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חק לישראל – פרשת לך לך יום ד'
תורה -

בראשית פרק יב'

יטיב ַּבעֲ בו ָּר ּה וַ יְ ִהי לוֹ צֹאן וּבָ קָ ר וַ ֲחמ ִֹרים וַ עֲ בָ ִדים ו ְּׁשפָ חֹת
)טז( ו ְּלאַ ְב ָרם הֵ ִ
יטיב ַּבעֲ בו ָּר ּה וַ יְ ִהי לוֹ צֹאן וּבָ קָ ר וַ ֲחמ ִֹרים וַ עֲ בָ ִדים
וַ אֲתֹ נֹת וּגְ ַמ ִ ּלים) :טז( ו ְּלאַ ְב ָרם הֵ ִ
ו ְּׁשפָ חֹת וַ אֲ תֹ נֹת וּגְ ַמ ִ ּלים:

יה ָעאן וְ תוֹ ִרין וַ ח ֲָמ ִרין וְ ַע ְב ִדין וְ אַ ְמהָ ן וְ אַ ְתנָן
)טז( ו ְּלאַ ְב ָרם אוֹ ִטיב ְּב ִדילַ ּה וַ הֲ ווֹ לֵ ּ

וְ גַ ְמ ִלין:
)יז(

ש ַרי אֵ ׁ ֶשת אַ ְב ָרם:
וַ יְ נ ַַּגע יְ הֹוָ ה אֶ ת ּ ַפ ְרעֹה נְגָ ִעים ְּגד ִֹלים וְ אֶ ת ּ ֵביתוֹ ַעל דְּ בַ ר ָ ׂ

ש ַרי אֵ ׁ ֶשת אַ ְב ָרם:
)יז( וַ יְ נ ּ ַַגע יְ הֹוָ ה אֶ ת ּ ַפ ְרעֹה נְ גָ ִעים ְּגד ִֹלים וְ אֶ ת ּ ֵביתוֹ ַעל דְּ בַ ר ָ ׂ

)יז( וְ אַ יְ ִתי יְ ָי

ש ַרי ִא ּ ַתת אַ ְב ָרם:
יה ַעל עֵ יסַ ק ָ ׂ
ית ּ
ַעל ּ ַפ ְרעֹה ַמ ְכ ּ ָת ִׁשין ַר ְב ְר ִבין וְ ַעל ֱאנ ַׁש ּ ֵב ֵ

ית ִ ּלי לָ ּ ָמה לֹא ִה ַּג ְד ּ ָת ִ ּלי ִּכי
ֹאמר ַמה זֹּאת ָעשִׂ ָ
)יח( וַ ִּי ְק ָרא פַ ְרעֹה ְלאַ ְב ָרם וַ יּ ֶ
ית ִ ּלי לָ ּ ָמה לֹא ִה ּ ַג ְד ּ ָת ִ ּלי ִּכי
ֹאמר ַמה זֹּאת ָעשִׂ ָ
ִא ְׁש ְּת ָך ִהוא) :יח( וַ ִּי ְק ָרא פַ ְרעֹה ְלאַ ְב ָרם וַ ּי ֶ

ִא ְׁש ְּת ָך ִהוא:
)יט(

אֲרי ִא ְּת ָת ְך ִהיא:
ֵיתא ִלי ֵ
)יח( ו ְּק ָרא פַ ְרעֹה ְלאַ ְב ָרם וַ אֲ ַמר ָמה ָדא עֲ בַ ְד ְּת ִלי ְל ָמא לָ א חַ ּו ָ

לָ ָמה אָ ַמ ְר ּ ָת אֲ ח ִֹתי ִהוא וָ אֶ ַּקח אֹ ָת ּה ִלי ְל ִא ּ ׁ ָשה וְ ַע ּ ָתה ִה ּנֵה ִא ְׁש ְּת ָך קַ ח וָ לֵ ְך:

שה וְ ַע ּ ָתה ִה ּנֵה ִא ְׁש ְּת ָך קַ ח וָ לֵ ְך) :יט( ְל ָמא אֲ ַמ ְר ְּת
)יט( לָ ָמה אָ ַמ ְר ּ ָת ֲאח ִֹתי ִהוא וָ אֶ ַּקח אֹ ָת ּה ִלי ְל ִא ּ ׁ ָ
אֲ חָ ִתי ִהיא ו ְּדבָ ִרית י ַָת ּה ִלי ְל ִא ּת ּו ו ְּכ ַען הָ א ִא ְּת ָת ְך דְּ בַ ר וְ ִאיזֵל:

)כ( וַ יְ צַ ו ָעלָ יו ּ ַפ ְרעֹה ֲאנ ִָׁשים וַ יְ ׁ ַש ְ ּלח ּו אֹ תוֹ וְ אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ וְ אֶ ת ָּכל ׁ ֶ
אֲשר לוֹ ) :כ( וַ יְ צַ ו
שר לוֹ ) :כ( וּפַ ִּקיד עֲ לוֹ ִהי ּ ַפ ְרעֹה גּ ו ְּב ִרין
ָעלָ יו ּ ַפ ְרעֹה ֲאנ ִָׁשים וַ יְ ׁ ַש ְ ּלח ּו אֹ תוֹ וְ אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ וְ אֶ ת ָּכל ֲא ׁ ֶ
יה:
יה וְ יָת ָּכל דִּ ילֵ ּ
יה וְ יָת ִא ְּת ֵת ּ
ָת ּ
וְ אַ ְלוִ יא ּו י ֵ

יג

)א (

ֲשר לוֹ וְ לוֹ ט ִע ּמוֹ הַ ּנֶגְ ָּבה:
וַ יּ ַַעל אַ ְב ָרם ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם הוּא וְ ִא ְׁש ּתוֹ וְ כָ ל א ׁ ֶ

וַ י ַַּעל אַ ְב ָרם ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם הוּא וְ ִא ְׁש ּתוֹ וְ כָ ל ֲא ׁ ֶשר לוֹ וְ לוֹ ט ִע ּמוֹ הַ ּנֶגְ ָּבה:

)א (

)א( ו ְּס ִליק אַ ְב ָרם ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם

יה ְל ָדרוֹ ָמא:
יה וְ לוֹ ט ִע ּ ֵמ ּ
יה וְ כָ ל דִּ ילֵ ּ
הוּא וְ ִא ְּת ֵת ּ

רש"י
)טז( ולאברם היטיב  -פרעה בעבורה:
)יז( וינגע ה' וגו'  -במכת ראתן לקה
שהתשמיש קשה לו )ב"ר( :ואת ביתו -
כתרגומו ועל אנש ביתיה )ומדרשו לרבות
כותליו ועמודיו וכליו ברש"י ישן( :על דבר
שרי  -ע"פ דבורה אומרת למלאך הך והוא
מכה:
)יט( קח ולך  -לא כאבימלך שא"ל הנה ארצי
לפניך אלא א"ל לך ואל תעמוד שהמצרים

נביא

שטופי זמה הם שנא' )יחזקאל כג( וזרמת
סוסים זרמתם:
)כ( ויצו עליו  -על אודותיו לשלחו ולשמרו:
וישלחו .כתרגומו ואלויאו:
)א( ויעל אברם וגו' הנגבה  -לבא לדרומה
של א"י כמו שאמר למעלה הלוך ונסוע
הנגבה להר המוריה ומ"מ כשהוא הולך
ממצרים לארץ כנען מדרום לצפון הוא מהלך
שארץ מצרים בדרומה של א"י כמו שמוכיח
במסעות ובגבולי הארץ:

– ישעיה פרק מא' יא'-טו'

ֹאבד ּו אַ נְ ׁ ֵשי ִריבֶ ָך:
)יא( הֵ ן ֵיב ֹׁש ּו וְ יִ ָּכ ְלמ ּו כּ ֹל הַ ּ ֶנח ֱִרים ָּב ְך יִ ְהי ּו ְכאַ יִ ן וְ י ְ

)יא( הא יבהתון

ויתכנעון כל עממיא דהוו מתגרין בך יהון כלמא ויבדון אנשי דינך:

ֻת ָך יִ ְהי ּו ְכאַ יִ ן ו ְּכאֶ פֶ ס אַ נְ ׁ ֵשי ִמ ְלחַ ְמ ּ ֶת ָך:
ְּתבַ ְק ׁ ֵשם וְ לֹא ִת ְמצָ אֵ ם אַ נְ ׁ ֵשי ַמ ּצ ֶ

)יב(
תבעינון ולא תשכחינון לאנשי מצותך יהון כלמא וכלא מדעם גברין דהוו מתגרין למעבד עמך קרב:
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חק לישראל – פרשת לך לך יום ד'
ירא אֲנִ י עֲ ז ְַר ִּת ָ
ִּכי אֲנִ י יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך:
יך ַמחֲזִ יק יְ ִמינ ֶָך הָ אֹ ֵמר ְל ָך אַ ל ִּת ָ

)יג(
אנא יי אלהך מתקיף ימינך דאמרית לך לא תדחל מימרי בסעדך:

)יג( ארי

יר ִאי ּתוֹ לַ ַעת יַעֲ קֹב ְמ ֵתי יִ שְׂ ָראֵ ל אֲ נִ י עֲ ז ְַר ִּת ְ
יך נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה וְ גֹאֲלֵ ְך ְקדוֹ ׁש
)יד( אַ ל ִּת ְ
יִ שְׂ ָראֵ ל) :יד( לא תדחלון שבטיא דבית יעקב זרעיתא דישראל מימרי בסעדכון אמר יי ופריקכון קדישא
דישראל:

)טו( ִה ּנֵה ַ ׂש ְמ ִּת ְ
יפיּוֹ ת ּ ָתדו ּׁש הָ ִרים וְ ָתדֹק וּגְ בָ עוֹ ת
יך ְלמוֹ ַרג חָ רוּץ חָ ָד ׁש ַּב ַעל ּ ִפ ִ
תשִׂ ים) :טו( הא שויתיכון למורג תקיף חדת מלי סמפורין תקטיל פלחי כוכביא ותשיצי
ַּכ ּמֹץ ּ ָ
ומלכותא כמוצא תשוי:

)טז( ִּתזְ ֵרם וְ רוּחַ ִּתשּׂ ָ אֵ ם ו ְּס ָע ָרה ּ ָת ִפיץ אוֹ ָתם וְ אַ ּ ָתה ּ ָתגִ יל ַּביהֹוָ ה ִּב ְקדוֹ ׁש יִ שְׂ ָראֵ ל
לל) :טז( תדירינון ורוחא תטלונון ומימרה כעלעולא לקשא יבדר יתהון ואת תבוע במימרא דיי
ִּת ְתהַ ָּ
בקדישא דישראל תשתבח:

רש"י
)יד( תולעת יעקב  -משפחת יעקב החלשה
כתולעת שאין לה גבורה אלא בפיה ,תולעת
וירמונ"א בלע"ז .מתי ישראל  -מספר
ישראל:
)טו( למורג חרוץ  -כלי הוא של עץ וכבד
ועשוי חריצים חריצים כעין כלי נפחים של
ברזל שקורין לימ"א בלע"ז וגוררין על הקשין

כתובים

של שבלין ומחתכן עד שנעשו תבן דק .חדש -
כשהוא חדש עד שלא הוחלקו פיות חריציו
הוא חותך הרבה אבל משנתישן הוחלקו פיות
חריציו .בעל פיפיות  -הם חידודי החריצין:
)טז( תזרם  -תזרה אותם כבמזרה לרוח.
ורוח תשאם  -מאליהם לגיהנם:

 -משלי פרק ג' יג'-יח'

)יג( אַ ְׁש ֵרי אָ ָדם ָמצָ א חָ ְכ ָמה וְ אָ ָדם י ִָפיק ְּתב ּונָה:

)יג( טובוהי לבר נשא דאשכח חכמתא ובר

נשא דמביע ביונתא:

ִּכי טוֹ ב סַ ְח ָר ּה ִמ ְּסחַ ר ָּכסֶ ף ו ֵּמחָ רוּץ ְּתבוּאָ ָת ּה:

)יד(
דסימא ומן דהבא סנינא עללתה:

)יד( מטול דטבא תגרותה מן תגרותא

\} ִמ ּ ְפנִ ינִ ים\{ וְ כָ ל חֲפָ צֶ ָ
יך לֹא יִ ְׁשו ּו בָ ּה:

היא ִמ ּ ְפנִ יִ ים
)טו( יְ קָ ָרה ִ
טבתא וכל מדעם לא פחים ליה:

ֹשר וְ כָ בוֹ ד:
ימינָהּ ִּבשְׂ מֹאולָ הּ ע ׁ ֶ
אֹ ֶר ְך י ִָמים ִּב ִ

)טז(
עותרא ויקרא:

דְּ ָרכֶ יהָ ַד ְרכֵ י נ ַֹעם וְ כָ ל נְ ִתיבוֹ ֶתיהָ ׁ ָשלוֹ ם:

)יז(
הליכתהא שלמא:

)טז( נוגדא דיומתא בימינה ובשמאלה
)יז( ארחתהא ארחתא דבוסמא וכלהון

יקים ָּבהּ וְ תֹ ְמכֶ יהָ ְמאֻ ּ ׁ ָשר:
ֵעץ חַ ִּיים ִהיא לַ ּ ַמחֲזִ ִ

)יח(
בה ואלין דמתעסקין בה טוביהון

)טו( יקירא היא מן כיפי

)יח( אילנא דחיי היא לאלין דמתחזקין

רש"י
)יג( אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק
תבונה  -שלומד חכמה עד ששגורה היא
להוציא מפיו:

)יד( כי טוב סחרה מסחר כסף  -כל חלופין
שאדם מחליף בסחורה זה נוטל זה וזה נוטל
זה אבל האומר לחבירו שנה לי פרקך ואני
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חק לישראל – פרשת לך לך יום ד'
אשנה לך פרקי נמצאו שניהם ביד כל אחד
ואחד .חרוץ  -מין זהב הוא:
)טו( וכל חפציך  -כל חמדותיך .לא ישוו בה
 לא יהיו שוין בשוויה ודמיהן בדמיה:)טז( בימינה  -למיימינים בה ועוסקים בה
לשמה אורך ימים וכ"ש עושר וכבוד

משנה

ולמשמאילים בה שעוסקי' בה שלא לשמה
מ"מ עושר וכבוד יש:
)יח( למחזיקים בה  -לאוחזים בה כמו וישלח
ידו ויחזק בו )שמות ד( .ותומכיה מאושר -
המתקרבים לה וכן כל לשון תמיכה שבספר
זה שהוא אוחז בה:

– בבא קמא פרק ג'

)א( הַ ּ ַמ ִּניחַ אֶ ת הַ ַּכד ִּב ְר ׁשוּת הָ ַר ִּבים וּבָ א אַ חֵ ר וְ נִ ְתקַ ל ָּב ּה ו ְּׁשבָ ָר ּהָ ּ ,פטוּר .וְ ִאם
הֻ זַּק ָּב ּהַּ ,ב ַעל הֶ חָ ִבית חַ יָּב ְּבנִזְ קוֹ  .נִ ְׁש ְּב ָרה כַ דּ וֹ ִּב ְר ׁשוּת הָ ַר ִּבים ,וְ הֻ ְחלַ ק אֶ חָ ד
ַּב ּ ַמיִ ם ,אוֹ ׁ ֶש ָּלקָ ה בַ ח ֲָרסֶ יהָ  ,חַ יָּבַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרְּ ,ב ִמ ְת ַּכ ֵ ּון ,חַ יָּבְּ .באֵ ינוֹ
ִמ ְת ַּכ ֵ ּוןָ ּ ,פטוּר:
רע"ב ) -א( המניח את הכד וכו' ושברה
פטור  -לפי שאין דרך בני אדם להתבונן
בדרכים :ואם הוזק בה בעל החבית חייב -
ואפילו הפקירה ,שכל המפקיר נזקיו שלא היה
לו רשות מתחלה לעשותן ,כאילו לא הפקירן:
או שלקה בחרסיה חייב  -דסבר נתקל פושע
הוא ולאו אונס הוא ,ולכך חייב :במתכוין
חייב  -אם נתכוין לזכות בחרסיה ובמים

אחר שנשברה כדו ,חייב בהזיקן ,דהוי ליה
בורו שהזיק .ואם לא נתכוין לזכות בהן,
הואיל ועיקרו אנוס הוא ,דסבר נתקל לאו
פושע הוא ,הרי החרסים והמים הפקר לאחר
שנאנס ,ולפיכך פטור .והלכה כר' יהודה
דנתקל לאו פושע הוא .ומאחר דאנוס הוא
ולא נתכוין לזכות בחרסי ,ובמים ,הוי כאילו
לא היו מעולם שלו ופטור על נזקיהם:

רע"ב ) -ב( השופך מים ברה"ר  -אע"ג
דברשות קעביד ,כגון בימות הגשמים שמותר
לשפוך מים ברה"ר אפילו הכי אם הוזק בהן
אחר ,חייב בנזקו :המצניע את הקוץ וכו' -

וכגון שהצניען ברה"ר .וכן הגודר גדרו בקוצים
והפריחן לרה"ר .אבל המצמצם בתוך שלו
והוזק בהן אחר ,פטור .שאין דרך בני אדם
להתחכך בכתלים:

יע אֶ ת
)ב( הַ ּ ׁשוֹ פֵ ְך ַמיִ ם ִּב ְר ׁשוּת הָ ַר ִּבים ,וְ הֻ זַּק ָּבהֶ ן אַ חֵ ר ,חַ יָּב ְּבנִ זְ קוֹ  .הַ ּ ַמצְ נִ ַ
הַ קּ וֹ ץ ,וְ אֶ ת הַ ְּזכו ִּכית ,וְ הַ גּ וֹ ֵדר אֶ ת ְּג ֵדרוֹ ַּבקּ וֹ צִ ים ,וְ גָ ֵדר ׁ ֶש ּנָפַ ל ִל ְר ׁשוּת הָ ַר ִּבים,
וְ הֻ ְּזק ּו בָ הֶ ן אֲ חֵ ִרים ,חַ יָּב ְּבנִ זְ קָ ן:

)ג( הַ ּמוֹ צִ יא אֶ ת ִּת ְבנוֹ וְ אֶ ת קַ ּ ׁשוֹ ִל ְר ׁשוּת הָ ַר ִּבים ִלזְ בָ ִלים ,וְ הֻ זַּק ָּבהֶ ן אַ חֵ ר ,חַ ּיָב
ְּבנִ זְ קוֹ  ,וְ כָ ל הַ קּ וֹ ֵדם ָּבהֶ ן זָכָ הַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ַּג ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמרָּ ,כל הַ ְמקַ ְל ְק ִלין
ִּב ְר ׁשוּת הָ ַר ִּבים וְ ִה ִּזיק ּו ,חַ יּ ִָבין ְל ׁ ַש ֵּלם ,וְ כָ ל הַ קּ וֹ ֵדם ָּבהֶ ן זָכָ ה .הַ הוֹ פֵ ְך אֶ ת הַ ָּגלָ ל
ִּב ְר ׁשוּת הָ ַר ִּבים ,וְ הֻ זַּק ָּבהֶ ן אַ חֵ ר ,חַ יָּב ְּבנִ זְ קוֹ :
רע"ב ) -ג( לזבלים  -שירקבו התבן והקש
ונעשים זבל לזבל שדות וכרמים :כל הקודם
בהן זכה  -דקנסינהו רבנן :כל המקלקלים

ברה"ר  -ואפילו עושים ברשות ,כגון בשעת
הוצאת זבלים .אם הזיקו חייבים :היה הופך
את הגלל  -צואת בקר:

נִתקַ ל הַ ּ ׁ ֵשנִי
אשוֹ ן וְ נָפַ ל ,וְ ְ
נִתקַ ל הָ ִר ׁ
)ד( ְׁשנֵי קַ דָּ ִרין ׁ ֶשהָ י ּו ְמהַ ְ ּל ִכין זֶה אַ חַ ר זֶה ,וְ ְ
אשוֹ ן חַ יָּב ְּבנִ זְ קֵ י ׁ ֵשנִ י:
אשוֹ ן ,הָ ִר ׁ
ָּב ִר ׁ
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רע"ב ) -ד( הראשון חייב בנזקי שני  -וכגון
שהיה יכול לעמוד ולא עמד ,דפושע הוא.

אבל לא היה יכול לעמוד ,פטור ,דהא קיימא
לן נתקל לאו פושע הוא:

)ה( זֶה ָּבא ְבחָ ִביתוֹ  ,וְ זֶה ָּבא ְבקוֹ ָרתוֹ  ,נִ ְׁש ְּב ָרה כַ דּ וֹ ׁ ֶשל זֶה ְּבקוֹ ָרתוֹ ׁ ֶשל זֶה,
אשוֹ ן ,וּבַ ַעל
ּ ָפטוּרֶ ׁ ,ש ָּלזֶה ְר ׁשוּת ְלהַ ֵּל ְך וְ לָ זֶה ְר ׁשוּת ְלהַ ֵּל ְך .הָ יָה בַ ַעל קוֹ ָרה ִר ׁ
חָ ִבית אַ חֲרוֹ ן ,נִ ְׁש ְּב ָרה חָ ִבית ַּבקּ וֹ ָרהָ ּ ,פטוּר ַּב ַעל הַ קּ וֹ ָרה .וְ ִאם ָע ַמד ַּב ַעל
אשוֹ ן
הַ קּ וֹ ָרה ,חַ יָּב .וְ ִאם אָ ַמר ְלבַ ַעל הֶ חָ ִבית עֲ מֹדָ ּ ,פטוּר .הָ יָה בַ ַעל חָ ִבית ִר ׁ
וּבַ ַעל קוֹ ָרה אַ חֲרוֹ ן ,נִ ְׁש ְּב ָרה חָ ִבית ַּבקּ וֹ ָרה ,חַ יָּב .וְ ִאם ָע ַמד ַּב ַעל חָ ִביתָ ּ ,פטוּר.
וְ ִאם אָ ַמר ְלבַ ַעל קוֹ ָרה עֲ מֹד ,חַ יָּב .וְ כֵ ן זֶה בָ א ְבנֵרוֹ וְ זֶה ְב ִפ ְׁש ּ ָתנוֹ :
רע"ב ) -ה( היה בעל קורה ראשון וכו'
פטור  -שזה מהלך כדרכו וזה מיהר ללכת:

)ו( ְׁשנַיִ ם ׁ ֶשהָ י ּו ְמהַ ְ ּל ִכין ִּב ְר ׁשוּת הָ ַר ִּבים אֶ חָ ד ָרץ וְ אֶ חָ ד ְמהַ ֵּל ְך ,אוֹ ׁ ֶשהָ י ּו ְׁשנֵיהֶ ם
ָרצִ ים ,וְ ִה ִּזיק ּו זֶה אֶ ת זֶהְׁ ,שנֵיהֶ ם ּ ְפטו ִּרין:

רע"ב ) -ו( אחד רץ ואחד מהלך וכו' -
מתניתין חסורי מחסרא והכי קתני ,אחד רץ
ואחד מהלך בערבי שבתות וימים טובים ,או
שהיו שניהם רצים בשאר ימות השנה ,שניהם
פטורים .דבערבי שבתות וימים טובים מי

שרץ רץ ברשות ,שהולך לדבר מצוה להכין
לצרכי שבת ויו"ט ,ומשום הכי פטור .ובשאר
ימות השנה כששניהם רצים ,הואיל ושניהם
משנים ,שניהם פטורים:

)ז( הַ ְמבַ ֵּק ַע ִּב ְר ׁשוּת הַ יָּחִ יד וְ ִה ִּזיק ִּב ְר ׁשוּת הָ ַר ִּביםִּ ,ב ְר ׁשוּת הָ ַר ִּבים וְ ִה ִּזיק ִּב ְר ׁשוּת
הַ יּ ִָחידִּ ,ב ְר ׁשוּת הַ יּ ִָחיד וְ ִה ִּזיק ִּב ְר ׁשוּת הַ יּ ִָחיד אַ חֵ ר ,חַ יָּב:
רע"ב ) -ז( המבקע  -עצים :והזיק ברשות
היחיד  -של אחרים :ברשות היחיד  -שלו:
והזיק ברשות היחיד אחר  -של אחרים :חייב

 ואע"ג דברשותיה קעביד ולא שכיחי רביםשם דנימא הוה ליה לעיוני ,אפילו הכי חייב:

)ח( ְׁשנֵי ְׁשוָ ִרים ּ ַת ּ ִמים ׁ ֶשחָ בְ ל ּו זֶה אֶ ת זֶהְ ,מ ׁ ַש ְ ּל ִמים ַּב ּמוֹ ָתר חֲצִ י ֶנזֶקְׁ .שנֵיהֶ ם
מו ָּע ִדיםְ ,מ ׁ ַש ְ ּל ִמים ַּב ּמוֹ ָתר ֶנזֶק ׁ ָשלֵ ם .אֶ חָ ד ּ ָתם וְ אֶ חָ ד מו ָּעד ,מו ָּעד ְּב ָתם
ְמ ׁ ַש ֵּלם ַּב ּמוֹ ָתר ֶנזֶק ׁ ָשלֵ םָ ּ ,תם ְּבמו ָּעד ְמ ׁ ַש ֵּלם ַּב ּמוֹ ָתר חֲצִ י ֶנזֶק .וְ כֵ ן ְׁשנֵי אֲ נ ִָׁשים
ׁ ֶשחָ בְ ל ּו זֶה בָ זֶהְ ,מ ׁ ַש ְ ּל ִמים ַּב ּמוֹ ָתר ֶנזֶק ׁ ָשלֵ ם .אָ ָדם ְּבמו ָּעד וּמו ָּעד ְּבאָ ָדם,
ְמ ׁ ַש ֵּלם ַּב ּמוֹ ָתר ֶנזֶק ׁ ָשלֵ ם .אָ ָדם ְּב ָתם וְ ָתם ְּבאָ ָדם ,אָ ָדם ְּב ָתם ְמ ׁ ַש ֵּלם ַּב ּמוֹ ָתר
ֶנזֶק ׁ ָשלֵ םָ ּ ,תם ְּבאָ ָדם ְמ ׁ ַש ֵּלם ַּב ּמוֹ ָתר חֲצִ י ֶנזֶקַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,אַ ף ּ ָתם
ׁ ֶשחָ בַ ל ְּבאָ ָדםְ ,מ ׁ ַש ֵּלם ַּב ּמוֹ ָתר ֶנזֶק ׁ ָשלֵ ם:
רע"ב ) -ח( במותר חצי נזק  -שמין מה
הזיקו של זה יותר על נזקו של זה ובאותו
מותר משלם מי שהזיק יותר ,את החצי :מועד
בתם משלם במותר  -כלומר אם הוא הזיק
את התם יותר ממה שהזיקו תם :אדם בתם
משלם במותר נזק שלם  -דאדם מועד
לעולם :ותם באדם משלם במותר חצי נזק -
דכתיב )שמות כ"א( או בן יגח או בת יגח
כמשפט הזה יעשה לו ,כמשפט שור בשור כך

משפט שור באדם ,מה שור בשור תם משלם
חצי נזק ומועד משלם נזק שלם ,אף שור
באדם תם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק
שלם :ר"ע אומר אף תם שחבל באדם משלם
במותר נזק שלם  -דדריש כמשפט הזה,
לדינא דסליק האי קרא מיניה ,דבשור מועד
מיירי .והכי קאמר קרא ,כמשפט הזה של שור
מועד שמשלם נזק שלם .יעשה לו לכל שור
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שנגח את האדם ואפילו הוא שור תם .ואין

הלכה כר"ע:

אתיִ ם ,וְ אֵ ין הַ ְּנבֵ לָ ה יָפָ ה ְכלוּם ,נוֹ טֵ ל אֶ ת
)ט( ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶה ָמנֶה ׁ ֶש ּנָגַ ח ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶה ָמ ַ
אתיִ ם ,וְ אֵ ין הַ ְּנבֵ לָ ה יָפָ ה ְכלוּם,
אתיִ ם ׁ ֶש ּנָגַ ח ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶה ָמ ַ
הַ ּ ׁשוֹ רׁ .שוֹ ר ׁ ָש ֶוה ָמ ַ
אָ ַמר ַר ִּבי ֵמ ִאירַ ,על זֶה ֶנא ֱַמר )שמות כא( ו ָּמ ְכר ּו אֶ ת הַ ּ ׁשוֹ ר הַ חַ י וְ חָ צ ּו אֶ ת
ַּכ ְס ּפוֹ  .אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי יְ הו ָּדה ,וְ כֵ ן הֲלָ כָ הִ ,קיּ ְַמ ּ ָת ו ָּמכְ ר ּו אֶ ת הַ ּ ׁשוֹ ר הַ חַ י וְ חָ צ ּו אֶ ת
אתיִ ם ׁ ֶש ּנָגַ ח
ַּכ ְס ּפוֹ  ,וְ לֹא ִקיּ ְַמ ּ ָת וְ גַ ם אֶ ת הַ ּ ֵמת ֶיחֱצוּן ,וְ אֵ יזֶה ,זֶה ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶה ָמ ַ
אתיִ ם ,וְ הַ ּנְבֵ לָ ה יָפָ ה ח ֲִמ ּ ִׁשים זוּזֶ ׁ ,שזֶּה נוֹ טֵ ל חֲצִ י הַ חַ י וַ חֲצִ י הַ ּ ֵמת,
ׁשוֹ ר ׁ ָש ֶוה ָמ ַ
וְ זֶה נוֹ טֵ ל חֲצִ י הַ חַ י וַ חֲצִ י הַ ּ ֵמת:
רע"ב ) -ט( וכן הלכה  -ודאי כן הלכה
דמנה נותן לו דהיינו חצי נזק .אבל אין זה
שור האמור בתורה ,דקיימת ומכרו את השור
החי וכו' .ופלוגתא דר"מ ורבי יהודה הוא
בשבח נבלה ,כגון שבשעת מיתה לא היתה
שוה כלום ונתייקרה אחר כך והיא שוה
להאכילה לכלבים או למכרה לנכרי ,ר"מ
סבר שבח נבלה דניזק הוי ,ולא שקיל בה
מזיק כלום אלא נותן לו חצי נזקו ,והיינו
דקאמר ר"מ על זה נאמר ומכרו את השור
החי וחצו את כספו ,כלומר ,שצריך ליתן לו

דמי חצי נזקו מדמי שור החי ואינו מנכה לו
כלום בעבור השבח שהשביחה הנבלה .ור'
יהודה סבר דחצי שבח נבלה דמזיק הוי,
וכשבא מזיק לשלם לניזק דמי חצי נזקו ,מנכה
לו חצי שבח שהשביחה הנבלה משעת מיתה
עד שעת העמדה בדין ,והיינו דקאמר ר'
יהודה לרבי מאיר קיימת ומכרו את השור
החי ולא קיימת וגם את המת יחצון ,שצריך
לחלק השבח שהשביח המת ושקל ליה מזיק
פלגא .והלכה כרבי יהודה:

שה ׁשוֹ רוֹ
שה ַעצְ מוֹ ָ ּ ,פטוּר ַעל ַמעֲ ֵ ׂ
)י( י ֵׁש חַ ּיָב ַעל ַמעֲ ֵׂשה ׁשוֹ רוֹ וּפָ טוּר ַעל ַמעֲ ֵ ׂ
שה ַעצְ מוֹ ׁ .שוֹ רוֹ ׁ ֶש ִּביּ ֵׁשָ ּ ,פטוּר ,וְ הוּא ׁ ֶש ִּביּ ֵׁש ,חַ יָּבׁ .שוֹ רוֹ ׁ ֶש ִּס ּ ָמא
וְ חַ יָּב ַעל ַמעֲ ֵ ׂ
אֶ ת ֵעין ַע ְבדּ וֹ  ,וְ ִה ּ ִפיל אֶ ת ִׁשנּוֹ ָ ּ ,פטוּר ,וְ הוּא ׁ ֶש ִּס ּ ָמא אֶ ת ֵעין ַע ְבדּ וֹ  ,וְ ִה ּ ִפיל אֶ ת
וב ִא ּמוֹ  ,חַ יָּב ,וְ הוּא ׁ ֶשחָ בַ ל ְּבאָ ִביו ו ְּב ִא ּמוֹ ָ ּ ,פטוּר.
ִׁשנּוֹ  ,חַ יָּבׁ .שוֹ רוֹ ׁ ֶשחָ בַ ל ְּבאָ ִביו ְ
יש ַּב ּ ׁ ַש ָּבת,
יש ַּב ּ ׁ ַש ָּבת ,חַ יָּב ,וְ הוּא ׁ ֶש ִה ְד ִליק אֶ ת הַ ָּג ִד ׁ
ׁשוֹ רוֹ ׁ ֶש ִה ְד ִליק אֶ ת הַ ָּג ִד ׁ
ּ ָפטוּרִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהוּא ִמ ְתחַ יֵּב ְּבנ ְַפ ׁשוֹ :
רע"ב ) -י( שורו שבייש פטור  -דכתיב
איש בעמיתו ,ולא שור בעמיתו .אי נמי ,אין
המבייש חייב אלא כשמבייש בכונה ,ושור לאו
מכוין לבייש הוא :שורו שסימא את עין עבדו
פטור  -ואין העבד יוצא בן חורין על ידו:
והוא שסימא את עין עבדו חייב  -שנאמר

)שמות כ"א( לחפשי ישלחנו :שורו שחבל
באביו ובאמו חייב  -בתשלומי נזק :והוא
שחבל באביו ובאמו פטור  -מן התשלומין.
שאין אדם מת ומשלם :שורו שהדליק את
הגדיש בשבת חייב  -חצי נזק .דמשונה הוא:

)יא( ׁשוֹ ר ׁ ֶשהָ יָה רוֹ ֵדף אַ חַ ר ׁשוֹ ר אַ חֵ ר ,וְ הֻ זַּק ,זֶה אוֹ ֵמר ׁשוֹ ְר ָך ִה ִּזיק ,וְ זֶה אוֹ ֵמר
לֹא ִכי ,אֶ ָּלא בַ סֶ לַ ע לָ קָ ה ,הַ ּמוֹ צִ יא מֵ חֲבֵ רוֹ ָעלָ יו הָ ְראָ יָה .הָ י ּו ְׁשנַיִ ם רוֹ ְד ִפים
אַ חַ ר אֶ חָ ד ,זֶה אוֹ ֵמר ׁשוֹ ְר ָך ִה ִּזיק ,וְ זֶה אוֹ ֵמר ׁשוֹ ְר ָך ִה ִּזיקְׁ ,שנֵיהֶ ן ּ ְפטו ִּריןִ .אם
יש אֶ חָ דְׁ ,שנֵיהֶ ן חַ יּ ִָבין .הָ יָה אֶ חָ ד ָּגדוֹ ל וְ אֶ חָ ד קָ ָטן ,הַ ִּנזָּק
הָ י ּו ְׁשנֵיהֶ ם ׁ ֶשל ִא ׁ
אוֹ ֵמר ָּגדוֹ ל ִה ִּזיק ,וְ הַ ּ ַמ ִּזיק אוֹ ֵמר לֹא ִכי ,אֶ ָּלא קָ ָטן ִה ִּזיק .אֶ חָ ד ּ ָתם וְ אֶ חָ ד
מו ָּעד ,הַ ִּנזָּק אוֹ ֵמר ,מו ָּעד ִה ִּזיק ,וְ הַ ּ ַמ ִּזיק אוֹ ֵמר לֹא ִכי ,אֶ ָּלא ּ ָתם ִה ִּזיק,
הַ ּמוֹ צִ יא ֵמחֲבֵ רוֹ ָעלָ יו הָ ְראָ יָה .הָ י ּו הַ ִּנזּוֹ ִקין ) ְׁשנַיִ ם( ,אֶ חָ ד ָּגדוֹ ל וְ אֶ חָ ד קָ ָטן,
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יקים ְׁשנַיִ ם ,אֶ חָ ד ָּגדוֹ ל וְ אֶ חָ ד קָ ָטן ,הַ ִּנזָּק אוֹ ֵמרָּ ,גדוֹ ל ִה ִּזיק אֶ ת הַ ָּגדוֹ ל
וְ הַ ּ ַמ ִּז ִ
וְ קָ טָ ן אֶ ת הַ ָּק ָטן ,וְ הַ ּ ַמ ִּזיק אוֹ ֵמר לֹא ִכי ,אֶ ָּלא קָ ָטן אֶ ת הַ ָּגדוֹ ל וְ גָ דוֹ ל אֶ ת הַ ָּק ָטן.
אֶ חָ ד ּ ָתם וְ אֶ חָ ד מו ָּעד ,הַ ִּנזָּק אוֹ ֵמר ,מו ָּעד ִה ִּזיק אֶ ת הַ ָּגדוֹ ל וְ ָתם אֶ ת הַ ָּק ָטן,
וְ הַ ּ ַמ ִּזיק אוֹ ֵמר לֹא ִכי ,אֶ ָּלא ּ ָתם אֶ ת הַ ָּגדוֹ ל וּמו ָּעד אֶ ת הַ ָּק ָטן ,הַ ּמוֹ צִ יא ֵמחֲבֵ רוֹ
ָעלָ יו הָ ְראָ יָה:
רע"ב ) -יא( בסלע לקה  -מתחכך היה
בסלע ולקה :היו שנים רודפין אחר אחד -
שני שוורים של שני בני אדם רודפים אחר
שור של אדם אחד :שניהם פטורים -
דתרוייהו מדחו ליה :שניהם חייבים  -בגמרא
מפרש למתניתין כגון ששניהם תמין ,שאין
התם משלם אלא מגופו .וכי איתנהו לתרוייהו
קמן משתלם הניזק חצי נזקו מבין שניהם,
אבל ליתנהו לתרוייהו מצי אמר ליה זיל אייתי
ראיה דהאי תורא אזקך ואשלם לך :גדול
הזיק  -ויש בגופו שוה חצי נזק :קטן הזיק -

