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חק לישראל – פרשת וירא יום ד'
תורה -
)טז(

בראשית פרק יח'

וַ יָּקֻ מ ּו ִמ ּ ׁ ָשם הָ אֲ נ ִָׁשים וַ יּ ְַׁש ִקפ ּו ַעל ּ ְפנֵי ְסדֹם וְ אַ בְ ָרהָ ם הֹלֵ ְך ִע ּ ָמם ְל ׁ ַש ְ ּלחָ ם:

)טז( וַ יָּקֻ מ ּו ִמ ּ ׁ ָשם הָ אֲ נ ִָׁשים וַ ַּי ְׁש ִקפ ּו ַעל ּ ְפנֵי ְסדֹם וְ אַ ְב ָרהָ ם הֹלֵ ְך ִע ּ ָמם ְל ׁ ַש ְ ּלחָ ם:

)טז( וְ קָ מ ּו ִמ ּ ַת ּ ָמן

גּ ְֻב ַר ּיָא וְ ִא ְס ְּת ִכיא ּו ַעל אַ ּ ֵפי ְסדוֹ ם וְ אַ ְב ָרהָ ם אָ זֵל ִע ּ ְמהוֹ ן ְלאַ ְלווֹ אֵ יהוֹ ן:

ֹשה) :יז( וַ יהֹוָ ה אָ ָמר הַ מֲ כַ ּ ֶסה אֲנִ י
אֲשר אֲנִ י ע ֶׂ
)יז( וַ יהֹוָ ה אָ ָמר הַ מֲ כַ ּ ֶסה אֲ נִ י ֵמאַ בְ ָרהָ ם ׁ ֶ
ֹשה) :יז( וַ יְ ָי אֲ ָמר הַ ְמכַ ּ ֵסי אֲ נָא ֵמאַ ְב ָרהָ ם דִּ י אֲ נָא ָעבֵ ד:
ֵמאַ ְב ָרהָ ם אֲ ׁ ֶשר אֲ נִ י ע ֶ ׂ
נִב ְרכ ּו בוֹ כּ ֹל גּ וֹ יֵי הָ אָ ֶרץ) :יח( וְ אַ ְב ָרהָ ם
)יח( וְ אַ ְב ָרהָ ם הָ יוֹ יִ ְהיֶה ְלגוֹ י ָּגדוֹ ל וְ ָעצוּם וְ ְ
הָ יוֹ יִ ְהיֶה ְל גוֹ י ָּגדוֹ ל וְ ָעצוּם וְ נִ ְב ְרכ ּו בוֹ כּ ֹל גּ וֹ יֵי הָ אָ ֶרץ) :יח( וְ אַ ְב ָרהָ ם ֵמהֲוָ ה ֶי ֱהוֵי ְל ַעם סַ ִּגי וְ ַת ִ ּקיף
יה כּ ֹל ַע ְמ ֵמי אַ ְר ָעא:
וְ יִ ְת ָּב ְרכוּן ְּב ִדילֵ ּ

)יט( ִּכי יְ ַד ְע ִּתיו ְל ַמ ַען אֲ ׁ ֶשר יְ צַ ּוֶה אֶ ת ָּבנָיו וְ אֶ ת ּ ֵביתוֹ אַ ח ֲָריו וְ ׁ ָש ְמר ּו דֶּ ֶר ְך יְ הֹוָ ה
בר ָעלָ יו) :יט(
ֲשר דִּ ּ ֶ
לַ עֲ שׂ וֹ ת צְ ָדקָ ה ו ִּמ ְׁש ּ ָפט ְל ַמ ַען הָ ִביא יְ הֹוָ ה ַעל אַ ְב ָרהָ ם אֵ ת א ׁ ֶ

ִּכי יְ ַד ְע ִּתיו ְל ַמ ַען אֲ ׁ ֶשר יְ צַ ּוֶה אֶ ת ָּבנָיו וְ אֶ ת ּ ֵביתוֹ אַ ח ֲָריו וְ ׁ ָש ְמר ּו דֶּ ֶר ְך יְ הֹוָ ה לַ עֲ שׂ וֹ ת צְ ָדקָ ה
קֳד ַמי )גירסת רמב"ן,
אֲרי גְ ִלי ָ
ֲשר דִּ ּ ֶבר ָעלָ יו) :יט( ֵ
ו ִּמ ְׁש ּ ָפט ְל ַמ ַען ָה ִביא יְ הֹוָ ה ַעל אַ ְב ָרהָ ם אֵ ת א ׁ ֶ

קֳדם יְ ָי ְלמֶ ְע ַּבד ְצ ַד ְק ּ ָתא
יה ַּב ְתרוֹ ִהי וְ יִ ְּטרוּן אָ ְרחָ ן דְּ ַת ְ ּקנָן ָ
ית ּ
ֵיה( ְּב ִדיל דִּ י יְ פַ ּ ֵקד יָת ְּבנוֹ ִהי וְ יָת ֱאנ ַׁש ּ ֵב ֵ
יְ ַד ְע ִּתנ ּ
וְ ִדינָא ְּב ִדיל אַ יְ ִתי יְ ָי ַעל אַ ְב ָרהָ ם יָת דִּ ַמ ּ ֵלל עֲ לוֹ ִהי:

ֹאמר
אתם ִּכי כָ ְב ָדה ְמאֹ ד) :כ( וַ יּ ֶ
ֹאמר יְ הֹוָ ה זַעֲ קַ ת ְסדֹם וַ עֲ מ ָֹרה ִּכי ָר ָּבה וְ חַ ּ ָט ָ
)כ( וַ יּ ֶ
אֲמר יְ ָי ְקבֵ לַ ת דִּ ְסדוֹ ם וַ עֲ מוֹ ָרה
אתם ִּכי כָ ְב ָדה ְמאֹ ד) :כ( וַ ַ
יְ הֹוָ ה זַעֲ קַ ת ְסדֹם וַ עֲ מ ָֹרה ִּכי ָר ָּבה וְ חַ ּ ָט ָ
אֲרי ְת ִקיפַ ת לַ ח ֲָדא:
אֲרי ְסגִ יאַ ת וְ חוֹ בָ ְתהוֹ ן ֵ
ֵ
) כא (

אֵ רֲ ָדה ּנָא וְ אֶ ְראֶ ה הַ ְּכצַ עֲ קָ ָת ּה הַ ָּבאָ ה אֵ לַ י ָעשׂ ּו ָּכלָ ה וְ ִאם לֹא אֵ ָד ָעה:

