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חק לישראל – פרשת וישב יום ד'
תורה -

בראשית פרק לז'

ֹאמר אֶ ת
ידה ּנָא ִלי אֵ יפֹ ה הֵ ם ר ִֹעים) :טז( וַ יּ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר אֶ ת אַ חַ י אָ נ ִֹכי ְמבַ ּ ֵק ׁש הַ ִּג ָ
אֲמר יָת אַ חַ י אֲ נָא בָ ֵעי חַ ִּוי ְכ ַען ִלי הֵ יכָ א ִאנּ וּן
ידה ּנָא ִלי אֵ יפֹ ה הֵ ם ר ִֹעים) :טז( וַ ַ
אַ חַ י אָ נ ִֹכי ְמבַ ּ ֵק ׁש הַ ִּג ָ
ָר ָען:

יש נ ְָסע ּו ִמזֶּה ִּכי ׁ ָש ַמ ְע ִּתי אֹ ְמ ִרים נ ְֵלכָ ה דּ ָֹתיְ נָה וַ יֵּלֶ ְך יוֹ סֵ ף אַ חַ ר
ֹאמר הָ ִא ׁ
)יז( וַ יּ ֶ
יש נ ְָסע ּו ִמזֶּה ִּכי ׁ ָש ַמ ְע ִּתי אֹ ְמ ִרים נ ְֵלכָ ה דּ ָֹתיְ נָה וַ יֵּלֶ ךְ
ֹאמר הָ ִא ׁ
ֹתן) :יז( וַ יּ ֶ
אֶ חָ יו וַ ִּי ְמצָ אֵ ם ְּבד ָ
יוֹ סֵ ף אַ חַ ר אֶ חָ יו וַ ִּי ְמצָ אֵ ם ְ ּבד ָֹתן:

אֲרי ְׁש ָמ ִעית דְּ אָ ְמ ִרין נֵיזֵל ְלד ָֹתן וַ אֲ זַל יוֹ סֵ ף
אֲמר ַּג ְב ָרא נְ ָטל ּו ִמ ָּכא ֵ
)יז( וַ ַ

ָּב ַתר אֲ חוֹ ִהי וְ אַ ְׁש ְּכ ִחנּ וּן ְּבד ָֹתן:

)יח( וַ ִּי ְרא ּו אֹ תוֹ ֵמ ָרחֹק ו ְּבטֶ ֶרם יִ ְק ַרב אֲלֵ יהֶ ם וַ ִּי ְתנ ְַּכל ּו אֹ תוֹ לַ ִ
הֲמיתוֹ ) :יח( וַ ִּי ְרא ּו
יה ֵמ ָר ִחיק ַעד לָ א ְק ֵריב
ַכל ּו אֹ תוֹ לַ הֲ ִמיתוֹ ) :יח( וַ חֲזוֹ יָתֵ ּ
אֹ תוֹ ֵמ ָרחֹק ו ְּבטֶ ֶרם יִ ְק ַרב אֲלֵ יהֶ ם וַ ִּי ְתנ ְּ
יה:
ְלוָ ְתהוֹ ן וְ חַ ּ ִׁשיב ּו עֲ לוֹ ִהי ְל ִמ ְק ְטלֵ ּ

יש אֶ ל אָ ִחיו ִה ּנֵה ַּב ַעל הַ ֲ
ֹאמר ּו ִא ׁ
)יט( וַ יּ ְ
יש אֶ ל
ֹאמר ּו ִא ׁ
חלֹמוֹ ת הַ ָּלזֶה ָּבא) :יט( וַ יּ ְ
יכי אֲ ָתא:
אֲמר ּו ְּגבַ ר לַ אֲחו ִּהי הָ א ָמ ֵרי חֶ ְל ַמ ּיָא ֵד ִ
חלֹמוֹ ת הַ ָּלזֶה ָּבא) :יט( וַ ָ
אָ ִחיו ִה ּנֵה ַּב ַעל ַה ֲ
)כ( וְ ַע ּ ָתה ְלכ ּו וְ נַהַ ְרגֵה ּו וְ נ ְַׁש ִלכֵ ה ּו ְּבאַ חַ ד הַ בּ ֹרוֹ ת וְ אָ ַמ ְרנ ּו חַ יָּה ָר ָעה ֲאכָ לָ ְתה ּו
נִראֶ ה ַמה ִּי ְהי ּו ֲחלֹמ ָ
וְ ְ
ֹתיו) :כ( וְ ַע ּ ָתה ְלכ ּו וְ נַהַ ְרגֵה ּו וְ נ ְַׁש ִלכֵ ה ּו ְ ּבאַ חַ ד הַ בּ ֹרוֹ ת וְ אָ ַמ ְרנ ּו חַ ָּיה
ֵימר
ֵיה ַּבח ֲָדא ִמן גּ ַֻּב ּיָא וְ נ ַ
ֵיה וְ נִ ְר ִמ ּנ ּ
ֹתיו) :כ( ו ְּכ ַען אֱתוֹ וְ נִ ְק ְט ִל ּנ ּ
ָר ָעה ֲאכָ לָ ְתה ּו וְ נִ ְראֶ ה ַמה ִּי ְהי ּו ֲחלֹמ ָ
יה וְ ֶנ ֱחזֵי ָמה יְ הוֹ ן ְּבסוֹ ף חֶ ְלמוֹ ִהי:
יש ָתא אֲ כַ ְל ּ ֵת ּ
חַ יְ ָתא ִב ְׁ

ַכ ּנ ּו נָפֶ ׁש) :כא( וַ ִּי ְׁש ַמע ְראוּבֵ ן וַ ַ ּי ִּצלֵ ה ּו
ֹאמר לֹא נ ּ ֶ
)כא( וַ ִּי ְׁש ַמע ְראוּבֵ ן וַ ַיּ ִּצלֵ ה ּו ִמיּ ָָדם וַ יּ ֶ
ֵיה נְ פָ ׁש:
אֲמר לָ א נִ ְק ְט ִל ּנ ּ
ידיהוֹ ן וַ ַ
יה ִמ ֵ
ַכנּ ּו נָפֶ ׁש) :כא( ו ְּׁש ַמע ְראוּבֵ ן וְ ׁ ֵשזְ בֵ ּ
ֹאמר לֹא נ ּ ֶ
ִמיּ ָָדם וַ ּי ֶ

רש"י
)יז( נסעו מזה ) -תנחומא( הסיעו עצמן מן
האחוה :נלכה דתינה  -לבקש לך נכלי דתות
שימיתוך בהם .ולפי פשוטו שם מקום הוא
ואין מקרא יוצא מדי פשוטו:
)יח( ויתנכלו  -נתמלאו נכלים וערמומיות:
אתו  -כמו אתו עמו כלו' אליו:
)כ( ונראה מה יהיו חלומותיו  -א"ר יצחק
מקרא זה אומר דרשני רוח הקודש אומרת כן

נביא

הם אומרים ונהרגהו והכתוב מסיים ונראה
מה יהיו חלומותיו נראה דבר מי יקום או
שלכם או שלי .וא"א שיאמרו הם ונראה מה
יהיו חלומותיו שמכיון שיהרגוהו בטלו
חלומותיו:
)כא( לא נכנו נפש  -מכת נפש זו היא מיתה:

 -עמוס פרק ג' ה'-י'

אֲד ָמה וְ לָ כוֹ ד
הֲת ּפֹל צִ ּפוֹ ר ַעל ּ ַפח הָ אָ ֶרץ וּמוֹ קֵ ׁש אֵ ין לָ ּה הֲ יַעֲ לֶ ה ּ ַפח ִמן הָ ָ
)ה ( ִ
לֹא יִ ְלכּ וֹ ד) :ה( התפול צפרא בקולא על ארעא וציד לית ליה היסק קולא מן ארעא
ומחד לא אחד:
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חק לישראל – פרשת וישב יום ד'
הוָ ה לֹא
)ו( ִאם יִ ּ ָתקַ ע ׁשוֹ פָ ר ְּב ִעיר וְ ָעם לֹא ֶיח ֱָרד ּו ִאם ִּת ְהיֶה ָר ָעה ְּב ִעיר וַ י ֹ
שה) :ו( אם יתקע שופרא בקרתא בלא זמניה ועמא די בה לא יזועון אם תהי בישתא
ָע ָ ׂ
בקרתא ומן קדם יי לא אתעבדת:

הוִ ה דָּ בָ ר ִּכי ִאם ָּגלָ ה סוֹ דוֹ אֶ ל עֲ בָ ָדיו הַ ְּנ ִב ִ
)ז( ִּכי לֹא יַעֲ ֶׂשה אֲ ֹדנָי יֱ ֹ
יאים) :ז( ארי
לא כשרין פתגמין דמתעבדין מן קדם יי אלהים אלהין גלא רזיה לעבדוהי נבייא:
הוִ ה דִּ ּ ֶבר ִמי לֹא יִ ּנָבֵ א) :ח( אריה נהים מן לא
ירא אֲ ֹדנָי יֱ ֹ
)ח( אַ ְריֵה ׁ ָשאָ ג ִמי לֹא יִ ָ
ידחל יי אלהים מליל מן לא יקביל נבואתא:
)ט( הַ ְׁש ִמיע ּו ַעל אַ ְר ְמנוֹ ת ְּבאַ ְׁשדּ וֹ ד וְ ַעל אַ ְר ְמנוֹ ת ְּבאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם וְ ִא ְמר ּו הֵ אָ ְספ ּו
ַעל הָ ֵרי ׁש ְֹמרוֹ ן ו ְּרא ּו ְמה ּומֹת ַרבּ וֹ ת ְ ּבתוֹ כָ ּה וַ עֲ ׁשו ִּקים ְ ּב ִק ְר ָּבהּ ) :ט( בסרו על
ברנית באשדוד ועל ברנית בארעא דמצרים ואמרו אתכנשו על טורי שמרון וחזו
שגושיא סגיאן בגוה ואנוסין בגוה:

הוָ ה הָ אוֹ צְ ִרים חָ ָמס וָ ׁשֹד ְּבאַ ְר ְמנוֹ ֵתיהֶ ם:
וְ לֹא י ְָדע ּו עֲ שׂ וֹ ת נְ כֹחָ ה נְ אֻ ם יְ ֹ

) י(
ידעין למעבד אוריתא אמר יי די מלן אוצריהון חטוף ובזא בברניתהון:

)י( ולא

רש"י
)ה( התפול צפור על פח הארץ ומוקש אין לה
 בפח שנפלה עליו ומוקש אין לה .היעלהפח מן האדמה  -ממקום שהוטל שם אלא
א"כ נאחז בו העוף כשהוא רוצה לברוח עוקר
את הפח ומעלהו ממקומו מעט ואותה שעה
כבר נלכד .התפול צפור על פח  -ואין הפח
מכשילה כלומר וכי אפשר שאתם עוברים
עבירות ולא יהיה לכם למוקש .היעלה פח
וגו'  -כך היעלה עונותיכם למעלה ולא
ילכדו אתכם:
)ו( אם יתקע שופר  -שהצופה רוא' גייסות
באים בעיר ותוקע בשופר להזהיר את העם
אין אלו אלא דברי משל ודמיון .אם יתקע
שופר בעיר  -כך היה לכם להיות חרדים אל

כתובים

דברי הנביאים שהם צופים לכם למלט אתכם
מן הרעה שלא תבא וכשתבא לכם הרעה
הלא תדעו כי הקב"ה עושה לכם על שלא
נזהרתם בנביאיו:
)ז( כי לא יעשה אדני אלהים דבר אלא א"כ
גלה סודו  -אותו סוד אל עבדיו הנביאים:
)ח( אריה שאג מי לא יירא  -כך הקב"ה
דבר אל הנביאי' להנבא מי לא ינבא:
)ט( השמיעו  -אתם בני פלשתים ובני מצרים
והכריזו זאת ואמרו בארמנותיכ' שיאספו על
הרי שומרון לראות מעל ההרים בתוך העיר
את דרכם הרעה:
)י( נכוחה  -ישרה .חמס ושוד  -ממון של
גזל:

 -משלי ח כב-כז

אשית דַּ ְרכּ וֹ קֶ ֶדם ִמ ְפ ָעלָ יו ֵמאָ ז:
יְ הוָ ה קָ נָנִי ֵר ִׁ

)כב(
קדם עובדוי מן ריש:

ֹאש ִמ ַּק ְד ֵמי אָ ֶרץ:
ֵמעוֹ לָ ם נִ ּ ַס ְכ ִּתי ֵמר ׁ

)כג(
דתהוי ארעא:

)כב( אלהא בראני בריש בריתיה ומן

)כג( ומן קדם עלמא אתתקנית מן רישיה ומן קדם

)כד( ְּבאֵ ין ְּתהֹמוֹ ת חוֹ לָ ְל ִּתי ְּבאֵ ין ַמ ְעיָנוֹ ת נִ ְכ ַּבדֵּ י ָמיִ ם:

)כד( עד לא נהוון תהומי אתילידית

ועד דלא נהוון מעיני עשוני דמיא:
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ְּבטֶ ֶרם הָ ִרים הָ ְט ָּבע ּו ִל ְפנֵי גְ בָ עוֹ ת חוֹ לָ ְל ִּתי:

)כה(
רמתא אתבנית:

)כה( קדים עד לא נטבעון טורי וקדם

ֹאש ַע ְפרוֹ ת ּ ֵתבֵ ל:
שה אֶ ֶרץ וְ חוּצוֹ ת וְ ר ׁ
ַעד לֹא ָע ָ ׂ

)כו(
עפרא דתבל:

)כו( עד לא עבד ארעא ונחלי וריש

ַּבהֲ ִכינוֹ ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ָשם אָ נִ י ְּבחוּקוֹ חוּג ַעל ּ ְפנֵי ְתהוֹ ם:

)כז(
ועד חג חוגתא על אפי תהומא:

)כז( כד אתקין שמיא תמן הוית

רש"י
)כב( ראשית דרכו  -קודם בריאתו של עולם:
)כג( נסכתי מראש  -לשון נסיכי בני אדם
)יחזקא' לה(:
)כד( חוללתי  -נבראתי:
)כה( בטרם הרים הטבעו  -בתוך המים:

משנה

)כו( ארץ וחוצות  -ארץ ישראל ושאר ארצות.
וראש עפרות תבל  -אדם הראשון:
)כז( בחקו חוג על פני תהום  -כשרקע חוג
הארץ על המים ,חוק גבול בל יעבור .חוג -
לשון הקף כמו ובמחוגה יתארהו )ישעיה מד(
קונפא"ש בלעז:

– בבא קמא פרק ט'

שאָ ן ּ ֵכ ִלים ,צֶ ֶמר ,וַ עֲ ָ ׂשאָ ן ְּבגָ ִדיםְ ,מ ׁ ַש ֵּלם ִּכ ְׁש ַעת הַ ְּגזֵלָ ה.
)א( הַ גּ וֹ זֵל ֵעצִ ים ,וַ עֲ ָ ׂ
ָּגזַל ּ ָפ ָרה ְמעֻ ּ ֶב ֶרת ,וְ י ְָל ָדהָ ,רחֵ ל ְטע ּונָה ,וּגְ ָזז ָּהְ ,מ ׁ ַש ֵּלם דְּ ֵמי פָ ָרה הָ עוֹ ֶמ ֶדת
לֵ ילֵ ד ,דְּ ֵמי ָרחֵ ל הָ עוֹ ֶמ ֶדת ִל ָּגזֵזָּ .גזַל ּ ָפ ָרה ,וְ נִ ְת ַע ְּב ָרה אֶ צְ לוֹ וְ י ְָל ָדהָ ,רחֵ ל,
וְ נִ ְטעֲ נָה אֶ צְ לוֹ וּגְ זָ זָהּ ְ ,מ ׁ ַש ֵּלם ִּכ ְׁש ַעת הַ ְּגזֵלָ ה .זֶה הַ ְּכלָ לָּ ,כל הַ ַּגזְ לָ נִ ים ְמ ׁ ַש ְ ּל ִמין
ִּכ ְׁש ַעת הַ ְּגזֵלָ ה:
רע"ב ) -א( משלם כשעת הגזילה  -דמי
עצים וצמר .ואין חייב להחזיר לו כלים ,דקני
בשינוי :דמי רחל העומדת ליגזז  -והעודף
ששוה יותר הולד והגיזה ,שלו הוא ,דקננהו
בשינוי :זה הכלל  -לאתויי גנב טלה ונעשה

איל ,עגל ונעשה שור ,וטבחו או מכרו ,שהוא
פטור מתשלומי ארבעה וחמשה ,שכיון
שנעשה שינוי בידו ,קנאו ,ושלו הוא טובח
ושלו הוא מוכר:

)ב( ָּגזַל ְּבהֵ ָמה וְ ִהזְ ִקינָה ,עֲ בָ ִדים וְ ִהזְ ִקינ ּוְ ,מ ׁ ַש ֵּלם ִּכ ְׁש ַעת הַ ְּגזֵלָ הַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר
אוֹ ֵמרָּ ,בעֲ בָ ִדים אוֹ מֵ ר לוֹ ה ֲֵרי ׁ ֶש ָּל ְך ְלפָ נ ָ
ֶיךָּ .גזַל ַמ ְט ּ ֵב ַע וְ נִ ְסדַּ קֵ ּ ,פרוֹ ת וְ ִה ְר ִקיב ּו,
יַיִ ן וְ הֶ ח ֱִמיץְ ,מ ׁ ַש ֵּלם ִּכ ְׁש ַעת הַ ְּגזֵלָ הַ .מ ְט ּ ֵב ַע וְ נִפְ סַ לְּ ,תרו ָּמה וְ נִ ְט ֵמאת ,חָ ֵמץ
וְ ָעבַ ר ָעלָ יו הַ ּ ֶפסַ חְּ ,בהֵ ָמה וְ נ ֶֶע ְב ָדה בָ הּ עֲ בֵ ָרה ,אוֹ ׁ ֶש ִּנ ְפ ְסלָ ה ֵמ ַעל ַּג ֵּבי הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ,
אוֹ ׁ ֶשהָ יְ ָתה יוֹ צֵ את ִל ּ ָסקֵ ל ,אוֹ ֵמר לוֹ ֲה ֵרי ׁ ֶש ָּל ְך ְלפָ נ ָ
ֶיך:
רע"ב ) -ב( בעבדים אומר לו הרי שלך
לפניך  -דכקרקע דמו וברשותא דמרייהו
קיימי .והלכה כר"מ :מטבע ונסדק  -שינוי
הניכר הוא :פירות והרקיבו  -בשהרקיבו
מקצתן ]אומר לו הרי שלך לפניך[ .אבל
הרקיבו כולם ,משלם כשעת הגזילה :מטבע

ונפסל  -שאינו עובר באותה מדינה ,אבל
עובר הוא במדינה אחרת :ונעבדה בה עבירה
 שנרבעה או נעבדה ]לעבודה זרה[ שהיאפסולה לקרבן :שנפסלה למזבח  -במום
שאינו ניכר כגון בדוקין שבעין:
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)ג( נ ַָתן לָ אֻ ּ ָמנִ ין ְל ַת ּ ֵקן ,וְ ִק ְל ְקל ּו ,חַ ּי ִָבין ְל ׁ ַש ֵּלם .נ ַָתן לֶ חָ ָר ׁש ִׁשדָּ ה ּ ֵתבָ ה ו ִּמגְ דָּ ל
ְל ַת ּ ֵקן ,וְ ִק ְלקֵ ל ,חַ יָּב ְל ׁ ַש ֵּלם .וְ הַ ַּב ּנַאי ׁ ֶש ִ ּק ֵּבל ָעלָ יו ִל ְס ּתֹר אֶ ת הַ כּ ֶֹתל ,וְ ִׁש ַּבר אֶ ת
הָ אֲ בָ נִ ים אוֹ ׁ ֶש ִה ִּזיק ,חַ יָּב ְל ׁ ַש ֵּלם .הָ יָה סוֹ ֵתר ִמ ַ ּצד זֶה וְ נָפַ ל ִמ ַ ּצד אַ חֵ רָ ּ ,פטוּר.
וְ ִאם ֵמח ֲַמת הַ ּ ַמ ָּכה ,חַ יָּב:
רע"ב ) -ג( נתן לאומנין לתקן  -נתן להם
עצים לעשות כלי .ולאחר שנעשה הכלי
קלקלוהו ,חייבים לשלם דמי הכלי ולא דמי
עצים בלבד :נתן לחרש  -השתא אשמעינן
שאם נתן כלי עשוי לאומן כדי לתקנו,

וקלקלו ,חייב לשלם דמי הכלי .ותנא סיפא
לגלויי רישא ,דלא תימא רישא מיירי בכלי
עשוי :שידה  -עגלה של עץ העשויה למרכב
נשים:

)ד( הַ נּ וֹ ֵתן צֶ מֶ ר לַ ַ ּצ ָּבע ,וְ ִה ְקדִּ יחַ ּת ּו יוֹ ָרה ,נוֹ ֵתן לוֹ דְּ ֵמי צַ ְמרוֹ  .צְ בָ עוֹ כָ אוּרִ ,אם
הַ ּ ְׁשבָ ח יוֹ ֵתר ַעל הַ יְ צִ יאָ ה ,נוֹ ֵתן לוֹ אֶ ת הַ יְ צִ יאָ ה ,וְ ִאם הַ יְ צִ יאָ ה יְ ֵת ָרה ַעל
הַ ּ ְׁשבָ ח ,נוֹ ֵתן לוֹ אֶ ת הַ ּ ְׁשבָ חִ .לצְ בּ ַֹע לוֹ אָ דֹם ,וּצְ בָ עוֹ ׁ ָשחֹרָ ׁ ,שחֹר ,וּצְ בָ עוֹ אָ דֹם,
ַר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ,נוֹ ֵתן לוֹ דְּ ֵמי צַ ְמרוֹ ַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרִ ,אם הַ ּ ְׁשבָ ח יָתֵ ר ַעל
הַ יְ צִ יאָ ה ,נוֹ ֵתן לוֹ אֶ ת הַ יְ צִ יאָ ה ,וְ ִאם הַ יְ צִ יאָ ה יְ תֵ ָרה ַעל הַ ּ ְׁשבָ ח ,נוֹ ֵתן לוֹ אֶ ת
הַ ּ ְׁשבָ ח:
רע"ב ) -ד( והקדיחתו יורה  -ששרפתו
יורה .שהרתיחו יותר מדאי :נותן לו דמי צמרו
 והכא ליכא שבחא כלל ,שהרי נשרף לגמרי,וליכא למימר אם השבח יתר :צבעו כאור -
כמו כעור .שצבעו בפסולת של צבע .ומזיק
בכונה הוא ,לפיכך ידו על התחתונה לדברי
הכל :ואם השבח  -שהשביח הצמר :יתר על
היציאה  -של צבע .נותן לו לצבע את היציאה
ולא שכר שלם ,ומקבל צמרו .ודמי צמרו לא
אמרינן דניתיב ליה דנקני איהו שבחא דצמר,

דהא בצבע שהתנה עמו צבע וליכא שינויא
דנקני :לצבוע לו אדום וכו'  -קנייה בשינוי.
לרבי מאיר לא יהיב אלא דמי צמרו ,או זה
יתן שכרו משלם ויקח הצמר :רבי יהודה
אומר וכו'  -דקניס ליה להאי דשינה ,להיות
ידו על התחתונה ולא נתהני משבחא ,ואגרא
נמי לא נשקול אלא יציאה .ואם יציאה יתירה
על השבח ,יתן לו השבח שהשביח .ואם ירצה
לתת את שכרו משלם ,ששבח יותר על השכר,
יתן שכרו .והלכה כרבי יהודה:

)ה( הַ גּ וֹ זֵל אֶ ת חֲבֵ רוֹ ׁ ָשוֶ ה ְפרו ָּטה וְ נִ ְׁש ַּבע לוֹ  ,יוֹ ִליכֶ נּ ּו אַ ח ֲָריו אֲ ִפלּ ּו ְל ָמ ַדי .לֹא
יִ ּ ֵתן לֹא ִלבְ נוֹ וְ לֹא ִל ְׁשלוּחוֹ  ,אֲבָ ל נוֹ ֵתן ִל ְׁש ִליחַ ּ ֵבית דִּ ין .וְ ִאם ֵמתַ ,יחֲזִ יר
ְליוֹ ְר ׁ ָשיו:
רע"ב ) -ה( נשבע לו  -על שקר ,והודה:
יוליכנו אחריו אפילו למדי  -דאין לו כפרה
עד שיחזיר לנגזל עצמו .דגבי נשבע על שקר
כתיב )ויקרא ה'( לאשר הוא לו יתננו :לא יתן
לא לבנו  -של נגזל .דלא הוי השבה עד

דמטי לידיה :לשליח ב"ד  -תקנה הוא דעבוד
רבנן מפני תקנת השבים ,שלא נחייבנו לזה
להוציא מנה בהוצאת הדרך :ואם מת -
הנגזל:

)ו( נ ַָתן לוֹ אֶ ת הַ ּ ֶק ֶרן וְ לֹא נ ַָתן לוֹ
אֶ ת הַ ח ֶֹמ ׁשָ ,מחַ ל לוֹ ַעל הַ ֶּק ֶרן וְ לֹא
ָמחַ ל לוֹ ַעל הַ ח ֶֹמ ׁשָ ,מחַ ל לוֹ ַעל
זֶה וְ ַעל זֶה חוּץ ִמ ּ ָפחוּת ִמ ּ ׁ ָשוֶ ה
ְפרו ָּטה ַּב ּ ֶק ֶרן ,אֵ ינוֹ צָ ִר ְ
יך לֵ ילֵ ְך

אַ ח ֲָריו .נ ַָתן לוֹ אֶ ת הַ ח ֶֹמ ׁש וְ לֹא נ ַָתן
לוֹ אֶ ת הַ ּ ֶק ֶרןָ ,מחַ ל לוֹ ַעל הַ ח ֶֹמ ׁש
וְ לֹא ָמחַ ל לוֹ ַעל הַ ּ ֶק ֶרןָ ,מחַ ל לוֹ
ַעל זֶה וְ ַעל זֶה חוּץ ִמ ּ ׁ ָשוֶה ְפרו ָּטה
בַ ֶּק ֶרן ,צָ ִר ְ
יך לֵ ילֵ ְך אַ ח ֲָריו:
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רע"ב ) -ו( חוץ מפחות משוה פרוטה וכו'
 -ולא חיישינן שמא יתיקר וישוב על שוה

פרוטה ,ואפילו הגזל בעין אינו צריך להוליכו
אחריו:

)ז( נ ַָתן לוֹ אֶ ת הַ ֶּק ֶרן וְ נִ ְׁש ַּבע לוֹ ַעל הַ ח ֶֹמ ׁש ,ה ֲֵרי זֶה ְמ ׁ ַש ֵּלם ח ֶֹמ ׁש ַעל ח ֶֹמ ׁש,
ֶאֱמר )ויקרא ה(
ַעד ׁ ֶש ִּי ְת ָמ ֵעט הַ ּ ֶק ֶרן ּ ָפחוּת ִמ ּ ׁ ָשוֶ ה ְפרו ָּטה .וְ כֵ ן בַ ּ ִפ ָּקדוֹ ןֶ ׁ ,ש ּנ ַ
ְּב ִפ ָּקדוֹ ן אוֹ ִב ְתשׂ ו ֶּמת יָד אוֹ ְבגָ זֵל אוֹ ָע ׁ ַשק אֶ ת עֲ ִמיתוֹ אוֹ ָמצָ א אֲבֵ ָדה וְ כִ חֶ ׁש
ָּב ּה וְ נִ ְׁש ַּבע ַעל ׁ ָשקֶ ר ,הֲ ֵרי זֶה ְמ ׁ ַש ֵּלם קֶ ֶרן וְ ח ֶֹמ ׁש וְ אָ ׁ ָשם .הֵ יכָ ן ּ ִפ ְקדוֹ נִ י ,אָ ַמר לוֹ
אָ בָ דַ .מ ְׁש ִּביעֲ ָך אֲ נִ י ,וְ אָ ַמר אָ ֵמן ,וְ הָ ֵע ִדים ְמ ִע ִידים אוֹ תוֹ ׁ ֶשאֲ כָ לוֹ ְ ,מ ׁ ַש ֵּלם קֶ ֶרן.
הוֹ ָדה ֵמ ַעצְ מוֹ ְ ,מ ׁ ַש ֵּלם קֶ ֶרן וְ ח ֶֹמ ׁש וְ אָ ׁ ָשם:
רע"ב ) -ז( ונשבע לו על החומש  -שבועה
שניה ,שנתנו לו ,והודה שלא נתנו :הרי זה
משלם חומש על חומש  -חומשו של חומש,
דחומש ראשון נעשה קרן :עד שיתמעט וכו'
 שאם חזר ונתן לו חומש ראשון ונשבע עלהשני והודה ,משלם חומשו וחומשו של חומש

