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חק לישראל – פרשת ויחי יום ד'
תורה -

בראשית פרק מח'

מ ִעם ִ ּב ְר ּ ָכיו וַ ִּי ְׁש ּ ַתח ּו ְלאַ ּ ָפיו אָ ְרצָ ה) :יב( וַ יּוֹ צֵ א יוֹ סֵ ף אֹ ָתם
)יב( וַ יּוֹ צֵ א יוֹ סֵ ף אֹ ָתם ֵ
קֳדמוֹ ִהי ו ְּסגִ יד ַעל אַ ּפוֹ ִהי ַעל אַ ְר ָעא:
מ ִעם ִ ּב ְר ָּכיו וַ ִּי ְׁש ּ ַתח ּו ְלאַ ּ ָפיו אָ ְרצָ ה) :יב( וְ אַ ּ ֵפיק יוֹ סֵ ף י ְָתהוֹ ן ִמן ָ
ֵ

ַשה
ימינוֹ ִמ ּ ְשׂ מֹאל יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אֶ ת ְמנ ּ ׁ ֶ
)יג( וַ ִּי ַּקח יוֹ סֵ ף אֶ ת ְׁשנֵיהֶ ם אֶ ת אֶ פְ ַריִ ם ִּב ִ
ימינוֹ
ימין יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יּ ּ ֵַג ׁש אֵ לָ יו) :יג( וַ ִּי ַּקח יוֹ סֵ ף אֶ ת ְׁשנֵיהֶ ם אֶ ת אֶ ְפ ַריִ ם ִ ּב ִ
ִב ְ ׂשמֹאלוֹ ִמ ִ
ימין יִ שְׂ ָראֵ ל וַ ַיּ ּג ׁ
ַשה ִבשְׂ מֹאלוֹ ִמ ִ
ִמ ּ ְשׂ מֹאל יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אֶ ת ְמנ ּ ׁ ֶ
ֵש אֵ לָ יו) :יג( ו ְּדבַ ר יוֹ סֵ ף יָת ּ ַת ְרוֵיהוֹ ן יָת
יה:
ימינָא ְדיִ שְׂ ָראֵ ל וְ קָ ִריב ְלוָ ֵת ּ
יה ִמ ִ
ַשה ִבשְׂ ָמאלֵ ּ
ֵיה ִמ ּ ְשֹ ָמאלָ א ְדיִ שְׂ ָראֵ ל וְ יָת ְמנ ּ ׁ ֶ
ימינ ּ
אֶ ְפ ַריִ ם ִּב ִ

צ ִעיר וְ אֶ ת שְׂ מֹאלוֹ
ֹאש אֶ ְפ ַריִ ם וְ הוּא הַ ָ ּ
)יד( וַ ִּי ְׁשלַ ח יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת יְ ִמינוֹ וַ ָיּ ׁ ֶשת ַעל ר ׁ
ַשה הַ ְ ּבכוֹ ר) :יד( וַ ִּי ְׁשלַ ח יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת יְ ִמינוֹ
ַשה שִׂ ּ ֵכל אֶ ת י ָָדיו ִּכי ְמנ ּ ׁ ֶ
ֹאש ְמנ ּ ׁ ֶ
ַעל ר ׁ
ַשה
ַשה שִׂ ּ ֵכל אֶ ת י ָָדיו ִּכי ְמנ ּ ׁ ֶ
ֹאש ְמנ ּ ׁ ֶ
ֹאש אֶ ְפ ַריִ ם וְ הוּא הַ ָ ּצ ִעיר וְ אֶ ת שְׂ מֹאלוֹ ַעל ר ׁ
וַ ָּי ׁ ֶשת ַעל ר ׁ
ישא
יה ַעל ֵר ׁ ָ
ירא וְ יָת שְׂ ָמאלֵ ּ
ישא ְדאֶ ְפ ַריִ ם וְ הוּא זְ עֵ ָ
ֵיה וְ ׁ ַש ִּוי ַעל ֵר ׁ ָ
הַ ְ ּבכוֹ ר) :יד( וְ אוֹ ִׁשיט יִ שְׂ ָראֵ ל יָת יְ ִמינ ּ
ַשה בּ ו ְּכ ָרא:
אֲרי ְמנ ׁ ֶ
ימנּ וּן ִלידוֹ ִהי ֵ
ַשה אַ ְח ִּכ ִ
ִד ְמנ ּ ׁ ֶ

)טו( וַ יְ בָ ֶר ְך אֶ ת יוֹ סֵ ף וַ יֹּא ַמר הָ ֱאל ִֹהים אֲ ׁ ֶשר ִה ְתהַ ְ ּלכ ּו אֲ ב ַֹתי ְלפָ נָיו אַ ְב ָרהָ ם
ֹאמר
אל ִֹהים הָ ר ֶֹעה אֹ ִתי ֵמעוֹ ִדי ַעד הַ יּוֹ ם הַ זֶּה) :טו( וַ יְ בָ ֶר ְך אֶ ת יוֹ סֵ ף וַ יּ ַ
וְ יִ צְ חָ ק הָ ֱ
הָ ֱאל ִֹהים אֲ ׁ ֶשר ִה ְתהַ ְ ּלכ ּו אֲ ב ַֹתי ְלפָ נָיו אַ ְב ָרהָ ם וְ יִ צְ חָ ק הָ ֱאל ִֹהים הָ ר ֶֹעה אֹ ִתי מֵ עוֹ ִדי ַעד הַ יּוֹ ם
הַ זֶּה:

)טו( וּבָ ִר ְ
יתנִ י ַעד יוֹ ָמא
קֳדמוֹ ִהי אַ ְב ָרהָ ם וְ יִ צְ חָ ק יְ ָי דְּ זַן י ִָתי ִמדְּ ִא ָ
יך יָת יוֹ סֵ ף וַ אֲ ָמר יְ ָי דִּ י ְפלָ ח ּו אֲ בָ הָ ַתי ָ

הָ ֵדין:

)טז( הַ ּ ַמ ְלאָ ְך הַ גּ ֹאֵ ל אֹ ִתי ִמ ָּכל ָרע יְ בָ ֵר ְך אֶ ת הַ ְּנ ָע ִרים וְ יִ ָּק ֵרא בָ הֶ ם ְׁש ִמי וְ ׁ ֵשם
ֹתי אַ ְב ָרהָ ם וְ יִ צְ חָ ק וְ יִ ְדגּ ּו לָ רֹב ְ ּבקֶ ֶרב הָ אָ ֶרץ) :טז( הַ ּ ַמ ְלאָ ְך הַ גּ ֹאֵ ל אֹ ִתי ִמ ָּכל ָרע
אֲ ב ַ
יְ בָ ֵר ְך אֶ ת הַ ְּנ ָע ִרים וְ יִ ָּק ֵרא בָ הֶ ם ְׁש ִמי וְ ׁ ֵשם אֲ ב ַֹתי אַ ְב ָרהָ ם וְ יִ צְ חָ ק וְ יִ ְדגּ ּו לָ רֹב ְ ּבקֶ ֶרב הָ אָ ֶרץ:

)טז(

ימ ּיָא וְ יִ ְת ְק ֵרי ְבהוֹ ן ְׁש ִמי וְ ׁשוּם אֲ בָ הָ ַתי אַ ְב ָרהָ ם וְ יִ צְ חָ ק ו ְּכנ ּונֵי
ישא יְ בָ ֵר ְך יָת עוּלֵ ַ
ַמ ְלאָ כָ א דִּ י ְפ ַרק י ִָתי ִמ ָּכל ִּב ׁ ָ
י ּ ַָמא יִ ְסגּ וּן ְּבגוֹ ְבנֵי ֱאנ ׁ ָָשא ַעל אַ ְר ָעא:

ֹאש אֶ ְפ ַריִ ם וַ יּ ֵַרע ְּב ֵעינָיו וַ ִּי ְתמ ְֹך יַד
)יז( וַ יּ ְַרא יוֹ סֵ ף ִּכי י ִָׁשית אָ ִביו יַד יְ ִמינוֹ ַעל ר ׁ
ַשה) :יז( וַ יּ ְַרא יוֹ סֵ ף ִּכי יָ ִׁשית
ֹאש ְמנ ּ ׁ ֶ
ֹאש אֶ ְפ ַריִ ם ַעל ר ׁ
אָ ִביו ְלהָ ִסיר אֹ ָת ּה ֵמ ַעל ר ׁ

