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חק לישראל – פרשת מקץ יום ד'
תורה -

בראשית פרק מא'

אל ִֹהים יַעֲ נֶה אֶ ת ְׁשלוֹ ם ּ ַפ ְרעֹה) :טז( וַ ּי ַַען
)טז( וַ יּ ַַען יוֹ סֵ ף אֶ ת ּ ַפ ְרעֹה לֵ אמֹר ִ ּב ְל ָע ָדי ֱ
ימר
ֲתיב יוֹ סֵ ף יָת ּ ַפ ְרעֹה ְל ֵמ ַ
אל ִֹהים יַעֲ נֶה אֶ ת ְׁשלוֹ ם ּ ַפ ְרעֹה) :טז( וַ א ֵ
יוֹ סֵ ף אֶ ת ּ ַפ ְרעֹה לֵ אמֹר ִּב ְל ָע ָדי ֱ
ַּבר ִמן חָ ְכ ְמ ִתי אֶ ָּלהֵ ן ִמן ֳק ָדם יְ ָי יִ ּת ַֹתב יָת ְׁשלָ ָמא ְדפַ ְרעֹה:

ֹמד ַעל שְׂ פַ ת הַ יְ אֹ ר) :יז( וַ יְ ַד ּ ֵבר ּ ַפ ְרעֹה
)יז( וַ יְ ַד ּ ֵבר ּ ַפ ְרעֹה אֶ ל יוֹ סֵ ף ַּב ֲחל ִֹמי ִהנְ נִ י ע ֵ
ֹמד ַעל שְׂ פַ ת הַ יְ אֹ ר) :יז( ו ַּמ ִ ּליל ּ ַפ ְרעֹה ) ִעם( ְליוֹ סֵ ף ְּבחֶ ְל ִמי ָהא ֲאנָא קָ אֵ ם ַעל
אֶ ל יוֹ סֵ ף ַּב ֲחל ִֹמי ִהנְ נִ י ע ֵ
ּ ֵכיף נַהֲ ָרא:
)יח(

שר וִ יפֹ ת ּתֹאַ ר וַ ִּת ְר ֶעינָה ָּבאָ ח ּו:
עלֹת ׁ ֶשבַ ע ּ ָפרוֹ ת ְ ּב ִריאוֹ ת ָּב ָ ׂ
וְ ִה ּנֵה ִמן הַ יְ אֹ ר ֹ

שר וִ יפֹ ת ּתֹאַ ר וַ ִּת ְר ֶעינָה ָּבאָ ח ּו:
עלֹת ׁ ֶשבַ ע ּ ָפרוֹ ת ְּב ִריאוֹ ת ָּב ָ ׂ
)יח( וְ ִה ּנֵה ִמן הַ יְ אֹ ר ֹ

)יח( וְ הָ א ִמן

ירן ְל ֶמ ֱחזֵי וְ ָר ְעיָן ְּבאַ חֲוָ ה:
שר וְ ׁ ַש ּ ִפ ָ
ימן ְּב ַ ׂ
נַהֲ ָרא סָ ְלקָ ן ְׁשבַ ע ּתוֹ ְר ּ ָתא ּ ַפ ִּט ָ

)יט( וְ ִה ּנֵה ׁ ֶשבַ ע ּ ָפרוֹ ת אֲחֵ רוֹ ת עֹלוֹ ת אַ ח ֲֵריהֶ ן דַּ לּ וֹ ת וְ ָרעוֹ ת ּתֹאַ ר ְמאֹ ד וְ ַרקּ וֹ ת
שר לֹא ָר ִא ִ
ָּב ָ ׂ
יתי כָ הֵ ּנָה ְ ּבכָ ל אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם לָ ר ַֹע) :יט( וְ ִה ּנֵה ׁ ֶשבַ ע ּ ָפרוֹ ת אֲחֵ רוֹ ת עֹלוֹ ת
יתי כָ הֵ ּנָה ְּבכָ ל אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם לָ ר ַֹע:
שר לֹא ָר ִא ִ
אַ ח ֲֵריהֶ ן דַּ לּ וֹ ת וְ ָרעוֹ ת ּתֹאַ ר ְמאֹ ד וְ ַרקּ וֹ ת ָּב ָ ׂ

)יט(

שר לָ א ֲחז ִֵתי ְכוָ ְתהֵ ן ְּבכָ ל
ירן ְּב ָ ׂ
ישן ְל ֶמ ֱחזֵי לַ ח ֲָדא וַ ח ֲִס ָ
וְ הָ א ְׁשבַ ע ּתוֹ ְר ּ ָתא אָ ח ֳָרנְ יָן ָס ְלקָ ן ַּב ְת ֵריהוֹ ן ח ֲִסיכָ ן ּו ִב ׁ ָ
יש ּו:
אַ ְר ָעא ְד ִמצְ ַריִ ם ְל ִב ׁ

אשֹנוֹ ת הַ ְ ּב ִריאֹ ת:
)כ( וַ ּתֹאכַ ְלנָה הַ ּ ָפרוֹ ת הָ ַרקּ וֹ ת וְ הָ ָרעוֹ ת אֵ ת ׁ ֶשבַ ע הַ ּ ָפרוֹ ת הָ ִר ׁ
אשֹנוֹ ת הַ ְּב ִריאֹ ת:
וַ ּתֹאכַ ְלנָה הַ ּ ָפרוֹ ת הָ ַר ּקוֹ ת וְ הָ ָרעוֹ ת אֵ ת ׁ ֶשבַ ע הַ ּ ָפרוֹ ת הָ ִר ׁ

)כ(

)כ( וַ אֲכָ לָ ן ּתוֹ ְר ּ ָתא

ימ ָתא:
יש ָתא יָת ְׁשבַ ע ּתוֹ ְר ּ ָתא קַ ְד ָמיָ ָתא ּ ַפ ִּט ָ
ח ֲִסיכָ ָתא ו ִּב ׁ ָ

