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חק לישראל – פרשת ויצא יום ד'
תורה -

בראשית פרק כט'

)ג( וְ נֶאֶ ְספ ּו ׁ ָש ּ ָמה כָ ל הָ עֲ ָד ִרים וְ גָ לֲל ּו אֶ ת הָ אֶ בֶ ן ֵמ ַעל ּ ִפי הַ ְּבאֵ ר וְ ִה ְׁשק ּו אֶ ת
ֹמ ּה) :ג( וְ נֶאֶ ְספ ּו ׁ ָש ּ ָמה כָ ל הָ עֲ ָד ִרים
הַ ּצֹאן וְ הֵ ִׁשיב ּו אֶ ת הָ אֶ בֶ ן ַעל ּ ִפי הַ ְּבאֵ ר ִל ְמק ָ
וְ גָ לֲ ל ּו אֶ ת הָ אֶ בֶ ן ֵמ ַעל ּ ִפי הַ ְ ּבאֵ ר וְ ִה ְׁשק ּו אֶ ת הַ ּצֹאן וְ הֵ ִׁשיב ּו אֶ ת הָ אֶ בֶ ן ַעל ּ ִפי ַה ְ ּבאֵ ר
יבין יָת
ירא ו ַּמ ְׁשקָ ן יָת ָענָא ו ְּמ ִת ִ
ֹמ ּה) :ג( ו ִּמ ְת ַּכ ְּנ ִׁשין ְל ַת ּ ָמן ָּכל עֲ ָד ַר ּיָא ו ְּמגַ נְ דְּ ִרין יָת אַ ְבנָא ֵמ ַעל ּפו ָּמא ְדבֵ ָ
ִל ְמק ָ
ירא ְלאַ ְת ַר ּה:
אַ ְבנָא ַעל ּפו ָּמא ְדבֵ ָ

ֹאמר לָ הֶ ם יַ עֲ קֹב
אנ ְָחנ ּו) :ד( וַ יּ ֶ
ֹאמר ּו ֵמחָ ָרן ֲ
ֹאמר לָ הֶ ם יַעֲ קֹב אַ חַ י ֵמאַ יִ ן אַ ּ ֶתם וַ יּ ְ
)ד( וַ יּ ֶ
אֲמר ּו ֵמחָ ָרן אֲ נ ְָחנָא:
אֲמר ְלהוֹ ן יַעֲ קֹב אַ חַ י ְמנָן אַ ּתוּן וַ ָ
מחָ ָרן אֲ נ ְָחנ ּו) :ד( וַ ַ
ֹאמר ּו ֵ
אַ חַ י ֵמאַ יִ ן אַ ּ ֶתם וַ יּ ְ
ֹאמר לָ הֶ ם הַ יְ ַד ְע ּ ֶתם אֶ ת לָ בָ ן ֶּבן נָחוֹ ר וַ יּ ְ
)ה( וַ יּ ֶ
ֹאמר לָ הֶ ם הַ יְ ַד ְע ּ ֶתם
ֹאמר ּו י ָָד ְענ ּו) :ה( וַ יּ ֶ
אֲמר ְלהוֹ ן הַ יְ ַד ְע ּת וּן יָת לָ בָ ן ַּבר נָחוֹ ר וַ אֲ ָמר ּו יְ ַד ְענָן:
ֹאמר ּו יָ ָד ְענ ּו) :ה( וַ ַ
אֶ ת לָ בָ ן ּ ֶבן נָחוֹ ר וַ יּ ְ
)ו(

צֹאן:
ֹאמר ּו ׁ ָשלוֹ ם וְ ִה ּנֵה ָרחֵ ל ִּב ּתוֹ ָּבאָ ה ִעם הַ ּ
ֲשלוֹ ם לוֹ וַ יּ ְ
ֹאמר לָ הֶ ם ה ׁ ָ
וַ יּ ֶ

ֹאמר ּו ׁ ָשלוֹ ם וְ ִה ּנֵה ָרחֵ ל ִ ּב ּתוֹ ָּבאָ ה ִעם הַ ּצֹאן:
ֹאמר לָ הֶ ם הֲ ׁ ָשלוֹ ם לוֹ וַ יּ ְ
וַ יּ ֶ

)ו(

אֲמר ְלהוֹ ן הַ ְׁשלַ ם
)ו( וַ ַ

יה אָ ְתיָא ִעם ָענָא:
אֲמר ּו ְׁשלַ ם וְ הָ א ָרחֵ ל ְּב ַר ּ ֵת ּ
יה וַ ָ
לֵ ּ

צֹאן ו ְּלכ ּו ְרע ּו:
אמר הֵ ן עוֹ ד הַ יּוֹ ם ָּגדוֹ ל לֹא ֵעת הֵ אָ סֵ ף הַ ּ ִמ ְקנֶה הַ ְׁשק ּו הַ ּ
)ז( וַ יֹּ ֶ
ֹאמר הֵ ן עוֹ ד הַ יּוֹ ם ּ ָגדוֹ ל לֹא ֵעת הֵ אָ סֵ ף הַ ּ ִמ ְקנֶה ַה ְׁשק ּו ַה ּצֹאן ו ְּלכ ּו ְרע ּו:
וַ יּ ֶ

)ז(

אֲמר הָ א עוֹ ד
)ז( וַ ַ

יוֹ ָמא סַ ִּגי לָ א ִעדַּ ן ְל ִמ ְכנ ַׁש ְּב ִעיר אַ ְׁשק ּו ָענָא וְ ִא ִּזיל ּו ְרע ּו:

אֲשר יֵאָ ְספ ּו ָּכל הָ עֲ ָד ִרים וְ גָ לֲל ּו אֶ ת הָ אֶ בֶ ן ֵמ ַעל ּ ִפי
ֹאמר ּו לֹא נוּכַ ל ַעד ׁ ֶ
)ח( וַ יּ ְ
ֹאמר ּו לֹא נוּכַ ל ַעד אֲ ׁ ֶשר יֵאָ ְספ ּו ָּכל הָ עֲ ָד ִרים וְ גָ לֲל ּו אֶ ת
צֹאן) :ח( וַ יּ ְ
הַ ְּבאֵ ר וְ ִה ְׁש ִקינ ּו הַ ּ
הָ אֶ בֶ ן ֵמ ַעל ּ ִפי הַ ְ ּבאֵ ר וְ ִה ְׁש ִקינ ּו ַה ּצֹאן:

אֲמר ּו לָ א נִ כּ וּל ַעד דִּ י ִמ ְת ַּכ ְּנ ִׁשין ָּכל עֲ ָד ַריָּא וִ יגַ נְ דְּ רוּן יָת
)ח( וַ ָ

ירא וְ נ ְַׁשקֵ י ָענָא:
אַ ְבנָא ֵמ ַעל ּפו ָּמא ְדבֵ ָ

רש"י
)ג( ונאספו  -רגילים היו להאסף לפי שהיתה
האבן גדולה :וגללו  -וגוללין ותרגומו
ומגנדרין כל לשון הווה משתנה לדבר בלשון
עתיד ובלשון עבר לפי שכל דבר ההוה תמיד
כבר היה ועתיד להיות :והשיבו  -תרגומו
ומתיבין:
)ו( באה עם הצאן  -הטעם באל"ף ותרגומו
אתיא .ורחל באה .הטעם למעלה בבי"ת
ותרגומו אתת הראשון לשון עושה והשני לשון
עשתה:

נביא

)ז( הן עוד היום גדול  -לפי שראה אותם
רובצים כסבור שרוצים לאסוף המקנה הביתה
ולא ירעו עוד אמר להם הן עוד היום גדול
כלומר אם שכירי יום אתם לא שלמתם
פעולת היום ,ואם הבהמות שלכם אעפ"כ לא
עת האסף המקנה וגו' )ב"ר(:
)ח( לא נוכל  -להשקות לפי שהאבן גדולה:
וגללו  -זה מתורגם ויגנדרון לפי שהוא לשון
עתיד:

– הושע פרק יב' יא'-טו' פרק יג' א'

יאים ֲא ַד ּ ֶמה:
יתי ו ְּביַד הַ ְּנ ִב ִ
יאים וְ אָ נ ִֹכי חָ זוֹ ן ִה ְר ּ ֵב ִ
וְ ִד ַּב ְר ִּתי ַעל הַ ְּנ ִב ִ

)יא(
עם נבייא ואנא נבואן אסגיתי וביד נבייא שלחית:
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)יב( ִאם ִּג ְל ָעד אָ וֶן אַ ְך ׁ ָשוְ א הָ י ּו ַּב ִּג ְל ָּגל ְׁשוָ ִרים זִ ֵּבח ּו ַּגם ִמזְ ְּבחוֹ ָתם ְּכגַ ִ ּלים ַעל
ש ָדי) :יב( אם בגלעד הוו אנוסין ברם בבית גלגלא תורין לטעון דבחו אף אגוריהון אסגיאו
ּ ַת ְל ֵמי ָ ׂ
כגרין על תחומי חקלא:

ש ָראֵ ל ְּב ִא ּ ׁ ָשה ו ְּב ִא ּ ׁ ָשה ׁ ָש ָמר:
ש ֵדה אֲ ָרם וַ יַּעֲ בֹד יִ ְ ׂ
וַ ִּיבְ ַרח יַעֲ קֹב ְ ׂ

)יג( נביא אמר להון

ש ָראֵ ל ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם וּבְ נ ִָביא נִ ְׁש ָמר:
ו ְּבנ ִָביא הֶ עֱ לָ ה יְ הֹוָ ה אֶ ת יִ ְ ׂ

)יד( ואף כד נחתו

)יג(
הלא יעקב אבוכון אזל לחקלי ארם ופלח ישראל באתתא ובאתתא נטר ענא:

)יד(
אבהתכון למצרים נביא שלח יי ואסיק ית ישראל ממצרים ועל ידי נביא אתנטר:

ִה ְכ ִעיס אֶ ְפ ַריִ ם ּ ַת ְמרו ִּרים וְ ָד ָמיו ָעלָ יו יִ ּטוֹ ׁש וְ חֶ ְר ּ ָפתוֹ י ִָׁשיב לוֹ ֲא ֹדנָיו:

)טו(
מרגזין דבית אפרים מוספין למחטי וחובת דם זכאי דאשיד עלוהי יתוב וחסודיה יתוב ליה רבוניה:

)טו(

ש ָראֵ ל וַ יּ ְֶא ׁ ַשם ַּב ַּ
ָשא הוּא ְּביִ ְ ׂ
יג )א( ְּכ ַד ּ ֵבר אֶ פְ ַריִ ם ְר ֵתת נ ָ ׂ
ב ַעל וַ ָיּמֹת) :א( כד ממלל חד
מבית אפרים רתיתא אחיד להון לעממיא מתרברבין הוו בישראל וכדו דחבו עד דפלחו לטעותא
מתקטלין:
רש"י
)יא( ודברתי על הנביאים  -להוכיח אתכם
ולהחזיר אתכם למוטב .וביד הנביאים אדמה
 נראיתי להם בכמה דומיות ,ד"א אדמהלהם דברי ע"י משלים כדי לישבם על
שומעיהם:
)יב( אם גלעד און  -אם בא להם שבר ואונס
הם גרמו לעצמם כי אך שוא היו ובגלגל
שורים זבחו לעכו"ם .גם מזבחותם  -רבים
כגלים שעל תלמי שדי ,תלמי שדי היא מענית
המחרישה קרויה תלם:
)יג( ויברח יעקב שדה ארם וגו'  -כאדם
שאומר נחזור על הראשונות שדברנו למעלה
וישר אל המלאך ועוד זאת עשיתי לו הוצרך
לברוח שדה ארם ידעתם איך שמרתיו.
ובאשה שמר  -את הצאן:
)יד( ובנביא העלה ה' וגו'  -ועל שאתם
מבזין את הנביאים ומלעיגין בדבריהם הלא
בנביא העלה וגו':
)טו( הכעיס אפרים  -לבוראו לבזות את
נביאיו ולבגוד בו .תמרורים  -הם לו כי דמיו
אשר שפך בהחטיאו את ישראל להצמיד

