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חק לישראל – פרשת נח יום ד'
תורה -

בראשית פרק ז'

יש וְ ִא ְׁש ּתוֹ ו ִּמן הַ ְּבהֵ ָמה
)ב( ִמכּ ֹל הַ ְּבהֵ ָמה הַ ְּטהוֹ ָרה ִּת ַּקח ְל ָך ִׁש ְב ָעה ִׁש ְב ָעה ִא ׁ
יש וְ ִא ְׁש ּתוֹ ) :ב( ִמכּ ֹל הַ ְּבהֵ ָמה הַ ְּטהוֹ ָרה ִּת ַּקח ְל ָך ִׁש ְב ָעה
אֲ ׁ ֶשר לֹא ְטה ָֹרה ִהוא ְׁשנַיִ ם ִא ׁ
ירא
יש וְ ִא ְׁש ּתוֹ ) :ב( ִמכּ ֹל ְּב ִע ָ
יש וְ ִא ְׁש ּתוֹ ו ִּמן הַ ְּבהֵ ָמה ֲא ׁ ֶשר לֹא ְטה ָֹרה ִהוא ְׁשנַיִ ם ִא ׁ
ִׁש ְב ָעה ִא ׁ
יתהָ א ַד ְכיָא ִהיא ְּת ֵרין דְּ כַ ר וְ נ ְָק ָּבא:
ירא דִּ לָ א ִא ָ
ַד ְכיָא ִּת ּ ַסב לָ ְך ׁ ַש ְב ָעא ׁ ַש ְב ָעא ְדּ כַ ר וְ נ ְָק ָּבא ו ִּמן ְּב ִע ָ
)ג (

ַּגם ֵמעוֹ ף הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִׁש ְב ָעה ִׁש ְב ָעה זָכָ ר וּנְ קֵ בָ ה ְלחַ יּוֹ ת ז ֶַרע ַעל ּ ְפנֵי כָ ל הָ אָ ֶרץ:

)ג( ּ ַגם ֵמעוֹ ף הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִׁש ְב ָעה ִׁש ְב ָעה זָכָ ר וּנְ קֵ בָ ה ְלחַ יּוֹ ת ז ֶַרע ַעל ּ ְפנֵי כָ ל הָ אָ ֶרץ:

)ג( אַ ף ֵמעוֹ פָ א

ִד ְׁש ַמ ּיָא ׁ ַש ְב ָעא ׁ ַש ְב ָעא דְּ כַ ר וְ נ ְָק ָּבא ְלקַ ּי ָָמא ז ְַר ָעא ַעל אַ ּ ֵפי כָ ל אַ ְר ָעא:

)ד( ִּכי ְלי ִָמים עוֹ ד ִׁש ְב ָעה אָ נ ִֹכי ַמ ְמ ִטיר ַעל הָ אָ ֶרץ אַ ְר ָּב ִעים יוֹ ם וְ אַ ְר ָּב ִעים לָ יְ לָ ה
יתי ֵ
ֲשר ָעשִׂ ִ
יתי אֶ ת ָּכל הַ יְ קוּם א ׁ ֶ
ו ָּמ ִח ִ
מ ַעל ּ ְפנֵי הָ א ֲָד ָמה) :ד( ִּכי ְליָ ִמים עוֹ ד ִׁש ְב ָעה
יתי
יתי אֶ ת ָּכל הַ יְ קוּם אֲ ׁ ֶשר ָעשִׂ ִ
אָ נ ִֹכי ַמ ְמ ִטיר ַעל הָ אָ ֶרץ אַ ְר ָּב ִעים יוֹ ם וְ אַ ְר ָּב ִעים לָ יְ לָ ה ו ָּמ ִח ִ
אֲרי ִלזְ ַמן יוֹ ִמין עוֹ ד ׁ ַש ְב ָעא אֲ נָא ָמחֵ ת ִמ ְט ָרא ַעל אַ ְר ָעא אַ ְר ְּב ִעין יְ ָמ ִמין וְ אַ ְר ְּב ִעין
מ ַעל ּ ְפנֵי הָ אֲ ָד ָמה) :ד( ֵ
ֵ
לֵ ילָ וָ ן וְ אֶ ְמחֵ י יָת ָּכל יְ קו ָּמא ִדי ַע ְב ֵדת ֵמ ַעל אַ ּ ֵפי אַ ְר ָעא:

ֲשר צִ ָ ּוה ּו יְ הֹוָ ה:
ֲשר צִ ָ ּוה ּו יְ הֹוָ ה) :ה( וַ י ַַּעשׂ נֹחַ ְּככֹל א ׁ ֶ
)ה( וַ יּ ַַעשׂ נֹחַ ְּככֹל א ׁ ֶ