שני ,וכן לעולם .שנאמר )שם( וחמישיתיו יוסף
עליו ,התורה ריבתה חמישיות הרבה לקרן
אחד :תשומת יד  -הלואה :עשק את עמיתו
 שכר שכיר :משלם קרן  -דאין חומש ואשםאלא אם כן הודה .דכתיב בגזל הגר בפרשת
נשא ,והתודה:

רע"ב ) -ח( תשלומי כפל  -ואם הודה
מעצמו אינו משלם כפל ,דכתיב )שמות כב(

אשר ירשיעון אלהים ,פרט למרשיע את
עצמו:

)ח( הֵ יכָ ן ּ ִפ ְקדוֹ נִ י ,אָ ַמר לוֹ נִגְ נָבַ .מ ְׁש ִּביעֲ ָך אֲנִ י ,וְ אָ ַמר אָ ֵמן ,וְ הָ ֵע ִדים ְמ ִע ִידים
אוֹ תוֹ ׁ ֶש ְּגנָבוֹ ְ ,מ ׁ ַש ֵּלם ּ ַת ְׁשלו ֵּמי כֶ פֶ ל .הוֹ ָדה ֵמ ַעצְ מוֹ ְ ,מ ׁ ַש ֵּלם קֶ ֶרן וְ ח ֶֹמ ׁש וְ אָ ׁ ָשם:
)ט( הַ גּ וֹ זֵל אֶ ת אָ ִביו וְ נִ ְׁש ַּבע לוֹ  ,וָ ֵמת ,ה ֲֵרי זֶה ְמ ׁ ַש ֵּלם קֶ ֶרן וְ ח ֶֹמ ׁש ְלבָ ָניו אוֹ
ְלאֶ חָ יו .וְ ִאם אֵ ינוֹ רוֹ צֶ ה ,אוֹ ׁ ֶשאֵ ין לוֹ  ,לֹוֶ ה וּבַ עֲ לֵ י חוֹ ב ָּב ִאים וְ נִ ְפ ָר ִעים:

רע"ב ) -ט( הרי זה משלם קרן וחומש
לבניו או לאחיו  -אם אין לו בנים .ואע"ג
דנפלה ירושה קמיה דהיאך ,בעי למעבד
השבה ואין מעכב אצלו אפילו כנגד חלקו.
דכתיב )ויקרא ה( והשיב את הגזלה ,אין לו
תקנה עד שיוציא גזילו מתחת ידו .ובלבד
שתהא הגזילה בעין דלא קניה בשינוי :אין לו
 נכסים כל כך שיכול לוותר על חלקו :אושאינו רוצה  -להפסיד חלקו :לוה -

מאחרים ,ומחזיר את הגזל לאחיו לקיים מצות
השבה :ובעלי החוב  -שלוה זה הגזלן מהם:
באים ונפרעים  -מן הגזילה הזאת החלק
שיש לגזלן בה .ואם אין יורש לאביו אלא הוא,
נותן הוא עצמו הגזילה לבעל חובו בפרעון
החוב ,וצריך להודיעו ולומר לו זה גזל אבא.
או נותן על דרך זה לכתובת אשתו או לקופת
הצדקה .ובכולן צריך שיודיע שזה גזל אביו:

יר ׁ ֶשנּ ּוְּ .בחַ ּיָיו ו ְּבמוֹ תוֹ ,
)י( הָ אוֹ מֵ ר ִל ְבנוֹ  ,קוֹ נָם ִאי אַ ּ ָתה ֶנ ֱהנֶה ִמ ּ ׁ ֶש ִ ּליִ ,אם ֵמת ,יִ ָ
יר ׁ ֶשנּ ּו ,וְ ַיחֲזִ יר ְלבָ נָיו אוֹ ְלאֶ חָ יו .וְ ִאם אֵ ין לוֹ  ,לֹוֶה ,וּבַ עֲ לֵ י חוֹ ב
ִאם ֵמת ,לֹא יִ ָ
ָּב ִאין וְ נִפְ ָר ִעים:
רע"ב ) -י( ואם אין לו  -מה יאכל .לוה
ואוכל .ובעלי חוב באים ונפרעים מן הירושה
את חלקו .ולא חשיבא הנאה מה שפורע חובו

באותם מעות ,דהא תנן בנדרים ]דף ל"ג[
המודר הנאה מחבירו פורע לו חובו:

)יא( הַ גּ וֹ זֵל אֶ ת הַ ּ ֵגר וְ נִ ְׁש ַּבע לוֹ  ,וָ ֵמת ,הֲ ֵרי זֶה ְמ ׁ ַש ֵּלם קֶ ֶרן וְ ח ֶֹמ ׁש לַ כּ ֹהֲנִ ים
יש גּ ֹאֵ ל ְלהָ ִׁשיב הָ אָ ׁ ָשם אֵ לָ יו,
אֱמר )במדבר ה( וְ ִאם אֵ ין לָ ִא ׁ
וְ אָ ׁ ָשם לַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ֶ ׁ ,ש ּ ֶנ ַ
הָ אָ ׁ ָשם הַ ּמו ׁ ָּשב לַ י ָי לַ כּ ֹהֵ ןִ ,מ ְ ּלבַ ד אֵ יל הַ ִּכ ּ ֻפ ִרים אֲ ׁ ֶשר יְ כַ ּ ֶפר בּ וֹ ָעלָ יו .הָ יָה
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ַמעֲ לֶ ה אֶ ת הַ ּ ֶכסֶ ף וְ אֶ ת הָ אָ ׁ ָשם ,וָ ֵמת ,הַ ּ ֶכסֶ ף יִ ּנ ֵָתן ְלבָ נָיו ,וְ הָ אָ ׁ ָשם יִ ְר ֶעה ַעד
נְדבָ ה:
ׁ ֶש ִּי ְס ּ ָתאֵ ב ,וְ יִ ּ ָמכֵ ר וְ יִ ּ ְפל ּו ָד ָמיו ִל ָ
רע"ב ) -יא( שנאמר ואם אין לאיש גואל -
ואין לך אדם בישראל שאין לו גואלים למעלה
עד יעקב אבינו .אלא זה הגר שמת ואין לו
יורשין :ומת  -הגזלן :הכסף ינתן לבניו  -של
גזלן .שכבר זכה בהן ממיתת הגר ,אלא
דהשבה בעי למעבד כי היכי דתהוי ליה

