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חק לישראל – פרשת בראשית יום ד'
תורה -

בראשית פרק א'

)טז( וַ יּ ַַעשׂ ֱאל ִֹהים אֶ ת ְׁשנֵי הַ ּ ְמאֹ רֹת הַ ְּגד ִֹלים אֶ ת הַ ּ ָמאוֹ ר הַ ָּגדֹל ְל ֶמ ְמ ׁ ֶשלֶ ת הַ יּוֹ ם
שלֶ ת הַ ַּליְ לָ ה וְ אֵ ת הַ כּ וֹ כָ ִבים) :טז( וַ יּ ַַעשׂ ֱאל ִֹהים אֶ ת ְׁשנֵי
וְ אֶ ת הַ ּ ָמאוֹ ר הַ ָּקטֹן ְל ֶמ ְמ ׁ ֶ
הַ ּ ְמאֹ רֹת הַ ְּגד ִֹלים אֶ ת הַ ּ ָמאוֹ ר הַ ּ ָגדֹל ְל ֶמ ְמ ׁ ֶשלֶ ת הַ יּוֹ ם וְ אֶ ת ַה ּ ָמאוֹ ר הַ ָּקטֹן ְל ֶמ ְמ ׁ ֶשלֶ ת הַ ַּליְ לָ ה
ימ ָמא וְ יָת נְ הוֹ ָרא זְ ֵע ָרא
וְ אֵ ת הַ כּ וֹ כָ ִבים) :טז( וַ עֲ בַ ד יְ ָי יָת ְּת ֵרין נְ הוֹ ַר ּיָא ַר ְב ְרבַ ּיָא יָת נְ הוֹ ָרא ַר ָּבא ְל ִמ ְׁשלַ ט ִּב ָ
יליָא וְ יָת כּ וֹ ְכבַ ּיָא:
ְל ִמ ְׁשלַ ט ְּבלֵ ְ

ש ָמיִ ם ְלהָ ִאיר ַעל הָ אָ ֶרץ) :יז( וַ ִּי ּ ֵתן אֹ ָתם ֱאל ִֹהים
יע הַ ּ ׁ ָ
)יז( וַ ִּי ּ ֵתן אֹ ָתם ֱאל ִֹהים ִּב ְר ִק ַ
יעא ִד ְׁש ַמ ּיָא ְלאַ נְ הָ ָרא ַעל אַ ְר ָעא:
ש ָמיִ ם ְלהָ ִאיר ַעל הָ אָ ֶרץ) :יז( וִ יהַ ב י ְָתהוֹ ן יְ ָי ִּב ְר ִק ָ
יע הַ ּ ׁ ָ
ִּב ְר ִק ַ

חש ְך וַ יּ ְַרא אֱ ל ִֹהים ִּכי
)יח( וְ ִל ְמ ׁשֹל ַּביּוֹ ם וּבַ ַּליְ לָ ה וּלֲהַ ְבדִּ יל ֵּבין הָ אוֹ ר וּבֵ ין הַ ׁ ֶ
כי טוֹ ב) :יח(
חש ְך וַ יּ ְַרא ֱאל ִֹהים ִּ
טוֹ ב) :יח( וְ ִל ְמ ׁשֹל ַּביּוֹ ם וּבַ ַּליְ לָ ה ּו ֲל ַה ְבדִּ יל ּ ֵבין הָ אוֹ ר וּבֵ ין הַ ׁ ֶ
אֲרי ָטב:
יליָא ו ְּלאַ ְפ ָר ׁ ָשא ּ ֵבין נְ הוֹ ָרא וּבֵ ין ח ֲׁשוֹ כָ א וַ ֲחזָא יְ ָי ֵ
ימ ָמא ו ְּבלֵ ְ
ו ְּל ִמ ְׁשלַ ט ִּב ָ

יעי:
יעי) :יט( וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי בֹקֶ ר יוֹ ם ְר ִב ִ
)יט( וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי בֹקֶ ר יוֹ ם ְר ִב ִ

)יט( וַ הֲ וָ ה ְר ַמ ׁש

יע ִאי:
וַ הֲוָ ה צְ פַ ר יוֹ ם ְר ִב ָ

ֹאמר ֱאל ִֹהים יִ ְׁש ְרצ ּו הַ ּ ַמיִ ם ׁ ֶש ֶרץ נֶפֶ ׁש חַ יָּה וְ עוֹ ף יְ עוֹ פֵ ף ַעל הָ אָ ֶרץ ַעל ּ ְפנֵי
)כ( וַ יּ ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהים יִ ְׁש ְרצ ּו הַ ּ ַמיִ ם ׁ ֶש ֶרץ נֶפֶ ׁש חַ ָיּה וְ עוֹ ף יְ עוֹ פֵ ף ַעל הָ אָ ֶרץ ַעל
ש ָמיִ ם) :כ( וַ יּ ֶ
יע הַ ּ ׁ ָ
ְר ִק ַ
יע הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם:
ּ ְפנֵי ְר ִק ַ

יעא
חֲשוּן ַמ ּיָא ְרחֵ ׁש נ ְַפ ׁ ָשא חַ יְ ָתא וְ עוֹ פָ א יְ פָ ַרח ַעל אַ ְר ָעא ַעל אַ ּ ֵפי ְר ִק ָ
)כ( וַ אֲ ַמר יְ ָי יִ ְר ׁ

ִד ְׁש ַמ ּיָא:

ֲשר
)כא( וַ ִּיבְ ָרא ֱאל ִֹהים אֶ ת הַ ּ ַת ִּנינִ ם הַ ְּגד ִֹלים וְ אֵ ת ָּכל נֶפֶ ׁש הַ חַ יָּה הָ ר ֶֹמ ֶׂשת א ׁ ֶ
אל ִֹהים ִּכי טוֹ ב) :כא(
ׁ ָש ְרצ ּו הַ ּ ַמיִ ם ְל ִמינֵהֶ ם וְ אֵ ת ָּכל עוֹ ף ָּכנָף ְל ִמינֵה ּו וַ יּ ְַרא ֱ
שת אֲ ׁ ֶשר ׁ ָש ְרצ ּו הַ ּ ַמיִ ם
וַ ִּי ְב ָרא אֱ ל ִֹהים אֶ ת הַ ּ ַת ִּנינִ ם הַ ְּגד ִֹלים וְ אֵ ת ָּכל נֶפֶ ׁש הַ חַ ָיּה הָ ר ֶֹמ ֶ ׂ
ְל ִמינֵהֶ ם וְ אֵ ת ָּכל עוֹ ף ָּכנָף ְל ִמינֵה ּו וַ יּ ְַרא ֱ
אל ִֹהים ִּכי טוֹ ב) :כא( ו ְּב ָרא יְ ָי יָת ּ ַת ִּני ַנ ּיָא ַר ְב ְרבַ ּיָא וְ יָת ָּכל
אֲרי ָטב:
יש ּו ַמ ּיָא ִלזְ נֵיהוֹ ן וְ יָת ָּכל עוֹ פָ א ְדפָ ַרח ִלזְ נוֹ ִהי וַ ֲחזָא יְ ָי ֵ
נ ְַפ ׁ ָשא חַ יְ ָתא דְּ ָרחֵ ׁ ָשא דִּ י אַ ְר ִח ׁ

רש"י
)טז( המאורות הגדולים  -שוים נבראו
ונתמעטה הלבנה על שקטרגה ואמרה א"א
לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד :ואת
הכוכבים  -ע"י שמיעט את הלבנה )ב"ר
מ"ו( הרבה צבאיה להפיס דעתה:
)כ( נפש חיה  -שיהא בה חיות :שרץ  -כל
דבר חי שאינו גבוה מן הארץ קרוי שרץ.
בעוף כגון זבובים בשקצים כגון נמלים

נביא

וחיפושים ותולעים ובבריות כגון חולד ועכבר
וחומט וכיוצא בהם וכן הדגים:
)כא( התנינם  -דגים גדולים שבים ובדברי
אגדה )פרק הספינה( הוא לויתן ובן זוגו
שבראם זכר ונקבה והרג את הנקבה ומלחה
לצדיקים לעתיד לבא שאם יפרו וירבו לא
יתקיים העולם בפניהם .התנינם כתיב:
נפש חיה  -נפש שיש בה חיות:

– ישעיה פרק מב' כ'-כה'

} ָראוֹ ת{ ַרבּ וֹ ת וְ לֹא ִת ְׁשמֹר ּ ָפקוֹ חַ אָ זְ נַיִ ם וְ לֹא יִ ְׁש ָמע:

)כ( ָראֹ ית
נטרתון אתפתחא אודניכון ולא קבילתון אולפן:

)כא( יְ הֹוָ ה חָ פֵ ץ ְל ַמ ַען צִ ְדקוֹ יַגְ דִּ יל ּתוֹ ָרה וְ י ְַאדִּ יר:

)כ( חזיתון סגיאן ולא

)כא( יי רעי בדיל לזכאותה ישראל ורבי

לעבדי אוריתה ויתקיף יתהון:
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)כב( וְ הוּא ַעם ָּבזוּז וְ ׁ ָשסוּי הָ פֵ חַ ַּבחו ִּרים ּ ֻכ ָּלם ו ְּבבָ ּ ֵתי ְכלָ ִאים הָ ְח ָּבא ּו הָ י ּו לָ בַ ז
שב) :כב( והוא עם בזיז ואניס אתחפיאו בהתא עולימין כולהון
וְ אֵ ין ַמ ִּציל ְמ ִׁש ּ ָסה וְ אֵ ין אֹ ֵמר הָ ׁ ַ
ובבתי יסורין ענינין הוו לעדי ולית דמשיזיב לבזא ולית דאמר אתיב:

)כג( ִמי בָ כֶ ם ַיאֲזִ ין זֹאת י ְַק ִׁשב וְ יִ ְׁש ַמע ְלאָ חוֹ ר:
וסה } ִל ְמ ִׁש ּ ָסה{ יַעֲ קֹב וְ יִ שְׂ ָראֵ ל ְלבֹזְ זִ ים הֲלוֹ א יְ הֹוָ ה ז ּו חָ ָטאנ ּו לוֹ
ָתן ִל ְמ ִׁש ּ ָ
)כד( ִמי נ ַ
בתוֹ ָרתוֹ ) :כד( מן מסר לעדי יעקב וישראל לבזוזין
וְ לֹא אָ ב ּו ִב ְד ָרכָ יו הָ לוֹ ְך וְ לֹא ׁ ָש ְמע ּו ְּ
)כג( מן בכון יצית דא יקבל ויסבר לסופא:

הלא יי מן קדם דחבו קדמוהי ולא אבו למיחך באורחן דתקנן קדמוהי ולא קבילו אולפן אוריתה:

)כה( וַ ִּי ְׁש ּפ ְֹך ָעלָ יו חֵ ָמה אַ ּפוֹ וֶעֱ זוּז ִמ ְלחָ ָמה וַ ְּתלַ הֲ טֵ ה ּו ִמ ּ ָס ִביב וְ לֹא י ָָדע וַ ִּת ְב ַער
בּ וֹ וְ לֹא יָשִׂ ים ַעל לֵ ב) :כה( ושפך עליהון חימת רוגזה ותקוף עבדי קרבה איתי עליהון וקטלו בהון
מסחור סחור ולא ידעו ושליטו בהון ולא שויאו דחלתה על לבא:

רש"י
)כ( ראות רבות  -ראיות הרבה לפניכם
ואינכם שומרים להביט במעשי ולשוב אלי.
פקוח אזנים  -אני עסוק לפקוח אזניכם ע"י
נביאי ולא ישמע איש מכם את דברי ולשון
הוה הוא:
)כא( ה' חפץ  -להראותכם ולפקוח אזניכם
למען צדק ולכך הוא מגדיל ומאדיר לכם
תורה:
)כב( והוא  -העם הזה בזוי ושסוי וסוף הענין
ולא ישים על לב כל זה לומר למה קראתנו
זאת מי נתן למשיסה יעקב .הפח בחורים
כולם  -בחוריהם פחי נפש כולם ,תו' ד"א
הפח בחורים כולם ישימו את עצמם בפחי
האדמה ובחורים ובבתי כלאים החבאו יוכיח

כתובים

שכן הוא .ואין אומר השב  -כמו השב לפיכך
הוא רפי אבל השב באמתחתינו הוא דגש:
)כג( יאזין  -לתת לב לזאת מי נתן למשיסה
יעקב .לאחור  -יקשיב וישמע דבר שיעמוד
לו באחרונה וכן ת"י לאחור לסופ' וכן כל
לאחור שבמקרא עתיד להיות הוא:
)כד( זו חטאנו לו  -זו היא שגרמה את
המשיסה והבז את אשר חטאנו לו .ולא אבו
 אבותינו בדרכיו הלוך:)כה( ותלהטהו מסביב  -כדי שיראו ויקחו
מוסר כענין שנאמ' )צפניה ג ו( הכרתי גוים
נשמו פנותם אמרתי אך תיראי וגו' .ולא ידע
 יודע הוא אלא שדש בעקב לא חש להביןזאת ולשוב מרשעו .ותבער בו  -אחר
פורענו' העכו"ם שמסביב בערה בעצמו:

 -משלי פרק א' טז'-כא'

ימהֲ ר ּו ִל ְׁש ּ ָפ ְך דָּ ם:
ִּכי ַרגְ לֵ יהֶ ם לָ ַרע יָרוּצ ּו וִ ַ

)טז(
ומסתרהבין למשפך דמא:

ִּכי ִח ּנָם ְמז ָֹרה הָ ָר ׁ ֶשת ְּב ֵעינֵי ָּכל ַּב ַעל ָּכנָף:

)יז(
דגפא:

)טז( מטול דרגליהון לבישתא רהטן

)יז( מטול דמגן פריסא מצודתא על פרחתא

)יח( וְ הֵ ם ְל ָד ָמם ֶי ֱארֹב ּו יִ צְ ּ ְפנ ּו ְלנ ְַפ ׁש ָֹתם:
קח) :יט( היכדין
)יט( ּ ֵכן אָ ְרחוֹ ת ָּכל בּ ֹצֵ ַע ָּבצַ ע אֶ ת נֶפֶ ׁש ְּב ָעלָ יו יִ ָּ

)יח( והנון לדמהון כמנן ומטשין לנפשתהון:
אנון ארחתא דכל דעבדין

עילא נפשתא דמריהון נסבין:

)כ( חָ ְכמוֹ ת ַּבחוּץ ּ ָתר ֹּנָה ָּב ְרחֹבוֹ ת ִּת ּ ֵתן קוֹ לָ הּ :

)כ( חָ ְכמוֹ ת ַּבחוּץ ּ ָתר ֹּנָה ָּב ְרחֹבוֹ ת ִּת ּ ֵתן קוֹ לָ ּה:
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אמר:
אֲמ ֶריהָ תֹ ֵ
ֹאש ה ִֹמיּוֹ ת ִּת ְק ָרא ְּב ִפ ְתחֵ י ְׁש ָע ִרים ָּב ִעיר ָ
ְּבר ׁ

)כא(
מכרזא ובמעלנא דתרעי בכרכי מלהא אמרה:

)כא( בריש בירתא

רש"י
)טז( לרע ירוצו  -לרעת עצמם הם רצים
ואינם יודעים לתת לב לדבר:
)יז( כי חנם מזורה הרשת  -כי העופות
הרואות חטים וקטניות מזורים על הרשת
חנם הוא בעיניהם שאינם מכירים על מה
היא נזרת ויורדין בה ואוכלין:
)יח( והם לדמם יארובו  -והציידים יארובו
לדמם של עופות:
)יט( כן ארחות כל בוצע בצע  -גוזל גזילה
נאה ונחמדת היא לו וחנם היא לו .וסופו את

משנה

נפש בעליו יקח  -נפש עצמו שנעשה עכשיו
בעל הממון שגזל מחבירו:
)כ( חכמות בחוץ תרונה  -הרי חכמותיה של
תורה בחוצותיה תזעקנה להזהירכם לסור
עליהם ומה הן חוצותיה בתי מדרשות.
ברחובות  -במקום שמרחיבין אותה כך דרש
רבי תנחומא:
)כא( בראש הומיות תקרא  -במקום שהיא
נשמעת ונכרזת שם היא קוראת ואומרת ענין
שלמטה עד מתי פתאים וגו' .בפתחי שערים
 -הם מקום ישיבת הזקנים:

– בבא קמא פרק א'

