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חק לישראל – פרשת ויגש יום ד'
תורה -
)לג(

ֵשב נָא
וְ ַע ּ ָתה י ׁ ֶ

ֵשב נָא ַע ְב ְ ּד ָך
וְ ַע ּ ָתה י ׁ ֶ

בראשית פרק מד' -מה'

ָ

ַעל ִעם אֶ חָ יו) :לג(
ַע ְב ְ ּדך ּ ַתחַ ת הַ ּנ ַַער ֶעבֶ ד לַ אדֹנִ י וְ הַ ּנ ַַער י ַ
ַעל ִעם אֶ חָ יו) :לג( ו ְּכ ַען י ֵֶתב ְּכ ַען ַע ְב ָ ּדךְ
ּ ַתחַ ת הַ ּנ ַַער ֶעבֶ ד לַ אדֹנִ י וְ ַה ּנ ַַער י ַ

ימא יִ ּ ַסק ִעם ֲאחו ִּהי:
ימא ַע ְב ָ ּדא ְל ִרבּ וֹ נִ י וְ עוּלֵ ָ
ְּתחוֹ ת עוּלֵ ָ

)לד( ִּכי אֵ ְ
ֲשר יִ ְמצָ א אֶ ת
ֶנו ִא ִּתי ּ ֶפן אֶ ְראֶ ה בָ ָרע א ׁ ֶ
יך אֶ עֱ לֶ ה אֶ ל אָ ִבי וְ הַ ּנ ַַער אֵ ינ ּ ּ
אָ ִבי) :לד( ִּכי אֵ ְ
ֲשר יִ ְמצָ א אֶ ת אָ ִבי:
ֶנו ִא ִּתי ּפֶ ן אֶ ְראֶ ה בָ ָרע א ׁ ֶ
יך אֶ עֱ לֶ ה אֶ ל אָ ִבי וְ הַ ּנ ַַער אֵ ינ ּ ּ
יש ּו ִ ּדי יִ ְׁש ְּתכַ ח יָת אַ ָּבא:
ימא לֵ יתוֹ ִהי ִע ּ ִמי ִ ּד ְל ָמא אֶ ֱחזֵי ְּב ִב ׁ
אֲרי אֶ ְכ ֵ ּדין אֶ ּ ַסק ְלוַ ת אַ ָּבא וְ עוּלֵ ָ
)לד( ֵ

יש ֵמ ָעלָ י
יאו כָ ל ִא ׁ
)א( וְ לֹא ָיכֹל יוֹ סֵ ף ְל ִה ְתאַ ּ ֵפק ְלכֹל הַ נִּ ָ ּצ ִבים ָעלָ יו וַ יִ ּ ְק ָרא הוֹ צִ ּ
יש ִא ּתוֹ ְ ּב ִה ְתוַ ַ ּדע יוֹ סֵ ף אֶ ל אֶ חָ יו) :א( וְ לֹא יָ כֹל יוֹ סֵ ף ְל ִה ְתאַ ּפֵ ק ְל ֹכל
וְ לֹא ָע ַמד ִא ׁ
יש ִא ּתוֹ ְ ּב ִה ְתוַ ַ ּדע יוֹ סֵ ף אֶ ל אֶ חָ יו:
יש ֵמ ָעלָ י וְ לֹא ָע ַמד ִא ׁ
יאו כָ ל ִא ׁ
הַ נִּ ָ ּצ ִבים ָעלָ יו וַ יִ ּ ְק ָרא הוֹ צִ ּ
אנ ַׁש ֵמ ִע ָּלוָ י וְ לָ א קָ ם ֱאנ ַׁש ִע ּ ֵמ ּה ַּכד
)א( וְ לָ א יְ ִכיל יוֹ סֵ ף ְל ִא ְתחַ ּ ָסנָא ְל ֹכ ל ְ ּדקָ יְ ִמין ִע ָּלוֹ ִהי ו ְּק ָרא אַ ּ ִפיק ּו כָ ל ֱ
ִא ְתיְ ַדע יוֹ סֵ ף ְלוַ ת אֲ חו ִּהי:

עו ִמצְ ַריִ ם וַ יִ ּ ְׁש ַמע ּ ֵבית ּ ַפ ְרעֹה) :ב( וַ יִ ּ ּ ֵתן אֶ ת קֹלוֹ ִּב ְב ִכי
)ב( וַ יִ ּ ּ ֵתן אֶ ת קֹלוֹ ִּבבְ ִכי וַ יִ ּ ְׁש ְמ ּ
יתא ו ְּׁש ָמע ּו ִמצְ ַריִ ם ו ְּׁש ַמע ֱאנ ַׁש ּ ֵבית ּ ַפ ְרעֹה:
עו ִמצְ ַריִ ם וַ יִ ּ ְׁש ַמע ּ ֵבית ּפַ ְרעֹה) :ב( וִ יהַ ב יָת קָ לֵ ּה ִּב ְב ִכ ָ
וַ יִ ּ ְׁש ְמ ּ

לו אֶ חָ יו לַ עֲ נוֹ ת אֹ תוֹ
)ג( וַ ּי ֶ
ֹאמר יוֹ סֵ ף אֶ ל אֶ חָ יו אֲנִ י יוֹ סֵ ף הַ עוֹ ד אָ ִבי חָ י וְ לֹא י ְָכ ּ
ִּכי נִ ְבהֲ ּ
לו אֶ חָ יו
לו ִמ ּ ָפנָיו) :ג( וַ ּיֹאמֶ ר יוֹ סֵ ף אֶ ל אֶ חָ יו אֲ נִ י יוֹ סֵ ף הַ עוֹ ד אָ ִבי חָ י וְ לֹא י ְָכ ּ
אֲמר יוֹ סֵ ף לַ ֲאחוֹ ִהי אֲ נָא יוֹ סֵ ף הַ ַעד ְּכ ַען אַ ָּבא קַ ּיָם וְ לָ א י ִָכיל ּו אֲ חוֹ ִהי
לו ִמ ּפָ נָיו) :ג( וַ ַ
לַ עֲ נוֹ ת אֹ תוֹ ִּכי נִ ְבהֲ ּ
אֲרי ִא ְת ְּב ִהיל ּו ִמן קֳ ָדמוֹ ִהי:
ָת ּה ּ ִפ ְת ּגָ ם ֵ
אֲתבָ א י ֵ
לַ ָ

