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חק לישראל – פרשת משפטים יום ב'
תורה -

שמות פרק כא'

יש
יש אֶ ת ִ ּב ּתוֹ ְלאָ ָמה לֹא ֵתצֵ א ְּכצֵ את הָ עֲ בָ ִדים) :ז( וְ ִכי יִ ְמכּ ֹר ִא ׁ
)ז( וְ ִכי יִ ְמכּ ֹר ִא ׁ
יה ְלאַ ְמה ּו לָ א ִת ּפוֹ ק ְכ ַמ ְפקָ נוּת
אֲרי יְ ז ּ ֵַבן ְּגבַ ר יָת ְּב ַר ּ ֵת ּ
תצֵ א ְּכצֵ את הָ עֲ בָ ִדים) :ז( וַ ֵ
אֶ ת ִ ּב ּתוֹ ְלאָ ָמה לֹא ֵ
ַע ְבדַּ ָ ּיא:

)ח( ִאם ָר ָעה ְּב ֵעינֵי אֲ ֹדנֶיהָ אֲ ׁ ֶשר
ְל ָמ ְכ ָר ּה ְ ּב ִבגְ דוֹ בָ ּה) :ח( ִאם ָר ָעה ְ ּב ֵעינֵי אֲ ֹדנֶיהָ אֲ ׁ ֶשר
לֹא

יִ ְמ ׁשֹל ְל ָמ ְכ ָר ּה ְ ּב ִבגְ דוֹ בָ ּה:

}לֹוֹ { יְ ָע ָד ּה וְ הֶ ְפדָּ ּה ְל ַעם נ ְָכ ִרי לֹא יִ ְמ ׁשֹל
לֹא }לֹוֹ { יְ ָע ָד ּה וְ הֶ ְפדָּ ּה ְל ַעם נ ְָכ ִרי לֹא

יה ְר ׁש ּו
יה וְ יִ ְפ ְר ִק ּנ ַּה ִלגְ בַ ר אָ חָ ָרן לֵ ית לֵ ּ
ישא ְּב ֵעינֵי ִרבּ וֹ נ ַּה דִּ יקַ יְ ַמ ּה לֵ ּ
)ח( ִאם ִּב ׁ ָ

יה ַּב ּה:
ְלז ַּבוֹ נ ַּה ְּב ִמ ְׁש ְלטֵ ּ

יע ֶד ּנָה ְּכ ִמ ְׁש ּ ַפט
שה ָּל ּה) :ט( וְ ִאם ִל ְבנוֹ יִ ָ
יע ֶד ּנָה ְּכ ִמ ְׁש ּ ַפט הַ ָּבנוֹ ת יַעֲ ֶ ׂ
)ט( וְ ִאם ִל ְבנוֹ יִ ָ
יה יְ קַ יְ ִמ ּנ ַּה ְּכ ִה ְלכַ ת ְּבנַת יִ שְׂ ָראֵ ל י ְַע ּ ֵבד לַ ּה:
שה ָּל ּה) :ט( וְ ִאם ִל ְב ֵר ּ
הַ ָּבנוֹ ת יַעֲ ֶׂ
ָתהּ לֹא יִ גְ ָרע) :י( ִאם אַ חֶ ֶרת יִ ַּקח לוֹ ְׁשאֵ ָר ּה
ענ ָ
)י( ִאם אַ חֶ ֶרת יִ ַּקח לוֹ ְׁשאֵ ָר ּה ְּכסו ָּת ּה וְ ֹ
ּ
יה זִ י ּונ ַּה ְּכסו ַּת ּה וְ עוֹ נְ ַת ּה לָ א יִ ְת ְמנָע:
ָת ּה לֹא יִ גְ ָרע) :י( ִאם אָ ח ֳַרנְ ּ ָתא יִ ּ ַסב לֵ ּ
ענ ָ
ְּכסו ָּת ּה וְ ֹ

רש"י
)ז( וכי ימכר איש את בתו לאמה -
)מכילתא .ערכין כט( בקטנה הכתוב מדבר
יכול אפי' הביאה סימנים אמרת ק"ו ומה
מכורה קודם לכן יוצאה בסימנין כמ"ש ויצאה
חנם אין כסף שאנו דורשים אותו לסימני
נערות שאינה מכורה אינו דין שלא תמכר :לא
תצא כצאת העבדים  -כיציאת עבדים
כנענים שיוצאים בשן ועין אבל זו לא תצא
בשן ועין אלא עובדת שש או עד היובל או
עד שתביא סימנין וכל הקודם קודם לחירותה
ונותן לה דמי עינה או דמי שינה או אינו אלא
לא תצא כצאת העבדים בשש וביובל ת"ל כי
ימכר לך אחיך העברי או העבריה מקיש
עבריה לעברי לכל יציאותיו מה עברי יוצא
בשש וביובל אף עבריה יוצאה בשש וביובל
ומהו לא תצא כצאת העבדים לא תצא בראשי
אברים כעבדים כנענים יכול העברי יוצא
בראשי אברים ת"ל העברי או העבריה מקיש
עברי לעבריה מה העבריה אינה יוצאה
בראשי אברים אף הוא אינו יוצא בראשי
אברים:
)ח( אם רעה בעיני אדניה ) -מכילתא( שלא
נשאה חן בעיניו לכונסה :אשר לא יעדה -
שהיה לו ליעדה ולהכניסה לו לאשה וכסף