ֹאש
ֹאש אֶ ְפ ַריִ ם וַ ּי ֵַרע ְּב ֵעינָיו וַ ִּי ְתמ ְֹך יַד אָ ִביו ְלהָ ִסיר אֹ ָת ּה ֵמ ַעל ר ׁ
אָ ִביו יַ ד יְ ִמינוֹ ַעל ר ׁ
יש ְּבעֵ ינוֹ ִהי
ישא ְדאֶ ְפ ַריִ ם ו ְּבאֵ ׁ
ֵיה ַעל ֵר ׁ ָ
אֲרי ׁ ַש ִּוי אָ בו ִּהי יַד יְ ִמינ ּ
ַשה) :יז( וַ ֲחזָא יוֹ סֵ ף ֵ
ֹאש ְמנ ּ ׁ ֶ
אֶ ְפ ַריִ ם ַעל ר ׁ
ַשה:
ישא ִד ְמנ ּ ׁ ֶ
ישא ְדאֶ ְפ ַריִ ם ְלאַ ּנָחו ַּת ּה ַעל ֵר ׁ ָ
ו ְּס ֵעד יְ ָדא ְדאָ בו ִּהי ְלאַ עֲ ָדאָ ה י ַָת ּה ֵמ ַעל ֵר ׁ ָ

רש"י
)יב( ויוצא יוסף אתם  -לאחר שנשקם
הוציאם יוסף מעם ברכיו כדי לישבם זה
לימין וזה לשמאל לסמוך ידיו עליהם
ולברכם :וישתחו לאפיו  -כשחזר לאחוריו
מלפני אביו:
)יג( את אפרים בימינו משמאל ישראל -
הבא לקראת חברו ימינו כנגד שמאל חברו
וכיון שהוא הבכור מיומן לברכה:
)יד( שכל את ידיו  -כתרגומו אחכמינון
בהשכל וחכמה השכיל את ידיו לכך ומדעת

כי יודע היה כי מנשה הבכור ואעפ"כ לא שת
ימינו עליו:
)טז( המלאך הגאל אתי  -מלאך הרגיל
להשתלח יט אלי בצרתי כענין שנא' ויאמר
אלי מלאך האלהים בחלום יעקב וגו' אנכי
האל בית אל :יברך את הנערים  -מנשה
ואפרים :וידגו  -כדגים הללו שפרים ורבים
ואין עין הרע שולטת בהם:
)יז( ויתמך יד אביו  -הרימה מעל ראש בנו
ותמכה בידו:
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חק לישראל – פרשת ויחי יום ד'
נביא

– מלכים א' פרק ב' טז'-כא'

ֹאמר אֵ לָ יו
)טז( וְ ַע ּ ָתה ְׁשאֵ לָ ה אַ חַ ת אָ נ ִֹכי ׁשֹאֵ ל ֵמ ִא ּ ָת ְך אַ ל ּ ָת ִׁש ִבי אֶ ת ּ ָפנָי וַ ּת ֶ
דַּ ּ ֵבר) :טז( וכען שאלא חדא אנא שאיל מניך לא תתיבין ית אפי ואמרת ליה מלל:
ישג
ֹאמר ִא ְמ ִרי נָא ִל ְׁשלֹמֹה הַ ּ ֶמלֶ ְך ִּכי לֹא י ִָׁשיב אֶ ת ּ ָפנָיִ ְך וְ יִ ּ ֶתן ִלי אֶ ת אֲ ִב ׁ ַ
)יז( וַ יּ ֶ
שה) :יז( ואמר אמרי כען לשלמה מלכא ארי לא יתיב ית אפיך ויהב לי
הַ ּ ׁש ּונ ּ ִַמית ְל ִא ּ ׁ ָ
ית אבישג דמן שונם לאתו:
)יח(

ֹאמר ַּבת ׁ ֶשבַ ע טוֹ ב אָ נ ִֹכי ֲא ַד ּ ֵבר ָעלֶ ָ
יך אֶ ל הַ ּ ֶמלֶ ְך:
וַ ּת ֶ

)יח( ואמרת בת שבע טב

אנא אמליל עלך קדם מלכא:

)יט( וַ ּ ָתבֹא בַ ת ׁ ֶשבַ ע אֶ ל הַ ּ ֶמלֶ ְך ְׁשלֹמֹה ְל ַד ּ ֶבר לוֹ ַעל אֲ דֹנִ יָּה ּו וַ יָּקָ ם הַ ּ ֶמלֶ ְך
ימינוֹ :
ָשם ִּכ ּ ֵסא ְלאֵ ם הַ ּ ֶמלֶ ְך וַ ּ ֵת ׁ ֶשב ִל ִ
ֵשב ַעל ִּכ ְסאוֹ וַ יּ ֶ ׂ
את ּה וַ ִּי ְׁש ּ ַתח ּו לָ ּה וַ יּ ׁ ֶ
ִל ְק ָר ָ
)יט( ואתת בת שבע לקדם מלכא שלמה למללא עמיה על אדניהו וקם מלכא לקדמותה
וסגיד לה ויתיב על כורסיה ושוי כורסא לאמא דמלכא ויתיבת לימיניה:

ֹאמר
ֹאמר ְׁשאֵ לָ ה אַ חַ ת ְק ַט ּ ָנה אָ נ ִֹכי ׁשֹאֶ לֶ ת ֵמ ִא ּ ָת ְך אַ ל ּ ָת ׁ ֶשב אֶ ת ּ ָפנָי וַ יּ ֶ
)כ( וַ ּת ֶ
ְ
ְ
אֲלי ִא ּ ִמי ִּכי לֹא אָ ִׁשיב אֶ ת ּ ָפנָיִ ך) :כ( ואמרת שאלא חדא זעירא אנא
לָ ּה הַ ּ ֶמלֶ ך ׁ ַש ִ
שאלא מנך לא תתיב ית אפי ואמר לה מלכא שאילי אמי ארי לא אתיב ית אפיך:

ישג הַ ּ ׁ ֻשנ ּ ִַמית לַ ֲאדֹנִ יָּה ּו אָ ִח ָ
יך ְל ִא ּ ׁ ָשה:
ֹאמר י ּ ַֻתן אֶ ת א ֲִב ׁ ַ
וַ ּת ֶ

)כא(
אבישג דמן שונם לאדניהו אחוך לאתו:

)כא( ואמרת תתיהב ית

רש"י
)יט( לדבר לו  -לדבר בשבילו ,בשביל
אדוניהו .לאם המלך  -אמרו רבותינו )בבא

כתובים

בתרא צא ב( :לא מה של מלכות ,היא רות:

 -משלי יא' יד-יט

ְּבאֵ ין ּ ַת ְח ּ ֻבלוֹ ת יִ ּ ָפל ָעם ו ְּת ׁשו ָּעה ְּברֹב יוֹ ֵעץ:

)יד(
ופורקנא ייתי בסוגעה דמלכתנותא:

)טו( ַרע יֵרוֹ ַע ִּכי ָע ַרב זָר וְ שׂ נֵא תוֹ ְק ִעים בּ וֹ טֵ חַ :

)יד( באתרא דלית מדברא נפל עמא

)טו( בישא מבאש בצדיקא מטול דהוא ערב

חילוני וסני לאלין דסימין סברהון באלהא:

ֹשר:
)טז( אֵ ׁ ֶשת חֵ ן ִּת ְתמ ְֹך ָּכבוֹ ד וְ ָע ִריצִ ים יִ ְת ְמכ ּו ע ׁ ֶ

)טז( אתתא חסידתא פלגא איקרא ועשיני

רהטין בתר עותרא:

יש חָ סֶ ד וְ עֹכֵ ר ְׁשאֵ רוֹ אַ כְ ז ִָרי:
)יז( גּ ֵֹמל נ ְַפ ׁשוֹ ִא ׁ

)יז( פריע טבתא לנפשיה גברא חסידא ודמובד

גושמיה נכזריא:

ֱמת:
שכֶ ר א ֶ
שה ְפעֻ ַּלת ׁ ָשקֶ ר וְ ז ֵֹר ַע צְ ָדקָ ה ֶ ׂ
ָר ׁ ָשע ֹע ֶ ׂ

)יח(
ודזרע לצדקתא קושטיה הוא אגריה:

ּ ֵכן צְ ָדקָ ה ְלחַ ִּיים ו ְּמ ַרדֵּ ף ָר ָעה ְלמוֹ תוֹ :

)יט(
בישתא נטיר למותא:

)יח( רשיעא עבד עובדא דשקרא

)יט( היכנא מן דעבד צדקתא לחיי נטיר ודרדף
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חק לישראל – פרשת ויחי יום ד'
רש"י
)יד( באין תחבולות  -כשהצרה באה על
ישראל ואינן נותנין לב להבין להתענות
ולעשות תשוב' יפול עם:
)טו( רע ירוע  -הרשע יתרוצץ אשר ערב לבו
לעבודת גלולים .ושונא תוקעים  -תוקעים
כף לעשות רע וללכת בעצתם ,ורבותינו
דרשוהו בערבות ממון:
)טז( תתמוך כבוד  -כנסת ישרא' תקרב
תמיד לכבוד הקב"ה ותורתו .ועריצים יתמכו
עשר  -בני אדום מתקרבים אצל גניבות ממון
וגזל:
)יז( גומל נפשו  -גומל טובה לקרוביו איש
שהוא חסיד .ועכר שארו אכזרי  -והאכזרי