כתובים

לעכו"ם והמחטיאו לאד' קשה לו מן ההורגו
כאשר אנו למידין מעמון ומואב שהטעו את
ישראל להצמד לבעל פעור וענשן הכתוב יותר
ממצרי ואדומי שטבעום בנהר ויצאו בחרב
לקראתם .עליו יטוש  -עליו יטילם הקב"ה.
וחרפתו  -שחירף את שלמה כענין שנאמר
)מלכים א יא( וירם יד במלך שהוכיחו ברבים
על אשר בנה שלמה את המלוא כדמפורש
בחלק .ישיב לו אדוניו  -הקב"ה שהרי הוא
הרע לעשות יותר ממנו:
)א( כדבר אפרים רתת  -כשקנא ירבעם
למקום ודבר כנגד שלמה דברים קשים
וברעדה שהרי מלך גדול היה שלמה .נשא
הוא בישראל  -משם זכה להנשא להיות מלך
ישראל .ויאשם בבעל  -כיון שעלה לגדולה
ויאשם בעכו"ם .וימות  -נכרת בית ירבעם
וכן בית אחאב ,ויונתן תרגם כד ממלל חד
מדבית אפרים רתיתא אחיד להון לעממיא
מתרברבין הוו בישראל וכדי דחבו בפולחן
טעותא מתקטלין:

 -משלי פרק ו' לב'-לה' פרק ז' א'-ב'

ש ּנָה:
נֹאֵ ף ִא ּ ׁ ָשה חֲסַ ר לֵ ב ַמ ְׁש ִחית נַפְ ׁשוֹ הוּא יַעֲ ֶ ׂ

)לב(
ומן דבעי די יחבל נפשיה הוא עבד לה:

)לב( מן דגיר באתתא חסיר דרעינא
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)לג(

נֶגַ ע וְ קָ לוֹ ן יִ ְמצָ א וְ חֶ ְר ּ ָפתוֹ לֹא ִת ּ ָמחֶ ה:
ִּכי ִקנְ אָ ה ח ֲַמת ָּגבֶ ר וְ לֹא י ְַחמוֹ ל ְּביוֹ ם נָקָ ם:

)לג( מכתשי וצערי יארע וחסודיה לא מטעי:

)לד(
ביומא דפורענא:

)לד( מטול דטננא חמתא דגברא ולא חיס

לֹא יִ שּׂ ָ א ּ ְפנֵי כָ ל כּ ֹפֶ ר וְ לֹא יֹאבֶ ה ִּכי ַת ְר ֶּבה ּ ׁשֹחַ ד:

)לה(
ליה מוהבא ולא מתפס כד תסגא שוחדא:

אֲמ ָרי ו ִּמצְ וֹ ַתי ִּתצְ ּפֹן ִא ּ ָת ְך:
)א( ְּבנִ י ְׁשמֹר ָ
ישוֹ ן ֵעינֶיךָ:
)ב( ְׁשמֹר ִמצְ וֹ ַתי ו ְֶחיֵה וְ תוֹ ָר ִתי ְּכ ִא ׁ

)לה( ולא נסב באפיה דכל דיהב

)א( ברי נטר מימרי ופקודי תטשי גבך:
)ב( נטר פקודי וחיה ונימוסי היך בבתא

דעינא:

רש"י
)לב( נואף אשה וגו'  -שלשתם מחוברים
בדבור אחד אם יגנוב הגנב גנבה אין לבזותו
כ"כ כמו הנואף למה כי לרעבון נפשו הוא
עושה ואולי אין לו מה יאכל וכשנמצא יש לו
תקנה בתשלומין ולכל היותר ישלם שבעתים
כלומר תשלומי כפל הרבה ואפילו חמשים על
אחד ,ויש מפרשים שבעתים כמו גונב שור
וכליו וטבחו שמשלם חמשה בקר ותשלומי
כפל על הכלים )הרי שבעה( .את כל הון
ביתו יתן  -ואפי' צריך למכור כל אשר לו על
זה מכל מקום יש לו תקנה ומתחלה מחמת
רעב עשה ,אבל:
)לג( נגע וקלון ימצא  -על עבודת גלולים
ועל גילוי עריות הנגעים באים:

משנה

)לד( כי קנאה  -מתקנא בו להפרע בו חמתו
של הקב"ה שהוא גבור על כל ולא יחמול
ביום נקם:
)לה( לא ישא  -פנים ,לכל ממון לכפר על
אשר כפר בו ונדבק בעבודת גלולים ,ורבותנו
דרשו לא יבוזו לגנב ,זה המתגנב מאחר חבירו
הולך לבית המדרש ועוסק בתורה ,ונמצא
ישלם שבעתים ,סופו שמתמנה דיין ומורה
הוראות שאין שבעתים אלא תורה שנאמר
מזוקק שבעתים )תהלים יב(:
)ב( ותורתי כאישון עיניך  -שחור של עין
שהוא דומה לחשך כמו אישון לילה:

– בבא קמא פרק ז'

)א( ְמ ֻר ָּבה ִמדַּ ת ּ ַת ְׁשלו ֵּמי כֶ פֶ ל ִמ ּ ִמדַּ ת ּ ַת ְׁשלו ֵּמי אַ ְר ָּב ָעה וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשהֶ ׁ ,ש ּ ִמדַּ ת
ּ ַת ְׁשלו ֵּמי כֶ פֶ ל נוֹ הֶ גֶ ת ֵּבין ְּב ָדבָ ר ׁ ֶשיּ ֵׁש בּ וֹ רוּחַ חַ ִּיים וּבֵ ין ְּב ָדבָ ר ׁ ֶשאֵ ין בּ וֹ רוּחַ
שה ִּב ְלבָ ד,
חַ ִּיים ,ו ִּמדַּ ת ּ ַת ְׁשלו ֵּמי אַ ְר ָּב ָעה וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה .אֵ ינָהּ נוֹ הֶ גֶת אֶ ָּלא ְּב ׁשוֹ ר וָ ֶ ׂ
יש ׁשוֹ ר אוֹ ֶ ׂשה ו ְּטבָ חוֹ אוֹ ְמכָ רוֹ וְ גוֹ ֵמר .אֵ ין הַ גּ וֹ נֵב
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )שמות כא( ִּכי יִ גְ נֹב ִא ׁ
אַ חַ ר הַ ַּג ּנָב ְמ ׁ ַש ֵּלם ּ ַת ְׁשלו ֵּמי כֶ פֶ ל ,וְ לֹא הַ ּטוֹ בֵ חַ וְ לֹא הַ ּמוֹ כֵ ר אַ חַ ר הַ ַּג ּנָב ְמ ׁ ַש ֵּלם
ּ ַת ְׁשלו ֵּמי אַ ְר ָּב ָעה וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה:
רע"ב ) -א( בדבר שיש בו רוח חיים ובדבר
שאין בו רוח חיים  -דכתיב )שמות כ"ב( על
שה על שלמה על כל אבדה וגו' ישלם שנים:

אין הגונב אחר הגנב וכו'  -דכתיב )שם(
וגונב מבית האיש ולא מבית הגנב:

)ב( ָּגנַב ַעל ּ ִפי ְׁשנַיִ ם ,וְ ָטבַ ח ו ָּמכַ ר ַעל ּ ִפיהֶ ם אוֹ ַעל ּ ִפי ְׁשנַיִ ם אֲ חֵ ִריםְ .מ ׁ ַש ֵּלם
ּ ַת ְׁשלו ֵּמי אַ ְר ָּב ָעה וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשהָּ .גנַב ו ָּמכַ ר ְּב ׁ ַש ָּבתָּ .גנַב ו ָּמכַ ר לַ עֲ בוֹ ָדה ז ָָרהָּ .גנַב
וְ ָטבַ ח ו ָּמכַ ר ְּביוֹ ם הַ ִּכ ּפו ִּריםָּ .גנַב ִמ ּ ׁ ֶשל אָ ִביו וְ ָטבַ ח ו ָּמכַ ר וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ֵמת אָ ִביו,
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ישְ ,מ ׁ ַשלֵ ם ּ ַת ְׁשלו ֵּמי אַ ְר ָּב ָעה וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשהָּ .גנַב וְ ָטבַ ח
ָּגנַב וְ ָטבַ ח וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ִה ְקדִּ ׁ
ִל ְרפוּאָ ה אוֹ לַ ְּכלָ ִבים .הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט וְ נִ ְמצָ א ְט ֵרפָ ה .הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט חוֹ ִלין ַּבעֲ ז ָָרהְ .מ ׁ ַש ֵּלם
ּ ַת ְׁשלו ֵּמי אַ ְר ָּב ָעה וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשהַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ּפוֹ טֵ ר ִּב ְׁשנֵי אֵ לּ ּו:
רע"ב ) -ב( גנב על פי שנים  -כלומר
שנים מעידין אותו שגנב :גנב ומכר בשבת -
אבל טבח שהוא ענוש סקילה .קם ליה
בדרבא מיניה :וטבח ביום הכפורים  -שאין
זדונו אלא כרת .וכגון דלא אתרו ביה ולא
לקי ,דקיימא לן כל חייבי מלקיות שוגגים
חייבים בתשלומין .אבל חייבי מיתות ב"ד,
אפילו שוגגים פטורים מן התשלומין :וטבח

ומכר ואחר כך מת אביו  -אבל מת אביו
ואח"כ טבח ,תנא סיפא דפטור ,דשלו הוא
טובח ושלו הוא מוכר ,שהרי ירש את אביו:
בשני אלו  -בטרפה ובחולין בעזרה .דקסבר
ר"ש שחיטה שאינה ראויה לאו שמה שחיטה.
אבל לרפואה ולכלבים ,שחיטה ראויה היא,
דאי בעי מצי אכיל מינה:

)ג( ָּגנַב ַעל ּ ִפי ְׁשנַיִ ם וְ ָטבַ ח ו ָּמכַ ר ַעל ּ ִפיהֶ ם .וְ נִ ְמצְ א ּו זוֹ ְמ ִמיןְ ,מ ׁ ַש ְ ּל ִמין הַ כּ ֹל.
נִמצְ א ּו זוֹ ְמ ִמין,
ָּגנַב ַעל ּ ִפי ְׁשנַיִ ם וְ ָטבַ ח ו ָּמכַ ר ַעל ּ ִפי ְׁשנַיִ ם אֲחֵ ִרים ,אֵ לּ ּו וָ אֵ לּ ּו ְ
אשוֹ נִים ְמ ׁ ַש ְ ּל ִמים ּ ַת ְׁשלו ֵּמי כֶ פֶ ל .וְ הָ אַ חֲרוֹ נִ ים ְמ ׁ ַש ְ ּל ִמין ּ ַת ְׁשלו ֵּמי ְׁשל ׁ ָֹשה.
הָ ִר ׁ
נִ ְמצְ א ּו אַ חֲרוֹ נִ ים זוֹ ְמ ִמין ,הוּא ְמ ׁ ַש ֵּלם ּ ַת ְׁשלו ֵּמי כֶ פֶ ל .וְ הֵ ן ְמ ׁ ַש ְ ּל ִמין ּ ַת ְׁשלו ֵּמי
אשוֹ נִ ים
ְׁשל ׁ ָֹשה .אֶ חָ ד ִמן הָ אַ חֲרוֹ נִ ים זוֹ ֵמםָּ .ב ְטלָ ה עֵ דוּת ְׁשנִ יָּה .אֶ חָ ד ִמן הָ ִר ׁ
ירה:
זוֹ ֵמםָּ .ב ְטלָ ה ָּכל הָ עֵ דוּתֶ ׁ .ש ִאם אֵ ין ְּגנֵיבָ ה אֵ ין ְט ִביחָ ה וְ אֵ ין ְמ ִכ ָ
רע"ב ) -ג( האחרונים משלמים שלשה -
לשור .וכגון שהוזמו אחרונים תחלה .דאי עידי
גניבה הוזמו תחלה ,בטלה לה עדות טביחה,
דדילמא בעלים מכרוהו לו ,וכי מתזמי אמאי
משלמי :בטלה עדות שניה  -והוא משלם
כפל משום עדות ראשונים .והן פטורין ,דאין
עדים משלמין ממון עד שיזומו שניהם :בטלה
כל העדות  -והוא פטור והם פטורים.
ואפילו חזרו והוזמו אחרונים אח"כ ,אין

משלמין ,שהרי בטלה עדותן כבר והוכחשו,
כיון דלא גנב לא טבח ,ואהכי לא מחייבו
אלא אעמנו הייתם שהוסרה גופה של עדות.
וכל שכן אם הוזמו שנים הראשונים תחלה,
שעדות שניה בטלה .אלא שבזמן שלא הוזמו
אלא אחד ,בטלו שניהם .אבל כשהוזמו
שניהם ,לא בטלה עדות ראשונה אלא משלמין
כפל:

)ד( ָּגנַב ַעל ּ ִפי ְׁשנַיִ ם ,וְ ָטבַ ח ו ָּמכַ ר ַעל ּ ִפי ֵעד אֶ חָ ד ,אוֹ ַעל ּ ִפי ַעצְ מוֹ ְ ,מ ׁ ַש ֵּלם
ּ ַת ְׁשלו ֵּמי כֶ פֶ ל ,וְ אֵ ינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלם ּ ַת ְׁשלו ֵּמי אַ ְר ָּב ָעה וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשהָּ .גנַב וְ ָטבַ ח ְּב ׁ ַש ָּבת ָּגנַב
וְ ָטבַ ח לַ עֲ בוֹ ָדה ז ָָרהָּ .גנַב ִמ ּ ׁ ֶשל אָ ִביו ו ֵּמתאָ ִביו וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ָטבַ ח ו ָּמכַ רָּ ,גנַב
יש ,וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ָטבַ ח ו ָּמכַ רְ ,מ ׁ ַש ֵּלם ּ ַת ְׁשלו ֵּמי כֶ פֶ ל וְ אֵ ינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלם ּ ַת ְׁשלו ֵּמי
וְ ִה ְקדִּ ׁ
אַ ְר ָּב ָעה וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשהַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,ק ֳָד ִׁשים ׁ ֶשחַ יָּב ְּבאַ ח ֲָריו ָּתן ְמ ׁ ַש ֵּלם ּ ַת ְׁשלו ֵּמי
אַ ְר ָּב ָעה וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשהֶ ׁ .שאֵ ין חַ יָּב ְּבאַ ח ֲָריו ָּתם ּ ָפטוּר:
רע"ב ) -ד( על פי עד אחד  -אע"ג
דמלתא דפשיטא היא דאין משלם ארבעה
וחמשה על פי עד אחד ,הא קמשמע לן דעל
פי עצמו דומיא דעל פי עד אחד ,מה עד
אחד אי אתי עד אחד בתר הכי מצטרף
בהדיה ומיחייב ,על פי עצמו נמי אי אתו
עדים בתר הודאתו מחייבי ליה ,דמודה בקנס

ואח"כ באו עדים חייב .והני מילי באומר לא
גנבתי ובאו עדים שגנב ,וחזר ואמר טבחתי
ומכרתי ,ובאו עדים אח"כ שטבח ומכר,
חייב ,שהרי כשאומר טבחתי ומכרתי אינו
מחייב עצמו בכלום ,שיודע הוא שמודה בקנס
פטור ,ואין כאן הודאה של כלום .אבל באומר
גנבתי ובאו עדים שגנב ,פטור .דחייב עצמו
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לשלם קרן מיהא בהודאתו ,הלכך הודאה
גמורה היא ופטור מכפל ,אע"פ שאח"כ באו
עדים :ומת אביו  -והוא יורשו ולא הויא
טביחה כולה באיסורא :גנב והקדיש  -כי קא
טבח דהקדש קא טבח ולא דבעלים :ר"ש
אומר קדשים שחייב באחריותם וכו'  -ר"ש
לאו אמילתיה דת"ק קאי ולא פליג עליה
בגנב והקדיש ואח"כ טבח ומכר .אלא
שמעינהו ר"ש לרבנן בדוכתא אחריתי דאמרי
הגונב הקדש מבית בעלים פטור ,דכתיב
)שמות כ"ב( וגונב מבית האיש ולא מבית
הקדש .ועלה קאי ר"ש ואמר קדשים שחייב
באחריותן חייב ,דקרינן ביה וגונב מבית

האיש ,דכיון דהבעל חייב באחריותם כי קא
טבח דמריה קא טבח .ובקדשים שחייב
באחריותן נמי לא מחייב ר"ש תשלומי
ארבעה וחמשה אלא כששחטן תמימים בפנים
לשם בעלים אלא שנשפך הדם ,או ששחטן
בעלי מומין בחוץ .ואע"פ שלא נפדו ,סבר כל
העומד לפדות כפדוי דמי והויא שחיטה
ראויה .אבל אם שחטן תמימים בחוץ ,הויא
שחיטה שאינה ראויה .ושמעינן ליה לר"ש
דאמר שחיטה שאינה ראויה לאו שמה שחיטה
ואינו חייב עליה תשלומי ארבעה וחמשה.
ואין הלכה כר' שמעון:

)ה( ְמכָ רוֹ חוּץ ֵמאֶ חָ ד ִמ ּ ֵמאָ ה ׁ ֶשבּ וֹ  ,אוֹ ׁ ֶשהָ יְ ָתה לוֹ בוֹ ׁ ֻש ּ ָתפוּת ,הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט וְ נִ ְתנ ְַּבלָ ה
ְּביָדוֹ  .הַ נּוֹ חֵ ר ,וְ הַ ּ ְמ ַע ֵּקר ְמ ׁ ַש ֵּלם ּ ַת ְׁשלו ֵּמי כֶ פֶ ל .וְ אֵ ינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלם ּ ַת ְׁשלו ֵּמי אַ ְר ָּב ָעה
וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשהָּ .גנַב ִּב ְר ׁשוּת הַ ְּב ָע ִלים וְ ָטבַ ח ו ָּמכַ ר חוּץ ֵמ ְר ׁשו ָּתם .אוֹ ׁ ֶש ָּגנַב חוּץ
ֵמ ְר ׁשו ָּתם .וְ ָטבַ ח ו ָּמכַ ר ִּב ְר ׁשו ָּתם .אוֹ ׁ ֶש ָּגנַב וְ ָטבַ ח ו ָּמכַ ר חוּץ ֵמ ְר ׁשו ָּתםְ .מ ׁ ַש ֵּלם
ּ ַת ְׁשלו ֵּמי אַ ְר ָּב ָעה וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה .אֲבָ ל ָּגנַב וְ ָטבַ ח ו ָּמכַ ר ִּב ְר ׁשו ָּתם ּ ָפטוּר:
רע"ב ) -ה( מכרו חוץ מאחד ממאה שבו -
גנב שמכר כל השור חוץ מדבר מועט שבו ,מן
הדברים הנתרים עמו בשחיטה ,פטור ,דכתיב
)שמות כ"א( וטבחו או מכרו ,עד שימכור כל
הדברים הנתרים בטביחה .לאפוקי שאם

השאיר גיזותיה או קרניה ,דלא הוי שיור ,ולא
מפטר בהכי :הנוחר  -קורעו מנחיריו עד
לבו :והמעקר  -עוקר סימנים ,פטור .ואפילו
לרבנן דאמרי שחיטה שאינה ראויה שמה
שחיטה ,דהא לאו שחיטה היא כלל:

)ו( הָ יָה מוֹ ְׁשכוֹ וְ יוֹ צֵ א ו ֵּמת ִּב ְר ׁשוּת הַ ְּב ָע ִלים ּ ָפטוּרִ .הגְ ִּביהוֹ אוֹ ׁ ֶשהוֹ צִ יאוֹ
ֵמ ְר ׁשוּת הַ ְּב ָע ִלים וָ ֵמת חַ יָּב ,נְ ָתנוֹ ִלבְ כוֹ רוֹ ת ְּבנוֹ אוֹ ְלבָ ָעל חוֹ בוֹ ְל ׁשוֹ ֵמר חִ נָם,
שכָ ר ,וְ ְלשׂ וֹ כֵ ר ,וְ הָ יָה מוֹ ְׁשכוֹ ו ֵּמת ִּב ְר ׁשוּת הַ ְּב ָע ִליםָ ּ ,פטוּר.
וְ ְל ׁשוֹ אֵ לְ ,לנוֹ ֵ ׂשא ָ ׂ
ִהגְ ִּביהוֹ אוֹ ׁ ֶשהוֹ צִ יאוֹ ֵמ ְר ׁשוּת הַ ְּב ָע ִלים וָ ֵמת ,חַ יָּיב:
רע"ב ) -ו( היה מושכו ויוצא  -פטור
מכפל :הגביהו  -אפילו ברשות בעלים .שהרי
הגבהה קונה בכל מקום :נתנו  -גנב לכהן,

בחמש סלעים של פדיון בנו :היה מושכו -
הכהן או בעל חוב או השומר .ומת ברשות
בעלים :פטור  -הגנב מכלום:

ש ָראֵ ל ,אֲבָ ל ְמגַ דְּ ִלין ְּבסו ְּריָא ,ו ְּב ִמ ְד ָּברוֹ ת
)ז( אֵ ין ְמגַ דְּ ִלין ְּבהֵ ָמה דַּ ָּקה ְּבאֶ ֶרץ יִ ְ ׂ
ש ָראֵ ל .אֵ ין ְמגַ דְּ ִלין ּ ַת ְרנְ גוֹ ִלים ִּבירו ׁ ָּשלַ יִ םִ ,מ ּ ְפנֵי הַ ּ ֳק ָד ִׁשים ,וְ לֹא
ׁ ֶש ְּבאֶ ֶרץ יִ ְ ׂ
ירים ְּבכָ ל ָמקוֹ ם .לֹא
כֹהֲ נִ ים ְּבאֶ ֶרץ יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ּ ְפנֵי הַ ּ ַטהֲרוֹ ת .אֵ ין ְמגַ דְּ ִלין חֲזִ ִ
יְ גַ דֵּ ל אָ ָדם אֶ ת הַ ּ ֶכלֶ ב ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן הָ יָה קָ ׁשוּר ְּב ׁ ַש ְל ׁ ֶשלֶ ת .אֵ ין ּפוֹ ְר ִסין נִ ּ ׁ ָש ִבין
לַ יּוֹ נִ ים .אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן הָ יָה ָרחוֹ ק ִמן הַ ִּי ׁשוּב ְׁשל ִֹׁשים ִריס:
רע"ב ) -ז( אין מגדלין בהמה דקה בארץ
ישראל  -משום ישוב ארץ ישראל ,שמפסידין
את הזרעים :אבל מגדלין בסוריא  -ארצות
שכבש דוד .דלאו שמיה כיבוש ,ולא חיישינן

בה לישוב .ואם יפסידו שדות אחרים ישלמנה:
אין מגדלין תרנגולים בירושלים מפני קדשים
 שאוכלין שם .ודרך תרנגולים לנקר באשפה,ושמא יביאו עצם ]כשעורה[ מן השרץ ויטמאו
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את הקדשים :ולא יגדלו כהנים תרנגולים בכל
ארץ ישראל :מפני הטהרות  -שהכהנים
אוכלים תרומה וצריכים לשמרה בטהרה:
חזירים  -מפרש טעמא בגמרא ,כשצרו מלכי
חשמונאי זה על זה היו רגילים בכל יום שהיו
אלו שבחוץ מעלים להם תמידים לאלו
שבפנים .יום אחד העלו להם חזיר ,כיון

גמרא

שהגיע לחצי חומה נעץ צפרניו בחומה
ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על
ארבע מאות פרסה .באותה שעה אמרו ארור
המגדל חזירים :את הכלב  -מפני שנושך
ומנבח ומפלת אשה מיראתו :נשבים  -פחים.
שלא ילכדו בהם יוני בני הישוב :שלשים ריס
 -ארבעה מילין:

– בבא קמא דף פ' ע"א

תנו רבנן מעשה בחסיד אחד שהיה גונח מלבו ושאלו לרופאים ואמרו אין
לו תקנה עד שינק חלב רותח משחרית לשחרית והביאו לו עז וקשרו לו
בכרעי המטה והיה יונק ממנה משחרית לשחרית לימים נכנסו חביריו
לבקרו כיון שראו אותה העז קשורה בכרעי המטה חזרו לאחוריהם ואמרו
לסטים מזויין בביתו של זה ואנו נכנסין אצלו ישבו ובדקו ולא מצאו בו
אלא אותו עון של אותה העז ואף הוא בשעת מיתתו אמר יודע אני שאין
בי עון אלא עון אותה העז שעברתי על דברי חברי.
)דף פג' ע"א( לא יגדל אדם את הכלב אלא אם כן קשור בשלשלאות כו' :תנו
רבנן לא יגדל אדם את הכלב אלא אם כן קשור בשלשלת אבל מגדל הוא
בעיר הסמוכה לספר וקושרו ביום ומתירו בלילה תניא רבי אליעזר הגדול
אומר המגדל כלבים כמגדל חזירים למאי נפקא מינה למיקם עליה בארור
אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן בבל כעיר הסמוכה לספר דמי
תרגמה נהרדעא דריש ר' דוסתאי דמן בירי ובנחה יאמר שובה ה' רבבות
אלפי ישראל ללמדך שאין שכינה שורה על ישראל פחות משני אלפים
ושני רבבות חסר אחת והיתה אשה מעוברת ביניהם וראויה להשלים ונבח
בה כלב והפילה נמצא זה גורם לשכינה שתסתלק מישראל ההיא איתתא
דעלת למיפא בההוא ביתא נבח בה כלבא אמר לה מריה לא תיסתפי
מיניה שקולי ניביה אמרה ליה שקילי טיבותיך ושדיא אחיזרי כבר נד ולד:
רש"י על הגמרא
גונח  -פלידר"א צועק מפני כאב הלב לא
היה יכול להשיב רוחו :לסטים מזויין  -רועה
בשדות אחרים וגוזל את הרבים :לספר -
מרקא בין ישראל לעובדי כוכבי' וצריכה
שימור :בארור  -כדתניא לעיל ארור ישראל
שיגדל חזירים :בבל  -שם המדינה ועיר אחת
שבה נקראת נהרדעא ואותה העיר סמוכה