ֲשר
)כא( וַ ּ ָתבֹאנָה אֶ ל ִק ְר ּ ֶבנָה וְ לֹא נוֹ ַדע ִּכי בָ א ּו אֶ ל ִק ְר ּ ֶבנָה ו ַּמ ְראֵ יהֶ ן ַרע ּ ַכא ׁ ֶ
ַּב ְּת ִח ָּלה וָ ִאיקָ ץ) :כא( וַ ּ ָתבֹאנָה אֶ ל ִק ְר ּ ֶבנָה וְ לֹא נוֹ ַדע ִּכי בָ א ּו אֶ ל ִק ְר ּ ֶבנָה ו ַּמ ְראֵ יהֶ ן ַרע
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַּב ְּת ִח ָּלה וָ ִאיקָ ץ:

יתא
יש ַּכד ְּבקַ ְד ֵמ ָ
)כא( וַ עֲ לָ א ִל ְמ ֵעיהֶ ן וְ לָ א ִא ְתיְ ַדע א ֲֵרי ַעלּ ּו ִל ְמ ֵעיהֶ ן ו ֶּמ ֱחזֵיהֵ ן ִּב ׁ

וְ ִא ְּת ָע ִרית:

רש"י
)טז( בלעדי  -אין החכמה משלי אלא אלהים
יענה יתן עניה בפי לשלום פרעה:
)יט( דלות  -כחושות כמו )ש"ב יג( מדוע

נביא

אתה ככה דל דאמנון :ורקות בשר  -כל לשון
רקות שבמקרא חסרי בשר ובלע"ז בלוא"ש
)צארט שוואך(:

– מלכים א פרק ד' ב'-ז'

ֲשר לוֹ עֲ ז ְַריָה ּו בֶ ן צָ דוֹ ק הַ כּ ֹהֵ ן) :ב( ואלין רברביא די ליה עזריהו
)ב( וְ אֵ ֶּלה הַ שּׂ ָ ִרים א ׁ ֶ
בר צדוק כהנא:
שפָ ט ּ ֶבן א ֲִחילוּד הַ ּ ַמזְ ִּכיר) :ג( אליחורף
ישא ס ְֹפ ִרים יְ הוֹ ׁ ָ
)ג( א ֱִליח ֶֹרף וַ א ֲִחיָּה ְ ּבנֵי ִׁש ׁ ָ
ואחיה בני שישא ספריא יהושפט בר אחילוד ממנא על דכרניא:
ָתר כּ ֹהֲ נִ ים) :ד( ובניהו בר יהוידע
)ד( ו ְּב ָניָה ּו בֶ ן יְ הוֹ י ָָדע ַעל הַ ָ ּצבָ א וְ צָ דוֹ ק וְ אֶ ְבי ָ
ממנא על חילא וצדוק ואביתר כהניא:
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ָתן כּ ֹהֵ ן ֵר ֶעה הַ ּ ֶמלֶ ְך) :ה( ועזריהו בר
)ה( וַ עֲ ז ְַריָה ּו בֶ ן נ ָָתן ַעל הַ ִּנ ָ ּצ ִבים וְ זָבוּד ּ ֶבן נ ָ
נתן ממנא על אסטרטיגיא וזבוד בר נתן רבא שושבינא דמלכא:
ירם ּ ֶבן ַע ְבדָּ א ַעל הַ ּ ַמס) :ו( ואחישר ממנא על ביתא
ישר ַעל הַ ָּביִ ת וַ ֲאדֹנִ ָ
)ו( וַ א ֲִח ׁ ָ
ואדנירם בר עברא ממנא על מסקי מסין:

שר נִ ָ ּצ ִבים ַעל ָּכל יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ִכ ְל ְּכל ּו אֶ ת הַ ּ ֶמלֶ ְך וְ אֶ ת ּ ֵביתוֹ
)ז( וְ ִל ְׁשלֹמֹה ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
כל) :ז( ולשלמה תרי עסר אסטרטיניא ממנן על כל
ח ֶֹד ׁש ַּב ּ ׁ ָשנָה יִ ְהיֶה ַעל ◌ָ אֶ חָ ד }הָ אֶ חָ ד{ ְלכַ ְל ּ ֵ
ישראל ומסוברין ית מלכא וית אנש ביתיה ירחא בשתא מטי לחד לסוברא:

רש"י
)ג( סופרים  -לכתוב דברי הימים .המזכיר -
איזה משפט בא לפניו ראשון ,שיפסקנו
ראשון ,כך שמעתי:
)ה( על הנצבים  -שנים עשר נציבים היו,
לכלכל את המלך ואת ביתו:

כתובים

)ו( על המס  -שהעלה על ישראל ,כמה
שנאמר )לקמן ה כז( :ויעל המלך שלמה מס:
)ז( וכלכלו את המלך  -כל סעודתו ,ומאכל
הסוסים ,וכל צרכי הוצאה:

 -משלי ט יב-יז

ִאם חָ כַ ְמ ּ ָת חָ כַ ְמ ּ ָת ָּל ְך וְ לַ צְ ּ ָת ְלבַ דְּ ָך ִתשּׂ ָ א:

)יב(
ממיק בלחודיך תטען:

)יב( אין חכימתא לנפשך חכימתא ואם תהוי

אֵ ׁ ֶשת ְּכ ִסילוּת ה ִֹמיָּה ּ ְפ ַתיּוּת וּבַ ל י ְָד ָעה ּ ָמה:

) יג (
ידעה טבתא:

ית ּה ַעל ִּכ ּ ֵסא ְמר ֵֹמי קָ ֶרת:
וְ י ְָׁשבָ ה ְלפֶ ַתח ּ ֵב ָ

) יד (
ועשינא:

)טו( ִל ְקרֹא ְלע ְֹב ֵרי ָד ֶר ְך הַ ְמי ּ ְַׁש ִרים אֹ ְרחוֹ ָתם:
)טז( ִמי פֶ ִתי יָסֻ ר הֵ ּנָה וַ חֲסַ ר לֵ ב וְ אָ ְמ ָרה לּ וֹ :

