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חק לישראל – פרשת שמות יום ד'
תורה -

שמות פרק א'

הֲמ ּ ֶתן אֹ תוֹ
יתן ַעל הָ אָ ְבנָיִ ם ִאם ּ ֵבן הוּא וַ ִ
ֹאמר ְּבי ֶַּל ְדכֶ ן אֶ ת הָ ִע ְב ִריּוֹ ת ו ְּר ִא ֶ
)טז( וַ יּ ֶ
יתן ַעל הָ אָ ְבנָיִ ם ִאם ּ ֵבן הוּא
ֹאמר ְ ּביַ ּ ֶל ְדכֶ ן אֶ ת הָ ִע ְב ִריּוֹ ת ו ְּר ִא ֶ
וְ ִאם ַּבת ִהוא וָ חָ יָה) :טז( וַ יּ ֶ
אֲמר ַּכד ּ ֶת ְהוְ יָן מוֹ ְל ָדן יָת יְ הו ַּד ּי ָָתא וְ ֶת ְחזְ יָן ַעל ַמ ְת ְּב ָרא ִאם ַּבר
תן אֹ תוֹ וְ ִאם ַּבת ִהוא וָ חָ יָ ה) :טז( וַ ַ
וַ הֲ ִמ ּ ֶ
יה וְ ִאם ְּב ַר ּ ָתא ִהיא ו ְּתקַ ְּי ִמ ּנ ַּה:
ָת ּ
הוּא ִּת ְק ְטלַ ן י ֵ

יראן◌ָ הַ ְמי ְ ַּלדֹת אֶ ת הָ ֱאל ִֹהים וְ לֹא ָעשׂ ּו ַּכאֲ ׁ ֶשר דִּ ּ ֶבר ֲאלֵ יהֶ ן ֶמלֶ ְך ִמצְ ָריִ ם
)יז( וַ ִּת ֶ
ימינוֹ ִמ ּ ְשׂ מֹאל יִ שְׂ ָראֵ ל
וַ ְּתחַ יֶּין ָ◌ אֶ ת הַ יְ לָ ִדים) :יז( וַ ִּי ַּקח יוֹ סֵ ף אֶ ת ְׁשנֵיהֶ ם אֶ ת אֶ ְפ ַריִ ם ִ ּב ִ
ימין יִ שְׂ ָראֵ ל וַ ַיּ ּג ֵׁש אֵ לָ יו:
ַשה ִבשְׂ מֹאלוֹ ִמ ִ
וְ אֶ ת ְמנ ּ ׁ ֶ

קֳדם יְ ָי וְ לָ א עֲ בָ ָדא ְּכ ָמא
)יז( ו ְּד ִחילָ א חַ ּי ָָתא ִמן ָ

דְּ ַמ ִ ּליל ִע ּ ְמהֶ ן ַמ ְל ָּכא ְד ִמצְ ָריִ ם וְ קַ ּי ָָמא יָת ְּב ַנ ּיָא:

יתן הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה וַ ְּתחַ יֶּין ָ◌
ֹאמר לָ הֶ ן ַמדּ ו ַּע עֲ ִ ׂש ֶ
)יח( וַ ִּי ְק ָרא ֶמלֶ ְך ִמצְ ַריִ ם לַ ְמי ְ ַּלדֹת וַ יּ ֶ
אֶ ת הַ יְ לָ ִדים) :יח( וַ ִּי ְק ָרא ֶמלֶ ְך ִמצְ ַריִ ם לַ ְמ ַי ְ ּלדֹת וַ יֹּאמֶ ר לָ הֶ ן ַמדּ ו ַּע עֲ שִׂ יתֶ ן הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה
וַ ְּתחַ יֶּין◌ָ אֶ ת הַ יְ לָ ִדים:

)יח( ו ְּק ָרא ַמ ְל ָּכא ְד ִמצְ ַריִ ם ְלחַ ּי ָָתא וַ אֲ ַמר ְלהֶ ן ָמה ֵדין עֲ בַ ְד ִּתין יָת ּ ִפ ְת ּ ָג ָמא הָ ֵדין

וְ קַ ּי ְֶמ ִּתין יָת ְּב ַנ ּיָא:

ֹאמ ְרן ָ◌ הַ ְמי ְ ַּלדֹת אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה ִּכי לֹא כַ ּנ ִָׁשים הַ ּ ִמצְ ִריֹּת הָ ִעבְ ִריֹּת ִּכי חָ יוֹ ת
)יט( וַ ּת ַ
ֹאמ ְרן ָ◌ הַ ְמי ְ ַּלדֹת אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה ִּכי לֹא
ַל ֶדת וְ יָלָ ד ּו) :יט( וַ ּת ַ
הֵ ּנָה ְּבטֶ ֶרם ּ ָתבוֹ א אֲלֵ הֶ ן הַ ְמי ֶּ
ָשים הַ ּ ִמצְ ִריֹּת הָ ִע ְב ִר ּיֹת ִּכי חָ יוֹ ת הֵ ּנָה ְ ּבטֶ ֶרם ּ ָתבוֹ א אֲ לֵ הֶ ן הַ ְמיַ ֶּל ֶדת וְ יָ לָ ד ּו) :יט( וַ אֲ ָמ ָרא חַ ּי ָָתא
כַ ּנ ִׁ
ידן:
יל ָ
ימן ִאנּ וּן ַעד לָ א ַע ַּלת ְלוָ ְתהֶ ן חַ ּי ָָתא וִ ִ
אֲרי ח ֲִּכ ָ
יָתא יְ הו ַּדיּ ָָתא ֵ
נְש ּיָא ִמצְ ְר ָ
אֲרי לָ א ִכ ׁ ַ
ְלפַ ְרעֹה ֵ

יַלדֹת
ַלדֹת וַ ִּי ֶרב הָ ָעם וַ יּ ַַעצְ מ ּו ְמאֹ ד) :כ( וַ יֵּיטֶ ב ֱאל ִֹהים לַ ְמ ְ ּ
)כ( וַ יֵּיטֶ ב ֱאל ִֹהים לַ ְמי ְ ּ
ַעצְ מ ּו ְמאֹ ד) :כ( וְ אוֹ טֵ יב יְ ָי ְלחַ יּ ָָתא ו ְּסגִ י ַע ּ ָמא ו ְּת ִקיפ ּו לַ ח ֲָדא:
וַ ִּי ֶרב הָ ָעם וַ יּ ַ
אל ִֹהים וַ יּ ַַעשׂ לָ הֶ ם ָּב ִּתים) :כא( וַ יְ ִהי ִּכי י ְָרא ּו
יַלדֹת אֶ ת הָ ֱ
)כא( וַ יְ ִהי ִּכי י ְָרא ּו הַ ְמ ְ ּ
הַ ְמי ְ ַּלדֹת אֶ ת הָ ֱ
קֳדם יְ ָי וַ עֲ בַ ד ְלהוֹ ן ָּב ִּתין:
אל ִֹהים וַ י ַַּעשׂ לָ הֶ ם ָּב ִּתים) :כא( וַ הֲ וָ ה ַּכד דְּ ִחילָ א חַ יּ ָָתא ִמן ָ

רש"י
)טז( בילדכן  -כמו בהולידכן :על האבנים -
מושב האשה היולדת ובמקום אחר קוראו
משבר וכמוהו )ירמי' יח( עושה מלאכה על
האבנים .מושב כלי אומנות יוצר חרס :אם בן
הוא וגו'  -לא היה מקפיד אלא על הזכרים
שאמרו לו אצטגניניו שעתיד להוולד בן
המושיע אותם :וחיה  -יט ותחיה:
)יז( ותחיין את הילדים  -מספקות להם מים
ומזון )סוטה שם( תרגום הראשון וקיימא
והשני וקיימתון לפי שלשון עבר לנקבות רבות
תיבה זו וכיוצא בה משמשת לשון פעלו ולשון
פעלתם .כגון )שמות ב( ותאמרנה איש מצרי
לשון עבר כמו ויאמרו לזכרים ותדברנה
בפיכם )ירמיה מד( לשון דברתם כמו ותדברו
לזכרים וכן )יחזקאל יג( ותחללנה אותי אל
עמי לשון עבר חללתם כמו ותחללו לזכרים:

)יט( כי חיות הנה  -בקיאות כמילדות תרגום
מילדות חייתא .ור"ד )שם וש"ר( הרי הן
משולות לחיות השדה שאינן צריכות מילדות
והיכן משולות לחיות .גור אריה .זאב יטרף.
בכור שורו .אילה שלוחה .ומי שלא נכתב בו
הרי הכתוב כללן ויברך אותם ועוד כתיב )שם
יט( מה אמך לביאה:
)כ( וייטב  -הטיב להן וזה חלוק בתיבה
שיסודה ב' אותיות ונתן לה וי"ו יו"ד בראשה
כשהיא באה לדבר בלשון ויפעיל הוא נקוד
היו"ד בציר"י שהוא קמ"ץ קטן )או בסגו"ל
שהוא פת"ח קטן( כגון וייטב אלהים למילדות
וירב בבת יהודה )איכה ב( הרבה תאניה וכן
ויגל השארית )דה"ב לו( דנבוזראדן הגלה את
השארית) .שופטים טו( ויפן זנב אל זנב הפנה
הזנבות זו לזו .כל אלו לשון הפעיל את
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חק לישראל – פרשת שמות יום ד'
ירד יצא ישב ילך יו"ד אות שלישית בו :וייטב
אלהים למילדות  -מהו הטובה:
)כא( ויעש להם בתים  -כג בתי כהונה ולויה
ומלכות שקרויין בתים .ויבן את בית ה' ואת
בית המלך .כהונה ולויה מיוכבד .ומלכות
ממרים כדאיתא במס' סוטה )שם(:

אחרים .וכשהוא מדבר בלשון ויפעל הוא נקוד
היו"ד בחיר"ק .כגון )ויקרא י( וייטב בעיניו
לשון הוטב וכן וירב העם נתרבה העם ויגל
יהודה הגלה יהודה ויפן כה וכה פנה לכאן
ולכאן .ואל תשיבני וילך וישב וירד ויצא לפי
שאינן מגזרתן של אלו שהרי היו"ד יסוד בהן

נביא
)ח(

– ישעיה פרק כח' ח'-יג'

ִּכי ָּכל ׁ ֻש ְלחָ נוֹ ת ָמ ְלא ּו ִקיא צֹאָ ה ְּב ִלי ָמקוֹ ם:

)ח(

ארי כל פתוריהון מלן מיכל

מגעל ומשקץ לית להון אתר די נקי מן אונס:
)ט (

אֶ ת ִמי יוֹ ֶרה ֵד ָעה וְ אֶ ת ִמי י ִָבין ְׁשמו ָּעה ְּגמוּלֵ י ֵמחָ לָ ב ַע ִּתיקֵ י ִמ ּ ׁ ָש ָדיִ ם:

)ט(

למן תיהיבת אוריתא ומן אתפקד למסבר חוכמא הלא לבית ישראל דרחימין מכל
עממיא וחביבין מכל מלכותא:
שם) :י( ארי אתפקדו למעבד
)י( ִּכי צַ ו לָ צָ ו צַ ו לָ צָ ו קַ ו לָ קָ ו קַ ו לָ קָ ו זְ ֵעיר ׁ ָשם זְ ֵעיר ׁ ָ
אוריתא ומא דאתפקדו לא צביאו למעבד ואתנביאו עליהון נבייא דאם יתובון ישתבק
להון ולמלי נבייא לא קבילו הליכו ברעות נפשהון ולא חמידו למעבד אוריתי סברו
דיתקיים להון פולחן טעותא ולא סברו לפולחן בית מקדשי כזער הוה בעיניהון בית
מקדשי למפלז תמן כזעיר בעיניהון שכנתי תמן:
שפָ ה וּבְ לָ ׁשוֹ ן אַ חֶ ֶרת יְ ַד ּ ֵבר אֶ ל הָ ָעם הַ זֶּה) :יא( ארי בשנוי ממלל
)יא( ִּכי ְּבלַ עֲ גֵי ָ ׂ
ובלישן תולעבא הוו מלעגין לקביל נבייא דמתנבן להון עמא הדין:

אֲשר אָ ַמר אֲ לֵ יהֶ ם זֹאת הַ ּ ְמנוּחָ ה הָ נִ יח ּו לֶ ָעיֵף וְ זֹאת הַ ּ ַמ ְר ּג ֵָעה וְ לֹא אָ בוּא
)יב( ׁ ֶ
ְׁשמוֹ ַע) :יב( דאמרין להון נבייא דין בית מקדשא פלחו ביה ודא אחסנת בית ניחא ולא
אבו לקבלא אולפן:

הוָ ה צַ ו לָ צָ ו צַ ו לָ צָ ו קַ ו לָ קָ ו קַ ו לָ קָ ו זְ ֵעיר ׁ ָשם זְ ֵעיר ׁ ָשם
)יג( וְ הָ יָה לָ הֶ ם דְּ בַ ר יְ ֹ
כד ּו) :יג( דין יהי כס פורענותהון על דעברו
נִל ָּ
ְל ַמ ַען י ְֵלכ ּו וְ כָ ְׁשל ּו אָ חוֹ ר וְ נִ ְׁש ָּבר ּו וְ נוֹ ְק ׁש ּו וְ ְ
על פתגמא דיי ועל דאתפקדו למעבד אוריתא ומא דאתפקדו לא צביאו למעבד בכן יתמסרון לעממיא
דלא ידעו אוריתא על דהליכו ברעות נפשהון ולא חמידו למעבד רעותי בכן יסברון לסעיד בעדן דאיתי
עליהון עקא ולא יהי להון סעיד וסמיך על דהוה זעיר בעיניהון בית מקדשי למפלח תמן בכן ישתארון
כזעיר ביני עממיא דיגלון לתמן בדיל דיהכון ויתקלון לאחורא ויתברון ויתצדון ויתאחדון:

רש"י
)ח( כי כל שולחנות  -שלהם של זבחי מתי'
הם שהם כקיא צואה .בלי מקום  -אין הדעת
סובלתן:
)ט( את מי יורה דעה  -שמא לתינוקות שאין
יודעין להבין כי הגדולים פנו לדרך רעה.
גמולי מחלב  -בדולי מחלב .עתיקי משדים

 לשון ויעתק משם )בראשי' יב( ,ד"א בדולי'מן התורה שנקראת חלב ועתיקי משדים
מוסרים מלפני ת"ח:
)י( כי צו לצו צו לצו  -נביא מצוה להם מאת
הקב"ה והם יש להם צו של עכו"ם כנגד צו זה
וחוזר הנביא ומוכיחם והם תמיד אומרים יש

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

טעון גניזה

3

חק לישראל – פרשת שמות יום ד'
)יב( אשר אמר  -הנביא להם זאת המנוחה
להיותכם בשלוה הניחו לעיף שלא תגזלוהו
זאת תהיה לכם המרגעה:
)יג( והיה להם דבר ה' וגו'  -כמדתה ימדוד
להם יגזור שדברו עליהם צו של אומות
המשתעבדים בם על צו פקודה על פקודה
עבודה על עבודה קו של פורענות כנגד קו
של עבירות שבידם קו לקו תקוה חילוף תקוה
יקוו לאור והנה חשך .זעיר שם זעיר שם -
לימים מועטים תבא עליהם והם יתמעטו
שם בארץ אויביהם:

לנו צו לצו שלנו חשוב משלך .קו לקו  -יש
להם קו משקולת משפטי רשע כנגד קו הצדק.
זעיר שם  -הנביא אומר להם עוד מעט
תבוא עליכם רעה והם אומרים זעיר שם
ימהר יחישה מעשהו לימים מועטין:
)יא( בלעגי שפה  -וכן כל לשון לעגים וכן
)ישעיהו לב( עלגים שניהם לשון הפוך שאינו
מיושר להשמע .ידבר אל העם הזה  -כל
המדבר אליהם דבר נבואה ותוכחה דומה
להם ללשון נלעג שאין יכולין להבין בו:

כתובים

 -משלי יב' ט-יד

טוֹ ב נִ ְקלֶ ה וְ ֶעבֶ ד לוֹ ִמ ּ ִמ ְת ַּכ ּ ֵבד וַ חֲסַ ר לָ חֶ ם:

)ט (
דמתיקר וחסיר לחמא:

)ט( טב הוא זלילא ועבדי אית ליה מן הוא

יוֹ ֵד ַע צַ דִּ יק נֶפֶ ׁש ְּבהֶ ְמ ּתוֹ וְ ַרחֲמֵ י ְר ׁ ָש ִעים אַ ְכז ִָרי:

) י(
ורחמיהון דרשיעי נכזריותא:

)י( ידיע צדיקא נפשא דבעיריה

יקים חֲסַ ר לֵ ב:
ש ַּבע לָ חֶ ם ו ְּמ ַרדֵּ ף ֵר ִ
עֹבֵ ד אַ ְד ָמתוֹ יִ ְ ׂ

)יא(
ודרדף בתר סריקותא חסר רעינא הוא:

יקים יִ ּ ֵתן:
חָ ַמד ָר ׁ ָשע ְמצוֹ ד ָר ִעים וְ ׁש ֶֹר ׁש צַ דִּ ִ

)יב(
דצדיקי נתקים:

)יב( ראג רשיעא מצודתא בישתא ועקרהון

ְּבפֶ ׁ ַשע שְׂ פָ ַתיִ ם מוֹ קֵ ׁש ָרע וַ יֵּצֵ א ִמ ָ ּצ ָרה צַ דִּ יק:

)יג(
צדיקא מן עקתא:

ש ַּבע טוֹ ב וּגְ מוּל יְ ֵדי אָ ָדם
יש יִ ְ ׂ
ִמ ּ ְפ ִרי ִפי ִא ׁ

)יד(
פומיה ישבע טבתא וכל בר נש היך עובד אידו מתפריע:

)יא( דפלח בארעיה יסבע לחמא

)יג( בחובא דשפותא מתקל בישא ופליט
י ִָׁשוב

}י ִָׁשיב{ לוֹ :

)יד( גברא מן פרי

רש"י
)ט( טוב נקלה  -בעיניו ונעשה עבד לעצמו.
ממתכבד  -בעיניו ואומר גנאי הוא לי
לעמול במלאכה שאני מבני אדם גדולים
וסופו להיות חסר לחם:
)י( יודע צדיק נפש בהמתו  -מה בהמתו ובני
ביתו צריכים:
)יא( עובד אדמתו ישבע לחם  -כמשמעו,
ולפי משלו שחוזר על תלמודו תמיד שלא
ישתכח:

)יב( חמד רשע  -להיות נזון ומתפרנ' ממצוד
רשעים שצדין את הבריו' בגזלות וחמס.
ושורש צדיקים יתן  -מה שהוא ראוי ליתן
והוא הפרי:
)יג( בפשע שפתים  -בפשע שפתי דור המבול
שאמרו מה שדי כי נעבדנו )איוב כא( בא להם
מוקש רע ונח הצדיק יצא מהצרה:
)יד( מפרי פי איש  -משכר פיהם של עוסקי
תורה אוכלים טוב בעולם הזה והקרן קיימת
להם לעו"ה:
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משנה

– בבא מציעא פרק ג'

)א( הַ ּ ַמ ְפ ִקיד אֵ צֶ ל חֲבֵ ירוֹ ְּבהֵ ָמה אוֹ כֵ ִלים ,וְ נִגְ נְב ּו אוֹ ׁ ֶשאָ בָ ד ּוִׁ ,ש ֵּלם וְ לֹא ָרצָ ה
נִמצָ א הַ ַּג ּנָבְ ,מ ׁ ַש ֵּלם ּ ַת ְׁשלו ֵּמי
ִל ּ ׁ ָשבֵ ַעֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי אָ ְמר ּו ׁשוֹ ֵמר ִח ּנָם נִ ְׁש ַּבע וְ יוֹ צֵ אְ ,
כֶ פֶ לָ .טבַ ח ו ָּמכַ רְ ,מ ׁ ַש ֵּלם ּ ַת ְׁשלו ֵּמי אַ ְר ָּב ָעה וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשהְ .ל ִמי ְמ ׁ ַש ֵּלם ְל ִמי
נִמצָ א הַ ַּג ּנָבְ ,מ ׁ ַש ֵּלם ּ ַת ְׁשלו ֵּמי כֵ פֶ ל.
ׁ ֶשהַ ּ ִפ ָּקדוֹ ן אֶ צְ לוֹ  .נִ ְׁש ַּבע וְ לֹא ָרצָ ה ְל ׁ ַש ֵּלםְ ,
ָטבַ ח ו ָּמכַ רְ ,מ ׁ ַש ֵּלם ּ ַת ְׁשלו ֵּמי אַ ְר ָּב ָעה וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשהְ .ל ִמי ְמ ׁ ַש ֵּלםְ ,לבַ ַעל הַ ּ ִפ ָּקדוֹ ן:
רע"ב ) -א( המפקיד .ולא רצה לישבע -
שבועת השומרין .שהיה יכול ליפטר אם נשבע
שלא פשע בה ושלא שלח בה יד :למי
שהפקדון אצלו  -דכיון דשילם קנה כל

תשלומיה .ואפילו לא שילם אלא כיון שאמר
בבית דין הריני משלם ,קנה כל תשלומיה ,לא
שנא תשלומי כפל ולא שנא תשלומי ארבעה
וחמשה:

)ב( הַ שׂ וֹ כֵ ר ּ ָפ ָרה ֵמחָ בֵ רוֹ וְ ִה ְׁש ִאילָ ה לֵ אָ חֵ ר וְ ֵמ ָתה ְּכ ַד ְרכָ ה יִ ּ ׁ ָשבַ ע הַ שּׂ וֹ כֵ ר ׁ ֶש ּ ֵמ ָתה
ְּכ ַד ְר ָּכה וְ הַ ּ ׁשוֹ אֵ ל יְ ׁ ַש ֵּלם לַ שּׂ וֹ כֵ ר .אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ ִסי ּ ֵכיצַ ד הַ ָּלה עוֹ ֶ ׂשה ְסחוֹ ָרה
ְּבפָ ָרתוֹ ׁ ֶשל חֲבֵ רוֹ  .אֶ ָּלא ּ ַת ֲחזֹר ּ ָפ ָרה לַ ְּב ָע ִלים:
רע"ב ) -ב( השוכר פרה מחבירו  -ועמד
שוכר והשאילה לאחר ברשות המשכיר .שאם
לא נתן לו המשכיר רשות ,הא קיימא לן,
שומר שמסר לשומר חייב :ישבע השוכר -
למשכיר :שמתה כדרכה  -ופטור .שהשוכר

פטור מן האונסין :והשואל  -שהוא חייב
באונסין ,משלם לשוכר ,בשבועה שהוא נשבע
למשכיר :אמר רבי יוסי כיצד הלה עושה
סחורה וכו'  -והלכה כרבי יוסי:

)ג( אָ ַמר ִל ְׁשנַיִ םָּ ,גז ְַל ִּתי ְלאֶ חָ ד ִמ ּ ֶכם ָמנֶה ,וְ אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַע אֵ יזֶה ִמ ּ ֶכם ,אוֹ  ,אָ ִביו ׁ ֶשל
אֶ חָ ד ִמ ּ ֶכם ִהפְ ִקיד ִלי ָמנֶה ,וְ אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַע אֵ יזֶה הוּא ,נוֹ ֵתן לָ זֶה ָמנֶה וְ לָ זֶה ָמנֶה,
ׁ ֶשהוֹ ָדה ִמ ּ ִפי ַעצְ מוֹ :
רע"ב ) -ג( אמר לשנים גזלתי לאחד מכם
 והם אינם תובעים לו כלום ,אלא הוא באלצאת ידי שמים :נותן לזה מנה ולזה מנה -
אבל שנים שתבעוהו והודה שגזל לאחד מהם,
ישבע כל אחד מהם שלו גזל ,ונותן מנה לזה
ומנה לזה .קנס קנסוהו חכמים מפני שעבר
על לא תגזול .וכן שנים שתבעו לאחד .כל

אחד אומר אבי הפקיד אצלך מנה ,והוא אומר
אביו של אחד מכם הניח לי מנה ואיני יודע
איזהו ,הרי כל אחד מהם נשבע שאביו הניח
אצלו מנה ,ונותן מנה לזה ומנה לזה ,דאיהו
פשע בנפשיה דהוה ליה למידק ולזכור מי
הניח אצלו המנה:

אתיִ ם וְ זֶה
אתיִ ם ,זֶה אוֹ ֵמר ׁ ֶש ִ ּלי ָמ ַ
)ד( ְׁשנַיִ ם ׁ ֶש ִה ְפ ִקיד ּו אֵ צֶ ל אֶ חָ ד ,זֶה ָמנֶה וְ זֶה ָמ ַ
אתיִ ם ,נוֹ ֵתן לָ זֶה ָמנֶה וְ לָ זֶה ָמנֶה ,וְ הַ ּ ְׁשאָ ר יְ הֵ א מֻ ּנָח ַעד ׁ ֶשיָּבוֹ א
אוֹ ֵמר ׁ ֶש ִ ּלי ָמ ַ
אֵ ִליָּה ּו .אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ סֵ יִ ,אם ּ ֵכן ַמה ִה ְפ ִסיד הָ ַר ּ ַמאי .אֶ ָּלא הַ כּ ֹל יְ הֵ א מֻ ּנָח ַעד
ׁ ֶשיָּבוֹ א אֵ ִליָּה ּו:
רע"ב ) -ד( שנים שהפקידו אצל אחד זה
מנה וזה מאתים  -כגון דאפקידו תרווייהו כי
הדדי זה בפני זה :נותן לזה מנה ולזה מנה
וכו'  -דאמר להו אתון לא קפדיתו אהדדי,
ולא חשדתם זה את זה שמא חבירו יתבע
המאתים .אנא נמי לא רמאי אנפשאי למידק

המאתים של מי הן .ונעשו כאילו הניחו כל
השלש מאות בצרור אחד ,דלא הוי ליה למידק
מה יש לזה בתוכו ומה יש לחבירו :מה
הפסיד הרמאי  -ולעולם לא יודה על
האמת:
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)ה( וְ כֵ ן ְׁשנֵי כֵ ִלים ,אֶ חָ ד יָפֶ ה ָמנֶה וְ אֶ חָ ד יָפֶ ה אֶ לֶ ף זוּז ,זֶה אוֹ ֵמר יָפֶ ה ׁ ֶש ִ ּלי וְ זֶה
אוֹ ֵמר יָפֶ ה ׁ ֶש ִ ּלי ,נוֹ ֵתן אֶ ת הַ ָּק ָטן ְלאֶ חָ ד ֵמהֶ ן ,ו ִּמ ּתוֹ ְך הַ ָּגדוֹ ל נוֹ ֵתן דְּ ֵמי הַ קָ ָטן
לַ ּ ׁ ֵשנִ י ,וְ הַ ּ ְׁשאָ ר יְ הֵ א מֻ ּנָח ַעד ׁ ֶשיָּבוֹ א אֵ ִליָּה ּו .אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ סֵ יִ ,אם ּ ֵכן ַמה ִה ְפ ִסיד
הָ ַר ּ ַמאי .אֶ ָּלא הַ כּ ֹל יְ הֵ א מֻ ּנָח ַעד ׁ ֶשיָּבוֹ א אֵ ִל ּיָה ּו:
רע"ב ) -ה( וכן שני כלים  -לרבנן
אצטריכא ליה .ולא זו אף זו קתני ,לא
מיבעיא במנה ומאתים דליכא פסידא
דשבירת כלי ,אמרו רבנן נותן לזה מנה ולזה
מנה ,אלא אפילו בשני כלים דאיכא פסידא
שצריך לשבר הכלי הגדול כדי לתת ממנו דמי

הקטן ,ולכשיבא אליהו נמצא שבעל הכלי
הגדול הפסיד שנשבר הכלי שלו ,וסלקא
דעתך אמינא דבהא מודו רבנן לר' יוסי שהכל
יהא מונח עד שיבא אליהו .קמשמע לן.
והלכה כחכמים:

)ו( הַ ּ ַמ ְפ ִקיד ּ ֵפרוֹ ת אֵ צֶ ל חֲבֵ רוֹ  ,א ֲִפלּ ּו הֵ ן אֲבו ִּדין לֹא יִ ַּגע ָּבהֶ ןַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן
ַּג ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר ,מוֹ כְ ָרן ִּב ְפנֵי בֵ ית דִּ יןִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהוּא ְכ ֵמ ִׁשיב אֲבֵ ָדה לַ ְּב ָע ִלים:
רע"ב ) -ו( אבודים  -על ידי עכברים או
רקבון :לא יגע בהן  -למכרן לפי שרוצה אדם
בקב שלו מתשעה קבין של חבירו .קב שלו
חביב עליו ע"י שעמל בו ,מתשעה קבין של
אחרים שיקח בדמיהן אם ימכרם .ולא אמרו
רבנן הרי זה לא יגע בהן ,אלא שלא אבדו

אלא עד כדי חסרונן המפורש במשנתינו,
לחטים ולאורז תשעה חצאי קבין לכור וכו'.
אבל אם אבדו יותר מכדי חסרונן ,מודים
חכמים לרבן שמעון בן גמליאל דמוכרן בבית
דין .והלכה כחכמים:

)ז( הַ ּ ַמ ְפ ִקיד ּ ֵפרוֹ ת אֵ צֶ ל חֲבֵ רוֹ ֲ ,ה ֵרי זֶה יוֹ צִ יא לוֹ חֶ ְסרוֹ נוֹ ת .לַ חִ ִּטין וְ לָ אֹ ֶרז,
ִּת ְׁש ָעה חֲצָ אֵ י קַ ִּבין לַ כּ וֹ ר ,לַ ּ ְשׂ עוֹ ִרין וְ לַ דּ ֹחַ ןִּ ,ת ְׁש ָעה קַ ִּבין לַ כּ וֹ ר ,לַ ּ ֻכ ְּס ִמין ו ְּלז ֶַרע
לש ְס ִאין לַ כּ וֹ ר .הַ כּ ֹל ְל ִפי הַ ּ ִמדָּ ה ,הַ כּ ֹל ְל ִפי הַ ְּז ַמן .אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ חָ נָן
ּ ִפ ְׁש ּ ָתןָ ׁ ,ש ׁ
ּ ֶבן נו ִּרי ,וְ ִכי ָמה ִא ְכ ּ ַפת לָ הֶ ן לָ ַע ְכ ָּב ִרין ,וַ הֲלוֹ א אוֹ ְכ ִלין ּ ֵבין ֵמהַ ְר ּ ֵבה וּבֵ ין
ִמ ִ ּק ְמ ָעא .אֶ ָּלא אֵ ינוֹ מוֹ צִ יא לוֹ חֶ ְסרוֹ נוֹ ת אֶ ָּלא ְלכוֹ ר אֶ חָ ד ִּב ְלבָ דַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה
אוֹ ֵמרִ ,אם הָ יְ ָתה ִמדָּ ה ְמ ֻר ָּבה ,אֵ ינוֹ מוֹ צִ יא לוֹ חֶ ְסרוֹ נוֹ תִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּמוֹ ִתירוֹ ת:
רע"ב ) -ז( המפקיד פירות אצל חבירו -
ועירבן הנפקד עם פירותיו והיה מסתפק מהן
ואינו יודע שיעור מה שאכל .כשבא להחזירן
יוציא לו חסרונות ,יפחות כמה הם רגילים
לחסור :תשעה חצאי קבין לכור  -הכור
שלשים סאין ,והסאה ששה קבין :הכל לפי
המדה  -כן לכל כור וכור :הכל לפי הזמן -
שהניחם בידו .לכל שנה ושנה ינכה לו כך :מה
איכפת להו לעכברים  -כך אוכלים ממדה
מועטת כמו ממדה מרובה .הלכך תשעה
חצאי קבין לשנה בין לכור בין לעשרה כורין:
אם היתה מדה מרובה  -שהפקיד אצלו

הרבה ,מעשרה כורים ולמעלה ,לא יוציא לו
חסרונות :מפני שהן מותירות  -שבימות
הגורן כשמפקידים החטים ,יבשים ,ובימות
הגשמים כשמחזירן נופחות .ובאכילת עכברים
אינן נחסרין כל כך לכל כור וכור ,דכולי האי
לא אכלי עכברים מעשרה כורין ,הלכך
נפיחתו משלמת למה שעכברים אוכלים .ואין
הלכה לא כרבי יהודה ולא כרבי יוחנן בן
נורי .וכל השיעורים הללו בארץ ישראל ובימי
התנאים .אבל בשאר ארצות ובזמנים הללו,
הכל כפי מה שרגילים הזרעים לחסר באותה
מדינה ובאותו זמן:

לשת לֻ ִּגין ׁ ֶש ֶמן
)ח( יוֹ צִ יא לוֹ ְׁשתוּת לַ ּיָיִ ןַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ,ח ֶֹמ ׁש .יוֹ צִ יא לוֹ ְׁש ׁ ֶ
ְל ֵמאָ ה ,לֹג ו ֶּמחֱצָ ה ְׁש ָמ ִרים ,לֹג ו ֶּמחֱצָ ה ָּבלַ עִ .אם הָ יָה ׁ ֶש ֶמן ְמז ָֻּקק ,אֵ ינוֹ
מוֹ צִ יא לוֹ ְׁש ָמ ִריםִ .אם הָ י ּו קַ נְ קַ ִּנים יְ ׁ ָשנִ ים ,אֵ ינוֹ מוֹ צִ יא לוֹ ָּבלַ עַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה
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חק לישראל – פרשת שמות יום ד'
אוֹ ֵמר ,אַ ף הַ ּמוֹ כֵ ר ׁ ֶש ֶמן ְמז ָֻּקק לַ חֲבֵ רוֹ ָּכל יְ מוֹ ת הַ ּ ׁ ָשנָהֲ ,ה ֵרי זֶה ְמקַ ֵּבל ָעלָ יו
לֹג ו ֶּמחֱצָ ה ְׁש ָמ ִרים ְל ֵמאָ ה:
רע"ב ) -ח( יוציא לו שתות ליין  -אם
הפקיד אצלו יין ועירבו עם יינו ,הקנקנים
בולעים שתות :רבי יהודה אומר חומש -
שהקרקע שהיו עושים ממנו הקנקנים
באתריה דרבי יהודה בלע חומש .והכל לפי
המקום :אף המוכר וכו'  -כשם שאמרו

)ט( הַ ּ ַמ ְפ ִקיד
וְ נִ ְׁש ְּב ָרהִ ,אם
נִ ְׁש ְּב ָרהֵ ּ ,בין
וְ נִ ְׁש ְּב ָרהֵ ּ ,בין

שמרים במפקיד ,כך אמרו במוכר .שהמוכר
שמן לחבירו ונותן לו מתוך חביותיו שמן
מזוקק תמיד שהוא מסתפק ממנו ,הרי הלוקח
מקבל עליו לפחות לו לוג ומחצה מחמת
שמרים לכל מאה לוג .ואין הלכה כר' יהודה:

חָ ִבית אֵ צֶ ל חֲבֵ רוֹ  ,וְ לֹא יִ חֲד ּו לָ הּ הַ ְּב ָע ִלים ָמקוֹ ם ,וְ ִט ְל ְטלָ ּה
ִמ ּתוֹ ְך יָדוֹ נִ ְׁש ְּב ָרהְ ,לצָ ְרכּ וֹ  ,חַ יָּבְ ,לצָ ְר ָּכ ּהָ ּ ,פטוּרִ .אם ִמ ּ ׁ ֶש ִה ִּניחָ ּה
ְלצָ ְרכּ וֹ ּ ֵבין ְלצָ ְר ָּכ ּה ּ ָפטוּר .יִ חֲד ּו לָ ּה הַ ְּב ָע ִלים ָמקוֹ ם ,וְ ִט ְל ְטלָ ּה
ִמ ּתוֹ ְך יָדוֹ וּבֵ ין ִמ ּ ׁ ֶש ִה ִּניחָ ּהְ ,לצָ ְרכּ וֹ  ,חַ יָּבְ ,לצָ ְר ָּכהּ ָ ּ ,פטוּר:

רע"ב ) -ט( לא יחדו לה הבעלים מקום -
בבית שומר ,לומר לו זוית זו השאילני :לצרכו
 להשתמש בה :לצרכה  -שהיתה במקוםשקרובה להשתבר :אם משהניחה  -שכלה
תשמישו הניחה במקום משתמר .בין שטלטלה
מתחלה לצרכו ,בין שטלטלה לצרכה ,פטור.
דאמרינן משהחזירה הרי היא ברשות הבעלים
כבתחלה ,ואינו עליה אלא כשומר חנם ופטור
על אונסיה ,ואע"פ שלא הודיע לבעלים
לומר נטלתיה והחזרתיה .ורישא דמתניתין
רבי ישמעאל היא ,דאמר בגונב טלה מן
העדר והחזירו למקומו שהוא פטור דלא
בעינן דעת בעלים .והאי דקתני לא יחדו לה
הבעלים מקום ,לא מיבעיא קאמר ,לא
מיבעיא יחדו לה הבעלים מקום והחזירה
למקומה לאחר שנשתמש בה לצרכו שהוא
פטור ,ואע"פ שלא הודיע לבעלים ,שהרי

החזירה למקום המיוחד לה ,אלא אפילו לא
יחדו לה הבעלים מקום ,דלאו למקום מיוחד
לה החזירה ,פטור ,הואיל והחזירה למקום
משתמר ,דלא בעינן דעת בעלים :ובין
משהניחה לצרכו חייב  -סיפא זו אתאן לרבי
עקיבא דאמר בגונב טלה מן העדר והחזירו
למקומו ונאנס ,לעולם הוא חייב ,עד שיודיע
לבעלים שגנב והחזיר .והכא נמי לאחר
שנשתמש בה לצרכו ונעשה גזלן עליה אע"פ
שהניחה במקום המשתמר ,חייב .והאי דקתני
בסיפא יחדו לה הבעלים מקום ,לא מיבעיא
קאמר ,לא מיבעיא לא יחדו שהוא חייב
משהניחה לאחר שנשתמש לצרכו ,דהא לא
הניחה במקום המיוחד לה ,אלא אפילו יחדו
לה מקום שחזר והניחה במקומה ,חייב,
דבעינן דעת בעלים .ורישא רבי ישמעאל
וסיפא ר"ע .והכי מוקמינן לה בגמרא:

)י( הַ ּ ַמ ְפ ִקיד ָמעוֹ ת אֵ צֶ ל חֲבֵ רוֹ  ,צְ ָר ָרן וְ ִהפְ ִׁשילָ ן לַ ֲאחוֹ ָריו ,אוֹ ׁ ֶש ּ ְמסָ ָרן ִל ְבנוֹ
ו ְּל ִב ּתוֹ הַ ְ ּקטַ ִּנים ,וְ נ ַָעל ִּב ְפנֵיהֶ ם ׁ ֶשלּ ֹא כָ ָראוּי ,חַ יָּבֶ ׁ ,שלּ ֹא ׁ ָש ַמר ְּכ ֶד ֶר ְך הַ ּ ׁשוֹ ְמ ִרים.
וְ ִאם ׁ ָש ַמר ְּכ ֶד ֶר ְך הַ ּ ׁשוֹ ְמ ִריםָ ּ ,פטוּר:
רע"ב ) -י( צררן  -בסודרו :והפשילן
לאחוריו  -אע"פ ששמירה מעולה היא,
חייב ,שהמוליך מעות של פקדון ממקום
למקום אין להם שמירה אלא בידו ,דכתיב
)דברים י"ד( וצרת הכסף בידך ,אע"פ
שצרורים הם ,יהיו בידך .ואם בבית הוא ,אין
להם שמירה אלא בקרקע ,ובכותל ,בטפח
הסמוך לתקרה או בטפח הסמוך לארץ .שאין

דרך הגנבים לחפש שם .ואם שמר בענין אחר,
פושע הוי וחייב .אלא אם כן התנה מתחלה
עם המפקיד שעל מנת כן הוא מקבל הפקדון
שלא יתחייב בכל השמירות הללו :לבנו ולבתו
הקטנים  -אבל לגדולים ,נשבעים הם
ששמרו כדרך השומרים ופטור .ולא אמרינן
בהא שומר שמסר לשומר חייב ,שדרך האדם
להפקיד מה שהופקד בידו ,ביד אשתו ובניו.
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וכל המפקיד ,על דעת שיתנם הנפקד ביד

אשתו ובניו הוא מפקיד:

רע"ב ) -יא( אם צרורין  -וחתומין ,או
קשורים קשר משונה :לא ישתמש בהן  -אבל
אם אינם חתומים או קשורים קשר משונה
אע"פ שצרורין ,הרי הן כמותרין וכאילו אינם
קשורים כלל ,ומותר להשתמש בהן :חייב

באחריותן  -ואפילו לא נשתמש בהן הוי
עליהם שומר שכר ,מפני שיכול להשתמש
בהם ,וחייב בגניבה ואבדה .ואם נשתמש ,הוו
מלוה גביה וחייב אף באונסין :רבי יהודה
אומר כשולחני  -והלכה כרבי יהודה:

)יא( הַ ּ ַמ ְפ ִקיד ָמעוֹ ת אֵ צֶ ל ׁ ֻש ְלחָ נִ יִ ,אם צְ רו ִּרין ,לֹא יִ ְׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ָּבהֶ םְ ,ל ִפיכָ ְך ִאם
אָ ְבד ּו אֵ ינוֹ חַ יָּב ְּבאַ ח ֲָריו ָּתן ,מֻ ּ ָת ִרין ,יִ ְׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ָּבהֶ ןְ ,ל ִפיכָ ְך ִאם אָ ְבד ּו חַ יָּב
ְּבאַ ח ֲָריו ָּתן .אֵ צֶ ל ַּב ַעל הַ ַּביִ תֵ ּ ,בין צְ רו ִּרין וּבֵ ין מֻ ּ ָת ִרים לֹא יִ ְׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ָּבהֶ ן,
ְל ִפיכָ ְך ִאם אָ בְ ד ּו אֵ ינוֹ חַ יָּב ְּבאַ ח ֲָריו ָּתן .חֶ נְ וָ נִ י ְּכבַ ַעל הַ ַּביִ ת ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ,חֶ נְ וָ נִ י ַּכ ּ ׁ ֻש ְלחָ נִ י:

)יב( הַ ּ ׁשוֹ לֵ חַ יָד ַּב ּ ִפ ָּקדוֹ ןֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,יִ ְלקֶ ה ְּבחֶ סֶ ר ו ְּבי ֶֶתר .וּבֵ ית ִה ֵּלל
יעה .הַ חוֹ ׁ ֵשב ִל ְׁשלֹחַ
אוֹ ְמ ִריםִּ ,כ ְׁש ַעת הוֹ צָ אָ הַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמרִּ ,כ ְׁש ַעת הַ ְּת ִב ָ
יָד ַּב ּ ִפ ָּקדוֹ ןֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,חַ יָּב .וּבֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ינוֹ חַ יָּב ַעד
ׁ ֶש ִּי ְׁשלַ ח בּ וֹ יָדֶ ׁ ) ,ש ּ ֶנא ֱַמר )שמות כב( ִאם לֹא ׁ ָשלַ ח יָדוֹ ִּב ְמלֶ אכֶ ת ֵר ֵעה ּו(ֵ ּ .כיצַ ד.
יעית,
יעית ,וְ נִ ְׁש ְּב ָרה ,אֵ ינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלם אֶ ָּלא ְר ִב ִ
ימ ּנָה ְר ִב ִ
ִה ּ ָטה אֶ ת הֶ חָ ִבית וְ נ ַָטל הֵ ֶ
יעית ,וְ נִ ְׁש ְּב ָרהְ ,מ ׁ ַש ֵּלם דְּ ֵמי כֻ ָּל ּה:
ימ ּנָה ְר ִב ִ
ִהגְ ִּביהָ הּ וְ נ ַָטל הֵ ֶ
רע"ב ) -יב( ילקה בחסר וביתר  -במה
שחסר הפקדון ,ובמה שהותיר .כגון שהפקיד
אצלו רחל טעונה צמר ,או מעוברת ,ונגזזה
או ילדה לאחר ששלח בה יד ,משלם אותה
ואת גיזותיה ואת ולדותיה ,ונמצא שהוא לוקה
במה שחסרה אצלו ,וביתר ,שאם נתעברה או
טענה צמר כשהיא אצלו ,משלם אותה טעונה
ומעוברת כמות שהיא עכשיו ,והרי לוקה
ביתר :ובית הלל אומרים כשעת הוצאה -
מבית הבעלים ,אם טעונה טעונה ,ואם
רקנית רקנית :רבי עקיבא אומר כשעת
התביעה  -כמו שהוא הפקדון בשעת העמדה
בדין .דכתיב )ויקרא ד( לאשר הוא לו יתננו
ביום אשמתו ,יתן כמו שהוא ביום אשמתו,
ביום שמתחייב בו בדין .והלכה כבית הלל:
החושב לשלוח יד בפקדון  -אמר בפני עדים
אטול פקדונו של פלוני לעצמי :בית שמאי
מחייבים  -דכתיב )שמות כב( על כל דבר