)ה( וַ עֲ בַ ד נֹחַ ְּככֹל

יה יְ ָי:
דִּ י פַ ְ ּק ֵד ּ

שנָה וְ הַ ּ ַמבּ וּל הָ יָה ַמיִ ם ַעל הָ אָ ֶרץ) :ו( וְ נֹחַ ּ ֶבן ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת
)ו( וְ נֹחַ ּ ֶבן ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת ׁ ָ
שנָה וְ הַ ּ ַמבּ וּל הָ ָיה ַמיִ ם ַעל הָ אָ ֶרץ) :ו( וְ נֹחַ ַּבר ִׁש ְּת ְמאָ ה ְׁשנִ ין וְ טוֹ פָ נָא הֲ וָ ה ַמ ּיָא ַעל אַ ְר ָעא:
ָׁ
תבָ ה ִמ ּ ְפנֵי ֵמי הַ ּ ַמבּ וּל) :ז( וַ ָּיבֹא
)ז( וַ ָיּבֹא נֹחַ וּבָ נָיו וְ ִא ְׁש ּתוֹ וּנְ ׁ ֵשי בָ נָיו ִא ּתוֹ אֶ ל הַ ּ ֵ
יה וּנְ ׁ ֵשי
מי הַ ּ ַמבּ וּל) :ז( וְ ָעאל נֹחַ ו ְּבנוֹ ִהי וְ ִא ְּת ֵת ּ
נֹחַ וּבָ נָיו וְ ִא ְׁש ּתוֹ וּנְ ׁ ֵשי בָ נָיו ִא ּתוֹ אֶ ל הַ ּ ֵתבָ ה ִמ ּ ְפנֵי ֵ
קֳדם ֵמי טוֹ פָ נָא:
יה ְל ֵתבוֹ ָתא ִמן ָ
ְבנוֹ ִהי ִע ּ ֵמ ּ

רש"י
)ב( הטהורה  -העתידה להיות טהורה
לישראל למדנו שלמד נח תורה )עירובין יח(:
שבעה שבעה  -כדי שיקריב מהם קרבן
בצאתו:
)ג( גם מעוף השמים וגו'  -בטהורים הכתוב
מדבר ולמד סתום מן המפורש:
)ד( כי לימים עוד שבעה ) -סנהדרין קח(
אלו ז' ימי אבלו של מתושלח הצדיק שחס
הקב"ה על כבודו ועכב את הפורענות צא
וחשוב שנותיו של מתושלח ותמצא שהם כלים

נביא

בשנת ת"ר שנה לחיי נח :כי לימים עוד -
מהו עוד זמן אחר זמן זה נוסף על ק"כ שנה:
ארבעים יום  -כנגד יצירת הולד שקלקלו
להטריח ליוצרם לצור צורת ממזרים:
)ה( ויעש נח  -זה ביאתו לתיבה:
)ז( נח ובניו  -האנשים לבד והנשים לבד לפי
שנאסרו בתשמיש המטה מפני שהעולם שרוי
בצער :מפני מי המבול  -אף נח מקטני
אמנה היה מאמין ואינו מאמין שיבא המבול
ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים:

– ישעיה פרק נד' א'-ו'

הֲלי לֹא חָ לָ ה ִּכי ַר ִּבים ְּבנֵי ׁשוֹ ֵמ ָמה ִמ ְּבנֵי
)א( ָר ִּני עֲ קָ ָרה לֹא יָלָ ָדה ּ ִפצְ ִחי ִר ּנָה וְ צַ ִ
מר יְ הֹוָ ה) :א( שבחי ירושלם דהות כאתא עקרה דלא ילידת בועי תושבחתא ודוצי דהות
ְבעוּלָ ה אָ ַ
כאתא דלא עדיאת ארי סגיאין יהון בני ירושלם צדיתא מבני כרכא יתיבתא אמר יי:
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חק לישראל – פרשת נח יום ד'
ית ַריִ ְך
יכי ֵמ ָ
יריעוֹ ת ִמ ְׁש ְּכנוֹ ַתיִ ְך י ַּט ּו אַ ל ּ ַת ְחשׂ ִכי הַ א ֲִר ִ
יבי ְמקוֹ ם אָ הֳ לֵ ְך וִ ִ
)ב( הַ ְר ִח ִ
ֵקי) :ב( אפתי אתר בית מישרך ומקרוי ארעיך יתבי לא תמנעין אסגא עם משריתיך
יתד ַֹתיִ ְך חַ זּ ִ
וִ ֵ
ושלטוניך תקיפי:

יר ׁש וְ ָע ִרים נְ ׁ ַש ּמוֹ ת יוֹ ִׁשיב ּו:
ִּכי י ִָמין וּשְׂ מֹאול ִּת ְפרֹצִ י וְ ז ְַר ֵע ְך גּ וֹ יִ ם יִ ָ

)ג (
לדרומא ולצפונא תתקפין ובנך עממין יירתון וקרוין דצדין ייתבון:

)ג( ארי

ֹשת עֲ לו ַּמיִ ְך
ירי ִּכי ב ׁ ֶ
)ד( אַ ל ִּת ְיר ִאי ִּכי לֹא ֵתבוֹ ִׁשי וְ אַ ל ִּת ָּכ ְל ִמי ִּכי לֹא ַתחְ ּ ִפ ִ
ִּת ְׁש ָּכ ִחי וְ חֶ ְר ּ ַפת אַ ְל ְמנו ַּתיִ ְך לֹא ִ
תזְ ְּכ ִרי עוֹ ד) :ד( לא תדחלין ארי לא תבהתין ולא תתכנעין
ארי לא תתכלמין ארי בהתת עולמותיך תתנשין וחיסודי ארמלותיך לא תדכרין עוד:

ֹשיִ ְך יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת ְׁשמוֹ וְ גֹאֲלֵ ְך ְקדוֹ ׁש יִ שְׂ ָראֵ ל ֱאלֹהֵ י כָ ל הָ אָ ֶרץ
)ה( ִּכי בֹעֲ לַ יִ ְך ע ַ ׂ
ק ֵרא) :ה( ארי מריך דעבדיך יי צבאות שמה ופרקיך קדישא דישראל אלה כל ארעא יתקרי:
יִ ָּ
ְ
)ו( ִּכי ְכ ִא ּ ׁ ָשה עֲ זוּבָ ה וַ עֲ צ ּובַ ת רוּחַ ְק ָראָ ך יְ הֹוָ ה וְ אֵ ׁ ֶשת נְ עו ִּרים ִּכי ִת ּ ָמאֵ ס אָ ַמר
ְ
אֱ לֹהָ יִ ך) :ו( ארי כאתא שביקא ועיקת רוח ערעך שכנתא דיי וכאתת עולמין דאתרחקת אמר אלהיך:
רש"י
)א( רני עקרה  -ירושלים אשר היתה כלא
ילדה .לא חלה  -לשון לידה הוא שהיולדת
על ידי חיל וחבלי' יולדת .מבני בעולה  -בת
אדום:
)ב( יטו  -למרחוק .מיתריך  -הם חבלים
דקים התלוים בשולי אהלים וקושרי' ביתדות

כתובים

שקורין קביל"ס בלע"ז ותוקעין בארץ:
)ג( תפרוצי  -תגברו:
)ד( עלומיך  -נעוריך:
)ו( כי תמאס  -כשתמאס פעמים שכועס
עליה מעט:

 -משלי פרק ב' ט'-יד'

יש ִרים ָּכל ַמ ְע ַּגל טוֹ ב:
אָ ז ּ ָת ִבין צֶ ֶדק ו ִּמ ְׁש ּ ָפט ו ֵּמ ׁ ָ

)ט (
ותריצותא דכל שבלי שפירי:

ִּכי ָתבוֹ א חָ ְכ ָמה בְ ִל ּ ֶב ָך וְ ַד ַעת ְלנ ְַפ ְׁש ָך יִ נְ ָעם:

) י(
לנפשך יבסם:

)יא( ְמזִ ּ ָמה ִּת ְׁשמֹר ָעלֶ ָ
יך ְּתב ּונָה ִתנְ צְ ֶר ָּכה:
יש ְמ ַד ֵּבר ּ ַת ְה ּ ֻפכוֹ ת:
יל ָך ִמדֶּ ֶר ְך ָרע ֵמ ִא ׁ
)יב( ְלהַ ִּצ ְ

)ט( הידין תתבין צדקתא ודינא

)י( ארי תעול חכמתא ללבך וידיעתא

)יא( תרעיתא תנטור עלך ביונתא תנצרך:
)יב( די תתפצי מן ארחא בישא ומן גברא

דממלל מפרכיתא:

ֹש ְך:
ֹשר לָ לֶ כֶ ת ְּב ַד ְרכֵ י ח ׁ ֶ
)יג( הַ עֹזְ ִבים אָ ְרחוֹ ת י ׁ ֶ

)יג( דשבקין ארחתא תריצתא ואזלין בארחתא

דחשוכא:

הַ ּ ְשׂ ֵמ ִחים לַ עֲ שׂ וֹ ת ָרע יָגִ יל ּו ְּב ַת ְה ּ ֻפכוֹ ת ָרע:

)יד(
דבישתא:

)יד( דחדין למעבד ביש ודיצין בהופכא

רש"י
)יא( מזמה תשמור עליך  -התורה תשמור
עליך:

)יב( מאיש מדבר תהפוכות  -הם האפקורסין
שמטעין את ישראל מאמונ' ומהפכין את
התורה לרעה:
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חק לישראל – פרשת נח יום ד'
משנה

– בבא קמא פרק ב'

