעון כבוס  -דבעינן דבר המקבל
טומאה שאין מחוסר אפילו מחשבה :אלא
מקום הדם  -ולא כל הבגד :וראוי לקבל
טומאה  -ואע"פ שמחוסר מחשבה .ובלבד
שלא יהא מחוסר מלאכה .וסתמא כר' יהודה.
וכן הלכה :וראוי לכבוס  -למעוטי כלי עץ
דאע"ג דמקבל טומאה הוא ,אינו ראוי
לכבוס ,דבר גרידה הוא ולא בר כבוס:

ירת
וש ִב ַ
עונִ ין ִּכבּ ּוס ְּב ָמקוֹ ם קָ דוֹ ׁשְׁ ּ .
)ד( אֶ חָ ד הַ ּ ֶבגֶ ד וְ אֶ חָ ד הַ ּ ַ ׂשק וְ אֶ חָ ד הָ עוֹ רְ ,ט ּ
חשתְּ ,ב ָמקוֹ ם קָ דוֹ ׁש .זֶה
וש ִטיפָ ה ִּב ְכ ִלי נְ ׁ ֶ
ומ ִריקָ ה ּ ְׁ
ְּכ ִלי חֶ ֶרסְּ ,ב ָמקוֹ ם קָ דוֹ ׁשְ ּ .
ֹמר ַּבחַ ּ ָטאת ִמ ּקָ ְד ׁ ֵשי קָ ָד ִׁשים:
ח ֶ
רע"ב ) -ד( במקום קדוש  -בעזרה:
ושבירת כלי חרס במקום קדוש  -דבתר
דכתיב תכבס במקום קדוש ,כתיב וכלי חרס
אשר תבושל בו ישבר ,אתקש שבירת כלי חרס

לכבוס ,מה כבוס במקום קדוש ,אף שבירת
כלי חרס במקום קדוש :זה חומר  -אכבוס
קאי:

חוץ לַ ְ ּקלָ ִעים,
חוץ לַ ְּקלָ ִעים ,נִ כְ נָס ּ ְ
ומכַ ְּבסוֹ בְ ָמקוֹ ם קָ דוֹ ׁש .נִ ְט ָמא ּ
)ה( ֶּבגֶ ד ׁ ֶשיָּצָ א ּ
חוץ לַ ְ ּקלָ ִעים ,נִכְ נָס
קוֹ ְרעוֹ  ,וְ נִ כְ נָס ּ ְ
ומכַ ְּבסוֹ ְב ָמקוֹ ם קָ דוֹ ׁשְּ .כ ִלי חֶ ֶרס ׁ ֶשיָּצָ א ּ
חוץ לַ ְּקלָ ִעים ,נוֹ ְקבוֹ  ,וְ נִ ְכנָס וְ ׁשוֹ בְ רוֹ ְב ָמקוֹ ם
וְ ׁשוֹ ְברוֹ ְב ָמקוֹ ם קָ דוֹ ׁש .נִ ְט ָמא ּ
קָ דוֹ ש:
רע"ב ) -ה( בגד  -שנתז עליו דם חטאת
ויצא חוץ לקלעים :נטמא חוץ לקלעים -
לאחר שיצא .ואי אפשר להכניס טומאה
לעזרה :קורעו  -ברובו .וטהור מטומאה:
ונכנס ומכבסו במקום קדוש  -ואע"ג דבגד
שנטמא וקרעו ברובו עדיין הוא בטומאתו
מדרבנן עד שלא ישאר בחבורו כדי רוחב
סודר ,הכא שרי להכניסו לעזרה כדי לקיים
בו מצות כבוס ,כיון דמדאורייתא כשנקרע

רובו טהור :נוקבו  -לטהרו מטומאתו .ודוקא
נקב כשיעור שורש קטן דבזה טהר מטומאתו
ועדיין כלי הוא ומקיים בו מצות שבירה
במקדש .אבל אם ניקב נקב גדול ,דיצא
מתורת כלי ,שוב אינו נכנס ושוברו ,דרחמנא
אמר וכלי חרס אשר תבושל בו ישבר ,בשעת
שבירה יהיה כלי ,והאי בשעת שבירה לא הוי
כלי:

חוץ לַ ְּקלָ ִעים ,נִ ְכנָס ּומוֹ ְרקוֹ וְ ׁשוֹ ְטפוֹ ְב ָמקוֹ ם קָ דוֹ ׁש .נִ ְט ָמא
)ו( ְּכ ִלי נְ ׁ ֶ
חשת ׁ ֶש ּיָצָ א ּ
חוץ לַ ְ ּקלָ ִעיםּ ,פוֹ חֲתוֹ  ,וְ נִ ְכנָס ּומוֹ ְרקוֹ וְ ׁשוֹ ְטפוֹ ְב ָמקוֹ ם קָ דוֹ ׁש:
ּ
רע"ב ) -ו( פוחתו  -דכלי מתכת אינו טהור
מטומאתו בנקב כל שהוא ,אלא בנקב גדול.
ומיהו ,אחר שפחתו ,מקיש עליו בקורנס

ומחברו ,כדי שיחזור שם כלי עליו ,דבשעת
מריקה צריך שיהיה כלי:

)ז( אֶ חָ ד ׁ ֶש ִּב ּ ׁ ֵשל בּ וֹ וְ אֶ חָ ד ׁ ֶש ֵע ָרה ְלתוֹ כוֹ רוֹ ֵתחַ  ,אֶ חָ ד קָ ְד ׁ ֵשי קָ ָד ִׁשים וְ אֶ חָ ד קָ ָד ִׁשים
עונִ ין
וש ִטיפָ הַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,קָ ָד ִׁשים קַ ִ ּלים אֵ ינָן ְט ּ
עונִ ין ְמ ִריקָ ה ּ ְׁ
קַ ִ ּליםְ ,ט ּ
וש ִטיפָ הַ .ר ִּבי ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמרִ ,אם ִּב ּ ׁ ֵשל בּ וֹ ִמ ְּת ִח ַּלת הָ ֶרגֶל ,יְ בַ ּ ׁ ֵשל בּ וֹ
ְמ ִריקָ ה ּ ְׁ
וש ִטיפָ הְ .מ ִריקָ ה
)אֶ ת( ָּכל הָ ָרגֶל .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ) ַעד( זְ ַמן אֲ ִכילָ הְ ,מ ִריקָ ה ּ ְׁ
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וש ִטיפָ ה ַּבצּוֹ נֵן.
וש ִטיפָ ה ִּכ ְׁש ִטיפַ ת הַ כּ וֹ סְ .מ ִריקָ ה ) ַּבחַ ּ ִמין( ּ ְׁ
ִּכ ְמ ִריקַ ת הַ כּ וֹ סְׁ ּ ,
פוד וְ הָ אַ ְס ְּכלָ א ַמגְ ִעילָ ן ) ַּבחַ ּ ִמין(:
וְ הַ ּ ְׁש ּ
רע"ב ) -ז( ואחד שעירה לתוכו רותח -
מדכתיב )ויקרא ז( וכלי חרש אשר תבושל בו
ישבר ,דסמך ישבר אצל בו ,ולא כתיב ואם
בכלי חרש תבושל ישבר ,למדרש אם נבלע בו
מכל מקום ישבר :קדשים קלים אינן טעונים
מריקה ושטיפה  -מודה ר' שמעון דבעו
הגעלה ברותחין ,שהרי הטעם הבלוע נעשה
נותר ופולטו לאחר זמן בהיתר אם לא
יגעילנו .ומתורת מריקה ושטיפה הוא
דממעט ר' שמעון לקדשים קלים .דמריקה
ושטיפה דקדשי קדשים צריך שיהיה במים ולא
ביין ולא במזוג ,ואם בשל במקצת כלי טעון
מריקה ושטיפה כל הכלי ,וצריכים מריקה
בחמין ושטיפה בצונן .ואילו קדשים קלים לר'
שמעון מגעילן אפילו ביין ואפילו במזוג
רותחים ,דלא קפדינא אלא להגעיל איסור
הנבלע ,ואין צריך להגעיל אלא מקום הבשול
בלבד ,ואחר ההגעלה אין צריך שטיפה בצונן,
דכל הנך גזירת הכתוב נינהו בחטאת ובקדשי
קדשים ,ואל בקדשים קלים .ואין הלכה כר'
שמעון .דדוקא תרומה ממעטינן מכל הני
דאמרן ,דכתיב יאכל אותה ,ותניא ,אותה
פרט לתרומה שאין לה תורת מריקה ושטיפה
כקדשים .אבל קדשים קלים שוין הן לקדשי
קדשים לכל תורת מריקה ושטיפה .ובפירוש
מריקה ושטיפה נחלקו תנאים בברייתא ,יש