לספר ואשמועינן רב נחמן דהואיל ויש בבבל
ישוב קבוע וישראל הרבה מותר לגדל כלבים
בעיר הסמוכה לספר כאילו היא מארץ
ישראל :ניבי  -ינייבי"ש ל"א ארבע שיני
הכלב הארוכות שבהן נושך כך שמעתי )חולין
דף נט( )בבכורות( :שקילי טיבותיך  -נטולה
היא טובתך ומוטלת על הקוצים )שלא קשרת
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את הכלב( מה שאתה מנחמני הבל :כבר נד

זוהר

 -ונעקר ממקומו:

– ויצא דף קסג' ע"א

ַ ּי ֵ ּצג אֶ ת הַ ּ ַמ ְקלוֹ ת אֲ ׁ ֶשר ּ ִפ ֵ ּצל ָּב ְרהָ ִטים וְ גו'ָ ּ .פ ַתח ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר וְ אָ ַמר,
ִאם חָ כַ ְמ ּ ָת חָ כַ ְמ ּ ָת לָ ְך וְ לַ צְ ּ ָת ְלבַ דְּ ָך ִת ָ ׂשאִ .אם חָ כַ ְמ ּ ָת חָ כַ ְמ ּ ָת לָ ְךָ ּ ,תא ֲחזֵי ,וַ וי
יתא .וְ כַ ד ִאינוּן
יחין ְּב ִמ ֵּלי ְדאוֹ ַריְ ָ
ְל ִאינוּן חַ יָּיבֵ י ַע ְל ָמא ,דְּ לָ א י ְָד ִעין וְ לָ א ַמ ְׁש ִּג ִ
יתא ַד ְמיָין ְּב ֵעינַיְ יה ּו ְּכ ִאילּ ּו
יחין ָּב ּהְּ ,בגִ ין דְּ לֵ ית לוֹ ן סֻ ְכ ְל ָתנ ּוִ ,מ ִ ּלין דְּ אוֹ ַריְ ָ
ַמ ְׁש ִּג ִ
ּ ֻכ ְ ּלה ּו ָמלֵ י ֵריקַ נְ יָא ,וְ לֵ ית ְּבה ּו ּתוֹ ַע ְל ּ ָתא .וְ כ ָֹּלא ְּבגִ ין דְּ ִאינוּן ֵרקָ נִ ין ִמדַּ ְע ּ ָתא
יתאֻ ּ ,כ ְ ּלה ּו ִמ ִ ּלין ִע ָּל ִאין וְ י ִ ַּק ִירין .וְ כָ ל ִמ ָּלה
וְ סֻ ְכ ְל ָתנ ּו .דְּ הָ א ָּכל ִמילֵ י ְדאוֹ ַריְ ָ
ו ִּמ ָּלה ְּכ ִתיב ָּב ּה )משלי ג( יְ קָ ָרה ִהיא ִמ ּ ְפנִ ינִ ים וְ כָ ל חֲפָ צִ ים לא יִ ְׁשו ּו בָ ּה
)באורייתא(:
יתא ,לָ א ַדי לוֹ ן דְּ לָ א
ימין דְּ ִל ָּבאַּ ,כד חָ ָמאן ִמ ֵּלי ְדאוֹ ַריְ ָ
וְ כָ ל ִאינוּן ִט ּ ְפ ִׁשין ,אֲ ִט ִ
ימיןִ ,מ ֵּלי דְּ לֵ ית ְּבה ּו ּתוֹ ַע ְל ּ ָתא .וַ וי
י ְָד ֵעי ,אֶ ָּלא דְּ ִאינוּן אָ ְמ ֵרי ,דְּ ִאינְ ה ּו ִמ ִ ּלין ּ ְפגִ ִ
לוֹ ןַּ ,כד יִ ְת ַּבע לוֹ ן קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ָשא
יתא ,וְ יִ ְת ַע ְּנ ׁשוּן עוֹ נ ׁ ָ
יך הוּא ,עֶ ְלבּ וֹ נָא ְדאוֹ ַריְ ָ
אריהוֹ ן:
דְּ ָמ ְר ֵדי ְּב ָמ ֵ
יתא) ,דברים לב( ִּכי לא ָדבָ ר ֵרק הוּא ִמ ּ ֶכם ,וְ ִאי ִאיה ּו ֵרק ִמ ּ ֶכם
ַמה ְּכ ִתיב ְּבאוֹ ַריְ ָ
יריןִ ,מ ָּכל
יתא כּ ָֹּלאַ ,מ ְליָיא ִמ ָּכל אֲבָ נִ ין ָט ִבין ו ַּמ ְר ְּגלָ אן י ִ ַּק ִ
ִאיה ּו ,דְּ הָ א אוֹ ַריְ ָ
ְ
יהי
ֵימרוּן דְּ ִא ִ
ָט ִבין דְּ ַע ְל ָמאְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר וְ כָ ל חֲפָ צִ ים לֹא יִ ְׁשו ּו בָ הּ  ,וְ הֵ יך י ְ
ֵריקַ נְ יָא:
ְ
יתא,
ו ְּׁשלמֹה ַמ ְל ָּכא אָ ַמרִ ,אם חָ כַ ְמ ּ ָת חָ כַ ְמ ּ ָת לָ ך ,דְּ כַ ד יִ ְתחַ ַּכם ַּבר נ ָׁש ְּבאוֹ ַריְ ָ
יתא לָ א י ִָכיל ְלאוֹ סָ פָ א אֲ ִפילּ ּו אָ ת אַ חַ ת.
ּתוֹ ַע ְל ּ ָתא דִּ ילֵ יהּ ִאיה ּו .דְּ הָ א ְּבאוֹ ַריְ ָ
יתא ,לָ א יִ ָּג ַרע ִמ ּ ִׁש ְבחָ הָ א ְּכלוּם ,וְ לֵ יצָ נו ָּתא,
וְ לַ צְ ּ ָת ְלבַ דְּ ָך ִתשּׂ ָ א ,דְּ הָ א אוֹ ַריְ ָ
יה ְלאוֹ בָ ָדא לֵ יהּ ֵמהַ אי ַע ְל ָמא ו ֵּמ ַע ְל ָמא ְדאָ ֵתי:
יה ִאיה ּו ,וְ ִא ְׁש ּ ָתאַ ר ּ ֵב ּ
דִּ ילֵ ּ
)משלי ט(