פשע ,משעה שדיבר לשלוח יד הוי פושע :עד
שישלח בו יד  -דכתיב אם לא שלח ידו
במלאכת רעהו .והאי על כל דבר פשע ,דרשי
ביה בית הלל ,אמר לעבדו ולשלוחו לשלוח יד
בפקדון מנין שהוא חייב ,תלמוד לומר על כל
דבר פשע :כיצד הטה את החבית  -השתא
מפרש למלתייהו דבית הלל .ואית ספרים
דלא גרסי כיצד .ומלתא באנפה נפשה היא:
ונשברה  -לאחר זמן :אינו משלם אלא
רביעית  -דשליחות יד אינו מתחייב באונסים
עד שימשוך או יגביה דהוי קניה :הגביהה
ונטל  -לאו דוקא נטל ,דמכי אגבהה על
מנת ליטול חייב באונסיה אפילו לא נטל
ממנה כלום .ואם נטל רביעית מן החבית
והחמיץ היין הנשאר בחבית אחר כן ,אע"פ
שלא הגביה החבית משלם כל היין ,שהוא
גרם ליין שהחמיץ ,וגירי דידיה הוא דאהני
ליה:
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גמרא

– בבא מציעא דף מ"ב ע"א

משנה :צררן והפשילן .גמרא :בשלמא כולהו שלא שימר כדרך השומרים אלא
צררן והפשילן לאחוריו מאי הוה ליה למיעבד אמר רבא אמר רבי יצחק
אמר קרא וצרת הכסף בידך אף על פי שצרורין יהיו בידך ואמר רבי יצחק
לעולם יהא כספו של אדם מצוי בידו שנאמר וצרת הכסף בידך ואמר רבי
יצחק לעולם ישליש אדם את מעותיו שליש בקרקע ושליש בפרקמטיא
ושליש תחת ידו ואמר רבי יצחק אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן
העין שנאמר יצו ה' אתך את הברכה באסמיך תנא דבי רבי ישמעאל אין
הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולטת בו שנאמר יצו ה' אתך את
הברכה באסמיך תנו רבנן ההולך למוד את גורנו אומר יהי רצון מלפניך ה'
אלהינו שתשלח ברכה במעשה ידינו התחיל למוד אומר ברוך השולח
ברכה בכרי הזה מדד ואחר כך בירך הרי זה תפילת שוא לפי שאין הברכה
מצויה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי אלא בדבר
הסמוי מן העין שנאמר יצו ה' אתך את הברכה באסמיך אמר שמואל
כספים אין להם שמירה אלא בקרקע אמר רבא ומודי שמואל בערב שבת
בין השמשות דלא אטרחוהו רבנן ואי שהא למוצאי שבת שיעור
למקברינהו ולא קברינהו מחייב ואי צורבא מרבנן הוא סבר דלמא מיבעי
ליה זוזי לאבדלתא והאידנא דשכיחי גשושאי אין להן שמירה אלא בשמי
קורה והאידנא דשכיחי פרומאי אין להם שמירה אלא ביני אורבי אמר רבא
ומודה שמואל בכותל )אי נמי בין הקרנות( והאידנא דשכיחי טפוחאי אין
להן שמירה אלא בטפח הסמוך לקרקע או בטפח הסמוך לשמי קורה:
רש"י על הגמרא
משנה :צררן  -בסודרו ,והפשילן לאחוריו:
גמרא :מאי הוה ליה למיעבד  -הרי צררן:
מצוי בידו  -לא יפקידנו לאחרים במקום
אחר ,שאם תזדמן לו סחורה לשכר יהא מזומן
לו :תחת ידו  -להיות מזומן לו לצורך ריוח
הבא פתאום :אין הברכה  -שמתברך ורבה
מאליו ,פויישו"ן בלעז :באסמיך  -דריש ליה
לשון דבר הסמוי מן העין :שאין העין שולטת
בו  -שנאמר באסמיך לשון גנזים :אין להם
שמירה כו'  -דאם לא שמרן ונגנבו פשיעה

היא :ואם צורבא מרבנן הוא  -המפקיד,
שהוא חרד על מצות הבדלה על הכוס אמר
השומר דלמא מיבעי ליה זוזי לאבדלתא להכי
לא קברינהו ופטור :גשושאי  -מגששין
בקרקע בשפודין של ברזל להכיר מקום
שתחתיו חלל :בשמי קורה  -בגג מתחתיו:
פרומאי  -שוברי התקרה :ביני אורבי  -בין
שורות הבנין בכותל :טפוחאי  -מטפחים
בכותל לידע אם יש שם חלל :או בטפח
הסמוך כו'  -וכולן בכותל:
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חק לישראל – פרשת שמות יום ד'
זוהר