)כא(

אֵ ֲר ָדה ּנָא וְ אֶ ְראֶ ה הַ ְּכצַ עֲ קָ ָת ּה הַ ָּבאָ ה אֵ לַ י ָעשׂ ּו ָּכלָ ה וְ ִאם לֹא אֵ ָד ָעה) :כא( ִא ְת ְּג ִלי ְכ ַען וְ אֶ דּ וּן הֲ ִכי
ירא ) ִאם לָ א ָתיְ ִבין( וְ ִאם ּ ָתיְ ִבין לָ א אֶ ְת ּ ְפ ָרע:
קֳד ַמי עֲ בָ ד ּו אֶ ְע ּ ֵבד ִע ּ ְמהוֹ ן ְּג ִמ ָ
ְק ִב ְל ְּתהוֹ ן דְּ ַע ַּלת ִל ָ

רש"י
)טז( וישקיפו  -כל השקפה שבמקרא לרעה
חוץ מהשקיפה ממעון קדשך )דברים כו(
שגדול כח מתנות עניים שהופך מדת הרוגז
לרחמים :לשלחם  -ללוותם כסבור אורחים
הם:
)יז( המכסה אני  -בתמיה :אשר אני עושה -
בסדום לא יפה לי לעשות דבר זה שלא
מדעתו אני נתתי לו את הארץ הזאת וחמשה
כרכין הללו שלו הן שנאמר גבול הכנעני
מצידון וגו' בואכה סדומה ועמורה וגו'.
קראתי אותו אברהם אב המון גוים ואשמיד
את הבנים ולא אודיע לאב שהוא אוהבי:
)יח( ואברהם היו יהיה  -מ"א זכר צדיק
לברכה הואיל והזכירו ברכו .ופשוטו וכי ממנו
אני מעלים והרי הוא חביב לפני להיות לגוי
גדול ולהתברך בו כל גויי הארץ:

)יט( כי ידעתיו  -לשון חיבה כמו )רות ב(
מודע לאישה )שם ג( הלא בועז מודעתנו
)שמות לג( ואדעך בשם ואמנם עיקר לשון
כולם אינו אלא לשון ידיעה שהמחבב את
האדם מקרבו אצלו ויודעו ומכירו .ולמה
ידעתיו למען אשר יצוה לפי שהוא מצוה את
בניו עלי לשמור דרכי .ואם תפרשהו כתרגומו
יודע אני בו שיצוה את בניו וגו' אין למען
נופל על הלשון :יצוה  -לשון הווה כמו )איוב
א( ככה יעשה איוב )ע"פ ה' יחנו( :למען
הביא  -כך הוא מצוה לבניו שמרו דרך ה'
כדי שיביא ה' על אברהם וגו' על בית
אברהם לא נאמר אלא על אברהם למדנו כל
המעמיד בן צדיק כאלו אינו מת:
)כ( ויאמר ה'  -אל אברהם שעשה כאשר
אמר שלא יכסה ממנו :כי רבה  -כל רבה
שבמקרא הטעם למטה בבי"ת לפי שהן
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חק לישראל – פרשת וירא יום ד'
מתורגמין גדולה או גדלה והולכת אבל זה
טעמו למעלה ברי"ש לפי שמתורגם גדלה
כבר כמו שפירשתי ויהי השמש באה הנה שבה
יבמתך:
)כא( ארדה נא  -למד לדיינים שלא יפסקו
דיני נפשות אלא בראיה הכל כמו שפירשתי
בפ' הפלגה ד"א ארדה נא לסוף מעשיהם:
הכצעקתה  -של מדינה הבאה אלי עשו וכן
עומדים במרדם כלה אני עושה בהם .ואם

נביא

לא יעמדו במרדן אדעה מה אעשה להפרע
מהן ביסורין ולא אכלה אותן .וכיוצא בו מצינו
במקום אחר )שמות לג( ועתה הורד עדיך
מעליך ואדעה מה אעשה לך .ולפיכך יש
הפסק נקודת פסיק בין עשו לכלה כדי
להפריד תיבה מחברתה .ורבותינו דרשו
הכצעקתה צעקת ריבה אחת שהרגוה מיתה
משונה על שנתנה מזון לעני כמפורש בחלק:

– מלכים ב' פרק ד' טז'-כא'

ֹאמר לַ ּמוֹ ֵעד הַ זֶּה ָּכ ֵעת חַ יָּה
)טז( וַ יּ ֶ
הָ ֱאל ִֹהים אַ ל ְּתכַ זֵּב ְּב ִׁשפְ חָ ֶ ָ
תך) :טז( ואמר
אַ ְּתי

יש
ֹאמר אַ ל אֲ דֹנִ י ִא ׁ
}אַ ְּת{ חֹבֶ קֶ ת ּ ֵבן וַ ּת ֶ

לזמנא הדין בעדן דאתון קימין תהא מחבקא ברא
ואמרת בבעו רבוני נביא דיי לא יתכדיב פתגמך באמתך:

ישע:
וַ ּ ַתהַ ר הָ ִא ּ ׁ ָשה וַ ּ ֵתלֶ ד ּ ֵבן לַ ּמוֹ ֵעד הַ זֶּה ָּכ ֵעת חַ יָּה אֲ ׁ ֶשר דִּ ּ ֶבר אֵ לֶ יהָ א ֱִל ׁ ָ

)יז(
ועדיאת אתתא וילידת בר לזמנא הדין כעדן דהיא קימא די מליל עמה אלישע:

וַ ִּיגְ דַּ ל הַ יָּלֶ ד וַ יְ ִהי הַ יּוֹ ם וַ יֵּצֵ א אֶ ל אָ ִביו אֶ ל הַ קּ ֹצְ ִרים:

)יח(
ונפק לות אבוהי לות חצדיא:

)יז(

)יח( ורבא רביא והוה יומא

שאֵ ה ּו אֶ ל ִא ּמוֹ :
ֹאמר אֶ ל הַ ּנ ַַער ָ ׂ
ֹאשי וַ יּ ֶ
ֹאשי ר ִׁ
ֹאמר אֶ ל אָ ִביו ר ִׁ
וַ יּ ֶ

)יט(
לאבוהי רישי רישי ואמר לעולימא סבהי אוביליה לאמיה:

ֵשב ַעל ִּב ְר ּ ֶכיהָ ַעד הַ ָ ּצהֳ ַריִ ם וַ ָיּמֹת:
וַ ִּישּׂ ָ אֵ ה ּו וַ יְ ִביאֵ ה ּו אֶ ל ִא ּמוֹ וַ יּ ׁ ֶ

)כ(
ואוביליה לאמיה ויתיב על ברכהא עד עדן טהרא ומית:

יש הָ ֱאל ִֹהים וַ ִּת ְסגּ ֹר ַּבעֲ דוֹ וַ ּ ֵתצֵ א:
וַ ּ ַת ַעל וַ ּ ַת ְׁש ִּכבֵ ה ּו ַעל ִמ ּ ַטת ִא ׁ

)כא(
ואשכבתיה על ערסא דנביא דיי ואגפת באפוהי ונפקת:

)יט( ואמר
)כ( ונסביה

)כא( וסליקת

רש"י
)טז( למועד הזה כעת חיה  -כמו שאת
קיימת היום ולשלום ,כך תהי קיימת למועד
הזה ,וחובקת בן .אל אדוני  -אל תאמר
חובקת בן ,מה לי חבוקו אם סופי לקוברו,
וזה שאמרה לו כשמת ,הלא אמרתי לא תשלה
אותי .אל תכזב  -אל תראני דבר שיפסוק ,יש
בידך לבקש רחמים וינתן לי בן ,אך בבקשה

כתובים

ממך אל תתן לי אלא בן של קיימא .אל תכזב
 כמו )שם נ יא( :לא יכזבו מימיו:)יז( כעת חיה  -כעת הזאת שהיתה בחיים
ובשלום ,ולכך נקוד כעת:
)יט( ראשי ראשי  -הנני חולה בראשי .ויאמר
 -אביו אל אחד מן הנערים ,שאהו אל אמו:

 -משלי פרק ד' ד'-ט'

ֹאמר ִלי יִ ְת ָמ ְך דְּ בָ ַרי ִל ּ ֶב ָך ְׁשמֹר ִמצְ וֹ ַתי וֶ ְחיֵה:
וַ יּ ֵֹרנִ י וַ יּ ֶ

)ד(
מלי לבך נטר פקודי וחיה:

)ד( ואלפני ואמר לי )יי( יקמט
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ְקנֵה חָ ְכ ָמה ְקנֵה ִבינָה אַ ל ִּת ְׁש ַּכח וְ אַ ל ּ ֵתט ֵמ ִא ְמ ֵרי ִפי:

)ה (
לא תנשי ולא תסטי מן מאמרי פומי:

)ה( קנה חכמתא קנה ביונא

)ו( אַ ל ּ ַת ַעזְ בֶ הָ וְ ִת ְׁש ְמ ֶר ָּך אֱ הָ בֶ הָ וְ ִת ְּצ ֶר ָּך:
ָ
ּבכָ ל ִקנְ יָנְ ך ְקנֵה ִבינָה) :ז( ריש חכמתא קנה חכמתא ובכל
אשית חָ ְכ ָמה ְקנֵה חָ ְכ ָמה ו ְ
)ז( ֵר ִׁ
)ו( ולא תשבקיה ותנטריך רחמה דתגביך:

קנינך קנה ביונא:

בקֶ ּנָה) :ח( חבביה די תרוממנך וחבקיה דתיקרך:
)ח( סַ ְל ְסלֶ הָ ו ְּתרוֹ ְמ ֶמ ָּך ְּתכַ ּ ֵב ְד ָך ִּכי ְתחַ ְּ
)ט( ִּת ּ ֵתן ְלר ְׁ
ֶך) :ט( ותשים ברישך יאיותא
ֹאש ָך ִלוְ יַת חֵ ן עֲ טֶ ֶרת ִּת ְפאֶ ֶרת ְּת ַמ ְּגנ ָּ

דחסדא

כלילא דשבהורא עלך:

רש"י
)ד( ויורני  -על כך ויוכיחני ויאמר לי יתמך
דברי לבך ,ולפי שהוכיחני בדברים אלו לכך
אני מזהירכם על כך )רבי יוסף קר"א( ,ד"א
כי בן הייתי לאבי ,הנביא אומר בן הייתי
להקב"ה שהשרה רוחו עלי ,ומצינו שקראו
הקב"ה לשלמה בן שנאמר אני אהיה לו לאב
וגו' )שמואל ב ז( .רך ויחיד לפני אמי -
לאומתי אני נבחר וחביב כבן רך ויחיד לכך
ויורני אבי:
)ו( אל תעזבה וגו' ,אהבה  -אהוב אותה:

משנה

)ז( ראשית חכמה קנה חכמה  -תחלת
חכמתך למוד מאחרים קנה לך שמועה מפי
הרב ,ואח"כ בכל קנינך קנה בינה ,תתבונן בה
מעצמך להשכיל הטעמים דבר מתוך דבר:
)ח( סלסלה  -חפשה היה חוזר עליה לדקדק
בה כמו כבוצר על סלסלות )ירמיה ו( החוזר
והולך בכרם ומשיב ידו לבקש את העוללות
ובלשון חכמים מסלסל בשערו:
)ט( תתן לראשך לוית חן  -חברת חן כמו
לוית חן הם לראשך:

– בבא קמא פרק ד'