יקים ,הַ ּ ׁשוֹ ר וְ הַ בּ וֹ ר וְ הַ ּ ַמ ְב ֶעה וְ הַ הֶ ְב ֵער .לֹא הֲ ֵרי הַ ּ ׁשוֹ ר
)א( אַ ְר ָּב ָעה אֲבוֹ ת נְ זִ ִ
הֲרי הַ ּ ַמבְ ֶעה ,וְ לֹא הֲ ֵרי הַ ּ ַמ ְב ֶעה ַּכהֲ ֵרי הַ ּ ׁשוֹ ר .וְ לֹא זֶה וָ זֶהֶ ׁ ,שיּ ֵׁש ָּבהֶ ן רוּחַ
ַּכ ֵ
ְ
הֲרי הָ אֵ ׁש ׁ ֶשאֵ ין בּ וֹ רוּחַ חַ ִּיים .וְ לֹא זֶה וָ זֶהֶ ׁ ,שדַּ ְר ָּכן לֵ ילֵ ך ו ְּלהַ ִּזיק,
חַ ִּייםַּ ,כ ֵ
ְ
הֲרי הַ בּ וֹ ר ׁ ֶשאֵ ין דַּ ְרכּ וֹ לֵ ילֵ ך ו ְּלהַ ִּזיק .הַ ַ ּצד הַ ּ ׁ ָשוֶה ׁ ֶש ָּבהֶ ןֶ ׁ ,שדַּ ְר ָּכן ְלהַ ִּזיק
ַּכ ֵ
ָ
יטב הָ אָ ֶרץ:
יר ָתן ָעלֶ יך .ו ְּכ ׁ ֶש ִה ִּזיק ,חָ ב הַ ּ ַמ ִּזיק ְל ׁ ַש ֵּלם ּ ַת ְׁשלו ֵּמי ֶנזֶק ְּב ֵמ ַ
ו ְּׁש ִמ ָ
רע"ב ) -א( ארבעה אבות נזיקין  -משום
דאיכא לכל חד מינייהו תולדות ,קרי להו
אבות :השור  -הוא הרגל ,דהיינו מה
שהבהמה מזקת ברגלים דרך הלוכה כדכתיב
)שמות כב( ושלח את בעירה .ותניא ושלח זה
הרגל וכן הוא אומר )ישעיה לב( משלחי רגל
השור והחמור .ותולדה דרגל היא כשהזיקה
בגופה דרך הלוכה ,או בשערה דרך הלוכה
שנדבקו כלים בשערה וגררתן ושברתן .או
בשליף שעליה ,והוא משאוי שבאמתחות
ובמרצופין שעליה .או בזוג שבצוארה :והבור
 הפותח בור ברשות הרבים ונפל שמה שוראו חמור ומת אם הבור עמוק עשרה טפחים,
או הוזק אם הוא פחות מי' טפחים .דכתיב
)שמות כא( כי יפתח איש בור וגו' .ותולדה
דבור ,כגון כיחו וניעו לאחר שנחו ברה"ר
והזיקו :והמבעה  -זה השן ,שאכלה בהמתו

בשדה חבירו כדכתיב )שם כב( וביער בשדה
אחר .ונקרא השן מבעה מפני שהוא פעמים
מכוסה פעמים מגולה ,מלשון נבעו מצפוניו
)עובדיה א( דמתרגמינן אגליין מטמרוהי.
ותולדה דשן היא ,כשנתחככה בכותל להנאתה
כדרך הבהמות שמתחככות ושברה את הכותל,
או טנפה פירות כשנתחככה בהן להנאתה:
וההבער  -זו הדליקה שיצאה והזיקה כדכתיב
)שמות כב( כי תצא אש וגו' ונאכל גדיש או
הקמה או השדה .ותולדה דאש ,אבנו וסכינו
ומשאו שהניחן בראש גגו ונפלו ברוח מצויה
והזיקו ,דומיא דאש שהרוח מוליכה .והא דלא
חשיב תנא דידן קרן בכלל אבות נזיקין ,משום
דלא מיירי אלא בנזיקין שהם מועדים
מתחלתן כלומר שמשלמין נזק שלם מתחלתן,
אבל בתמין ואחר כך מועדים לא קא מיירי:
לא הרי השור כהרי המבעה  -כלומר ,אי
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כתב רחמנא שור לא נפיק מבעה מיניה.
דהוה אמינא רגל דהזיקה מצוי חייביה
רחמנא ,שן דאין הזיקה מצוי לא חייביה
רחמנא .ואי כתב רחמנא שן ,הוה אמינא שן
דיש הנאה להזיקה חייב ,רגל דאין הנאה
להזיקה אינו חייב .ואי כתב רחמנא שן ורגל
ולא כתב אש ,הוה אמינא שן ורגל שיש בהן
רוח חיים כלומר ,שבאים מכח בעלי חיים,
חייב ,אבל אש שאין בה רוח חיים לא לחייב.
ואם נכתבו שלשתן ולא כתב רחמנא בור ,הוה
אמינא הני לחייבי שדרכן לילך ולהזיק ,אבל
בור שאין דרכו לילך ולהזיק לא לחייב עליה.
משום הכי איצטריכו כולהו .ובגמרא מסיק,
דאי כתב בור וחד מהנך אתו כולהו שאר ,לבד
מקרן ,בהצד השוה שבהן שדרכן להזיק .ולא
הוצרכו כולן אלא מפני שהן חלוקים
בהלכותיהן ,שיש בזה מה שאין בזה .שן ורגל
פטורים ברשות הרבים ,מה שאין כן בבור
ואש .בור פטר ביה קרא אדם וכלים דכתיב
)שמות כא( ונפל שמה שור או חמור ,דדרשינן
שור ולא אדם ,חמור ולא כלים ,מה שאין כן