)א( ּ ֵכיצַ ד הָ ֶרגֶל מו ֶּע ֶדתְ .ל ׁ ַש ּ ֵבר ְּב ֶד ֶר ְך ִהלּ וּכָ ּה .הַ ְּבהֵ ָמה מו ֶּע ֶדת ְלהַ ֵּל ְך ְּכ ַד ְר ָּכ ּה
ו ְּל ׁ ַש ּ ֵבר .הָ יְ ָתה ְמבַ ֶעטֶ ת ,אוֹ ׁ ֶשהָ י ּו צְ רוֹ רוֹ ת ְמנ ְַּתזִ ין ִמ ּ ַתחַ ת ַרגְ לֶ יהָ וְ ִׁש ְּב ָרה אֶ ת
הַ ּ ֵכ ִליםְ ,מ ׁ ַש ֵּלם חֲצִ י ֶנזֶק .דָּ ְרסָ ה ַעל הַ ְּכ ִלי ו ְּׁשבָ ַר ּת ּו ,וְ נָפַ ל ַעל ְּכ ִלי ו ְּׁשבָ רוֹ ַ ,על
אשוֹ ן ְמ ׁ ַש ֵּלם ֶנזֶק ׁ ָשלֵ ם ,וְ ַעל הָ אַ חֲרוֹ ן ְמ ׁ ַש ֵּלם חֲצִ י ֶנזֶק .הַ ּ ַת ְרנְ גוֹ ִלים מו ָּע ִדין
הָ ִר ׁ
ְלהַ ֵּל ְך ְּכ ַד ְר ָּכן ו ְּל ׁ ַש ּ ֵבר .הָ יָה ְד ִליל )נ"א ְד ִלי( קָ ׁש ּור ְּב ַרגְ לָ יו ,אוֹ ׁ ֶשהָ יָה ְמהַ דֵּ ס
ו ְּמ ׁ ַש ֵּבר אֶ ת הַ ּ ֵכ ִליםְ ,מ ׁ ַש ֵּלם חֲצִ י ֶנזֶק:
רע"ב ) -א( כיצד הרגל מועדת  -כלומר,
באיזה דבר הרגל מועדת .ומשני ,לשבר בדרך
הילוכה .בכך היא מועדת שמשברת כלים דרך
הלוכה :הבהמה מועדת  -רישא תנא אבות,
רגל ממש ,שדרסה ברגליה .וסיפא תנא
תולדות ,שבהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר
בגופה ובשערה ובשליף שעליה דרך הלוכה:
היתה מבעטת  -שינוי הוא זה ,ותולדה
דקרן ,הלכך חצי נזק ותו לא :או שהיו צרורות
מנתזין  -אע"ג דלאו שינוי הוא אלא אורחיה
הוא ,אע"פ כן חצי נזק ותו לא ,דהלכתא
גמירא לה .וברשות הניזק קאמר ,דברה"ר

פטור ,דצרורות תולדה דרגל נינהו לפטרם
ברה"ר :ונפל על כלי  -אחר .ראשון נזקי רגל
הן ומשלמת נזק שלם .והאחרון על ידי
צרורות נשבר ,הלכך חצי נזק :דליל קשור
ברגלו  -כל דבר הנקשר ברגל התרנגולת
קרוי דליל .ואית דגרסי דלי :מהדס  -מרקד.
ואית דמפרשי ,חופר ברגליו בארץ ,כדרך
התרנגולים :משלם חצי נזק  -דדליל היינו
צרורות ,דבאותו דליל אדיינהו לצרורות על
הכלים .והידוס נמי כגון שהתיז ואותן צרורות
שברו הכלים:

)ב( ּ ֵכיצַ ד הַ ּ ׁ ֵשן מו ֶּע ֶדת .לֶ ֱאכֹל אֶ ת הָ ָראוּי לָ ּה .הַ ְּבהֵ ָמה מו ֶּע ֶדת לֶ ֱאכֹל ּ ֵפרוֹ ת
ירקוֹ ת .אָ ְכלָ ה ְכסוּת אוֹ כֵ ִליםְ ,מ ׁ ַש ֵּלם חֲצִ י ֶנזֶקַּ .ב ּ ֶמה ְדבָ ִרים אֲמו ִּרים.
וִ ָ
ִּב ְר ׁשוּת הַ ִּנזָּק ,אֲבָ ל ִּב ְר ׁשוּת הָ ַר ִּביםָ ּ ,פטוּרִ .אם נֶהֱ נֵיתְ ] ,מ ׁ ַש ֵּלם[ ַמה ּ ׁ ֶש ּ ֶנ ֱהנֵית.
ּ ֵכיצַ ד ] ְמ ׁ ַש ֵּלם[ ַמה ּ ׁ ֶש ּנֶהֱ נֵית .אָ ְכלָ ה ִמ ּתוֹ ְך הָ ְרחָ בָ הְ ,מ ׁ ַש ֵּלם ַמה ּ ׁ ֶש ּ ֶנ ֱהנֵיתִ .מ ִּצדֵּ י
הָ ְרחָ בָ הְ ,מ ׁ ַש ֵּלם ַמה ּ ׁ ֶש ִה ִּזיקָ הִ .מ ּ ֶפ ַתח הַ חֲנוּתְ ,מ ׁ ַש ֵּלם ַמה ּ ׁ ֶש ּ ֶנ ֱהנֵיתִ .מ ּתוֹ ְך
הַ חֲנוּתְ ,מ ׁ ַש ֵּלם ַמה ּ ׁ ֶש ִה ִּזיקָ ה:
רע"ב ) -ב( כיצד השן מועדת  -באיזה דבר
היא מועדת .ומשני ,לאכול את הראוי לה:
משלם חצי נזק  -דמשונה הוא :בד"א וכו' -
אאכלה פירות או ירקות קאי ,דברה"ר פטור
דבעינן וביער בשדה אחר .אבל אכלה כסות
וכלים אפילו ברה"ר חייב חצי נזק ,דעבדי
אנשי דמנחי כסות וכלים ברה"ר לפי שעה,
והוי קרן ברה"ר וחייב :משלם מה שנהנית -
לאו תשלומין מעלייתא ,אלא אם אכלה דבר
שדמיו יקרים רואים אותו כאילו הן שעורים,

