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חק לישראל – פרשת וישלח יום ד'
תורה -

בראשית פרק לב'

)יט( וְ אָ ַמ ְר ּ ָת ְל ַע ְבדְּ ָך ְליַעֲ קֹב ִמנְ חָ ה ִהוא ְׁשלוּחָ ה לַ אדֹנִ י ְל ֵע ָ ׂשו וְ ִה ּנֵה גַ ם הוּא
שו וְ ִה ּנֵה גַ ם הוּא
אַ ח ֲֵרינ ּו) :יט( וְ אָ ַמ ְר ּ ָת ְל ַע ְבדְּ ָך ְליַעֲ קֹב ִמנְ חָ ה ִהוא ְׁשלוּחָ ה לַ אדֹנִ י ְל ֵע ָ ׂ
אַ ח ֲֵרינ ּו:

שו וְ הָ א אַ ף הוּא אָ ֵתי בַ ְת ָרנָא:
ימר ְל ַע ְבדָּ ְך ְליַעֲ קֹב ִּת ְק ֻר ְב ּ ָתא ִהיא דִּ ְמ ׁ ַש ְ ּלחָ א ְל ִרבּ וֹ נִ י ְל ֵע ָ ׂ
)יט( וְ ֵת ַ

ישי ַּגם אֶ ת ָּכל הַ ה ְֹל ִכים אַ ח ֲֵרי הָ עֲ ָד ִרים
)כ( ויְ צַ ו ַּגם אֶ ת הַ ּ ׁ ֵשנִ י ַּגם אֶ ת הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
שו ְ ּבמֹצַ אֲכֶ ם אֹ תוֹ ) :כ( ויְ צַ ו ַּגם אֶ ת הַ ּ ׁ ֵשנִ י ּ ַגם אֶ ת
לֵ אמֹר ַּכדָּ בָ ר הַ זֶּה ְּת ַד ְּברוּן אֶ ל עֵ ָ ׂ
שו ְ ּבמֹצַ אֲ כֶ ם
ישי ּ ַגם אֶ ת ָּכל הַ ה ְֹל ִכים אַ ח ֲֵרי הָ עֲ ָד ִרים לֵ אמֹר ַּכדָּ בָ ר הַ זֶּה ְּת ַד ְ ּברוּן אֶ ל ֵע ָ ׂ
הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
ימר ְּכ ִפ ְת ּ ָג ָמא הָ ֵדין
יתאָ ה אַ ף יָת ָּכל דְּ אָ זְ ִלין ָּב ַתר עֲ ָד ַר ּיָא ְל ֵמ ָ
אֹ תוֹ ) :כ( וּפַ ּ ֵקיד אַ ף יָת ִּתנְ ָינָא אַ ף יָת ְּת ִל ָ
יה:
ָת ּ
שו ַּכד ּ ַת ְׁש ְּכחוּן י ֵ
ְּת ַמ ְ ּללוּן ִעם ֵע ָ ׂ

אֲמ ְר ּ ֶתם ַּגם ִה ּנֵה ַעבְ דְּ ָך יַעֲ קֹב אַ ח ֲֵרינ ּו ִּכי אָ ַמר אֲכַ ּ ְפ ָרה פָ נָיו ַּב ּ ִמנְ חָ ה
)כא( וַ ַ
הַ הֹלֶ כֶ ת ְלפָ נָי וְ אַ ח ֲֵרי כֵ ן אֶ ְראֶ ה פָ נָיו א ּולַ י יִ שּׂ ָ א פָ נָי) :כא( וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם ּ ַגם ִה ּנֵה ַע ְבדְּ ָך

יַעֲ קֹב אַ חֲ ֵרינ ּו ִּכי אָ ַמר אֲ כַ ּ ְפ ָרה פָ נָיו ַּב ּ ִמנְ חָ ה הַ הֹלֶ כֶ ת ְלפָ נָי וְ אַ חֲ ֵרי כֵ ן אֶ ְראֶ ה פָ נָיו אוּלַ י יִ שּׂ ָ א
ֵיה ְּב ִת ְק ֻר ְב ּ ָתא דְּ אָ זְ לַ ת לָ קֳ ָד ַמי
ֵיה ְלרוּגְ ז ּ
אֲמר אַ נְ ִח ּנ ּ
ימרוּן אַ ף הָ א ַע ְבדָּ ְך יַעֲ קֹב אָ ֵתי בַ ְת ָרנָא אֲ ֵרי ַ
פָ נָי) :כא( וְ ֵת ְ
וּבָ ַתר ּ ֵכן אֶ ֱחזֵי אַ ּפוֹ ִהי ָמ ִאים יִ סַ ב אַ ּ ָפי:

חנֶה) :כב( וַ ּ ַתעֲ בֹר הַ ּ ִמנְ חָ ה
)כב( וַ ּ ַתעֲ בֹר הַ ּ ִמנְ חָ ה ַעל ּ ָפנָיו וְ הוּא לָ ן ַּב ַּליְ לָ ה הַ הוּא ַּב ּ ַמ ֲ
יליָא הַ הוּא
חנֶה) :כב( וַ עֲ בָ ַרת ִּת ְק ֻר ְב ּ ָתא ַעל אַ ּפוֹ ִהי וְ הוּא בָ ת ְּבלֵ ְ
ַעל ּ ָפנָיו וְ הוּא לָ ן ַּב ַּליְ לָ ה הַ הוּא ַּב ּ ַמ ֲ
יתא:
ְּב ַמ ְׁש ִר ָ

שר
)כג( וַ יָּקָ ם ַּב ַּליְ לָ ה הוּא וַ ִּי ַּקח אֶ ת ְׁש ּ ֵתי נ ׁ ָָשיו וְ אֶ ת ְׁש ּ ֵתי ִׁש ְפח ָֹתיו וְ אֶ ת אַ חַ ד ָע ָ ׂ
ָשיו וְ אֶ ת ְׁש ּ ֵתי
יְ לָ ָדיו וַ יַּעֲ בֹר אֵ ת ַמעֲ בַ ר יַבּ ֹק) :כג( וַ יָּקָ ם ַּב ַּליְ לָ ה הוּא וַ ִּי ַּקח אֶ ת ְׁש ּ ֵתי נ ׁ ָ
יליָא הוּא ו ְּדבַ ר יָת ּ ַת ְר ּ ֵתין
שר יְ לָ ָדיו וַ ַיּעֲ בֹר אֵ ת ַמעֲ בַ ר יַ בּ ֹק) :כג( וְ קָ ם ְּבלֵ ְ
ִׁש ְפח ָֹתיו וְ אֶ ת אַ חַ ד ָע ָ ׂ
יה וְ יָת חַ ד עֲ סַ ר ְּבנוֹ ִהי וַ עֲ בַ ר יָת ַמעֲ בַ ר יו ְּבקָ א:
נְ ׁשוֹ ִהי וְ יָת ּ ַת ְר ּ ֵתין ְלחֵ ינ ֵָת ּ

