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חק לישראל – פרשת משפטים יום ד'
תורה -

שמות פרק כא'

יש ו ְּמכָ רוֹ וְ נִ ְמצָ א ְביָדוֹ
יש ו ְּמכָ רוֹ וְ נִ ְמצָ א ְביָדוֹ מוֹ ת יו ָּמת) :טז( וְ ֹגנֵב ִא ׁ
)טז( וְ גֹ נֵב ִא ׁ
יה ִא ְת ְק ָטלָ א יִ ְת ְקטֵ ל:
יד ּ
ֵיה וְ יִ ְׁש ְּתכַ ח ִּב ֵ
ּמת) :טז( וְ ִדיגְ נוּב נ ְַפ ׁ ָשא ִמן ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וִ יז ְַּבנִ ּנ ּ
מוֹ ת יו ָ
ּמת) :יז( וְ ִדילוּט אֲ בו ִּהי
)יז( ו ְּמקַ ּ ֵלל אָ ִביו וְ ִא ּמוֹ מוֹ ת יו ָּמת) :יז( ו ְּמקַ ּ ֵלל אָ ִביו וְ ִא ּמוֹ מוֹ ת יו ָ
יה ִא ְת ְק ָטלָ א יִ ְת ְקטֵ ל:
וְ ִא ּ ֵמ ּ

יש אֶ ת ֵר ֵעה ּו ְּבאֶ בֶ ן אוֹ ְבאֶ גְ רֹף וְ לֹא יָמוּת וְ נָפַ ל
)יח( וְ ִכי יְ ִריבֻ ן אֲ נ ִָׁשים וְ ִה ָּכה ִא ׁ
יש אֶ ת ֵר ֵעה ּו ְ ּבאֶ בֶ ן אוֹ ְבאֶ גְ רֹף וְ לֹא יָמוּת וְ נָפַ ל
ְל ִמ ְׁש ּ ָכב) :יח( וְ ִכי יְ ִריבֻ ן ֲאנ ִָׁשים וְ ִה ָּכה ִא ׁ
ְל ִמ ְׁש ָּכב:

יה ְּבאַ ְבנָא אוֹ ְבכו ְּר ֵמיזָא וְ לָ א יְ מוּת וְ יִ ּ ֵפל ְלבו ְּטלָ ן:
אֲרי יִ נְ צוּן ּג ְֻב ִרין וְ יִ ְמחֵ י ְּגבַ ר יָת חַ ְב ֵר ּ
)יח( וַ ֵ

)יט( ִאם יָק ּום וְ ִה ְתהַ ֵּל ְך ַּבחוּץ ַעל ִמ ְׁש ַענְ ּתוֹ וְ נִ ָּקה הַ ּ ַמ ּ ֶכה ַרק ִׁש ְב ּתוֹ יִ ּ ֵתן וְ ַר ּפֹא
יְ ַר ּ ֵפא) :יט( ִאם יָקוּם וְ ִה ְתהַ ּ ֵל ְך ַּבחוּץ ַעל ִמ ְׁש ַענְ ּתוֹ וְ נִ ָּקה הַ ּ ַמ ּ ֶכה ַרק ִׁש ְב ּתוֹ יִ ּ ֵתן וְ ַר ּפֹא יְ ַר ּ ֵפא:
)יט( ִאם יְ קוּם וִ יהַ ִ ּל ְ
ֵיה יִ ּ ֵתן וְ אֲ גַ ר אָ ְסיָא יְ ׁ ַש ּ ֵלם:
יך ְּבבָ ָרא ַעל בּ ו ְּרי ֵּה וִ יהֵ י ז ַָּכאָ א ָמחַ ּיָא ְלחוֹ ד בּ ו ְּטלָ נ ּ

)כ(

אֲמתוֹ ַּב ּ ׁ ֵשבֶ ט ו ֵּמת ּ ַתחַ ת יָדוֹ ָנקֹם יִ ּנָקֵ ם:
יש אֶ ת ַע ְבדּ וֹ אוֹ אֶ ת ָ
וְ ִכי י ּ ֶַכה ִא ׁ

אֲמתוֹ ַּב ּ ׁ ֵשבֶ ט ּומֵ ת ּ ַתחַ ת יָדוֹ ָנקֹם יִ ּנָקֵ ם:
יש אֶ ת ַע ְבדּ וֹ אוֹ אֶ ת ָ
וְ ִכי י ּ ֶַכה ִא ׁ

)כ(

אֲרי יִ ְמחֵ י גְ בַ ר יָת
)כ( וַ ֵ

יה ִא ְתדָּ נָא יִ ְּת ָדן:
יה ְּב ׁ ָש ְל ָטן וִ ימוּת ְּתחוֹ ת יְ ֵד ּ
יה אוֹ יָת אַ ְמ ֵת ּ
ַע ְבדֵּ ּ

)כא( אַ ְך ִאם יוֹ ם אוֹ יוֹ ַמיִ ם יַעֲ מֹד לֹא י ַֻּקם ִּכי כַ ְס ּפוֹ הוּא) :כא( אַ ְך ִאם יוֹ ם אוֹ יוֹ ַמיִ ם
יה הוּא:
יַעֲ מֹד לֹא י ַֻּקם ִּכי כַ ְס ּפוֹ הוּא) :כא( ְּב ַרם ִאם יוֹ ָמא אוֹ ְת ֵרין יוֹ ִמין יִ ְתקַ ּיָם לָ א יִ ְּת ָדן אֲ ֵרי כַ ְס ּ ֵפ ּ

רש"י
)טז( וגנב איש ומכרו ) -מכילתא( למה נאמר
לפי שנאמר )דברים כד( כי ימצא איש גונב
נפש מאחיו אין לי אלא איש שגנב נפש אשה
או טומטום או אנדרוגינוס שגנבו מנין ת"ל
וגונב איש ומכרו .ולפי שנא' כאן וגונב איש
אין לי אלא גונב איש גונב אשה מנין ת"ל
)שם( וגונב נפש לכך הוצרכו שניהם מה שחסר
זה גלה זה :ונמצא בידו  -שראוהו עדים
שגנבו ומכרו ונמצא בידו כבר קודם מכירה
)סנהדרין פה( :מות יומת  -בחנק כל מיתה
האמורה בתורה סתם חנק היא והפסיק
הענין וכתב וגונב איש בין מכה אביו ואמו
למקלל אביו ואמו .ונ"ל היינו פלוגתא דמ"ס
מקשינן הכאה לקללה ומ"ס לא מקשינן
)סנהדרין שם(:
)יז( ומקלל אביו ואמו  -למה נאמר לפי
שהוא אומר )ויקרא כ( איש איש אשר יקלל
את אביו אין לי אלא איש שקלל את אביו
אשה שקללה את אביה מנין ת"ל ומקלל אביו
ואמו סתם בין איש ובין אשה א"כ למה נאמר
איש אשר יקלל להוציא את הקטן :מות יומת