קנייתה הוא כסף קידושיה וכאן רמז לך
הכתוב שמצוה ביעוד ורמז לך שאינה צריכה
קדושין אחרים :והפדה  -יתן לה מקום
להפדות ולצאת שאף הוא מסייע בפדיונה
ומה הוא מקום שנותן לה שמגרע מפדיונה
במספר השנים שעשתה אצלו כאלו היא
שכורה אצלו .כיצד הרי שקנאה במנה ועשתה
אצלו ב' שנים אומרים לו יודע היית שעתידה
לצאת לסוף שש שנה נמצא שקנית עבודת כל
שנה ושנה בששית המנה ועשתה אצלך ב'
שנים הרי שלישית המנה טול שני שלישיות
המנה ותצא מאצלך :לעם נכרי לא ימשל
למכרה  -שאינו רשאי למכרה לאחר לא
האדון ולא האב )קידושין יח( :בבגדו בה -
אם בא לבגוד בה שלא לקיים בה מצות ייעוד
וכן אביה מאחר שבגד בה ומכרה לזה:
)ט( ואם לבנו ייעדנה  -האדון מלמד שאף
בנו קם תחתיו ליעדה אם ירצה אביו ואינו
צריך לקידושין אחרים אלא אומר לה הרי את
מיועדת לי בכסף שקיבל אביך בדמיך:
כמשפט הבנות  -יז שאר כסות ועונה:
)י( אם אחרת יקח לו  -עליה )מכילתא(:
שארה כסותה וענתה לא יגרע  -מן האמה
שייעד לו כבר :שארה  -מזונות )כתובות מז(:
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חק לישראל – פרשת משפטים יום ב'
כסותה  -כמשמעו :ענתה  -תשמיש:

נביא

– ירמיה פרק לד' יד'-יז'

ֲשר יִ ּ ָמכֵ ר ְל ָך וַ עֲ בָ ְד ָך ׁ ֵש ׁש
יש אֶ ת אָ ִחיו הָ ִע ְב ִרי א ׁ ֶ
)יד( ִמ ּ ֵקץ ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים ְּת ׁ ַש ְ ּלח ּו ִא ׁ
ו אֶ ת אָ זְ נָם) :יד(
ׁ ָשנִ ים וְ ִׁש ַּל ְח ּתוֹ חָ ְפ ִׁשי ֵמ ִע ּ ָמ ְך וְ לֹא ׁ ָש ְמע ּו אֲבוֹ ֵתיכֶ ם אֵ לַ י וְ לֹא ִה ּט ּ
מסוף שבע שנין תשלחון גבר ית אחוהי בר ישראל דיזדבן לך ויפלחינך שית שנין ותפטריניה בר חורין
מעמך ולא קבילו אבהתכון למימרי ולא ארכינו ית אודנהון:

יש ְל ֵר ֵעה ּו
ָשר ְּב ֵעינַי ִל ְקרֹא ְדרוֹ ר ִא ׁ
)טו( וַ ּ ָת ׁ ֻשב ּו אַ ּ ֶתם הַ יּוֹ ם וַ ּ ַתעֲ שׂ ּו אֶ ת הַ יּ ׁ ָ
מי ָעלָ יו) :טו( ותבתון אתון יומא דין ועבדתון
וַ ִּת ְכ ְרת ּו בְ ִרית ְלפָ נַי ַּב ַּביִ ת אֲ ׁ ֶשר נִ ְק ָרא ְׁש ִ
ית דכשר קדמי למקרי חירו גבר לחבריה וגזרתון קים קדמי בביתא דאתקרי שמי עלוהי:

ֲשר
יש אֶ ת ִׁש ְפחָ תוֹ א ׁ ֶ
יש אֶ ת ַע ְבדּ וֹ וְ ִא ׁ
וַתחַ ְ ּלל ּו אֶ ת ְׁש ִמי וַ ּ ָת ִׁשב ּו ִא ׁ
)טז( וַ ּ ָת ׁ ֻשב ּו ְּ
שפָ חוֹ ת) :טז(
ִׁש ַּל ְח ּ ֶתם חָ ְפ ִׁשים ְלנ ְַפ ׁ ָשם וַ ִּת ְכ ְּב ׁש ּו אֹ ָתם ִל ְהיוֹ ת לָ כֶ ם לַ עֲ בָ ִדים וְ ִל ְׁ
ותבתון ואחלתון ית שמי ואתיבתון גבר ית עבדיה וגבר ית אמתיה די פטרתון בני חורין לנפשתהון
וכבישתון יתהון למהוי לכון לעבדין ולאמהן:

יש
יש ְלאָ ִחיו וְ ִא ׁ
)יז( לָ כֵ ן כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה אַ ּ ֶתם לֹא ְׁש ַמ ְע ּ ֶתם אֵ לַ י ִל ְקרֹא ְדרוֹ ר ִא ׁ
ְל ֵר ֵעה ּו ִהנְ נִ י ק ֵֹרא לָ כֶ ם דְּ רוֹ ר נְאֻ ם יְ הֹוָ ה אֶ ל הַ חֶ ֶרב אֶ ל הַ דֶּ בֶ ר וְ אֶ ל הָ ָר ָעב
וְ נ ַָת ִּתי אֶ ְתכֶ ם ְל ַזו ֲָעה } ְלזַעֲ וָ ה{ ְלכֹל ַמ ְ
מ ְלכוֹ ת הָ אָ ֶרץ) :יז( בכן כדנן אמר יי אתון לא קבלתון
למימרי למקרי חירו גבר לאחוהי וגבר לחבריה הא אנא מכלי לכון חירו אמר יי מן חרבא ומן מותא ומן
כפנא ואתן יתכון לזיע לכל מלכות ארעא:

רש"י
)יז( הנני קורא לכם דרור  -מאתי שאינו
אדון לכם להציל ותהיו הפקר אל החרב ואל

כתובים

הרעב:

 -משלי פרק טז' ט'-יב'

)ט( לֵ ב אָ ָדם יְ חַ ּ ׁ ֵשב דַּ ְרכּ וֹ וַ יהֹוָ ה י ִָכין צַ עֲ דוֹ :

)ט( לביה דבר נשא מחשב ארחתיה ואלהא מתקן

הלכתיה:

)י( קֶ סֶ ם ַעל ִ ׂש ְפ ֵתי ֶמלֶ ְך ְּב ִמ ְׁש ּ ָפט לֹא יִ ְמ ַעל ּ ִפיו:

)י( קסמא על שפותיה דמלכא ובדינא לא

נדגול פומיה:

שה ּו ָּכל אַ ְבנֵי ִכיס:
ּ ֶפלֶ ס ּומֹאזְ נֵי ִמ ְׁש ּ ָפט לַ יהֹוָ ה ַמעֲ ֵ ׂ

)יא( רגיא ומסחא דתריצותא מן

ּתוֹ עֲ בַ ת ְמלָ ִכים עֲ שׂ וֹ ת ֶר ׁ ַשע ִּכי ִבצְ ָדקָ ה יִ כּ וֹ ן ִּכ ּ ֵסא:

)יב( מרחקתיה דמלכין דעבדין

) יא (
קדם אלהא ועובדוי כולהון מתקלי דקושטא:
) יב(
רשעא מטול דבצדקותא תקין כורסיא:
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רש"י
)ט( לב אדם יחשב דרכו  -ללכת דרך ישר.
וה' יכין צעדו  -כמו ששנינו )שבת קד( ,הבא
לטהר מסייעין לו:
)י( קסם על שפתי מלך  -על שפתי חכם
היושב בדין:

משנה

)יא( פלס ומאזני משפט וגו'  -לשלם לאדם
כפעלו ,משפט יישטיצ"ה בלע"ז פרעון עונות
האדם בפלס ומאזנים .מעשהו כל אבני כיס
 כאשר יש באבני כיס משקלות גדולו'וקטנו' הכל לפי פעלו של אדם:

 -שבת פרק יח'