גמרא

ודמי הקטן תקח ,ומותר חצי נזקך תפסיד:
קטן הזיק את הגדול  -ואע"פ שחצי נזקו של
גדול מרובה ,לא תקח אלא קטן שלי .וחצי
נזקו של קטן שלך ,קח מן הגדול .וכל הנך
המוציא מחבירו עליו הראיה דתנינן
במתניתין ,אם לא הביא ראיה אין לו כלום
ואפילו דמי תם ,ואפילו קטן שהודה לו אין
לו ,שהטוען את חברו חטין והודה לו
בשעורים פטור אף מדמי שעורים .ואי תפס
הניזק שיעור מה שהודה לו המזיק ,לא
מפקינן מיניה:

– בבא קמא דף לב' ע"א

שניהם פטורין :גמרא מתניתין דלא כאיסי בן יהודה דתניא איסי בן יהודה
אומר רץ חייב מפני שהוא משונה ומודה איסי בע"ש בין השמשות שהוא
פטור מפני שרץ ברשות אמר רבי יוחנן הלכה כאיסי בן יהודה ומי אמר
רבי יוחנן הכי והאמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה ותנן אחד רץ ואחד
מהלך או שהיו שניהם רצין פטורין מתני' בע"ש בין השמשות ממאי
מדקתני או שהיו שניהם רצין פטורין הא תו ל"ל השתא אחד רץ ואחד
מהלך פטור שניהם רצין מבעיא אלא הכי קאמר אחד רץ ואחד מהלך פטור
בד"א בע"ש בין השמשות אבל בחול אחד רץ ואחד מהלך חייב שניהם
רצין אפי' בחול פטורין אמר מר ומודה איסי בע"ש בין השמשות שהוא
פטור מפני שרץ ברשות בע"ש מאי ברשות איכא כדר' חנינא דאמר ר'
חנינא בואו ונצא לקראת כלה מלכתא ואמרי לה לקראת שבת כלה
מלכתא רבי ינאי מתעטף וקאי ואמר בואי כלה בואי כלה:
רש"י )רשב"ם( על הגמרא
מפני שרץ ]ברשות[  -מפרש לקמן:הא תו
למה לי ]השתא[ אחד רץ ואחד מהלך  -דרץ

שינה ומהלך לא שינה פטור שניהם רצים
מבעיא :בואו ונצא  -כאדם המקבל פני מלך:
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זוהר