 בסקילה וכ"מ שנאמר דמיו בו בסקילהובנין אב לכולם )ויקרא כ( באבן ירגמו אותם
דמיהם בם ובמקלל אביו ואמו נאמר דמיו בו
)ת"כ קידושין ל(:
)יח( וכי יריבן אנשים  -למה נא' לפי שנא'
עין תחת עין לא למדנו אלא דמי איבריו אבל
שבת ורפוי לא למדנו לכך נאמרה פרשה זו
)מכילתא( :ונפל למשכב  -כתרגומו ויפול
לבוטלן לחולי שמבטלו ממלאכתו:
)יט( על משענתו  -על בוריו וכחו )מכילתא(:
ונקה המכה  -וכי תעלה על דעתך שיהרג
זה שלא הרג אלא למדך כאן שחובשים אותו
עד שנראה אם יתרפא זה וכן משמעו כשקם
זה והולך על משענתו אז נקה המכה אבל עד
שלא יקום זה לא נקה המכה :רק שבתו -
בטול מלאכתו מחמת החולי אם קטע ידו או
רגלו רואין בטול מלאכתו מחמת החולי
כאילו הוא שומר קשואין שהרי אף לאחר
החולי אינו ראוי למלאכת יד ורגל והוא כבר
נתן לו מחמת נזקו דמי ידו ורגלו שנא' יד
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חק לישראל – פרשת משפטים יום ד'
תחת יד רגל תחת רגל :ורפא ירפא -
כתרגומו ישלם שכר הרופא )ב"ק פה(:
)כ( וכי יכה איש את עבדו או את אמתו -
בעבד כנעני הכתוב מדבר או אינו אלא
בעברי ת"ל כי כספו הוא מה כספו קנוי לו
עולמית אף עבד הקנוי לו עולמית והרי היה
בכלל מכה איש ומת אלא בא הכתוב והוציאו
מן הכלל להיות נדון בדין יום או יומים שאם
לא מת תחת ידו ושהה מעת לעת פטור:
בשבט  -כשיש בו כדי להמית הכתוב מדבר
או אינו אלא אפי' אין בו כדי להמית ת"ל
בישראל )במדבר לה( ואם באבן יד אשר ימות
בה )או בכלי עץ יד אשר ימות בו .גירסת

נביא

רא"ם( הכהו והלא דברים ק"ו מה ישראל
חמור אין חייב עליו אא"כ הכהו בדבר שיש
בו כדי להמית ועל אבר שהוא כדי למות
בהכאה זו עבד הקל לא כ"ש :נקם ינקם -
)סנהדרין עא( מיתת סייף וכן הוא אומר
)ויקרא כו( חרב נוקמת נקם ברית )מכילתא(:
)כא( אך אם יום או יומים יעמוד לא יוקם
 אם על יום א' הוא פטור על יומים לאכ"ש אלא יום שהוא כיומים ואיזה זה מעת
לעת )מכילתא( :לא יוקם כי כספו הוא  -הא
אחר שהכהו אע"פ ששהה מעל"ע קודם שמת
חייב:

– ירמיה פרק לה' א'-ו'

ֹאשיָּה ּו ֶמלֶ ְך
ימי יְ הוֹ י ִָקים ּ ֶבן י ִׁ
)א( הַ דָּ בָ ר אֲ ׁ ֶשר הָ יָה אֶ ל יִ ְר ְמיָה ּו ֵמאֵ ת יְ הֹוָ ה ִּב ֵ
יְ הו ָּדה לֵ אמֹר) :א( פתגם נבואה דהוה עם ירמיה מן קדם יי ביומי יהויקים בר יאשיהו
מלך שבטא דבית יהודה למימר:

)ב( הָ לוֹ ְך אֶ ל ֵּבית הָ ֵרכָ ִבים וְ ִד ַּב ְר ּ ָת אוֹ ָתם וַ הֲ ִבאוֹ ָתם ּ ֵבית יְ הֹוָ ה אֶ ל אַ חַ ת
ית אוֹ ָתם יָיִ ן) :ב( אזיל לות בני בית רכב ותמלל עמהון ותעלינון
הַ ְ ּל ׁ ָשכוֹ ת וְ ִה ְׁש ִק ָ
לבית מקדשא דיי לחדא מן לשכתא ותשרי יתהון חמרא:

)ג( וָ אֶ ַּקח אֶ ת יַאֲ זַנְ יָה בֶ ן יִ ְר ְמיָה ּו ּ ֶבן חֲבַ ִּצנְ יָה וְ אֶ ת אֶ חָ יו וְ אֶ ת ָּכל ָּבנָיו וְ אֵ ת ָּכל
ּ ֵבית הָ ֵרכָ ִבים) :ג( ודברית ית יאזניה בר ירמיה בר חבצניה וית אחוהי וית כל בנוהי
וית כל בני בית רכב:

ֲשר
יש הָ ֱאל ִֹהים א ׁ ֶ
)ד( וָ אָ ִבא אֹ ָתם ּ ֵבית יְ הֹוָ ה אֶ ל ִל ְׁש ַּכת ְּבנֵי חָ נָן ּ ֶבן יִ גְ דַּ ְליָה ּו ִא ׁ
אֵ צֶ ל ִל ְׁש ַּכת הַ שּׂ ָ ִרים אֲ ׁ ֶשר ִמ ּ ַמ ַעל ְל ִל ְׁש ַּכת ַמעֲ ֵ ׂשיָה ּו בֶ ן ׁ ַש ּ ֻלם ׁש ֵֹמר הַ ּ ַ
סף) :ד(
ואעלית יתהון לבית מקדשא דיי ללשכת בר חנן בר יגדליהו נביא דיי דבסטר לשכת
מעשיה בר שלם אמרכלא:

)ה( וָ אֶ ּ ֵתן ִל ְפנֵי ְּבנֵי בֵ ית הָ ֵרכָ ִבים ְּג ִב ִעים ְמלֵ ִאים יַיִ ן וְ כֹסוֹ ת וָ אֹ ַמר אֲלֵ יהֶ ם ְׁשת ּו
יָיִ ן) :ה( ויהבית קדם בני בית רכב כלידין מלן חמרא וכסין ואמרית להון שתו חמרא:
ֹאמר ּו לֹא נִ ְׁש ּ ֶתה יָּיִ ן ִּכי יוֹ נ ָָדב ֶּבן ֵרכָ ב אָ ִבינ ּו צִ ָ ּוה ָעלֵ ינ ּו לֵ אמֹר לֹא ִת ְׁש ּת ּו
)ו( וַ יּ ְ
תם ו ְּבנֵיכֶ ם ַעד עוֹ לָ ם) :ו( ואמרו לא נשתי מחרא ארי יונדב בר רכב אבונא פקיד
יַיִ ן אַ ּ ֶ
עלנא למימר לא תשתון חמרא אתון ובניכון עד עלמא:

רש"י
)ב( אל בית הרכבים  -בני יונדב בן רכב
ומבני יתרו היו:

)ד( איש האלהים  -נביא דה' .שומר הסף -
אמרכלא טרשורי"ר בלע"ז:
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חק לישראל – פרשת משפטים יום ד'
כתובים

 -משלי טז' יח'-כג'

ִל ְפנֵי ׁ ֶשבֶ ר ָּגאוֹ ן וְ ִל ְפנֵי ִכ ּ ׁ ָשלוֹ ן גּ ֹבַ ּה רוּחַ :

)יח(
רוחא:

)יח( קדם תברא גותנותא וקדם תקלא רמת

}עֲ נָוִ ים{ מֵ חַ ֵּלק ׁ ָשלָ ל אֶ ת ּג ִֵאים:

שפַ ל רוּחַ אֶ ת עֲ נָיִ ים
)יט( טוֹ ב ְׁ
וענונא מן הוא דמפליג עדיתא עם גיותני:

ש ִּכיל ַעל דָּ בָ ר יִ ְמצָ א טוֹ ב וּבוֹ טֵ חַ ַּביהֹוָ ה אַ ְׁש ָריו:
)כ( ַמ ְ ׂ

)יט( טב הוא שפל רוח

)כ( דמסתכל במלתא ישכח טבתא

ודמסבר באלהא טובוהי:

שפָ ַתיִ ם י ִֹסיף לֶ קַ ח:
לַ חֲכַ ם לֵ ב יִ ָּק ֵרא נָבוֹ ן ו ֶּמ ֶתק ְ ׂ

)כא( חכים לבא יתקרי סוכלתנא

שכֶ ל ְּב ָעלָ יו וּמוּסַ ר אֱוִ ִלים ִא ּוֶלֶ ת:
ְמקוֹ ר חַ ִּיים ֵׂ

)כב( מבוע דחיי סוכלא דמריה

) כא (
ודחלין ספותיה מוסיף אולפנא:
)כב(
ומרדותיה דשטיי שטיותא:

ַש ִּכיל ּ ִפיה ּו וְ ַעל שְׂ פָ ָתיו י ִֹסיף לֶ קַ ח:
לֵ ב חָ כָ ם י ְ ׂ

)כג(
ובשפותוהי מוסיף אולפנא:

)כג( לבא דחכימא מסתכל פומיה

רש"י
)יט( טוב שפל רוח  -טוב להתחבר את
ענוים ולהיו' אתם שפל רוח מהיות מחלק
שלל את גאים:
)כ( משכיל על דבר ימצא טוב  -הנותן לב
להתבונן על דבריו לפלס את דרכיו ימצא
טוב .ובוטח בה' אשריו  -כשהוא מפלס
דרכיו ורואה בה מצוה שיש בה סכנה או
חסרון כיס ובוטח בהקב"ה ועושה הטוב.
אשריו  -הן אשוריו שלו:
)כא( לחכם לב יקרא נבון  -שלמד חכמה
מרבו .יקרא נבון  -סופו שיהי' נבון בדברי'

משנה

מפולפל בחכמתו ויקראו אותו נבון .ומתק
שפתים יוסיף לקח  -כשאדם מטעים דבריו
לתלמיד וממתיק דבריו בטעמים יוסיף לקח:
)כב( מקור חיים שכל לבעליו  -וכן פתרון
המקרא שכל הבעלים מקור חיים הוא לו.
ומוסר אוילים אולת  -יסורי אוילים ע"י
אולת באים להם וכן משמעו האולת יסורין
הוא לאוילים:
)כג( לב חכם ישכיל פיהו  -לבו מלמד את
פיו לדבר צחות) .ועל שפתיו  -יוסיף לבו
לקח(:

– בבא מציעא פרק ח'

שכַ ר ְּב ָעלֶ יהָ ִע ּ ָמ ּהָ ׁ ,שאַ ל
)א( הַ ּ ׁשוֹ אֵ ל אֶ ת הַ ּ ָפ ָרה וְ ׁ ָשאַ ל ְּב ָעלֶ יהָ ִע ּ ָמ ּה אוֹ ָ ׂ
שכָ ָרן ,ו ְּלאַ חַ ר ָּכ ְך ׁ ָשאַ ל אֶ ת הַ ּ ָפ ָרה ,וָ ֵמ ָתהָ ּ ,פטוּרֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )שמות
הַ ְּב ָע ִלים אוֹ ְ ׂ
ְ
כב( ִאם ְּב ָעלָ יו ִע ּמוֹ לֹא יְ ׁ ַש ֵּלם .אֲבָ ל ׁ ָשאַ ל אֶ ת הַ ּ ָפ ָרה וְ אַ חַ ר ָּכך ׁ ָשאַ ל אֶ ת
הַ ְּב ָע ִלים אוֹ שְׂ כָ ָרן ,וָ ֵמ ָתה ,חַ יָּבֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )שם( ְּב ָעלָ יו אֵ ין ִע ּמוֹ ׁ ַש ֵּלם יְ ׁ ַש ֵּלם:
רע"ב ) -א( השואל את הפרה ושאל בעלה
עמה  -אם היו בעלים של פרה אצל השואל
לעשות מלאכתו ,בין שהיו שאולים אצלו או
שכורים ,בין באותה מלאכה של פרה בין
לעשות מלאכה אחרת ,אם מתה פטור:
שנאמר אם בעליו עמו לא ישלם  -והכי

משמע אם בעל השור עמו עם השואל ,שהוא
שאול או שכור לו לעשות מלאכתו בשעה
שהשאיל לו פרתו ,לא ישלם :אבל שאל את
הפרה כו'  -אם היה עמו בשעת אונסים ולא
היה עמו בשעת שאלה ,חייב ,דלא הוי שאלה
בבעלים לאפטורי אא"כ היה עמו בשעת
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שאלה :שנאמר בעליו אין עמו שלם ישלם -
והכי אשמועינן קרא בעליו ,אין עמו בשעת

שאלה אע"פ שהיה עמו בשעת שבירה ומיתה
שלם ישלם:

ּשכָ ָר ּה חֲצִ י הַ יוֹ םְׁ ,שאָ לָ ּה הַ יּוֹ ם
)ב( הַ ּ ׁשוֹ אֵ ל אֶ ת הַ ּ ָפ ָרהְׁ ,שאָ לָ ּה חֲצִ י הַ יוֹ ם ו ְ ׂ
ּשכָ ָרהּ ְל ָמחָ רׂ ָ ,שכַ ר אַ חַ ת וְ ׁ ָשאַ ל אַ חַ ת ,וָ ֵמ ָתה ,הַ ּ ַמ ְׁש ִאיל אוֹ מֵ ר ְׁשאוּלָ ה ֵמ ָתה,
ו ְׂ
ְּביוֹ ם ׁ ֶשהָ יְ ָתה ְׁשאוּלָ ה ֵמ ָתהְּ ,ב ׁ ָש ָעה ׁ ֶשהָ יְ ָתה ְׁשאוּלָ ה ֵמ ָתה ,וְ הַ ָּלה אוֹ ֵמר אֵ ינִ י
שכו ָּרה ֵמ ָתהְּ ,ביוֹ ם ׁ ֶשהָ יְ ָתה ְ ׂשכו ָּרה ֵמ ָתהְּ ,ב ׁ ָש ָעה
יוֹ ֵד ַע ,חַ יָּב .הַ שּׂ וֹ כֵ ר אוֹ ֵמר ְ ׂ
שכו ָּרה ֵמ ָתה ,וְ הַ ָּלה אוֹ מֵ ר אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַעָ ּ ,פטוּר .זֶה אוֹ ֵמר ְׁשאוּלָ ה וְ זֶה
ׁ ֶשהָ יְ ָתה ְ ׂ
אוֹ ֵמר שְׂ כו ָּרה ,יִ ּ ׁ ָשבַ ע הַ שּׂ וֹ כֵ ר ׁ ֶש ּ ְשׂ כו ָּרה ֵמ ָתה .זֶה אוֹ ֵמר אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַע וְ זֶה אוֹ ֵמר
אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַעַ ,י ֲחלֹק ּו:
רע"ב ) -ב( המשאיל אומר שאולה מתה -
ואתה חייב באונסיה :איני יודע  -שמא
שכורה מתה .ופטור אני מן האונסים :חייב -
הא מתניתין לא אפשר לאוקמה כמשמעה,
דהא קיימא לן מנה לי בידך והלה אומר איני
יודע ישבע שבועת היסת שאינו יודע ופטור.
להכי מוקמינן לה בגמרא כגון שיש עסק
שבועה דאורייתא ביניהם ,כגון דאמר ליה
שתי פרות מסרתי לך ,חד יומא בשאלה וחד
יומא בשכירות ,ומתו תרוייהו בעידן שאלה.
ואמר ליה שואל ,חדא אין ,בעידן שאלה
מתה ,וחדא לא ידענא .והוי ליה מודה
במקצת וחייב שבועה ,ומתוך שאינו יכול
לישבע משלם .ודמיא להך מנה לי בידך ואמר
ליה היאך חמשין ידענא וחמשין לא ידענא,
הוי ליה מחוייב שבועה ואינו יכול לישבע

ומתוך שאינו יכול לישבע משלם :ישבע
השוכר ששכורה מתה  -הא נמי לא אפשר
לאוקמה כמשמעה ,דהא קיי"ל טענו חטים
והודה לו בשעורים פטור אף מדמי שעורים,
והכי נמי מה שהודה לו לא טענו ומה שטענו
לא הודה לו ,ומה מקום יש לשבועה זו .להכי
מוקמינן בגמרא ,דשבועה זו על ידי גלגול,
דאמר ליה אשתבע לי שבועת השומרים
שאתה חייב לישבע לי דכדרכה מתה ,ומגו
דמשתבע דכדרכה מתה משתבע נמי על ידי
גלגול דשכורה מתה :יחלוקו  -מתניתין
סומכוס היא דאמר ממון המוטל בספק
חולקים .ואינה הלכה .אלא הלכה המוציא
מחבירו עליו הראיה ,וישבע הנתבע שאינו
יודע ופטור:

)ג( הַ ּ ׁשוֹ אֵ ל אֶ ת הַ ּ ָפ ָרה ,וְ ִׁש ְ ּלחָ הּ לוֹ ְּביַד ְּבנוֹ ְּ ,ביַד ַע ְבדּ וֹ ְּ ,ביַד ְׁשלוּחוֹ  ,אוֹ ְביַד
ְּבנוֹ ְּ ,ביַד ַע ְבדּ וֹ ְּ ,ביַד ְׁשלוּחוֹ ׁ ֶשל ׁשוֹ אֵ ל ,וָ ֵמ ָתהָ ּ ,פטוּר .אָ ַמר לוֹ הַ ּ ׁשוֹ אֵ ל ׁ ַש ְ ּלחָ ּה
ִלי ְּביַד ְּבנִ יְּ ,ביַד ַע ְבדִּ יְּ ,ביַד ְׁשלו ִּחי ,אוֹ ְביַד ִּבנְ ָךְּ ,ביַד ַע ְבדְּ ָךְּ ,ביַד ְׁשל ּוח ֲָך ,אוֹ
ׁ ֶשאָ ַמר לוֹ הַ ּ ַמ ְׁש ִאיל ,הֲ ֵרינִ י ְמ ׁ ַש ְ ּלחָ ּה לָ ְך ְּביַד ְּבנִ יְּ ,ביַד ַע ְבדִּ יְּ ,ביַד ְׁשלו ִּחי ,אוֹ
ְביַד ִּבנְ ָךְּ ,ביַד ַע ְבדְּ ָךְ ,ביַד ְׁשל ּוח ֲָך ,וְ אָ ַמר לוֹ הַ ּ ׁשוֹ אֵ ל ׁ ַש ַּלח ,וְ ִׁש ְ ּלחָ ּה וָ ֵמ ָתה,
ירהּ :
חַ יָּב .וְ כֵ ן ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ּ ַמחֲזִ ָ
רע"ב ) -ג( ביד בנו  -המשאיל שלחה
לשואל ביד בנו ועבדו ושלוחו של משאיל :או
ביד בנו ועבדו ושלוחו של שואל  -פטור אם
מתה בדרך .והאי שלוחו של שואל איכא
דמוקי לה )בב"ק דף ק"ד( בשכירו ולקיטו
שדר בביתו .אבל לא עשאו שליח בעדים .דאי
איכא עדים דשליח שוייה ,חייב השואל
באונסיה משמסרה לו .ואיכא דאמרי אפילו

עשאו שליח בעדים אינו מתחייב על ידו
באונסים ,דהכי קאמר ליה ,אינש מהימנא
הוא אי בעית לשדורי בידיה שדר :אמר לו
השואל שלחה לי וכו'  -ביד עבדך ,חייב.
האי עבדך בעבד עברי קאמר ,דאילו עבד
כנעני יד עבד כיד רבו והוי כאילו לא יצאת
מרשות משאיל וכאילו המשאיל עצמו הוליכה
לו ופטור השואל אם נאנסה בדרך :וכן בשעה
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שמחזירה  -אם שלח השואל ביד בנו ועבדו
או שלוחו או ביד בנו ועבדו ושלוחו של
משאיל ,לא יצאת מרשותו של שואל עד שתבא
ליד המשאיל ,ואם נאנסה בדרך ,חייב .אמר
לו המשאיל שלחה לי ,או שאמר השואל הריני
משלחה וכו' ,ואמר לו המשאיל שלח ,ושלחה
ונאנסה בדרך ,פטור .ומתניתין דוקא