אֲשר לוֹ ) :כד( וַ ִּי ָּקחֵ ם וַ ַיּעֲ ִב ֵרם אֶ ת הַ ּנָחַ ל
)כד( וַ ִּי ָּקחֵ ם וַ יַּעֲ בִ ֵרם אֶ ת הַ ּנָחַ ל וַ יַּעֲ בֵ ר אֶ ת ׁ ֶ
יה:
שר לוֹ ) :כד( ו ְּדבָ ִרנוּן וְ ַע ָּב ִרנּ וּן יָת נ ְַחלָ א וְ אַ ְע ַּבר יָת דִּ ילֵ ּ
וַ יַּעֲ בֵ ר אֶ ת אֲ ׁ ֶ

רש"י
)יט( ואמרת לעבדך ליעקב  -על ראשון
ראשון ועל אחרון אחרון ששאלת למי אתה
לעבדך ליעקב אני ותרגומו דעבדך דיעקב
וששאלת ולמי אלה לפניך מנחה היא שלוחה
וגו' :והנה גם הוא  -יעקב:
)כא( אכפרה פניו  -אבטל רוגזו וכן )ישעיה
כח( וכופר בריתכם את מות )שם מז( לא
תוכלו כפרה .ונראה בעיני שכל כפרה שאצל
עון וחטא ואצל פנים כולן לשון קנוח והעברה
הן ולשון ארמי הוא והרבה בגמרא וכפר ידיה
בעי לכפורי ידיה בההוא גברא וגם בלשון
המקרא נקראים המזרקים של קדש כפורי

זהב על שם שהכהן מקנח ידיו בהן בשפת
המזרק:
)כב( על פניו  -כמו לפניו וכן )ירמיה ו( חמס
ושוד ישמע בה על פני תמיד וכן )ישעיה סה(
המכעיסים אותי על פני ומ"א על פניו אף
הוא שרוי בכעס שהיה צריך לכל זה )ב"ר(:
)כג( ואת אחד עשר ילדיו ) -ב"ר( ודינה היכן
היתה נתנה בתיבה ונעל בפניה שלא יתן בה
עשו עיניו ולכך נענש יעקב שמנעה מאחיו
שמא תחזירנו למוטב ונפלה ביד שכם :יבק -
שם הנהר:
)כד( את אשר לו  -הבהמה והמטלטלין עשה
עצמו כגשר נוטל מכאן ומניח כאן:

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

טעון גניזה

2

חק לישראל – פרשת וישלח יום ד'
נביא

– עובדיה פרק א' טז'-כא'

יתם ַעל הַ ר קָ ְד ִׁשי יִ ְׁש ּת ּו כָ ל הַ גּ וֹ יִ ם ּ ָת ִמיד וְ ׁ ָשת ּו וְ לָ ע ּו וְ הָ י ּו
ֲשר ְׁש ִת ֶ
)טז( ִּכי ַּכא ׁ ֶ
ְּכלוֹ א הָ י ּו) :טז( ארי כמא דחדיתון על מחת טורא דקודשי ישתון כל עממיא כס פורענותהון תדירא
וישתון ויסתלעמון ויהון כדלא הוו:

וּבְ הַ ר צִ יּוֹ ן ִּת ְהיֶה ְפלֵ יטָ ה וְ הָ יָה ק ֶֹד ׁש וְ י ְָר ׁש ּו ּ ֵבית יַעֲ קֹב אֵ ת מוֹ ָר ׁ ֵשיהֶ ם:

)יז(
ובטורא דציון תהי משיזבתא ויהון קדישין ויחסנון דבית יעקב נכסי עממיא דהוו מחסנין להון:

)יז(

)יח( וְ הָ יָה בֵ ית יַעֲ קֹב אֵ ׁש וּבֵ ית יוֹ סֵ ף לֶ הָ בָ ה וּבֵ ית ֵע ָ ׂשו ְלקַ ׁש וְ ָד ְלק ּו בָ הֶ ם
בר) :יח( ויהון דבית יעקב תקיפין
שו ִּכי יְ הֹוָ ה דִּ ֵּ
ש ִריד ְלבֵ ית ֵע ָ ׂ
וַ אֲ כָ לוּם וְ לֹא יִ ְהיֶה ָ ׂ
כאשתא ודבית יוסף חסינין כשלהוביתא ודבית עשו חלשין כקשא וישלטון בהון ויקטלונונון ולא יהי
שיזבא לבית עשו ארי יי גזיר כן:

ש ֵדה אֶ ְפ ַריִ ם
שו וְ הַ ּ ְׁשפֵ לָ ה אֶ ת ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים וְ י ְָר ׁש ּו אֶ ת ְ ׂ
)יט( וְ י ְָר ׁש ּו הַ ּנֶגֶב אֶ ת הַ ר ֵע ָ ׂ
וְ אֵ ת שְׂ ֵדה ׁש ְֹמרוֹ ן ו ִּבנְ י ִ
ָמן אֶ ת הַ ִּג ְל ָעד) :יט( ויחסנון יתבי דרומא ית כרכא דעשו ויתבי שפלתא
ית ארעא דפלשתאי ויחסנון ית קרוי אפרים וית קרוי שמרון ודבית בנימין ית יתבי ארעא דגלעד:

ֲשר
אֲשר ְּכנַעֲ נִ ים ַעד צָ ְרפַ ת וְ גָ לֻ ת יְ רו ׁ ָּש ִ ַלם א ׁ ֶ
ש ָראֵ ל ׁ ֶ
)כ( וְ גָ לֻ ת הַ חֵ ל הַ זֶּה ִל ְבנֵי יִ ְ ׂ
ש ּו אֵ ת ָע ֵרי הַ ּנֶגֶ ב) :כ( וגלות עמא הדין דבני ישראל דבארעא כנענאי עד צרפת
ִּב ְספָ ַרד יִ ְר ׁ
וגלות ירושלם דבאספמיא יחסנון ית קרוי ארעא דדרומא:

וְ ָעל ּו מוֹ ִׁש ִעים ְּבהַ ר צִ יּוֹ ן ִל ְׁש ּפֹט אֶ ת הַ ר ֵע ָ ׂשו וְ הָ יְ ָתה לַ יהֹוָ ה הַ ּ ְמלוּכָ ה:

)כא(
ויסקון משיזבית בטורא דציון למידן ית כרכא דעאו ותתגלי מלכותא דיי על כל יתבי ארעא:

)כא(

רש"י
)טז( כאשר שתיתם על הר קדשי  -כמה
דחדיתון על מחת טורא דקודשי .ולעו -
כתרגומו ויסתלעמון לשון מהומה ושממון
וטירוף דעת אישטורדישו"ן בלע"ז:
)יז( את מורשיהם  -נכסי עממיא דהוו
מחסנין להון:
)יח( כי ה' דבר  -והיכן דבר )במדבר כד(
וירד מיעקב והאביד שריד וגו':
)יט( וירשו הנגב  -ישראל שהיו יושבין
בדרומה של ארץ ישראל ירשו את הר עשו
שהוא במצר דרום ובני השפלה ירשו את ארץ
פלשתים ואת הר אפרים ואת הר שומרון.
ובנימין את הגלעד ובני מנשה שהיתה ארץ
גלעד  -שלהם יפשטו להם מהלאה
לגבולותיה של ארץ ישראל במזרחה:
)כ( וגלות החל הזה  -תרגם יונתן עמא הדין,
החל לשון חיל כמו )ישעיה לו( ויבא ירושלמה

בחיל כבד דרבשקה אלא שזה חסר יו"ד ויש
עוד לפרש החל הזה גלות הגיא הזה .לבני
ישראל אשר כנענים עד צרפת  -גלות אשר
הוא מבני ישראל שגלו מעשרת השבטים
לארץ כנענים עד צרפת .וגלות ירושלים אשר
בספרד  -שהם מבני יהודה אשר גלו לספרד
הם ירשו את ערי הנגב שבדרומה של ארץ
ישראל ואומרי' הפותרים צרפת הוא המלכות
שקורין פרנצ"א בלע"ז ספרד תרגם יונתן
אספמיא:
)כא( ועלו  -שרי ישראל מושיעים בהר ציון.
לשפוט את הר עשו  -ליפרע מהר עשו אשר
עשו לישראל לשפוט יושטיציי"ר בלע"ז .הר
עשו  -י"ת כרכא רבא דעשו .והיתה לה'
המלוכה  -לימדך שאין מלכותו שלימה עד
שיפרע מעמלק:
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חק לישראל – פרשת וישלח יום ד'
כתובים

 -משלי פרק ז' כג'-כז' פרק ח' א'

ַעד יְ פַ ַּלח חֵ ץ ְּכבֵ דוֹ ְּכ ַמהֵ ר צִ ּפוֹ ר אֶ ל ּ ָפח וְ לֹא י ַָדע ִּכי ְבנ ְַפ ׁשוֹ הוּא:

)כג(
אילא דמפריח גירא בכבדיה ומסתרהב היך צפרא לות פוחא ולא ידע דלמותא דנפשיה אזיל:

וְ ַע ּ ָתה בָ נִ ים ִׁש ְמע ּו ִלי וְ הַ ְק ִׁשיב ּו ְל ִא ְמ ֵרי ִפי:

)כד(
למימרי דפומי:

)כד( והשתא בניא שמעון לי ואציתו

ֵש ְט אֶ ל דְּ ָרכֶ יהָ ִל ֶּב ָך אַ ל ּ ֵת ַתע ִּבנְ ִתיבוֹ ֶתיהָ :
אַ ל י ְ ׂ

)כה(
תטעי בשבילהא:

צֻמים ָּכל ֲה ֻרגֶיהָ :
)כו( ִּכי ַר ִּבים חֲלָ ִלים ִה ּ ִפילָ ה וַ עֲ ִ

)כג( והיך

)כה( לא יסטי לבך לארחתהא ולא

)כו( מטול דסגיעי קטיליא אפלת ועשינין

כולהון קטיליא:

ית ּה י ְֹרדוֹ ת אֶ ל חַ ְד ֵרי ָמוֶת:
דַּ ְרכֵ י ְׁשאוֹ ל ּ ֵב ָ

)כז(
דקברא:

ח )א( ֲהלֹא חָ ְכ ָמה ִת ְק ָרא ו ְּתב ּונָה ִּת ּ ֵתן קוֹ לָ ּה:

)כז( ארחתא דשיול ביתה נחתן לקיטוני

)א( מטול היכנא חכמתא תקרא וביונא תרמי

קלא:

רש"י
)כג( כמהר צפור  -לרוץ אל הפח ואינו יודע
כי הפח נפרש שם בנפשו של צפור:
)כד( ועתה בנים שמעו לי  -וגו':

משנה

)א( הלא חכמה תקרא  -הלא התורה מכרזת
אליכם דברים האמורים למטה בענין:

– בבא קמא פרק ח'