בשאר אבות נזיקים .אש פטר בו את הטמון,
שאם היו בגדים טמונים בגדיש פטור
המבעיר ,דכתיב )שם כב( או הקמה מה קמה
בגלוי אף כל בגלוי .ובשאר אבות נזיקים לא
פטר את הטמון :הצד השוה שבהן וכו'  -אף
אני אביא כל שדרכו להזיק ושמירתו עליך,
שאם הזיק נתחייב המזיק לשלם תשלומי הנזק
שהזיק :במיטב הארץ  -מעידית שבנכסיו ,מן
המשובח שבהם ,אם בא ליתן לו קרקע
בתשלומי נזקו .דכתיב )שם( מיטב שדהו
ומיטב כרמו ישלם .אבל אם בא ליתן לו
מטלטלין קיי"ל כל מילי מיטב הוא ,דאי לא
מזדבן הכא מזדבן במתא אחריתי ,ויהיב ליה
כל מאי דבעי ואפילו סובין .והני מילי לנזקין.
אבל לבעל חוב אי אית ליה זוזי מחייבינן ליה
למיתן זוזי ,ואי לית ליה זוזי יהיב ליה
מטלטלי מאי דבעי ,ואי מגבי ליה ארעא
יהיב ליה בבינונית .ושכיר ,אפילו לית ליה
זוזי למשכיר לא מצי יהיב ליה באגריה אלא
זוזי ,ומחייבינן ליה לזבוני מנכסיה עד
דמשכח זוזי ויהיב ליה:

ירתוֹ ִ ,ה ְכ ׁ ַש ְר ִּתי אֶ ת נִ זְ קוֹ ִ .ה ְכ ׁ ַש ְר ִּתי ְב ִמ ְקצָ ת נִ זְ קוֹ  ,חַ ְב ִּתי
)ב( ָּכל ׁ ֶשחַ ְב ִּתי ִּב ְׁש ִמ ָ
ְב ַת ְׁשלו ִּמין ְּכהֶ ְכ ׁ ֵשר ָּכל נִ זְ קוֹ  .נְ כָ ִסים ׁ ֶשאֵ ין ָּבהֶ ם ְמ ִעילָ ה ,נְ כָ ִסים ׁ ֶשל ְּבנֵי
ְב ִרית ,נְ כָ ִסים הַ ּ ְמיֻחָ ִדים) ,ו ְּבכָ ל ָמקוֹ ם( חוּץ ֵמ ְר ׁשוּת הַ ְמיֻחֶ ֶדת לַ ּ ַמ ִּזיק ו ְּר ׁשוּת
יטב הָ אָ ֶרץ:
הַ ִּנזָּק וְ הַ ּ ַמ ִּזיק .ו ְּכ ׁ ֶש ִה ִּזיק ,חָ ב הַ ּ ַמ ִּזיק ְל ׁ ַש ֵּלם ּ ַת ְׁשלו ֵּמי ֶנזֶק ְּב ֵמ ַ
רע"ב ) -ב( כל שחבתי בשמירתו וכו'  -כל
דבר שנתחייבתי לשמרו :הכשרתי את נזקו -
אם לא שמרתיו כראוי והזיק ,אני הוא
שהכשרתי וזמנתי אותו היזק ,ואני חייב עליו.
כגון המוסר שורו לחרש שוטה וקטן חייב,
שעליו היה מוטל שמירת שורו והרי לא שמרו
כראוי לו :הכשרתי במקצת נזקו וכו'  -ואם
תקנתי וזמנתי מקצת הנזק אף על פי שלא
זמנתי ותקנתי את כולו ,נתחייבתי עליו כאילו
זמנתיו כולו .כגון החופר בור תשעה ברה"ר
ובא אחר והשלימו לעשרה ,ונפל שמה שור או
חמור ומת ,האחרון חייב .אע"פ שלא תקן
אלא מקצת הנזק ,כאילו עשה כל הנזק ,כיון
דבתשעה ליכא מיתה :נכסים שאין בהם
מעילה  -ועל איזה נכסים אני חייב לשלם
אם הזקתי ,על נכסים שאין בהם מעילה.

כגון נכסים שאינן הקדש .שאם הזקתי נכסים
של הקדש איני חייב לשלם ,דכתיב שור רעהו
ולא שור של הקדש .והוא הדין לכל שאר
נזקים :נכסים שהם של בני ברית  -שאם
הזיק נכסים של נכרי ,פטור :נכסים
המיוחדים  -שיש להם בעלים מיוחדים,
שאם הזיק נכסים של הפקר ,פטור :חוץ
מרשות המיוחדת למזיק  -בכל מקום שהזיקו
נכסיו את נכסי חבירו חייב המזיק ,חוץ
מרשות המיוחדת למזיק .שאם נכנס שור ניזק
ברשות המזיק והזיקו שור המזיק ,פטור,
דאמר ליה תורך ברשותי מאי בעי .ודוקא
כשהזיקו נכסיו ,אבל המזיק עצמו שחבל
בחברו ,אף על פי שהוא עומד ברשותו ,חייב,
דאמר ליה הנחבל נהי דאית לך רשותא
לאפוקי ,לאזוקי לית לך רשותא :ורשות הניזק
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והמזיק  -ורשות המיוחדת לניזק ולמזיק,
כגון חצר של שניהם ,והזיק שורו של אחד
מהם באותה חצר בשן ורגל ,פטור .והוא
שתהיה אותה חצר מיוחדת לשוורים גם כן.

אבל אם היתה מיוחדת לפירות ולא לשורים,
והזיק בשן ורגל ,חייב .ואם הזיק בקרן ,בכל
ענין חייב:

)ג( ׁשוּם ּ ֶכסֶ ף ,וְ ׁ ָשוֶה כֶ סֶ ףִּ ,ב ְפנֵי בֵ ית דִּ ין ,וְ ַעל ּ ִפי ֵע ִדים ְּבנֵי חוֹ ִרין ְּבנֵי ְב ִרית.
וְ הַ ּנ ִָׁשים ִּב ְכלָ ל הַ ּ ֶנזֶק .וְ הַ ִּנזָּק וְ הַ ּ ַמ ִּזיק ְּב ַת ְׁשלו ִּמין:
רע"ב ) -ג( שום כסף  -שום זה של נזקים
לא יהא אלא בכסף .שיהו בית דין שמין כמה
שוה הנזק וכך ישלם לו .ואם הזיקה פרתו של
ראובן טליתו של שמעון שדרסה עליו ברשות
הניזק ושברתו ,ואח"כ אירע שנשברה רגלה
של פרה זו של ראובן בטליתו של שמעון
ברה"ר דהוי נמי בור ברה"ר ,אין אומרים
הואיל וזה הזיק וזה הזיק יצא הזיקו של זה
בהזיקו של זה ,אלא שמין שני הנזקים בדמים,
ומי שהזיק לחבירו יותר ,ישלם :שוה כסף -
וכשבאים לשלם ההיזק מנכסי היתומים ,לא
יפרעו אלא מן הקרקעות שהם שוה כסף ,ולא
ממטלטלין שהם עצמם כסף .דכל מידי
דמיטלטל חשוב כאילו הוא כסף ,דאי לא
מזדבן הכא מזדבן במתא אחריתי :בפני ב"ד