)א( ׁשוֹ ר ׁ ֶש ּנָגַ ח אַ ְר ָּב ָעה וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ְׁשוָ ִרים זֶה אַ חַ ר ֶזה ,יְ ׁ ַש ֵּלם לָ אַ חֲרוֹ ן ׁ ֶש ָּבהֶ ם .וְ ִאם
י ֶׁש בּ וֹ מוֹ ָתרַ ,יחֲזִ יר ְל ׁ ֶש ְ ּלפָ נָיו .וְ ִאם י ֶׁש בּ וֹ מוֹ ָתרַ ,יחֲזִ יר ְל ׁ ֶש ִ ּל ְפנֵי פָ נָיו.
אתיִ ם
וְ הָ אַ חֲרוֹ ן אַ חֲרוֹ ן נִ שְׂ ָּכר ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרׁ ,שוֹ ר ׁ ָש ֶוה ָמ ַ
אתיִ ם ,וְ אֵ ין הַ ְּנבֵ לָ ה יָפָ ה ְכלוּם ,זֶה נוֹ טֵ ל ָמנֶה וְ זֶה נוֹ טֵ ל
ׁ ֶש ּנָגַ ח ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶ ה ָמ ַ
אתיִ ם ,הָ אַ חֲרוֹ ן נוֹ טֵ ל ָמנֶה ,וְ ׁ ֶש ְ ּלפָ נָיו ,זֶה
ָמנֶה .חָ זַר וְ נָגַ ח ׁשוֹ ר אַ חֵ ר ׁ ָשוֶה ָמ ַ
אתיִ ם,
נוֹ טֵ ל ח ֲִמ ּ ִׁשים זוּז וְ זֶה נוֹ טֵ ל ח ֲִמ ּ ִׁשים זוּז .חָ זַר וְ נָגַ ח ׁשוֹ ר אַ חֵ ר ׁ ָשוֶ ה ָמ ַ
אשוֹ נִ ים ,דִּ ינַר זָהָ ב:
הָ אַ חֲרוֹ ן נוֹ טֵ ל ָמנֶה ,וְ ׁ ֶש ְ ּלפָ נָיו ,ח ֲִמ ּ ִׁשים זוּז ,ו ְּׁשנַיִ ם הָ ִר ׁ
רע"ב ) -א( שור שנגח ד' וה'  -ובכולם
היה תם דמשתלם מגופו :ישלם  -חצי נזק
לאחרון תחלה .בגמרא מוקי למתניתין כגון
שתפסו ניזק לשור המזיק לגבות ממנו ונעשה
עליו שומר שכר .וכשיצא מתחת ידו והזיק,
הניזק הראשון חייב בנזקיו ,לפיכך האחרון
משתלם חצי נזקו משלם :ואם יש בו מותר
יחזיר לשלפניו  -הכי קאמר ,אם יש בו מותר
בנזקיו ,יחזיר לשלפניו .כגון שחצי נזקו של

הראשון היה מנה ,וחצי נזק האחרון היה
חמשים ,והשור שוה מאתים .מתחלה כשנגח
שור זה שורו של הניזק הראשון שחצי נזקו
מנה ,היה לניזק בשור זה מנה ,ולבעלים מנה.
וכשתפסו הניזק ונגח תחת ידו ,אין לבעלים
להפסיד מנה שהיה להם בו ,שהרי לא היתה
שמירתו עליהן אלא על הניזק שתפסו.
וכשהזיק לשני והיה חצי נזקו חמשים ,איבד
הניזק הראשון מן המנה שלו חמשים ונותן
לזה הניזק השני ,והמותר עד המנה חוזר לו.
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והבעלים נוטלים המנה שלהם :ר"ש אומר
וכו'  -ר"ש סבר שותפי נינהו הבעלים והניזק
בשור המזיק ,ושניהם מתחייבים בנזקיו .כיצד,
שור שוה מאתים שנגח וכו' :ושלפניו  -זה
ניזק ראשון .נוטל חמישים זוז ,והבעלים
חמשים זוז .דיש לניזק ראשון בו החצי ,הלכך
משלם חצי תשלומי נזקו :חזר ונגח שור שוה

מאתים  -האחרון נוטל מנה החצי מכל מי
שהוא ,דמגופו משתלם .ונמצא אותו שלפניו
שהיה החצי שלו ,משלם מחלקו חצי מנה
שנוטל האחרון :ושנים הראשונים  -ניזק
ראשון והבעלים שהיה להם לכל אחד רביע,
משלמין כל אחד רביעית של נזקו :דינר זהב
 -שהם עשרים וחמשה דינרים של כסף:

)ב( ׁשוֹ ר ׁ ֶשהוּא מו ָּעד ְל ִמינוֹ וְ אֵ ינוֹ מו ָּעד ְל ׁ ֶשאֵ ינוֹ ִמינוֹ  ,מו ָּעד לָ אָ ָדם וְ אֵ ינוֹ
מו ָּעד לַ ְּבהֵ ָמה ,מו ָּעד לַ ְּק ַט ִּנים וְ אֵ ינוֹ מו ָּעד לַ ְּגדוֹ ִלים ,אֶ ת ׁ ֶשה ּוא מו ָּעד לוֹ
ְמ ׁ ַש ֵּלם ֶנזֶק ׁ ָשלֵ ם ,וְ אֶ ת ׁ ֶשאֵ ינוֹ מו ָּעד לוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלם חֲצִ י ֶנזֶק .אָ ְמר ּו ִלפְ נֵי ַר ִּבי
יְ הו ָּדה ,הֲ ֵרי ׁ ֶשהָ יָה מו ָּעד לַ ּ ׁ ַש ָּבתוֹ ת וְ אֵ ינוֹ מו ָּעד לַ חֹל .אָ ַמר לָ הֶ ם ,לַ ּ ׁ ַש ָּבתוֹ ת
ימ ַתי הוּא ָתםִ .מ ּ ׁ ֶש ַיּ ֲחזֹר בּ וֹ
ְמ ׁ ַש ֵּלם ֶנזֶק ׁ ָשלֵ םִ ,לימוֹ ת הַ חֹל ְמ ׁ ַש ֵּלם ֲחצִ י ֶנזֶק .אֵ ָ
לשה יְ ֵמי ׁ ַש ָּבתוֹ ת:
ְׁש ׁ ָ
רע"ב ) -ב( מועד לקטנים  -לעגלים:
אמרו לפני ר' יהודה  -שאלו תלמידיו ממנו:
מועד לשבתות  -מפני שהוא בטל ממלאכה
ודעתו זחה עליו .אי נמי ,לפי שרואה בני
אדם במלבושים נאים של שבת ,חשובים

בעיניו נכרים ואינו מכירם :ואינו מועד לחול
 מה דינו :משיחזור בו שלשה ימי שבתות -לאחר שהועד לשבתות העבירו לפניו שוורים
בשלש שבתות ולא נגח ,חזר לתמותו ,ואם חזר
ונגח אינו משלם אלא חצי נזק:

)ג( ׁשוֹ ר ׁ ֶשל יִ שְׂ ָראֵ ל ׁ ֶש ּנָגַ ח ׁשוֹ ר ׁ ֶשל הֶ ְקדֵּ ׁש ,וְ ׁ ֶשל הֶ ְקדֵּ ׁש ׁ ֶש ּנָגַ ח ְל ׁשוֹ ר ׁ ֶשל
יִ שְׂ ָראֵ לָ ּ ,פטוּרֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )שמות כא( ׁשוֹ ר ֵר ֵעה ּו ,וְ לֹא ׁשוֹ ר ׁ ֶשל הֶ ְקדֵּ ׁשׁ .שוֹ ר ׁ ֶשל
יִ שְׂ ָראֵ ל ׁ ֶש ּנָגַ ח ְל ׁשוֹ ר ׁ ֶשל נ ְָכ ִריָ ּ ,פטוּר .וְ ׁ ֶשל נ ְָכ ִרי ׁ ֶש ּנָגַ ח ְל ׁשוֹ ר ׁ ֶשל יִ שְׂ ָראֵ לֵ ּ ,בין
ּ ָתם ּ ֵבין מו ָּעד ְמ ׁ ַש ֵּלם ֶנזֶק ׁ ָשלֵ ם:
רע"ב ) -ג( שור של ישראל שנגח שור של
נכרי פטור  -דכתיב )חבקוק ג'( עמד וימודד
ארץ ראה ויתר גוים ,ראה שבע מצות שנצטוו
בני נח ,כיון שלא קיימו אותן ,עמד והתיר

ממונן לישראל .ואומר )דברים ל"ג( הופיע
מהר פארן ,גילה ממונן של עובד כוכבים
והתירן .מהר פארן ,משעה שסבב והחזיר את
התורה על העובדי כוכבים ולא קבלוה:

)ד( ׁשוֹ ר ׁ ֶשל ּ ִפ ֵּקחַ ׁ ֶש ּנָגַ ח ׁשוֹ ר ׁ ֶשל חֵ ֵר ׁש ׁשוֹ טֶ ה וְ קָ ָטן חַ יָּב .וְ ׁ ֶשל חֵ ֵר ׁש ׁשוֹ טֶ ה וְ קָ ָטן
ׁ ֶש ּנָגַ ח ׁשוֹ ר ׁ ֶשל ּ ִפ ּ ֵקחַ ָ ּ ,פטוּרׁ .שוֹ ר ׁ ֶשל חֵ ֵר ׁש ׁשוֹ טֶ ה וְ קָ ָטן ׁ ֶש ּנָגַ חֵ ּ ,בית דִּ ין
ַמעֲ ִמ ִידין לָ הֶ ן אַ ּפוֹ ְטרוֹ ּפוֹ ס ו ְּמ ִע ִידין לָ הֶ ן ִּב ְפנֵי אַ ּפוֹ ְטרוֹ ּפוֹ ס .נִ ְת ּ ַפ ַּקח הַ חֵ ֵר ׁש,
נִ ְׁש ּ ַת ּ ָפה הַ ּ ׁשוֹ טֶ ה וְ ִהגְ דִּ יל הַ ָּקטָ ן ,חָ זַר ְל ַת ּמוּתוֹ  ,דִּ בְ ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י
ֶאֱמר )שמות כא(
יתהֶ ׁ ,ש ּנ ַ
אוֹ ֵמר ,הֲ ֵרי הוּא ְבחֶ זְ קָ תוֹ ׁ .שוֹ ר הָ ִאצְ טָ ִדין אֵ ינוֹ חַ יָּב ִמ ָ
ִּכי יִ ַּגח ,וְ לֹא ׁ ֶשיּ ִַּגיחוּה ּו:
רע"ב ) -ד( ושל חרש שוטה וקטן שנגח
שור של פקח פטור  -שאין מעמידין
אפוטרופוס לתם לגבות מגופו ,דמטלטלי
הוא ,ואמרינן בפ"ק ]דף י"ד[ שוה כסף מלמד
שאין ב"ד נזקקים אלא לנכסים שיש להן
אחריות ,ואוקימנא ביתמי :מעמידין להן
אפוטרופוס וכו'  -אם הוחזקו נגחנים,

מעמידין להם אפוטרופוס ולא לשלם חצי נזק
אלא לשווייה מועד .דכי הדר נגח משלם מן
העליה ויגבו הנזק מקרקע של יתומים :חוזר
לתמותו  -דקסבר מועד שיצא מרשות בעליו
ונכנס לרשות בעלים אחרים חוזר לתמותו.
דרשות משונה משנה את דין התראתו :שור
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האצטדין  -שמיוחד לנגיחות ,ומלמדין אותו

לכך:

)ה( ׁשוֹ ר ׁ ֶש ּנָגַ ח אֶ ת הָ אָ ָדם וָ ֵמת ,מו ָּעדְ ,מ ׁ ַש ֵּלם כּ ֹפֶ ר ,וְ ָתםָ ּ ,פטוּר ִמן הַ כּ ֹפֶ ר .וְ זֶה
לשים ְסלָ ִעים,
יתה .וְ כֵ ן ַּב ּ ֵבן וְ כֵ ן ַּב ַּבת .נָגַ ח ֶעבֶ ד אוֹ אָ ָמה ,נוֹ ֵתן ְׁש ִׁ
וָ זֶה חַ יּ ִָבים ִמ ָ
ּ ֵבין ׁ ֶשהוּא יָפֶ ה ) ֵמאָ ה( ָמנֶה וּבֵ ין ׁ ֶשאֵ ינוֹ יָפֶ ה אֶ ָּלא דִּ ינָר אֶ חָ ד:
רע"ב ) -ה( מועד משלם כופר  -ואע"ג
דבקמא דנגח קטלינן ליה ,אשכחינן מועד,
כגון שהרג שלשה נכרים .אי נמי ,שהרג שלשה
ישראל טריפה .דאטריפה לא קטלינן ליה,

דגברא קטילא קטיל .אי נמי ,דקטיל וערק
לאגמא לאחר שהעידו בו :וכן בבן וכן בבת -
תינוק ותינוקת .חייב עליהן סקילה וכופר
כגדולים:

רע"ב ) -ו( שור שהיה מתחכך בכותל וכו'
 פטור מן המיתה .ואם היה מועד ,כגוןשהיה מועד להתחכך בכתלים ולהפילם על
בני אדם ,ונתחכך בכותל להנאתו והפילו על
האדם ומת ,השור פטור מן המיתה ,והבעלים
משלמים את הכופר .השור פטור מן המיתה,
דכתיב )שמות כ"א( השור יסקל וגם בעליו

יומת ,כמיתת הבעלים כך מיתת השור ,מה
בעלים אין חייבין אם הרגו את הנפש עד
שיהרגו בכוונה ,כך השור אינו חייב עד
שיהרוג בכוונה .והבעלים משלמים את
הכופר ,דכתיב אם כופר ,שהיה יכול לכתוב
כופר יושת עליו ,מאי אם כופר ,לרבות
ההורג שלא בכוונה לחיוב כופר:

)ו( ׁשוֹ ר ׁ ֶשהָ יָה ִמ ְתחַ ּ ֵכ ְך ַּבכּ ֶֹתל ,וְ נָפַ ל ַעל הָ אָ ָדם ,נִ ְת ַּכ ּוֵן לַ ֲהרֹג אֶ ת הַ ְּבהֵ ָמה וְ הָ ַרג
אֶ ת הָ אָ ָדם ,לַ ּנָכְ ִרי ,וְ הָ ַרג אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ,לַ ְּנפָ ִלים ,וְ הָ ַרג ֶּבן קַ יּ ָָמאָ ּ ,פטוּר:

)ז( ׁשוֹ ר הָ ִא ּ ׁ ָשהׁ ,שוֹ ר הַ יְ תוֹ ִמיםׁ ,שוֹ ר הָ אַ ּפוֹ ְטרוֹ ּפוֹ סׁ ,שוֹ ר הַ ּ ִמ ְד ָּברׁ ,שוֹ ר הַ הֶ ְקדֵּ ׁש,
יתהַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר,
ׁשוֹ ר הַ ּגֵר ׁ ֶש ּ ֵמת וְ אֵ ין לוֹ יוֹ ְר ִׁשיםֲ ,ה ֵרי אֵ לּ ּו חַ יּ ִָבים ִמ ָ
יתהְ ,ל ִפי ׁ ֶשאֵ ין
ׁשוֹ ר הַ ּ ִמ ְד ָּברׁ ,שוֹ ר הַ הֶ ְקדֵּ ׁשׁ ,שוֹ ר הַ ּגֵר ׁ ֶש ּ ֵמתְ ּ ,פטו ִּרים ִמן הַ ּ ִמ ָ
לָ הֶ ם ְּב ָע ִלים:
רע"ב ) -ז( ושור היתומים  -שאין להם
אפוטרופוס :ושור האפוטרופוס  -השור של
יתומים ,הוא אלא שעל האפוטרופוס לשמרו:
הרי אלו חייבין  -דשבעה שור כתובים
בפרשה בנוגח אדם .חד לגופיה ,וששה לששה

שוורים הללו :רבי יהודה אומר שור הקדש
שור הגר שמת ואין לו יורשים פטורים מן
המיתה  -אפילו נגח ואח"כ הקדיש ,נגח
ואח"כ מת הגר ,היה פוטר ר' יהודה .ואין
הלכה כר' יהודה:

שרוֹ
ישוֹ ְב ָעלָ יו ,אֵ ינוֹ מֻ ְקדָּ ׁשְׁ .שחָ טוֹ ְּ ,ב ָ ׂ
)ח( ׁשוֹ ר ׁ ֶשהוּא יוֹ צֵ א ְל ִה ּ ָסקֵ ל וְ ִה ְקדִּ ׁ
שרוֹ
ישוֹ בְ ָעלָ יו ,מֻ ְקדָּ ׁש .וְ ִאם ְׁשחָ טוֹ ְּ ,ב ָ ׂ
אָ סוּר .וְ ִאם ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נִ גְ ַמר דִּ ינוֹ ִה ְקדִּ ׁ
מֻ ּ ָתר:
רע"ב ) -ח( ואם שחטו אסור  -באכילה.
דכתיב )שמות כ"א( סקול יסקל השור ולא
יאכל את בשרו ,ממשמע שנאמר סקול יסקל
השור איני יודע שהיא נבלה ונבילה אסורה

באכילה ,ומה תלמוד לומר ולא יאכל את
בשרו ,אלא לומר לך שאם קדם ושחטו לאחר
שנגמר דינו אסור :הקדישו בעליו מוקדש -
ונפקא מינה דאי מתהני מיניה מעל:

שכָ ר ,וְ לַ שּׂ וֹ כֵ ר ,נִ ְכנְ ס ּו ַתחַ ת הַ ְּב ָע ִלים,
)ט( ְמסָ רוֹ ְל ׁשוֹ ֵמר ִח ּנָם ,וְ לַ ּ ׁשוֹ אֵ לְ ,לנוֹ ֵ ׂשא ָ ׂ
מו ָּעד ְמ ׁ ַש ֵּלם ֶנזֶק ׁ ָשלֵ ם ,וְ ָתם ְמ ׁ ַש ֵּלם חֲצִ י ֶנזֶקְ .ק ׁ ָשרוֹ ְב ָעלָ יו ַּב ּמוֹ סֵ ָרה ,וְ נ ַָעל
ְּבפָ נָיו ָּכ ָראוּי ,וְ יָצָ א וְ ִה ִּזיק ,אֶ חָ ד ּ ָתם וְ אֶ חָ ד מו ָּעד חַ יָב ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי
ֶאֱמר )שמות כא( וְ לֹא יִ ְׁש ְמ ֶרנּ ּו ְּב ָעלָ יו,
יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ּ ָתם חַ יָב וּמו ָּעד ּ ָפטוּרֶ ׁ ,ש ּנ ַ
ירה אֶ ָּלא סַ ִּכין:
יעזֶר אוֹ מֵ ר ,אֵ ין לוֹ ְׁש ִמ ָ
וְ ׁ ָשמוּר הוּא זֶהַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
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חק לישראל – פרשת וירא יום ד'
רע"ב ) -ט( ונעל בפניו כראוי  -בדלת
שיכולה לעמוד ברוח מצויה .והיינו שמירה
פחותה :ומועד פטור  -מצד העדאה שבו.
אבל צד תמות במקומה עומדת .ומשלם חצי
נזק כתם .דכתיב ולא ישמרנו גבי מועד .הא
שמרו כל דהו פטור מצד העדאה :רבי
אליעזר אומר ,אין לו שמירה  -למועד אלא

גמרא

סכין :עד שישחטנו  -ושלש מחלוקות בדבר.
לר"מ בשמירה פחותה חייב ובמעולה פטור.
ולרבי יהודה בשמירה פחותה נמי פטור מצד
העדאה שבו .אבל חייב על צד תמות שבו .עד
שישמרנו שמירה מעולה .ולר"א במעולה נמי
חייב .והלכה כרבי יהודה .ומיהו לכתחלה
מצוה ,לשחוט שור המועד כדי לסלק ההיזק:

– בבא קמא דף לח' ע"א

תניא נמי הכי שור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור שור של כנעני
שנגח שור של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם שנאמר עמד
וימודד ארץ ראה ויתר גוים ואומר הופיע מהר פארן מאי ואומר וכי תימא
האי עמד וימודד ארץ מבעי' ליה לכדרב מתנה וכדרב יוסף תא שמע
הופיע מהר פארן מפארן הופיע ממונן לישראל מאי דרב מתנה דא"ר
מתנה עמד וימודד ארץ ראה וכו' מה ראה ראה שבע מצות שנצטוו עליהן
בני נח ולא קיימום עמד והגלה אותם מעל אדמתם ומאי משמע דהאי
ויתר לישנא דאגלויי הוא כתיב הכא ויתר גוים וכתיב התם לנתר בהן על
הארץ ומתרגם לקפצא בהון על ארעא מאי דרב יוסף דא"ר יוסף עמד
וימודד ארץ ראה וכו' מה ראה ראה שבע מצות שקיבלו עליהם בני נח
ולא קיימום עמד והתירן להם איתגורי אתגר אם כן מצינו חוטא נשכר
אמר מר בריה דרבנא לומר שאפילו מקיימין אותן אין מקבלין עליהן שכר
ולא והתניא ר"מ אומר מנין שאפילו נכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול
ת"ל אשר יעשה אותם האדם וחי בהם כהנים ולוים וישראלים לא נאמר
אלא אדם הא למדת שאפילו נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול אמרי
אין מקבלים עליהן שכר כמצווה ועושה אלא כמי שאינו מצווה ועושה
דא"ר חנינא גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה:
רש"י על הגמרא
הופיע  -גילה ממונן והתירו :מפארן -
כשסיבב והחזיר התורה על כל האומות ולא
קיבלוה :והגלה אותם  -כגון כפתורים
היוצאים מכפתור )דברים ב( וכגון ובשעיר

ישבו החורים וגו' )שם( וכן אומות הרבה:
לומר שאפי' מקיימין אותן כו'  -שהרי אינם
מצווים אבל מעונשין לא פטרן:
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זוהר