)א( הַ חוֹ בֵ ל ַּבחֲבֵ ירוֹ חַ יָּב ָעלָ יו ִמ ּ ׁשוּם ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ְדבָ ִריםְּ ,ב ֶנזֶקְּ ,בצַ ַערְּ ,ב ִר ּפוּי,
ְּב ׁ ֶשבֶ ת ,ו ְּבבוֹ ׁ ֶשתְּ .ב ֶנזֶק ּ ֵכיצַ דִ .ס ּ ָמא אֶ ת ֵעינוֹ  ,קָ ַטע אֶ ת יָדוֹ ִׁ ,ש ּ ֵבר אֶ ת ַרגְ לוֹ ,
רוֹ ִאין אוֹ תוֹ ְּכ ִאלּ ּו הוּא ֶעבֶ ד נִ ְמ ַּכר ַּב ּ ׁשוּק וְ ׁ ָש ִמין ַּכ ּ ָמה הָ יָה יָפֶ ה וְ כַ ּ ָמה הוּא
שה
יָפֶ ה .צַ ַערְּ ,כוָ אוֹ ַּב ּ ְׁשפוּד אוֹ בַ ַמ ְס ֵמר .וַ אֲ ִפיל ּו ַעל צִ ּ ָפ ְרנוֹ ָ .מקוֹ ם ׁ ֶשאֵ ינוֹ עוֹ ֶ ׂ
חַ בּ ו ָּרה ,אוֹ ְמ ִדין ַּכ ּ ָמה אָ ָדם ַּכיּוֹ צֵ א בָ זֶה רוֹ צֶ ה ִל ּטֹל ִל ְהיוֹ ת ִמצְ ַט ֵער ַּכ ְך ִר ּפוּי,
ִה ָּכה ּו חַ יָּב ְל ַר ּ ְפאוֹ תוֹ ָ .על ּו בוֹ צְ ָמ ִחיםִ ,אם ֵמח ֲַמת הַ ּ ַמ ָּכה חַ יָּבֶ ׁ .שלּ ֹא ֵמח ֲַמת
הַ ּ ַמ ָּכהָ ּ ,פטוּר .חָ יְ ָתה וְ נִ ְס ּ ָת ָרה ,חָ יְ ָתה וְ נִ ְס ּ ָת ָרה ,חַ יָּיב ְל ַר ּ ְפאֹ תוֹ  .חָ יְ ָתה ָּכל
צָ ְר ָּכהּ אֵ ינוֹ חַ יָּב ְל ַר ּ ְפאוֹ תוֹ ֶ ׁ .שבֶ ת ,רוֹ ִאין אוֹ תוֹ ְּכ ִאל ּו הוּא ׁשוֹ ֵמר ִק ּ ׁשו ִּאין,
ׁ ֶש ְּכבָ ר נ ַָתן לוֹ דְּ ֵמי יָדוֹ ו ְּד ֵמי ַרגְ לוֹ  .בּ ׁ ֶֹשת ,הַ כּ ֹל ְל ִפי הַ ְמבַ יּ ֵׁש וְ הַ ּ ִמ ְת ַּביּ ֵׁש.
ָשן
ָשן ,חַ יָּב .וְ י ׁ ֵ
הַ ּ ְמבַ יּ ֵׁש אֶ ת הֶ ָערוֹ ם ,הַ ּ ְמבַ יּ ֵׁש אֶ ת הַ ּסו ָּמא ,וְ הַ ּ ְמבַ יּ ֵׁש אֶ ת הַ יּ ׁ ֵ
ׁ ֶש ִּביּ ֵׁשָ ּ ,פטוּר .נָפַ ל ִמן הַ ָּגג ,וְ ִה ִּזיק ו ִּביּ ֵׁש ,חַ יָּיב ַעל הַ ּ ֶנזֶק וּפָ טוּר ַעל הַ בּ ׁ ֶֹשת.
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )דברים כה( וְ ׁ ָש ְלחָ ה י ָָדהּ וְ הֶ חֱזִ יקָ ה ִּב ְמבֻ ׁ ָשיו אֵ ינוֹ חַ יָּיב ַעל הַ בּ וֹ ׁ ֶשת ַעד
ׁ ֶשיְ הֵ א ִמ ְת ַּכ ּוֵין:
רע"ב ) -א( וכמה הוא יפה  -שאם היה
צריך היה מוכר עצמו בעבד עברי ,וזה
שהזיקו הפסידו ממון זה :כיוצא בזה  -לפי
מה שהוא מעונג רב צערו וכאבו :צמחין -

אבעבועות לבנות :שבת  -כל ימי החולי
רואין אותו כאילו הוא שומר קישואין ונותן
שכירותו של כל יום ,שהרי אין ראוי למלאכה
אחרת אפילו בלא חולי ,שהרי נקטע ידו

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

טעון גניזה

4

חק לישראל – פרשת וישלח יום ד'
ורגלו והוא כבר נתן לו דמיהן :הכל לפי
המבייש  -אדם קל שבייש בשתו מרובה:
והמתבייש  -לפי חשיבותו בשתו מרובה.
וכולהו חמשה דברים מקרא נפקי .נזק ,דכתיב
)שמות כ"א( עין תחת עין ,ואין לומר עין
ממש דכתיב )במדבר ל"ה( ולא תקחו כופר
לנפש רוצח ,לנפש רוצח אי אתה לוקח כופר
אבל אתה לוקח כופר לראשי אברים ,שאם
סימא את עין חברו נותן לו דמי עינו ,והיינו
עין תחת עין .צער ,נפקא לן מפצע תחת פצע
)שמות כ"א( ,דקרא יתירא הוא לחייב על
הצער ואפילו במקום נזק .דלא תימא הרי
קנה ידו ויש עליו לחתכה ,אלא אומרים היה
עליו לחתכה בסם וזה חתכה בברזל וצערו,
לפיכך משלם את הצער .ריפוי ושבת ,רק
שבתו יתן ורפא ירפא )שם( .ודוקא כשהחולי
בא מחמת מכה .אבל אם פשע החולה בעצמו
ועבר על דברי הרופא ,שוב אין המזיק חייב
בשבת וריפוי שצריכין מחמת פשיעותא .בושת,
דכתיב )דברים כ"ה( וקצותה את כפה ,ממון.

ודין תורה שאין יכולים לדון בשום דין
שבעולם אלא דיינים הסמוכים בארץ ישראל,
דכתיב )שמות כ"ב( עד האלהים יבוא דבר
שניהם ,ואין נקראים אלהים אלא דיינים
הסמוכים בארץ ישראל .אלא שבהלואות
ומקח וממכר והקנאות והודאות וכפירות דנין
בהם בחוצה לארץ כאילו הם שלוחים של בית
דין של ארץ ישראל ושליחותייהו קעבדינן .וזה
בלבד בדבר המצוי ויש בו חסרון כיס ,וכן
בהמה שהזיקה בשן ורגל שהם מועדים ,או
שהזיק אדם בבהמה .אבל בהמה שהזיקה
אדם ,או אדם באדם ,אין דנין אותו בחוץ
לארץ כלל ,אלא מנדין את החובל או את
המזיק עד שיעלה עם בעל דינו לארץ ישראל
או שיתן דרך פשרה קרוב למה שנראה בעיני
הדיין ,אבל דבר קצוב אין פוסקים עליו .וכן
הדין בכל הקנסות הכתובות בתורה ובכולה
תלמודא ,אין גובין אותן דייני חוצה לארץ,
אלא שמנדין מי שנתחייב בהן כמו שביארנו:

)ב( זֶה חוֹ מֶ ר ָּבאָ ָדם ִמ ַּב ּ ׁשוֹ רֶ ׁ ,שהָ אָ ָדם ְמ ׁ ַש ֵּלם ֶנזֶק ,צַ ַערִ ,ר ּפוּיֶ ׁ ,שבֶ ת ,וּבוֹ ׁ ֶשת.
ו ְּמ ׁ ַש ֵּלם דְּ ֵמי וְ לָ דוֹ ת .וְ ׁשוֹ ר אֵ ינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלם אֶ ָּלא ֶנזֶק ,וּפָ טוּר ִמדְּ ֵמי וְ לָ דוֹ ת:
רע"ב ) -ב( ושור אינו משלם אלא נזק -
דכתיב )ויקרא כ"ד( איש בעמיתו ,ולא שור

בעמיתו :ופטור מדמי ולדות  -דכתיב )שמות
כ"א( כי ינצו אנשים ,אנשים ולא שוורים:

)ג( הַ ּ ַמ ּ ֶכה אֶ ת אָ ִביו וְ אֶ ת ִא ּמוֹ וְ לֹא ָע ָ ׂשה ָּבהֶ ם חַ בּ ו ָּרה ,וְ הַ חוֹ בֵ ל ַּבחֲבֵ רוֹ ְּביוֹ ם
הַ ִּכ ּפו ִּרים ,חַ יָּב ְּבכֻ ָּלן .הַ חוֹ בֵ ל ְּב ֶעבֶ ד ִע ְב ִרי ,חַ יָּב ְּבכֻ ָּלן חוּץ ִמן הַ ּ ׁ ֶשבֶ תִּ ,בזְ ַמן
ׁ ֶשהוּא ׁ ֶשלּ וֹ  .הַ חוֹ בֵ ל ְּב ֶעבֶ ד ְּכנַעֲ נִ י ׁ ֶשל אֲחֵ ִרים ,חַ יָּב ְּבכֻ ָּלןַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר,
אֵ ין לַ עֲ בָ ִדים בּ וֹ ׁ ֶשת:
רע"ב ) -ג( והחובל בחבירו ביום הכיפורים
חייב  -ואע"ג דבכל התורה כולה העובר
עבירה שחייב עליה מלקות ותשלומין לוקה
ואינו משלם ,הכא משלם ואינו לוקה,
דבפירוש ריבתה תורה חובל בחבירו
לתשלומין ולא למלקות ,מדכתיב )דברים י"ט(
יד ביד ,דהיינו ממון ,מכדי כתיב )ויקרא כ"ד(

כאשר עשה כן יעשה לו ,יד ביד למה לי,
אלא להביא חובל בחבירו ביום הכיפורים
שמשלם ואינו לוקה :רבי יהודה אומר אין
לעבדים בושת  -דכתיב )דברים כ"ה( כי ינצו
אנשים יחדיו איש ואחיו ,במי שיש לו אחוה,
יצא עבד שאין לו אחוה .ואין הלכה כר'
יהודה:

יע ָתן ָר ָעה .הַ חוֹ בֵ ל ָּבהֶ ן חַ יָּב .וְ הֵ ם ׁ ֶשחָ בְ ל ּו בַ אֲחֵ ִרים
)ד( חֵ ֵר ׁש ׁשוֹ טֶ ה וְ קָ ָטן ּ ְפגִ ָ
יע ָתן ָר ָעה .הַ חוֹ בֵ ל ָּבהֶ ן חַ יָּב .וְ הֵ ם ׁ ֶשחָ ְבל ּו בָ אֲחֵ ִרים,
ּ ְפטו ִּרין .הָ ֶעבֶ ד וְ הָ ִא ּ ׁ ָשה ּ ְפגִ ָ
ּ ְפטו ִּרין .אֲבָ ל ְמ ׁ ַש ְ ּל ִמין ְלאַ חַ ר זְ ָמן .נִ ְת ָּג ְר ׁ ָשה הָ ִא ּ ׁ ָשה ,נִ ְׁש ּ ַת ְח ֵרר הָ עֶ בֶ ד ,חַ יּ ִָבין
ְל ׁ ַש ֵּלם:
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רע"ב ) -ד( עבד ואשה שחבלו באחרים
פטורים  -שאין להם במה לשלם :נתגרשה
האשה ונשתחרר העבד  -וקנו נכסים .חייבין

לשלם .שהרי מתחלה הן חייבין אלא שאין
להם מה לשלם .שנכסי מלוג של אשה
משועבדים לבעל לפירות ולירושה:

שה בָ הֶ ן חַ בּ ו ָּרה ,וְ הַ חוֹ בֵ ל ַּבחֲבֵ רוֹ ְּב ׁ ַש ָּבת ּ ָפטוּר ִמ ּ ֻכ ָּלן.
)ה( הַ ּ ַמ ּ ֶכה אָ ִביו וְ ִא ּמוֹ וְ ָע ָ ׂ
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהוּא נִ דוֹ ן ְּבנַפְ ׁשוֹ  .וְ הַ חוֹ בֵ ל ְּב ֶעבֶ ד ְּכנַעֲ נִ י ׁ ֶשלּ וֹ ָ ּ ,פטוּר ִמ ּ ֻכ ָּלן:
רע"ב ) -ה( מפני שהוא נדון בנפשו -
שאע"פ שהוא מקלקל ,מתקן הוא אצל יצרו
ששככה חמתו ונח רוגזו בכך:

ילי,
)ו( הַ ּתוֹ קֵ ַע לַ חֲבֵ ירוֹ  ,נוֹ ֵתן לוֹ סֶ לַ עַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ִמ ּ ׁשוּם ַר ִּבי יוֹ סֵ י הַ ְּג ִל ִ
אתיִ ם זוּזְ .לאַ חַ ר יָדוֹ  ,נוֹ ֵתן לוֹ אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת זוּז .צָ ַרם
ָמנֶהְ .סטָ רוֹ נוֹ ֵתן לוֹ ָמ ַ
יע בּ וֹ ֻרקוֹ הֶ עֱ ִביר ַט ִ ּליתוֹ ִמ ּ ֶמנּ ּוָ ּ ,פ ַרע רֹא ׁש
ש ָערוֹ ָרקַ ק וְ ִה ִּג ַ
ְּבאָ זְ נוֹ ָ ּ ,תלַ ׁש ִּב ְ ׂ
הָ ִא ּ ׁ ָשה ַּב ּ ׁשוּק ,נוֹ ֵתן אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת זוּז) .זֶה הַ ְּכלָ ל( הַ כּ ֹל ְל ִפי ְכבוֹ דוֹ  .אָ ַמר ַר ִּבי
ש ָראֵ ל ,רוֹ ִאין אוֹ ָתם ְּכ ִאלּ ּו הֵ ם ְּבנֵי חוֹ ִרין ׁ ֶשיּ ְָרד ּו
עֲ ִקיבָ א ,אֲ ִפיל ּו עֲ נִ ִּיים ׁ ֶש ְּביִ ְ ׂ
ֹאש הָ ִא ּ ׁ ָשה
שה ְּבאֶ חָ ד ׁ ֶש ּ ָפ ַרע ר ׁ
ִמ ִּנ ְכסֵ יהֶ םֶ ׁ ,שהֵ ם ְּבנֵי אַ ְב ָרהָ ם יִ צְ חָ ק וְ יַעֲ קֹב .ו ַּמעֲ ֶ ׂ
ַּב ּ ׁשוּק ,בָ את ִל ְפנֵי ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א ,וְ ִח ְּיבוֹ ִל ּ ֵתן לָ ּה אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת זוּז .אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי
ּ ֵתן ִלי זְ ָמן .וְ נ ַָתן לוֹ זְ ָמן ְׁש ָמ ָר ּה עוֹ ֶמ ֶדת ַעל ּ ֶפ ַתח חֲצֵ ָר ּה וְ ׁ ָשבַ ר אֶ ת הַ ַּכד
ֹאש ּה ,וְ הָ יְ ָתה ְמ ַט ּ ַפחַ ת ו ַּמ ּנַחַ ת י ָָד ּה ַעל
ְּבפָ נֶיהָ  ,וּבוֹ ְּכ ִאיסַ ר ׁ ֶש ֶמןִּ .ג ְל ָתה אֶ ת ר ׁ ָ
ֹאשהּ  .הֶ עֱ ִמיד ָעלֶ יהָ עֵ ִדים ,וּבָ א ִל ְפנֵי ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א ,אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי ,לָ זוֹ אֲ נִ י
ר ָׁ
נוֹ ֵתן אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת זוּז .אָ ַמר לוֹ לֹא אָ ַמ ְר ּ ָת ְּכלוּם .הַ חוֹ בֵ ל ְּב ַעצְ מוֹ  ,אַ ף ַעל ּ ִפי
ׁ ֶשאֵ ינוֹ ַר ּ ׁ ַשאי ּ ָפטוּר .אֲחֵ ִרים ׁ ֶשחָ ְבל ּו בּ וֹ חַ יּ ִָבין .וְ הַ קּ וֹ צֵ ץ נְ ִטיעוֹ ָתיו ,אַ ף ַעל ּ ִפי
ָיבים:
ׁ ֶשאֵ ינוֹ ַר ּ ׁ ַשאי ּ ָפטוּר .אֲחֵ ִרים ) ׁ ֶש ָּקצְ צ ּו אֶ ת נְ ִטיעוֹ ָתיו( ,חַ יּ ִ
רע"ב ) -ו( התוקע לחבירו  -שמחבר
אצבעותיו בפס ידו ומכה אותו באגרוף :נותן
לו סלע  -דמי בשתו .ואין הלכה כרבי יהודה
שאומר מנה :סטרו  -שהכהו בפס ידו על
לחיו ,ואיכא בשת טפי :צרם  -משך .לשון
אחר ,פגם :הכל לפי כבודו  -כל אלו הדמים
שהוזכרו במשנה אינם אלא למכובד ביותר.
אבל לאדם בזוי פוחתין לו :אמר רבי עקיבא
וכו'  -רבי עקיבא פליג אתנא קמא ,וסבר