 והשומא והתשלומין של נזקים לא יהיו אלאבפני ב"ד מומחין ,ולא בפני ב"ד של
הדיוטות :ועל פי עדים בני חורין ובני ברית
 לאפוקי עבדים ונכרים שאינם כשריםלעדות של נזקין :והנשים בכלל הנזק  -בין
שהזיקה היא את אחרים ,בין שאחרים
הזיקוה ,דין האיש ודין האשה שוין בנזקין:
הניזק והמזיק בתשלומין  -פעמים שהניזק
שייך עם המזיק בתשלומין של ניזק .כגון אם
פחתה הנבלה משעת מיתה עד שעת העמדה
בדין ,שפחת נבלה דניזק הוא ,בין בתם בין
במועד ,ונמצא שאין המזיק משלם לו אפילו
אותו חצי נזק שזכתה לו תורה אם הוא תם.
או נזק שלם אם הוא מועד ,הרי שהניזק הוא
מפסיד ושייך בתשלומין הללו עם המזיק:

)ד( ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ַת ִמין וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה מו ָּע ִדין ,הַ ְּבהֵ ָמה אֵ ינָהּ מו ֶּע ֶדת לֹא ִל ַּגח וְ לֹא ִלגּ וֹ ף
וְ לֹא ִל ּ ׁשוֹ ְך וְ לֹא ִל ְרבּ ֹץ וְ לֹא ִלבְ עֹט .הַ ּ ׁ ֵשן מו ֶּע ֶדת לֶ ֱאכֹל אֶ ת הָ ָראוּי לָ ּה ,הָ ֶרגֶל
מו ֶּע ֶדת ְל ׁ ַש ּ ֵבר ְּב ֶד ֶר ְך ִהלּ וּכָ ּה ,וְ ׁשוֹ ר הַ ּמו ָּעד ,וְ ׁשוֹ ר הַ ּ ַמ ִּזיק ִּב ְר ׁשוּת הַ ִּנזָּק,
וְ הָ אָ ָדם .הַ ְּזאֵ ב וְ הָ אֲ ִרי וְ הַ דּ ֹב וְ הַ ּנ ֵָמר וְ הַ ַּב ְרדְּ לָ ס וְ הַ ּנָחָ ׁשֲ ,ה ֵרי אֵ לּ ּו מו ָּע ִדיןַ .ר ִּבי
יעזֶר אוֹ ֵמרִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶשהֵ ן ְּבנֵי ַת ְרבּ וּת ,אֵ ינָן מו ָּע ִדין .וְ הַ ּנָחָ ׁש מו ָּעד ְלעוֹ לָ ם.
אֱל ֶ
ִ
ַמה ּ ֵבין ּ ָתם ְלמו ָּעד .אֶ ָּלא ׁ ֶשהַ ּ ָתם ְמ ׁ ַש ֵּלם חֲצִ י ֶנזֶק ִמגּ וּפוֹ  ,וּמו ָּעד ְמ ׁ ַש ֵּלם ֶנזֶק
ׁ ָשלֵ ם ִמן הָ עֲ ִליָּה:
רע"ב ) -ד( חמשה תמין  -שאינם רגילים
להזיק ,ואם הזיקו משלמין חצי נזק :וחמשה
מועדין  -שהם רגילין להזיק ,ומשלמין נזק
שלם :לא ליגח  -בקרן :ולא ליגוף  -דחיפת
כל הגוף .וכולהו הוו תולדה דקרן ומשלמין
חצי נזק .הרי חמשה תמין :ושור המועד -
שלש פעמים ליגח או ליגוף או לרבוץ או
לבעוט או לישוך .הרי הן חמשה מועדים
לשלם נזק שלם .ולגבי מועד חשיב להו חד:
ושור המזיק ברשות הניזק  -אפילו קרן
תמה .הוי מועד לשלם נזק שלם .ומתניתין
אתיא כמאן דאמר משונה קרן בחצר הניזק

שמשלמת נזק שלם ואפילו היא תמה .ואין כן
הלכה :והאדם  -הוי מועד מתחלתו נמי,
ומשלם נזק שלם אם הזיק :הזאב והארי וכו'
 מועדים מתחלתן .והא דלא חשיב להובכלל חמשה מועדים דלעיל וליהוו אחד עשר
מועדים ,משום דהני לא שכיחי בישוב:
ברדלס  -חיה שקורין לה בערבי אלצב"ע:
רבי אליעזר אומר וכו'  -ואין הלכה כר'
אליעזר :מן העליה  -מעידית שבנכסיו.
ואפילו אין הנוגח שוה שיעור הנזק .דבמועד
כתיב )שמות כ"א( ישלם שור תחת השור ,ולא
כתיב ביה דמגוף הנוגח יפרע:
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גמרא