שאומר מריקה הגעלה בחמין ושטיפה בצונן.
ויש מי שאומר מריקה ושטיפה שתיהן בצונן
לבתר הגעלה ,כדתנן לקמן בסמוך אלא
שמריקה כמריקת הכוס ושטיפה כשטויפת
הכוס ,שזה מבחוץ וזה מבפנים ,כלומר
שטיפה מבחוץ ומריקה מבפנים .והלכה
כדברי האומר מריקה בכחמין ושטיפה בצונן:
יבשל בו )את( כל הרגל  -בלא מריקה
ושטיפה .ולבסוף ימרוק וישטוף .לפי שכל יום
נעשה גיעול לחבירו .דמתוך ששלמים מרובים
ברגל ,אין בלוע שלהן נעשה נותר ,שהרי זמן
שלמים לשני ימים ,וכי מבשל ביה שלמים
האידנא והדר מבשל ביה שלמים למחר
משלמים שנשחטו ביום המחרת ,פולט מה
שבלע אתמול ובולע מן האחרונות ,נמצא
שאינו בא לידי נותר :וחכמים אומרים עד
זמן אכילה  -שלא יהיה בין סוף הבשול
לתחלת מריקה ושטיפה אלא זמן אכילה
בלבד ולא יותר מזה ,דכתיב ומורק ושוטף,
וכתיב כל זכר בכהנים יאכל אותה ,ולמה
סמכן הכתוב ,לומר לך שממתין זמן אכילה
בלבד והדר עביד ליה מריקה ושטיפה בו
ביום מיד .והלכה כחכמים :האסכלא -
גראדיל"א בלע"ז .והיא עשויה כעין שבכה
וצולין עליו צלי :מגעילן  -בחמין:

)ח( ִּב ּ ׁ ֵשל בּ וֹ קָ ָד ִׁשים וְ חֻ ִ ּלין ,אוֹ קָ ְד ׁ ֵשי קָ ָד ִׁשים וְ קָ ָד ִׁשים קַ ִ ּליםִ ,אם י ֵׁש ָּבהֶ ן ְּבנוֹ ֵתן
וש ִטיפָ ה ,וְ אֵ ינָם
עונִ ין ְמ ִריקָ ה ּ ְׁ
ַט ַעםֲ ,ה ֵרי הַ ּקַ ִ ּלים ֶנאֱכָ ִלין ַּכח ּ ִ
ֲמורין ,וְ אֵ ינָן ְט ּ
יקין וְ לֹא
ּפוֹ ְס ִלין ְּב ַמ ּגָ עָ .ר ִקיק ׁ ֶש ּנָגַ ע ְּב ָר ִקיק ,וַ ח ֲִתיכָ ה ַּבח ֲִתיכָ ה ,לֹא כָ ל הָ ְר ִק ִ
סור אֶ ָּלא ְמקוֹ ם ׁ ֶש ָּבלָ ע:
כָ ל הַ ֲח ִתיכוֹ ת א ּ ִ
ֲסורין .אֵ ינוֹ אָ ּ
רע"ב ) -ח( הרי הקלים נאכלים כחמורים
ואינן טעונין מריקה  -מתניתין חסורי
מחסרא והכי קתני ,אם יש בהן בנותן טעם
הרי הקלים נאכלים כחמורים לפנים מן
הקלעים ליום ולילה וטעונים מריקה ושטיפה
ופוסלים במגע .אין בהם בנותן טעם אין
הקלים נאכלים כחמורים ואין בהן מריקה

ושטיפה ואין פוסלים במגע .ומתניתין ר'
שמעון היא דאמר קדשים קלים אין טעונים
מריקה ושטיפה ,הלכך כשלא נתנו טעם
קדשי קדשים בקדשים קלים אין טעונים
מריקה ושטיפה :רקיק  -פסול שנגע ברקיק
כשר ,ובלע הכשר מן הפסול:
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גמרא

