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חק לישראל – פרשת תולדות יום ד'
תורה -

בראשית פרק כה'

שו אֶ ת
שו לֶ חֶ ם וּנְ זִ יד עֲ ָד ִׁשים וַ יֹּאכַ ל וַ יּ ְֵׁש ְּת וַ יָּקָ ם וַ יֵּלַ ְך וַ ִּיבֶ ז ֵע ָ ׂ
)לד( וְ יַעֲ קֹב נ ַָתן ְל ֵע ָ ׂ
ְ
שו אֶ ת
שו לֶ חֶ ם וּנְ זִ יד עֲ ָד ִׁשים וַ יֹּאכַ ל וַ יּ ְֵׁש ְּת וַ יָּקָ ם וַ ּיֵלַ ך וַ ִּיבֶ ז ֵע ָ ׂ
הַ ְ ּבכ ָֹרה) :לד( וְ יַעֲ קֹב נ ַָתן ְל ֵע ָ ׂ
הַ ְ ּבכ ָֹרה:

שו יָת ְּבכֵ רו ָּתא:
שו ְלחֵ ם וְ ַת ְב ִׁשיל דִּ ְטלוֹ ְפ ִחין וַ אֲ כַ ל ו ְּׁש ִתי וְ קָ ם וַ אֲ זָל וְ ׁ ָשט ֵע ָ ׂ
)לד( וְ יַעֲ קֹב יְ הַ ב ְל ֵע ָ ׂ

ימי אַ ְב ָרהָ ם וַ יֵּלֶ ְך
ֲשר הָ יָה ִּב ֵ
אשוֹ ן א ׁ ֶ
כו )א( וַ יְ ִהי ָר ָעב ָּבאָ ֶרץ ִמ ְ ּלבַ ד הָ ָר ָעב הָ ִר ׁ
אשוֹ ן
מלֶ ְך ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים ְּג ָר ָרה) :א( וַ יְ ִהי ָר ָעב ָּבאָ ֶרץ ִמ ְ ּלבַ ד ָה ָר ָעב הָ ִר ׁ
ימלֶ ְך ֶ
יִ צְ חָ ק אֶ ל א ֲִב ֶ

ימלֶ ְך מֶ לֶ ְך ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים ְּג ָר ָרה) :א( וַ הֲ וָ ה כַ ְפנָא ְּבאַ ְר ָעא
ֲשר הָ ָיה ִ ּבימֵ י אַ ְב ָר ָהם וַ יֵּלֶ ְך יִ צְ חָ ק אֶ ל אֲ ִב ֶ
א ֶׁ
ְ
ימלֶ ך ַמ ְל ָּכא ִד ְפ ִל ְׁש ּ ָתאֵ י ִלגְ ָרר:
ַּבר ִמ ַּכ ְפנָא קַ ְד ָמאָ ה דִּ י הֲ וָ ה ְּביוֹ ֵמי אַ ְב ָרהָ ם וַ אֲ זַל יִ צְ חָ ק ְלוַ ת אֲ ִב ֶ
)ב(

ֲשר אֹ ַמר אֵ לֶ ָ
יך:
ֹאמר אַ ל ּ ֵת ֵרד ִמצְ ָריְ ָמה ְׁשכֹן ָּבאָ ֶרץ א ׁ ֶ
וַ יּ ֵָרא אֵ לָ יו יְ הֹוָ ה וַ יּ ֶ

ֲשר אֹ ַמר אֵ לֶ ָ
יך:
ֹאמר אַ ל ּ ֵת ֵרד ִמ ְצ ָריְ ָמה ְׁשכֹן ָּב ָא ֶרץ א ׁ ֶ
וַ יּ ֵָרא אֵ לָ יו יְ הֹוָ ה וַ יּ ֶ
ימר לָ ְך:
אֲמר לָ א ֵתחוֹ ת ְל ִמצְ ָריִ ם ְׁש ֵרי ְבאַ ְר ָעא דִּ י אֵ ַ
וַ ַ

)ב(

יה יְ ָי
)ב( וְ ִא ְת ְּג ִלי לֵ ּ

)ג( גּ וּר ָּבאָ ֶרץ הַ זֹּאת וְ אֶ ְהיֶה ִע ּ ְמ ָך וַ אֲבָ רֲ כֶ ָּך ִּכי ְל ָך ו ְּלז ְַרעֲ ָך אֶ ּ ֵתן אֶ ת ָּכל הָ אֲ ָרצֹת
נִש ַּב ְע ִּתי ְלאַ ְב ָרהָ ם אָ ִב ָ
יך) :ג( גּ וּר ָּבאָ ֶרץ הַ זֹּאת
ֲשר ְׁ
הָ אֵ ל וַ ה ֲִקמ ִֹתי אֶ ת הַ ּ ְׁשבֻ ָעה א ׁ ֶ

ֲשר
וְ אֶ ְהיֶה ִע ּ ְמ ָך וַ אֲ בָ ֲרכֶ ָּך ִּכי ְל ָך ו ְּלזַ ְרעֲ ָך אֶ ּ ֵתן אֶ ת ָּכל הָ אֲ ָרצֹת הָ אֵ ל וַ הֲ ִקמ ִֹתי אֶ ת ַה ּ ְׁשבֻ ָעה א ׁ ֶ
נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי ְלאַ ְב ָרהָ ם אָ ִב ָ
אֲרי לָ ְך וְ ִל ְבנ ְָך אֶ ּ ֵתן יָת ָּכל
ימ ִרי ְבסַ ְעדָּ ְך וְ אֵ בָ ֵר ִכ ּנ ְָך ֵ
יך) :ג( דּ וּר ְּבאַ ְר ָעא הָ ָדא וִ יהֵ י ֵמ ְ
אַ ְר ָע ָתא הָ ִא ּ ֵלין וְ אָ קֵ ם יָת ְקי ָָמא דִּ י קַ ּי ִֵמית ְלאַ ְב ָרהָ ם אֲ בו ְּך:

יתי אֶ ת ז ְַרעֲ ָך ְּככוֹ כְ בֵ י הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ נ ַָת ִּתי ְלז ְַרעֲ ָך אֵ ת ָּכל הָ אֲ ָרצֹת הָ אֵ ל
)ד( וְ ִה ְר ּ ֵב ִ
ָ
ָ
יתי אֶ ת ז ְַרעֲ ך ְּככוֹ ְכבֵ י הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ נ ַָת ִּתי
וְ ִה ְת ָּברֲ כ ּו ְבז ְַרעֲ ך כּ ֹל גּ וֹ יֵי הָ אָ ֶרץ) :ד( וְ ִה ְר ּ ֵב ִ

יאין ְּככוֹ ְכבֵ י
ְלזַ ְרעֲ ָך אֵ ת ָּכל הָ א ֲָרצֹת ָהאֵ ל וְ ִה ְת ָּב ֲרכ ּו ְבז ְַרעֲ ָך כּ ֹל גּ וֹ יֵי הָ אָ ֶרץ) :ד( וְ אַ ְס ּגֵי יָת ְּבנ ְָך סַ ִּג ִ
ְׁש ַמ ּיָא וְ אֶ ּ ֵתן ִל ְבנ ְ
ָיך יָת ָּכל אַ ְר ָע ָתא הָ ִא ּ ֵלין וְ יִ ְת ָּב ְרכוּן ְּב ִדיל ְּבנ ְָך כּ ֹל ַע ְמ ֵמי אַ ְר ָעא:
)ה (

ֵעקֶ ב אֲ ׁ ֶשר ׁ ָש ַמע אַ ְב ָרהָ ם ְּבק ִֹלי וַ ִּי ְׁשמֹר ִמ ְׁש ַמ ְר ִּתי ִמצְ וֹ ַתי חֻ קּ וֹ ַתי וְ תוֹ ר ָֹתי:

ֲשר ׁ ָש ַמע אַ ְב ָרהָ ם ְ ּבק ִֹלי וַ ִּי ְׁשמֹר ִמ ְׁש ַמ ְר ִּתי ִמצְ וֹ ַתי חֻ ּקוֹ ַתי וְ תוֹ ר ָֹתי:
ֵעקֶ ב א ׁ ֶ

)ה(

)ה( חֳלַ ף דִּ י קַ ִּביל

ימ ִרי ּ ִפקּ וֹ ַדי ְקי ַָמי וְ אוֹ ָרי ָָתי:
ימ ִרי וּנְ ַטר ַמ ְּט ַרת ֵמ ְ
אַ ְב ָרהָ ם ְּב ֵמ ְ

רש"י
)לד( ויבז עשו .העיד הכתוב על רשעו שביזה
עבודתו של מקום:
)ב( אל תרד מצרימה  -שהיה דעתו לרדת
למצרים כמו שירד אביו בימי הרעב אמר לו
אל תרד מצרימה שאתה עולה תמימה ואין
חוצה לארץ כדאי לך:
)ג( האל  -כמו האלה:
)ד( והתברכו בזרעך  -אדם אומר לבנו יהא
זרעך כזרעו של יצחק וכן בכל המקרא וזה
אב לכולן בך יברך ישראל לאמר ישימך וגו'
ואף לענין הקללה מצינו כן והיתה האשה
לאלה שהמקלל שונאו אומר תהא כפלונית וכן
)ישעיה סה( והנחתם שמכם לשבועה לבחירי

שהנשבע אומר אהא כפלוני אם עשיתי כך
וכך:
)ה( שמע אברהם בקולי  -כשנסיתי אותו:
וישמר משמרתי  -גזרות להרחקה על
אזהרות שבתורה כגון שניות לעריות ושבות
לשבת )יבמות כא( :מצותי  -דברים שאילו לא
נכתבו ראויין הם להצטוות כגון גזל ושפיכות
דמים :חקותי  -דברים שיצר הרע ואומות
העולם משיבין עליהם כגון אכילת חזיר
ולבישת שעטנז שאין טעם בדבר אלא גזירת
המלך וחקותיו על עבדיו :ותורתי  -להביא
תורה שבעל פה הלכה למשה מסיני:
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חק לישראל – פרשת תולדות יום ד'
נביא

– מלאכי פרק ב' ב'-ז'

)ב( ִאם לֹא ִת ְׁש ְמע ּו וְ ִאם לֹא ָתשִׂ ימ ּו ַעל לֵ ב לָ ֵתת ָּכבוֹ ד ִל ְׁש ִמי אָ ַמר יְ הֹוָ ה
צְ בָ אוֹ ת וְ ִׁש ַּל ְח ִּתי בָ כֶ ם אֶ ת הַ ּ ְמאֵ ָרה וְ אָ רוֹ ִתי אֶ ת ִּב ְרכוֹ ֵתיכֶ ם וְ גַ ם אָ רוֹ ִתיהָ ִּכי
מים ַעל לֵ ב) :ב( אם לא תקבלון ואם לא תשוון דחלתי על לבא למתן יקרא לשמי אמר יי
אֵ ינְ כֶ ם ָ ׂש ִ
צבאות ואשלח בכון ית מארתא ואלוט ית ברכתכון ואף אלוטניה ארי ליתכון משוין דחלתי על לבא:

ָשא אֶ ְתכֶ ם
יתי פֶ ֶר ׁש ַעל ּ ְפנֵיכֶ ם ּ ֶפ ֶר ׁש חַ ּגֵיכֶ ם וְ נ ָ ׂ
)ג( ִהנְ נִ י גֹעֵ ר לָ כֶ ם אֶ ת הַ ז ֶַּרע וְ ז ִֵר ִ
אֵ לָ יו) :ג( הא אנא נזיף לכון בעללת בר זרעא ואגלי בהתת חוביכון על אפיכון ואבטל רבות חגיכון
ויתמנע חולקכון מניה:

יתי אֶ ת לֵ וִ י אָ ַמר
יד ְע ּ ֶתם ִּכי ִׁש ַּל ְח ִּתי אֲלֵ יכֶ ם אֵ ת הַ ּ ִמצְ וָ ה הַ זֹּאת ִל ְהיוֹ ת ְּב ִר ִ
)ד( וִ ַ
יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת) :ד( ותדעון ארי שלחית לותכון ית תפקדתא הדא למהוי קימי דעם לוי אמר יי צבאות:
יראֵ נִ י ו ִּמ ּ ְפנֵי ְׁש ִמי
יתי הָ יְ ָתה ִא ּתוֹ הַ חַ ִּיים וְ הַ ּ ׁ ָשלוֹ ם וָ אֶ ְּתנֵם לוֹ מוֹ ָרא וַ ִּי ָ
)ה( ְּב ִר ִ
נִ חַ ת הוּא) :ה( קימי הוה עמיה חיי ושלמא ויהבת ליה אולפן אוריתי שלים שמי דחיל הוא:
ישוֹ ר הָ לַ ךְ
אֱמת הָ יְ ָתה ְּב ִפיה ּו וְ ַעוְ לָ ה לֹא נִ ְמצָ א ִבשְׂ פָ ָתיו ְּב ׁ ָשלוֹ ם וּבְ ִמ ׁ
)ו( ּתוֹ ַרת ֶ
מ ָעוֹ ן) :ו( אוריתא דקושטא הוה בפומיה ושקרא לא אשתכח בספותיה בשלמא
ִא ִּתי וְ ַר ִּבים הֵ ִׁשיב ֵ
וברעותא ובתריצותא הליך קדמי וסגיאין אתיב מחובא:

)ז( ִּכי שִׂ ְפ ֵתי כֹהֵ ן יִ ְׁש ְמר ּו ַד ַעת וְ תוֹ ָרה יְ בַ ְק ׁש ּו ִמ ּ ִפיה ּו ִּכי ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת
הוּא) :ז( ארי שפתי כהן יטרון מדע ואוראה יבעון מפומיה ארי משמש קדם יי צבאות הוא:
רש"י
)ב( וארותי  -וקללתי את ברכותיכם מה
שצריך לברך לכם הדגן והתירוש והיצהר .וגם
ארותיה  -ובאמת אין לתלות הדבר על תנאי
שתליתי באם לא ישמע כי ידעתי שלא
תשמעו לפיכך אני מעתה ארותיה:
)ג( וזריתי פרש  -של בהמות חגיכם על
פניכם כלומ' לא תקבלו שכר מאתי כי אם
לרעה לבושת ואגעור לכם את זרע השדה.
ונשא אתכם אליו  -פרש בהמות קרבנותיכם
ישאו אתכם אליו להיות זוללים ונבזים כמוהו:
)ד( להיות בריחי את לוי  -שאני חפץ
שתתקיימו )אתי( בברי' שכרתי לשבט לוי:
)ה( החיים והשלום  -שנאמר לפנחס את
בריתי שלום )במדב' כ"ה( והובטח לו ולזרעו

כתובים

אחריו הרי שיהא זרעו בחיים .ואתנם לו -
שיקבלם במורא וכן עשה וייראני .נחת -
לשון חתת נתירא:
)ו( בשלום ובמישור הלך אתי  -אהרן ואלעזר
ופנחס וכן במעשה העגל השיבו כל שבטיהם
מעון שנאמר ויאספו אליו כל בני לוי )שמות
ל"ב(:
)ז( כי שפתי כהן  -עליהם מוטל לשמור דעת
למה שהרי תורה יבקשו מפיה שכבר דבר זה
מסור להם יורו משפטיך ליעקב )דברים ל"ג(.
כי מלאך  -שלוחו של הקב"ה כמלאכי השרת
לשרת לפניו וליכנס לפנים במחיצתו:

 -משלי פרק ו' ו'-יא'

לֵ ְך אֶ ל נְ ָמלָ ה ָעצֵ ל ְראֵ ה ְד ָרכֶ יהָ וַ חֲכָ ם:

)ו(
ואתחכם:

)ו( אתרמי לשומשמנא עטלא חמי ארחתהון
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ֹשל:
)ז( אֲ ׁ ֶשר אֵ ין לָ ּה קָ צִ ין ׁשֹטֵ ר ּומ ׁ ֵ
)ח( ּ ָת ִכין ַּב ַּקיִ ץ לַ ְח ָמ ּה אָ גְ ָרה בַ ָּקצִ יר ַמאֲ כָ לָ ּה:

)ח( מתקנא בקיטא לחמה וגבשא בחצדא

ַעד ָמ ַתי ָעצֵ ל ִּת ְׁש ָּכב ָמ ַתי ּ ָתקוּם ִמ ּ ְׁשנ ֶָת ָך:

)ט( עד מה לאימת אנת דמיך אנת עטלא

)ז( דלית לה חצדא היך אף לא סרכא ושליטא:

מיכלה:

)ט (
ולאימת קימת מן שנתך:

ְמ ַעט ׁ ֵשנוֹ ת ְמ ַעט ְּתנוּמוֹ ת ְמ ַעט ִח ּ ֻבק י ַָדיִ ם ִל ְׁש ָּכב:

) י(
תחבק ידך למדמכא:

יש ָמגֵ ן:
אש ָך ו ַּמ ְחס ְֹר ָך ְּכ ִא ׁ
)יא( וּבָ א ִכ ְמהַ ֵּל ְך ֵר ׁ ֶ

)י( קליל שנתא קליל נומתא קליל

)יא( ותיתי ותדרוך מסכנותך וחוסרנך היך גברא

כשרא:

רש"י
)ו( לך אל נמלה עצל וגו' וחכם  -והתחכם:
)ז( אשר אין לה קצין  -שיוכיח אותה ויזרזנה
ויוציא מידה אם תגזול דבר מחברתה ואף על
פי כן:
)ח( תכין בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלה
 מזונ' כל אחת ואחת אינה גוזלת מחבירתה:)י( חבוק ידים  -הישן חובק ידיו אבראצ"ר
בלע"ז:

משנה

)יא( ובא כמהלך ראשך  -אם תעש' כן יבא
חסרונך ודבר שאת' רש ממנו יבא לך מיד
כאדם המהלך מהר ומחסורך יבא ויתמלא.
כאיש מגן  -הבא מהר להגין על אדוניו,
המקראות אלו עקרן משל על המתעצלין
לעסוק בתורה:

– בבא קמא פרק ו'

)א( הַ כּ וֹ נֵס צֹאן לַ דִּ יר ,וְ נ ַָעל ְּבפָ נֶיהָ ָּכ ָראוּי ,וְ יָצְ אָ ה וְ ִה ִּזיקָ הָ ּ ,פטוּר .לֹא נ ַָעל
ְּבפָ נֶיהָ ָּכ ָראוּי ,וְ יָצְ אָ ה וְ ִה ִּזיקָ ה ,חַ יָּב .נִ ְפ ְרצָ ה בַ ַּליְ לָ ה אוֹ ׁ ֶש ּ ְפ ָרצוּהָ ִל ְס ִטים
ָיבים:
וְ יָצְ אָ ה וְ ִה ִּזיקָ ה ּ ָפטוּר .הוֹ צִ יאוּהָ ִל ְס ִטיםִ .ל ְס ִטים חַ יּ ִ
רע"ב ) -א( פטור  -דהא נטרה ומאי הוי
ליה למעבד :הוציאוה לסטים  -אע"ג דלא

הוציאוה ממש אלא שעמדו בפניה עד שיצאה,
הוי כאילו הוציאוה בידים וחייבים:

)ב( ִה ִּניחָ הּ ַּבחַ ּ ָמה ,אוֹ ׁ ֶש ּ ְמסָ ָר ּה ְלחֵ ֵר ׁש ׁשוֹ טֶ ה וְ קָ ָטן .וְ יָצְ אָ ה וְ ִה ִּזיקָ ה חַ ּיָבְ .מסָ ָר ּה
ְלרוֹ ֶעה .נִ ְכנָס רוֹ ֶעה ּ ַת ְח ּ ָתיו .נ ְָפלָ ה לַ ִּגינָה וְ נֶהֱ נֵית ְמ ׁ ַש ֶּל ֶמת ַמה ּ ׁ ֶש ּנֶהֶ נֵית .י ְָר ָדה
ְכ ַד ְר ָּכ ּה וְ ִה ִּזיקָ הְ ,מ ׁ ַש ֶּל ֶמת ַמה ּ ׁ ֶש ִה ִּזיקָ הֵ ּ .כיצַ ד ְמ ׁ ַש ֶּל ֶמת ַמה ׁ ֶש ִה ִּזיקָ ה ׁ ָש ִמין
ש ֶדהַּ .כ ּ ָמה הָ יְ ָתה יָפָ ה וְ כַ ּ ָמה ִהיא יָפָ הַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר
ּ ֵבית ְסאָ ה ְּבאוֹ ָתה ָ ׂ
אתיִ ם
אָ ְכלָ ה ּ ֵפירוֹ ת ְּגמו ִּרים ְמ ׁ ַש ֶּל ֶמת ּ ֵפירוֹ ת ְּגמו ִּריםִ .אם ְסאָ ה ְסאָ ה ִאם סָ ַ
אתיִ ם:
סָ ַ
רע"ב ) -ב( הניחה בחמה  -מצערה לה
שמשא ולא סגי לה בנעילה כראוי שהיא
בדלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה בלבד:
נכנס הרועה תחתיו  -ולא אמרינן בכהאי
גוונא שומר שמסר לשומר חייב ,שדרך הרועה
הגדול למסור לרועה הקטן שתחתיו ,ולפיכך

הרועה שתחתיו חייב :נפלה לגינה  -וכגון
שהוחלקה ונפלה באונס .אבל דחו אותה
חברותיה והפילוה ,משלם מה שהזיקה ,דאיהו
פשע בה ,דהוי ליה לעבורינהו חדא חדא :מה
שנהנית  -לפי הנאתה ולא לפי הזיקה :שמין
בית סאה באותה שדה  -אין שמין את
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הערוגה לבדה ,מפני שמפסיד מזיק ,ששמין
אותה בכל שויה ורחמנא אמר וביער בשדה
אחר ,ודרשינן מלמד ששמין אותה על גב שדה
אחרת .אלא ששמין בית סאה באותה שדה
כמה היתה שוה קודם שנאכלה ממנה הערוגה
הזאת ,וכמה היא שוה עכשיו ,והשתא לא
משלם כולהו דמיה ,דמי שלוקח בית סאה

כשהיא בתבואתה אינו מזלזל בה בשביל
הפסד ערוגה אחת כי אם דבר מועט :רבי
שמעון אומר אכלה פירות גמורים  -שכבר
בשלו כל צרכן ,משלמת כל ההיזק .והיכא
שיימינן אגב שדה ,היכא דעדיין לא נגמרו.
והלכה כרבי שמעון:

ש ֵדה ׁ ֶשל חֲבֵ רוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ִּב ְר ׁשוּת .וַ אֲ כָ לָ ָתן ְּבהֶ ְמ ּתוֹ ׁ ֶשל ַּב ַעל
יש ְּבתוֹ ְך ָ ׂ
)ג( הַ ּ ַמגְ דִּ ׁ
יש ִּב ְר ׁשוּתַּ .ב ַעל
יש חַ ּיָב .וְ ִאם ִהגְ דִּ ׁ
הַ ּ ָש ֶדה ּ ָפטוּר .וְ ִאם הוּזְ קָ ה ָּבהֵ ן ַּב ַעל הַ ָּג ִד ׁ
הַ ּ ָש ֶדה חַ יָּיב:

רע"ב ) -ג( ואם הגדיש ברשות בעל השדה
חייב  -בגמרא מוקי לה בבקעה שרגילין כולן
לעשות בגורן אחד ,זה גדישו וזה גדישו,
וממנין שומר .וכיון שאמר השומר עייל וגדיש,