– בבא קמא דף טז' ע"ב

מאי עלייה אמר רבי אלעזר במעולה שבנכסיו וכן הוא אומר וישכב
חזקיהו עם אבותיו ויקברוהו במעלה קברי בני דוד ואמר ר' אלעזר במעלה
אצל מעולים שבמשפחה ומאן נינהו דוד ושלמה ויקברוהו בקברותיו אשר
כרה לו בעיר דוד וישכיבוהו במשכב אשר מלא בשמים וזנים מאי בשמים
וזנים רבי אלעזר אמר זיני זיני ר' שמואל בר נחמני אמר בשמים שכל
המריח בהן בא לידי זימה:
)דף יז' ע"א( אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יוחאי מאי דכתיב אשריכם זורעי
על כל מים משלחי רגל השור והחמור כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים
זוכה לנחלת שני שבטים שנאמר אשריכם זורעי ואין זריעה אלא צדקה
שנאמר זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד ואין מים אלא תורה שנאמר הוי
כל צמא לכו למים וזוכה לנחלת שני שבטים זוכה לכילה כיוסף דכתיב בן
פורת יוסף בנות צעדה עלי שור וזוכה לנחלת יששכר דכתיב יששכר חמור
גרם אית דאמרי אויביו נופלין לפניו כיוסף דכתיב בהם עמים ינגח יחדו
אפסי ארץ וזוכה לבינה כיששכר דכתיב ומבני יששכר יודעי בינה לעתים
לדעת מה יעשה ישראל:
רש"י )רשב"ם( על הגמרא
ויקברוהו במעלה וגו'  -בחזקיה כתיב בספר
דברי הימים :וישכיבוהו במשכב  -באסא
מלך יהודה :זני זני  -מיני מיני בשמים הרבה
כדמתרגמינן למינהו לזנוהי )בראשית א(:
זורעי  -היינו צדקה וחסד כדמפרש לקמיה:

זוהר

לנחלת שני שבטים  -דהכי משמע רגליכם
ישולחו בנחלת השור והחמור יוסף ויששכר:
בנות צעדה עלי שור  -היינו כילה :חמור
גרם  -מתרגמא עתיר בניכסין:

– בראשית דף מז' ע"א

וַ יְ כֻ לּ ּו הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ הָ אָ ֶרץ וְ כָ ל צְ בָ אָ םַ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ָפ ַתח )תהלים לא( ָמה ַרב
יראֶ ָ
יך ּ ָפ ַע ְל ּ ָת לַ חוֹ ִסים ָּב ְך ֶנגֶד ְּבנֵי אָ ָדםָ ּ .תא ֲחזֵי ,קו ְּד ׁ ָשא
אֲשר צָ פַ נְ ּ ָת ִל ֵ
טוּבְ ָך ׁ ֶ
ְּב ִר ְ
יה
יה ְל ֶמהוֵ י ְׁש ִלים ְּבפו ְּלחָ נִ ּ
יך הוּא ָּב ָרא ְלבַ ר נ ָׁש ְּב ָע ְל ָמא ,וְ אַ ְת ִקין לֵ ּ
ו ְּל ִא ְת ּ ַת ָּקנָא אָ ְרחוֹ יְּ ,בגִ ין דְּ יִ זְ ּ ֵכי ִלנְ הוֹ ָרא ִע ָּלאָ ה דְּ גָ נִ יז קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא
ְלצַ דִּ יקַ יָּיא ְּכ ָמא ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,ישעיה סד( ַעיִ ן לֹא ָראָ ָתה ֱאל ִֹהים זוּלָ ְת ָך יַעֲ ֶׂשה
ִל ְמחַ ּ ֵכה לוֹ :
יתא .דְּ כָ ל ַמאן
יה ְלבַ ר נ ָׁש ְלהַ הוּא נְ הוֹ ָראְּ ,באוֹ ַריְ ָ
ו ְּב ּ ָמה )ס"א זכי בר נש( יִ זְ ּ ֵכי לֵ ּ
יה חו ְּלקָ א ְּב ַע ְל ָמא ְדאָ ֵתי,
יתא ְּבכָ ל יוֹ ָמא יִ זְ ּ ֵכי ְל ֶמהוֵ י לֵ ּ
דְּ ִא ְׁש ּ ַתדַּ ל ְּבאוֹ ַריְ ָ