משנה

הוא עוכר את קרוביו:
)יח( רשע עשה פעולת שקר  -פעולתו של
רשע משקרת לו כסבור שתתקיים בו הצלחתו
והכל אבד .וזורע צדקה שכר אמת  -והזורע
צדקה היא פעולה של אמת כי בודאי בטוח
הוא שיקבל פעלו בסוף .שכר  -קרוניא"ל
בלעז כאדם הסוכר אמת המים כדי ללקוט
דגים ובטוח שימצא שם דגי' הרבה ודומה לו
כל עושי שכר אגמי נפש )ישעיה יט(:
)יט( כן צדקה לחיים  -אמתו של צדקה סופה
לחיים כמו כן בנות צלפחד דוברות )במדבר
כז(:

– בבא מציעא פרק ב'

)א( אֵ לּ ּו ְמצִ יאוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ  ,וְ אֵ לּ ּו חַ ּיָב ְלהַ ְכ ִריז .אֵ לּ ּו ְמצִ יאוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ ָ ,מצָ א פֵ רוֹ ת
ְמפֻ ָּז ִריןָ ,מעוֹ ת ְמפֻ זָּרוֹ תְּ ,כ ִריכוֹ ת ִּב ְר ׁשוּת הָ ַר ִּבים ,וְ ִעגּ וּלֵ י ְדבֵ לָ הִּ ,כ ָּכרוֹ ת ׁ ֶשל
שר ,וְ גִ זֵּי צֶ ֶמר הַ ָּבאוֹ ת ִמ ּ ְמ ִדינ ָָתן,
ַנ ְח ּתוֹ םַ ,מחֲרוֹ זוֹ ת ׁ ֶשל דָּ גִ ים ,וַ ח ֲִתיכוֹ ת ׁ ֶשל ָּב ָ ׂ
וַ אֲ נִ יצֵ י פִ ְׁש ּ ָתן ,ו ְּל ׁשוֹ נוֹ ת ׁ ֶשל אַ ְר ָּג ָמן ,ה ֲֵרי אֵ לּ ּו ׁ ֶשלּ וֹ ) ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר(ַ .ר ִּבי
יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרָּ ,כל ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ ִׁש ּנוּי ,חַ יָּב ְלהַ ְכ ִריזֵ ּ .כיצַ דָ .מצָ א ִעגּ וּל ו ְּבתוֹ כוֹ חֶ ֶרס,
ִּכ ָּכר ו ְּבתוֹ כוֹ ָמעוֹ תַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן אֶ ְל ָעזָר אוֹ ֵמרָּ ,כל ְּכלֵ י אַ נְ ּפו ְּריָא אֵ ינוֹ חַ יָּב
ְלהַ ְכ ִריז:
רע"ב ) -א( אלו מציאות .מצא פירות
מפוזרים  -סתמן נתייאשו הבעלים והפקר
הם :מעות מפוזרות  -הואיל ואין להם סימן
ניכר ,כבר איאושי איאוש והפקר הן .והיינו
טעמא דכולהו :כריכות  -עמרים קטנים:
ברה"ר  -שהכל דשין עליהם ,ואפילו היה
בהן סימן ,נפסד :של נחתום  -אין בהם
סימן ,שכולם שוים .אבל של בעל הבית יש
להם סימן :הבאות ממדינתן  -לאפוקי
הבאות מבית האומן ,כדקתני סיפא :ולשונות
של ארגמן  -צמר צבוע ארגמן ,ומשוך כמין

לשון :מצא עיגול  -של דבלה :אנפריא -
כלים חדשים שלא שבעתן העין ואין לבעלים
בהם טביעת עין .שפעמים שמחזירים אבדה
בטביעות עינא ,כגון לצורבא מרבנן דלא
משני בדבוריה .ואלו הכלים שידוע שאין
לבעליהן בהן טביעות עין אינו חייב להכריז.
והלכה כר"ש בן אלעזר .ואימתי בזמן שמצאן
אחד אחד .אבל מצאן שנים שנים חייב
להכריז ,דמנינא הוי סימן .והמוצא מציאה
בסרטיא ופלטיא גדולה בעיר שרובה נכרים,
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אפילו דבר שיש בו סימן אינו חייב להכריז.

ובעיר שרובה ישראל ,חייב להכריז:

)ב( וְ אֵ לּ ּו חַ ּיָב ְלהַ ְכ ִריזָ ,מצָ א פֵ רוֹ ת ִּב ְכ ִלי אוֹ ְכ ִלי ְּכמוֹ ת ׁ ֶשהוּאָ ,מעוֹ ת ַּב ִּכיס אוֹ
לשה ַמ ְט ְּבעוֹ ת זֶה ַעל ַּגב זֶה,
ִכיס ְּכמוֹ ת ׁ ֶשהוּא ,צִ בּ ו ֵּרי פֵ רוֹ ת ,צִ בּ ו ֵּרי ָמעוֹ תְׁ ,ש ׁ ָ
ְּכ ִריכוֹ ת ִּב ְר ׁשוּת הַ יּ ִָחיד ,וְ ִכ ָּכרוֹ ת ׁ ֶשל ַּב ַעל הַ ַּביִ ת ,וְ גִ זֵּי צֶ ֶמר הַ ְ ּלקוּחוֹ ת ִמ ּ ֵבית
הָ אֻ ּ ָמןַּ ,כדֵּ י יַיִ ן וְ כַ דֵּ י ׁ ֶש ֶמן ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו חַ יָּב ְלהַ ְכ ִריז:
רע"ב ) -ב( בכלי  -וכלי יש בו סימן :כמות
שהוא  -ריקן :צבורי פירות  -סימנן ,מנין או
מקום :שלשה מטבעות זה על גב זה  -או

יותר .והמכריז מכריז מטבעות מצאתי ,וזה
בא ואומר כך וכך היו והיו מונחים זה על זה:

ילין ׁ ֶש ַּבשּׂ ָ דוֹ ת,
)ג( ָמצָ א אַ חַ ר הַ ַּג ּ ָפה אוֹ אַ חַ ר הַ ָּג ֵדר גּ וֹ זָלוֹ ת ְמקֻ ּ ׁ ָש ִרין ,אוֹ ִב ְׁש ִב ִ
הֲ ֵרי זֶה לֹא יִ ַּגע ָּבהֶ ןָ .מצָ א ְכ ִלי ָּבאַ ְׁש ּ ָפהִ ,אם ְמכֻ ּ ֶסה ,לֹא יִ ַּגע בּ וֹ ִ ,אם ְמג ֶֻּלה,
ֹתל חָ ָד ׁש,
ָשן ,ה ֲֵרי אֵ לּ ּו ׁ ֶשלּ וֹ ָ .מצָ א ְבכ ֶ
ֹתל י ׁ ָ
נוֹ טֵ ל ו ַּמ ְכ ִריזָ .מצָ א בַ ַּגל אוֹ ְבכ ֶ
ֵמחֶ צְ יוֹ וְ לַ חוּץֶ ׁ ,שלּ וֹ ֵ ,מחֶ צְ יוֹ וְ ִלפְ נִ יםֶ ׁ ,של ַּב ַעל הַ ָּביִ תִ .אם הָ יָה ַמ ְ ׂש ִּכירוֹ
לַ אֲחֵ ִרים ,אֲ ִפלּ ּו ְבתוֹ ְך הַ ַּביִ ת הֲ ֵרי אֵ לּ ּו ׁ ֶשלּ וֹ :
רע"ב ) -ג( אחר הגפה  -סתימת כותל של
עץ או של קנים :גדר  -של אבנים :גוזלות
מקושרין  -בכנפיהן .דכולי עלמא הכי
מקטרי להו ,וקשר כזה לא הוי סימן :לא יגע
בהן  -דאמרינן הני אינש אצנעינהו ואי שקיל
להו לית להו למרייהו סימנא בגווייהו .הלכך
לשבקינהו עד דאתי מרייהו ושקיל להו:
מכוסה לא יגע בו  -דאין זה אבידה שיהא
מוזהר עליה בלא תוכל להתעלם ,דמשתמר
הוא :מצא בגל ובכותל ישן הרי אלו שלו -
מפני שיכול לומר לבעל הגל ולבעל הכותל
של אמוריים שהורישו אבותינו היה .ובלבד