)א( ְמפַ ִּנין אֲ ִפלּ ּו אַ ְר ַּבע וְ חָ ֵמ ׁש קֻ ּפוֹ ת ׁ ֶשל ּ ֶתבֶ ן וְ ׁ ֶשל ְּתבוּאָ ה ִמ ּ ְפנֵי הָ אוֹ ְר ִחים
ו ִּמ ּ ְפנֵי בִ ּטוּל ּ ֵבית הַ ּ ִמ ְד ָר ׁש ,אֲבָ ל לֹא אֶ ת הָ אוֹ צָ רְ .מפַ ִּנין ְּתרו ָּמה ְטהוֹ ָרה,
שר ׁ ֵשנִ י וְ הֶ ְקדֵּ ׁש ׁ ֶש ִּנ ְפדּ ּו,
אשוֹ ן ׁ ֶש ִּנ ְּטלָ ה ְתרו ָּמתוֹ  ,ו ַּמעֲ ֵ ׂ
שר ִר ׁ
ו ְּד ַמאי ,ו ַּמעֲ ֵ ׂ
וְ הַ ּ ֻת ְרמוֹ ס הַ יָּבֵ ׁשִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהוּא ַמאֲ כָ ל לָ עֲ נִ ִּיים .אֲבָ ל לֹא אֶ ת הַ ּ ֶטבֶ ל ,וְ לֹא
שר ׁ ֵשנִ י וְ הֶ ְקדֵּ ׁש ׁ ֶשלּ ֹא
אשוֹ ן ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְּטלָ ה ְתרו ָּמתוֹ  ,וְ לֹא אֶ ת ַמעֲ ֵ ׂ
שר ִר ׁ
ַמעֲ ֵ ׂ
נִ פְ דּ ּו ,וְ לֹא אֶ ת הַ לּ וּף ,וְ לֹא אֶ ת הַ חַ ְרדָּ לַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ֶּבן ַּג ְמ ִליאֵ ל ַמ ִּתיר
ַּבלּ וּףִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהוּא ַמאֲ כַ ל עוֹ ְר ִבין:
רע"ב ) -א( מפנין  -אם צריך למקומן
להושיב שם אורחין להסב בסעודה או
תלמידים לשמוע הדרשה .ודוקא לדבר
מצוה שרי ולא חיישינן לטרחא בשבת:
ארבע וחמש  -לאו דוקא דאי בעי אפילו
טובא נמי :אבל לא את האוצר  -כלומר
ובלבד שלא יגמור את האוצר כולו עד
שיגיע לקרקעיתו ,דלמא אתי לאשוויי
גומות :מפנין תרומה טהורה  -ואפילו
ישראל דלא חזיא ליה יוכל לטלטלה
ולפנותה כיון דחזיא לכהן :ודמאי  -דחזי
לעניים כדתנן )דמאי פ"ג( מאכילין את
העניים דמאי ,ואי בעי הוה מפקיר
לנכסיה והוי עני וחזיא ליה השתא נמי
חזי ליה :ומעשר ראשון שניטלה תרומתו
 שניטלה ממנו תרומת מעשר ולאניטלה ממנו תרומה גדולה ,כגון שהקדים
בן לוי ולקח המעשר בשיבלין דעדיין לא
חלה עליה חובת תרומה ,שאין הדגן חייב
בתרומה גדולה עד שיתמרח בכרי ,וזה
שהקדים ולקח המעשר בשבלין אינו

מפריש אלא תרומת מעשר בלבד ומותר
באכילה אע"פ שלא הפרישו ממנו תרומה
גדולה :ומעשר שני והקדש שנפדו -
שפדו אותן הבעלים ונתנו את הקרן ולא
נתנו את החומש ,ושמעינן מהכא שהם
פדויין והחומש הוי מלוה גבי בעלים:
אבל לא את הטבל  -ואפילו טבל דרבנן
כגון הזרוע בעציץ שאינו נקוב :ולא את
מעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו  -אם
הקדים בן לוי ולקח המעשר אחר
שנתמרחה התבואה בכרי קודם שהפרישו
ממנו תרומה גדולה ,והפריש ממנו
תרומת מעשר ולא הפריש תרומה גדולה,
זהו מעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו
האמור כאן .שכיון שנתמרחה בכרי
ונתחייבה בתרומה כשלוקח המעשר
ראשון ,אף על פי שמפריש ממנו תרומת
מעשר ,כל זמן שלא הפריש ממנו תרומה
גדולה טבל הוי ואסור לטלטלו בשבת:
ולא את מעשר שני והקדש שלא נפדו -
כגון שנפדו אבל לא נפדו כהלכה ,כגון
שפדה מעשר שני על גרוטאות של כסף,
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ואין מעשר שני נפדה אלא במעות שיש
עליהם צורה ,דכתיב )דברים יד( וצרת
הכסף בידך .והקדש אינו נפדה בקרקע,
דכתיב )ויקרא כז( ונתן את הערכך ביום
ההוא ,דבר הניתן מיד ליד :לוף  -מין

קטנית שאינו ראוי חי אפילו לבהמה.
ורמב"ם פירש מין ממיני הבצלים:
לעורבין  -כגון עשירים שמגדלים
עורבים לגדולה .ואין הלכה כרבן שמעון
בן גמליאל:

)ב( ח ֲִבילֵ י קַ ׁש וַ ח ֲִבילֵ י ֵעצִ ים וַ ח ֲִבילֵ י זְ ָר ִדיםִ ,אם ִה ְת ִקינָן ְל ַמאֲ כַ ל ְּבהֵ ָמה,
ְמ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן ,וְ ִאם לָ או ,אֵ ין ְמ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן .כּ וֹ ִפין אֶ ת הַ ּ ַסל ִל ְפנֵי
הָ אֶ ְפרוֹ ִחיםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשיַּעֲ ל ּו וְ י ֵֵרד ּוַ ּ .ת ְרנְ גֹלֶ ת ׁ ֶש ָּב ְרחָ ה ,דּ וֹ ִחין אוֹ ָת ּה ַעד ׁ ֶש ִּת ָּכנֵס.
ְמ ַדדִּ ין עֲ גָ ִלין ו ְּסי ִָחין ִּב ְר ׁשוּת הָ ַר ִּביםִ .א ּ ׁ ָשה ְמ ַדדָּ ה אֶ ת ְּבנ ָּה .אָ ַמר ַר ִּבי
ימ ַתיִּ .בזְ ַמן ׁ ֶשהוּא נוֹ טֵ ל אַ חַ ת ו ַּמ ִּניחַ אַ חַ ת ,אֲבָ ל ִאם הָ יָה גוֹ ֵרר,
יְ הו ָּדה ,אֵ ָ
אָ סוּר:
רע"ב ) -ב( חבילי  -אגודות :זרדים -
ענפי האילן לחים שמזרדין אותם למאכל
בהמות :כופין את הסל לפני האפרוחים
 ומבטל כלי מהיכנו לא הוי ,שאיןהאפרוחים עומדים עליו .והאומר אין
כלי ניטל אלא לצורך דבר הניטל מוקי
למתניתין בצריך למקומו של כלי :שברחה
 מן הבית :דוחין אותה  -בידים :עדשתכנס  -ודוקא דוחין ,אבל לא מדדין,
לפי שהתרנגולת מגבהת עצמה מן הארץ
ונמצא שהוא מטלטלה .אבל אווזין ושאר

עופות מדדין :מדדין עגלים  -אוחז
בצוארו ובצדדיו וגוררו ומסיעו ומנענע
לו רגליו :והאשה מדדה את בנה -
אוחזתו בזרועיו מאחוריו והוא מניע
רגליו והולך :שנוטל אחת ומניח אחת -
כשהתינוק מניע את רגליו מניח אחת
ומגביה אחת :אבל גורר אסור -
שנושאתו .וכל מקום שאמר ר' יהודה
אימתי במשנה לא בא לחלוק אלא לפרש
דברי חכמים ,הלכך הלכתא כוותיה:

)ג( אֵ ין ְמי ְ ַּל ִדין אֶ ת הַ ְּבהֵ ָמה ְּביוֹ ם טוֹ ב ,אֲ בָ ל ְמסַ עֲ ִדין .ו ְּמי ְ ַּל ִדין אֶ ת הָ ִא ּ ׁ ָשה
ַּב ּ ׁ ַש ָּבת ,וְ קוֹ ִרין לָ ּה חֲכָ ָמה ִמ ּ ָמקוֹ ם ְל ָמקוֹ ם ,ו ְּמחַ ְ ּל ִלין ָעלֶ יהָ אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת,
וְ קוֹ ְׁש ִרין אֶ ת הַ ּ ַטבּ וּרַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,אַ ף חוֹ ְת ִכין .וְ כָ ל צָ ְרכֵ י ִמילָ ה עוֹ ִ ׂשין
ַּב ּ ׁ ַש ָּבת:
רע"ב ) -ג( אין מילדין  -אין מושכין
הולד מן הרחם ביום טוב דאיכא טרחא
יתירא :אבל מסעדין  -אוחז את הולד
שלא יפול לארץ :חכמה  -מילדת
בקיאה :ממקום למקום  -ואין חוששין
לאיסור תחומין :ומחללין עליה את
השבת  -משעה שהיא יושבת על המשבר
ומתחיל הדם להיות שותת עד כל שלשה
ימים אחר שילדה ,בין אמרה צריכה אני
בין לא אמרה צריכה אני ,מחללין.
משלשה ועד שבעה ,אמרה צריכה אני,
מחללין; לא אמרה צריכה אני ,אין
מחללין .משבעה ועד שלשים ,אפילו

אמרה צריכה אני אין מחללין ,אבל
עושים צרכיה על ידי נכרי ,מפני שהיא
כחולה שאין בו סכנה ודבר שאין בו
סכנה עושין צרכיו על ידי נכרי :וקושרים
הטבור  -של ולד שהוא ארוך ,ואם לא
יקשרוהו ויכרכוהו יצאו מעיו ,אבל אין
כורתין אותו בשבת לדברי תנא קמא :רבי
יוסי אומר אף חותכין  -והלכה כרבי
יוסי שחותכין אותו ומנקין אותו ונותנין
עליו אבק הדס וכיוצא בו :וכל צרכי
מילה עושין בשבת  -ולקמן באידך
פרקא מפרש לצרכי מילה מאי ניהו:
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גמרא