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

טעון גניזה

7

חק לישראל – פרשת בראשית יום ד'
יתא ִא ְת ְּבנֵי ַע ְל ָמא וְ ִא ְׁש ּ ַת ְכלַ ל
יה ְּכ ִאלּ ּו בָ אנֵי ָע ְל ִמין ,דְּ הָ א ְּבאוֹ ַריְ ָ
וְ יִ ְתחַ ׁ ֵשב לֵ ּ
הֲ ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב) ,משלי ג( יְ ָי ְּבחָ ְכ ָמה יָסַ ד אֶ ֶרץ כּ וֹ נִ ן ׁ ָש ַמיִ ם ִּב ְתב ּונָה ,ו ְּכ ִתיב,
)משלי ח( וָ אֶ ְהיֶה אֶ צְ לוֹ אָ מוֹ ן וָ אֶ ְה ֶיה ׁ ַשעֲ ׁשו ִּעים יוֹ ם יוֹ ם וְ כָ ל דְּ ִא ְׁש ּ ַתדַּ ל ָּבהּ
יה:
ׁ ַש ְכ ִליל ָע ְל ִמין וְ קַ ִּיים לֵ ּ
ְ
ימא ,רוּחָ א
וְ ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ברוּחָ א עֲ ִביד קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ָע ְל ָמא ,ו ְּברוּחָ א ִמ ְתקַ יְ ָ
יתא ,וְ כָ ל ׁ ֶש ּ ֵכן רוּחָ א דְּ הֶ בֶ ל דְּ ַרבְ יֵי דְּ בֵ י ַרבָ .מה ַרב טו ְּבךָ
דְּ ִאנּ וּן דְּ לָ ָעאן ְּבאוֹ ַריְ ָ
ְ
ָ
יראֶ יך ְל ִאנּ וּן דַּ חֲלֵ י חַ ּ ָטאָ הָ ּ .פ ַע ְל ּ ָת לַ חוֹ ִסים ָּבךַ .מאי
דָּ א טוּבָ א דְּ ִא ְת ְּגנִ יזִ .ל ֵ
אשיתַ .ר ִּבי אַ ָּבא אָ ַמר דָּ א ַּגן עֵ ֶדן ,דְּ הָ א ְּבאו ָּמנו ָּתא
ּ ָפ ַע ְל ּ ָת דָּ א עוֹ בָ ָדא דִּ ְב ֵר ִׁ
ָע ִביד לֵ יהּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה
יך הוּא ְּבאַ ְר ָעא ְּכגַ וְ ונָא דִּ ְל ֵעילָ אְ .ל ִא ְת ּ ַת ְקפָ א ּ ֵב ּ
הֲדא הוּא ִד ְכ ִתיב )תהלים לא( ּ ָפ ַע ְל ּ ָת לַ חוֹ ִסים ָּב ְךֶ ,נ ֶגד ְּבנֵי
צַ דִּ יקַ יָּיא )דף מז ע"ב( ָ
ישין .אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן
אָ ָדם ,דְּ הָ א הוּא נֶגֶד )בני( אָ ָדם .וְ אַ ח ֲָרא נֶגֶד ִע ָּל ִאין קַ דִּ ִׁ
יה
ַּגן עֵ ֶדן ְל ֵעילָ א וְ ֶנגֶד ְּבנֵי אָ ָדם הֲ וֵי )ואפילו אחרא נגד בני אדם הוי( ְל ִא ְת ַּכנְ ׁ ָשא ּ ֵב ּ
אריהוֹ ן:
צַ דִּ יקַ יָּיא דְּ ָע ְב ֵדי ְרעו ָּתא דְּ ָמ ֵ
וַ יְ כֻ לּ ּו ,דְּ כָ ל ּו עוֹ בָ ִדין דִּ ְל ֵעילָ א וְ עוֹ בָ ִדין דִּ ְל ַת ּ ָתא .הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ הָ אָ ֶרץ ְל ֵעילָ א וְ ַת ּ ָתא.
יתא ׁ ֶש ִּב ְכ ָתב וְ עוֹ בָ ָדא וְ או ָּמנו ָּתא
ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אָ ַמר עוֹ בָ ָדא וְ או ָּמנו ָּתא דְּ אוֹ ַריְ ָ
יתא ִׁש ְב ִעים
יתא אַ ּ ִפין דְּ אוֹ ַריְ ָ
דְּ תוֹ ָרה ׁ ֶש ְּב ַעל ּ ֶפה .וְ כָ ל צְ בָ אָ ם ִא ֵּלין ּ ְפ ָרטֵ י ְדאוֹ ַריְ ָ
ּ ָפנִים לַ ּתוֹ ָרה .וַ יְ כֻ לּ ּו ,דְּ ִא ְתקַ ְּיימ ּו וְ ִא ְׁש ּ ַתכְ ְלל ּו דָּ א ְּב ָדאָ ׁ .ש ַמיִ ם וָ אָ ֶרץ ּ ְפ ַרט
יתא:
יתא ְמסָ אֲבָ ן דְּ אוֹ ַריְ ָ
יתא דַּ ְכיָאן דְּ אוֹ ַריְ ָ
ו ְּכלַ ל .וְ כָ ל צְ בָ אָ םָ ,רזֵי ְדאוֹ ַריְ ָ
הלכה – שולחן ערוך או"ח סימן של"ט ש"מ
סימן שלט  -כמה דינים פרטיים הנוהגין בשבת:
)ג( אין מטפחין להכות כף אל כף ,ולא מספקין

להכות כף על ירך ,ולא מרקדין ,גזירה
שמא יתקן כלי שיר .ואפי' להכות באצבע על הקרקע ,או על הלוח ,או אחת כנגד אחת
כדרך המשוררים ,או לקשקש באגוז לתינוק ,או לשחק בו בזוג כדי שישתוק ,כל זה
וכיוצא בו אסור ,גזירה שמא יתקן כלי שיר; ולספק כלאחר יד ,מותר :הגה  -והא
דמספקין ומרקדין האידנא ולא מחינן בהו משום דמוטב שיהיו שוגגין וכו' .וי"א דבזמן הזה הכל שרי,
דאין אנו בקיאין בעשיית כלי שיר וליכא למגזר שמא יתקן כלי שיר דמלתא דלא שכיח הוא ואפשר שעל
זה נהגו להקל בכל )תוספות סוף פרק המביא כדי יין(:
סימן שמ  -כמה דינין מדברים האסורים בשבת כעין תולדות מאבות:

)א( אסור ליטול שערו או צפרניו ,בין ביד בין בכלי ,בין לעצמו בין לאחרים ,וחייב על
שתי שערות; ומלקט לבנות מתוך שחורות ,אפי' באחת ,חייב ,ודבר זה אפי' בחול אסור
משום לא ילבש גבר שמלת אשה )דברים כב ,ה( הגה  -ועיין לעיל סוף סימן ש"ג דין סריקה
וחפיפה:

)ג( המוחק דיו שעל הקלף או שעוה שעל הפנקס ,אם יש במקומו כדי לכתוב ב'
אותיות ,חייב :הגה  -אסור לשבר עוגה שכתב עליה כמין אותיות ,אע"פ שאינו מכוין רק לאכילה,
דהוי מוחק) .מרדכי פרק כלל גדול(:
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)ד( יש ליזהר שלא לכתוב באצבעו במשקין על השלחן או באפר .אבל מותר לרשום
באויר כמין אותיות )תרומת הדשן סי' ס"ג(:
)ו( חוט של תפירה שנפתח ,אסור למתחו ,משום תופר:

ð"òì
.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äøù ïá íééç áàæ

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

טעון גניזה