הוי כאילו אמר עייל ואנטר לך .אבל בשאר
בני אדם ,אפילו הגדיש ברשות אין בעל
השדה חייב ,עד דמקבל עליה נטירותא:

)ד( הַ ּ ׁשוֹ לֵ חַ אֶ ת הַ ְּבעֵ ָרה ְּביַד חֵ ֵר ׁשׁ ,שוֹ טֶ ה וְ קָ ָטןָ ּ ,פטוּר ְּב ִדינֵי אָ ָדם .וְ חַ ּיָב ְּב ִדינֵי
ׁ ָש ַמיִ םָ ׁ .שלַ ח ְּביַד ּ ִפ ּ ֵקחַ הַ ּ ִפ ּ ֵקחַ חַ יָּב .אֶ חָ ד הֵ ִביא אֶ ת הָ אוּר .וְ אֶ חָ ד הֵ ִביא אֶ ת
הָ ֵעצִ ים .הַ ּ ֵמ ִביא אֶ ת הָ ֵעצִ ים חַ יָּב .אֶ חָ ד הֵ בִ יא אֶ ת הָ עֵ צִ ים .וְ אֶ חָ ד הֵ ִביא אֶ ת
הָ אוּר .הַ ּ ֵמ ִביא אֶ ת הָ אוּר חַ יָּבָּ .בא אַ חֵ ר וְ ִל ָּבה .הַ ּ ְמלַ ּ ֶבה חַ יָּבִ .ל ְּב ָתה הָ רוּחַ ּ ֻכ ָּלן
ּ ְפטו ִּרין .הַ ּ ׁשוֹ לֵ חַ אֶ ת הַ ְּב ֵע ָרה וְ אָ כְ לָ ה ֵעצִ ים .אוֹ אֲבָ נִ ים ,אוֹ ָעפָ ר ,חַ יָּבֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר
יש אוֹ הַ ָּק ָמה אוֹ הַ שּׂ ָ ֶדה,
)שמות כב( ִּכי ֵתצֵ א אֵ ׁש ו ָּמצְ אָ ה קוֹ צִ ים וְ ֶנאֱכַ ל ָּג ִד ׁ
ׁ ַש ֵּלם יְ ׁ ַש ֵּלם הַ ּ ַמ ְב ִעיר אֶ ת הַ ְּבעֵ ָרהָ .עבְ ָרה ָּג ֵדר ׁ ֶשהוּא גָ בוֹ ַּה אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת ,אוֹ
דֶּ ֶר ְך הָ ַר ִּבים ,אוֹ נָהָ ר ּ ָפטוּר .הַ ּ ַמ ְד ִליק ְּבתוֹ ְך ׁ ֶשלּ וֹ ַ .עד ַּכ ּ ָמה ַתעֲ בוֹ ר הַ דְּ לֵ קָ ה,
ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן עֲ ז ְַריָה אוֹ ֵמר רוֹ ִאין אוֹ ָת ּה ְּכ ִאל ּו הוּא ְבאֶ ְמצַ ע ֵּבית כּ וֹ רַ .ר ִּבי
יעזֶר אוֹ ֵמר ׁ ֵש ׁש עֶ שְׂ ֵרה אַ ּמוֹ ת ְּכ ֶד ֶר ְך ְר ׁשוּת הָ ַר ִּביםַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר
אֱל ֶ
ִ
ח ֲִמ ּ ִׁשים אַ ּ ָמהַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ׁ ַש ֵּלם יְ ׁ ַש ֵּלם הַ ּ ַמ ְב ִעיר אֶ ת הַ ְּב ֵע ָרה )שמות
כב( .הַ כּ ֹל ְל ִפי הַ דְּ לֵ יקָ ה:
רע"ב ) -ד( ובא אחר וליבה  -נפח באש
והעלה שלהבת ,כמו בלבת אש) .שמות ג'(
ואית ספרים דגרסי נבה ,מגזרת ניב שפתים
)ישעיה נ"ז( .כשאדם מדבר מנענע בשפתיו
ורוח יוצא :או עפר  -שליחכה נירו ונתקלקל:

או דרך הרבים  -שש עשרה אמה ,כדגלי
המדבר :ר"ש אומר הכל לפי הדליקה  -לפי
גובה הדליקה וגודל שיעורה .שכשהאש גדולה
קופצת למרחוק .והלכה כר"ש:

יש .וְ הָ י ּו בּ וֹ ּ ֵכ ִלים וְ ָד ְלק ּוַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ,יְ ׁ ַש ֵּלם ַמה
)ה( הַ ּ ַמ ְד ִליק אֶ ת הַ ָּג ִד ׁ
יש ׁ ֶשל ִח ִּטים אוֹ ׁ ֶשל שְׂ עוֹ ִרים.
ּ ׁ ֶש ְּבתוֹ כוֹ  .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים אֵ ינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלם אֶ לָ א גָ ִד ׁ
הָ יָה גְ ִדי כָ פוּת לוֹ וְ ֶעבֶ ד סָ מו ְּך לוֹ וְ נִ שְׂ ַרף ִע ּמוֹ  ,חַ יָּיבֶ .עבֶ ד ָּכפוּת לוֹ וּגְ ִדי
סָ מו ְּך לוֹ וְ נִ שְׂ ַרף ִע ּמוֹ ָ ּ ,פטוּר .וּמוֹ ִדים חֲכָ ִמים ְל ַר ִּבי יְ הו ָּדה ַּב ּ ַמ ְד ִליק אֶ ת
ירהֶ ׁ ,שהוּא ְמ ׁ ַש ֵּלם ָּכל ַמה ּ ׁ ֶש ְּבתוֹ כָ ּהֶ ׁ .ש ּ ֵכן דֶּ ֶר ְך ְּבנֵי אָ ָדם ְלהָ נִ יחַ ַּב ָּב ִּתים:
הַ ִּב ָ
רע"ב ) -ה( המדליק את הגדיש  -שהדליק
בתוך שלו והלכה ואכלה בתוך של חברו :רבי