שיהיה בו חלודה רבה שניכר שמזמן הרבה
היה טמון שם :מחציו ולחוץ .באחד מחורי
כותל הסמוכים לרשות הרבים .אם מצאה
מחצי עוביו של כותל ולחוץ שלו ,דאמרינן
אחד מבני רשות הרבים נתנו שם ושכח,
וחלודה שעליו מוכחת שמזמן הרבה היה שם
ובודאי נתיאשו הבעלים .ודין זה דוקא בלשון
זהב וחתיכת כסף וכיוצא בזה .אבל אם היה
כלי ובתוכו מעות ,אם פי הכלי לחוץ הרי
הוא שלו ,ואם פי הכלי לפנים הרי הוא של
בעל הבית :אפילו בתוך הבית הרי אלו שלו
 -דלא ידע דמאן נינהו ,ובעליו נואשו:

)ד( ָמצָ א בַ חֲנוּת ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו ׁ ֶשלּ וֹ ֵּ .בין הַ ּ ֵתבָ ה וְ לַ חֶ נְ וָ נִ יֶ ׁ ,של חֶ נְ וָ נִ יִ .ל ְפנֵי ׁ ֻש ְלחָ נִ י,
הֲ ֵרי אֵ לּ ּו ׁ ֶשלּ וֹ ֵ ּ .בין הַ ִּכ ּ ֵסא וְ לַ ּ ׁ ֻש ְלחָ נִ יֲ ,ה ֵרי אֵ לּ ּו לַ ּ ׁ ֻש ְלחָ נִ י .הַ לּ וֹ קֵ חַ ּ ֵפרוֹ ת ֵמחֲבֵ רוֹ
אוֹ ׁ ֶש ּ ׁ ָשלַ ח לוֹ חֲבֵ רוֹ ּ ֵפרוֹ ת ,ו ָּמצָ א בָ הֶ ן ָמעוֹ תֲ ,ה ֵרי אֵ לּ ּו ׁ ֶשלּ וֹ ִ .אם הָ י ּו צְ רו ִּרין,
נוֹ טֵ ל ו ַּמ ְכ ִריז:
רע"ב ) -ד( מצא בחנות הרי אלו שלו -
בדבר שאין בו סימן מיירי .דההוא דנפל
מיניה מייאש שהכל נכנסים לשם :בין תיבה
 שהחנווני יושב לפניה ,ותמיד נוטל ממנה,ונותן לפניו ומוכר ,ומעות שנותנין לו נותן
בתוכה ,ולא נפל שום דבר אלא מיד חנוני:
לפני שולחני הרי אלו שלו  -דאמרינן מן
הבאים להחליף מעות נפלו ,שהרי השלחן
מפסיק בין שולחני למעות שנמצאו ,ואם מן

השולחני הם היה להם להמצא בינו ולכסא
שהשלחן מונח עליו :הלוקח פירות מחבירו
וכו'  -וכגון שחבירו זה תגר שלקח תבואה זו
או פירות הללו מאנשים הרבה ולא ידיע
דמאן נינהו ,וכיון דלית בהו סימן נתיאשו
הבעלים .אבל אם זה שמכר את הפירות
ליקטן הוא עצמו מן הקרקע שלו ,שודאי
המעות הללו שלו הן ,חייב להחזיר :ואם היו
צרורים  -הקשר או מנין שלהם הוי סימן:
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יש אֵ לֶ יהָ  ,לוֹ ַמר לָ ְך,
)ה( אַ ף הַ ּ ִשׂ ְמלָ ה הָ יְ ָתה ִב ְכלָ ל ָּכל אֵ ֶּלה .לָ ּ ָמה יָצָ אתְ .להַ ִ ּק ׁ
ימנִ ים וְ י ֶׁש לָ הּ ּתוֹ ְב ִעים ,אַ ף ָּכל דָּ בָ ר ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ
ַמה ּ ִשׂ ְמלָ ה ְמיֻחֶ ֶדת ׁ ֶשיּ ֶׁש ָּבהּ ִס ָ
ימנִ ים וְ י ֶׁש לוֹ תוֹ ְב ִעים חַ יָּב ְלהַ ְכ ִריז:
ִס ָ
רע"ב ) -ה( בכלל כל אלה  -בכלל כל
אבדת אחיך :ולמה יצאת  -וכן תעשה
לשמלתו :מה שמלה מיוחדת  -סתם שמלה
יש בה סימן ,וכל שמלה יש לה בעלים

תובעים אותה ,שנעשית בידי אדם ולא באת
מן ההפקר :אף כל שיש לו תובעים -
למעוטי מידי דמייאש .ויאוש הוא ,דשמעיניה
דאמר וי ליה לחסרון כיס:

)ו( וְ ַעד ָמ ַתי חַ יָּב ְלהַ ְכ ִריזַ .עד ְּכ ֵדי ׁ ֶשיּ ְֵדע ּו בוֹ ְׁשכֵ נָיו ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי
לש ְרגָ ִלים ,וְ אַ חַ ר הָ ֶרגֶל הָ אַ חֲרוֹ ן ִׁשבְ ָעה י ִָמיםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשיֵּלֵ ְך
יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרָ ׁ ,ש ׁ
לשה וְ י ְַכ ִריז יוֹ ם אֶ חָ ד:
לשה וְ ַי ֲחזֹר ְׁש ׁ ָ
ְלבֵ יתוֹ ְׁש ׁ ָ
רע"ב ) -ו( שכניו  -שכני מקום שנמצאת בו
האבידה ,שמא שלהן היא :כדי שילך כל אחד
לביתו בשלשה ימים  -משישמע ההכרזה
וידע אם אבד לו כלום ,ואם יראה שאבד
יחזור שלשה ויכריז יום אחד אני איבדתי ואלו

סימניה .והלכה כרבי יהודה .ומשחרב בית
המקדש התקינו שיהיו מכריזין בבתי כנסיות
ובבתי מדרשות .ומשרבו האנסין דאמרי
אבידתא למלכא ,התקינו שיהא מודיע לשכניו
ולמיודעיו ודיו:

ימנֶיהָ  ,לֹא יִ ּ ֶתן לוֹ  .וְ הָ ַר ּ ַמאי אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאָ ַמר
)ז( אָ ַמר אֶ ת הָ אֲבֵ ָדה וְ לֹא אָ ַמר ִס ָ
ָ
רש
רש אָ ִחיך אֹ תוֹ ַ ,עד ׁ ֶש ִּת ְד ׁ
ֶאֱמר )דברים כב( ַעד דְּ ׁ
ימנֶיהָ  ,לֹא יִ ּ ֶתן לוֹ ֶ ׁ ,ש ּנ ַ
ִס ָ
ָ
אֶ ת אָ ִחיך ִאם ַר ּ ַמאי הוּא ִאם אֵ ינוֹ ַר ּ ַמאיָּ .כל דָּ בָ ר ׁ ֶשעוֹ ֶ ׂשה וְ אוֹ כֵ ל ,יַעֲ ֶ ׂשה
וְ יֹאכַ ל .וְ ָדבָ ר ׁ ֶשאֵ ין עוֹ ֶ ׂשה וְ אוֹ כֵ ל ,יִ ּ ָמכֵ רֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )שם( וַ ֲה ׁ ֵשבֹתוֹ לוֹ ְ ,ראֵ ה
הֵ יאַ ְך ְּת ִׁשיבֶ נּ ּו לוֹ ַ .מה ְּיהֵ א בַ דָּ ִמיםַ .ר ִּבי ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמר ,יִ ְׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ָּבהֶ ןְ ,ל ִפיכָ ְך
ִאם אָ בְ ד ּו חַ יָּב ְּבאַ ח ֲָריו ָּתןַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,לֹא יִ ְׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ָּבהֶ ןְ ,ל ִפיכָ ְך ִאם
אָ ְבד ּו אֵ ינוֹ חַ יָּב ְּבאַ ח ֲָריו ָּתן:
רע"ב ) -ז( כל דבר שעושה ואוכל  -אם
האבדה דבר שיכולים להאכילו את שכר
מעשיו ,כגון שור וחמור :יעשה ויאכל  -ולא
ימכור אותו המוצא ,שכל אדם נוח לו
בבהמתו שהכירה בו כבר ולימדה לרצונו.
ואינו חייב להטפל בה לעולם ,אלא תרנגולת
ובהמה גסה מטפל בה י"ב חדש .עגלים
וסייחים של רעיה ,כלומר שאין מגדלים
אותם לפטם .וכן גדיים וטלאים ,מטפל בהם
שלשה חדשים .ועגלים של פיטום מטפל בהם
שלשים יום .אווזין ותרנגולים זכרים ,הקטנים

מטפל בהן שלשים יום ,והגדולים שאוכלים
הרבה מטפל בהן שלשה ימים .מכאן ואילך
לוקח אותם הוא לעצמו בשומא כפי שוויין ,או
מוכרן לאחרים ומניח הדמים אצלו :לפיכך
אם אבדו חייב באחריותן  -כיון דשרו ליה
רבנן לאשתמושי בהו ,אע"ג דלא אשתמש בהו
כמאן דאשתמש דמי ,וחייב באחריותן .והלכה
כר' טרפון בדמי אבדה שמכר .אבל מעות
עצמן של אבדה ,כגון שמצא מעות בכיס או
שלשה מטבעות זו על גבי זו ,לא ישתמש
בהם כלל:

)ח( ָמצָ א ְספָ ִרים .קוֹ ֵרא בָ הֶ ן אַ חַ ת ִל ְׁשל ִֹׁשים יוֹ ם .וְ ִאם אֵ ינוֹ יוֹ ֵד ַע ִל ְקרוֹ ת .גּ וֹ ְללָ ן.
אֲ בָ ל לֹא יִ ְלמוֹ ד ָּבהֶ ן ַּב ְּת ִח ָּלה .וְ לֹא יִ ְק ָרא אַ חֵ ר ִע ּמוֹ ָ .מצָ א ְכסוּתְ .מנַעֲ ָר ּה אַ חַ ת
ֹשת.
ִל ְׁשל ִֹׁשים יוֹ ם .וְ ׁשוֹ ְטחָ ּה ְלצָ ְרכָ ּה .אֲ בָ ל לֹא ִל ְכבוֹ דוֹ ְּ .כלֵ י כֶ סֶ ף וּכְ לֵ י נְ ח ׁ ֶ
ִמ ְׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ָּבהֶ ן ְלצָ ְרכָ ן .אֲבָ ל לֹא ְל ׁשוֹ חֲקָ ןְּ .כלֵ י זָ הָ ב ו ְּכלֵ י זְ כו ִּכית ,לֹא יִ ַּגע ָּבהֶ ן
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שק אוֹ קֻ ּ ָפה .וְ כָ ל דָּ בָ ר ׁ ֶשאֵ ין דַּ ְרכּ וֹ ִל ּטוֹ ל .הֲ ֵרי זֶה לֹא
ַעד ׁ ֶש ָיּבֹא אֵ ִליָּה ּוָ .מצָ א ַ ׂ
יִ ּטוֹ ל:
רע"ב ) -ח( אחת לשלשים יום -
שמתעפשין כששוהין מלפותחן .וכל ספריהן
היו עשויין כעין גליון :גוללן  -מתחלתן
לסופן שיכנס בהם האויר :בתחלה  -מה שלא
למד מעולם .לפי שצריך להשהותן לפניו :ולא
יקרא אחר עמו  -לפי שזה מושך אצלו וזה
מושך אצלו ונקרע :שוטחה לצרכה  -לשלוט
בה אויר שלא תאכלנה עש :לצרכן -

שמתעפשים בקרקע .שצריך לתתן בקרקע דזו
היא שמירתן .ולפיכך משתמש בהם לפרקים:
אבל לא לשוחקן  -ולא ישתמש בהן זמן ארוך
עד שישחקם :לא יגע בהן  -זהב אינו
מתעפש בארץ .וכן זכוכית .ועוד שהוא נוח
להשבר :שאין דרכו ליטול  -דבר שגנאי הוא
לו .והתורה אמרה והתעלמת מהם ,פעמים
שאתה מתעלם ,כגון זקן ואינו לפי כבודו:

רע"ב ) -ט( איזו היא אבדה  -שניכר בה
שאין הבעלים יודעים שהיא שם :אין זו אבדה
 ואינו חייב להחזיר ,שמדעת הניחוה שם:רצה בין הכרמים  -שמתקלקלים רגליה:
השב תשיבם  -התורה ריבתה השבות הרבה:
לא יאמר לו תן לי סלע  -שזה אומר לו אם
עשית מלאכתך ,היית מרבה טורח ,עכשיו
לפי מה שטרחת טול :כפועל בטל  -כמה
אדם רוצה ליטול ולפחות משכרו ליבטל

ממלאכה זו כבדה שהוא עוסק בה ולעשות
במלאכה קלה כזו :אם יש שם בית דין  -אם
אינו רוצה ליבטל ממלאכתו .ששכרה מרובה,
מה יעשה .אם יש שם שלשה בני אדם מתנה
בפניהם ואומר ראו שאני משתכר כך וכך .ואי
אפשי ליבטל ליטול שכר מועט ,אם תאמרו
שאטול שכרי משלם .אטפל בהשבת אבדה זו:
שלו קודם  -ומניח את האבדה:

ידהָ ,מצָ א חֲמוֹ ר אוֹ ּ ָפ ָרה רוֹ ִעיןַּ ,בדֶּ ֶר ְך ,אֵ ין זוֹ אֲבֵ י ָדה .חֲמוֹ ר
)ט( אֵ יזוֹ ִהיא אֲבֵ ָ
יר ּה וּבָ ְרחָ ה.
ידה .הֶ חֱזִ ָ
וְ כֵ לָ יו הֲ פו ִּכיןָ ּ ,פ ָרה ָרצָ ה ּ ֵבין הַ ְּכ ָר ִמיםֲ ,ה ֵרי זוֹ אֲבֵ ָ
יר ּהֶ ׁ .ש ּ ֵנא ֱַמר
ירה וּבָ ְרחָ ּה ,אֲ ִפיל ּו אַ ְר ָּב ָעה וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ְפ ָע ִמים .חַ יָּב ְלהַ חֲזִ ָ
הֶ חֱזִ ָ
ֹאמר לוֹ ּ ֵתן ִלי סֶ לַ ע ,אֶ ָּלא
)דברים כב( הָ ׁ ֵשב ְּת ִׁשיבֵ ם .הָ יָה בָ טֵ ל ִמ ּ ֶסלַ ע ,לֹא י ַ
נוֹ ֵתן לוֹ ְ ׂשכָ רוֹ ְּכפוֹ עֵ ל ָּבטֵ ל ִאם י ֵׁש ׁ ָשם ֵּבית דִּ יןַ ,מ ְתנֶה ִּב ְפנֵי ּ ֵבית דִּ יןִ .אם
אֵ ין ׁ ָשם ּ ֵבית דִּ יןִּ ,ב ְפנֵי ִמי י ְַתנֶהֶ ׁ ,שלּ וֹ קוֹ ֶדם:

)י( ְמצָ אָ ה בָ ֶרפֶ ת אֵ ינוֹ חַ ּיָב ָּב ּהִּ .ב ְר ׁשוּת הָ ַר ִּבים חַ יָּב ָּב ּה .וְ ִאם הָ יְ ָתה בֵ ית
הַ ְ ּקבָ רוֹ ת לֹא יִ ּ ַט ּ ֵמא לָ הּ ִ .אם אָ ַמר לוֹ אָ ִביוִ ,ה ּ ַט ּ ֵמא ,אוֹ ׁ ֶשאָ ַמר לוֹ אַ ל ּ ַתחֲזִ יר,
לֹא יִ ּ ְׁש ַמע לוֹ ָ ּ .פ ַרק וְ ָט ַעןָ ּ ,פ ַרק וְ טָ ַען ,אֲ ִפיל ּו אַ ְר ָּב ָעה וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ּ ְפ ָע ִמים .חַ יָּב
ָשב לוֹ וְ אָ ַמר הוֹ ִאיל וְ ָעלֶ ָ
יך ִמצְ וָ הִ ,אם
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )שמות כג( ָעזֹב ּ ַתעֲ זֹב .הָ לַ ְך וְ י ׁ ַ
ְרצוֹ נְ ָך ִל ְפרוֹ ק ּ ְפרוֹ קָ ּ ,פטוּרֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמרִ ,ע ּמוֹ ִ .אם הָ יָה זָקֵ ן אוֹ חוֹ לֶ ה ,חַ יָּבִ .מצְ וָ ה
ִמן הַ ּתוֹ ָרה ִל ְפרוֹ ק ,אֲבָ ל לֹא ִל ְטעוֹ ןַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,אַ ף ִל ְטעוֹ ןַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י
ָתר ַעל ַמ ּ ָשאוֹ  ,אֵ ין זָקוּק לוֹ ֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמרַ ּ ,תחַ ת
ילי אוֹ ֵמר ִאם הָ יָה ָעלָ יו י ֵ
הַ ְּג ִל ִ
ַמ ּ ָשאוֹ ַ .מ ְשאוֹ י ׁ ֶשיָּכוֹ ל לַ עֲ מוֹ ד בּ וֹ :
רע"ב ) -ט( איזו היא אבדה  -שניכר בה
שאין הבעלים יודעים שהיא שם :אין זו אבדה
 ואינו חייב להחזיר ,שמדעת הניחוה שם:רצה בין הכרמים  -שמתקלקלים רגליה:
השב תשיבם  -התורה ריבתה השבות הרבה:
לא יאמר לו תן לי סלע  -שזה אומר לו אם