הלכה – הרמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ג'
)ד( היה לפניו עשיית מצוה ותלמוד תורה אם אפשר למצוה להעשות ע"י אחרים לא
יפסיק תלמודו ואם לאו יעשה המצוה ויחזור לתלמודו:
)ח( כתוב בתורה לא בשמים היא ולא מעבר לים היא לא בשמים היא לא בגסי הרוח
היא מצויה ולא במהלכי מעבר לים היא לפיכך אמרו חכמים לא כל המרבה בסחורה
מחכים וצוו חכמים הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה:
)י( כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה הרי זה
חלל את השם ובזה את התורה וכבה מאור הדת וגרס וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן
העולם הבא לפי שאסור ליהנות מדברי תורה בעולם הזה אמרו חכמים כל הנהנה
מדברי תורה נטל חייו מן העולם ועוד צוו ואמרו אל תעשם עטרה להתגדל בהן ולא
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קרדום לחפור בהן ועוד צוו ואמרו אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות וכל תורה
שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עון וסוף אדם זה שיהא מלסטם את הבריות:

הלכה –

מספר הרוקח דף ב' ג'

אָ ְמר ּו ַרבּ וֹ תֵ ינ ּו זִ ְכרוֹ ָנם ִל ְב ָרכָ ה ְלעוֹ לָ ם יָ מוֹ ד אָ ָדם אֶ ת ַעצְ מוֹ ִאם יָכוֹ ל ְל ִה ְת ּ ַפלֵ ל יִ ְת ּ ַפ ּ ֵלל
לש ְ ּב ָרכוֹ ת
יתי ה' ְלנֶגְ דִּ י ָת ִמיד לָ כֵ ן ְ ּב ׁ ָש ׁ
וְ ִאם לָ או אַ ל יִ ְת ּ ַפ ּ ֵלל ו ְּכ ִתיב )תהלים ט''ז( ִׁש ִּו ִ
ְ
ְ
לש ְ ּב ָרכוֹ ת אַ חֲ רוֹ נוֹ ת ו ְּב ִחיתוּם ָּכל ְ ּב ָרכָ ה ָּברוּך אַ ּ ָתה ה' צָ ִריך ִּכ ּווּן הַ ּ ֵלב
אשוֹ נוֹ ת ו ְּב ׁ ָש ׁ
ִר ׁ
ימה ו ְּבהַ ְכנ ַָעת הַ ּ ֵלב וְ רוּחַ  .וַ אֲ לַ ּ ְמ ָד ְך הַ ְכנ ָָעה וְ הַ ְׁש ּ ָפלָ ה אֵ ְ
יך ִהיא ח ֲׁשוּבָ ה ִל ְפנֵי
ְּב ַד ַעת ְׁשלֵ ָ
יך אֵ ְ
ש ָ
ש ָ
אָ ִב ָ
יך ּ ָת ִׁשיב לוֹ הַ ּנֶפֶ ׁש ַּכ ֲא ׁ ֶשר נְ ָתנ ָּה
יך וְ ִת ְהיֶה בּ וֹ ׁש ִמ ּ ַמעֲ ֶ ׂ
יך ׁ ֶש ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ִת ְתחָ ֵרט ִמ ּ ַמעֲ ֶׂ
לָ ְך וְ יִ ְב ּ ֶכה ְ ּב ֶד ַמע ְלבָ בוֹ ו ְּב ֶד ַמע ֵעינָיו ַעל חַ ּ ָטאָ יו ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר ַעל דָּ וִ ד )ש''ב כ''ג( הוּקַ ם ָעל
ׁ ֶשהֵ ִקים עֻ ָּל ּה ׁ ֶשל ְּת ׁשוּבָ ה וְ אָ ַמר אֶ ל דִּ ְמ ָע ִתי אַ ל ּ ֶתח ֱַר ׁש וְ יִ ְתחָ ֵרט וְ יִ ְק ַרע ְסגוֹ ר ִלבּ וֹ ְּכמוֹ
ׁ ֶשאָ ַמר הַ ָּכתוּב )יואל ב'( וְ ִק ְרע ּו ְלבַ ְבכֶ ם וְ אַ ל ִ ּבגְ ֵדיכֶ ם וְ ׁשוּב ּו .וְ יִ ְתוַ ֶדה ַעל ְמנַת לַ עֲ זוֹ ב
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )משלי כ''ח( וּמוֹ ֶדה וְ עוֹ זֵב יְ רוּחָ ם וְ יַעֲ זוֹ ב דַּ ְרכּ וֹ וְ ִה ְרהו ָּריו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב )ישעיה נ''ד(
שה ְד ָרכֵ ינ ּו וְ נ ְַחקוֹ ָרה וְ נ ָׁשוּבָ ה
שיו ָּכאָ מוּר )איכה נ'( נ ְַח ּ ְפ ָ ׂ
יַעֲ זוֹ ב ָר ׁ ָשע דַּ ְרכּ וֹ וְ גוֹ ' וִ יפַ ְׁש ּ ֵפ ׁש ְ ּב ַמעֲ ָ ׂ
ְ
ית ִּכי נִ ְכנַע אַ ְח ָאב
וְ יִ ְדאַ ג וְ יִ ְתאַ ּנַח וְ אַ נְ חָ תוֹ ְלפָ נָיו ּ ָתבֹא וְ יִ ָּכנַע ִלבּ וֹ ַעל דֶּ ֶרך )מ''א כ''א( הֲ ָר ִא ָ
יש ּנֶה ַמ ְלבּ ו ׁ ָּשיו וְ יִ ְתאַ ּ ֵבל וְ יִ ְתאוֹ נֵן ַעל חַ ּ ָטאָ יו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב )שמות ל''ג( וַ ִּי ְתאַ ָּבל ּו וְ לֹא ׁ ָשת ּו
וִ ׁ ַ
יש ֶע ְדיוֹ ָעלָ יו:
ִא ׁ

ð"òì
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