ואינו משלם אלא דמי שעורים בזול ,שהוא
שליש פחות ממה שהם נמכרים בשוק .ואם
אכלה דבר שדמיו פחותים מן השעורים,
משלם דמי אותו דבר שאכלה בזול .ואם
אכלה דבר שהזיק לה ,כגון שאכלה חטים,
הואיל ולא נהנית פטור :מצדי הרחבה משלם
מה שהזיקה  -אם הלכה ועמדה בצדי
הרחבה במקום שאין דרך שוורים ללכת שם,
לאו כרה"ר דמי ,ומשלמת מה שהזיקה:

ֹאש הַ ַּגג וְ ִׁש ְּבר ּו אֶ ת הַ ּ ֵכ ִליםְ ,מ ׁ ַש ֵּלם ֶנזֶק ׁ ָשלֵ ם,
)ג( הַ ּ ֶכלֶ ב וְ הַ ְּג ִדי ׁ ֶש ָּק ְפצ ּו ֵמר ׁ
ְ
יש ,אָ כַ ל הַ ח ֲָר ָרה וְ ִה ְד ִליק
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהֵ ן מו ָּע ִדין .הַ ּ ֶכלֶ ב ׁ ֶש ּנ ַָטל ח ֲָר ָרה וְ הָ לַ ך לַ ָּג ִד ׁ
יש ְמ ׁ ַש ֵּלם חֲצִ י ֶנזֶק:
ישַ ,על הַ ח ֲָר ָרה ְמ ׁ ַש ֵּלם ֶנזֶק ׁ ָשלֵ ם ,וְ ַעל הַ ָּג ִד ׁ
הַ ָּג ִד ׁ
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רע"ב ) -ג( מפני שהן מועדין  -לקפוץ.
וברשות הניזק קאמר ,דתולדה דרגל היא:
חררה  -עוגה שנאפית על גבי גחלים :על
החררה משלם נזק שלם  -דהוי שן ברשות

הניזק :ועל הגדיש משלם חצי נזק  -דהוי
כמו צרורות ,דהלכתא גמירי לה שמשלם חצי
נזק:

לשה י ִָמים.
)ד( אֵ יזֶה הוּא ָתם ,וְ אֵ יזֶה הוּא מו ָּעד .מו ָּעד ,כּ ֹל ׁ ֶשהֵ ִעיד ּו בוֹ ְׁש ׁ ָ
לשה י ִָמים ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי יְ הו ָּדהַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ,מו ָּעד,
וְ ָתםִ ,מ ּ ׁ ֶש ַיּחֲזוֹ ר בּ וֹ ְׁש ׁ ָ
לש ּ ְפ ָע ִמים .וְ ָתם ,כּ ֹל ׁ ֶש ְּיה ּו הַ ִּתינוֹ קוֹ ת ְמ ַמ ְׁש ְמ ִׁשין בּ וֹ וְ אֵ ינוֹ
ׁ ֶשהֵ ִעיד ּו בוֹ ׁ ָש ׁ
נוֹ גֵחַ :
רע"ב ) -ד( משיחזור בו שלשה ימים -
שרואה שוורים ואינו נוגח ,חוזר לתמותו:
שלשה פעמים  -ואפילו ביום אחד .ואין
הלכה כרבי ]מאיר[ .דלא הוי מועד עד

שיעידו בו שלשה ימים :ממשמשים בו -
מושכים אותו ומשחקים בו ואינו נוגח .ובהא
הלכה ]כר"מ[ שאין שור מועד חוזר לתמותו
עד שיהו תינוקות משחקים בו:

רע"ב ) -ה( נגח נגף וכו'  -כולן תולדות
קרן הן :דיו לבא מן הדין להיות כנדון  -קרן
ברשות הניזק שאתה מביא מדין קרן ברה"ר.
דקאמרת קרן שהחמיר עליה ברה"ר אינו דין
שנחמיר עליה ברשות הניזק .דיו להיות כנדון,
כקרן ברה"ר ,ולא יהיה חייב ברשות הניזק
אלא חצי נזק כמו שהוא חייב ברה"ר :אני לא
אדון קרן מקרן  -כדאמרן לעיל ,אלא קרן
מרגל .מקום שהחמיר עליו בשן ורגל אינו דין
שנחמיר בקרן :דיו לבא מן הדין  -דסוף סוף
אי לאו קרן ברשות הרבים לא משכחת צד קל
וחומר .ורבי טרפון אע"ג דבעלמא אית ליה
דיו ,דמדאורייתא הוא ,דכתיב )במדבר יב(
הלא תכלם שבעת ימים ,קל וחומר לשכינה
י"ד יום ,אלא דיו לבא מן הדין להיות כנדון,

