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חק לישראל – פרשת חיי שרה יום ד'
תורה -

בראשית פרק כג'

אֲשר דִּ ֶּבר
ֶׁ
)טז( וַ ִּי ְׁש ַמע אַ ְב ָרהָ ם אֶ ל ֶע ְפרוֹ ן וַ ִּי ְׁשקֹל אַ בְ ָרהָ ם ְל ֶעפְ רֹן אֶ ת הַ ּ ֶכסֶ ף
שקֶ ל ּ ֶכסֶ ף עֹבֵ ר לַ ּסֹחֵ ר) :טז( וַ ִּי ְׁש ַמע אַ ְב ָרהָ ם אֶ ל ֶע ְפרוֹ ן
ְּבאָ זְ נֵי בְ נֵי חֵ ת אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת ׁ ֶ
ֲשר דִּ ּ ֶבר ְ ּבאָ זְ נֵי ְבנֵי חֵ ת אַ ְר ַּבע מֵ אוֹ ת ׁ ֶשקֶ ל ּ ֶכסֶ ף עֹבֵ ר
וַ ִּי ְׁשקֹל אַ ְב ָרהָ ם ְלעֶ ְפרֹן אֶ ת הַ ּ ֶכסֶ ף א ׁ ֶ
קֳדם ְּבנֵי ִח ּ ָתאָ ה אַ ְר ַּבע ְמאָ ה
לַ ּסֹחֵ ר) :טז( וְ קַ ּ ֵבל אַ ְב ָרהָ ם ִמן ֶע ְפרוֹ ן ו ְּתקַ ל אַ ְב ָרהָ ם ְלעֶ ְפרוֹ ן יָת ַּכ ְס ּ ָפא דְּ ַמ ּ ֵליל ָ
ִס ְל ִעין דִּ ְכסַ ף ִמ ְתקַ ּ ֵבל ְסחוֹ ָרא )נוסחא ישנה ,דְּ ִמ ְתקַ ּ ֵבל ְסחוֹ ָר ָתא( ְּבכָ ל ְמ ִדינְ ּ ָתא:

)יז( וַ יָּקָ ם שְׂ ֵדה עֶ ְפרוֹ ן אֲ ׁ ֶשר ַּב ּ ַמכְ ּ ֵפלָ ה אֲ ׁ ֶשר ִל ְפנֵי ַמ ְמ ֵרא הַ שּׂ ָ ֶדה וְ הַ ּ ְמ ָע ָרה אֲ ׁ ֶשר
ֲשר
אֲשר ְ ּבכָ ל ְּגבֻ לוֹ סָ ִביב) :יז( וַ יָּקָ ם שְׂ ֵדה ֶע ְפרוֹ ן א ׁ ֶ
ֶׁ
בּ וֹ וְ כָ ל הָ ֵעץ אֲ ׁ ֶשר ַּבשּׂ ָ ֶדה
ֲשר ְ ּבכָ ל
ֲשר בּ וֹ וְ כָ ל הָ ֵעץ אֲ ׁ ֶשר ַּבשּׂ ָ ֶדה א ׁ ֶ
ַּב ּ ַמ ְכ ּ ֵפלָ ה אֲ ׁ ֶשר ִל ְפנֵי ַמ ְמ ֵרא הַ שּׂ ָ ֶדה וְ הַ ּ ְמ ָע ָרה א ׁ ֶ
יה וְ כָ ל ִאילָ נֵי דִּ י
קֳדם ַמ ְמ ֵרא חַ ְקלָ א ו ְּמ ַע ְר ּ ָתא דִּ י בֵ ּ
ְּגבֻ לוֹ סָ ִביב) :יז( וְ קָ ם חֲקַ ל עֶ ְפרוֹ ן דִּ י ְּבכָ פֶ ְל ּ ָתא דִּ י ָ
יה ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר:
ְבחַ ְקלָ א דִּ י ְבכָ ל ְּתחו ֵּמ ּ

ש ַער ִעירוֹ ) :יח( ְלאַ ְב ָרהָ ם ְל ִמ ְקנָה
)יח( ְלאַ ְב ָרהָ ם ְל ִמ ְקנָה ְלעֵ ינֵי ְבנֵי חֵ ת ְּבכֹל ָּבאֵ י ׁ ַ
יה:
ש ַער ִעירוֹ ) :יח( ְלאַ ְב ָרהָ ם ִלזְ ִבינוֹ ִהי ְלעֵ ינֵי ְּבנֵי ִח ּ ָתאָ ה ְּבכָ ל ָעלֵ י ְּת ַרע קַ ְר ּ ֵת ּ
ְל ֵעינֵי ְבנֵי חֵ ת ְ ּבכֹל ָּבאֵ י ׁ ַ

ש ָרה ִא ְׁש ּתוֹ אֶ ל ְמ ָע ַרת שְׂ ֵדה הַ ּ ַמ ְכ ּ ֵפלָ ה ַעל ּ ְפנֵי
)יט( וְ אַ ח ֲֵרי כֵ ן קָ בַ ר אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת ָ ׂ
ַמ ְמ ֵרא ִהוא חֶ ְברוֹ ן ְ ּבאֶ ֶרץ ְּכנ ַָען) :יט( וְ אַ ח ֲֵרי כֵ ן קָ בַ ר אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת ָ ׂש ָרה ִא ְׁש ּתוֹ אֶ ל ְמ ָע ַרת
שְׂ ֵדה הַ ּ ַמ ְכ ּ ֵפלָ ה ַעל ּ ְפנֵי ַמ ְמ ֵרא ִהוא חֶ ְברוֹ ן ְ ּבאֶ ֶרץ ְּכנ ַָען:

יה
)יט( וּבָ ַתר ּ ֵכן ְקבַ ר אַ ְב ָרהָ ם יָת ָ ׂש ָרה ִא ְּת ֵת ּ

ִּב ְמ ָע ַרת חֲקַ ל ָּכפֶ ְל ּ ָתא ַעל אַ ּ ֵפי ַמ ְמ ֵרא ִהיא חֶ ְברוֹ ן ְּבאַ ְר ָעא דִּ ְכנ ַָען:

אֲשר בּ וֹ ְלאַ בְ ָרהָ ם לַ אֲ חֻ זַּת קָ בֶ ר ֵמאֵ ת ְ ּבנֵי חֵ ת) :כ( וַ יָּקָ ם
)כ( וַ יָּקָ ם הַ שּׂ ָ ֶדה וְ הַ ּ ְמ ָע ָרה ׁ ֶ
יה
מאֵ ת ְּבנֵי חֵ ת) :כ( וְ קָ ם חַ ְקלָ א ו ְּמ ַע ְר ּ ָתא דִּ י בֵ ּ
הַ שּׂ ָ ֶדה וְ הַ ּ ְמ ָע ָרה אֲ ׁ ֶשר בּ וֹ ְלאַ ְב ָרהָ ם לַ אֲחֻ ַּזת קָ בֶ ר ֵ
ְלאַ ְב ָרהָ ם ְלאַ חֲסָ נַת ְקבו ָּרא ִמן ְּבנֵי ִח ּ ָתאָ ה:

כד )א( וְ אַ ְב ָרהָ ם זָקֵ ן ָּבא ַּביּ ִָמים וַ יהֹוָ ה ֵּב ַר ְך אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם ַּבכּ ֹל:

ַּב ָּי ִמים וַ יהֹוָ ה ּ ֵב ַר ְך אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם ַּבכּ ֹל:

)א( וְ אַ ְב ָרהָ ם זָ קֵ ן ָּבא

)א( וְ אַ ְב ָרהָ ם ִסיב ָעל ְּביוֹ ִמין וַ י ָי ְּב ִר ְ
יך יָת אַ ְב ָרהָ ם ְּבכ ָֹּלא:

רש"י
)טז( וישקל אברהם לעפרן ) -בכורות נ(
חסר וי"ו לפי שאמר הרבה ואפי' מעט לא
עשה )ב"מ פז( שנטל ממנו שקלים גדולים
שהן קנטרין שנאמר עובר לסוחר שמתקבלים
בשקל בכל מקום ויש מקום ששקליהן גדולים
שהן קנטרין צנטיאר"ש )צענטער( בלע"ז:
)יז( ויקם שדה עפרון  -תקומה היתה לו
שיצא מיד הדיוט ליד מלך ופשוטו של מקרא

נביא

ויקם השדה והמערה אשר בו וכל העץ
לאברהם למקנה וגו':
)יח( בכל באי שער עירו .בקרב כולם
ובמעמד כולם הקנהו לו:
)א( ברך את אברהם בכל  -בכל עולה בגימ'
בן ומאחר שהיה לו בן היה צריך להשיאו
אשה:

– מלכים א' פרק א' טז'-כא'

ֹאמר הַ ּ ֶמלֶ ְך ַמה ָּל ְך:
)טז( וַ ִּתקּ ֹד ַּבת ׁ ֶשבַ ע וַ ִּת ְׁש ּ ַתח ּו לַ ּ ֶמלֶ ְך וַ יּ ֶ

)טז( וכרעת בת שבע וסגידת

למלכא ואמר מלכא מה ליך:
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ֹאמר לוֹ ֲאדֹנִ י אַ ּ ָתה נִ ְׁש ַּב ְע ּ ָת ַּביהֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
אֲמ ֶת ָך ִּכי ְׁשלֹמֹה בְ נ ְֵך יִ ְמל ְֹך
יך לַ ָ
)יז( וַ ּת ֶ
ֵשב ַעל ִּכ ְס ִאי) :יז( ואמרת ליה רבוני את קימתא במימרא דיי אלהך לאמתך ארי
אַ ח ֲָרי וְ הוּא י ׁ ֵ
שלמה בריך ימלוך בתרי והוא יתיב על כורסי מלכותי:

וְ ַע ּ ָתה ִה ּנֵה ֲאדֹנִ יָּה ָמלָ ְך וְ ַע ּ ָתה אֲ דֹנִ י הַ ּ ֶמלֶ ְך לֹא י ָָד ְע ּ ָת:

)יח(
ואת רבוני מלכא לא ידעתא:

)יח( וכען הא אדניה מלך

)יט( וַ ִּיזְ ַּבח ׁשוֹ ר ּו ְמ ִריא וְ צֹאן לָ רֹב וַ ִּי ְק ָרא ְלכָ ל ְּבנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך ו ְּלאֶ ְבי ָָתר הַ כּ ֹהֵ ן
ָ
שר הַ ָ ּצבָ א וְ ִל ְׁ
ו ְּליֹאָ ב ַ ׂ
שלֹמֹה ַעבְ דְּ ך לֹא קָ ָרא) :יט( ונכיס תורין ופטימין ועאן לסגי וזמין לכל
בני מלכא ולאביתר כהנא וליואב רב חילא ולשלמה עבדך לא זמין:

)כ( וְ אַ ּ ָתה ֲא ֹדנִ י הַ ּ ֶמלֶ ְך ֵעינֵי כָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל ָעלֶ ָ
ֵשב ַעל ִּכ ּ ֵסא
יך ְלהַ ִּגיד לָ הֶ ם ִמי י ׁ ֵ
אֲ דֹנִ י הַ ּ ֶ ְ
מלֶ ך אַ ח ֲָריו) :כ( וכען רבוני מלכא עיני כל ישראל סבירן עלך לחואה להון מן יתיב על
כורסי מלכותא דרבוני מלכא בתרוהי:

יתי אֲ נִ י ו ְּבנִ י ְׁשלֹמֹה חַ ּ ָט ִאים:
וְ הָ יָה ִּכ ְׁשכַ ב אֲ דֹנִ י הַ ּ ֶמלֶ ְך ִעם אֲ ב ָֹתיו וְ הָ יִ ִ

)כא(
ויהי כד ישכוב רבוני מלכא עם אבהתוהי ואהי אנא וברי שלמה מתרכין:

)כא(

רש"י
)כא( חטאים  -חסרים ומנועין מן הגדולה,
כמו )שופטים כ טז( :אל השערה ולא יחטיא:

כתובים

 -משלי פרק ה' ג'-ח'

ִּכי נֹפֶ ת ִּת ּטֹפְ נָה שִׂ ְפ ֵתי ז ָָרה וְ חָ לָ ק ִמ ּ ׁ ֶש ֶמן ִח ָּכ ּה:

)ג (
דנוכריתא ושעיע מן משחא חכה:

ית ּה ָמ ָרה כַ ַּלעֲ נָה חַ דָּ ה ְּכחֶ ֶרב ּ ִפיּוֹ ת:
)ד( וְ אַ ח ֲִר ָ

)ג( מטול דכבריתא מנטפן שפותא

)ד( ואחריתה מרירא היך גירא חריפא מן סיפא

דתרין פומין:

ַרגְ לֶ יהָ י ְֹרדוֹ ת ָמוֶת ְׁשאוֹ ל צְ ָע ֶדיהָ יִ ְתמֹכ ּו:

)ה (
מסמכן:

)ה( רגלה נחתן למותא שיול הלכתהא

אֹ ַרח חַ ִּיים ּ ֶפן ְּתפַ ֵּלס נָע ּו ַמ ְע ְּגל ֶֹתיהָ לֹא ֵת ָדע:

)ו(
שבילהא ולא ידעה:

)ז( וְ ַע ּ ָתה בָ נִ ים ִׁש ְמע ּו ִלי וְ אַ ל ּ ָתסוּר ּו ֵמ ִא ְמ ֵרי ִפי:

)ו( בארחא דחיי לא דרכא מטלטלין

)ז( והשתא בניא שמעון לי ולא תסטון מן

מימרי דפומי:

ית ּה:
הַ ְרחֵ ק ֵמ ָעלֶ יהָ ַד ְר ּ ֶכ ָך וְ אַ ל ִּת ְק ַרב אֶ ל ּ ֶפ ַתח ּ ֵב ָ

)ח(
לתרעא דביתה:

)ח( ארחק מנה ארחך ולא תקרב

רש"י
)ג( כי נופת תטופנה  -לשון מתוק .שפתי זרה
 אפיקורסות .וחלק משמן חכה  -לשון חך:)ה( רגליה יורדות מות שאול צעדיה יתמוכו
 לשון קורבה:)ו( אורח חיים פן תפלס  -כך דרשוהו
חכמים סלסל הקב"ה מתן שכרן של מצות

ולא פירשן כדי שלא יראה אדם מצוה שמתן
שכרה מרובה וידבק בה ויניח שאר המצות,
וזה פתרונו כדי שלא תפלס אורחות התורה
אי זו ליקח ואי זו להניח לכך נעו מעגלותיה
הניע הקב"ה נתיבותיה ולא הודיעם ,זהו
מדרש אגדה ,אבל לפי סדר המקראות שכתוב
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אחריו .הרחק מעליה דרכך  -נראה שעדיין
לא הפסיק בענין אשה הזונה וכן יש לפרש
אורח חיים פן תפלס אל תשקול אורח חיים

משנה

אצל אותה זרה לומר איזו לעשות זו או זו ,כי
מעגלות הזונה נעו לשאול ולא תדע להזהר
עד אשר תנוע ותפול:

– בבא קמא פרק ה'

נִמצָ א עֻ ָּב ָר ּה ְּבצִ דָּ ּה ,וְ אֵ ין יָדו ַּע ִאם ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נְגָ חָ ּה
)א( ׁשוֹ ר ׁ ֶש ּנָגַ ח אֶ ת הַ ּ ָפ ָרה וְ ְ
יע ֶנזֶק לַ ָ ּולָ ד .וְ כֵ ן ּ ָפ ָרה
י ְָל ָדהִ ,אם ִמ ּ ׁ ֶש ְּנגָ חָ הּ י ְָל ָדהְ ,מ ׁ ַש ֵּלם חֲצִ י ֶנזֶק לַ ּ ָפ ָרה ו ְּר ִב ַ
נִמצָ א וַ ְל ָד ּה ְּבצִ דָּ ּה ,וְ אֵ ין יָדו ַּע ִאם ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נָגְ חָ ה יָלָ ָדה,
ׁ ֶש ּנָגְ חָ ה אֶ ת הַ ּ ׁשוֹ ר וְ ְ
יע ֶנזֶק ִמן הַ ָ ּולָ ד:
ִאם ִמ ּ ׁ ֶש ּנָגְ חָ ה יָלָ ָדהְ ,מ ׁ ַש ֵּלם חֲצִ י ֶנזֶק ִמן הַ ּ ָפ ָרה ו ְּר ִב ַ
רע"ב ) -א( שור שנגח את הפרה -
מעוברת :ונמצא עוברה בצדה  -מת :ואין
ידוע אם עד שלא נגחה ילדה  -ולא מת
מחמת הנגיחה :אם משנגחה  -ומחמת
הנגיחה הפילתו :ורביע נזק לולד  -דתם
חייב חצי נזק ,והאי ולד מוטל בספק הוא,
וחולקין .ומתניתין סומכוס היא דאמר ממון
המוטל בספק חולקין .אבל חכמים אומרים
זה כלל גדול בדין המוציא מחברו עליו
הראיה .והלכה כחכמים .ואפילו ניזק אומר
ברי ומזיק אומר שמא ,המוציא מחבירו עליו

הראיה :וכן פרה שנגחה את השור וכו'
משלם חצי נזק מן הפרה  -אם נמצאת
הפרה כדין תם שמשלם חצי נזק מגופו .ואם
לא נמצאת הפרה ,משלם רביע נזק מן הולד.
שאם היה ידוע שקודם שילדה נגחה היה
משלם כל חצי נזק מן הולד ,שמעוברת שנגחה
היא ועוברה נגחו .ואם לאחר שילדה נגחה
לא היה משלם מן הולד כלום ,שהרי הולד לא
נגח ואין התם משלם אלא מגופו .עכשיו
שהוא בספק ,חולקים ,ומן החצי נזק שיש לו
לשלם משלם רביע נזק מן הולד:

)ב( הַ ַּקדָּ ר ׁ ֶש ִה ְכנִ יס ְק ֵדרוֹ ָתיו לַ חֲצַ ר ַּב ַעל הַ ַּביִ ת ׁ ֶשלּ ֹא ִב ְר ׁשוּת ,וְ ִׁש ְּב ָר ַתן ְּבהֶ ְמ ּתוֹ
ׁ ֶשל ַּב ַעל הַ ַּביִ תָ ּ ,פטוּר .וְ ִאם הֻ ְּזקָ ה בָ הֶ ןַּ ,ב ַעל הַ ְּק ֵדרוֹ ת חַ יָּב .וְ ִאם ִה ְכנִ יס
ִּב ְר ׁשוּתַּ ,ב ַעל חָ צֵ ר חַ יָּבִ .הכְ נִ יס ּ ֵפרוֹ ָתיו לַ חֲצַ ר ַּב ַעל הַ ַּביִ ת ׁ ֶשלּ ֹא ִב ְר ׁשוּת,
וַ אֲ כָ לָ ַתן ְּבהֶ ְמ ּתוֹ ׁ ֶשל ַּב ַעל הַ ַּביִ תָ ּ ,פטוּר .וְ ִאם הֻ ְּזקָ ה בָ הֶ ןַּ ,ב ַעל הַ ּ ֵפרוֹ ת חַ יָב
וְ ִאם ִה ְכנִ יס ִּב ְר ׁשוּתַּ ,ב ַעל הֶ חָ צֵ ר חַ יָּב:
רע"ב ) -ב( ואם הוזקה בהם בעל הפירות
חייב  -והני מילי שהוחלקה ונכשלה בהן.

אבל אם אכלה מהן עד שמתה ,בעל הפירות
פטור ,דהוה לה שלא תאכל:

)ג( ִה ְכנִ יס ׁשוֹ רוֹ לַ חֲצַ ר ַּב ַעל הַ ַּביִ ת ׁ ֶשלּ ֹא בִ ְר ׁשוּת ,וּנְ גָ חוֹ ׁשוֹ רוֹ ׁ ֶשל ַּב ַעל הַ ַּביִ ת,
אוֹ ׁ ֶש ְּנ ׁ ָשכוֹ כַ ְלבּ וֹ ׁ ֶשל ַּב ַעל הַ ַּביִ תָ ּ ,פטוּר .נָגַ ח הוּא ׁשוֹ רוֹ ׁ ֶשל ַּב ַעל הַ ַּביִ ת ,חַ יָּב.
ימיו ,חַ יָּב .הָ יָה אָ ִביו אוֹ ְבנוֹ ְלתוֹ כוֹ ְ ,מ ׁ ַש ֵּלם אֶ ת הַ כּ ֹפֶ ר.
יש ֵמ ָ
נָפַ ל ְלבוֹ רוֹ וְ ִה ְב ִא ׁ
וְ ִאם ִה ְכנִ יס ִּב ְר ׁשוּתַּ ,ב ַעל הֶ חָ צֵ ר חַ יָּבַ .ר ִּבי אוֹ ֵמרְּ ,בכֻ ָּלן אֵ ינוֹ חַ יָּבַ ,עד ׁ ֶש ְּיקַ ּ ֵבל
ָעלָ יו ִל ְׁשמוֹ ר:
רע"ב ) -ג( היה אביו או בנו  -של בעל
הבית בתוכו .והוא הדין לשאר אנשים ,אלא
אורחא דמלתא נקט :משלם את הכופר -
וכגון שהיה מועד להפיל עצמו על בני אדם
בבורות ,והאידנא חזי ירקא בבור והפיל עצמו

לבור לאכול ירקא והרג את האדם ,שהשור
פטור ממיתה הואיל והרג שלא בכוונה,
והבעלים משלמין את הכופר ,דאתרבי כופר
אפילו שהרג שלא בכונה כדאמרינן לעיל :רבי
אומר וכו'  -והלכה כרבי .הלכך אם הכניס
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שורו ברשות בעל הבית סתם ולא קבל עליו
לשמור ,בעה"ב פטור דהא לא קבל עליה

נטירותא .והמכניס נמי פטור ,לפי שהכניס
ברשות:

)ד( ׁשוֹ ר ׁ ֶשהָ יָה ִמ ְת ַּכ ֵ ּון לַ חֲבֵ רוֹ וְ ִה ָּכה אֶ ת הָ ִא ּ ׁ ָשה וְ ָיצְ א ּו יְ לָ ֶדיהָ ָ ּ ,פטוּר ִמדְּ ֵמי
וְ לָ דוֹ ת .וְ אָ ָדם ׁ ֶשהָ יָה ִמ ְת ַּכ ֵ ּון לַ חֲבֵ רוֹ  ,וְ ִה ָּכה אֶ ת הָ ִא ּ ׁ ָשה וְ יָצְ א ּו יְ לָ ֶדיהָ ְ ,מ ׁ ַש ֵּלם
דְּ ֵמי וְ לָ דוֹ תֵ ּ .כיצַ ד ְמ ׁ ַש ֵּלם דְּ ֵמי וְ לָ דוֹ תָ ׁ ,ש ִמין אֶ ת הָ ִא ּ ׁ ָשה ַּכ ּ ָמה ִהיא יָפָ ה ַעד
ׁ ֶשלּ ֹא י ְָל ָדה וְ כַ ּ ָמה ִהיא יָפָ ה ִמ ּ ׁ ֶשיּ ְָל ָדה .אָ ַמר ַר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ֶּבן ַּג ְמ ִליאֵ לִ ,אם ּ ֵכן,
ִמ ּ ׁ ֶשהָ ִא ּ ׁ ָשה יוֹ לֶ ֶדתַ ,מ ְׁש ַּבחַ ת .אֶ ָּלא ׁ ָש ִמין אֶ ת הַ ְּולָ דוֹ ת ַּכ ּ ָמה הֵ ן י ִָפין ,וְ נוֹ תֵ ן
לַ ַּב ַעל .וְ ִאם אֵ ין לָ הּ ַּב ַעל ,נוֹ ֵתן ְליוֹ ְר ׁ ָשיו .הָ יְ ָתה ִׁש ְפחָ ה וְ נִ ְׁש ּ ַתחְ ָר ָרה ,אוֹ גִ יּוֹ ֶרת,
ּ ָפטוּר:
רע"ב ) -ד( שור שהיה מתכוין לחבירו וכו'
 איידי דבעי למיתני סיפא אדם שהיהמתכוין לחבירו ,תנא רישא נמי שור שהיה
מתכוין לחבירו .דאפילו היה מתכוין לאשה.
פטור השור מדמי ולדות ,שאין חייב בדמי
ולדות אלא אדם בלבד :א"כ משהאשה יולדת
משבחת  -אם כן דכך שמין כדקאמרת,
אשתכח דלא יהיב ליה מידי ,שהרי משהאשה
יולדת משבחת ,שדמיה פחותין לימכר קודם
שתלד שמסוכנת היא למות בצער הלידה:

היתה שפחה ונשתחררה  -כלומר היתה
משוחררת נשואה לגר או לעבד משוחרר ,או
גיורת נשואה לאחד מהן ,ומת הבעל ,פטור.
דהמחזיק בנכסי הגר שמת ואין לו יורשים,
זכה ,וזה קודם לזכות במה שבידו .והוא הדין
נמי לישראלית הנשואה לגר ומת הגר,
דפטור ,דהא דמי ולדות לבעל .אלא משום
דסתם משוחררת וגיורת נשואות לגר
ולמשוחרר ,להכי נקט שפחה וגיורת:

)ה( הַ חוֹ פֵ ר בּ וֹ ר ִּב ְר ׁשוּת הַ יָּחִ יד ו ְּפ ָתחוֹ ִל ְר ׁשוּת הָ ַר ִּבים ,אוֹ ִב ְר ׁשוּת הָ ַר ִּבים
ו ְּפ ָתחוֹ ִל ְר ׁשוּת הַ יּ ִָחידִּ ,ב ְר ׁשוּת הַ יּ ִָחיד ו ְּפ ָתחוֹ ִל ְר ׁשוּת הַ יּ ִָחיד אַ חֵ ר ,חַ יָּב .הַ חוֹ פֵ ר
בּ וֹ ר ִּב ְר ׁשוּת הָ ַר ִּבים ,וְ נָפַ ל ְלתוֹ כוֹ ׁשוֹ ר אוֹ חֲמוֹ ר וָ ֵמת ,חַ יָּב .אֶ חָ ד הַ חוֹ פֵ ר בּ וֹ ר,
שִׂ יחַ ו ְּמ ָע ָרה ,ח ֲִריצִ ין וּנְ ִעיצִ ין ,חַ יָּבִ .אם ּ ֵכן ,לָ ּ ָמה ֶנא ֱַמר בּ וֹ רַ ,מה בּ וֹ ר ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ
ש ָרה ְטפָ ִחים .הָ י ּו
ש ָרה ְטפָ ִחים ,אַ ף כּ ֹל ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ ְכ ֵדי ְלהָ ִמית עֲ ָ ׂ
ְכ ֵדי ְלהָ ִמית ,עֲ ָ ׂ
ש ָרה ְטפָ ִחים ,וְ נָפַ ל ְלתוֹ כוֹ ׁשוֹ ר אוֹ חֲמוֹ ר וָ ֵמתָ ּ ,פטוּר .וְ ִאם הֻ ַּזק בּ וֹ ,
ְפחו ִּתין ֵמעֲ ָ ׂ
חַ יָּב:
רע"ב ) -ה( ברשות היחיד ופתחו לרשות
היחיד אחרת  -אע"ג דאין כאן צד רה"ר,
חייב .ובלבד אם הפקיר רשותו אותה שפי
הבור לתוכה :אחד החופר בור  -הוא עשוי
עגול :שיח  -ארוך וקצר :מערה  -מרובעת
ומכוסה בקירוי ,אלא שיש לה פה :חריצין -

רחבים ומרובעים
מקורין :נעיצין -
מלמעלה :מה בור
טפחים  -דסתם
טפחים:

כמערה ,אלא שאינן
קצרין מלמטה ורחבים
שיש בו כדי להמית י'
בור הוא גבוה עשרה

אשוֹ ן וְ לֹא ִכ ּ ָסה ּו ,וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י וְ לֹא כִ ּ ָסה ּו,
)ו( בּ וֹ ר ׁ ֶשל ְׁשנֵי ׁ ֻש ּ ָת ִפיןָ ,עבַ ר ָעלָ יו הָ ִר ׁ
אשוֹ ן ,וּבָ א הַ ּ ׁ ֵשנִ י ו ְּמצָ אוֹ ְמג ֶֻּלה וְ לֹא ִכ ּ ָסה ּו ,הַ ּ ׁ ֵשנִ י חַ יָּב.
הַ ּ ׁ ֵשנִ י חַ יָּבִּ .כ ּ ָסה ּו הָ ִר ׁ
ִּכ ּ ָסה ּו כָ ָראוּי ,וְ נָפַ ל ְלתוֹ כוֹ ׁשוֹ ר אוֹ חֲמוֹ ר וָ ֵמתָ ּ ,פטוּר .לֹא כִ ּ ָסה ּו כָ ָראוּי ,וְ נָפַ ל
ְלתוֹ כוֹ ׁשוֹ ר אוֹ חֲמוֹ ר וָ ֵמת ,חַ יָּב .נָפַ ל ְלפָ נָיו ִמקּ וֹ ל הַ ְּכ ִריָּה ,חַ יָּבְ .לאַ ח ֲָריו
נִתקָ ְרע ּו,
ִמקּ וֹ ל הַ ְּכ ִריָּהָ ּ ,פטוּר .נָפַ ל ְלתוֹ כוֹ ׁשוֹ ר וְ כֵ לָ יו וְ נִ ְׁש ּ ַת ְּבר ּו ,חֲמוֹ ר וְ כֵ לָ יו וְ ְ
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חַ יָּב ַעל הַ ְּבהֵ ָמה וּפָ טוּר ַעל הַ ּ ֵכ ִליםָ .נפַ ל ְלתוֹ כוֹ ׁשוֹ ר חֵ ֵר ׁש ׁשוֹ טֶ ה ,וְ קָ ָטן ,חַ יָּב.
ּ ֵבן אוֹ בַ תֶ ,עבֶ ד אוֹ אָ ָמהָ ּ ,פטוּר:
רע"ב ) -ו( השני חייב  -והוא שמסר לו
ראשון לשני כשהלך כסוי הבור לכסותו ולא
כסהו השני :כסהו כראוי ונפל לתוכו  -כגון
שהתליע הכסוי :נפל לפניו מקול הכריה חייב
 שהיה חופר בבור ושמע השור קול פטישונבעת ונפל בבור ומת ,חייב .ואף על גב
דכיון דמשום גרמא דקול הכריה נפל הוה לן
למימר דאסתלק חיובא דבור מיניה ורמיא
אפשיעותא דקול הכריה וההוא גרמא בעלמא
ופטור ,אפילו הכי חייב הואיל ובתוך הבור
נמצא הנזק :לאחריו מקול הכריה פטור -
אם נכשל השור מקול הכריה על שפת הבור