 -שבת דף קכז' ע"א ו-ע"ב

מפני האורחין וכו' :אמר רבי יוחנן גדולה הכנסת אורחין כהשכמת בית
המדרש דקתני מפני האורחין ומפני בטול בית המדרש ורב דימי מנהרדעא
אמר יותר מהשכמת בית המדרש דקתני מפני האורחין והדר ומפני בטול
בית המדרש אמר רב יהודה אמר רב גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני
שכינה דכתיב ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר וגו' אמר
רבי אלעזר בא וראה שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם מדת
בשר ודם אין קטן יכול לומר לגדול המתן עד שאבא אצלך ואילו בהקדוש
ברוך הוא כתיב ויאמר )ה'( ]אדני[ אם נא מצאתי וגו' אמר רב יהודה בר
שילא אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן ששה דברים אדם אוכל פירותיהן
בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ואלו הן הכנסת אורחין וביקור
חולים ועיון תפלה והשכמת בית המדרש והמגדל בניו לתלמוד תורה והדן
את חברו לכף זכות .איני והא אנן תנן אלו דברים שאדם עושה אותם
ואוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ואלו הן כיבוד
אב ואם וגמילות חסדים והבאת שלום שבין אדם לחברו ותלמוד תורה
כנגד כולם הני אין מידי אחרינא לא הני נמי )בגמילות חסדים שייכי לישנא
אחרינא הני( בהני שייכי .תנו רבנן הדן חבירו לכף זכות דנין אותו לזכות.
תנו רבנן מעשה בחסיד אחד שפדה ריבה אחת בת ישראל ולמלון השכיבה
תחת מרגלותיו למחר ירד וטבל ושנה לתלמידיו ואמר )להן( ]להם[ בשעה
שהשכבתיה תחת מרגלותי במה חשדתוני אמרנו שמא יש בנו תלמיד
שאינו בדוק לרבי בשעה שירדתי וטבלתי במה חשדתוני אמרנו שמא מפני
טורח הדרך אירע קרי לרבי אמר להם העבודה כך היה ואתם כשם
שדנתוני לכף זכות המקום ידין אתכם לכף זכות:
רש"י על הגמרא
מהשכמת בית המדרש  -דתנא דידן אקדמה
ברישא :אל נא תעבור  -והניחו והלך לקבל
האורחים :ועיון תפלה  -לכוין בתפלתו :הכי
גרסינן הני נמי בהני שייכי  -הכנסת
אורחים וביקור חולים היינו גמילות חסדים,
ועיון תפלה היינו בכלל גמילות חסדים,
דכתיב )משלי יא( גומל נפשו איש חסד,
השכמת בית המדרש וגידול בנים לתלמוד
תורה היינו תלמוד תורה ,דן את חבירו לכף
זכות בכלל הבאת שלום ,דמתוך שהוא

מכריעו לזכות ,ואמר לא חטא לי בזאת,
אנוס היה ,או לטובה נתכוון יש שלום ביניהן,
ור' יוחנן לפרש לך אתא ,דבכלל שלשה
דמתניתין איתנהו להנך ששה ,ואיכא נמי
לכבוד אב ואם ,ור' יוחנן לא פליג עליה:
בפחי נפש  -בדאבון נפש :מוחכרת  -שנותנה
לחברו בכך וכך כורין לשנה :כל היכא
דאמרינן מעשה בחסיד אחד  -או ר' יהודה
בן בבא ,או ר' יהודה בר' אלעאי :ריבה -
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נערה :שאינו בדוק לרבי  -שאינו מכיר

זוהר

במדותיו ,לסמוך עליו ולהניחה אצלנו:

– משפטים דף קכב' ע"ב

ש ָראֵ ל ,דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא לָ א ְק ָרא לוֹ ן ְּכק ֶֹד ׁש,
אָ ַמר ַר ִּבי אַ ָּבא ,ז ַָּכ ִאין ִאינּ וּן יִ ְ ׂ
ְ
אֶ ָּלא ק ֶֹד ׁש ַמ ּ ָמ ׁש ,דִּ ְכ ִּתיב ק ֶֹד ׁש יִ שְׂ ָראֵ ל לַ יְ ָי ,ו ְּּבגִ ין ָּכך ָּכל אֹ ְכלָ יו י ְֶא ׁ ָשמ ּו וְ גוֹ ':
ּ ָתאנָא ,אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ ִסיַ ,מאי קָ א חָ ָמא קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּאְ ,למֵ יהַ ב דִּ ינִ ין
ירן .אֶ ָּלא הָ ִכי ּ ָתנֵינָןִ ,מ ִּס ְט ָרא )פ"ד ע"א( דִּ גְ בו ָּרה,
אֲמ ָ
שר ִ
ש ָראֵ לָּ ,ב ַתר עֶ ֶ ׂ
ְליִ ְ ׂ
ְ
יתן ְׁשלָ ָמא ּ ֵבינַיְ יה ּוְּ ,בגִ ין
ש ָראֵ לְּ .בגִ ינֵי ַּכךָּ ,ב ָעא ְל ֵמ ַ
יתא ְליִ ְ ׂ
יהיבַ ת אוֹ ַריְ ָ
ִא ְתיְ ִ
ירא ִמ ָּכל ִס ְטרוֹ י .דְּ אָ ַמר ַר ִּבי אַ ָּבא אָ ַמר ַר ִּבי יִ צְ חָ ק ,לֵ ית
יתא ְּתהֵ א נְ ִט ָ
דְּ אוֹ ַריְ ָ
ימא .ו ְּּבגִ ין ָּכךְ
ימא ,אֶ ָּלא ַעל דִּ ינָא ,דְּ ִא ְל ָמלֵ א דִּ ינָא ,לָ א ִמ ְתקַ ְּי ָ
ָע ְל ָמא ִמ ְתקַ ְּי ָ
ָע ְל ָמא ְּב ִדינָא ִא ְת ְּב ֵרי ,וְ ִא ְתקַ יַּים:
ּ ָתאנָאִ ,ר ִּבי אַ ָּבאְּ ,כ ִתיב )ירמיה כא( דִּ ינ ּו לַ בּ ֹקֶ ר ִמ ְׁש ּ ָפט .וְ ִכי לַ בּ ֹקֶ ר ,וְ לָ או ְּבכָ ל
ֵיכלוּן דַּ יָּינִ ין ,וְ לָ א יִ ְׁש ּתוּן ,דְּ כָ ל ַמאן דְּ ָד ִאין דִּ ינָא
יוֹ ָמא .אֶ ָּלא לַ בּ ֹקֶ רַ ,עד לָ א י ְ
אכל ּו ַעל
ָּב ַתר דְּ אָ כַ ל וְ ׁ ָש ָתה ,לָ או דִּ ינָא דִּ ְק ׁשוֹ ט הוּא ,דִּ ְכ ִּתיב) ,ויקרא יט( לא תֹ ְ
ֵיכלוּן ַעד דְּ ַדיְ ינֵי דִּ ינָא ,דְּ כָ ל ַמאן
הַ דָּ םַ .מאי ַעל הַ דָּ ם .אַ זְ הָ ָרה ְל ַדיָּינֵי ,דְּ לָ א י ְ
יה
דְּ ָד ִאין דִּ ינָא ָּב ַתר דְּ אָ ִכיל וְ ָש ֵתיְּ ,כ ִאלּ ּו ִחיֵּיב דָּ ָמא דְּ חַ ְב ֵרי ּה ְלאַ ח ֲָרא ,דְּ הָ א דָּ ֵמ ּ
ַמ ּ ָמ ׁש י ִָהיב ְלאַ ח ֲָרא .הַ אי ְּב ָממוֹ נָאָּ ,כל ׁ ֶש ּ ֵכן ְּב ִדינִ י נְ פָ ׁשוֹ ת ,דְּ בָ ע ּו דַּ יָּינֵי
ידן דִּ ינָא אֶ ָּלא ק ֶֹדם דְּ אַ ְכל ּו וְ ׁ ָשת ּו ,וְ ַעל דָּ א ְּכ ִתיב דִּ ינ ּו
ְל ִא ְס ּ ַת ּ ְמ ָרא ,דְּ לָ א ְל ֵמ ָ
שה חֶ סֶ ד ו ִּמ ְׁש ּ ָפט וּצְ ָדקָ ה ָּבאָ ֶרץ ִּכי
לַ בּ ֹקֶ ר ִמ ְׁש ּ ָפט ו ְּכ ִתיב) ,ירמיה יט( אֲנִ י יְ ָי עוֹ ֶ ׂ
ְבאֵ ֶּלה חָ פַ צְ ִּתי נְ אֻ ם יְ ָי:

הלכה – הרמב"ם הלכות קריאת שמע פרק ב'
)א( הקורא את שמע ולא כיון לבו בפסוק ראשון שהוא שמע ישראל לא יצא ידי חובתו
והשאר אם לא כיון לבו יצא אפי' היה קורא בתורה כדרכו או מגיה את הפרשיות
האלו בעונת קריאה יצא והוא שכיון לבו בפסוק ראשון:
)ב( כל אדם קורין כדרכן בין עומדין בין מהלכין בין שוכבין בין רוכבין על גבי בהמה
ואסור לקרות קריאת שמע והוא מוטל ופניו טוחות בקרקע או מושלך על גבו ופניו
למעלה אבל קורא הוא והוא שוכב על צדו ואם היה בעל בשר הרבה ואינו יכול
להתהפך על צדו או שהיה חולה נוטה מעט לצדו וקורא] .השגת הראב"ד  -ואסור
לקרות קריאת שמע עד וקורא כתב הראב"ד ז"ל א"א יותר טוב אם ישכב וצריך לעשות
כן אם יוכל עכ"ל[:
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חק לישראל – פרשת משפטים יום ב'
)ג( מי שהיה מהלך על רגליו עומד בפסוק ראשון והשאר קורא והוא מהלך היה ישן
מצערין אותו ומעירין אותו עד שיקרא פסוק ראשון ומכאן ואילך אם אנסתו שינה אין
מצערין אותו:

מוסר -

מלוקט מספרי מוסר

יִ ָּזהֵ ר הָ אָ ָדם ִמ ִ ּל ְהיוֹ ת ָעצֵ ב וְ ֶנ ֱאנַח ִּכי הָ ַעצְ בוּת וְ הָ ֲאנָחָ ה גּ וֹ ְר ִמין ְל ִה ּ ָט ֵמא ִּכי ִהיא ִמדַּ ת
ּ ְפלוֹ נִ ית ִּכ ְׁש ָמ ּה ו ִּב ְהיוֹ תוֹ ּתוֹ פֵ ס או ְּמנו ָּת ּה נוֹ ֵתן לָ ּה יַ ד לַ עֲ שׂ וֹ ת בּ וֹ ּ ַתאֲ וָ ָת ּה ִּכיוַ ן דְּ הוּא
ִמ ִּס ְט ָרא דִּ ילָ ּה .ו ִּמ ְ ּלבַ ד ׁ ֶש ּ ִמדַּ ת ַעצְ בוּת ָר ָעה ְמאֹ ד ִּכי גוֹ ֶר ֶמת ִ ּביטוּל ּתוֹ ָרה ו ְּת ִפ ָּלה ו ְּל ַע ְר ּ ֵבב
הַ ּמוֹ חַ ו ַּמ ְר ּ ֶבה הַ ַעצְ לוּת ִמ ְ ּלקַ יֵּים הַ ּ ִמצְ וֹ ת וְ ַת ְלמוּד ּתוֹ ָרה .ו ִּמזֶּה נִ ְמ ׁ ַש ְך ַמחֲלוֹ קֶ ת ְּבבֵ יתוֹ ַעל
לֹא דָּ בָ ר וְ יִ ְהיֶה ָ ׂשנְ אוּי ו ְּמתו ָּעב .עוֹ ד ָּב ּה ׁ ֶשגוֹ ֵרם ְל ַס ּ ֵלק הַ ּ ְׁש ִכינָה ֵמ ָעלָ יו ו ִּמ ִּק ְרבּ וֹ ִּכי
הַ ּ ְׁש ִכינָה נִ ְק ֵראת שִׂ ְמחָ ה וְ אָ ָדם זֶה הַ ּ ַמ''ר ַר''ב ֲאנָחָ ה .וְ לֹא ַדי זֶה אֶ ָּלא ׁ ֶשהוּא ִמ ְתדַּ ּ ֵבק ִעם
יע ז ֶַרע
ימן לַ דָּ בָ ר ֶעצֶ ''ב ַמזְ ִר ַ
הַ ּ ְפלוֹ נִ ית ׁ ֶשזֶּה ּו ִמדָּ ָתה .וְ ִהיא ִמ ַט ּ ְמאָ ה אוֹ תוֹ ִּכי הוּא חֶ ְלקָ ה וְ ִס ָ
ָ
לָ כֵ ן אַ ּ ָתה בֶ ן אָ ָדם ׁ ֶשאָ ַמ ְר ּ ָת ְ ּב ִפ ָ
יך ו ִּב ְלבָ ְב ָך לַ עֲ שׂ וֹ ת ִּתקוּן הַ יְ סוֹ ד הַ עֲ בֵ ר ָר ָעה מֵ ָעלֶ יך וְ ִת ְהיֶה
ש ֵמחַ שִׂ ְמחָ ה ׁ ֶשל ִמצְ וָ ה ִּת ְד ַּבק ַּב ְׁש ִכינָה הַ ִּנ ְק ֵראת ִׁש ְמחָ ה
ש ֵמחַ ּ ָת ִמיד אוּלַ י ִּתזְ ּ ֶכה ׁ ֶש ִ ּב ְהיוֹ ְת ָך ָ ׂ
ָׂ
ידי חֵ ְטא וְ יָ ַד ְע ּ ָת ִּכי ׁ ָשלוֹ ם אָ הֳ לֶ ךָ:
וְ ִאי אַ ּ ָתה בָ א ִל ֵ

ð"òì

,äçîù úá äëìî äðæåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî äðæåñ ïá ãåã äùî ,äøù ïá íééç áàæ
ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã
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