הלכך תסגר שבעת ימים ותו לא .מ"מ הכא
לית ליה דיו ,דסבירא ליה לר' טרפון דכי
אמרינן דיו היכא דלא מפריך קל וחומר ,כגון
התם דשבעת ימים דשכינה לא כתיבי ,אתא
קל וחומר אייתי ארביסר ,אתא דיו אפיק
שבעה ,ואוקי שבעה ,אשתכח דאהני קל
וחומר להני שבעה דאוקימנא ולא אפריך
לגמרי .אבל הכא חצי נזק כתיב בין ברה"ר
בין בחצר הניזק ,ואתא קל וחומר ואייתי חצי
נזק אחרינא ונעשה נזק שלם ,אי דרשת דיו
ותוקמיה אחצי נזק כדמעיקרא ,אפריך ליה
קל וחומר ולא אהני ולא מידי .ורבנן סברי
דאפילו היכא דמפריך קל וחומר אמרינן דיו.
והלכה כחכמים:

ָש ְךָ ,רבַ ץָּ ,ב ַעטִּ ,ב ְר ׁשוּת
)ה( ׁשוֹ ר הַ ּ ַמ ִּזיק ִּב ְר ׁשוּת הַ ִּנזָּק ּ ֵכיצַ ד ,נָגַ ח ,נָגַ ף ,נ ׁ ַ
הָ ַר ִּביםְ ,מ ׁ ַש ֵּלם חֲצִ י ֶנזֶק .בִ ְר ׁשוּת הַ ִּנזָּקַ ,ר ִּבי ַט ְרפוֹ ן אוֹ מֵ ר ֶנזֶק ׁ ָשלֵ ם ,וַ חֲכָ ִמים
אוֹ ְמ ִרים חֲצִ י ֶנזֶק .אָ ַמר לָ הֶ ם ַר ִּבי טַ ְרפוֹ ן ,ו ַּמה ְּב ָמקוֹ ם ׁ ֶשהֵ קֵ ל ַעל הַ ּ ׁ ֵשן וְ ַעל
הָ ֶרגֶל ִּב ְר ׁשוּת הָ ַר ִּביםֶ ׁ ,שהוּא פָ טוּר ,הֶ ְח ִמיר עֲ לֵ יהֶ ם ִּב ְר ׁשוּת הַ ִּנזָּק ְל ׁ ַש ֵּלם ֶנזֶק
ׁ ָשלֵ םָ .מקוֹ ם ׁ ֶשהֶ ְח ִמיר ַעל הַ ּ ֶק ֶרן ִּב ְר ׁשוּת הָ ַר ִּבים ְל ׁ ַש ֵּלם חֲצִ י ֶנזֶק ,אֵ ינוֹ ִדין
ׁ ֶש ּנ ְַח ִמיר ָעלֶ יהָ ִּב ְר ׁשוּת הַ ִּנזָּק ְל ׁ ַש ֵּלם ֶנזֶק ׁ ָשלֵ ם .אָ ְמר ּו לוֹ  ,דַּ יּוֹ לַ ָּבא ִמן הַ דִּ ין
ִל ְהיוֹ ת ַּכ ִּנדּ וֹ ןַ .מה ִּב ְר ׁשוּת הָ ַר ִּבים חֲצִ י ֶנזֶק ,אַ ף ִּב ְר ׁשוּת הַ ִּנזָּק חֲצִ י ֶנזֶק .אָ ַמר
לָ הֶ ם ,אֲנִ י לֹא אָ דוּן קֶ ֶרן ִמ ֶּק ֶרן ,אֲ נִ י אָ דוּן קֶ ֶרן ֵמ ֶרגֶל .ו ַּמה ְּב ָמקוֹ ם ׁ ֶשהֵ קֵ ל ַעל
הַ ּ ׁ ֵשן וְ ַעל הָ ֶרגֶ ל ִּב ְר ׁשוּת הָ ַר ִּבים ,הֶ ְח ִמיר ַּב ּ ֶק ֶרןָ .מקוֹ ם ׁ ֶשהֶ ְח ִמיר ַעל הַ ּ ׁ ֵשן וְ ַעל
הָ ֶרגֶל ִּב ְר ׁשוּת הַ ִּנזָּק ,אֵ ינוֹ ִדין ׁ ֶש ּנ ְַח ִמיר ַּב ּ ֶק ֶרן .אָ ְמר ּו לוֹ  ,דַּ יּוֹ לַ ָּבא ִמן הַ דִּ ין
ִל ְהיוֹ ת ַּכ ִּנדּ וֹ ןַ .מה ִּב ְר ׁשוּת הָ ַר ִּבים חֲצִ י ֶנזֶק ,אַ ף ִּב ְר ׁשוּת הַ ִּנזָּק חֲצִ י ֶנזֶק:
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ָשןִ .ס ּ ָמא אֶ ת ֵעין
)ו( אָ ָדם מו ָּעד ְלעוֹ לָ םֵ ּ ,בין ׁשוֹ גֵ גֵּ ,בין ֵמזִ ידֵ ּ ,בין ֵערֵ ּ ,בין י ׁ ֵ
חֲבֵ רוֹ וְ ִׁש ַּבר אֶ ת הַ ּ ֵכ ִליםְ ,מ ׁ ַש ֵּלם ֶנזֶק ׁ ָשלֵ ם:
רע"ב ) -ו( בין ער בין ישן  -אם היה ישן
ובא אחר וישן בצדו ,והזיק שני לראשון ,חייב.
ואם הזיק ראשון לשני ,פטור .ואם שכבו יחד,
כל אחד מהם שהזיק את חברו חייב .לפי