יהודה אומר ישלם כל מה שבתוכו  -דר'
יהודה מחייב על נזקי טמון באש .דלית ליה
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דרשא דאו הקמה מה קמה גלויה אף כל
גלוי :וחכ"א אינו משלם אלא גדיש וכו' -
דאית להו דרשא דאו הקמה ,ופטרי על נזקי
טמון באש .אלא שמשערין מקום הכלים
כאילו הוא גדיש ,ומשלם גדיש כשעור גופן
של כלים .ומדקאמרי סיפא ומודים חכמים
לר' יהודה במדליק את הבירה שהוא משלם
כל מה שבתוכה ,מוכח בגמרא שנחלקו רבי
יהודה וחכמים גם במדליק בתוך של חברו,
שרבי יהודה סבר כשהדליק בשל חברו משלם
כל מה שבתוכו ואפילו ארנקי .ורבנן סברי
כלים שדרכן להטמין בגדיש כגון מוריגין וכלי
בקר הוא דמשלם ,כלים שאין דרכן להטמין
בגדיש לא משלם .והלכה כחכמים :היה גדי
כפות לו חייב  -דבעלי חיים נמי אתרבו מאו

הקמה .ומשום דקם ליה בדרבה מיניה ליכא
למפטריה .דאינו חייב מיתה על העבד,
הואיל ואינו כפות היה לו לברוח ,ופטור עליו
ממיתה ומן התשלומין .אבל אם היה עבד
כפות לו ,פטור אפילו על הגדי ועל הגדיש,
דחייב מיתה על העבד וקם ליה בדרבה
מיניה .ובגדי לא שני לן בין כפות לאינו כפות.
ואיידי דנקט בעבד נקט בגדי :במדליק את
הבירה  -דמדליק בתוך של חבירו הוא ,והוי
כמאבד בידים .ואפ"ה טעמא משום דדרך בני
אדם להניח כלים בבתים .אבל בגדיש דאין
דרך בני אדם להניח אלא כגון מוריגין וכלי
בקר ,אע"ג דאדליק לתוך של חבירו ,אינו
משלם אליבא דחכמים אלא דברים שדרכן
להטמין בגדיש:

יש וְ ִה ִּזיק חַ יָּבָּ .ג ָמל ׁ ֶשהָ יָה ָטעוּן ּ ִפ ְׁש ּ ָתן וְ ָעבַ ר ִּב ְר ׁשוּת
)ו( ּגֵץ ׁ ֶשיָּצָ א ִמ ּ ַתחַ ת הַ ּ ַפ ִּט ׁ
ְ
הָ ַר ִּבים .וְ נִ ְכנַס ּ ִפ ְׁש ּ ָתנוֹ ְלתוֹ ך הַ חֲנוּת .וְ ָד ְלק ּו ְּבנֵרוֹ ׁ ֶשל חֶ נְ וָ נִ י וְ ִה ְד ִליק אֶ ת
ירהַּ .ב ַעל הַ ָּג ָמל חַ ָיּבִ .ה ִּניחַ חֶ נְ וָ נִ י נֵרוֹ ִמ ַּבחוּץ ,הַ חֶ נְ וָ נִ י חַ יָּבַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה
הַ ִּב ָ
אוֹ ֵמר ְּבנֵר ֲחנ ָֻּכה ּ ָפטוּר:
רע"ב ) -ו( גץ  -ניצוץ של אש :רבי יהודה
אומר בנר חנוכה פטור  -כיון דבמצוה קא
עסיק .ואין הלכה כרבי יהודה:

גמרא

– בבא קמא דף ס' ע"א

אר"ש בר נחמני א"ר יונתן אין פורענות באה לעולם אלא בזמן שהרשעים
בעולם ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחלה שנאמר כי תצא אש ומצאה
קוצים אימתי אש יוצאה בזמן שקוצים מצוין לה ואינה מתחלת אלא מן
הצדיקים תחלה שנאמר ונאכל גדיש ואכל גדיש לא נאמר אלא ונאכל
גדיש שנאכל גדיש כבר:
אמר רב יהודה אמר רב לעולם יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב שנאמר
ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר תנו רבנן דבר בעיר כנס רגליך
שנאמר ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר ואומר לך עמי בא
בחדריך וסגור דלתיך בעדך ואומר מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה מאי
ואומר וכי תימא ה"מ בליליא אבל ביממא לא תא שמע לך עמי בא
בחדריך וסגור דלתיך וכי תימא ה"מ ]היכא[ דליכא אימה מגואי אבל
היכא דאיכא אימה מגואי כי נפיק יתיב ביני אינשי בצוותא בעלמא טפי
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מעלי תא שמע מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה אף על גב דמחדרים
אימה מחוץ תשכל חרב רבא בעידן רתחא הוי סכר כוי דכתי' כי עלה מות
בחלונינו תנו רבנן רעב בעיר פזר רגליך שנא' ויהי רעב בארץ וירד אברם
מצרימה ]לגור[ )ויגר( שם ואומר אם אמרנו נבא העיר והרעב בעיר ומתנו
שם מאי ואומר וכי תימא ה"מ היכא דליכא ספק נפשות אבל היכא דאיכא
ספק נפשות לא תא שמע לכו ונפלה אל מחנה ארם אם יחיונו נחיה תנו
רבנן דבר בעיר אל יהלך אדם באמצע הדרך מפני שמלאך המות מהלך
באמצע הדרכים דכיון דיהיבא ליה רשותא מסגי להדיא שלום בעיר אל
יהלך בצדי דרכים דכיון דלית ליה רשותא מחבי חבויי ומסגי תנו רבנן
דבר בעיר אל יכנס אדם יחיד לבית הכנסת שמלאך המות מפקיד שם כליו
וה"מ היכא דלא קרו ביה דרדקי ולא מצלו ביה עשרה תנו רבנן כלבים
בוכים מלאך המות בא לעיר כלבים משחקים אליהו הנביא בא לעיר:
רש"י על הגמרא
בכי טוב  -בעוד חמה זורחת ילין במלון ולא
ימתין עד שתחשך ולבקר לא ישכים לצאת עד
שיאיר כי טוב לישנא מעליא האור כי טוב
כלומר טוב הוא לצאת בו וליכנס בו מפני
המזיקין והליסטין :חרב  -חרבו של מלאך
המות :אימה  -אימת מות של מלאך ולא
בגלוי כל כך :רתחא  -דבר:

זוהר

סכר כוי  -סתם חלונות :אם אמרנו כו' -
בארבעה אנשים מצורעים :דליכא ספק
נפשות  -במקום שתגלה שם :תא שמע -
וסיפיה דקרא ועתה לכו ונפלה אל מחנה
ארם אם יחיונו נחיה וגו':

– תולדות דף קמב' ע"א

ֹאמר ִה ּנֵה
יה דְּ ִדינָא קַ ְׁשיָא )שם( וַ יּ ֶ
שו ְּבנוֹ הַ ָּגדוֹ ל ,דְּ ִא ְת ְּכ ַּלל ִמ ִּס ְט ֵר ּ
ְק ָרא אֶ ת ֵע ָ ׂ
נָא זָקַ נְ ִּתי לא י ַָד ְע ִּתי יוֹ ם מוֹ ִתיִ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,תהלים פד( אַ ְׁש ֵרי אָ ָדם
יה ְּבקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא וְ י ְַׁשוֵי
עוֹ ז לוֹ בָ ְך וְ גו' ,ז ַָּכאָ ה ַּבר נ ָׁש דְּ ִא ְת ּ ַת ַּקף ּ ֵב ּ
יה:
תוֹ ְקפֵ יהּ ּ ֵב ּ
יתי אֱלָ הָ נָא ִדי
ישאֵ ל וַ עֲ ז ְַריָה דְּ ִא ְת ּ ַת ָּקפ ּו וְ אָ ְמר ּו) ,דניאל ג( הֵ ן ִא ַ
יָכוֹ ל ַּכ ֲחנַנְ יָה ִמ ׁ ָ
ָ
אֲ נַחְ ָנא פָ ְל ִחין יָכוֹ ל ְל ׁ ֵשיזָבו ַּתנָא ִמגּ וֹ אַ ּתוּן נו ָּרא י ִָק ְיד ּ ָתא ו ִּמן יְ ָדך ַמ ְל ָּכא
יְ ׁ ֵשזִ יבָ ּ .תא ֲחזֵי ,דְּ ִאי לָ א יְ ׁ ֵשזִ יב וְ לָ א ִא ְת ְקיַּים עֲ לַ יְ יה ּו קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא,
יה דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ,דְּ לָ א יִ ְתקַ דַּ ׁש ְּב ֵעינַיְ יה ּו דְּ כ ָֹּלא ְּכ ָמה
ִא ְׁש ּ ַת ַּכח ְׁש ֵמ ּ
הֲדר ּו וְ אָ ְמר ּו) ,דניאל ג(
דְּ אָ ְמר ּו .אֶ ָּלאֵ ּ ,כיוָ ן דְּ י ְָדע ּו דְּ לָ א אָ ְמר ּו ְּכ ְדקָ א יְ אוּת ,אַ ָ
יע לֶ הוֵי לָ ךְ
יע לֶ הֱוֵי לָ ְך ַמ ְל ָּכא וְ גו'ֵ ּ .בין יְ ׁ ֵשזִ יבֵ ּ ,בין לָ א יְ ׁ ֵשזִ יב ,יְ ִד ַ
וְ הֵ ן לָ א יְ ִד ַ
ַמ ְל ָּכא וְ גו' .וְ ָתנִ ינָן דְּ ִמ ָּלה אוֹ ַדע ְלה ּו יְ חֶ זְ קֵ אל ,וְ ׁ ָש ְמע ּו וְ קַ ִּביל ּו ִמ ּנֵיהּ  ,דְּ קו ְּד ׁ ָשא
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ְּב ִר ְ
יך הוּא לָ א ִא ְת ְקיַּים עֲ לַ יְ יה ּוְּ ,בגִ ין דִּ יקַ ְּבלוּן אַ גְ ָרא .ו ְּכ ֵדין אַ ה ֲָדר ּו וְ אָ ְמר ּו,
יע לֶ הֱוֵי לָ ְך ַמ ְל ָּכא וְ גו':
וְ הֵ ן לָ א יְ ִד ַ
ְ
ֵימא ,קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא יְ ׁ ֵשזְ ִבינַנִ י ,אוֹ ִאיה ּו ָע ִביד
אֶ ָּלא לָ א יִ ְת ּ ַת ַּקף ַּבר נ ָׁש דְּ י ָ
ְ
יהַּ ,כד ִאיה ּו
ֵיע לֵ ּ
יה ְּבקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא דִּ יסַ יּ ַ
יה ּ ֵב ּ
ִלי ָּכ ְך וְ כָ ְך ,אֲבָ ל יְ ׁ ַש ֵ ּוי ּתו ְּקפֵ ּ
יתא ,ו ְּל ֵמיהַ ְך ְּבאֹ ַרח ְק ׁשוֹ ט .דְּ כֵ יוָ ן דְּ אָ ֵתי ַּבר נ ָׁש
ִא ְׁש ּ ַתדַּ ל ְּב ִאינוּן ּ ִפקּ ו ִּדין דְּ אוֹ ַריְ ָ
ְ
יה ְּבקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ,דְּ ִאיה ּו
יה וַ דַּ אי ,ו ְּב ָדא יִ ְת ּ ַת ַּקף ּ ֵב ּ
יעין לֵ ּ
ְל ִא ְתדַּ ָּכאָ הְ ,מסַ יְ ִ
יה ְּבאָ ח ֳָרא ,ו ְּבגִ ין ָּכ ְך עוֹ ז לוֹ בָ ךְ.
יה ,דְּ לָ א י ְַׁש ֵוי ּתו ְּקפֵ ּ
יה ,וְ יִ ְת ּ ַת ַּקף ּ ֵב ּ
ֵיע לֵ ּ
יְ סַ יּ ַ
ְמ ִסלּ וֹ ת ִּב ְלבָ בָ ם ,דְּ יַעֲ ִביד ִל ּ ֵביהּ ְּכ ְדקָ א יְ אוּת ְּבלָ א ִה ְרהו ָּרא אָ ח ֳָרא ,אֶ ָּלא ְּכהַ אי
אֲתר דְּ ִאצְ ְט ִר ְ
יך ,הָ ִכי נ ֵָמי:
ַישבָ א ְלאַ עֲ בָ ָרא ְּבכָ ל ַ