– וירא דף קח' ע"ב

ימי יוֹ ָמא חַ ד וְ ָע ְסקֵ י ְּבהַ אי ְק ָרא ,אָ ַמר ַר ִּבי
ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר וְ ַר ִּבי יוֹ סֵ י הֲו ּו קָ יְ ֵ
ֲשר לא ְב ִמ ְס ּ ֵכנוּת ּתֹאכַ ל ָּבהּ לֶ חֶ ם ,לא ֶתחְ סַ ר
אֶ ְל ָעזָר ְּכ ִתיב) ,דברים ח( אֶ ֶרץ א ׁ ֶ
ְ
כּ ֹל ָּב ּה .הַ אי ָּב ּה ָּבהּ ְּת ִרי זִ ְמנֵי אַ ּ ַמאי .אֶ ָּלא הָ א ִא ְּת ָמר דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא
ּ ָפ ִליג ָּכל ַע ּ ִמין וְ אַ ְר ָעאן ִל ְמ ַמ ּנָן ְׁש ִליחָ ן ,וְ אַ ְר ָעא ְדיִ שְׂ ָראֵ ל לָ א ׁ ַש ִ ּליט ָּב ּה ַמ ְלאָ כָ א
וְ לָ א ְמ ַמ ּנָא אָ ח ֳָרא אֶ ָּלא ִאיה ּו ִּב ְלחוֹ דוֹ יְּ ,בגִ ין ָּכ ְך אָ ִעיל ְל ַע ּ ָמא דְּ לָ א ׁ ַש ִ ּליט ְּבה ּו
אָ ח ֳָרא ְלאַ ְר ָעא דְּ לָ א ׁ ָש ִליט ָּב ּה אָ ח ֳָרא:
ּ ָתא ֲחזֵי ,קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יתא ו ְּלבָ ַתר ְלכָ ל ָע ְל ָמא.
יך הוּא י ִָהיב ְמזוֹ נָא ּ ַת ּ ָמן ְּבקַ ְד ִמ ָ
ָּכל ְׁשאָ ר ַע ּ ִמין עוֹ בְ ֵדי עֲ בוֹ ַדת כּ וֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת ְּב ִמ ְס ּ ֵכנוּת ,וְ אַ ְר ָעא דְּ יִ שְׂ ָראֵ ל
יתא ו ְּלבָ ַתר ָּכל ָע ְל ָמא:
לָ או הָ ִכי ,אֶ ָּלא אֶ ֶרץ יִ שְׂ ָראֵ ל ִא ְּתזָן ְּבקַ ְד ִמ ָ
ו ְּבגִ ין ָּכ ְך אֶ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר לא ְב ִמ ְס ּ ֵכנוּת ּתֹאכַ ל ָּב ּה לֶ חֶ ם .אֶ ָּלא ְּבעֲ ִתיר ּו ְּב ִס ּפוּקָ א
יש ּו דְּ אַ ְר ָעאָּ ,ב ּה ׁ ַש ְריָא
דְּ כ ָֹּלא ּתֹאכַ ל ָּב ּה וְ לָ א ְּבאֲ ַתר אָ ח ֳָראָּ .ב ּה ִּב ְקדִּ ׁ
אֲתר אָ ח ֳָרא:
ימנו ָּתא ִע ָּלאָ הָּ .ב ּה ׁ ַש ְריָא ִּב ְר ְּכ ָתא דִּ ְל ֵעילָ א ,וְ לָ א ְּב ַ
ְמהֵ ְ
ּ ָתא ֲחזֵי ְּכ ִתיב ְּכגַ ן יְ ָי ְּכאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ םַ .עד הָ כָ א לָ א ִא ְתיְ ַדע ַּגן יְ ָי ִאי הוּא אֶ ֶרץ
ִמצְ ַריִ ם ,וְ ִאי ִאיה ּו אֶ ֶרץ ְסדוֹ ם) ,דף קט ע"א( וְ ִאי ִאיה ּו ַּגן יְ ָי דְּ ִא ְק ֵרי ַּגן ֵע ֶדן .אֶ ָּלא
ְּכגַ ן יְ ָי דְּ ִאית ּ ֵביהּ ִס ּפוּקָ א וְ ִעדּ ּונָא דְּ כ ָֹּלא ,הָ ִכי נ ֵָמי הֲ וָ ה ְסדוֹ ם וְ הָ ִכי נ ֵָמי
ִמצְ ַריִ םַ .מה ַּגן יְ ָי לָ א ִאצְ ְט ִר ְ
יה ,אוּף ִמצְ ַריִ ם לָ א
יך ַּבר נ ָׁש ְלאַ ְׁשקָ אָ ה לֵ ּ
ִאצְ ְט ִר ְ
יהְּ ,בגִ ין דְּ נִ ילוּס ִאיה ּו אַ ִּסיק וְ אַ ְׁשקֵ י ְלכָ ל אַ ְר ָעא
יך אָ ח ֳָרא ְלאַ ְׁשקָ אָ ה לֵ ּ
ְד ִמצְ ַריִ ם:
אֲשר לא יַעֲ לֶ ה ֵמאֵ ת ִמ ְׁש ּ ְפחוֹ ת הָ אָ ֶרץ אֶ ל
ּ ָתא ֲחזֵיַ ,מה ְּכ ִתיב) ,זכריה יד( וְ הָ יָה ׁ ֶ
יְ רו ׁ ָּשלֵ ם וְ גו' .דָּ א הוּא עוֹ נ ׁ ָָשא ִד ְלהוֹ ן דְּ ִא ְת ְמנַע ִמ ְּנהוֹ ן ִמ ְט ָראַ ,מה ְּכ ִתיב וְ ִאם
ִמ ְׁש ּ ַפחַ ת ִמצְ ַריִ ם לא ַתעֲ לֶ ה וְ לא בָ אָ ה וְ גו' .חָ ֵמי דְּ לָ א ְּכ ִתיב וְ לא עֲ לֵ יהֶ ם יִ ְהיֶה
ָשא
יה ,אֶ ָּלא עוֹ נ ׁ ָ
הַ ּ ֶג ׁ ֶשםְּ ,בגִ ין דְּ לָ א נ ִָחית ִמ ְט ָרא ְל ִמצְ ַריִ ם וְ לָ א ִאצְ ַט ְרכָ ן לֵ ּ
אֲשר יִ גּ וֹ ף יְ ָי אֶ ת ָּכל
דִּ ְלהוֹ ן ַמה הוּא דִּ ְכ ִתיב) ,זכריה יד( וְ זֹאת ִּת ְהיֶה הַ ּ ַמ ּגֵפָ ה ׁ ֶ
יה ִּכי
יכין ְל ִמ ְט ָרא .אוּף ְסדוֹ ם ַמה ְּכ ִתיב ֵּב ּ
הַ גּ וֹ יִ ם וְ גו'ְּ .בגִ ין דְּ ִמצְ ַריִ ם לָ א צְ ִר ִ
ָשא
כֻ ָּל ּה ַמ ְׁשקֶ הָּ ,כל ִעדּ וּנִ ין דְּ ָע ְל ָמא ֲהו ּו בָ ּה ,וְ ַעל דָּ א לָ א בָ ָעאן דִּ בְ נֵי נ ׁ ָ
אָ ח ֳָרנִ ין יִ ְת ַעדְּ נוּן ָּב ּה:
ָיבין ִמ ַּג ְר ַמיְ יה ּו ו ִּמ ּ ָממוֹ נְ הוֹ ן ,דְּ כָ ל ַּבר נ ָׁש דְּ ִאיה ּו צָ ר
ַר ִּבי ִחיָּיא אָ ַמר ִא ּנוּן הֲו ּו חַ יּ ִ
ֵעינָא ְלגַ ּ ֵבי ִמ ְס ּ ֵכנָא ,יָאוֹ ת הוּא דְּ לָ א יִ ְתקַ יַּים ְּב ָע ְל ָמא .וְ לא עוֹ ד אֶ ָּלא דְּ לֵ ית
ות ָרן ְלגַ ּ ֵבי ִמ ְס ּ ֵכנָא יָאוֹ ת הוּא
יה חַ ִּיים ְל ָע ְל ָמא דְּ אָ ֵתי .וְ כָ ל ַמאן דְּ ִאיה ּו וַ ְּ
לֵ ּ
יה חַ ִּיים וְ אוֹ ְר ָּכא ְדחַ יֵּי
ֵיה ,וְ ִאית לֵ ּ
דְּ יִ ְתקַ יַּים ְּב ָע ְל ָמא ,וְ יִ ְתקַ יַּים ָע ְל ָמא ְּבגִ ינ ּ
ְל ָע ְל ָמא דְּ אָ ֵתי:

כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

8

חק לישראל – פרשת וירא יום ד'
הלכה – שולחן ערוך חושן משפט מסימן רכז'
סימן רכז  -עד כמה הוה מחילה או חזרת האונאה ,ושליח שטעה ואחים שחלקו וטעו:
)א( אסור להונות את חבירו ,בין במקחו בין בממכרו .ואיזה מהם שאינה,

בין לוקח בין

מוכר ,עובר בלאו:
)ב( כמה תהיה האונאה ויהיה חייב להשיב ,שתות בשוה .כיצד ,הרי שמכר שוה שש
בחמש או שוה שבע בשש ,או שוה חמש בשש ,או שוה שש בשבע ,הרי זה אונאה
ונקנה המקח ,וחייב המאנה לשלם האונאה ולהחזירה כולה למתאנה:
)ג( היתה האונאה פחות מזה בכל שהוא ,כגון שמכר שוה שבעים בששים ופרוטה ,אינו
חייב להחזיר כלום ,שכל פחות משתות דרך הכל למחול בו:
)ד( היתה האונאה יתירה על השתות כל שהוא ,כגון שמכר שוה ששים בחמשים פחות
פרוטה ,בטל המקח והמתאנה יכול להחזיר החפץ ולא יקנה כלל ,אבל המאנה אינו
יכול לחזור ,אם רצה זה וקבל .ויש אומרים דאף המאנה יכול לחזור בו ,אלא אם כן
נתרצה המתאנה פעם אחת ,או ששתק יותר מן השיעור שיתבאר בסמוך סעיף ז' )טור
בשם הר"י והרא"ש( .מכר לו שוה ס' בנ"א או להיפך ,דליכא כאן אונאה שתות ,ולגבי
ראשון הוי בטול מקח ולגבי שני מחילה ,אזלינן בתר המקח הן לענין בטול מקח הן
לענין מחילה ,דטעו אינשי במקח ולא במעות )מרדכי פ' הזהב(:
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