ֲשר
ֹאמר אֲ נִ י יוֹ סֵ ף ֲא ִחיכֶ ם א ׁ ֶ
ֹאמר יוֹ סֵ ף אֶ ל אֶ חָ יו גְּ ׁש ּו נָא אֵ לַ י וַ יִ ּ ּגָ ׁש ּו וַ ּי ֶ
)ד( וַ ּי ֶ
ֹאמר אֲנִ י יוֹ סֵ ף
תם אֹ ִתי ִמצְ ָריְ ָמה) :ד( וַ ּיֹאמֶ ר יוֹ סֵ ף אֶ ל אֶ חָ יו ּגְ ׁש ּו נָא אֵ לַ י וַ יִ ּ ּגָ ׁש ּו וַ יּ ֶ
ְמכַ ְר ּ ֶ
א ֲִחיכֶ ם אֲ ׁ ֶשר ְמכַ ְר ּ ֶתם אֹ ִתי ִמצְ ָריְ ָמה:

אֲמר יוֹ סֵ ף לַ אֲ חוֹ ִהי ְק ִריב ּו ְכ ַען ְלוָ ִתי ו ְּק ִריב ּו וַ אֲ ַמר אֲ נָא יוֹ סֵ ף
)ד( וַ ַ

אֲ חוּכוֹ ן ִ ּדי ז ִַּבנְ ּתוּן י ִָתי ְל ִמצְ ָריִ ם:

רש"י
)לג( ישב נא עבדך וגו') .ב"ר( לכל דבר אני
מעולה ממנו לגבורה ולמלחמה ולשמש:
)א( ולא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים -
לא היה יכול לסבול שיהיו מצרים נצבים עליו
ושומעין שאחיו מתביישין בהודעו להם:
)ב( וישמע בית פרעה  -ביתו של פרעה
כלומר עבדיו ובני ביתו .ואין זה לשון בית

נביא

ממש אלא כמו בית ישראל .בית יהודה
מישנד"ה בלע"ז:
)ג( נבהלו מפניו  -מפני הבושה:
)ד( גשו נא אלי  -ראה אותם נסוגים לאחור
אמר עכשיו אחי נכלמים קרא להם בלשון
רכה ותחנונים והראה להם שהוא מהול
)ב"ר(:

– יחזקאל פרק לח' ב'-ז'

)ב( ּ ֶבן אָ ָדם ִ ׂשים ּ ָפנ ָ
ֹאש ֶמ ׁ ֶש ְך וְ תֻ בָ ל וְ ִה ּנָבֵ א
ֶיך אֶ ל ּגוֹ ג אֶ ֶרץ הַ ּ ָמגוֹ ג נְ ִ ׂשיא ר ׁ
ָעלָ יו) :ב( בר אדם קביל נבואה על גוג ארעא מגוג רב ריש משך ותבל ואתנבי עלוהי:
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)ג (

הוִ ה ִהנְ נִ י אֵ לֶ ָ
ֹאש ֶמ ׁ ֶש ְך וְ תֻ בָ ל:
יך ּגוֹ ג נְ ִ ׂשיא ר ׁ
וְ אָ ַמ ְר ּ ָת כּ ֹה אָ ַמר ֲא ֹדנָי יֱ ֹ

)ג (

ותימר כדנן אמר יי אלהים הא אנא שלח רוגזי עלך גוג רב ריש משך ותבל:

יך וְ נ ַָת ִּתי חַ ִחים ִּב ְלחָ י ָ
)ד( וְ ׁשוֹ בַ ְב ִּת ָ
סוסים
אתי אוֹ ְת ָך וְ אֶ ת ָּכל חֵ ילֶ ָך ּ ִ
ֶיך וְ הוֹ צֵ ִ
לם) :ד(
ומגֵ ן ּת ְֹפ ֵׂשי ח ֲָרבוֹ ת ּ ֻכ ָּ
ּופָ ָר ִׁשים ְלבֻ ׁ ֵשי ִמכְ לוֹ ל ּ ֻכ ָּלם קָ הָ ל ָרב צִ ּנָה ּ ָ
ואשדלינך ואתן שירין על ליסתך ואפיק יתך וית כל משריתך סוסון ופרשין לבושי גמיר
כולהון משרין סגיאן די מזינין בעגילין ותריסין אדדי סיפין כולהון:
ופוט ִא ּ ָתם ּ ֻכ ָּלם ָמגֵ ן וְ כוֹ בָ ע) :ה( פרסאי כושאי ופוטאי עמהון כולהון
)ה( ּ ָפ ַרס כּ ּ ׁ
וש ּ ּ
מזינין בעגילין וקולסין:

)ו( ּג ֶֹמר וְ כָ ל אֲגַ ּ ֶפיהָ ּ ֵבית ּתוֹ גַ ְר ָמה י ְַר ְּכ ֵתי צָ פוֹ ן וְ אֶ ת ָּכל אֲ גַ ּ ָפיו ַע ּ ִמים ַר ִּבים
ִא ּ ָת ְך) :ו( גומר וכל משריתהא מדינת גרממיא סיפי צפונא וית כל משריתהון עממין
סגיאין די עמך:

)ז( ִהכּ ֹן וְ הָ כֵ ן ְל ָך אַ ּ ָתה וְ כָ ל ְקהָ לֶ ָך הַ נִּ ְקהָ ִלים ָעלֶ ָ
ית לָ הֶ ם ְל ִמ ְׁש ָמר:
יך וְ הָ יִ ָ

)ז( אזדרז

ואתקין לך את וכל משריתך דאתכנישו עלך ותהי להון למטרא:

רש"י
)ב( אל גוג  -כך שם המלך .המגוג  -שם
האומה כד"א גומר ומגוג )בראשית י(:
)ד( ושובבתיך  -אעשה אותך שובב
אנבו"יישיר בלע"ז כל ההולך בשרירות לבו
נקרא שובב כמו )ישעיה נ"ז( וילך שובב בדרך
לבו .ונתתי חחים בלחייך  -דרך חיה
להוציאה בחחים שבלחייה לפי שאינה רוצה

כתובים

לצאת גם אני אתן בלבך הרהורין ויצר המושך
אותך מארצך לבא על ארץ ישראל:
)ו( וכל אגפיה  -כל סביביה:
)ז( הכון והכן לך  -הכון אותך והכן לך חיל
אחרי' ,הכון הזדמן .והיית להם למשמר -
דרך המלכים לתת לב על חיילותיהם היאך
יצאו ולהעמיד משמרות שלא יבא משחית על
חילו בלילה:

 -משלי י כ-כד

ּ ֶכסֶ ף נִבְ חָ ר ְל ׁשוֹ ן צַ ִ ּדיק לֵ ב ְר ׁ ָש ִעים ִּכ ְמ ָעט:

)כ(
דרשיעי מחתא:

)כ( סאמא גביא לשניה דצדיקא ולבא

ָמותו:
עו ַר ִּבים וֶ אֱוִ ִ
ילים ַּבחֲסַ ר לֵ ב י ּ ּ
ִ ׂש ְפ ֵתי צַ ִ ּדיק יִ ְר ּ

)כא(
ושטיי בחסירות רעינא ימותון:

)כא( שפותא דצדיקי רעין סגיאי

הוָ ה ִהיא ַתעֲ ִׁשיר וְ לֹא יוֹ ִסף ֶעצֶ ב ִע ּ ָמ ּה:
ִּב ְר ַּכת יְ ֹ

)כב( ברכתא דאלהא היא מעתרא

בונָה:
שחוֹ ק ִל ְכ ִסיל עֲ שׂ וֹ ת זִ ּ ָמה וְ חָ ְכ ָמה ְל ִא ׁ
ִּכ ְ ׂ
יש ְּת ּ

)כג( כד גחך סכלא עבד עבידתא

)כב(
ולא נוסף כיבא עמה:

)כג(
וחכמתא לגברא דמתבין:

יקים יִ ּ ֵתן:
נו וְ ַתאֲ וַ ת צַ ִ ּד ִ
ְמגוֹ ַרת ָר ׁ ָשע ִהיא ְתבוֹ אֶ ּ ּ

)כד(
ליה ורגגתא דצדיקיא תתיהב להון:

)כד( חריצותא דרשיעא היא אתיא
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סופָ ה וְ אֵ ין ָר ׁ ָשע וְ צַ ִ ּדיק יְ סוֹ ד עוֹ לָ ם:
ַּכעֲ בוֹ ר ּ

)כה(
רשיעא וצדיקא שתאסיא בעלמא:

)כה( היך דיעבר עלעולא היכנא נעבר

רש"י
)כ( כסף נבחר לשון צדיק  -שיודע להוכיח.
לב רשעים כמעט  -שאיני שומע לתוכחת
צדיק ומדרש רבי תנחומא אומר על עדו
הנביא נאמר שקרא על המזבח בבית אל
וירבעם אע"פ שיבשה ידו לא קבל תוכחה
שנאמר חל נא את פני ה' אלהיך וגו' )מלכים
א יג( ולא אלהי ואומר ותשב ידו כבראשונה
)מלכים א יג( עובד ומקטיר לעבודת גלולים
ואף בסוף כן:
)כא( שפתי צדיק ירעו רבים וגומר  -שרבים
אוכלים בזכותו ובתפלתו:

משנה

)כב( ברכת ה' היא תעשיר ,ולא יוסיף עצב
עמה  -אין צריך להתייגע להעשיר בו די
בברכה מה שהוא מברכו:
)כג( כשחוק לכסיל עשות זמה  -עצת
חטאים .וחכמה  -כשחוק .לאיש תבונה -
כלו' קלה היא בעיניו לעשות:
)כד( מגורת רשע  -מה שהוא ירא יבא לו
דור הפלגה יראו ואמרו )בראשית י( פן נפוץ
וסופן כתיב ויפץ ה' אותם משם )בראשית י(.
ותאות צדיקים יתן  -מי שבידו ליתנה )לתת(:
)כה( כעבור ,סופה ואין רשע  -פתאום בא
עברת רוח סערה נכרת הרשע ממקומו:

– בבא מציעא פרק א'

אתיהָ  ,זֶה
אתיהָ וְ זֶה אוֹ ֵמר אֲנִ י ְמצָ ִ
)א( ְׁשנַיִ ם אוֹ חֲזִ ין ְּב ַט ִ ּלית ,זֶה אוֹ ֵמר אֲ נִ י ְמצָ ִ
אוֹ ֵמר ּ ֻכ ָּל ּה ׁ ֶש ִ ּלי וְ זֶה אוֹ ֵמר ּ ֻכ ָּל ּה ׁ ֶש ִ ּלי ,זֶה יִ ּ ׁ ָשבַ ע ׁ ֶשאֵ ין לוֹ בָ ּה ּ ָפחוֹ ת ֵמחֶ צְ י ָּה,
ֹקו .זֶה אוֹ מֵ ר ּ ֻכ ָּל ּה ׁ ֶש ִ ּלי וְ זֶה אוֹ ֵמר
וְ זֶה יִ ּ ׁ ָשבַ ע ׁ ֶשאֵ ין לוֹ בָ ּה ּ ָפחוֹ ת ֵמחֶ צְ י ָּה ,וְ ַי ֲחל ּ
לשה חֲלָ ִקים,
חֶ צְ י ָּה ׁ ֶש ִ ּלי ,הָ אוֹ ֵמר ּ ֻכ ָּל ּה ׁ ֶש ִ ּלי ,יִ ּ ׁ ָשבַ ע ׁ ֶשאֵ ין לוֹ בָ ּה ּ ָפחוֹ ת ִמ ּ ְׁש ׁ ָ
לשה
יע .זֶה נוֹ טֵ ל ְׁש ׁ ָ
וְ הָ אוֹ ֵמר חֶ צְ י ָּה ׁ ֶש ִ ּלי ,יִ ּ ׁ ָשבַ ע ׁ ֶשאֵ ין לוֹ בָ ּה ּ ָפחוֹ ת ֵמ ְר ִב ַ
יע:
חֲלָ ִקים ,וְ זֶה נוֹ טֵ ל ְר ִב ַ
רע"ב ) -א( שנים אוחזין בטלית  -בגמרא
מוקי למתניתין כגון שאחד מהם תופס
בחוטין שבשפת הבגד מצד זה ,והאחד תופס
בחוטין שבשפת הבגד מצד זה .אבל אם הם
אדוקים בבגד עצמו ,זה נוטל עד מקום שידו
מגעת וזה נוטל עד מקום שידו מגעת,
והשאר חולקים בשוה ,ובשבועה :זה אומר
כולה שלי  -אני קניתיה ולי מכרה המוכר
ולא לך .והמוכר מכר לאחד מהם ולקח
המעות משניהם ,מאחד מדעתו ומאחד בעל
כרחו ,ואינו יודע מהי מדעתו ומהי בעל