כפרה אשבועתיה ,והשתא תו ליכא כפרה כיון
דמית ליה :והאשם ירעה  -כדין אשם שמתו
בעליו ,דקיי"ל כל שבחטאת מתה באשם
רועה :עד שיסתאב  -עד שיפול בו מום:
ויפלו דמיו לנדבה  -לקיץ המזבח לקנות
מהם עולות:

נְשי ִמ ְׁש ָמר ,וָ ֵמת ,אֵ ין הַ יּוֹ ְר ִׁשים יְ כוֹ ִלין ְלהוֹ צִ יא ִמיּ ָָדם,
)יב( נ ַָתן הַ ּ ֶכסֶ ף ְלאַ ׁ ֵ
אֲשר יִ ּ ֵתן לַ כּ ֹהֵ ן לוֹ יִ ְהיֶה .נ ַָתן הַ ּ ֶכסֶ ף ִליהוֹ י ִָריב וְ אָ ׁ ָשם
ֶׁ
יש
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )שם( ִא ׁ
יד ְעיָהִ ,אם קַ יָּם הָ אָ ׁ ָשם ,י ְַק ִריבוּה ּו ְבנֵי
יד ְעיָה ,יָצָ א ,אָ ׁ ָשם ִליהוֹ י ִָריב וְ כֶ סֶ ף ִל ַ
ִל ַ
יְ ַד ְעיָה ,וְ ִאם לָ אוַ ,י ֲחזֹר וְ י ִָביא אָ ׁ ָשם אַ חֵ רֶ ׁ .שהַ ּ ֵמ ִביא גְ זֵלוֹ ַעד ׁ ֶשלּ ֹא הֵ ִביא
אֲ ׁ ָשמוֹ  ,יָצָ א ,הֵ ִביא אֲ ׁ ָשמוֹ ַעד ׁ ֶשלּ ֹא הֵ ִביא גְ זֵלוֹ  ,לֹא יָצָ א .נ ַָתן אֶ ת הַ ּ ֶק ֶרן וְ לֹא
נ ַָתן אֶ ת הַ ח ֶֹמ ׁש ,אֵ ין הַ ח ֶֹמ ׁש ְמ ַע ּ ֵכב:
רע"ב ) -יב( לאנשי משמר ומת  -קודם
שיביא קרבן .אין יורשי הגזלן יכולים להוציא
מיד הכהנים מאחר שזכו בהן כבר :ליהויריב
 היא משמרה ראשונה של עשרים וארבעמשמרות כהונה שבמקדש .ושל ידעיה אחריה:
נתן  -הגזלן את הכסף ליהויריב במשמרתו.
ואחר כך נתן האשם לידעיה במשמרתו ,יצא.
כדמפרש ואזיל ,שהמביא גזלו עד שלא הביא
קרבן אשמו ,יצא .וזה המשמר זכה בשלו ,וזה
בשלו .אבל נתן אשם ליהויריב ,שהביא אשמו

גמרא

תחלה ,ואח"כ הביא גזלו ונתן למשמר
שלאחריו ,אם האשם קיים שלא הקריבוהו בני
יהויריב ,יקריבוהו בני ידעיה ויהא גזלו
ואשמו לידעיה .ואם אין אשמו קיים ,לא יצא
באשם שנתן ליהויריב ,כיון שלא נתן גזלו.
ויחזור ויביא אשם אחר :נתן הקרן  -לכהנים:
אין החומש מעכב  -מלהקריב את האשם.
אם לא נתן עדיין ולבסוף נתן:

– בבא קמא דף צ"ד ע"ב

תנו רבנן הגזלנין ומלוי ברבית שהחזירו אין מקבלין מהן והמקבל מהן אין
רוח חכמים נוחה הימנו .אמר רבי יוחנן בימי רבי נשנית משנה זו ,דתניא
מעשה באדם אחד שבקש לעשות תשובה ,אמרה לו אשתו ריקה אם אתה
עושה תשובה אפילו אבנט אינו שלך ,ונמנע ולא עשה תשובה ,באותה
שעה אמרו הגזלנין ומלוי ברבית שהחזירו אין מקבלין מהם והמקבל מהם
אין רוח חכמים נוחה הימנו .מיתיבי הניח להם אביהם מעות של רבית אף
על פי שהן יודעין שהן רבית אין חייבין להחזיר ,אינהו הוא דלא הא
אביהם חייב להחזיר בדין הוא דאביהם נמי אינו חייב להחזיר והא דקתני
בדידהו משום דקא בעי למתני סיפא הניח להם אביהם פרה וטלית וכל
דבר המסויים חייבין להחזיר מפני כבוד אביהם תנא רישא נמי בדידהו,
ומפני כבוד אביהם חייבין להחזיר ,אקרי כאן" ,ונשיא בעמך לא תאור"
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בעושה מעשה עמך ,כדאמר רב פנחס בשעשה תשובה הכא נמי בשעשה
תשובה אי עשה תשובה מאי בעי גביה איבעי ליה לאהדורי שלא הספיק
להחזיר:
רש"י על הגמרא
אין רוח חכמים נוחה הימנו  -אין רוח
חכמה וחסידות בקרבו :אין חייבין להחזיר -
דכתיב והשיב את הגזלה אשר גזל והני לא
גזול מידי דקנינהו בשינוי רשות וקסבר רשות
יורש כרשות לוקח דמי :המסויים  -דבר

זוהר

הניכר לרבים זו היא שגזל פלוני והניחה
ליורשיו :בעושה מעשה עמך  -וזה לא עשה
מעשה עמו ואינן חייבין בכבודו :רב פנחס -
בחומר בקודש )חגיגה כו(:

– וישב דף קפ"ט ע"א

יש ַמצְ ִליחַ וַ יְ ִהי ְּבבֵ ית אֲדוֹ נָיו וְ גו'ִ .ר ִּבי יוֹ סֵ י ּ ָפ ַתח,
וַ יְ ִהי יְ ָי אֶ ת יוֹ סֵ ף וַ יְ ִהי ִא ׁ
ידיו ְלעוֹ לָ ם נִ ְׁש ָמר ּו .הַ אי ְק ָרא
)תהלים לז( ִּכי ה' אוֹ הֵ ב ִמ ְׁש ּ ָפט וְ לֹא יַעֲ זֹב אֶ ת ח ֲִס ָ
ידיו ,ח ֲִסידוֹ ְּכ ִתיב ,וְ הָ א ִא ְּת ָמר:
או ְּקמוּהָ ְּבאַ בְ ָרהָ ם ,אֶ ת ח ֲִס ָ
ְ
אֲתר דְּ צַ דִּ יקַ יָא אָ זְ לֵ י ,קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא נ ִָטיר לוֹ ן וְ לָ א ׁ ָש ִביק
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,בכָ ל ַ
ְ
ירא ָרע ִּכי אַ ּ ָתה
לוֹ ן .דָּ וִ ד אָ ַמר) ,תהלים כג( ַּגם ִּכי אֵ לֵ ך ְּבגֵ יא צַ ְל ָמוֶת לֹא ִא ָ
ינְתא אָ זְ לָ א ִע ּ ְמהוֹ ן
אֲתר דְּ צַ דִּ יקַ יָא אָ זְ לֵ יְׁ ,ש ִכ ּ ָ
ִע ּ ָמ ִדי ִׁש ְב ְט ָך ו ִּמ ְׁש ַענְ ְּת ָך וְ גו'ְּ .בכָ ל ַ
וְ לָ א ׁ ָש ִביק לוֹ ן:
יה ְל ִמצְ ַריִ םְׁ ,ש ִכינְ ָתא הֲוַ ת ִע ּ ֵמיהּ  .ה ֲָדא הוּא
יוֹ סֵ ף אָ זַל ְּבגֵ יא צַ ְל ָמוֶת וְ ָנחֲת ּו לֵ ּ
ינְתא ְּבכָ ל ַמה דְּ הֲוָ ה ָע ִביד
יה ְׁש ִכ ּ ָ
דִּ ְכ ִתיב ,וַ יְ ִהי יְ ָי אֶ ת יוֹ סֵ ף .ו ְּבגִ ין דְּ הֲוַ ת ִע ּ ֵמ ּ
יה ְּבגַ וְ ונָא
אר ּ
יה ָמ ֵ
יה וְ הֲ וָ ה ּ ָתבַ ע לֵ ּ
יד ּ
יה .דְּ אָ ִפילּ ּו ַמאי ְדהֲוָ ה ִּב ֵ
יד ּ
הֲ וָ ה ַמצְ לַ ח ִּב ֵ
ְ
יה.
יה הֲוָ ה ָר ֵעי ֵּב ּ
אר ּ
ידיהּ ְלהַ ה ּוא גַ וְ ונָא דִּ ְרעו ָּתא ְד ָמ ֵ
אָ ח ֳָרא ,הֲוָ ה ִמ ְתהַ ּ ֵפך ִּב ֵ
ֲשר הוּא עוֹ ֶׂשה יְ ָי ַמצְ ִליחַ
ְּכ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר ,וַ יּ ְַרא ֲאדוֹ נָיו ִּכי יְ ָי ִא ּתוֹ וְ כָ ל א ׁ ֶ
ְּביָדוֹ ַ ,מצְ ִליחַ ְּביָדוֹ וַ דַּ איִּ ,כי יְ ָי ִא ּתוֹ :
ּ ָתא ֲחזֵי ,וַ יּ ֵַדע ֲא ֹדנָיו ִּכי יְ ָי ִא ּתוֹ לָ א ְּכ ִתיב ,אֶ ָּלא וַ יּ ְַרא אֲ ֹדנָיו ,דְּ הָ א ְּב ֵעינוֹ י הֲוָ ה
חָ ֵמי עוֹ בָ ָדא ְדנִ ִּסין ְּבכָ ל יוֹ ָמא דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה ,וְ ַעל דָּ א וַ יְ בָ ֶר ְך
יד ּ
יך הוּא ָע ִביד ִּב ֵ
יְ ָי אֶ ת ֵּבית הַ ּ ִמצְ ִרי ִּבגְ לַ ל יוֹ סֵ ף .קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא נ ִָטיר לוֹ ן ְלצַ דִּ יקַ יָא
יעיָא ִמ ְת ָּב ְר ִכין ְּבגִ ינֵהוֹ ן דְּ צַ דִּ יקַ יָא.
יעיָא ,דְּ הָ א ַר ּ ִׁש ַ
ו ְּבגִ ינֵהוֹ ן נ ַָטר לוֹ ן ְל ַר ּ ִׁש ַ
ְ
ְּכגַ וְ ונָא ָדא ְּכ ִתיב) ,שמואל ב ו( וַ יְ בָ ֶרך יְ ָי אֶ ת ֵּבית עוֹ בֵ ד אֱדוֹ ם הַ ִּג ּ ֵתי ַּבעֲ בוּר אֲ רוֹ ן
ֱלהים:
הָ א ִ
צַ דִּ יקַ יָא ,אָ ח ֳָרנִ ין ִמ ְת ָּב ְר ִכין ְּבגִ ינַייה ּו ,וְ ִאינוּן לָ א י ְָכל ּו ְל ִא ְּתזְ נָא )ס"א
ֵיה ,וְ ִאיה ּו לָ א
יה ְּבגִ ינ ּ
אר ּ
לאשתזבא( ִּבזְ כו ַּתיְ יה ּו ,וְ הָ א או ְּקמוּהָ  .יוֹ סֵ ף ִא ְת ָּב ֵר ְך ָמ ֵ
ֵיה ו ְּלנ ְָפקָ א ְלחֵ יר ּו:
יה ִמ ּנ ּ
י ִָכיל ְל ִא ְׁש ְּתזָבָ א ִּבזְ כו ֵּת ּ
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יה ְּבבֵ ית הַ ּסֹהַ ר ְּכ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )תהלים קה( ִענּ ּו בַ ּ ֶכבֶ ל ַרגְ לוֹ
ו ְּלבָ ַתר אָ ִעיל לֵ ּ
ַּב ְרזֶל ָּבאָ ה נ ְַפ ׁשוֹ ַ ,עד דִּ ְלבָ ַתר קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה
יה ְלחֵ יר ּו וְ ׁ ַש ְלטֵ ּ
יך הוּא אַ ּ ִפיק לֵ ּ
ידיו ְלעוֹ לָ ם )דף קפט
ַעל ָּכל אַ ְר ָעא ְד ִמצְ ָריִ ם .ו ְּבגִ ין ָּכ ְך ְּכ ִתיב וְ לא יַעֲ זֹב אֶ ת ח ֲִס ָ
ע"ב( נִ ְׁש ָמר ּו ,ח ֲִסידוֹ ְּכ ִתיב וְ ִא ְּת ָמר .וְ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא אָ גִ ין עֲ לַ יְ יה ּו דְּ צַ דִּ יקַ יָא,
ְּב ַע ְל ָמא ֵדין ו ְּב ַע ְל ָמא ְדאָ ֵתי .דִּ ְכ ִתיב) ,תהלים ה( וְ יִ שְׂ ְמח ּו כָ ל חוֹ סֵ י בָ ְך ְלעוֹ לָ ם
יְ ַר ִּננ ּו וְ ָתסֵ ְך ָעלֵ ימ ּו וְ י ְַע ְלצ ּו ְב ָך אוֹ הֲבֵ י ְׁש ֶמ ָך:

הלכה – הרמב"ם הלכות תלמוד תורה פ"ו
)ד( רוכב הרי הוא כמהלך וכשם שעומדים מפני המהלך כך עומדין מפני הרוכב:
)ה( שלשה שהיו הולכין בדרך הרב באמצע גדול מימינו וקטן משמאלו:
)ו( הרואה חכם אינו עומד מפניו עד שיגיע לו לארבע אמות וכיון שעבר יושב ראה אב
בית דין עומד מלפניו משיראנו מרחוק מלא עיניו ואינו יושב עד שיעבור מאחריו ארבע
אמות ראה את הנשיא עומד מלפניו מלא עיניו ואינו יושב עד שישב במקומו או עד
שיתכסה מעיניו והנשיא שמחל על כבודו כבודו מחול כשהנשיא נכנס כל העם עומדים
ואינן יושבין עד שיאמר להם שבו כשאב בית דין נכנס עושין לו שתי שורות ועומדין
מכאן ומכאן עד שנכנס ויושב במקומו ושאר העם יושבין במקומן:
)ז( חכם שנכנס כל שיגיע לו בארבע אמות עומד מלפניו אחד עומד ואחד יושב עד
שנכנס ויושב במקומו בני חכמים ותלמידי חכמים בזמן שהרבים צריכין להם מקפצין
על ראשי העם ונכנסים למקומם ואין שבח לתלמידי חכמים שיכנסו לאחרונה יצא
לצורך חוזר למקומו בני חכמים בזמן שיש בהן דעת לשמוע הופכין פניהן כלפי אביהן
אין בהן דעת לשמוע הופכין פניהן כלפי העם:
)ח( תלמיד שהוא יושב לפני רבו תמיד אינו רשאי לעמוד מפניו אלא שחרית וערבית
בלבד שלא יהא כבודו מרובה מכבוד שמים:

מוסר

מספר חרדים דף ס''ז א'

יך ְל ִהזְ ַד ֵרז ו ְּלהוֹ צִ יא ֵמחֲלָ צָ יו ז ֶַרע יַעֲ בוֹ ד אֲ דוֹ נָיוְ .ביוֹ ֵתר צָ ִר ְ
אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשצָ ִר ְ
יך ְל ִהזְ ַד ֵרז
יטב ְ ּב ֵעינֵי אֲ דוֹ ן
שיו הַ ּטוֹ ִבים אָ ז יִ ַ
ִל ְהיוֹ ת הוּא נ ֶַטע נַעֲ ָמן ֶנ ֱא ָמן נ ְֶח ָמד ְל ַמ ְראֶ ה ְב ֵעינֵי ה' ְ ּב ַמעֲ ָ ׂ
יקים
הַ גָ ן ְלהוֹ צִ יא נְ ִטיעוֹ ת ֲאחֵ רוֹ ת ָּכמוֹ ה ּו ִמ ּ ֶמנּ ּו יִ ְהי ּו וְ לָ זֶה אָ ְמר ּו ִעיקָ ר ּתוֹ ְלדוֹ ֵתיהֶ ם ׁ ֶשל צַ דִּ ִ
יש צַ דִּ יק וְ גוֹ ' וְ אַ חַ ר ַּכ ְך וַ יּוֹ לֶ ד
שיהֶ ם הַ ּטוֹ ִבים ִד ְכ ִתיב )בראשית ו'( אֵ ּ ֶלה ּתוֹ ְלדוֹ ת נֹחַ נֹחַ ִא ׁ
ַמעֲ ֵׂ
ְ
נֹחַ ִאם ִּת ְרצֶ ה ִל ְהיוֹ ת צַ דִּ יק טוֹ ב מֶ ְר ָּכבָ ה ִליְ סוֹ ד ׁ ֶש ִ ּק ְלקַ ְל ּ ָת צָ ִריך לוֹ ַמר ּ ָת ִמיד ּ ַגם ז ּו ְלטוֹ בָ ה
וְ לָ דוֹ ן ְלכַ ף זְ כוּת .ו ְּל ַד ּ ֵבר טוֹ ב וְ ִל ְׁש ּתוֹ ק ִמדַּ ּ ֵבר ָרע ְּכלָ ל וְ ִאם חָ ס וְ ׁ ָשלוֹ ם ִׁשחֵ ת ז ֶַרע ִ ּב ְב ִרית
הַ ּ ָמעוֹ ר לֹא תוֹ ִסיף ְלהַ ְׁש ִחית יִ שְׂ ָראֵ ל ִ ּב ְב ִרית הַ ָּל ׁשוֹ ן ִ ּב ְקלָ לָ ה ַּבר ִמינָן אַ ְד ַר ָּבה ָּב ֵר ְך וְ לַ ּ ֵמד
סַ ּנֵיגו ְּריָא ְלכַ ּ ֵפר וְ לַ ּ ֵמד ַי ְל ֵדי יִ שְׂ ָראֵ ל ּתוֹ ָרה וְ ְיראַ ת ה' ְב ַרח ֲִמים הוֹ ִאיל וְ נֶפֶ ׁש ָּכל יִ שְׂ ָראֵ ל ֶעצֶ ם
שה רוֹ ׁ ֶשם וּבוֹ יִ ְצדְּ ק ּו
אֶ חָ ד ִּכ ְדאָ ַמר ִׁש ְב ִעים נֶפֶ ׁש ְ ּבהַ צְ דִּ יק אָ ָדם נ ְַפ ׁשוֹ ְ ּבכָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל יַעֲ ֶ ׂ
שה רוֹ ׁ ֶשם לָ כֵ ן ְּתעוֹ ֵרר נ ְַפ ְׁשךָ
וְ יִ ְתהַ ְ ּלל ּו ָּכל ז ֶַרע יִ שְׂ ָראֵ ל .וְ כֵ ן ְ ּבהַ ח ֲִטיא נ ְַפ ׁשוֹ ְ ּבכָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל עוֹ ֶ ׂ
ְּבכַ ָ ּונָה גְ דוֹ לָ ה לָ ׁשוּב ִב ְת ׁשוּבָ ה ו ְּלכַ ּוֵין ׁ ֶש ִע ּ ְמ ָך י ָׁשוּב ּו ָּכל ז ֶַרע יִ שְׂ ָראֵ ל וְ הַ יְ נ ּו )הושע י''ד(
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חק לישראל – פרשת וישב יום ד'
ׁשוּבָ ה יִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּבלָ ׁשוֹ ן י ִָחיד וְ הָ ַדר ְּכ ִתיב )שם( ְקח ּו ִע ּ ָמכֶ ם ְדבָ ִרים וְ ׁשוּב ּו ְ ּבלָ ׁשוֹ ן ַר ִ ּבים ו ְּלכַ ְך
ְמסַ יֵּים ִּכי ׁ ָשב אַ ּ ִפי ִמ ּ ֶמנּ ּו ו ִּפ ְיר ׁש ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה א ֲִפיל ּו ְבאֶ חָ ד ׁ ֶשיּ ָׁשוּב יָ ׁשוּב חֲ רוֹ ן
אַ ף ה' ִמ ּ ֻכ ָּלם ִמן הַ ּ ַט ַעם הַ ִּנזְ ָּכר ִּכי גוֹ ֵרם ׁ ֶש ּ ֻכ ָּלן יְ הַ ְרהֲ ר ּו ִ ּב ְת ׁשוּבָ ה וְ אֶ ְפ ׁ ַשר דְּ הַ יְ ינ ּו דִּ ְכ ִתיב
יך וְ חַ ּ ָט ִאים אֵ לֶ ָ
)תהלים נ''א( אֲלַ ּ ְמ ָדה ּפוֹ ְׁש ִעים ְד ָרכֶ ָ
יך י ָׁשוּב ּו נִ ְמצָ א ְמזַ ּ ֶכה אֲ חֵ ִרים ִע ּמוֹ :
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