כשמחזירה בתוך ימי שאלתו שהוא חייב
באונסיה .אבל אם החזירה לאחר ימי שאלתו,
דין שומר שכר יש לו ]הואיל ונהנה ממנה[
ולא דין שואל ,ואם שלחה ביד בנו ועבדו או
שלוחו .בין שלו בין של משאיל ,ונאנסה בדרך,
פטור:

)ד( הַ ּ ַמח ֲִליף ּ ָפ ָרה בַ חֲמוֹ ר וְ י ְָל ָדה ,וְ כֵ ן הַ ּמוֹ כֵ ר ִׁשפְ חָ תוֹ וְ י ְָל ָדה ,זֶה אוֹ ֵמר ַעד
ׁ ֶשלּ ֹא ָמכַ ְר ִּתי ,וְ זֶה אוֹ ֵמר ִמ ּ ׁ ֶש ָּלקַ ְח ִּתיַ ,י ֲחלֹק ּו .הָ י ּו לוֹ ְׁשנֵי עֲ בָ ִדים ,אֶ חָ ד ָּגדוֹ ל
שדוֹ ת ,אַ חַ ת ְּגדוֹ לָ ה וְ אַ חַ ת ְק ַט ּנָה ,הַ לּ וֹ קֵ חַ אוֹ ֵמר ְּגדוֹ לָ ה
וְ אֶ חָ ד קָ ָטן ,וְ כֵ ן ְׁש ּ ֵתי ָ ׂ
לָ קַ ְח ִּתי ,וְ הַ ָּלה אוֹ ֵמר אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַע ,זָכָ ה ַּב ָּגדוֹ ל .הַ ּמוֹ כֵ ר אוֹ ֵמר קָ ָטן ָמכַ ְר ִּתי,
וְ הַ ָּלה אוֹ ֵמר אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַע ,אֵ ין לוֹ אֶ ָּלא קָ ָטן .זֶה אוֹ ֵמר ָּגדוֹ ל וְ זֶה אוֹ ֵמר קָ ָטן,
יִ ּ ׁ ָשבַ ע הַ ּמוֹ כֵ ר ׁ ֶשהַ ָּק ָטן ָמכָ ר .זֶה אוֹ ֵמר אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַע וְ זֶה אוֹ ֵמר אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַעַ ,י ֲחלֹק ּו:
רע"ב ) -ד( המוכר שפחתו וילדה  -דעבד
כנעני נקנה בכסף ,וכשנתן המעות נקנית לו
השפחה בכל מקום שהיא .ואין ידוע אם עד
שלא ילדה נתן הכסף והעובר שלו ,או לאחר
שילדה והולד של בעלים .אבל פרה אינה
נקנית בכסף אלא במשיכה ,וכיון דמשך מידע
ידע אי ילדה כבר אי לא ילדה ,להכי
איצטריך למתני המחליף ,דעל ידי חליפין
כיון שמשך האחד נקנה האחר בכל מקום

שהוא ,לפיכך אין ידוע אם ילדה אם לא
ילדה :יחלוקו  -ומתניתין סומכוס היא ,ולית
הילכתא כוותיה :זה אומר גדול וזה אומר
קטן  -זה אומר דמי עבד גדול וזה אומר
דמי עבד קטן .דאילו עבד ממש .הא קיימא
לן דאין נשבעין על העבדים .ועוד ,מה
שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו,
ולא היה כאן מקום לשבועה:

יעית לַ ְּסאָ ה ,ה ֲֵרי אֵ לּ ּו ׁ ֶשל ַּב ַעל
ֵיתיו לָ עֵ צִ ים ,וְ ָעשׂ ּו ּ ָפחוֹ ת מֵ ְר ִב ִ
)ה( הַ ּמוֹ כֵ ר ז ָ
ֵיתי ִּגדְּ ל ּו ,וְ זֶה אוֹ ֵמר אַ ְרצִ י גִ דְּ לָ ה,
יעית לַ ְּסאָ ה ,זֶה אוֹ ֵמר ז ַ
ֵיתיםָ .עשׂ ּו ְר ִב ִ
הַ זּ ִ
ְ
ֵיתי ִּגדְּ ל ּו ,וְ זֶה
ש ֵדה חֲבֵ רוֹ  ,זֶה אוֹ מֵ ר ז ַ
ֵיתיו וּנְ ָתנָם ְלתוֹ ך ְ ׂ
ַי ֲחלֹק ּוָ ׁ .שטַ ף נָהָ ר ז ָ
אוֹ ֵמר אַ ְרצִ י גִ דְּ לָ הַ ,י ֲחלֹק ּו:
רע"ב ) -ה( המוכר זיתיו לעצים  -שיקוץ
אותן לשרפם ,והשהה אותן בקרקע :ועשו -
זיתים רעים שאין בסאה שלהם רביעית שמן:
הרי אלו של בעל הזיתים  -דבפחות
מרביעית לא קפדי אינשי .ורביעית שאמרו,
חוץ מן ההוצאה שהוא מוציא במסיקתן
ובעצירתן .ומתניתין בשמכר זיתיו על מנת
לקוץ סתם .אבל אם אמר לו לקוץ מיד,
אפילו פחות מרביעית לבעל הקרקע .ואם
אמר לקוץ לכשתרצה ,אפילו יותר מרביעית

לבעל הזיתים :וזה אומר ארצי גידלה יחלוקו
 בגמרא מוקי לה כגון ששטף נהר הזיתיםעם גושיהן ,דהיינו עם הקרקע שסביבותיהן
שהן יכולים לחיות על ידו ,ומפני כן הם
פטורים מערלה .וכל שלש שנים הראשונות
הוא דיחלוקו ,דאע"ג דקרקע של זה מגדלן,
מכל מקום אי לאו גושיהן לא הוי מצי אכיל
מנייהו משום ערלה .אבל לאחר שלש שנים
הכל לבעל הקרקע ,דאמר ליה ,אי אנא
נטעי ,לאחר שלש מי לא הוה אכילנא:

ש ִּכיר ַּביִ ת לַ חֲבֵ רוֹ ִּבימוֹ ת הַ ְּג ׁ ָש ִמים ,אֵ ינוֹ יָכוֹ ל ְלהוֹ צִ יאוֹ ִמן הֶ חָ ג וְ ַעד
)ו( הַ ּ ַמ ְ ׂ
לשים יוֹ ם .וּבַ ְּכ ַר ִּכים ,אֶ חָ ד יְ מוֹ ת הַ חַ ּ ָמה וְ אֶ חָ ד יְ מוֹ ת
הַ ּ ֶפסַ חִּ ,בימוֹ ת הַ חַ ּ ָמהְׁ ,ש ִׁ
שר
שר ח ֶֹד ׁש .וּבַ ֲח ֻניּוֹ ת ,אֶ חָ ד עֲ יָרוֹ ת וְ אֶ חָ ד ְּכ ַר ִּכיםְׁ ,שנֵים ָע ָ ׂ
הַ ְּג ׁ ָש ִמים ְׁש ֵנים ָע ָ ׂ
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חק לישראל – פרשת משפטים יום ד'
לש
ח ֶֹד ׁשַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ַּג ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר ,חֲנוּת ׁ ֶשל נ ְַח ּתוֹ ִמים וְ ׁ ֶשל צַ ָּב ִעיםָ ׁ ,ש ׁ
ׁ ָשנִ ים:
רע"ב ) -ו( המשכיר בית לחבירו  -סתם:
בימות הגשמים אינו יכול להוציאו מן החג
ועד הפסח ובימות החמה שלשים יום -
כלומר ,אם בא להוציאו קודם הפסח צריך
שיודיענו שלשים יום מימות החמה ,דהיינו
מט"ו באלול שמשם שלשים יום עד החג
שהוא התחלת ימות הגשמים .ואם לא הודיעו
מט"ו באלול ,אינו יכול להוציאו עד הפסח.
וממילא שמעינן שהמשכיר בית סתם בימות
החמה ,צריך להודיעו שלשים יום קודם