גמרא

ששניהם מועדים זה לזה :סימא את עין
חברו  -אפילו בשוגג חייב בנזק .אבל לא
בארבעה דברים ,דלא מחייב בארבעה דברים
אלא מזיד ,או קרוב למזיד:

– בבא קמא דף יז' ע"ב

תנו רבנן תרנגולין שהיו מפריחין ממקום למקום ושברו כלים בכנפיהן
משלם נזק שלם ברוח שבכנפיהן משלמין חצי נזק סומכוס אומר נזק שלם
תניא אידך תרנגולין שהיו מהדסין על גבי עיסה ועל גבי פירות וטינפו או
ניקרו משלם נזק שלם העלו עפר או צרורות משלמין חצי נזק סומכוס
אומר נזק שלם תניא אידך תרנגול שהיה מפריח ממקום למקום ויצתה רוח
מתחת כנפיו ושיברה את הכלים משלם חצי נזק.
תניא כותיה דרבא בהמה מועדת לשבר בדרך הלוכה כיצד בהמה שנכנסה
לחצר הניזק והזיקה בגופה דרך הלוכה ובשערה דרך הלוכה באוכף שעליה
ובשליף שעליה ובפרומביא שבפיה ובזוג שבצוארה וחמור במשאו ועגלה
מושכת בקרון משלם נזק שלם:
רש"י על הגמרא
בכנפיהם  -שנגעו בכנפיהם בכלי :רוח
שבכנפיהם  -היינו צרורות דכחו הוא:
מהדסין  -מרקדין :ונקרו  -בחרטום שלהם

זוהר

שקורין בי"ק :העלו עפר  -מן הארץ לעיסה:
בפרומביא  -רסן :זוג  -אישקליטא:

– נח דף סח' ע"א

אָ ַמר ַר ִּבי יְ הו ָּדה אַ ף ַעל ַּגב דְּ ז ַָּכאָ ה הֲ וָ ה נֹחַ לָ או ִאיה ּו ְּכ ַדאי )בגין( דְּ קו ְּד ׁ ָשא
ְּב ִר ְ
ֵיה:
יך הוּא יָגִ ין ַעל ָע ְל ָמא ְּבגִ ינ ּ
יה אֶ ָּלא ִּבזְ כוּת אֲבָ הָ ן קַ ְד ָמאֵ י .אֲבָ ל נֹחַ
משה לָ א ּ ָתלָ ה ִמ ָּלה ִּבזְ כו ֵּת ּ
ֶׁ
ּ ָתא ֲחזֵי,
משה .אָ ַמר ַר ִּבי יִ צְ חָ ק וְ ִעם ָּכל דָּ א ּ ֵכיוָ ן
לָ א הֲ וָ ה לֵ יהּ ְּב ַמאן דְּ יִ ְתלֵ י ִּבזְ כו ָּתא ְּכ ׁ ֶ
ְ
יה קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה ְל ִמ ְב ֵעי
יתי ִא ּ ָתך הֲוָ ה לֵ ּ
יך הוּא וַ הֲ ִקמ ִֹתי אֶ ת ְּב ִר ִ
דְּ אָ ַמר לֵ ּ
יה ִמן קַ ְד ַמת דְּ נָא דִּ ְל ָמא
ֲמי עֲ לַ יְ יה ּו .וְ קָ ְר ָּבנָא דְּ אַ ְק ִריב ְלבָ ַתר ,דְּ י ְַק ִריב לֵ ּ
ַרח ֵ
ְ
יִ ּ ׁ ָשכֵ ך רוּגְ זָא ֵמ ָע ְל ָמא:
יה ְל ֶמ ְע ַּבד דְּ הָ א חַ יָּיבֵ י ָע ְל ָמא הֲו ּו ַמ ְר ִּגיזִ ין קַ ּ ֵמי
אָ ַמר ַר ִּבי יְ הו ָּדה ַמאי הֲ וָ ה לֵ ּ
קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא וְ ִאיה ּו י ְַק ִריב קָ ְר ָּבנָא .אֶ ָּלא וַ דַּ אי נֹחַ דָּ ִחיל ַעל ַּג ְר ֵמיהּ הֲוָ ה,
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חק לישראל – פרשת נח יום ד'
ישא ָּכל
יה מוֹ ָתא ְּבגוֹ חַ ּיָיבֵ י ָע ְל ָמא דְּ הֲ וָ ה חָ ֵמי עוֹ בָ ֵדיהוֹ ן ִּב ׁ ָ
ְּבגִ ין דְּ לָ א יֶעֱ ַרע ּ ֵב ּ
יך ַמ ְרגְ זָן קַ ּ ֵמי קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יוֹ ָמא ,וְ הֵ ְ
יך הוּא ָּכל יוֹ ָמא:
ַר ִּבי )אלעזר פתח( יִ צְ חָ ק אָ ַמר ָּכל זִ ְמנָא דְּ חַ יָּיבֵ י ָע ְל ָמא אַ ְס ִּגיא ּו ,ז ַָּכאָ ה
יתא .דִּ ְכ ִתיב) ,יחזקאל ט( ו ִּמ ּ ִמ ְקדָּ ִׁשי ּ ָתחֵ לּ ּו.
דְּ ִא ְׁש ְּתכַ ח ּ ֵבינַיְ יה ּו הוּא ִא ְת ּ ַפס ְּבקַ ְד ִמ ָ
יך ׁ ֵשזִ יב לֵ יהּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
וְ ָתנִ ינָן אַ ל ִּת ְק ֵרי ִמ ּ ִמ ְקדָּ ִׁשי אֶ ָּלא ִמ ּ ְמקו ָּד ִׁשי .וְ נֹחַ הֵ ְ
ֵיה ּתוֹ לָ ִדין ְּב ָע ְל ָמא דְּ הֲוָ ה
הוּא ּ ֵבין ָּכל ִאנּ וּן חַ יָּיבַ יָא .אֶ ָּלא ְּבגִ ין דְּ יִ ְפקוּן ִמ ּנ ּ
צַ דִּ יק ְּכ ְדקָ א יְ אוּת:
יה ְק ָרא
ֵיה ,וְ ִקיֵּים ְּבנַפְ ׁ ֵש ּ
וְ ת ּו דְּ ִאיה ּו אַ ְת ֵרי ְּבה ּו ָּכל יוֹ ָמא וְ יוֹ ָמא וְ לָ א קַ ִּביל ּו ִמ ּנ ּ
ָ
דִּ ְכ ִתיב) ,יחזקאל ג( וְ אַ ּ ָתה ִּכי ִהזְ הַ ְר ּ ָת ָר ׁ ָשע וְ גו' .ו ְּכ ִתיב וְ אַ ּ ָתה אֶ ת נַפְ ְׁשך ִה ַ ּצ ְל ּ ָת.
יה
ֵיה הוּא ׁ ֵשזִ יב לֵ ּ
ִמ ָּכאן ָּכל ַמאן דְּ אַ זְ הַ ר ְלחַ יָּיבָ א אַ ף ַעל ַּגב דְּ לָ א קַ ִּביל ִמ ּנ ּ
יה
יה ַעד דְּ יִ ְמחֵ י לֵ ּ
יה .וְ ַעד ַּכ ּ ָמה יַזְ הַ ר לֵ ּ
יה וְ הַ הוּא חַ יָּיבָ א ִא ְת ּ ַפס ְּבחוֹ בֵ ּ
ְלגַ ְר ֵמ ּ
הָ א או ְּקמוּהָ חַ ְב ַריָא:
הלכה – שולחן ערוך יורה דעה סימן קפא' ואילך
סימן קפא  -איסור גילוח הפאות:

)יא( פאות הזקן הם ה' ,ורבו בכם הדעות ,לפיכך ירא שמים יצא את כולם ולא יעביר
תער על כל זקנו כלל) .ואפילו תחת הגרון )ב"י בשם אגרת ר"י וסמ"ג(:
סימן רג  -איזה דברים משובחים ואיזה הם מגונים:
)ד( צריך ליזהר שלא ידור שום דבר ,ואפילו

צדקה אין טוב לידור; אלא אם ישנו בידו,
יתן מיד; ואם לאו ,לא ידור עד שיהיה לו .ואם פוסקים צדקה וצריך לפסוק עמהם,
יאמר :בלא נדר:
סימן רמו  -שחייב כל אדם בת"ת ,והיאך לומדים בשכר:

)א( כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה ,בין עני בין עשיר ,בין שלם בגופו בין בעל
יסורים ,בין בחור בין זקן גדול .אפילו עני המחזר על הפתחים ,אפילו בעל אשה ובנים,
חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה ,שנאמר :והגית בו יומם ולילה )יהושע
א ,ח( .ובשעת הדחק ,אפילו לא קרא רק קריאת שמע שחרית וערבית ,לא ימושו מפיך
)ישעיהו נט ,כא( קרינן ביה )הגהות מיימוני פ"א וסמ"ג עשין י"ב( .ומי שא"א לו
ללמוד ,מפני שאינו יודע כלל ללמוד או מפני הטרדות שיש לו ,יספיק לאחרים
הלומדים :הגה  -ותחשב לו כאילו לומד בעצמו )טור( .ויכול אדם להתנות עם חבירו שהוא יעסוק
בתורה והוא ימציא לו פרנסה ויחלוק עמו השכר ,אבל אם כבר עסק בתורה אינו יכול למכור לו חלקו
בשביל ממון שיתנו לו) .תא"ו נתיב ב' מש"ס דסוטה(:
)ג( עד אימתי חייב ללמוד ,עד יום מותו ,שנאמר :ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך )דברים

ד ,ט( .וכל זמן שלא יעסוק בתורה ,הוא שוכח:
)יט( תחלת דינו של אדם על ת"ת ,ואחר כך על שאר מעשיו:

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