יהי ִמ ְתי ְׁ
ְמ ִס ָּלה דְּ ִא ִ
ְ
ָדבָ ר אַ חֵ ר אַ ְׁש ֵרי אָ ָדם עוֹ ז לוֹ בָ ך ,עֹזְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,תהלים כט( יְ ָי עֹז ְל ַע ּמוֹ
יה דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
יִ ּ ֵתןְּ ,בגִ ין דְּ ִאצְ ְט ִר ְ
יתא ִל ְׁש ֵמ ּ
יה ְל ַּבר נ ָׁש דְּ יִ ְת ַע ּ ָסק ְּבאוֹ ַריְ ָ
יך לֵ ּ
יה דְּ לָ א
יתא וְ לָ א ִא ְׁש ּ ַתדַּ ל ִל ְׁש ָמ ּהַ ,טב לֵ ּ
הוּא ,דְּ כָ ל ַמאן דְּ ִא ְת ַע ּ ָסק ְּבאוֹ ַריְ ָ
מר) ,תהלים סח(
ִא ְת ְּב ֵריְ .מ ִסלּ וֹ ת ִּב ְלבָ בָ םַ ,מאי ְמ ִסלּ וֹ ת ִּב ְלבָ בָ םְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵ
יתא ,דְּ ִאיה ּו ִא ְׁש ּ ַתדַּ ל ָּב ּה
סוֹ ל ּו לָ רוֹ כֵ ב ָּבעֲ ָרבוֹ ת ְּבי ָּה ְׁשמוֹ  .דָּ א הַ ִהיא אוֹ ַריְ ָ
יה ְלקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה ֲח ִטיבָ א ְּב ַע ְל ָמא:
יך הוּא ו ְּל ֶמ ְע ַּבד לֵ ּ
ְלאֲ ָר ָמא לֵ ּ
ְ
ְ
ּ ָתא ֲחזֵי ,יַעֲ קֹב ָּכל עוֹ בָ דוֹ י הֲ ו ּו ִל ְׁש ָמא ְדקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ,ו ְּבגִ ין ָּכך קו ְּד ׁ ָשא
ְּב ִר ְ
ֵיה ְׁש ִכינְ ּ ָתא .דְּ הָ א ְּב ׁ ַש ְע ּ ָתא דְּ קָ ָרא
יה ּ ָת ִדיר ,דְּ לָ א אַ עֲ ֵדי ִמ ּנ ּ
יך הוּא הֲוָ ה ִע ּ ֵמ ּ
ינְתא אוֹ ָד ַעת לָ ּה ְל ִר ְבקָ ה,
יה ,יַעֲ קֹב לָ א הֲוָ ה ַת ּ ָמן ,ו ְּׁש ִכ ּ ָ
שו ְּב ֵר ּ
יה יִ צְ חָ ק ְל ֵע ָ ׂ
לֵ ּ
יה ְליַעֲ קֹב:
וְ ִר ְבקָ ה אוֹ ָד ַעת לֵ ּ
ְ
ִר ִּבי יוֹ סֵ י אָ ַמרָ ּ ,תא ֲחזֵיִ ,אי חַ ס וְ ׁ ָשלוֹ ם ְּבהַ הוּא זִ ְמנָא יִ ְת ָּב ַרך ֵע ָ ׂשו ,לָ א ְׁשלוֹ ט
יה א ֲָתא ְּכ ְדקָ א
יַעֲ קֹב ְל ָע ְל ִמין .אֶ ָּלא ֵמ ִעם קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִרי ְך הוּא הֲ וָ ה ,וְ כ ָֹּלא ְּבאַ ְת ֵר ּ
חָ זֵי:
הלכה – הרמב"ם הלכות דעות פרק ז'
)א( המרגל בחבירו עובר בלא תעשה שנאמר לא תלך רכיל בעמיך ואע"פ שאין לוקין
על דבר זה עון גדול הוא וגורם להרוג נפשות רבות מישראל לכך נסמך לו ולא תעמוד
על דם רעך צא ולמד מה אירע לדואג האדומי:
)ב( אי זהו רכיל זה שטוען דברים והולך מזה לזה ואומר כך אמר פלוני כך וכך שמעתי
על פלוני אע"פ שהוא אמת הרי זה מחריב את העולם יש עון גדול מזה עד מאד והוא
בכלל לאו זה והוא לשון הרע והוא המספר בגנות חבירו אע"פ שאומר אמת אבל
האומר שקר נקרא מוציא שם רע על חבירו אבל בעל לשון הרע זה שיושב ואומר כך
וכך עשה פלוני וכך וכך היו אבותיו וכך וכך שמעתי עליו ואמר דברים של גנאי על זה
אמר הכתוב יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות:
)ג( אמרו חכמים שלש עבירות נפרעין מן האדם בעולם הזה ואין לו חלק לעולם הבא
עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים ולשון הרע כנגד כולם ועוד אמרו חכמים
כל המספר בלשון הרע כאילו כופר בעיקר שנאמר אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו
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אתנו מי אדון לנו ועוד אמרו חכמים שלשה לשון הרע הורגת האומרו והמקבלו וזה
שאומר עליו והמקבלו יותר מן האומרו:

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