עשית מלאכתך ,היית מרבה טורח ,עכשיו
לפי מה שטרחת טול :כפועל בטל  -כמה
אדם רוצה ליטול ולפחות משכרו ליבטל
ממלאכה זו כבדה שהוא עוסק בה ולעשות
במלאכה קלה כזו :אם יש שם בית דין  -אם
אינו רוצה ליבטל ממלאכתו .ששכרה מרובה,
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מה יעשה .אם יש שם שלשה בני אדם מתנה
בפניהם ואומר ראו שאני משתכר כך וכך .ואי
אפשי ליבטל ליטול שכר מועט ,אם תאמרו

שאטול שכרי משלם .אטפל בהשבת אבדה זו:
שלו קודם  -ומניח את האבדה:

)יא( אֲבֵ ָדתוֹ וַ אֲבֵ ַדת אָ בִ יו ,אֲבֵ ָדתוֹ קוֹ ֶד ֶמת .אֲבֵ ָדתוֹ וַ אֲבֵ ַדת ַרבּ וֹ ֶ ׁ ,שלּ וֹ קוֹ ֶד ֶמת.
אֲ בֵ ַדת אָ ִביו וַ אֲבֵ ַדת ַרבּ וֹ ֶ ׁ ,של ַרבּ וֹ קוֹ ֶד ֶמתֶ ׁ ,שאָ ִביו הֵ ִביאוֹ לָ עוֹ לָ ם הַ זֶּה .וְ ַרבּ וֹ
ׁ ֶש ִ ּל ּ ְמדוֹ חָ ְכ ָמה ֵמ ִביאוֹ ְלחַ יֵּי הָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא .וְ ִאם אָ ִביו חָ כָ ם ) ׁ ָשקוּל ְּכ ֶנ ֶגד ַרבּ וֹ (
ׁ ֶשל אָ ִביו קוֹ ֶד ֶמת .הָ יָה אָ ִביו וְ ַרבּ וֹ נוֹ שְׂ ִאין ַמ ְ ׂשאוֹ יַ .מ ִּניחַ אֶ ת ׁ ֶשל ַרבּ וֹ  .וְ אַ חַ ר
ָּכ ְך ַמ ִּניחַ אֶ ת ׁ ֶשל אָ ִביו .הָ יָה אָ ִביו וְ ַרבּ וֹ ְּבבֵ ית הַ ּ ׁ ֶש ִביּ .פוֹ ֶדה אֶ ת ַרבּ וֹ  .וְ אַ חַ ר
ָּכ ְך ּפוֹ ֶדה אֶ ת אָ ִביו .וְ ִאם הָ יָה אָ ִביו חָ כָ םּ .פוֹ ֶדה אֶ ת אָ ִביו ,וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ּפוֹ ֶדה אֶ ת
ַרבּ וֹ :
רע"ב ) -יא( אבדתו קודמת  -דאמר קרא
)דברים ט"ו( אפס כי לא יהיה בך אביון,
הזהר שלא תהיה אתה אביון :של רבו קודמת

גמרא

 והוא שיהיה רבו מובהק ,שלמד רוב חכמתוממנו .וכן כל הנך רבו דאמרינן במתניתין
שקודמין לאביו ,אינן אלא ברבו מובהק:

– בבא מציעא דף ל"ג ע"א ע"ב

תנו רבנן העוסקין במקרא מדה ואינה מדה במשנה מדה ונוטלין עליה
שכר גמרא אין לך מדה גדולה מזו ולעולם הוי רץ למשנה יותר מן גמרא
הא גופא קשיא אמרת בגמרא אין לך מדה גדולה מזו והדר אמרת ולעולם
הוי רץ למשנה יותר מן הגמרא אמר רבי יוחנן בימי רבי נשנית משנה זו
שבקו כולא עלמא מתניתין ואזלו בתר גמרא הדר דרש להו ולעולם הוי
רץ למשנה יותר מן הגמרא מאי דרוש כדדריש רבי יהודה ברבי אלעאי
מאי דכתיב הגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם הגד לעמי פשעם אלו
תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונות ולבית יעקב חטאתם אלו
עמי הארץ שזדונות נעשות להם כשגגות והיינו דתנן רבי יהודה אומר הוי
זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדון דרש רבי יהודה ברבי אלעאי מאי
דכתיב שמעו דבר ה' החרדים אל דברו אלו תלמידי חכמים ]אמרו[ אחיכם
אלו בעלי מקרא שונאיכם אלו בעלי משנה מנדיכם אלו עמי הארץ שמא
תאמר פסק סברם ובטל סיכוים תלמוד לומר ונראה בשמחתכם שמא
תאמר ישראל יבושו תלמוד לומר והם יבושו עובדי כוכבים יבושו וישראל
ישמחו:
רש"י על הגמרא
מדה  -היא קצת :ואינה מדה  -שהמשנה
ותלמוד יפים ממנה ,מפני שתלוין בגירסא

ומשתכחים ,שבימיהם לא היה גמרא בכתב,
גם לא היה ניתן לכתוב ,אלא לפי שנתמעטו
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הלבבות התחילו דורות ]אחרונים[ לכתבו:
תלמוד  -כבר פירשתי למעלה שהוא לתת לב
להבין סתימות טעמי המשנה מה הם,
וכששתים סותרות זו את זו יבין לתרץ שיהיו
שתיהן קיימות ,או לדעת דברי התנאים
החלוקים בדבר ,ונימא הא מני פלוני חכם
הוא :בימי רבי נשנית משנה זו  -הא דקתני
תלמוד אין לך מדה גדולה מזו לפי שמשרבו
תלמידי שמאי והלל שהיו לפניו שלשה דורות
רבו מחלוקות בתורה ונעשית כשתי תורות,
מתוך עול שעבוד מלכיות וגזירות שהיו גוזרין
עליהן ,ומתוך כך לא היו יכולים לתת לב
לברר דברי החולקים עד ימיו של רבי ,שנתן
הקדוש ברוך הוא לו חן בעיני אנטונינוס מלך
רומי ,כדאמרינן בעבודה זרה )י ,ב( ,ונחו
מצרה ,ושלח וקבץ כל תלמידי ארץ ישראל,
ועד ימיו לא היו מסכתות סדורות ,אלא כל
תלמיד ששמע דבר מפי גדול הימנו גרסה,
ונתן סימנים הלכה פלונית ופלונית שמעתי
משם פלוני ,וכשנתקבצו אמר כל אחד מה
ששמע ,ונתנו לב לברר טעמי המחלוקת דברי
מי ראוין לקיים ,וסידרו המסכתות דברי
נזיקין לבדם ,ודברי יבמות לבדם ,ודברי
קדשים לבדם ,וסתם נמי במשנה דברי יחידים
שראה רבי את דבריהם ושנאן סתם ,כדי
לקבוע הלכה כמותם ,לפיכך אמרו בגמרא
אין לך מדה גדולה מזו ,שיתנו לב לטעמי
המשנה :שבקו כולי עלמא מתניתין -
מלחזור על גרסת משנתם :ואזלו בתר
תלמודא  -לחשוב בסברא :הדר דרש להו הוי
רץ למשנה  -לפי שירא פן ישתכחו המשניות,
ויחליפו שמות החכמים ,ובמקום חיוב יאמרו
פטור ,ובמקום אסור יאמרו מותר :מאי דרוש
 -מתחילה ,כשדרש שתלמוד גדול :לעמי

זוהר

פשעם  -עמי דהיינו תלמידי חכמים ,את
חטאתם אני קורא פשע ,שהיה להם לתת לב
בטעמי משנתם שיבררו להם על העיקר ,ולא
יורו הלכה מתוך משנה שאינה עיקר :ולבית
יעקב  -שאר העם :חטאתם  -אפילו פשע
שלהם אני קורא חטאת :הוי זהיר בתלמוד -
בגמרא ,שהוא תירוץ ]טעמי[ המשניות ,או
אם תשמע דבר משנה מרבך הזהר לשאול
טעמיו ומי שנאה :ששגגת תלמוד  -אם שגית
בהוראה בשגגת תלמודך ,שלא ידעת טעם
המשנה ונתת בה טעם אחר ,ומתוך כך דמית
לה דין או הוראה שבא לידך ולמדת הימנה
שלא כדת ,שאין הטעם כמו שהיית סבור,
שאילו ידעת טעם המשנה לא דמית לה
מעשה הבא לידך :עולה זדון  -ענוש אתה
עליה כמזיד ,שזדון הוא בידך ,שלא שאלת
טעם מרבך :אלו תלמידי חכמים  -ששימשו
חכמים הרבה ללמדם טעמי משנתם ,זה בזו
וזה בזו ,שאין הכל בקיאין בשוין :שנאיכם אלו
בעלי משנה  -ששונאין בעלי תלמוד ,לפי
שבעלי תלמוד אומרים על בעלי משנה שהן
מבלי עולם ,כדאמרינן במסכת סוטה )כב ,א(
התנאים מבלי עולם ,שמורים הלכה מתוך
משנתם :מנדיכם אלו עמי הארץ  -שתלמידי
חכמים שנואין ומתועבין להן כנדה :שמא
תאמר אבד סברם  -של אלו שהרי כתיב
למען שמי יכבד ה' דמשמע שהם אומרים,
אבל אין הדבר כן :תלמוד לומר ונראה
בשמחתכם  -ולא נאמר ואראה בשמחתכם,
כך אמר הנביא אני ואחיכם שונאיכם
ומנדיכם כולנו נראה בשמחתכם :והם יבושו
 אותם שהם נכרים ,שאינם ממנו ואינןנקראין על שם ישראל יבושו וישראל ישמחו:

– ויחי דף רל"ט ע"ב

אֹ ְס ִרי לַ ּ ֶגפֶ ןַ ,מאי ּ ֶגפֶ ן .דָּ א ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ,אַ ּ ַמאי ִא ְת ְק ִריאַ ת ּגֶפֶ ן .אֶ ָּלא ַמה ּגֶפֶ ן,
ש ָראֵ ל ,לָ א ְמקַ ְּבלָ א עֲ לָ ּה
יעא אָ ח ֳָרא ,הָ ִכי נ ֵָמי ְּכנֶסֶ ת יִ ְ ׂ
לָ א ְמקַ ְּבלָ א עֲ לָ ּה נְ ִט ָ
אֶ ָּלא ְלקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ילין
ש ָראֵ לִ ,א ְת ַּכ ְפיָין קַ ּ ָמ ּה ָּכל חֵ ִ
יך הוּא .ו ְּבגִ ין ְּכנֶסֶ ת יִ ְ ׂ
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אָ ח ֳָרנִ ין ,וְ לָ א י ְָכ ִלין ְלאַ ְבאָ ׁ ָשא ו ְּל ׁ ַש ְל ָטאָ ה ְּב ַע ְל ָמא .וְ ַעל דָּ א אַ ִּטיל ְק ָרא ְׁש ָמא
ישא ּ ֵבינַיְ יה ּוְּ ,בהַ אי גִ יסָ א ו ְּבהַ אי גִ יסָ אְּ .בנִ י אֲתוֹ נוֹ  ,דְּ ִא ְת ַע ַּקר ְּבגִ ין הַ הוּא
קַ דִּ ׁ ָ
ְ
שׂ וֹ ֵרקְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר ,וְ אָ נ ִֹכי נְ ַט ְע ִּתיך שׂ וֹ ֵרק וְ גו':
יה .אֶ ָּלא ִּכ ּ ֵבסִ ,מיּוֹ ָמא דְּ ִא ְת ְּב ֵרי
ִּכ ּ ֵבס ַּביַּיִ ן ְלבו ּׁשוֹ וְ גו'ִּ ,כ ּ ֵבס ,כּ וֹ בֵ ס ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
ַע ְל ָמא ,ו ַּמאן ִאיה ּו ,דָּ א ַמ ְל ָּכא ְמ ִׁשיחָ אַּ .ביַּיִ ן ְסטַ ר שְׂ ָמאלָ א .וּבְ ַדם עֲ נ ִָבים ְס ַטר
זַמין ַמ ְל ָּכא ְמ ִׁשיחָ א )דף רמ ע"א( ְל ׁ ַש ְ ּל ָטאָ ה ְל ֵעילָ א ַעל ָּכל
ְ ׂש ָמאלָ אְ .ל ַת ּ ָתא .וְ ּ ִ
ילין אָ ח ֳָרנִ ין דְּ ַע ּ ִמין עוֹ בְ ֵדי עֲ בוֹ ַדת כּ וֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת ,ו ְּל ַת ְב ָרא ּתוֹ ְקפֵ יהוֹ ן
חֵ ִ
ֵמ ֵעילָ א ו ִּמ ּ ַת ּ ָתא:
יה דִּ ינָא.
דָּ בָ ר אַ חֵ רִּ ,כ ֵּבס ַּביַּיִ ן ְלבו ּׁשוֹ ְּ ,כגַ וְ ונָא ְדהַ אי חַ ְמ ָרא ,אַ ֲחזֵי חֵ יד ּו ,וְ כוּלֵ ּ
)לעמין עובדי עבודת כוכבים ומזלות( .הָ ִכי נ ֵָמי ַמ ְל ָּכא ְמ ִׁשיחָ א ,יֶחזִ יִ חֵ ד ּו
ש ָראֵ ל ,וְ כוּלֵ יהּ דִּ ינָא ְל ַע ּ ִמין עוֹ ְב ֵדי עֲ בוֹ ַדת כּ וֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ תְּ .כ ִתיב,
ְליִ ְ ׂ
)בראשית א( וְ רוּחַ ֱאל ִֹהים ְמ ַרחֶ פֶ ת ַעל ּ ְפנֵי הַ ּ ָמיִ ם ,דָּ א רוּחָ א ְד ַמ ְל ָּכא ְמ ִׁשיחָ א,
ו ִּמן יוֹ ָמא דְּ ִא ְת ְּב ֵרי ַע ְל ָמא ,אַ ְסחֵ י ְלבו ׁ ֵּשיהּ ְּבחַ ְמ ָרא ִע ָּלאָ ה:
ילי ֵעינַיִ ם ִמיָּיִ ן ו ְּלבֶ ן ִׁש ּנַיִ ם ֵמחָ לָ ב ,דָּ א חַ ְמ ָרא
יה ,חַ ְכ ִל ִ
חָ ֵמי ַמה ְּכ ִתיב ַּב ְת ֵר ּ
ֵיה ׁ ָש ֵתי .ו ְּלבֶ ן ִׁש ּנַיִ ם
יתא דְּ ַמ ְרוֵ יִ ,מ ּנ ּ
ִע ָּלאָ ה) ,ס"א דמרוי דאורייתא( דְּ אוֹ ַריְ ָ
יתא יַיִ ן וְ חָ לָ בּ ,תוֹ ָרה ׁ ֶש ִּב ְכ ָתב ,וְ תוֹ ָרה ׁ ֶש ְּב ַעל ּ ֶפה:
ֵמחָ לָ ב ,דְּ הָ א אוֹ ַריְ ָ
ש ּ ַמח ְלבַ ב אֱנוֹ ׁש )ס"א אמאי ,בגין דמאתר דחדוה
ְּכ ִתיב) ,תהלים קד( וְ יַיִ ן יְ ַ ׂ
קאתי ,ומאן הוא סופיה דקרא( ְלהַ צְ ִהיל ּ ָפנִ ים ִמ ּ ׁ ָש ֶמן ,וַ דַּ אי ֵמאֲ ַתר דְּ ִא ְת ְק ֵרי
אֲתר דְּ כָ ל חֵ יד ּו ִמ ּנֵיהּ נ ְַפקָ א.
ַ
יר ָתא ְדחַ ְמ ָרא חֶ ְדוָ ה ,הוּא
ׁ ָש ֶמןָ ּ .תא ֲחזֵיֵ ׁ ,ש ָ
יש ּו דְּ כ ָֹּלא ,דִּ ינָא הוּא,
אֲתר ְּכנִ ׁ
יהַ ,
וְ סוֹ פֵ יהּ דִּ ינָאַ .מאי ַט ְע ָמאְּ ,בגִ ין דְּ סוֹ פָ א ִדילֵ ּ
ְ
וּבֵ יהּ ִא ְתדָּ ן ַע ְל ָמא .וְ ַעל דָּ א ׁ ֵשירו ָּתא חֶ ְדוָ ה ,וְ סוֹ פָ א ִדינָאְּ .בגִ ינֵי ָּכךְ ,להַ צְ ִהיל
ֵיה נ ְָפקָ א:
אֲתר דְּ כָ ל חֶ ְדוָ ה ִמ ּנ ּ
ּ ָפנִים ִמ ּ ׁ ָש ֶמןֵ .מ ַ
וְ לֶ חֶ ם ְלבַ ב אֱנוֹ ׁש יִ ְס ָעדַ ,מאן לֶ חֶ ם .אֶ ָּלא לֶ חֶ ם ַע ְל ָמא סָ ִעיד )סמיך( ,וְ ִאי
יליָא ְּבלָ א
יה ַת ְליָיא ְס ִעיד ּו ְד ַע ְל ָמא ִּב ְלחוֹ דוֹ י ,לָ או הָ ִכי ,דְּ הָ א לֵ ְ
ימא ,דְּ בֵ ּ
ֵת ָ
יש לוֹ ן ,יִ ְת ּ ָפ ַר ׁש
יוֹ ָמא ,לָ א ִא ְׁש ּ ַת ַּכח ,וְ לָ א ָּב ֵעי ְלאַ ְפ ָר ׁ ָשא לוֹ ן .ו ַּמאן דְּ אַ ְפ ִר ׁ
ֵמחַ ִּיין ,וְ הַ יְ ינ ּו ִד ְכ ִתיב) ,דברים ח( ְל ַמ ַען הוֹ ִדיעֲ ָך ִּכי לא ַעל הַ ֶּלחֶ ם ְלבַ דּ וֹ יִ ְחיֶה
הָ אָ ָדםְּ .בגִ ין דְּ לָ א ָּב ֵעי ְל ִא ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשא:
ימא ,דָּ וִ ד הֵ ְ
יה
אֲמר וְ לֶ חֶ ם ְלבַ ב אֱנוֹ ׁש יִ ְס ָעד ,הוֹ ִאיל וְ לָ א ַת ְליָיא ּ ֵב ּ
יך קָ ַ
וְ ִאי ֵת ָ
יתוֹ סַ ףְּ ,כמוֹ וַ יְ ָי,
ִּב ְלחוֹ דוֹ י ְס ִעיד ּו דְּ ַע ְל ָמא .אֶ ָּלא דַּ יְ יקָ א ְד ִמ ָּלה ,וְ לֶ חֶ ם ,וא"ו ִא ּ
וְ ַעל דָּ א ,כּ ָֹּלא ִא ְׁש ּ ַת ַּכח ְּכח ֲָדא:
ְ
ַהֲמא
ּ ָתא ֲחזֵיַ ,מאן דִּ ְמבָ ֵר ְך ַעל ְמזוֹ נָא ,לָ א יְ בָ ֵרך ַעל ּ ְפתוֹ ָרא ֵריקַ נְ יָא ,וּבָ ֵעי נ ָ
ימינָאַ .מאי ַט ְע ָמאְּ ,בגִ ין ְלקָ ְׁש ָרא
ְל ִא ְׁש ּ ַת ְּכחָ א ַעל ּ ָפתוֹ ָרא ,וְ כַ ּ ָסא ְדחַ ְמ ָרא ִּב ִ
ַהֲמא דְּ יִ ְת ָּב ַר ְך ִמ ּנַיְ יה ּו ,ו ְּל ִא ְתקַ ּ ְׁש ָרא ְּבה ּו ,ו ְּל ֶמהוֵ י כּ ֹ ָּלא חַ ד
ימינָא ,וְ נ ָ
ְ ׂש ָמאלָ א ִּב ִ
ישא ְּכ ְדקָ א יְ אוּת .דְּ הָ א לֶ חֶ ם ִא ְתקַ ּ ׁ ַשר ְּביַיִ ן ,וְ יַיִ ן
ִק ּ ׁשו ָּראְ ,לבָ ְרכָ א ְׁש ָמא קַ דִּ ׁ ָ
ימינָא ,ו ְּכ ֵדין ִּב ְרכָ אן ׁ ַש ְריָין ְּב ַע ְל ָמא ,וּפָ תוֹ ָרא ִא ְׁש ְּת ִלים ְּכ ְדקָ א יְ אוּת:
ִּב ִ
הלכה – הרמב"ם הלכות תשובה פרק ג'
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)א( כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכיות ועונות מי שזכיותיו יתירות על עונותיו
צדיק ומי שעונותיו יתירות על זכיותיו רשע מחצה למחצה בינוני וכן המדינה אם היו
זכיות כל יושביה מרובות על עונותיהן הרי זו צדקת ואם היו עונותיהם מרובין הרי זו
רשעה וכן כל העולם כולו:
)ב( אדם שעונותיו מרובין על זכיותיו מיד הוא מת ברשעו שנאמר על רוב עונך וכן
מדינה שעונותיה מרובין מיד היא אובדת שנאמר זעקת סדום ועמורה כי רבה וגו' וכן
כל העולם כולו אם היו עונותיהם מרובין מזכיותיהן מיד הן נשחתין שנאמר וירא ה' כי
רבה רעת האדם ושקול זה אינו לפי מנין הזכיות והעונות אלא לפי גודלם יש זכות
שהיא כנגד כמה עונות שנאמר יען נמצא בו דבר טוב ויש עון שהוא כנגד כמה זכיות
שנאמר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות והוא
היודע היאך עורכין הזכיות כנגד העונות] .השגת הראב"ד  -אדם שעונותיו מרובין על זכיותיו
מיד הוא מת ברשעו א"א לא כמו שהוא סובר שכשאמרו רשעים נחתמין לאלתר למיתה שמיד מתים
ואינו כן כי יש רשעים חיים הרבה אלא נחתמין לאלתר שלא ימלאו ימיהם שני הדור שנגזרו עליו ועיקר
דבר זה ביבמות )נ'([:

מוסר -

מספר דברים שבקדושה ס''א

אָּ .כל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ִמ ְ ּבנֵי הָ אָ ָדם י ֶׁש לוֹ ז ִָכיּוֹ ת וַ עֲ וֹ נוֹ תִ .מי ׁ ֶשז ִָּכיּוֹ ָתיו יְ ֵתרוֹ ת ַעל עֲ וֹ נוֹ ָתיו צַ דִּ יק
ו ִּמי ׁ ֶשעֲ וֹ נוֹ ָתיו יְ ֵתרוֹ ת ַעל זָ ִכיּוֹ ָתיו ָר ׁ ָשע ֶמחֱצָ ה ַעל מֶ חֱצָ ה ּ ֵבינוֹ נִ י .וְ כֵ ן הַ ּ ְמ ִדינָה ִאם הָ י ּו
זָ ִכיּוֹ ת ָּכל יוֹ ְׁשבֶ יהָ ְמרוּבּ וֹ ת ַעל עֲ וֹ נוֹ ֵתיהֶ ן הֲ ֵרי ז ּו צַ דֶּ קֶ ת וְ ִאם הָ י ּו עֲ וֹ נוֹ ֵתיהֶ ן ְמרו ִ ּּבין הֲ ֵרי ז ּו
ִר ְׁש ָעה וְ כֵ ן ָּכל הָ עוֹ לָ ם כּ וּלוֹ  :ב .אָ ָדם ׁ ֶשעֲ וֹ נוֹ ָתיו ְמרו ִ ּּבין ַעל זָ ִכיּוֹ ָתיו ִמ ַּיד הוּא ֵמת ְּב ִר ְׁשעוֹ
ֱמר )בראשית יח(
יה ְמרו ִ ּּבין ִמ ַּיד ִהיא אוֹ בֶ ֶדת ׁ ֶש ּ ֶנא ַ
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר ַעל רוֹ ב עֲ וֹ נ ְֵך .וְ כֵ ן ְמ ִדינָה ׁ ֶשעֲ וֹ נוֹ ֶת ָ
זַעֲ קַ ת ְסדוֹ ם וַ עֲ מוֹ ָרה ִּכי ָר ָּבה וְ גוֹ ' וְ כֵ ן ָּכל הָ עוֹ לָ ם כּ וּלוֹ ִאם הָ י ּו עֲ וֹ נוֹ ֵתיהֶ ם ְמרו ִ ּּבין
ִמז ִָּכיּוֹ ֵתיהֶ ן ִמיַּד הֵ ן נִ ְׁשחָ ִתין ׁ ֶש ֶנא ֱַמר )שם ו'( וַ יּ ְַרא ה' ִּכי ַר ָּבה ָר ַעת הָ אָ ָדם :ג .וְ ִׁשקּ וּל זֶה אֵ ינוֹ
ֱמר )מ''א
ְל ִפי ִמנְ יַן הַ ז ִָּכיּוֹ ת וְ הָ עֲ וֹ נוֹ ת אֶ ָּלא ְל ִפי גָ ְדלָ ם י ֵׁש זְ כוּת ׁ ֶשהוּא ְּכ ֶנגֶד ַּכ ּ ָמה עֲ וֹ נוֹ ת ׁ ֶש ּ ֶנא ַ
י''ד( י ַַען נִ ְמצָ א בוֹ דָּ בָ ר טוֹ ב וְ י ֵׁש ָעוֹ ן ׁ ֶשהוּא ְּכ ֶנגֶד ַּכ ּ ָמה ז ִָכיּוֹ ת ׁ ֶש ּ ֶנ ֱא ַמר )קהלת ט( וְ חוֹ טֶ א אֶ חָ ד
יְ אַ ּ ֵבד טוֹ בָ ה הַ ְר ּ ֵבה וְ אֵ ין ׁשוֹ ְק ִלין אֶ ָּלא ְ ּב ַד ְע ּתוֹ ׁ ֶשל אֵ ל דֵּ עוֹ ת וְ הוּא הַ יּוֹ ֵד ַע הֵ יאַ ְך עוֹ ְר ִכין
הַ ז ִָּכיּוֹ ת ְּכ ֶנגֶד הָ עֲ וֹ נוֹ ת:
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