דבין מכובד בין בזוי כולן שוין לדיני קנסות
הללו .ואין הלכה כרבי עקיבא :ונתן לו זמן -
והני מילי לבושת דלא חסריה ממונא ,יהבינן
זמן .אבל לנזקין דחסריה ממונא ,לא יהבינן
זמן :שמרה  -המתין לה עד שראה אותה
עומדת על פתח חצרה :ובו כאיסר שמן -
שמן קנוי באיסר :לזו אני נותן ארבע מאות
זוז  -שעל כאיסר שמן זלזלה בעצמה לגלות
ראשה ומראה היא שאינה מקפדת על הבושת:

נִמחָ ל לוֹ ַעד ׁ ֶשיְ בַ ּ ֵק ׁש ִמ ּ ֶמנּ ּוֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר
)ז( אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהוּא נוֹ ֵתן לוֹ  ,אֵ ינוֹ ְ
)בראשית כ( וְ ַע ּ ָתה הָ ׁ ֵשב אֵ ׁ ֶשת וְ גוֹ ֵמר .ו ִּמ ּנַיִ ן ׁ ֶשלּ ֹא יְ הֵ א הַ ּמוֹ חֵ ל אַ ְכזָ ִרי ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר
ימלֶ ְך וְ גוֹ ֵמר.
אֲב ֶ
ִ
)שם( וַ ִּי ְת ּ ַפ ֵּלל אַ בְ ָרהָ ם אֶ ל הָ ֱאל ִֹהים וַ יִ ְר ּ ָפא ֱאל ִֹהים אֶ ת
הָ אוֹ ֵמר סַ ּ ֵמא אֶ ת ֵעינִ יְ ,ק ַטע אֶ ת י ִָדיְׁ ,שבוֹ ר אֶ ת ַרגְ ִלי ,חַ יָּבַ .על ְמנָת ִל ְפטוֹ ר
חַ יָּבְ .ק ַרע אֶ ת ְּכסו ִּתיְׁ ,שבוֹ ר אֶ ת ַּכדִּ י חַ יָּבַ .על ְמנָת ִל ְפטוֹ ר ּ ָפטוּר .עֲ ֵׂשה כֵ ן
יש ּ ְפלוֹ נִ יַ ,על ְמנַת ִל ְפטוֹ ר חַ יָּבֵּ ,בין ְּבגוּפוֹ ּ ֵבין ְּב ָממוֹ נוֹ :
ְל ִא ׁ
רע"ב ) -ז( על מנת לפטור חייב  -אם
שאלו חובל לנחבל על מנת לפטור אותי אתה

אומר סמא את עיני ,והשיבו הנחבל הן ,אף
על פי כן חייב ,שיש הן שהוא כלאו ,ובלשון
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תימה אמר לו הן ,שאין דרך בני אדם למחול
על צער גופן .אבל האומר לחבירו שבר את
כדי ,ושאלו המזיק על מנת לפטור אותי אתה
אומר .אף על פי שהשיבו ניזק לאו ,זה הלאו

גמרא

הוא כהן ,וכאילו אמר לו וכי לא אמרתי לך
על מנת לפטור ,ולפיכך פטור שכן דרך בני
אדם למחול על נזקי ממון:

– בבא קמא דף צב' ע"א

תנו רבנן כל אלו שאמרו דמי בושתו אבל צערו אפי' הביא כל אילי נביות
שבעולם אין נמחל לו עד שיבקש ממנו שנאמר השב אשת האיש כי נביא
הוא ויתפלל בעדך דאשת נביא בעי אהדורי אשת אחר לא בעי אהדורי
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן השב אשת האיש מכל מקום
ודקא אמרת הגוי גם צדיק תהרוג הלא הוא אמר לי אחותי היא והיא גם
היא אמרה אחי הוא נביא הוא וכבר לימד אכסנאי שבא לעיר על עסקי
אכילה ושתיה שואלין אותו או על עסקי אשתו שואלין אותו אשתך היא
אחותך היא מכאן לבן נח שנהרג שהיה לו ללמוד ולא למד :כי עצר עצר
ה' אמר ר' אלעזר שתי עצירות הללו למה אחת באיש שכבת זרע שתים
באשה שכבת זרע ולידה במתניתא תנא שתים באיש שכבת זרע וקטנים
שלשה באשה שכבת זרע וקטנים ולידה רבינא אמר שלש באיש שכבת זרע
וקטנים ופי טבעת ארבעה באשה שכבת זרע ולידה וקטנים ופי טבעת :בעד
כל רחם אמרי דבי רבי ינאי אפילו תרנגולת של בית אבימלך לא הטילה
ביצתה א"ל רבא לרבה בר מרי מנא הא מילתא דאמור רבנן כל המבקש
רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה א"ל דכתיב וה'
שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו אמר ליה את אמרת מהתם ואנא
אמינא מהכא ויתפלל אברהם אל האלהים וירפא אלהים את אבימלך ואת
אשתו ואמהותיו ]וגו'[ וכתיב וה' פקד את שרה כאשר אמר וגו' כאשר
אמר אברהם אל אבימלך:
רש"י על הגמרא
כל אלו שאמרו  -סלע מנה ומאתים וד'
מאות דמי בושת הן :אבל צער  -שדואג על
בושתו אינו נמחל לו :שהיה לו ללמוד  -דרך
ארץ ולא למד מדקאמר ליה רחמנא נביא
הוא דמשמע אין ממש בדבריך וראוי אתה