שיוציאנו :ובכרכים  -שהכל נמשכים שם לגור
והבתים אין מצויין לשכור ,צריך להודיעו י"ב
חודש קודם יציאתו ,בין בימות החמה בין
בימות הגשמים .וכשם שמשכיר צריך להודיע,
כך שוכר צריך להודיע ,בעיירות שלשים יום
ובכרכים שנים עשר חודש .ואם לא הודיעו
אינו יכול לצאת אלא נותן לו שכרו :של
נחתומים ושל צבעים שלש שנים  -מפני
שהקיפן מרובה לזמן ארוך .והלכה כרבן
שמעון בן גמליאל:

ש ִּכיר חַ ּיָב ְּב ֶדלֶ תְּ ,בנֶגֶ רְּ ,ב ַמנְ עוּל ,ו ְּבכָ ל דָּ בָ ר
)ז( הַ ּ ַמ ְ ׂש ִּכיר ַּביִ ת לַ חֲבֵ רוֹ  ,הַ ּ ַמ ְ ׂ
שה אֻ ּ ָמן ,הַ שּׂ וֹ כֵ ר עוֹ ֵׂשה ּו .הַ זֶּבֶ לֶ ׁ ,של ַּב ַעל
שה אֻ ּ ָמן .אֲ בָ ל דָּ בָ ר ׁ ֶשאֵ ינוֹ ַמעֲ ֵ ׂ
ׁ ֶש ּ ַמעֲ ֵ ׂ
יריִ ם ִּב ְלבָ ד:
הַ ַּביִ ת ,וְ אֵ ין לַ שּׂ וֹ כֵ ר אֶ ָּלא הַ יּוֹ צֵ א ִמן הַ ּ ַתנּ וּר ו ִּמן הַ ִּכ ַ
רע"ב ) -ז( ובנגר  -שנועלין בו את הדלת
ותוחבים אותו בקורת האסקופה :הזבל של
בעל הבית  -וכגון שנעשה זבל מתורי דאתו

מעלמא .דאי מתורי דשוכר ,הזבל של השוכר:
היוצא מן התנור  -אפר ונעשה זבל:

ש ִּכיר ַּביִ ת לַ חֲבֵ רוֹ ְל ׁ ָשנָה ,נִ ְת ַע ְּב ָרה הַ ּ ׁ ָשנָה ,נִ ְת ַע ְּב ָרה לַ שּׂ וֹ כֵ רִ .השְׂ ִּכיר לוֹ
)ח( הַ ּ ַמ ְ ׂ
ש ִּכירַ .מעֲ ֶ ׂשה ְבצִ ּפוֹ ִרי ְּבאֶ חָ ד ׁ ֶששּׂ ָ כַ ר
לָ ח ֳָד ִׁשים ,נִ ְת ַע ְּב ָרה הַ ּ ׁ ָשנָה ,נִ ְת ַע ְּב ָרה לַ ּ ַמ ְ ׂ
שה ִל ְפנֵי
שר זָהָ ב לַ ּ ׁ ָשנָהִ ,מדִּ ינַר זָהָ ב לַ ח ֶֹד ׁש ,וּבָ א ַמעֲ ֶ ׂ
ֶמ ְרחָ ץ ֵמחֲבֵ רוֹ ִּב ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
ַר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן גַ ְמ ִליאֵ ל וְ ִל ְפנֵי ַר ִּבי יוֹ סֵ י ,וְ אָ ְמר ּו י ְַח ְלק ּו אֶ ת ח ֶֹד ׁש הָ ִעבּ וּר:
רע"ב ) -ח( נתעברה לשוכר  -לא ירבה לו
שכר חודש ,שהעיבור בכלל שנה :מעשה
בצפורי  -בגמרא פריך ,מעשה לסתור ,דהא
רישא תנא או כולה דשוכר או כולה דמשכיר,
ומייתי מעשה דיחלוקו .ומשני ,חסורי מחסרא
והכי קתני ,ואם אמר לו בי"ב זהובים לשנה

מדינר זהב לחודש ,יחלוקו ,דלא ידעינן אי
תפוס לשון ראשון או לשון אחרון ,ומעשה נמי
וכו' .ואין הלכה כרשב"ג ור' יוסי .אלא הלך
אחר פחות שבלשונות .דקרקע בחזקת מרה
קיימא .לפיכך כולו למשכיר ,בין שהיה לשון
ראשון פחות בין שהיה לשון אחרון פחות:

שנּ ּו
ש ִּכיר ַּביִ ת לַ חֲבֵ רוֹ וְ נָפַ ל ,חַ ּיָב ְלהַ עֲ ִמיד לוֹ ָּביִ ת .הָ יָה קָ ָטן ,לֹא יַעֲ ֶ ׂ
)ט( הַ ּ ַמ ְ ׂ
שנּ ּו אֶ חָ ד.
שנּ ּו ְׁשנָיִ םְׁ ,שנַיִ ם ,לֹא יַעֲ ֶ ׂ
גָ דוֹ לָּ ,גדוֹ ל ,לֹא יַעֲ ֶׂשנּ ּו קָ ָטן .אֶ חָ ד ,לֹא יַעֲ ֶ ׂ
לֹא יִ ְפחֹת ֵמהַ חַ לּ וֹ נוֹ ת וְ לֹא יוֹ ִסיף עֲ לֵ יהֶ ן ,אֶ ָּלא ִמדַּ ַעת ְׁשנֵיהֶ ם:
רע"ב ) -ט( חייב להעמיד לו בית ] -לימי
שירתו[ :היה גדול לא יעשנו קטן וכו' -
והוא דהראה לו בית ואמר לו בית כזה אני
משכיר לך .אבל העמידו על הבית ואמר לו

בית זה אני משכיר לך ,ונפל ,אינו חייב
לבנותו .ואם אמר לו בית סתם ,יעמיד לו
מקום שיקרא בית ,בין גדול בין קטן:
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חק לישראל – פרשת משפטים יום ד'
גמרא