– לך לך דף פג' ע"א

ית ָ
ֲשח ֲֶר ָּך ,הַ אי ְק ָרא
יך ַּב ַּליְ לָ ה אַ ף רו ִּחי ְּב ִק ְר ִּבי א ׁ ַ
ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,ישעיה כו( נ ְַפ ִׁשי ִא ִּו ִ
יה ,אֲבָ ל ּ ָתא חֲזִ י ,נַפְ ׁ ָשא דְּ ַּבר נ ָׁשָּ ,כד )איהו( סָ ִליק
ימנָא לֵ ּ
או ְּקמוּהָ וְ אוֹ ִק ְ
ימא דְּ כֻ ְלה ּו סָ ְלקָ אן .לָ או ָּכל חַ ד
ֵיה וְ סָ ְלקָ א ְל ֵעילָ א .וְ ִאי ֵת ָ
יה ,נ ְָפקַ ת ִמ ּנ ּ
ְל ַע ְרסֵ ּ
וְ חַ ד חָ ֵמי אַ ּ ֵפי ַמ ְל ָּכא ,אֶ ָּלא נַפְ ׁ ָשא סָ ְלקָ א וְ לָ א ִא ְׁש ּ ָתאַ ר ָּב ּה ַּבה ֲֵדי גוּפָ א ַּבר חַ ד
יסטָ א דְּ חַ יּו ָּתא דְּ ִל ָּבא:
ְר ִׁשימ ּו )נשימו( דְּ קֻ ְ
וְ נ ְַפ ׁ ָשא אָ זְ לָ א וּבָ ְעיָא ְלסָ ְלקָ א .וְ כַ ּ ָמה דַּ ְר ִּגין ְל ַד ְר ִּגין ְלסָ ְלקָ אָ ׁ ,ש ָטאת וְ ִהיא
ִא ְת ָע ְר ַעת ְּבהַ ּנֵי קו ְּמ ִרין ְט ִה ִירין דִּ ְמסָ אֲ בו ָּתאִ .אי ִהיא דְּ ִכיאַ ת דְּ לָ א ִא ְס ּ ָתאָ בַ ת
ימ ָמא סָ ְלקָ א ְל ֵעילָ א .וְ ִאי לָ או דְּ ִכיאַ תִ ,א ְס ּ ָתאֳ בַ ת ּ ֵבינַיְ יה ּו וְ ִא ְתדַּ ְּבקַ ת ְּבה ּו
ִּב ָ
וְ לָ א סָ ְלקָ א י ִַּתיר .וְ ַת ּ ָמן מוֹ ָד ֵעי לָ הּ ִמ ִ ּלין וְ ִאיה ּו ִא ְתדַּ ְּבקַ ת ֵמ ִאנּ וּן ִמ ִ ּלין דִּ זְ ַמן
יבין .ו ְּכ ֵדין אָ זְ לָ א ְּכהַ אי ַּגוְ ונָא
יכין ָּב ּה וּמוֹ ָד ִעין לָ ּה ִמ ִ ּלין ְּכ ִד ִ
קָ ִריב .ו ְּלזִ ְמנִין דְּ חַ יְ ִ
יליָא ַעד דְּ יִ ְת ַער ַּבר נ ָׁש וְ ָתאבַ ת ְלאַ ְת ָר ּה .ז ַָּכ ִאין ִאנּ וּן צַ דִּ יקַ יָיא דְּ גָ לֵ י לוֹ ן
ָּכל לֵ ְ
ְ
קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ָרזִ ין דִּ ילֵ יהּ ְּבחֶ ְל ָמא ְּבגִ ין דְּ יִ ְס ּ ַת ּ ְמרוּן ִמן דִּ ינָא .וַ וי ְל ִאנּ וּן
חַ יָיבֵ י ָע ְל ָמא דִּ ְמסָ א ֲִבין ַּג ְר ַמיְ יה ּו וְ נ ְַפ ׁ ַשיְ יה ּו:
ּ ָתא ֲחזֵיִ ,אנּ וּן דְּ לָ א ִא ְס ּ ָתאֲב ּוַּ ,כד סָ ְלקֵ י ְּב ַע ְרסַ יְ יה ּו ,נ ְַפ ׁ ָשא סָ ְלקָ א וְ ָעאלַ ת ּ ֵבין
יתא וְ סָ ְלקָ א וְ לָ א ִא ְתדַּ ְּבקַ ת ְּבה ּו .ו ְּלבָ ַתר אָ זְ לָ א וְ ׁ ָש ָטאת
ָּכל הַ ּנֵי ַד ְר ִּגין ְּבקַ ְד ִמ ָ
וְ סָ ְלקָ א ְּכפוּם אוֹ ְרחָ הּ :
יה דִּ ְסבַ ר אַ ּ ֵפי יוֹ ִמין וְ ִא ְתדַּ ְּבקַ ת
הַ ִהיא נַפְ ׁ ָשא ְדזָכָ ת ְלסָ ְלקָ א ִא ְתחֲזִ יאַ ת קַ ּ ֵמ ּ
ִּב ְרעו ָּתא ְל ִא ְתחַ זָּאָ ה ְּב ִתיאו ְּב ּ ָתא ִע ָּלאָ ה ְל ֶמח ֱֵמי ְּבנוֹ ַעם ַמ ְל ָּכא ו ְּלבַ ְ ּק ָרא
יה חוּלָ קָ א ּ ָת ִדיר ְּב ָע ְל ָמא דְּ אָ ֵתי:
יה .וְ ָדא הוּא ַּבר נ ָׁש דְּ ִאית לֵ ּ
ְּבהֵ יכָ לֵ ּ
ְ
וְ ָדא ִהיא נ ְַפ ׁ ָשא דִּ כְ ִסיפָ א ִדילָ ּה ַּכד סָ ְלקָ א ְּבקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא )תדיר( ,וְ לָ א
ישא ְּבאַ ְת ָרא
ירין אַ ח ֲָרנִ ין ,וְ ִהיא אָ זְ לַ ת ָּב ַתר זִ ינָא קַ דִּ ׁ ָ
ִא ְת ַד ְּבקַ ת ְּבהַ ּנֵי זִ ינִ ין ְט ִה ִ
ָ
ְ
יתיך ַּב ָּליְ לָ הְּ .בגִ ין
)ד"א בתר אתרא( דְּ נ ְָפקַ ת ִמ ּ ַת ּ ָמן .ו ְּבגִ ין ָּכך ְּכ ִתיב נ ְַפ ִׁשי ִא ִּו ִ
ְל ִמ ְרדַּ ף ַּב ְת ָר ְך וְ לָ א ְל ִא ְת ּ ַפ ּ ָתאָ ה ָּב ַתר זִ ינָא אָ ח ֳָרא נו ְּכ ָראָ ה:
הלכה – שולחן ערוך יורה דעה סימן רמ"ט
סימן רמט  -כמה חייב ליתן וכיצד יתננה:

)ו( שמונה מעלות יש בצדקה ,זו למעלה מזו :מעלה הגדולה שאין למעלה ממנה,
המחזיק ביד ישראל המך ונותן לו מתנה ,או הלואה ,או עושה שותפות ,או ממציא לו
מלאכה כדי לחזק ידו שלא יצטרך לבריות ולא ישאל ,ועל זה נאמר :והחזקת בו )במדבר
כה ,לה(:
)ז( פחות מזה ,הנותן צדקה לעני ולא ידע למי יתן ,ולא ידע העני ממי מקבל .וקרוב
לזה ,הנותן לקופה של צדקה; ולא יתן אדם לקופה של צדקה אלא אם כן יודע
שהממונה עליה נאמן ויודע לנהוג בה כשורה:
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)ח( פחות מזה ,שיודע הנותן למי נותן ,ולא ידע העני ממי לוקח ,כגון גדולי החכמים
שהיו הולכים בסתר ומשליכים המעות בפתחי העניים; וכזה ראוי לעשות ,ומעלה טובה
היא אם אין ממונים על הצדקה נוהגים כשורה:
)ט( פחות מזה ,שיודע העני ממי נוטל ,ולא ידע הנותן למי נותן ,כגון החכמים שהיו
צוררים המעות בסדיניהם ומשליכים אותם לאחוריהם ,ובאים העניים ונוטלין ,כדי שלא
יהיה להם בושה:
)י( פחות מזה ,שיתן לעני בידו ,קודם שישאל:
)יא( פחות מזה ,שיתן לו כראוי אחר שישאל:
)יב( פחות מזה ,שיתן לו פחות מהראוי ,בסבר פנים יפות:
)יג( פחות מזה ,שיתן לו בעצב :הגה  -ועל כל פנים לא יתפאר האדם בצדקה שנותן.
ואם מתפאר ,לא די שאינו מקבל שכר ,אלא אפילו מענישין אותו עליה )סמ"ג מביאו ב"י
סי' רמ"ז( .ומ"מ מי שמקדיש דבר לצדקה ,מותר לו שיכתוב שמו עליו שיהא לו לזכרון,
וראוי לעשות כן )תשובת רשב"א סימן תקפ"ב(:
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