ליהרג :שכבת זרע  -שבמעי אשה לא יכולה
לפלוט :פי טבעת  -נקב הגדולים לפנות:
פקד  -מדלא כתיב ויפקוד את שרה וכתיב
פקד משמע פקד כבר תחילה לאבימלך:
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זוהר

– וישלח דף קעא' ע"ב

וְ הוּא ָעבַ ר ִל ְפנֵיהֶ ם וַ ִּי ְׁש ּ ַתח ּו אַ ְרצָ ה ׁ ֶשבַ ע ּ ְפ ָע ִמים ַעד ִּג ְׁש ּתוֹ ַעד אָ ִחיוַ .ר ִּבי
אֶ ְל ָעזָר ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,שמות לה( ִּכי לֹא ִת ְׁש ּ ַתחֲוֶ ה ְלאֵ ל אַ חֵ ר ִּכי יְ ָי קַ ּנָא ְׁשמוֹ  .וְ ִכי
ימ ָתא ְלקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא
ימא דְּ אֲבָ הָ ן דְּ ִא ְת ְּב ִריר חוּלָ קָ א ְׁשלֵ ָ
יַעֲ קֹב דְּ ִאיה ּו ְׁשלֵ ָ
וְ ִאיה ּו ִא ְת ְק ִריב ְלגַ ּ ֵביהּ י ִַּתיר) ,ס"א ואשתלים לעילא ולתתא( הֵ ְ
יה ְלהַ הוּא
יך סָ גִ יד לֵ ּ
ָר ׁ ָשע דְּ ֵע ָ ׂשו דְּ ִאיה ּו ְּב ִס ְט ָרא ְדאֵ ל אַ חֵ ר ,ו ַּמאן דְּ סָ גִ יד לֵ יהּ סָ גִ יד ְלאֵ ל אַ חֵ רִ .אי
שו ְּכאֵ ל אַ חֵ ר
ֵיה סָ גִ יד לֵ יהּ  ,לָ או הָ ִכי .דְּ הָ א ֵע ָ ׂ
ימא ְּבגִ ין דְּ אָ ְמר ּו ּ ַת ְעלָ א ְּב ִע ָדנ ּ
ֵת ָ
ּלהַ הוּא חוּלָ קָ א ְּכלַ ל) .פתח רבי אבא ואמר(
הֲ וָ ה ,וְ יַעֲ קֹב לא יִ ְסגוֹ ד ְלהַ הוּא ִס ְט ָרא ו ְ
ָ
אֲשר
יתך ׁ ָשלוֹ ם וְ כָ ל ׁ ֶ
אֲמ ְר ּ ֶתם כּ ֹה לֶ חָ י וְ אַ ּ ָתה ׁ ָשלוֹ ם וּבֵ ְ
אֶ לָ א ְּכ ִתיב) ,שמואל א כה( וַ ַ
יעיָא ,וְ כֵ יוָ ן
ְל ָך ׁ ָשלוֹ ם .וְ הָ א ִא ְּת ָמר דְּ אָ ִסיר )ד"א ל"ג ליה( ְלאַ ְקדו ֵּמי ְלה ּו ְׁשלָ ם ְל ַר ּ ִׁש ַ
לא הָ א או ְּקמוּהָ )שמות כג
יכי אַ ְׁש ַּכ ְחנָא דְּ ָדוִ ד אָ ַמר הַ אי ְק ָרא ְלנָבָ ל ,אֶ ָּ
דְּ אָ ִסיר הֵ ִ
ְ
יה
יה ְלחַ י .וְ חָ ִׁשיב נָבָ ל דְּ עֲ לֵ ּ
אֲמרְּ ,בגִ ין ְלקָ ְׁש ָרא לֵ ּ
ב( דִּ ְלקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא קָ ַ
אֲמר:
קָ ַ
יה
ֹאש הַ ּ ִמ ּ ָטה ,וְ ִכי ְלגַ ּ ֵבי ִד ְב ֵר ּ
ְּכגַ וְ ונָא ָדא )בראשית יב( וַ ִּי ְׁש ּ ַתח ּו יִ שְׂ ָראֵ ל ַעל ר ׁ
יה דִּ ְׁש ִכינְ ּ ָתא קָ א ָּכ ַרע וְ סָ גִ יד ,אוּף הָ כָ א ,וְ הוּא ָעבַ ר
ְסגִ יד .אֶ ָּלא ְלאַ ְת ֵר ּ
יה )כרע( ,וְ ָדא הוּא
ִל ְפנֵיהֶ םַ .מאי וְ הוּא ,דָּ א ְׁש ִכינְ ּ ָתא ִע ָּלאָ ה דְּ הֲוָ ה אָ זְ לָ א קַ ּ ֵמ ּ
יה דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
ידן ְלסָ גְ ָדא ְלגַ ּ ֵב ּ
נְ ִטיר ּו ִע ָּלאָ הֵ ּ .כיוָ ן דְּ חָ ָמא יַעֲ קֹב ,אָ ַמר ,הָ א ִע ָ
יה:
הוּא דְּ הֲוָ ה אָ זִ יל קַ ּ ֵמ ּ
שו .אֶ ָּלא
ָּכ ַרע וְ סָ גִ יד ְׁשבַ ע זִ ְמנִ ין ַעד ִּג ְׁש ּתוֹ ַעד אָ ִחיו ,וְ לָ א ְּכ ִתיב וַ ִּי ְׁש ּ ַתח ּו ְל ֵע ָ ׂ
ּ ֵכיוָ ן דְּ חָ ָמא דְּ הָ א קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יהְּ .בגִ ין דְּ לָ א
יהְּ ,כ ֵדין סָ גִ יד ְלקֳ ְבלֵ ּ
יך הוּא אָ זַל קַ ּ ֵמ ּ
יה ,וְ כ ָֹּלא ִאיה ּו ְּכ ְדקָ א יְ אוּת .ז ַָּכ ִאין ִאינוּן
ְל ֵמיהַ ב יְ קָ ר ְל ִמ ְסגַ ד ְלאָ ח ֳָרא ַּבר ִמ ִּנ ּ
אריהוֹ ן ִאיה ּו ,ו ְּבגִ ין דְּ לָ א
צַ דִּ יקַ יָיא דְּ כָ ל עוֹ בָ ֵדיהוֹ ן דְּ קָ א ָע ְב ֵדי ְּבגִ ין יְ קָ ָרא ְד ָמ ֵ
ימינָא וְ ִל ְ ׂש ָמאלָ א:
יִ ְסטוּן ִל ִ
הלכה – הרמב"ם