כרחייה .דאילו ידע והיה אומר לזה מכרתי,
היה כאן עד אחד ,והיה שכנגדו חייב שבועה
דאורייתא להכחיש העד .עכשיו שאינו יודע,
שניהם נשבעים שבועה זו האמורה במתניתין.
ובדין הוא שיהיו חולקים בלא שבועה ,אלא
שתקנו חכמים שלא יטול שום אחד מהם אלא
בשבועה ,כדי שלא יהא כל אחד הולך ותוקף
בטליתו של חבירו ואומר שלי היא .ואיצטריך
תנא לאשמועינן בזה אומר אני מצאתיה
דהיינו במציאה ,ובזה אומר כולה שלי דהיינו
מקח וממכר .אי תנא מציאה ,הוה אמינא
מציאה הוא דרמו רבנן שבועה עליה משום
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דמורה התירא לאחוז בה שלא כדין ,דאמר
חבראי לאו מידי חסר בה איזיל ואתפוס
ואפלוג בהדיה ,אבל מקח וממכר דאי לא
הוה צריך לה לא הוה מהדר אבתרה למזבנה,
וזה שבא לחלוק עמו וליתן חצי דמיה שלא
כדין מחסרו וליכא למימר דמורי התירא,
אימא לא רמו רבנן שבועה עליה .ואי
אשמועינן במקח וממכר ,הוה אמינא מקח
וממכר הוא דרמו רבנן שבועה עליה משום
דמורי התירא ואמר חבראי דמי קא יהיב
ואנא דמי קא יהיבנא ,השתא דצריכה לדידי
אשקליה אנא ,וחבראי לטרח וליזיל ולזבין

אחריתי ,אבל מציאה דליכא למימר הכי,
אימא לא .צריכא :ישבע שאין לו בה פחות
מחציה  -ואינו נשבע שכולה שלו כדקא טעין
מעיקרא ,דהא לא יהבי ליה כולה .ואי
משתבע שחציה שלו כדקא יהבי ליה ,הוה
מרע ליה לדבוריה קמא דאמר כולה שלי.
הלכך ישבע שאין לו בה פחות מחציה,
דמשמע הכי ,כולה שלי כדקא אמינא
מעיקרא ,ולדבריכם שאין אתם מאמינים לי
בכולה ,שבועה שיש לי בה ואין לי בה פחות
מחציה:

יו ְׁשנַיִ ם רוֹ כְ ִבין ַעל ּגַ ּ ֵבי ְבהֵ ָמה ,אוֹ ׁ ֶשהָ ָיה אֶ חָ ד רוֹ כֵ ב וְ אֶ חָ ד ַמנְ ִהיג ,זֶה
)ב( הָ ּ
אוֹ ֵמר ּ ֻכ ָּל ּה ׁ ֶש ִ ּלי ,וְ זֶה אוֹ ֵמר ּ ֻכ ָּלהּ ׁ ֶש ִ ּלי ,זֶה יִ ּ ׁ ָשבַ ע ׁ ֶשאֵ ין לוֹ בָ ּה ּ ָפחוֹ ת ֵמחֶ צְ י ָּה,
ֹקוִּ .בזְ ַמן ׁ ֶשהֵ ם מוֹ ִדים אוֹ ׁ ֶשיּ ֵׁש
חות ֵמחֶ צְ י ָּה ,וְ ַי ֲחל ּ
וְ זֶה יִ ּ ׁ ָשבַ ע ׁ ֶשאֵ ין לוֹ בָ ּה ּ ָפ ּ
בועה:
לָ הֶ ן עֵ ִדים ,חוֹ ְל ִקים ְּבלֹא ְׁש ּ ָ
רע"ב ) -ב( היו שנים רוכבים על גבי
בהמה  -הא קמשמע לן דרוכב קני ,ואע"פ
שאינו מנהיג שלא זזה הבהמה ממקומה :או
שהיה אחד רוכב ואחד מנהיג  -בזמן שרוכב
מנענע ברגליו כי היכי דתיזיל הבהמה

מחמתיה ,הוא דשוים רוכב ומנהיג .ואם לא
היה אלא רוכב בלבד ,מנהיג קנה ,רוכב לא
קנה .ואם הודו או באו עדים אפילו לאחר
שנפסק הדין עליהם שיחלוקו בשבועה,
חולקים שלא בשבועה:

)ג( הָ יָה רוֹ כֵ ב ַעל ּגַ ּ ֵבי ְבהֵ ָמה וְ ָראָ ה אֶ ת הַ ּ ְמצִ יאָ ה ,וְ אָ ַמר לַ חֲבֵ רוֹ ְּתנֶהָ ִלי ,נְ ָטלָ ּה
יתי בָ ּה ְּת ִח ָּלה,
נְתנָהּ לוֹ אָ ַמר אֲנִ י ז ִָכ ִ
יתי בָ ּהָ ,זכָ ה בָ ּהִ .אם ִמ ּ ׁ ֶש ּ ָ
וְ אָ ַמר אֲנִ י ז ִָכ ִ
לום:
לֹא אָ ַמר ְּכ ּ
רע"ב ) -ג( אמר לחבירו תנה לי וכו' -
אבל אמר זכה לי בה ,קנה הרוכב ,ואין
המגביה יכול לומר אני זכיתי בה :לא אמר

כלום  -שקנאה זה שמשכה מיד חברו ,וכל
זמן שהיתה ביד המגביה הפקר היתה:

)ד( ָראָ ה אֶ ת הַ ּ ְמצִ יאָ ה וְ נָפַ ל ָעלֶ יהָ ּ ,ובָ א אַ חֵ ר וְ הֶ חֱזִ יק ָּב ּה ,זֶה ׁ ֶשהֶ חֱזִ יק ָּב ּה זָכָ ה
חו,
בור ,אַ חַ ר ּגוֹ זָלוֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא פָ ְר ּ
בָ ּהָ .ראָ ה אוֹ ָתן ָרצִ ין אַ חַ ר ְמצִ יאָ ה ,אַ חַ ר צְ בִ י ׁ ָש ּ
יו גוֹ זָלוֹ ת
וְ אָ ַמר זָ ְכ ָתה ִלי ָ ׂ
ש ִדי ,ז ְָכ ָתה לוֹ  .הָ ָיה צְ ִבי ָרץ ְּכ ַד ְרכּ וֹ  ,אוֹ ׁ ֶשהָ ּ
לום:
יחין ,וְ אָ ַמר ז ְָכ ָתה ִלי ָ ׂ
ַמ ְפ ִר ִ
ש ִדי ,לֹא אָ ַמר ְּכ ּ
רע"ב ) -ד( זה שהחזיק בה זכה בה -
ודוקא שהיתה המציאה ברשות הרבים ,שאין
ארבע אמות של אדם קונות לו ברה"ר לפיכך
המחזיק בה זכה .אבל בסימטא שהיא שביל
של יחיד ,או בצדי רשות הרבים שאין רבים
דוחקים שם ,ארבע אמות של אדם קונות לו
כל מציאה וכל הפקר שסמוך לו בארבע

אמות ,ואין אחר רשאי לתפסו .ותקינו ליה
רבנן כי היכי דלא ליתו לאינצויי :אחר צבי
שבור  -שאינו יכול לרוץ ומשתמר בתוך
השדה אם לא יטלוהו אחרים ,והוי כמציאה:
זכתה לו  -שדהו .והוא שעומד בצד שדהו,
וכגון שיכול לרוץ אחריהן ומגיען קודם שיצאו
משדהו:
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וב ּתוֹ הַ ְ ּק ַטנִּ יםְ ,מצִ יאַ ת ַע ְב ּדוֹ וְ ִׁש ְפחָ תוֹ הַ ְּכנַעֲ נִ יםְ ,מצִ יאַ ת
)ה( ְמצִ יאַ ת ְּבנוֹ ּ ִ
וב ּתוֹ הַ גְּ דוֹ ִליםְ ,מצִ יאַ ת ַע ְב ּדוֹ וְ ִׁשפְ חָ תוֹ
ִא ְׁש ּתוֹ ֲ ,ה ֵרי אֵ לּ ּו ׁ ֶשלּ וֹ ְ .מצִ יאַ ת ְּבנוֹ ּ ִ
גֵר ׁ ָש ּה ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא נ ַָתן ְּכתֻ ָּב ָת ּה ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו
הָ ִע ְב ִריםְ ,מצִ יאַ ת ִא ְׁש ּתוֹ ׁ ֶש ּ ְ
ׁ ֶש ָּלהֶ ן:
רע"ב ) -ה( הקטנים  -כל שסמוך על שלחן
אביו אפילו הוא גדול קרי ליה קטן ומציאתו
לאביו משום איבה .והבת בין קטנה בין נערה
מציאתה לאביה ,דהתורה זיכתה כל שבח

נעוריה לאביה :עבדו ושפחתו הכנענים -
שהרי גופן קנוי לו .כדכתיב )ויקרא כ"ה(
והתנחלתם אותם :מציאת אשתו  -רבנן תקינו
ליה משום איבה:

יות נְ כָ ִסים ,לֹא ַיחֲזִ ירֶ ׁ ,ש ּ ֵבית ִ ּדין נִ ְפ ָר ִעין
)ו( ָמצָ א ְׁשטָ ֵרי חוֹ בִ ,אם י ֵׁש ָּבהֶ ן אַ ח ֲָר ּ
יות נְ כָ ִסיםַ ,יחֲזִ ירֶ ׁ ,שאֵ ין ֵּבית ִ ּדין נִ פְ ָר ִעין ֵמהֶ ןִּ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי
ֵמהֶ ן ,אֵ ין ָּבהֶ ן אַ ח ֲָר ּ
ְ
ְ
ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםֵ ּ ,בין ָּכך ּובֵ ין ָּכך לֹא ַיחֲזִ ירִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ ֵבית ִ ּדין נִ ְפ ָר ִעין
ֵמהֶ ן:
רע"ב ) -ו( אחריות נכסים  -שעבוד
קרקעות שיגבה מהם :לא יחזיר  -דחיישינן
לפרעון ולקנוניא .שמא שטר פרוע הוא ומן
הלוה נפל ,והא דקא מודה לא פרעתי ,עצה
של רמאות היא ביניהם לטרוף את הלקוחות
שלקחו ממנו קרקע שלא באחריות ,ויחלקוה
ביניהם :בין כך ובין כך לא יחזיר  -דשטר
שאין בו אחריות ממשעבדי נמי גבי ,דאחריות