– זבחים דף קט"ו ע"ב

דתניא וגם הכהנים הנגשים אל ה' יתקדשו ר' יהושע בן קרחה אומר זו
פרישות בכורות רבי אומר זו פרישות נדב ואביהוא בשלמא למ"ד זו
פרישות נדב ואביהוא היינו דכתיב הוא אשר דבר ה' לאמר בקרובי אקדש
אלא למ"ד זו פרישות בכורות היכא רמיזא דכתיב ונועדתי שמה לבני
ישראל ונקדש בכבודי אל תקרי בכבודי אלא במכובדיי דבר זה אמר
הקב"ה למשה ולא ידעו עד שמתו בני אהרן כיון שמתו בני אהרן אמר לו
אהרן אחי לא מתו בניך אלא להקדיש שמו של הקב"ה כיון שידע אהרן
שבניו ידועי מקום הן שתק וקבל שכר שנאמר וידום אהרן וכן בדוד הוא
אומר דום לה' והתחולל לו אע"פ שמפיל לך חללים חללים את שתוק וכן
בשלמה הוא אומר עת לחשות ועת לדבר פעמים ששותק ומקבל שכר על
השתיקה פעמים מדבר ומקבל שכר על הדבור והיינו דא"ר חייא בר אבא
אמר רבי יוחנן מאי דכתיב נורא אלהים ממקדשך אל תיקרי ממקדשך אלא
ממקודשיך בשעה שעושה הקב"ה דין בקדושיו מתיירא ומתעלה ומתהלל:
רש"י על הגמרא
זו פרישת בכורות  -הזהיר את הבכורות
להפריש מן ההר :זו פרישת נדב ואביהוא -
כלומר לא נקראו בכורות כהנים אלא מי הן
הכהנים הנגשים שהוזהרו כאן לפרוש מן ההר
זה נדב ואביהוא שנעשו בסיני כהנים והן
הכהנים הנגשים אל ה' להקריב קרבנות:
היינו דכתיב  -כשמתו נדב ואביהוא אשר
דבר וגו' כדקאמר בסיני )שמות יט( פן יפרוץ
בהם ה' וכיון שלא נזהרו לפרוש מן ההיכל
בהקמת המשכן פרץ בהם :אלא למ"ד זו
פרישת בכורות היכא רמיזא  -ה"ג ולא
גרסי' פרישת נדב ואביהוא היכא רמיזא מיתת
נדב ואביהוא היכא רמזה למשה קודם לכן
דקאמר הוא אשר דבר :ונקדש בכבודי -

זוהר

נאמרה לו למשה ביום שנצטווה על מלאכת
המשכן ורמז לו שביום שישרה שכינתו על
הבית יתקדש בכבודיו ולא נרמז להבין מה
הוא עד שמתו :אלא כדי להתקדש כבודו של
מקום עליהם  -להודיע שהוא נורא על
יראיו ומיודעיו וזהו הוא אשר דבר אלי ביום
שנצטויתי על המשכן ונקדש בכבודי באותם
הנכבדים וקרובים לי אקדש :שנאמר וידום
אהרן  -הרי ששתק וקבל השכר מפרש בב"ר
שמתוך כך זכה ונתייחד אליו הדיבור שנאמר
אחרי אותו ענין פרשת שתויי יין ולא הוזכר
באותו דיבור משה אלא אהרן :נורא אלהים
ממקדשך  -אלהים זו מדת הדין אימתי הוא
נורא ע"י שהוא עושה דין במקודשיו:

– ויגש דף רי"א ע"ב

ּ ָתא ֲחזֵיַ ,מה ְּכ ִתיב ,וַ יְ בָ ֶר ְך יַעֲ קֹב אֶ ת ּ ַפ ְרעֹה ,אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ סֵ יַ ּ ,פ ְרעֹה אַ ף ַעל ּגַ ב
מוהָ ְּב ָרזָא אוֹ ח ֲָרא ,סֶ ֶמ ְך ְ ּדקָ א סַ ְמ ִכינָן ְּב ַע ְל ָמא:
ְ ּד ּ ְ
אוק ּ
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חק לישראל – פרשת ויגש יום ה'
ית ְ
יך ַרעֲ י ִָתיָ ּ ,תא
סוסָ ִתי ְּב ִר ְכבֵ י פַ ְרעֹה ִ ּד ּ ִמ ִ
אֲ בָ ל ּ ָתא ֲחזֵי) ,שיר השירים א( ְל ּ
ימינָא ְּב ָרזָא
יכין ִל ִ
יכין ִל ְ ׂש ָמאלָ א ְּב ָרזָא ְד ִס ְט ָרא אָ ח ֳָרא ,וְ ִאית ְר ִת ִ
ֲחזֵיִ ,אית ְר ִת ִ
ֲמי וְ ִא ֵּלין ְ ּד ִדינָא:
דושה ,וְ ִא ֵּלין לָ קֳ בֵ ל ִא ֵּליןִ .א ֵּלין ְ ּד ַרח ֵ
ִד ְל ֵעילָ א ִד ְק ּ ּ ּ ׁ ָ
ְ
הוא גַ וְ ונָא
וְ כַ ד ּ ְ
הוא ָעבַ ד ִ ּדינָא ְּב ִמצְ ָראֵ יָּ ,כל ִ ּדינָא ְ ּד ָע ִבידְּ ,כהַ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
הוא ִס ְט ָרא
וכגַ וְ ונָא ִדילֵ ּ
יכין ַמ ּ ָמ ׁשְ ּ ,
ינון ְר ִת ִ
הוא ִס ְט ָרא ַמ ּ ָמ ׁשַ .מה הַ ּ
יה ְ ּדהַ ּ
ְ ּד ִא ּ
ְ
הוא גַ וְ ונָא
אוף ּ ְ
הוא ָע ִביד ְּבהַ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
)ממש( קָ ִטיל וְ אַ ּ ִפיק נִ ְׁש ָמ ִתיןּ ,
הוא
ַמ ּ ָמ ׁשִּ .ד ְכ ִתיב) ,שמות יג( וַ ַיּ ֲהרֹג ה' ָּכל ְּבכוֹ ר ,וְ כֵ ן כּ ָֹּלא ְּב ִמצְ ַריִ םְּ ,בהַ ּ
ית ְ
יך ַרעֲ י ִָתיְּ ,כגַ וְ ונָא ִדילָ ּה ַמ ּ ָמ ׁש ְלקָ ְטלָ אִּ .ד ְכ ִתיב,
ובגִ ין ָּכ ְך ִ ּד ִמ ִ
גַ וְ ונָא ַמ ּ ָמ ׁשְ ּ .
ולזִ ְמנָא ְדאָ ֵתי ַמה ְּכ ִתיב) ,ישעיה סג( ִמי זֶה
הוא וְ לא אַ חֵ רְ ּ .
ִּכי אֲ נִ י ה' אֲנִ י ּ
ֲמוץ ְּבגָ ִדים ִמ ָּבצְ ָרה וְ גו':
ָּבא ֵמאֱדוֹ ם ח ּ
ֵשב יִ ְ ׂ
ּ ָתא ֲחזֵיַ ,מה ְּכ ִתיב ,וַ יּ ׁ ֶ
רו
ש ָראֵ ל ְּבאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ְּבאֶ ֶרץ ּגוֹ ׁ ֶשן וַ ּיֵאָ ח ּ
ֲזו בָ ּה וַ יִ ּ ְפ ּ
ֲזו ָּב ּהְּ ,דהָ א ְלהוֹ ן ִא ְת ֲחזֵיְּ ,כ ָמה
וַ יִ ּ ְרבּ ּו ְמאֹ ד .וַ ּיֵאָ ח ּ
ֲזו בָ הּ  ,אַ חְ סָ נַת ָע ְל ִמין .וְ ּיֵאָ ח ּ
ודאיְּ ,דהָ א צַ עֲ ָרא לָ א
ְד ּ ְ
רו וַ יִ ּ ְרבּ ּו ְמאֹ דּ ַ ,
מוהָ ) .ד"א ל"ג אמר רבי יוסי( וַ יִ ּ ְפ ּ
אוק ּ
ְ
ְ
רוך יְ ָי
ימי ְּב ַת ְפנּוקֵ י ַע ְל ָמאְ ּ ,
הו ,וְ קָ יְ ֵ
רו וַ יִ ּ ְרבּ ּו ְמאֹ דָּ .ב ּ
ובגִ ין ָּכך וַ יִ ּפְ ּ
ׁ ָש ַראת ְּב ּ
ְלעוֹ לָ ם אָ ֵמן וְ אָ ֵמן:

הלכה – הרמב"ם הלכות תשובה פרק ב'
)ג( כל המתודה בדברים ולא גמר בלבו לעזוב הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו שאין
הטבילה מועלת לו עד שישליך השרץ וכן הוא אומר ומודה ועוזב ירוחם וצריך לפרוט
את החטא שנאמר אנא חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלהי זהב:
)ד( מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים ועושה צדקה
כפי כחו ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו ומשנה שמו כלומר אני אחר ואיני אותו
האיש שעשה אותן המעשים ומשנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה וגולה ממקומו
שגלות מכפרת עון מפני שגורמת לו להכנע ולהיות עניו ושפל רוח:
)ה( ושבח גדול לשב שיתודה ברבים ויודיע פשעיו להם ומגלה עבירות שבינו לבין
חבירו לאחרים ואומר להם אמנם חטאתי לפלוני ועשיתי לו כך וכך והריני היום שב
ומתנחם וכל המתגאה ואינו מודיע אלא מכסה פשעיו אין תשובתו גמורה שנאמר
מכסה פשעיו לא יצליח:
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