ונפל לאחריו חוץ לבור ומת ,פטור .שהרי לא
נמצא הנזק בבור ,וקול הכרייה גרמא בעלמא
הוא ופטור :ונשתברו ,ונתקרעו  -בכלי שור
שייך שבירה ,העול והמחרישה .בכלי חמור
שייך קריעה ,חבילת בגדים ומרדעת שעל
גביו :ופטור על הכלים  -דכתיב )שמות כ"א(
ונפל שמה שור או חמור ,שור ולא אדם,
חמור ולא כלים :שור חרש שוטה וקטן חייב
 שור שהוא חרש ושהוא שוטה ושהוא קטן,חייב עליו אם נפל לבור .אבל שור שהוא פקח
אינו חייב עליו ,דאיבעי ליה לעיוני ומיזל:

)ז( אֶ חָ ד ׁשוֹ ר וְ אֶ חָ ד ָּכל ְּבהֵ ָמה ִלנְ ִפילַ ת הַ בּ וֹ רּ ,ו ְלהַ פְ ָר ׁ ַשת הַ ר ִסינַי ,ו ְּל ַת ְׁשלו ֵּמי
ימה ,לַ ִּכ ְלאַ יִ ם ,וְ לַ ּ ׁ ַש ָּבת .וְ כֵ ן חַ יָּה וָ עוֹ ף
כֶ פֶ ל ,וְ לַ הֲ ׁ ָשבַ ת אֲבֵ ָדהִ ,ל ְפ ִריקָ ה ,לַ ח ֲִס ָ
ֶאֱמר ׁשוֹ ר אוֹ חֲמוֹ ר .אֶ ָּלא ׁ ֶשדִּ ּ ֶבר הַ ָּכתוּב ַּבהוֹ וֶה:
ַּכיּוֹ צֵ א בָ הֶ ןִ .אם ּ ֵכן ,לָ ּ ָמה נ ַ
רע"ב ) -ז( אחד שור ואחד כל בהמה
לנפילת הבור  -דכתיב )שמות כ"א( כסף
ישיב לבעליו ,לכל מידי דאית ליה בעלים:
ולהפרשת הר סיני  -דכתיב )שם י"ט( אם
בהמה אם איש לא יחיה ,וחיה בכלל בהמה.
אם ,לרבות את העופות :ולתשלומי כפל -
דכתיב )שם כ"ב( על כל דבר פשע ,כל מידי
דבר פשיעה הוא :להשבת אבידה  -לכל
אבדת אחיך )דברים כ"ב( :לפריקה  -עזוב
תעזוב עמו )שמות כ"ג( .אע"ג דכתיב )שם(
חמור שונאך ,כל בהמה בכלל ,דילפינן חמור
חמור משבת שנאמר בו )דברים ה'( שורך
וחמורך וכל בהמתך :לחסימה  -לא תחסום
שור בדישו )שם כ"ה( ילפינן שור שור משבת:
לכלאים  -דהרבעה ,אף על גב דכתיב

גמרא

)ויקרא י"ט( בהמתך לא תרביע כלאים ,הוי
נמי חיה ועוף בכלל ,דילפינן בהמה בהמה
משבת .וכן לענין כלאים דהנהגה דלא תחרוש
בשור ובחמור יחדיו )דברים כ"ב( ילפינן שור
שור משבת ,דהוא הדין לכל שני מינים של
בהמה חיה ועוף .ומיהו לענין פסק ההלכה
מן התורה אינו חייב אלא כשחורש ומנהיג
בשני מינים שאחד טמא ואחד טהור דומיא
דשור וחמור ,אלא שאסרו חכמים כל שני
מינים ,בין ששניהם טמאים בין ששניהם
טהורים :ולשבת  -דכתיב שורך וחמורך וכל
בהמתך ,וחיה בכלל בהמה .וכל ,רבויא הוא
לרבות עופות :שדיבר הכתוב בהווה  -בדבר

הרגיל להיות:

– בבא קמא דף נ' ע"א

תנו רבנן חפר ופתח ומסר לרבים פטור חפר ופתח ולא מסר לרבים חייב
וכן מנהגו של נחוניא חופר בורות שיחין ומערות שהיה חופר ופותח ומוסר
לרבים וכששמעו חכמים בדבר אמרו קיים זה הלכה זו הלכה זו ותו לא
אלא אימא אף הלכה זו :תנו רבנן מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין
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שנפלה לבור גדול באו והודיעו את רבי חנינא בן דוסא שעה ראשונה אמר
להם שלום שניה אמר להם שלום שלישית אמר להם עלתה אמרו לה מי
העלך אמרה להם זכר של רחלים נזדמן לי וזקן אחד מנהיגו אמרו לו נביא
אתה אמר להם לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי אלא כך אמרתי דבר
שאותו צדיק מצטער בו יכשל בו זרעו אמר רבי אחא אף על פי כן מת בנו
בצמא שנאמר וסביביו נשערה מאד מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם
סביביו אפילו כחוט השערה ר' נחוניא אמר מהכא אל נערץ בסוד קדושים
רבה ונורא על כל סביביו אמר ר' חנינא כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן
הוא יותרו חייו שנאמר הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט א"ר חנא
ואיתימא ר' שמואל בר נחמני מאי דכתיב ארך אפים ולא כתיב ארך אף
ארך אפים לצדיקים ולרשעים:
רש"י על הגמרא
ומסר לרבים  -דאמר לבני עירו הבור זה
שחפרתי צריך לכם לשתות מי גשמים
המתכנסין שם וראויה לשתות בהמות מהן
הרי הוא מסור לכם :חופר שיחין  -לעולי
רגלים בדרכים :שעה ראשונה  -שעדיין היא
ראויה להיות חיה בתוך המים :אמר להם
שלום  -תעלה וכן שניה :שלישית  -דהוה לה
שהות שתצא נפשה אם ישנה שם :אמר להן -
כבר עלתה ודאי כדאמרינן לקמן דפשיטא
ליה דלא תמות שם :זכר של רחלים  -אילו
של יצחק :וזקן מנהיגו  -אברהם :מצטער בו

זוהר

 לחפור בורות ומערות לעולי רגלים :עםסביביו  -צדיקים הדבקים בו :נשערה מאד
 לשון חוט השערה :ונורא על כל סביביו -מטיל אימת משפטיו עליהם :ותרן  -לעבור
על כל פשעם :יותרו חייו  -יופקרו חייו
וגופו שמורה אל הבריות לחטוא :ארך אף -
משמע מאריך רוגז וממתין מליפרע ארך
אפים משמע שני רצונים אחת של טובה
ואחת של רעה :לצדיקים  -מלשלם שכר טוב
לאלתר :ולרשעים  -מלפרע מהן לאלתר:

– חיי שרה דף קלא' ע"ב

יטה נִ ְפלָ אוֹ ת ִמ ּתוֹ ָר ֶת ָךַּ .כ ָמה
ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,תהלים קיט( ַּגל ֵעינַי וְ אַ ִּב ָ
יתאְּ ,בגִ ין
ִאינוּן ְּבנִ י נְ ׁ ָשא ִט ּ ְפ ִׁשין דְּ לָ א י ְָד ִעין וְ לָ א ִמ ְס ּ ַת ְּכ ִלין ְל ִא ְׁש ּ ַתדְּ לָ א ְּבאוֹ ַריְ ָ
תי) .ההוא חירו
יתא ָּכל חַ ִּיין וְ כָ ל חֵ יר ּו וְ כָ ל טוּב ְּב ַע ְל ָמא ֵדין ו ְּב ַע ְל ָמא ְדאָ ֵ
דְּ אוֹ ַריְ ָ
דעלמא דין ודעלמא דאתי איהו( )נ"א ההוא חירו דעלמא דאתי איהו חיין בעלמא דין( .חַ ִּיין ִאינוּן
ְּב ַע ְל ָמא ֵדין דְּ יִ זְ כּ וּן ְליוֹ ִמין ְׁשלֵ ִמין ְּבהַ אי ַע ְל ָמא ְּכ ָמא ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,שמות כג( אֶ ת
ָמ ָ
ימין,
יכין ְּב ַע ְל ָמא ְדאָ ֵתיְּ .בגִ ין דְּ ִאינוּן חַ ִּיין ְׁשלֵ ִ
אֲמ ֵּלא .ו ְּליוֹ ִמין אֲ ִר ִ
יך ַ
ִמ ְס ּ ַפר י ֶ
ִאינוּן חַ ִּיין דְּ חֵ יד ּו ,חַ יֵּי ְּבלָ א עֲ צִ יב ּו ,חַ ִּיין דְּ ִאינוּן חַ ִּיין .חֵ יר ּו ְּב ַע ְל ָמא ֵדין חֵ יר ּו
יתא לָ א י ְָכ ִלין ְל ׁ ַש ְל ָטאָ ה עֲ לוֹ י ָּכל ַע ּ ִמין
דְּ כ ָֹּלא ,דְּ כָ ל ַמאן דְּ ִא ְׁש ּ ָתדַּ ל ְּבאוֹ ַריְ ָ
דְּ ַע ְל ָמא:
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ימא ִאינוּן ְּבנִ י ְׁש ַמדְּ .גז ֵָרה ִהיא ִמ ְ ּל ֵעילָ א ְּכגוֹ ן ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א וְ חֲבֵ רוֹ י ,וְ כָ ְך
וְ ִאי ֵת ָ
ֲשבָ ה .חֵ יר ּו דְּ ַמ ְלאַ ְך הַ ּ ָמוֶ ת דְּ לָ א י ִָכיל ְל ׁ ַש ְל ָטאָ ה עֲ לוֹ י ,וְ הָ ִכי הוּא
סָ ִליק ְּב ַמח ׁ ָ
יתא ,לָ א גָ ִרים מוֹ ָתא
וַ דַּ אי דְּ ִאי אָ ָדם הֲוָ ה ִא ְתדָּ ַּבק ְּב ִאילָ נָא ְדחַ יֵּי דְּ ִאיה ּו אוֹ ַריְ ָ
יה ו ְּלכָ ל ַע ְל ָמא .ו ְּבגִ ין ָּכ ְך ַּכד יָהַ ב קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יתא ְליִ שְׂ ָראֵ ל ַמה
יך הוּא אוֹ ַריְ ָ
לֵ ּ
ְּכ ִתיב ָּב ּה חָ רוּת ַעל הַ לּ וּחוֹ ת וְ הָ א או ְּקמוּהָ  .וְ ִא ְל ָמלֵ א ִאינוּן לָ א חָ ט ּו וְ ׁ ָש ְבק ּו
ִאילָ נָא ְדחַ יֵּי ,לָ א גָ ְרמ ּו מוֹ ָתא ְל ַע ְל ָמא ְּכ ִמ ְלקַ דְּ ִמין .וְ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא אָ ַמר
)תהלים פב( אֲ נִ י אָ ַמ ְר ִּתי ֱאל ִֹהים אַ ּ ֶתם ו ְּבנֵי ֶע ְליוֹ ן ּ ֻכ ְ ּלכֶ ם .חֲבַ ְל ּתוּן ַּג ְר ֵמיכוֹ ן אָ כֵ ן
יתא לָ א י ִָכיל ְל ׁ ַש ְל ָטאָ ה
ְּכאָ ָדם ְּתמוּתוּן וְ גו' .וְ ַעל דָּ א ָּכל ַמאן דְּ ִא ְׁש ּ ָתדַּ ל ְּבאוֹ ַריְ ָ
ישא דְּ אַ ְח ִׁש ְ
יך ָע ְל ָמא:
עֲ לוֹ י הַ הוּא ִחוְ יָא ִּב ׁ ָ
משה אַ ּ ַמאי ִמית ,דְּ ִאי הָ ִכי ּ ֵכיוָ ן דְּ לָ א חָ ב לָ א יְ מוּת
ֶׁ
אָ ַמר ַר ִּבי יֵיסָ א ִאי הָ כִ י
יה קָ אַ ְמ ִרינָן ,אֶ ָּלא לָ א ִמית
)ואמאי ימות( .אָ ַמר לֵ יהּ וַ דַּ אי ִמית ,אֲבָ ל לָ א ׁ ָשלָ ָטא ּ ֵב ּ
ינְתא
יה ,וְ לָ א ִמית )דף קלב ע"א( וַ דַּ אי אֶ ָּלא ִא ְתדָּ ַּבק ִּב ְׁש ִכ ּ ָ
ַעל יְ דוֹ י וְ לָ א ִא ְס ּ ָתאַ ב ֵּב ּ
וְ אָ זִ יל ְלחַ יֵּי ָע ְל ָמא:
יש
ימנָא דִּ ְכ ִתיב )שמואל בכג( ו ְּב ָניָה ּו ּ ֶבן יְ הוֹ י ָָדע ּ ֶבן ִא ׁ
וְ הַ אי חַ י ִא ְק ֵריְּ ,כ ָמה ְדאוֹ ִק ְ
יה ִמכּ ָֹּלא ְּב ַע ְל ָמא
יתא חֵ יר ּו ִאית לֵ ּ
חַ י וְ גו' .וְ ַעל דָּ א ָּכל ַמאן דְּ ִא ְׁש ּ ָתדַּ ל ְּבאוֹ ַריְ ָ
ֵדין ִמ ּ ִׁש ְעבּ ו ָּדא דִּ ְׁשאָ ר ַע ּ ִמין עוֹ ְב ֵדי עֲ בוֹ ַדת כּ וֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת .חֵ יר ּו ְּב ַע ְל ָמא
ֵיה דִּ ינָא ְּבהַ הוּא ַע ְל ָמא ְּכלָ ל:
ְדאָ ֵתי ְּבגִ ין דְּ לָ א יִ ְת ְּבעוּן ִמ ּנ ּ
ְ
תיב) ,משלי ג(
ימין ִאית ָּב ּהְּ ,בגִ ין ָּכך ְּכ ִ
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,באוֹ ַריְ ָתא ַּכ ּ ָמה ָרזִ ין ִע ָּל ִאין ְס ִת ִ
יְ קָ ָרה ִהיא ִמ ּ ְפנִ ינִ יםַּ .כ ּ ָמה גְ נִ יזִ ין ְט ִמ ִירין ִאית ָּב ּה ,וְ ַעל דָּ א ַּכד ִא ְס ּ ַת ַּכל דָּ וִ ד
מר) ,תהלים קיט(
יתאָ ּ :פ ַתח וְ אָ ַ
ְּבר ּוחָ א ְדחָ ְכ ְמ ָתא וְ י ַָדע ַּכ ּ ָמה ּ ְפ ִליאָ ן נ ְָפ ִקין ֵמאוֹ ַריְ ָ
יטה נִ ְפלָ אוֹ ת ִמ ּתוֹ ָר ֶת ָך:
ַּגל ֵעינַי וְ אַ ִּב ָ
הלכה – הרמב"ם הלכות יסודי התורה פ"ה
)ז( ומנין שאפילו במקום סכנת נפשות אין עוברין על אחת משלש עבירות אלו שנאמר
ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך אפילו הוא נוטל את נפשך
והריגת נפש מישראל לרפאות נפש אחרת או להציל אדם מיד אנס דבר שהדעת נוטה
לו הוא שאין מאבדין נפש מפני נפש ועריות הוקשו לנפשות שנאמר כי כאשר יקום
איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה:
)ח( במה דברים אמורים שאין מתרפאין בשאר איסורים אלא במקום סכנה בזמן שהן
דרך הנאתן כגון שמאכילין את החולה שקצים ורמשים או חמץ בפסח או שמאכילין
אותו ביוה"כ אבל שלא דרך הנאתן כגון שעושין לו רטיה או מלוגמא מחמץ או מערלה
או שמשקין אותו דברים שיש בהן מר מעורב עם אסורי מאכל שהרי אין בהן הנאה
לחיך הרי זה מותר ואפילו שלא במקום סכנה חוץ מכלאי הכרם ובשר בחלב שהן
אסורים אפילו שלא דרך הנאתן לפיכך אין מתרפאין מהן אפילו שלא דרך הנאתן אלא
במקום סכנה:
)ט( מי שנתן עיניו באשה וחלה ונטה למות ואמרו הרופאים אין לו רפואה עד שתבעל
לו ימות ואל תבעל לו אפילו היתה פנויה ואפילו לדבר עמה מאחורי הגדר אין מורין
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לו בכך וימות ולא יורו לדבר עמה מאחורי הגדר שלא יהו בנות ישראל הפקר ויבואו
בדברים אלו לפרוץ בעריות:

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