טעות סופר הוא ,וחיישינן לפרעון ולקנוניא.
והלכה כחכמים .ודוקא בשטר שאין נזכר בו
אחריות אמרו חכמים דטעות סופר הוא וגבי
ממשעבדי כאילו היה האחריות כתוב בו .אבל
אם פירש בשטר שאינו רוצה לקבל עליו
אחריות ,מודים חכמים דיחזיר ,דהשתא ליכא
למיחש לקנוניא:

יקיַ ,מ ּ ָתנָה וְ ׁשוֹ בָ ִרים ,הֲ ֵרי זֶה לֹא
רורי עֲ בָ ִדיםּ ִ ,ד ּי ִָת ִ
)ז( ָמצָ א גִ ּטֵ י נ ִָׁשים ,וְ ִׁש ְח ּ ֵ
ְ
יו וְ נִ ְמלַ ך עֲ לֵ יהֶ ם ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְּתנֵם:
ַיחֲזִ ירֶ ׁ ,שאֲנִ י אוֹ ֵמר ְּכ ּ ִ
תובים הָ ּ
רע"ב ) -ז( דייתיקי  -צוואת שכיב מרע.
דא תהא למיקם ולהיות :ושוברים  -שעושה

מלוה ללוה שנפרע ממנו שטר חובו:

רורין ,וְ כָ ל
ושטָ ֵרי בֵ ּ ִ
אונִ יןְׁ ּ ,
)ח( ָמצָ א ִאגְּ רוֹ ת ׁש ּום וְ ִאגְּ רוֹ ת ָמזוֹ ןְׁ ,ש ָט ֵרי ח ֲִליצָ ה ּ ֵ
ומ ּ
ַמעֲ ֵ ׂשה בֵ ית ִ ּדיןֲ ,ה ֵרי זֶה ַיחֲזִ ירָ .מצָ א בַ חֲפִ יסָ ה אוֹ ִב ְדלֻ ְס ְק ָמאַ ּ ,ת ְכ ִר ְ
יך ׁ ֶשל
ְׁש ָטרוֹ ת ,אוֹ אֲ ג ָ ֻּדה ׁ ֶשל ְׁש ָטרוֹ תֲ ,ה ֵרי זֶה ַיחֲזִ יר .וְ כַ ּ ָמה אֲ ג ָ ֻּדה ׁ ֶשל ְׁשטָ רוֹ ת.
לשה,
ורין זֶה בָ זֶהַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר ,אֶ חָ ד הַ לּ ֹ ֶוה ִמ ּ ְׁש ׁ ָ
לשה ְק ׁש ּ ִ
ְׁש ׁ ָ
לשה הַ לּ ֹוִ ין ֵמאֶ חָ דַ ,יחֲזִ יר לַ ּ ַמ ְלוֶהָ .מצָ א ְׁש ָטר ֵּבין ְׁש ָטרוֹ ָתיו
ַיחֲזִ יר לַ לּ ֹוֶהְׁ ,ש ׁ ָ
ָהוִ .אם י ֵׁש ִע ּ ָמהֶ ן ִס ְמ ּפוֹ נוֹ ת,
וְ אֵ ינוֹ יוֹ ֵד ַע ַמה ִּטיבוֹ  ,יְ הֵ א מֻ ּנָח ַעד ׁ ֶשיָּבוֹ א אֵ ִל ּי ּ
שה ַמה ּ ׁ ֶש ַּב ִּס ְמ ּפוֹ נוֹ ת:
יַעֲ ֶ ׂ
רע"ב ) -ח( אגרות שום  -ששמו בית דין
נכסי לוה למלוה בחובו :ואגרות מזון -
שקבל עליו לזון את בת אשתו .פירוש אחר,
שימכרו מקרקע הבעל למזון האשה והבנות:
ומיאונין  -שכותבים בשטר בפנינו מיאנה
פלונית בפלוני בעלה .ובקטנה שהשיאוה אמה
ואחיה שאינה צריכה גט :שטרי בירורין  -זה

בורר לו אחד וזה בורר לו אחד שידונו להם:
מצא  -שטרות :בחפיסה  -חמת של עור
קטנה :ודלוסקמא  -כלי עור שהזקנים
מצניעים בה כלי תשמישם שלא יצטרכו לחפש
אחריהם :ותכריך של שטרות  -שלשה
שטרות או יותר כרוכין זה בזה :ואגודה -
מושכבים זה על זה ,ארכו של זה על ארכו
של זה :הרי זה יחזיר  -דדבר שיש בו סימן
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הוא ,שהכלי סימן כשיאמרו הבעלים בכלי
פלוני מצאת אותם .וכן תכריך ואגודה סימן
הוא :אחד הלוה משלשה  -אם שלשה שטרות
של לוה אחד הן שלוה משלשה בני אדם.
יחזירם המוצא ללוה ,דודאי מידו נפלו ,שאם
מידם נפלו מי קבצם למקום אחד .ודוקא
שהשטרות מקוימים בבית דין .אבל אם אינם
מקוימים חיישינן דלמא לקיימינהו הוליכום
שלשה המלוים אצל סופר הדיינים ונפלו מיד
הסופר .ואין לחוש שמא לאחר שקיימו אותם
נפלו מיד הסופר ,דלא משהי איניש קיומיה
בידא דספרא .ואם שלשה לוים הם ,שלוו
מאדם אחד .יחזירם המוצא למלוה שהדבר
ידוע שממנו נפלו .ואם היו שלשתן כתיבת
סופר אחד ,חיישינן שמא מיד הסופר נפלו

גמרא

ולא לוו מעולם ,ולפיכך לא יחזיר :מצא שטר
בין שטרותיו ואינו יודע מה טיבו  -אצלו.
אם הלוה הפקידו אצלו או המלוה ,או שמא
מקצתו פרוע ומסרוהו לו להיות שליש
ביניהם :יהא מונח  -בידו ,ולא יחזיר לא לזה
ולא לזה :ואם יש עמהן סמפון  -המוצא בין
שטרותיו שובר שנכתב על אחד משטרותיו:
יעשה מה שבסמפון  -והשטר בחזקת פרוע.
ואע"פ שהיה ראוי לשובר הזה להיות מונח
ביד הלוה לא ביד המלוה ,אמרינן האמינו
הלוה למלוה .ואמר למחר תנהו לי ושכח.
והוא שמצא המלוה השטר הזה שנכתב עליו
השובר ,בין השטרות קרועים ,אע"פ שלא
נקרע:

– בבא מציעא דף כ"ט ע"א

תנו רבנן השואל ספר תורה מחבירו הרי זה לא ישאילנו לאחר פותחו
וקורא בו ובלבד שלא ילמוד בו בתחלה ולא יקרא אחר עמו וכן המפקיד
ספר תורה אצל חבירו גוללו כל שנים עשר חדש פותחו וקורא בו אם
בשבילו פתחו אסור סומכוס אומר בחדש שלשים יום בישן שנים עשר חדש
רבי אליעזר בן יעקב אומר אחד זה ואחד זה שנים עשר חדש :אמר מר
השואל ספר תורה מחבירו הרי זה לא ישאילנו לאחר מאי אריא ספר תורה
אפילו כל מילי נמי דאמר רבי שמעון בן לקיש כאן שנה רבי אין השואל
רשאי להשאיל ואין השוכר רשאי להשכיר ספר תורה איצטריכא ליה מהו
דתימא ניחא ליה לאיניש דתיעביד מצוה בממוניה קא משמע לן פותחו
וקורא בו פשיטא ואלא למאי שייליה מיניה סיפא איצטריכא ליה ובלבד
שלא ילמוד בו בתחלה וכן המפקיד ספר תורה אצל חבירו גוללו כל שנים
עשר חדש פותחו וקורא בו מאי עבידתיה גביה ותו אם בשבילו פתחו אסור
הא אמרת פותחו וקורא בו הכי קאמר אם כשהוא גוללו פותחו וקורא בו
מותר אם בשבילו פתחו אסור סומכוס אומר בחדש שלשים יום בישן שנים
עשר חדש רבי אליעזר בן יעקב אומר אחד זה ואחד זה שנים עשר חדש
רבי אליעזר בן יעקב היינו תנא קמא אלא אימא רבי אליעזר בן יעקב
אומר אחד זה ואחד זה שלשים יום :אבל לא ילמוד בו בתחלה ולא יקרא
אחר עמו :ורמינהו לא יקרא פרשה וישנה ולא יקרא בו פרשה ויתרגם ולא
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יפתח בו יותר משלשה דפין ולא יקראו בו שלשה בני אדם בכרך אחד הא
שנים קורין אמר אביי לא קשיא כאן בענין אחד כאן בשני ענינים:
רש"י על הגמרא
גוללו  -בכל שנים עשר חדש פעם אחת :אם
בשבילו פתחו  -כולה מפרש לקמיה :מאי
אריא ספר  -שהוא נוח להתקלקל בטשטוש
וקריעה :כאן שנה רבי  -במסכת גיטין )כט,
א( תנן השולח גט בארץ ישראל ,הרי זה
משלחו ביד אחר ואם אמר לו טול חפץ פלוני
הימנה לא ישלחנו ביד אחר ,שאין רצונו שיהא
פקדונו ביד אחר ,ואמר ריש לקיש עלה כאן
שנה רבי ,במשנה זו למדנו רבי ,שסתם
המשניות אין השואל כו' ,דבכולהו שייך
למימר אין רצונו שיהא פקדונו ביד אחר :מאי
עבידתיה גביה  -קא סלקא דעתך לצורכו
קאמר ,ולא לצורך ספר תורה ,דהא לצורך

זוהר

ספר תורה תנא ליה גוללו כל שנים עשר
חדש ,להכי פרכינן מאי עבידתיה דהאי גבי
ספר תורה לקרות בו לצורך עצמו אם כשהוא
גוללו להנאת ספר תורה פתחו וקרא בו
מותר :בחדש שלשים יום  -החדש ממהר
להתעפש מן הישן :אימא אחד זה ואחד זה
שלשים יום  -ומתניתין נמי דקתני קורא בהן
אחת לשלשים יום ,ולא מפליג בין ישן לחדש
ר' אליעזר בן יעקב היא :בענין אחד -
בפרשה אחת אין קורין :בשני ענינים  -זה
בדף זה וזה בדף זה קורין ,דלא אתי לשמוטי
מהדדי:

– ויגש דף ר"ח ע"ב

ֲשר אֲ נִ י ִמ ְת ּגוֹ ֵרר ִע ּ ָמ ּהְּ .בגִ ין
ָהו אָ ַמר ,הֲ גַ ם ַעל הָ אַ ְל ָמנָה א ׁ ֶ
ּ ָתא ֲחזֵי ,אֵ ִליּ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יתי ׁ ָשם ִא ּ ׁ ָשה אַ ְל ָמנָה
ָהוִ ,ה ּנֵה צִ וִ ּ ִ
הוא אָ ַמר לֵ ּ
יך
ְ ּד ּ ְ
יה ְלאֵ ִל ּי ּ
ּ
ְ
ָ
יה ,וְ כָ ל ׁ ֶש ּ ֵכן ְּביוֹ ָמא
ומפַ ְרנֵס ְל ַמאן ְ ּד ִאצְ ְט ִריך לֵ ּ
ְלכַ ְל ְּכלֶ ך .וְ כָ ל ַמאן ְ ּדזָן ּ ְ
ימנָא.
יה חַ יִ ּים וְ ִל ְבנוֹ י ,וְ הָ א אוֹ ִק ְ
ְדכַ ְפנָא .הָ א ִא ְתאַ ִחיד ְּב ִאילָ נָא ְדחַ ּיֵי ,וְ גָ ִרים לֵ ּ
יה חַ יִ ּים וְ זָכֵ י
ָהו אָ ַמרָּ ,כל ַמאן ְ ּד ִקיֵּים נ ְַפ ׁ ָשא ְּב ַע ְל ָמא ,זָכֵ י לֵ ּ
וְ הַ ְׁש ּ ָתא אֵ ִליּ ּ
ְל ִא ְתאַ ח ֲָדא ְּב ִאילָ נָא ְדחַ ּיֵי .וְ הַ ְׁש ּ ָתא ׁ ָש ְל ָטא ִאילָ נָא ְדמוֹ ָתא ִס ְט ָרא ְד ַרע ַעל
נְת ּ ְפקַ ְד ְּת ְל ֵמיזַן ִליְּ .בגִ ין ָּכ ְך ה ֲֵרעוֹ ָת )למה הרעות(:
הָ אַ ְל ָמנָה ְ ּדאַ ְּ
ְ
הואָ ּ .תא ֲחזֵי,
ימא ְ ּד ַרע לָ א ִא ְתעֲ ִביד ְלבַ ר נ ָׁש ֵמ ִעם ּ ְ
וְ ִאי ֵת ָ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ְ
יה ,וְ לָ א
הוא ּ ָת ִדיר ְלגַ ּ ֵב ּ
ירו ְד ּ ְ
ְּבזִ ְמנָא ְדבַ ר נ ָׁש אָ זִ יל ִל ִ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ימינָא ,נְ ִט ּ
יה ,וְ לָ א י ִָכיל
יה .וְ הַ אי ָרע ִא ְת ַּכ ְפיָא קַ ּ ֵמ ּ
י ִָכיל ִס ְט ָרא אָ ח ֳָרא ְל ׁ ַש ְל ָטאָ ה עֲ לֵ ּ
ְ
בגִ ין )דף רט ע"א(
ֵיהְּ ,
הוא ִא ְת ַע ְב ָרא ִמ ּנ ּ
ירא ְד ּ ְ
ְל ׁ ַש ְ ּל ָטאָ ה .וְ כֵ יוָ ן ִ ּדנְ ִט ָ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ירוְּ ,כ ֵדין
יה ִ
הוא ָרעֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּדחָ ֵמי ְ ּדלָ או ִע ּ ֵמ ּ
נְט ּ
יהו ִא ְת ָ ּד ַּבק ְּב ָרעְּ ,כ ֵדין הַ ּ
ְ ּד ִא ּ
יה:
יה ְר ׁש ּו ,וְ נ ִָטיל נִ ְׁש ָמ ֵת ּ
וכ ֵדין ִא ְתיְ ִהיב לֵ ּ
יהְ ּ ,
יה ,וְ אָ ֵתי ְל ׁ ֵשיצָ אָ ה לֵ ּ
ׁ ַש ִ ּליט עֲ לֵ ּ
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יהו
משה אָ ַמר לָ ּ ָמה ה ֲֵרעוֹ ָתּ ְ ,ד ִא ְתיְ ִהיב לֵ ּ
ֶׁ
יה ְר ׁש ּו ְל ִס ְט ָרא ְד ָרעְ ,ל ִמ ְׁשלַ ט עֲ לַ יְ ּ
יהּ ָ .דבָ ר אַ חֵ ר לָ ּ ָמה ה ֲֵרעוֹ ָתּ ְ ,דחָ ָמא ַּכ ּ ָמה
ודא ִדילֵ ּ
ש ָראֵ לְ ,ל ֶמהֱוֵ י ְּב ִׁש ְעבּ ּ ָ
ְדיִ ְ ׂ
רו ְּב ִס ְט ָרא ְד ָרע:
הֲוו ֵמ ִתין ,וְ ִא ְת ְמסָ ּ
ִמנְ הוֹ ן ְ ּד ּ
יבו ,וְ כָ ל
ידו ,וְ כָ ל ִט ּ
יהו יְ ִמינָאָּ ,כל חֵ ּ
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ב ׁ ַש ְע ּ ָתא ְ ּדטוֹ ב ִא ְת ַערּ ְ ,ד ִא ּ
ְ
רוך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד
יהוְּ ,כ ָמה ְד ּ ְ
ִּב ְרכָ אן ִמ ְׁש ּ ַת ְּכחָ ן ,וְ כ ָֹּלא ַּבח ׁ ַ
מוהָ ּ ְ ,דאָ ְמ ֵרי ָּב ּ
אוק ּ
ֲשאי ִא ּ
יהו
כותוֹ ְלעוֹ לָ ם וָעֶ ד ַּבח ׁ ַ
ֲשאי ,וְ ָרזָא ָדא ְּבגִ ין )ס"א דהאי איהו יחודא( ְ ּד ִא ּ
ַמ ְל ּ
חודא ְּכ ְדקָ א חָ זֵי:
ְּכ ֵדין יִ ּ ָ

הלכה – הרמב"ם הלכות תשובה פרק ב'
)א( אי זו היא תשובה גמורה זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו ופירש
ולא עשה מפני התשובה לא מיראה ולא מכשלון כח כיצד הרי שבא על אשה בעבירה
ולאחר זמן נתייחד עמה והוא עומד באהבתו בה ובכח גופו ובמדינה שעבר בה ופירש
ולא עבר זהו בעל תשובה גמורה הוא ששלמה אמר וזכור את בוראיך בימי בחורותיך
ואם לא שב אלא בימי זקנותו ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה אף על פי
שאינה תשובה מעולה מועלת היא לו ובעל תשובה הוא אפילו עבר כל ימיו ועשה
תשובה ביום מיתתו ומת בתשובתו כל עונותיו נמחלין שנאמר עד אשר לא תחשך
השמש והאור והירח והכוכבים ושבו העבים אחר הגשם שהוא יום המיתה מכלל שאם
זכר בוראו ושב קודם שימות נסלח לו:
)ב( ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא
יעשהו עוד שנאמר יעזוב רשע דרכו וגו' וכן יתנחם על שעבר שנאמר כי אחרי שובי
נחמתי ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם שנאמר ולא נאמר עוד
אלהינו למעשה ידינו וגו' וצריך להתודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בלבו:
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