– בבא מציעא דף פה' ע"א

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל המלמד את בן חבירו תורה
זוכה ויושב בישיבה של מעלה שנאמר אם תשוב ואשיבך לפני תעמוד וכל
המלמד את בן עם הארץ תורה אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה
מבטלה בשבילו שנאמר ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה אמר רבי פרנך
אמר רבי יוחנן כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם ובן בנו תלמיד
חכם שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולם שנאמר ואני זאת בריתי וגו' לא
ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה' מעתה ועד עולם מאי אמר
ה' אמר הקדוש ברוך הוא אני ערב לך בדבר זה מאי מעתה ועד עולם
אמר רבי ירמיה מכאן ואילך תורה מחזרת על אכסניא שלה רב יוסף יתיב
ארבעין תעניתא ואקריוהו לא ימושו מפיך יתיב ארבעים תעניתא אחריני
ואקריוהו לא ימושו מפיך ומפי זרעך יתיב מאה תעניתא אחריני אתא
ואיקריוהו לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר מכאן ואילך לא
צריכנא תורה מחזרת על אכסניא שלה:
)ע"ב( אמר רב חמא מאי דכתיב בלב נבון תנוח חכמה ובקרב כסילים תודע
בלב נבון תנוח חכמה זה תלמיד חכם בן תלמיד חכם ובקרב כסילים תודע
זה תלמיד חכם בן עם הארץ אמר עולא היינו דאמרי אינשי אסתירא
בלגינא קיש קיש קריא אמר ליה רבי ירמיה לרבי זירא מאי דכתיב קטן
וגדול שם הוא ועבד חפשי מאדניו אטו לא ידעינן דקטן וגדול שם הוא
אלא כל המקטין עצמו על דברי תורה בעולם הזה נעשה גדול לעולם הבא
וכל המשים עצמו כעבד על דברי תורה בעולם הזה נעשה חפשי לעולם
הבא:
רש"י על הגמרא
אם תשוב  -ישראל למוטב בתוכחתך ואשיבך
אלי ולפני תעמוד ,הקדוש ברוך הוא אמר לי
שאעמוד ואתקיים לפניו ,אם אוכל להשיבכם:
יקר מזולל  -תלמיד חכם מעם הארץ :מפיך
ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה' מעתה
ועד עולם  -הקדוש ברוך הוא אמר כך אני
ערב מעתה שלא ימוש עד עולם :ארבעין

תעניתא  -שלא תפסוק תורה מזרעו :תודע
 מודיע לכל ומתפאר בכתרה :בן עם הארץ היינו בקרב כסילים ,משפחת כסילים:איסתירא בלגינא  -סלע אחד בלגינא :קיש
קיש קריא  -מתקשקש ומשמיע קול ,ואם
היה מלא סלעים לא היה משמיע קול:
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חק לישראל – פרשת משפטים יום ד'
זוהר

– משפטים דף קכה' ע"א

ש ָראֵ ל ִמ ָּכל ַע ּ ִמין עוֹ ְב ֵדי עֲ בוֹ ַדת כּ וֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ תְ ,ד ָמ ֵריהוֹ ן קָ ֵרי
ַז ָּכ ִאין ִאינּ וּן יִ ְ ׂ
ָ
ָעלַ יְ יה ּו) ,דברים יד( ו ְּבך ָּבחַ ר יְ ָי ִל ְהיוֹ ת לוֹ ְל ַעם ְסג ָֻּלה .ו ְּכ ִתיב )דברים יד( ִּכי ַעם
קָ דוֹ ׁש אַ ּ ָתה לַ יְ ָי' אֱלהֶ ָ
יך )וכלא חד מילה( ו ְּכ ִתיב )דברים יד( ָּבנִ ים אַ ּ ֶתם לַ יְ ָי אֱלהֵ יכֶ ם
וְ גוֹ ':
ש ָראֵ ל לָ א ִא ְת ְּכ ׁ ָשר ּו עוֹ בָ ַדיְ יה ּוַ ,מה ְּכ ִתיב) ,ישעיה ג( ַע ּ ִמי
ּ ָתא חֲזִ יְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא דְּ יִ ְ ׂ
ימנָא ִמ ֵּלי ְּב ָרזָא
נוֹ גְ ָ ׂשיו ְמעוֹ לֵ ל וְ נ ִָׁשים ָמ ְׁשל ּו בוֹ ָ .מ ְׁשל ּו בוֹ דַּ יְ יקָ א ,וְ הָ א אוֹ ִק ְ
יהּ .ת ּו אַ ְׁש ְּכחָ אן ,דְּ כָ ל ַמאן דְּ אָ ִכיל
מה ַמ ְל ָּכא .וְ הָ ִכי אַ ְׁש ְּכחָ ן ּ ֵב ּ
דְּ ִספְ ָרא דְּ ְׁשלֹ ֹ
יכלָ א דְּ ִא ְתחַ ָּבר ַּכח ֲָדא) .או( ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ח ֲָדא ,אוֹ ִּב ְסעו ָּד ָתא ח ֲָדא .אַ ְר ְּב ִעין
הַ אי ֵמ ְ
ילא ,וְ ִסיּ ְַע ּ ָתא ְמסָ אֲבָ א
יוֹ ִמין ִא ְתחַ זְ יָא ַּג ְדיָא ְמקֻ ָּלסָ א ִּב ְק ִל ּפוֹ יְ ,לגַ ּ ֵבי ִאינּ וּן דִּ ְל ֵע ָּ
יה ,וְ גָ ִרים ְלאַ ְתעֲ ָרא דִּ ינִ ין ְּב ָע ְל ָמא ,דִּ ינִ ין דְּ לָ א
)דף קכ"ה ע"ב( ִמ ְתקָ ְר ִבין ַּבה ֲֵד ּ
ישין:
קַ דִּ ִׁ
יה נִ ְׁש ְמ ָתאִ ,מ ִּס ְט ָרא אַ ח ֲָרא ,דְּ לָ א
וְ ִאי אוֹ ִליד ַּבר ְּב ִאינּ וּן יוֹ ִמין ,אוֹ זְ ִפין לֵ ּ
יתם ְקדוֹ ִׁשים וְ גוֹ ' .אָ ֵתי ְל ִא ְס ּ ַתאֲבָ א,
ִאצְ ְט ִריכָ אּ .ו ְכ ִתיב )ויקרא יא( וְ ִה ְתקַ דִּ ְׁש ּ ֶתם וִ ְהיִ ֶ
ימא
אֲבין לֵ יהּ וַ דַּ אי .דִּ כְ ִּתיב) ,ויקרא יא( וְ נִ ְט ֵמ ֶתם ָּבם ,חָ סֵ ר א'ְ ,מסָ אֳבו ָּתא אֲ ִט ָ
ְמסָ ִ
ִמכּ ָֹּלא ,דְּ לֵ ית ְר ׁש ּו ְל ִא ְתדַּ ְּכאָ ה הָ ִכיִּ ,כ ְׁשאַ ר זִ ינֵי דִּ ְמסָ אֳ בו ָּתא דְּ ִמ ְתדַּ ִּכין .וְ ת ּו,
ישן ,דְּ הָ א ְּב ֵעינַיְ יה ּו ַּג ְדיָא ִא ְׁש ְּתכַ ח ,וְ י ִָכיל ְלאַ ְּתזְ קָ א ,דְּ הָ א
דְּ ִמ ְס ּ ָתפֵ י ֵמחֵ יוָ ן ִּב ׁ ָ
ֵיה:
צֻ ְל ָמא דְּ בַ ר נ ָׁש ִא ְתעֲ בָ ר ִמ ּנ ּ
ַר ִּבי יֵיסָ אָ ׁ ,ש ֵרי ְל ֵמיכַ ל ְל ַת ְרנְ גוֹ לָ א ִּבגְ ִבינָה אוֹ ְּבחָ לָ בָ א .אָ ַמר ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן
יראְ ,סחוֹ ר
ישין .לֵ ְך לֵ ְך אַ ְמ ִרין נְ זִ ָ
יש ּ ִפ ְתחָ א ְלזִ ינִ ין ִּב ִׁ
אָ ִסיר לָ ְך דְּ לָ א י ִָהיב ִאינִ ׁ
ירא
יהִּ ,כ ְב ִע ָ
ְסחוֹ ר ְלכַ ְר ָמא לָ א ִּת ְק ַרב .וַ דַּ אי אָ ִסיר לָ ְך הוּא ,דְּ חו ְּמ ָרא ִאית ּ ֵב ּ
ירים יָיִ ןַ ,מאן
יטה .ו ַּמאן דְּ ׁ ָש ֵרי הַ איַ ,מה ְּכ ִתיב )עמוס ב( וַ ּ ַת ְׁשק ּו אֶ ת הַ ְּנזִ ִ
לַ ּ ְׁש ִח ָ
דְּ ׁ ָש ֵרי הַ איְּ ,כ ַמאָ ן דְּ ׁ ָש ֵרי הַ אי .ו ְּכ ִתיב )דברים יד( לֹא תֹ אכַ ל ָּכל ּתוֹ ֵעבָ הָּ ,כל,
ְלאַ ְכלָ לָ א כּ ָֹּלא:

הלכה – הרמב"ם הלכות קריאת שמע פרק ב'
)ז( מי שירד לטבול אם יכול לעלות ולהתכסות קודם שתנץ החמה יעלה ויתכסה ויקרא
ואם היה מתיירא שמא תנץ החמה קודם שיקרא יתכסה במים שהוא עומד בהן ויקרא
ולא יתכסה לא במים הרעים שריחן רע ולא במי המשרה ולא במים צלולין מפני
שערותו נראית בהן אבל מתכסה הוא במים עכורין שאין ריחן רע וקורא במקומו:
)ח( הקורא קריאת שמע לא ירמוז בעיניו ולא יקרוץ בשפתיו ולא יראה באצבעותיו כדי
שלא תהיה קריאתו עראי ואם עשה כן אע"פ שיצא ידי חובתו הרי זה מגונה וצריך
להשמיע לאזנו כשהוא קורא ואם לא השמיע לאזנו יצא וצריך לדקדק באותיותיו ואם
לא דקדק יצא:
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חק לישראל – פרשת משפטים יום ד'
מוסר -

מלוקט מספרי מוסר

ְּכ ׁ ֶשרוֹ צֶ ה ִל ְׁש ַּכב ַּב ַּליְ לָ ה יִ ָּזהֵ ר ִל ְקרוֹ ת ְק ִריאַ ת ְׁש ַמע ׁ ֶש ַעל הַ ּ ִמ ּ ָטה ְּכהוֹ גֵן ּ ֵתיבָ ה ְּב ֵתיבָ ה וְ סֵ ֶדר
ֹאמר וִ דּ וּי ַּכ ָּכתוּב ׁ ָשם ו ִּב ְת ִח ַּלת ְׁש ִכיבָ תוֹ ִאם יָ כוֹ ל יְ הַ ְרהֵ ר
ְק ִריאַ ת ְׁש ַמע ַּכ ָּכתוּב ִּב ְספָ ִרים וְ י ַ
ְ
אֵ יזֶה פָ סוּק אוֹ ְדבַ ר ּתוֹ ָרה וְ הוּא ּתוֹ עֶ לֶ ת ְּגדוֹ לָ ה ְל ִה ּנָצֵ ל ִמ ּ ֶק ִרי ִּכי יָ ׁ ֵשן ַמ ּ ָמ ׁש ִמ ּתוֹ ך דִּ ְב ֵרי
ישן ַעל צַ ד
תוֹ ָרה וְ עֵ ץ חַ ִּיים ִהיא ִלדָּ בֵ ק ַּבחַ ִּיים .וְ אַ זְ הָ ָרה ׁ ָש ַמ ְענ ּו ִּכי ִ ּב ְת ִח ַּלת ְׁש ִכיבָ ה יִ ׁ ַ
ישן ִב ְת ִח ַּלת ַה ַּליְ לָ ה ַעל צַ ד ְׁשמֹאל ּ ַגם הוּא
שְׂ מֹאל ו ִּמ ְ ּלבַ ד ׁ ֶש ַעל ּ ִפי ָה ְרפוּאָ ה טוֹ ב לַ ג ּוף ִל ׁ ָ
יעת הַ הֲ פָ ִכים אַ חַ ת ִהיא ְּכ ַט ַעם ְל ׁ ַש''ד ּ ֵכן הַ ּ ׁשוֹ כֵ ב ַעל
יע צַ ד שְׂ מֹאל .וִ ִיד ַ
ְרפוּאַ ת הַ ּנֶפֶ ׁש ׁ ֶש ּ ַמ ְכנִ ַ
יצלָ ן ו ְּביּוֹ ֵתר צָ ִריךְ
צַ ד יָ ִמין ַמגְ ִ ּביר צַ ד שְׂ מֹאל ַּבעֲ שׂ וֹ תוֹ וְ ל''וֹ אָ חַ ''ז ִל ְקרוֹ ''א לוֹ ַר ֲח ָמנָא ִל ְ
ִל ָּזהֵ ר ִמדְּ בָ ִרים אֵ לּ ּו ִ ּב ְהיוֹ תוֹ ַּב ַעל ְּת ׁשוּבָ ה ִּכי הַ חוֹ טֵ א אֵ ין ְמ ַד ְקדְּ ִקין ִע ּמוֹ ַעל שְׂ מֹאל ׁ ֶשהוּא
יָ ִמין אֲ בָ ל ַּב ַעל ְּת ׁשוּבָ ה רוֹ ְד ִפין אַ ח ֲָריו וְ צָ ִר ְ
יך ִל ָּזהֵ ר:
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