)יג( אתתא סכלתא ופרידתא שברתה ולא

)יד( ויתבה על תרע ביתה על כורסיא רמא

)טו( וקריא לעברי ארחא דתריצי אורחתהון:
)טז( מטול מן דשבר נאתא לותה וחסיר .רעינא

ואמרה ליה:

נְעם:
)יז( ַמיִ ם ְּגנו ִּבים יִ ְמ ּ ָתק ּו וְ לֶ חֶ ם ְס ָת ִרים יִ ָ

)יז( מיא גנוביא חלין ולחמא דטימורא בסימא:

רש"י
)טז( חסר לב ,ואמרה לו  -הדברים הללו,
מה אמרה לו:
)יז( מים גנובים ימתקו  -אין טעם ביאת

פנויה כטעם א"א אף לענין המצוה מים
גנובים ימתקו שהיו יראים לעשות בגלוי
ועושין בסתר:
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משנה

– בבא קמא פרק י'

)א( הַ גּ וֹ זֵל ו ַּמא ֲִכיל אֶ ת ָּבנָיו ,וְ ִה ִּניחַ ִל ְפנֵיהֶ םְ ּ ,פטו ִּרין ִמ ְ ּל ׁ ַש ֵּלם .וְ ִאם הָ יָה ָדבָ ר
ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ אַ ח ֲָריוּת ,חַ יּ ִָבין ְל ׁ ַש ֵּלם .אֵ ין פוֹ ְר ִטין לֹא ִמ ּ ֵתבַ ת הַ ּמוֹ כְ ִסין ,וְ לֹא ִמ ִּכיס
ׁ ֶשל ּ ַג ָּב ִאין ,וְ אֵ ין נוֹ ְט ִלין ֵמהֶ ם צְ ָדקָ ה .אֲבָ ל נוֹ טֵ ל הוּא ִמ ּתוֹ ְך ּ ֵביתוֹ אוֹ ִמן
הַ ּ ׁשוּק:
רע"ב ) -א( והניח לפניהם  -או שהניח
לפניהם הגזילה קיימת :פטורים מלשלם -
אם אכלוה אחר מיתת אביהם וליתא בעינה,
פטורים מלשלם ,דהא אינהו לא גזול מידי,
ומטלטלי לא משעבדי לבעל חוב .ואם לא
אכלוה והיא בעינה ,חייבים להחזיר :אם היה
דבר שיש בו אחריות  -כלומר ואם הניח
להם אביהם דבר שיש בו אחריות שהם
קרקעות ,חייבים לשלם אף על פי שאכלוה
כבר .הכי מתרצה מתניתין בגמרא .ולענין
פסק הלכה ,הגוזל ומאכיל את בניו ,בין
שאכלו לפני יאוש בין שאכלו לאחר יאוש,
חייבים לשלם מממון שהניח להם אביהם ,בין
מנכסים שיש להם אחריות בין מנכסים שאין
להם אחריות ,דהאידנא מטלטלי משעבדי
לבעל חוב .ואם לא הניח הגזלן כלום ,אם
אכלו הבנים הגזילה לפני יאוש ,חייבים לשלם
משלהם .ואם לאחר יאוש אכלו ,אין חייבים
לשלם משלהם אא"כ הניח להם אביהם :אין

פורטין  -אין מחליפים סלעים בפרוטות:
מתיבת המוכסין  -ליטול פרוטות מתיבתן
שנותנים בה מעות המכס :ולא מכיס של
גבאים  -גבאי המלך שגובה כסף גולגולת
וארנונא .לפי שהן של גזל .ודוקא במוכס נכרי
או מוכס ישראל שאין לו קצבה ,שלוקח כמו
שהוא רוצה .אבל מוכס ישראל שהעמידו
אפילו מלך נכרי ולוקח דבר קצוב בחוק
המלכות ,אינו בחזקת גזלן ופורטין מתיבתו.
ולא עוד אלא שאסור להבריח מן המכס שלו,
דדינא דמלכותא דינא :מתוך ביתו  -של
מוכס שהוא בחזקת גזלן :או מן השוק  -אם
יש לו מעות בביתו או בשוק שאינם בתיבת
המכס .ואם חייב אדם פרוטות למוכס מן
המכס בחצי דינר ואין לו פרוטות .נותן לו
דינר כסף ומקבל ממנו פרוטות בשוה חציו
ואע"פ שנותן לו מתיבת המכס ,מפני שהוא
כמציל מידו:

)ב( נ ְָטל ּו מוֹ כְ ִסין אֶ ת חֲמוֹ רוֹ וְ נ ְָתנ ּו לוֹ חֲמוֹ ר אַ חֵ רָ ּ ,גזְ ל ּו ִל ְס ִטים אֶ ת ְּכסוּתוֹ
וְ נ ְָתנ ּו לוֹ ְכסוּת אַ חֶ ֶרת ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו ׁ ֶשלּ וֹ ִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהַ ְ ּב ָע ִלים ִמ ְת ָיא ֲִׁשין ֵמהֶ ן.
הַ ּ ַמ ִּציל ִמן הַ ּנָהָ ר אוֹ ִמן הַ ּ ַגיִ ס אוֹ ִמן הַ ִ ּל ְס ִטיםִ ,אם נִ ְת ָיא ֲׁש ּו הַ ְ ּב ָע ִלים ,הֲ ֵרי
אֵ לּ ּו ׁ ֶשלּ וֹ  .וְ כֵ ן נְ ִחיל ׁ ֶשל דְּ בוֹ ִריםִ ,אם נִ ְת ָיא ֲׁש ּו הַ ְ ּב ָע ִלים ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו ׁ ֶשלּ וֹ  .אָ ַמר
ַר ִ ּבי יוֹ חָ נָן ּ ֶבן ְ ּברוֹ קָ הֶ ,נא ֱֶמנֶת ִא ּ ׁ ָשה אוֹ קָ ָטן לוֹ ַמרִ ,מ ָּכאן יָצָ א נְ ִחיל זֶה.
ו ְּמהַ ֵּל ְך ְ ּבתוֹ ְך שְׂ ֵדה חֲבֵ רוֹ ְלהַ ִּציל אֶ ת נְ ִחילוֹ  .וְ ִאם ִה ִּזיקְ ,מ ׁ ַש ֵּלם ַמה ּ ׁ ֶש ִה ִּזיק.
אֲבָ ל לֹא ָיקֹץ אֶ ת שׂ וֹ כוֹ ַ ,על ְמנָת ִל ּ ֵתן אֶ ת הַ דָּ ִמיםַ .ר ִ ּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי
יוֹ חָ נָן ּ ֶבן ְ ּברוֹ קָ ה אוֹ ֵמר ,אַ ף קוֹ צֵ ץ וְ נוֹ ֵתן אֶ ת הַ דָּ ִמים:
רע"ב ) -ב( הרי אלו שלו  -דמסתמא
נתיאשו הבעלים מיד ,וקננהו היאך ביאוש
ושינוי רשות :אם נתיאשו הבעלים -
דשמעינהו דאייאש ,דאמרי ווי לחסרון כיס.
אבל סתמא לא .ורישא דנטלו לסטים את
כסותו דמשמע דמסתמא מתייאשו ,מיירי

בלסטים ישראל ,דכיון דדייני ישראל אמרי
הבא עדים הבא ראיה ,מכי נטלו לו לסטים
מייאש .וסיפא בלסטים נכרים ,שדייני נכרים
דנין בגאוה ובזרוע ובאומדן דעת בלא עדים
ולא ראיה ,והנגזל מהם לא מייאש .ומשום
הכי אי שמעינהו דאייאוש אין ,אבל סתמא
לא :נחיל של דבורים  -קיבוץ שנקבצים עם
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המלך שלהם :לא יקוץ את השוכה  -נתישבו
דבורים ]שלו[ על שוכת חבירו ,וירא ליטלן
אחד אחד שלא יברחו ,לא יקוץ את השוכה

כולה ואפילו על מנת ליתן את הדמים :רבי
ישמעאל כו'  -ואין הלכה כר' ישמעאל:

)ג( הַ ּ ַמ ִּכיר ּ ֵכלָ יו ו ְּספָ ָריו ְ ּביַד אַ חֵ ר ,וְ יָצָ א לוֹ ׁ ֵשם ְּגנֵבָ ה ָּב ִעיר ,יִ ּ ׁ ָשבַ ע לוֹ לוֹ קֵ חַ
ימנּ ּוֶ ׁ ,שאֲנִ י אוֹ ֵמר ְמכָ ָרן ְלאַ חֵ ר ו ְּלקָ חָ ן זֶה
ּ ַכ ּ ָמה נ ַָתן ,וְ יִ ּטֹל .וְ ִאם לָ או ,לֹא כָ ל הֵ ֶ
ימ ּנ ּו:
הֵ ֶ
רע"ב ) -ג( המכיר כליו וספריו וכו' -
מתניתין באדם שאינו עשוי למכור כליו ,דכיון
דיצא לו שם גניבה בעיר .ואיכא סהדי שאלו

הכלים והספרים שלו היו ,לא חיישינן דלמא
איהו זבנינהו :ישבע לוקח כמה נתן ויטול -
ויחזיר לו כליו .ולפני יאוש קמיירי:

)ד( זֶה ָּבא ְ ּבחָ ִביתוֹ ׁ ֶשל יַיִ ן וְ זֶה ָּבא ְ ּבכַ דּ וֹ ׁ ֶשל דְּ בַ ׁש ,נִ ְסדְּ קָ ה חָ ִבית ׁ ֶשל דְּ בַ ׁש,
וְ ׁ ָשפַ ְך זֶה אֶ ת יֵינוֹ וְ ִה ִּציל אֶ ת הַ דְּ בַ ׁש ְלתוֹ כוֹ  ,אֵ ין לוֹ אֶ ָּלא שְׂ כָ רוֹ  .וְ ִאם אָ ַמר,
אַ ִּציל אֶ ת ׁ ֶש ָּל ְך וְ אַ ּ ָתה נוֹ ֵתן ִלי דְּ ֵמי ׁ ֶש ִ ּלי ,חַ יָּב ִל ּ ֵתן לוֹ ָ ׁ .ש ַטף נָהָ ר חֲמוֹ רוֹ
אתיִ םִ ,ה ִּניחַ זֶה אֶ ת ׁ ֶשלּ וֹ  ,וְ ִה ִּציל
וַ חֲמוֹ ר חֲבֵ רוֹ ֶ ׁ ,שלּ וֹ יָפֶ ה ָמנֶה וְ ׁ ֶשל חֲבֵ רוֹ ָמ ַ
ְ
אֶ ת ׁ ֶשל חֲבֵ רוֹ  ,אֵ ין לוֹ אֶ ָּלא שְׂ כָ רוֹ  .וְ ִאם אָ ַמר לוֹ  ,אֲנִ י אַ ִּציל אֶ ת ׁ ֶש ָּלך וְ אַ ּ ָתה
נוֹ ֵתן ִלי אֶ ת ׁ ֶש ִ ּלי ,חַ יָּב ִל ּ ֵתן לוֹ :
רע"ב ) -ד( אין לו אלא שכרו  -שכר כלי
ושכר פעולה :שטף נהר חמורו  -צריכא
למיתני תרי בבי דמתניתין .דאי תנא רישא
הוה אמינא התם הוא דכי פריש יהיב ליה
דמי כולה משום דבידים קא פסיד ,ששפך את

יינו בידים בשבילו ,אבל סיפא דממילא,
אימא אין לו אלא שכרו ,ואי אשמועינן סיפא,
הכא הוא דבסתמא אין לו אלא שכרו משום
דממילא ,אבל התם דבידים ,אימא אפילו
בסתמא יהיב ליה דמי כולה .צריכא:

יקיןִ ,אם ַמ ּ ַכת ְמ ִדינָה ִהיא ,אוֹ ֵמר לוֹ הֲ ֵרי
ש ֶדה ֵמחֲבֵ רוֹ  ,וּנְ ָטלוּהָ ְמ ִס ִ
)ה( הַ גּ וֹ זֵל ָ ׂ
ָ
ש ֶדה אַ חֶ ֶרתְׁ .ש ָטפָ ּה נָהָ ר,
ׁ ֶש ָּל ְך ְלפָ נֶיך ,וְ ִאם ֵמח ֲַמת הַ ּ ַגזְ לָ ן ,חַ יָּב ְלהַ עֲ ִמיד לוֹ ָ ׂ
אוֹ ֵמר לוֹ  ,הֲ ֵרי ׁ ֶש ָּל ְך ְלפָ נ ָ
ֶיך:
רע"ב ) -ה( הגוזל שדה מחבירו ונטלוהו
מסיקין כו'  -השמיענו בהלכה זו כשתהיה
מכה טבעית כוללת או אינה כוללת ,כמו
ששטפה בנהר או נשקעה או ירדו עליה אבני

אלגביש שדינה דין מכת מדינה ,ולא יוכל
לומר לו הרעה הזו באה בעונותיך וכאילו
אתה הוא הסיבה כדי שיהא חייב לשלם ,אבל
יאמר לו הרי שלך לפניך:

ימ ּנ ּו ,אוֹ ׁ ֶש ִה ְפ ִקיד לוֹ בַ ִּי ּ ׁשוּב ,לֹא ַיחֲזִ יר לוֹ
)ו( הַ גּ וֹ זֵל אֶ ת חֲבֵ רוֹ  ,אוֹ ׁ ֶש ָּלוָ ה הֵ ֶ
בַ ּ ִמ ְד ָּברַ .על ְמנָת לָ צֵ את ַּב ּ ִמ ְד ָּברַ ,יחֲזִ יר לוֹ בַ ּ ִמ ְד ָּבר:
רע"ב ) -ו( על מנת לצאת במדבר  -לא
שיאמר לו בפירוש על מנת שתצא במדבר
ותפרעני ,דהא מלתא דפשיטא היא .אלא כגון
שאמר לו חבירו להוי האי פקדון גבך .דאנא

למדבר נפיקנא .ואמר ליה אידך ואנא נמי
למדבר בעינא למיפק ,והשתא אי בעי
לאהדורינהו במדבר מהדר להו:

)ז( הָ אוֹ ֵמר לַ חֲבֵ רוֹ ְּ ,גז ְַל ִּת ָ
יתנִ יִ ,ה ְפקַ ְד ּ ָת אֶ צְ ִלי ,וְ אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַע ִאם הֶ ֱחז ְַר ִּתי
יךִ ,ה ְלוִ ַ
לָ ְך ִאם לֹא הֶ ֱחז ְַר ִּתי לָ ְך ,חַ יָּב ְל ׁ ַש ֵּלם .אֲבָ ל ִאם אָ ַמר לוֹ  ,אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַע ִאם
ְּגז ְַל ִּת ָ
יתנִ יִ ,אם ִה ְפקַ ְד ּ ָת אֶ צְ ִליָ ּ ,פטוּר ִמ ְ ּל ׁ ַש ֵּלם:
יךִ ,אם ִה ְלוִ ַ

רע"ב ) -ז( האומר לחבירו גזלתיך וכו' -
וכגון שחבירו טוענו ברי גזלתני ,והוא אומר

אמת ,גזלתיך אבל איני יודע אם החזרתי לך,
חייב לשלם .אבל אם חבירו טוען שמא
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גזלתני או הלויתיך ,והוא אומר אמת גזלתיך
או הלויתני ואיני יודע אם החזרתי לך ,פטור
מדיני אדם .ואם בא לצאת ידי שמים ,ישלם
לו :איני יודע אם גזלתיך וכו' פטור מלשלם

 ומיהו ישבע שאינו יודע שחייב לו ,דלאעדיף שמא מברי ,דהא אי נמי הוה טעין ליה
אין לך בידי כלום ,הוה משבעינן ליה שבועת
היסת:

)ח( הַ גּ וֹ נֵב ָטלֶ ה ִמן הָ ֵע ֶדר וְ הֶ חֱזִ ירוֹ  ,וָ ֵמת אוֹ נִ גְ נַב ,חַ יָּב ְ ּבאַ ח ֲָריוּתוֹ  .לֹא י ְָדע ּו
ירתוֹ  ,ו ָּמנ ּו אֶ ת הַ ּצֹאן ו ְּׁשלֵ ָמה ִהיאָ ּ ,פטוּר:
ְב ָע ִלים לֹא ִבגְ נֵבָ תוֹ וְ לֹא בַ חֲזִ ָ
רע"ב ) -ח( חייב באחריותו  -דמכי גנבה
קם ליה ברשותיה ,והשבה דעבד לאו השבה
היא :ואם לא ידעו בו וכו'  -מתניתין הכי
מתרצא ,חייב באחריותו בין מנו בין לא מנו.
אימתי בזמן שלא ידעו בו הבעלים בגניבתו
ובחזרתו .אבל ידעו הבעלים בגנבתו ומנו את
הצאן והיא שלימה ,פטור מלשלם .והכי
פירושה ,מת או נגנב הטלה לאחר שהחזירו
הגנב ,חייב באחריותו ,בין שמנו הבעלים
הצאן והיא שלימה בין שלא מנו הצאן .אימתי