הלכות תלמוד תורה פרק ה'

)א( כשם שאדם מצווה בכבוד אביו ויראתו כך הוא חייב בכבוד רבו ויראתו יתר מאביו
שאביו מביאו לחיי העולם הזה ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם הבא ראה
אבידת אביו ואבידת רבו של רבו קודמת לשל אביו אביו ורבו נושאים במשא מניח את
של רבו ואחר כך של אביו אביו ורבו שבויים בשביה פודה את רבו ואחר כך פודה את
אביו ואם היה אביו תלמיד חכם פודה את אביו תחלה וכן אם היה אביו תלמיד חכם
אע"פ שאינו שקול כנגד רבו משיב אבידתו ואחר כך משיב אבידת רבו ואין לך כבוד
גדול מכבוד הרב ולא מורא ממורא הרב אמרו חכמים מורא רבך כמורא שמים לפיכך
אמרו כל החולק על רבו כחולק על השכינה שנאמר בהצותם על ה' וכל העושה
מריבה עם רבו כעושה מריבה עם השכינה שנאמר אשר רבו בני ישראל את ה' ויקדש
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בם וכל המתרעם על רבו כמתרעם על ה' שנאמר לא עלינו תלונותיכם כי על ה' וכל
המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר שכינה שנאמר וידבר העם באלהים ובמשה:
)ב( איזהו חולק על רבו זה שקובע לו מדרש ויושב ודורש ומלמד שלא ברשות רבו ורבו
קיים ואע"פ שרבו במדינה אחרת ואסור לאדם להורות בפני רבו לעולם וכל המורה
הלכה בפני רבו חייב מיתה:
)ג( היה בינו ובין רבו י"ב מיל ושאל לו אדם דבר הלכה מותר להשיב ולהפריש מן
האיסור אפילו בפני רבו מותר להורות כיצד כגון שראה אדם עושה דבר האסור מפני
שלא ידע באיסורו או מפני רשעו יש לו להפרישו ולומר לו דבר זה אסור ואפילו בפני
רבו ואע"פ שלא נתן לו רבו רשות שכל מקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב
במה דברים אמורים בדבר שנקרה מקרה אבל לקבוע עצמו להוראה ולישב ולהורות
לכל שואל אפילו הוא בסוף העולם ורבו בסוף העולם אסור לו להורות עד שימות רבו
אלא אם כן נטל רשות מרבו ולא כל מי שמת רבו מותר לו לישב ולהורות בתורה
אלא אם כן היה תלמיד שהגיע להוראה:

מוסר

מספר צידה לדרך דף ר''ו ע''ב

הַ ּמוֹ ָתרוֹ ת הוּא ִרבּ וּי עוֹ בֵ ר ְּגבוּל דֵּ י הַ ִס ּפוּק אֶ ל הַ ּתוֹ סֶ פֶ ת אֲ ׁ ֶשר אֵ ין צוֹ ֶר ְך ָּבהֶ ם ְלאָ ָדם ְּכמוֹ
אֲכילָ ה ו ְּׁש ִת ָּיה ו ַּמ ְלבּ ו ִּׁשים ו ִּביאוֹ ת וְ הוּא נֶעֱ נ ַׁש ָעלָ יו ְּכ ׁ ֶשהוּא ִמ ְׁש ּ ַתדֵּ ל ְל ַמלּ ֹאת ּ ַתאֲ וָ תוֹ
ִרבּ וּי ִ
ידי
וְ ה ּוא עוֹ בֵ ר ַעל ִמ ְצוַ ת יוֹ צְ רוֹ וְ ָדבַ ק ְ ּביִ צְ רוֹ הַ זּוֹ נֶה הַ ְמ ִביאוֹ ִל ְׁשאוֹ ל ּ ַת ְח ִּתית .הַ ִ ּקצוּר ִמ ֵ
ישוּת ִמן הָ עוֹ לָ ם ו ְּל ׁ ַש ּ ֵבר ּ ַתאֲ וָ תוֹ
שה ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם ִל ְפ ִר ׁ
ִס ּפוּק ִב ְדבָ ִרים ׁ ֶשזָ כַ ְר ִּתי ִאם הוּא עוֹ ֶׂ
שנ ּו ַעל ֶד ֶר ְך הָ ְרפוּאָ ה ְּכמוֹ הַ חוֹ לֶ ה ׁ ֶשחָ לָ ה ֵמרוֹ ב
ְל ִה ְתקָ ֵרב בוֹ אֶ ל הַ ּ ׁ ֵשם אָ ז טוֹ ב לוֹ ְּכ ׁ ֶשיַּעֲ ֶ ׂ
שה
הַ ּ ַמאֲכָ ל ׁ ֶש ִּי ְמנַע ִמ ּ ֶמנּ ּו הַ ּ ַמאֲ כָ ל ַעד ׁ ֶש ִּי ְּתכ ּו הַ מוֹ ָתרוֹ ת ׁ ֶש ּנַעֲ שׂ ּו ְ ּב ִס ַּבת רוֹ ב הַ ַמ ֲאכָ ל וְ כֵ ן יַעֲ ֶ ׂ
שה זֶה ְל ׁ ֵשם וְ ִל ְת ִהלָ ה
יכים ְל ׁ ַש ּ ֵבר ּ ַתאֲ וַ ת הַ יֵּצֶ ר .וְ ִאם יַעֲ ֶ ׂ
זֶה הַ ּ ְמנִ יעוֹ ת ֵמהַ דְּ בָ ִרים הַ צְ ִר ִ
ו ְּל ַר ּמוֹ ת בּ וֹ ְּבנֵי הָ עוֹ לָ ם הוּא ְמג ּונֶה וְ חוֹ ֵמס אֶ ת נ ְַפ ׁשוֹ וְ גוּפוֹ וְ הוּא דוֹ ֶמה ִל ְמכַ ּ ֶבה אֶ ת הָ אֵ ׁש
ְּב ֶתבֶ ן:
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