בזמן שלא ידעו הבעלים בגניבת הטלה ,שכל
צאן שהיא רגילה לצאת חוץ ,צריך ליזהר בה
ביותר ,וזו הואיל ולא ידעו הבעלים בגניבתה
ושהיתה למודה לצאת ולא נזהרו בה ,חייב
הגנב לשלם ,שבגרמתו נאבדה הצאן .אבל אם
ידעו הבעלים בגניבת הטלה ,ואח"כ מנו
הצאן ונמצאת שלימה שהוחזר הטלה הגנוב,
א"כ כבר ידעו שיש צאן אחת שלמודה לצאת
חוץ ,והיה להם להזהר בה ,ואם לא נזהרו
אינהו דאפסוד ,ופטור הגנב מלשלם:

)ט( אֵ ין לוֹ ְק ִחין ִמן הָ רוֹ ִעים צֶ ֶמר וְ חָ לָ ב וּגְ ָדיִ ים ,וְ לֹא ִמ ּ ׁשוֹ ְמ ֵרי פֵ רוֹ ת ֵעצִ ים
וּפֵ רוֹ ת .אֲבָ ל לוֹ ְק ִחין ִמן הַ ּנ ִָׁשים ְּכלֵ י )צֶ ֶמר ִ ּביהו ָּדה ,ו ְּכלֵ י( ִפ ְׁש ּ ָתן ַּב ּ ָג ִליל,
וַ עֲ גָ ִלים ַּב ּ ׁ ָשרוֹ ן .וְ כֻ ָּלן ׁ ֶשאָ ְמר ּו ְלהַ ְט ִמין ,אָ סוּר .וְ לוֹ ְק ִחין ּ ֵביצִ ים וְ ַת ְרנְגוֹ ִלים ִמ ָּכל
ָמקוֹ ם:
רע"ב ) -ט( אין לוקחין מן הרועים -
דאיכא למימר שמא גנבו מצאנו של בעל
הבית המסור להם :צמר ביהודה ופשתן
בגליל  -מלאכת הנשים היא ,והם עצמן

עושות ומוכרות .ולדעת בעליהן הוא :ועגלים
הרועים בשרון  -שם מקום שמגדלין בו
עגלים .ושלהן הן:

)י( מוֹ ִכין ׁ ֶשהַ כּ וֹ בֵ ס מוֹ צִ יא ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו ׁ ֶשלּ וֹ  .וְ ׁ ֶשהַ ּסוֹ ֵרק מוֹ צִ יא ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו ׁ ֶשל ַּב ַעל
ָתר ִמ ּ ֵכן ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו ׁ ֶשל ַּב ַעל
לשה חו ִּטין וְ הֵ ן ׁ ֶשלּ וֹ  .י ֵ
הַ ָּביִ ת .הַ כּ וֹ בֵ ס נוֹ טֵ ל ְׁש ׁ ָ
הַ ָּביִ תִ .אם הָ יָה הַ ּ ׁ ָשחוֹ ר ַעל ּ ַג ּ ֵבי הַ ָּלבָ ן ,נוֹ טֵ ל אֶ ת הַ כּ ֹל וְ הֵ ן ׁ ֶשלּ וֹ  .הַ חַ יָּט ׁ ֶש ּ ִׁשיֵּר
לש ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו ׁ ֶשל ַּב ַעל
לש ַעל ׁ ָש ׁ
ִמן הַ חוּט ְּכ ֵדי ִל ְת ּפוֹ ר בּ וֹ  ,ו ַּמ ְט ִלית ׁ ֶש ִהיא ׁ ָש ׁ
הַ ָּביִ תַ .מה ּ ׁ ֶשהֶ חָ ָר ׁש מוֹ צִ יא בַ ּ ַמעֲ צָ ד ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו ׁ ֶשלּ וֹ  ,וּבַ ּ ַכ ּ ִׁשילֶ ׁ ,של ַּב ַעל הַ ָּביִ ת.
שה אֵ צֶ ל ַּב ַעל הַ ַּביִ ת ,אַ ף הַ ְּנס ֶֹרת ׁ ֶשל ַּב ַעל הַ ָּביִ ת:
וְ ִאם הָ יָה עוֹ ֶ ׂ
רע"ב ) -י( מוכין שהכובס מוציא  -מלבן
הצמר מוציא מן הצמר דבר מועט ע"י
שטיפה :הרי אלו שלו  -שאין הבעל ]בית[
מקפיד .ואם הקפיד לא הוי קפידא :ושהסורק
מוציא  -הסורק את הצמר והמנפצו ,מה
שמוציא הוי דבר חשוב ורגילים להקפיד:
הכובס נוטל שלשה חוטים  -דרך בגדי צמר
להניח בסוף אריגתן ג' חוטין ממין אחר.
והכובס נוטלן ומשוה הבגד ומיפהו .ואם

חוטין שחורין הם ארוגים בבגד לבן ,רשאי
הכובס ליטול הכל ,לפי שהשחור בלבן מגנה
אותו ביותר :החייט ששייר מן החוט כדי
לתפור בו  -שהוא כמלוא אורך המחט:
ומטלית שהיא שלש על שלש  -גרסינן .חייט
שהשוה את תפירתו וקוצע ממנה מטלית
קטנה שלש אצבעות על שלש אצבעות ,חייב
להחזיר לבעל הבגד :מעצד  -כלי שמחליק
בו הנגר את פני הלוח .ושפאין שהוא מוציא
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דקין הן :כשיל  -קרדום .ומפיל שפאין גסין:
אצל בעל הבית  -כשכיר יום :אף הנסורת

גמרא

 דק דק היוצא מתחת המקדח שהם דקיםמאד .של בעל הבית:

– בבא קמא דף קי"ט ע"א

רב חסדא הוה ליה ההוא אריסא דהוה תקיל ויהיב תקיל ושקיל סלקיה
קרא אנפשיה וצפון לצדיק חיל חוטא כי מה תקות חנף כי יבצע כי ישל
אלוה נפשו רב הונא ורב חסדא חד אמר נפשו דנגזל וח"א נפשו של גזלן
מ"ד נפשו של נגזל דכתיב כן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח
מ"ד נפשו של גזלן דכתיב אל תגזול דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער
כי ה' יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש ואידך נמי הכתיב נפש בעליו
יקח מאי בעליו בעליו דהשתא ואידך נמי הכתיב וקבע את קובעיהם נפש
מה טעם קאמר מה טעם וקבע את קובעיהם משום דקבעי נפש אמר רבי
יוחנן כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה כאילו נוטל נשמתו ממנו שנאמר כן
ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח ואומר ואכל קצירך ולחמך בניך
ובנותיך ואומר מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם ואומר אל
שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים מאי ואומר וכ"ת נפש
דידיה אבל נפש בניו ובנותיו לא תא שמע בשר בניו ובנותיו וכ"ת הני
מילי היכא דלא יהיב דמי אבל היכא דיהיב דמי לא תא שמע מחמס בני
יהודה אשר שפכו דם נקי )בארצכם( ]בארצם[ וכ"ת ה"מ היכא דקעביד
בידים אבל גרמא לא תא שמע אל שאול ואל בית הדמים ]על[ אשר המית
את הגבעונים וכי היכן מצינו שהרג שאול את הגבעונים אלא מתוך שהרג
נוב עיר הכהנים שהיו מספיקין להן מים ומזון מעלה עליו הכתוב כאילו
הרגן:
רש"י על הגמרא
תקיל ויהיב  -לרב חסדא :תקיל ושקיל -
לנפשיה מדקדק בחלוקה ואינו מותר מחלקו
כלום לשון אחר מחצה היה נוטל ודרך שאר
האריסין ליטול שליש] :קרא אנפשיה[  -רב
חסדא צדיק והאריס חוטא ונצפן חילו לרב
חסדא דסלקו ונטל חלקו :כי ישל אלוה נפשו
 משליך הקב"ה נשמתו ומאבד ממנו נשמהאחת :אל תגזל דל כי דל הוא  -אע"פ שדל
הוא ואין לו מה לגוזלו :אל תדכא עני בשער
 -מעשר עני ולקט שכחה ופאה המתחלקין

בשעריך אל תדכאהו בם :וקבע את קובעיהם
נפש  -גוזל נפש גוזליהם :בעלים דהשתא -
גזלן שנעשה עכשיו בעלים לממון :ואכל
קצירך ולחמך  -ודומה לך כאוכל בניך
ובנותיך לפי שאין לך שוב במה לפרנסם:
מחמס בני יהודה  -מגזל שעשו מעלה אני
עליהם כאילו שפכו דם נקי :המית הגבעונים
 כדמפרש לקמיה שהמית כהני נוב שהיומספקים מים ומזון לגבעונים שהגבעונים היו
משמשין למזבח חוטבי עצים ושואבי מים
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ומעלה עליו כאילו המית הגבעוני' :אבל נפש
בניו ובנותיו לא  -הא מאת נפש בעליו יקח
לא נפקא לן אלא נפש הגוזל אבל בניו ובנותיו

זוהר

לא נענש גזלן אנפש בני הנגזל :דלא יהיב
דמי  -חמסן יהיב דמי וזה לא היה רוצה
למכור:

– וישב דף קצ"ט ע"א

ֲשר חָ לַ ם לָ הֶ ם וְ גו'ִ .ר ִ ּבי ִח ּיָיא ּ ָפ ַתח וְ א ֲַמר,
וַ ִּיזְ כּ וֹ ר יוֹ סֵ ף אֶ ת הַ חֲלוֹ מוֹ ת א ׁ ֶ
כד( ִ ּבנְ פוֹ ל אוֹ יִ ְב ָך אַ ל ִּתשְׂ ַמח ו ִּב ָּכ ְׁשלוֹ אַ ל ָיגֵל ִל ּ ֶב ָךָ ּ .תא ֲחזֵי ,קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִריךְ
ירא,
יה ְּת ִד ָ
יה ,ו ְּל ׁ ַש ּ ָמ ׁ ָשא קַ ּ ֵמ ּ
יה ְלבַ ר נ ָׁש ,דְּ יִ זְ ּ ֵכי ִליקָ ָרא ִדילֵ ּ
הוּא עֲ בַ ד לֵ ּ
ְ
יתא יְ ָמ ָמא וְ לֵ ילֵ יּ ְ .בגִ ין דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִריך הוּא ִא ְת ָר ֵעי ָּב ּה
ו ְּל ִא ְׁש ּ ַתדְּ לָ א ְ ּבאוֹ ַריְ ָ
יתא ּ ָת ִדיר:
ְ ּבאוֹ ַריְ ָ
ְ
יה ָּב ּה
יתא ,וְ אוֹ לֵ יף לֵ ּ
יה אוֹ ַריְ ָ
וְ כֵ יוָ ן דְּ בָ ָרא קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִריך הוּא ְלאָ ָדם ,יָהַ ב קַ ּ ֵמ ּ
הכינ ָּה וְ גַ ם חֲקָ ָר ּה.
ְל ִמנְ ַדע אָ ְרחָ הָ אְ .מנָלָ ן ,דִּ ְכ ִתיב) ,איוב כח( אָ ז ָראָ ּה וַ יְ סַ ּ ְפ ָר ּה ִ
ֹאמר לָ אָ ָדם הֵ ן יִ ְראַ ת יְ ָי ִהיא חָ ְכ ָמה וְ סוּר ֵמ ָרע ִ ּבינָהֵ ּ .כיוָ ן דְּ ִא ְס ּ ַת ּ ַכל
ו ְּלבָ ַתר ,וַ יּ ֶ
יה:
יה וְ ִא ְת ּ ַפס ְ ּבחוֹ בֵ ּ
אר ּ
ָּב ּה וְ לָ א נ ִָטיר לָ ּה ,עֲ בַ ר ַעל ּ ִפקּ ו ָּדא ְד ָמ ֵ
יתאִ ,א ְּתפָ ס ּו בָ ּהְׁ .שלמֹה ַמ ְל ָּכא
וְ כָ ל ִאינוּן דְּ ָע ְבר ּו ַעל ִמ ָּלה חָ ָדא ְדאוֹ ַריְ ָ
יה
יתא ,וְ גָ ִרים לֵ ּ
דְּ ִא ְתחַ ּ ַכם ַעל ָּכל ְ ּבנֵי ַע ְל ָמא ,עֲ בַ ר ַעל ִמ ָּלה חָ ָדא ְדאוֹ ַריְ ָ
יה ִמ ּנֵיה ,ו ְּל ִא ְת ּ ַפ ְ ּלגָ א ַמ ְלכו ָּתא ִמן ְ ּבנוֹ יַ .מאן דְּ אַ עֲ בַ ר ַעל
ְל ִא ְתעֲ בָ ָרא ַמ ְלכו ֵּת ּ
יתא ַעל אַ חַ ת ּ ַכ ּ ָמה וְ כַ ּ ָמה:
אוֹ ַריְ ָ
יה ,אַ ּ ַמאי ִּג ְל ּגֵל עֲ לַ יְ יה ּו ָּכל
יד ּ
יתא ,וַ אֲחוֹ י נ ְָפל ּו ִ ּב ֵ
וְ יוֹ סֵ ף דְּ הֲוָ ה י ַָדע אוֹ ַריְ ָ
יה אֲבוֹ י .אֶ ָּלא ,חַ ס וְ ׁ ָשלוֹ ם
יתא דְּ אוֹ ִליף לֵ ּ
ִּג ְלגּ וּלָ א ָדא .וְ הָ א ִאיה ּו י ַָדע אוֹ ַריְ ָ
דְּ יוֹ סֵ ף ִּג ְלגֵל עֲ לַ יְ יה ּו ִּג ְלגּ ו ִּלין ְלנ ְַק ָמא ִמ ּנַיְ יה ּו .אֶ ָּלא ָּכל דָּ א לָ א עֲ בַ ד ,אֶ ָּלא
יה הֲ וָ ה ְלגַ ּ ֵביה .וְ ִאיה ּו לָ א ׁ ָשבַ ק
יה ,דְּ ִתאו ְּב ּ ֵת ּ
יתאָ ה לַ אֲחוּהָ ִ ּבנְ י ִָמן ְלגַ ּ ֵב ּ
ְלאַ יְ ָ
לַ אֲחוֹ י ְל ִמנְ ּ ַפל ,דְּ הָ א ְּכ ִתיב ,וַ יְ צַ ו יוֹ סֵ ף וַ יְ ַמ ְ ּלא ּו אֶ ת ְּכלֵ יהֶ ם ָּבר וְ גו' ,וְ כָ ל דָּ א
ְ ּבגִ ין דְּ לָ א יִ נְ ּ ְפלוּן:
יש אֱמוּנוֹ ת ַרב ְ ּב ָרכוֹ ת ,דָּ א הוּא ַּבר
יה) ,משלי כח( ִא ׁ
ת ּו ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר ְק ָרא אֲבַ ְת ֵר ּ
ְ
יהְּ ,כגוֹ ן ִר ִ ּבי יֵיסָ א סָ בָ א .דְּ אַ ף ַעל ּ ַגב
ימנו ָּתא דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִריך הוּא ּ ֵב ּ
נ ָׁש דִּ ְמהֵ ְ
יה ַעד דְּ ׁ ָש ִאיל
יכלָ א ְדהַ הוּא יוֹ ָמא ְל ֵמיכַ ל ,לָ א הֲ וָ ה ַמ ְת ִקין לֵ ּ
יה ֵמ ְ
דְּ הֲ וָ ה לֵ ּ
ֵיה קַ ּ ֵמי ַמ ְל ָּכא,
יה וְ ׁ ָש ִאיל ְמזוֹ נ ּ
ישאְ .לבָ ַתר דְּ צַ ֵּלי צְ לוֹ ֵת ּ
ֵיה קַ ּ ֵמי ַמ ְל ָּכא קַ דִּ ׁ ָ
ְמזוֹ נ ּ
ְּכ ֵדין הֲ וָ ה ְמ ַת ִ ּקין .וְ הֲוָ ה אָ ַמר ּ ָת ִדיר ,לָ א נְ ַת ִ ּקיןַ ,עד דְּ יִ ּנ ְָתנוּן ִמ ּ ֵבי ַמ ְל ָּכא:
)משלי
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הלכה – הרמב"ם הלכות עבודה זרה פרק י"ב
)ז( דרך כהני עובדי כוכבים היה להשחית זקנם לפיכך אסרה תורה להשחית הזקן וחמש
פאות יש בו לחי העליון ולחי התחתון מימין וכן משמאל ושבולת הזקן ולוקה על כל
פאה ופאה ואם נטלן כולן כאחת לוקה חמש ואינו חייב עד שיגלחנו בתער שנאמר ולא
תשחית את פאת זקנך גילוח שיש בו השחתה לפיכך אם גלח זקנו במספריים פטור ואין
המתגלח לוקה עד שיסייע ואשה מותרת להשחית זקנה אם יש לה שיער בזקן ואם
השחיתה זקן האיש פטורה:
)ח( השפה מותר לגלחו בתער והוא השיער שעל גב השפה העליונה וכן השיער
המדולדל מן השפה התחתונה ואע"פ שהוא מותר לא נהגו ישראל להשחיתו אלא יגלח
קצתו עד שלא יעכב אכילה ושתייה:
)ט( העברת השיער משאר הגוף כגון בית השחי ובית הערוה אינו אסור מן התורה אלא
מדברי סופרים והמעבירו מכין אותו מכת מרדות במה דברים אמורים במקום שאין
מעבירין אותו אלא נשים כדי שלא יתקן עצמו תיקון נשים אבל במקום שמעבירין
השיער הנשים ואנשים אם העביר אין מכין אותו ומותר להעביר שיער שאר איברים
במספריים בכל מקום:
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