– שמות דף כ' ע"א

ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר דּ וֹ ִדי ִלי וַ אֲנִ י לוֹ הָ רוֹ ֶעה ַּב ּ ׁשוֹ ׁ ַש ִּניםִ .מי ָּג ַרם ִליֶ ׁ ,שאֲנִ י ְלדוֹ ִדי וְ דוֹ ִדי
ִליִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהוּא ַמנְ ִהיג עוֹ לָ מוֹ ַּב ּ ׁשוֹ ׁ ַש ִּניםַ .מה ׁשוֹ ׁ ָשן י ֵׁש בּ וֹ ֵריחַ  ,וְ ה ּוא אָ דוֹ ם,
מוֹ צְ ִקין אוֹ תוֹ  ,וְ הוּא ִמ ְתהַ ּ ֵפ ְך לַ לָ בָ ן ,ו ְּלעוֹ לָ ם ֵריחוֹ לֹא זָזַּ .כ ְך הַ קָ דוֹ ׁש ָּברו ְּך
הוּאַ ,מנְ ִהיג עוֹ לָ מוֹ ְּב ֶד ֶרך זֶהֶ ׁ ,ש ִא ְל ָמלֵ א ּ ֵכן לֹא יִ ְתקַ יֵּים הָ עוֹ לָ ם ִּב ְׁש ִביל הָ אָ ָדם
נִק ָרא אָ דוֹ םְּ ,כ ָמה דְּ אַ ְּת אָ ַמרִ ,אם יִ ְהי ּו ח ֲָטאֵ יכֶ ם ַּכ ּ ׁ ָשנִ ים
הַ חוֹ טֵ א .וְ הַ חוֹ טֵ א ְ
ַּכ ּ ׁ ֶשלֶ ג )דף כ' ע"ב( י ְַל ִּבינ ּוַ ,מ ְק ִריב קָ ְר ָּבנוֹ לָ אֵ ׁש ׁ ֶשהוּא אָ דוֹ ם .זוֹ ֵרק הַ דָּ ם,
סָ ִביב לַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ׁ ֶשהוּא אָ דוֹ םִ .מדַּ ת הַ דִּ ין אָ דוֹ ם ,מוֹ צְ ִקין אוֹ תוֹ ) ,הריח( וְ עוֹ לֶ ה הֶ ָע ׁ ָשן
ּ ֻכלּ וֹ לָ בָ ן ,וְ אָ ז הָ אָ דוֹ ם נ ְֶה ּ ַפ ְך ְללָ בָ ן ,נ ְֶה ּ ַפ ְך ִמדַּ ת הַ דִּ ין ְל ִמדַּ ת הָ ַרח ֲִמים:
וְ ָתא ֲחזֵיָּ ,כל ִמדַּ ת הַ דִּ ין ,אֵ ין צָ ִר ְ
יך הָ ֵריחַ ׁ ֶשלּ וֹ  ,אֶ ָּלא ִמ ַ ּצד אוֹ ֶדם .וְ הַ יְ ינ ּו דְּ אָ ַמר
ִר ִּבי יְ הו ָּדהַ ,מה דִּ ְכ ִּתיב) ,מלכים א' ,י"ח( וַ ִּי ְתגּ וֹ ְדד ּו ְּכ ִמ ְׁש ּ ָפ ָטם וְ גוֹ ' ַעד ְׁשפָ ְך דָּ ם
עֲ לֵ יהֶ ם .אֶ ָּלא הָ י ּו יוֹ ְד ִעיםֶ ׁ ,שלּ א י ּ ִַשׂ יג ּו ִמ ּ ִמדַּ ת הַ דִּ ין ִּכ ְרצוֹ נָם ,זוּלָ ִתי ָּבאוֹ ֶדם:
אָ ַמר ִר ִּבי יִ צְ חָ ק ,וְ עוֹ ד ,אוֹ ֶדם וְ לָ בָ ן נִ ְק ַרב ְלעוֹ לָ ם ,וְ הָ ֵריחַ עוֹ לֶ ה ִמ ּ ְׁש ּ ֵתיהֶ ןַ .מה
הַ ׁשוֹ ׁ ָשן אָ דוֹ ם וְ לָ בָ ןַּ ,כ ְך ֵריחַ הַ ָּק ְר ָּבן .וְ הַ ָּק ְר ָּבןֵ ,מאָ דוֹ ם וְ לָ בָ ן .בּ ֹא ו ְּראֵ ה ֵמ ֵריחַ
הַ ְ ּקטוֹ ֶרתֶ ׁ ,שהַ ְׁש ָמנִ יםֵ ,מהֶ ם אֲדו ִּמים ,ו ֵּמהֶ ם ְלבָ נִ יםְּ ,כגוֹ ן הַ ְ ּלבוֹ נָהֶ ׁ ,שהוּא לָ בָ ן,
ָמר דְּ רוֹ ר אָ דוֹ ם ,וְ הָ ֵריחַ עוֹ לֶ ה ֵמאָ דוֹ ם וְ לָ בָ ן .וְ ַעל ּ ֵכן ַמנְ ִהיג עוֹ לָ מוֹ ַּב ּ ׁשוֹ ׁ ַש ִּנים,
ׁ ֶשהוּא אָ דוֹ ם וְ לָ בָ ן .ו ְּכ ִתיב )יחזקאל מ"ד( ְלהַ ְק ִריב ִלי חֵ לֶ ב וָ ָדם:
ְּכ ֶנגֶד זֶה ,אָ ָדם ַמ ְק ִריב חֶ ְלבּ וֹ וְ ָדמוֹ  ,ו ִּמ ְת ַּכ ּ ֵפר לוֹ  ,זֶה אָ דוֹ ם ,וְ זֶה לָ בָ ןַ .מה
הַ ּ ׁשוֹ ׁ ָשן ׁ ֶשהוּא אָ דוֹ ם וְ הוּא לָ בָ ן ,אֵ ין מוֹ צְ ִקין אוֹ תוֹ לַ חֲזוֹ ר ּ ֻכלּ וֹ לָ בָ ן ,אֶ ָּלא ָּבאֵ ׁש.
ַּכ ְך הַ ָּק ְר ָּבן אֵ ין מוֹ צְ ִקין אוֹ תוֹ לַ חֲזוֹ ר ּ ֻכלּ וֹ לָ בָ ן ,אֶ ָּלא ָּבאֵ ׁשַ .ע ְכ ׁ ָשיוִ ,מי ׁ ֶשיּוֹ ׁ ֵשב
ְּב ַתעֲ נִ יתוֹ  ,ו ַּמ ְק ִריב חֶ ְלבּ וֹ וְ ָדמוֹ  ,אֵ ינוֹ נִ צְ ַמק לַ חֲזוֹ ר ּ ֻכלּ וֹ לָ בָ ן ,אֶ ָּלא ָּבאֵ ׁש.
ישין אֵ בָ ָריו ,וְ גוֹ בֵ ר ָעלָ יו הָ אֵ ׁש ,ו ְּבאוֹ ָתהּ
דאר"יִ ,מ ּתוֹ ְך ּ ַתעֲ נִ יתוֹ ׁ ֶשל אָ ָדםַ ,מח ֲִל ִׁ
ׁ ָש ָעה ,צָ ִר ְ
יך ְלהַ ְק ִריב חֶ ְלבּ וֹ וְ ָדמוֹ ְּבאוֹ תוֹ הָ אֵ ׁש ,וְ הוּא הַ ִּנ ְק ָרא ִמזְ ַּבח ַּכ ּ ָפ ָרה:
יתא ,הֲ וָ ה ְמצַ ֵּלי וְ אָ ַמרָּ ,גלוּי וְ יָדו ַּע
וְ הַ יְ ינ ּו דְּ ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָרַּ ,כד ֲהוָ ה י ִָתיב ְּב ַתעֲ נִ ָ
ָ
ְלפָ נְ ָ
יך ה' אֱלהַ י וִ אלהֵ י אֲ בוֹ ַתיֶ ׁ ,ש ִה ְק ַר ְב ִּתי ְלפָ נֶיך חֶ ְל ִּבי וְ ָד ִמי ,וְ ִה ְר ּ ַת ְח ִּתי אוֹ ָתם
ַּבח ֲִמימוּת חו ְּל ׁ ַשת גּ ו ִּפי ,יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְ ּלפָ נ ָ
ֶיךֶ ׁ ,ש ְּיהֵ א הָ ֵריחַ הָ עוֹ לָ ה ִמ ּ ִפי ְּב ׁ ָש ָעה
זוֹ ְּ ,כ ִריחַ הָ עוֹ לֶ ה ֵמהַ ָּק ְר ָּבן ָּבאֵ ׁש הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ  ,וְ ִת ְרצֵ נִ י:
נִ ְמצָ אֶ ׁ ,שאָ ָדם הוּא ַמ ְק ִריב ְּב ַתעֲ נִ יתוֹ הַ חֵ לֶ ב וְ הַ דָּ ם ,וְ הָ ֵריחַ ׁ ֶשעוֹ לֶ ה ִמ ּ ִפיו ,הוּא
ִמזְ ַּבח ַּכ ּ ָפ ָרה ,ו ְּל ִפיכָ ְך ִּת ְקנ ּו הַ ְּת ִפ ָּלה ַּב ּ ָמקוֹ ם הַ ָּק ְר ָּבן ,ו ִּב ְלבַ ד ׁ ֶש ִּי ְת ַּכוֵ ין ְל ָמה
דְּ אַ ָמ ָרן .אָ ַמר ִר ִּבי יִ צְ חָ קִ ,מ ָּכאן ו ְּלהָ ְלאָ ה ְּכ ִתיב) ,במדבר ל"א( ָּכל דָּ בָ ר אֲ ׁ ֶשר יָבוֹ א
ָּבאֵ ׁש ּ ַתעֲ ִביר ּו ָּבאֵ ׁש וְ ָטהֵ ר .אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ סֵ יְּ ,כ ׁ ֶשהָ יָה ּ ֵבית הַ ּ ִמ ְקדָּ ׁש קַ יָּים ,אָ ָדם
ַמ ְק ִריב קָ ְר ָּבנוֹ ְּב ִענְ יָן זֶה ,ו ִּמ ְת ַּכ ּ ֵפר לוֹ ַ .עכְ ׁ ָשיוְּ ,תפִ ָּלתוֹ ׁ ֶשל אָ ָדם ְמכַ ּ ֵפר לוֹ
ִּב ְמקוֹ ם הַ ָּק ְר ָּבןִּ ,כי הַ אי ַּגוְ ונָא:
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הלכה – הרמב"ם הלכות תשובה פרק ג'
)ט( שנים הם המומרים מישראל המומר לעבירה אחת והמומר לכל התורה כולה מומר
לעבירה אחת זה שהחזיק עצמו לעשות אותה עבירה בזדון והורגל ונתפרסם בה אפילו
היתה מן הקלות כגון שהוחזק תמיד ללבוש שעטנז או להקיף פאה ונמצא כאלו בטלה
מצוה זו מן העולם אצלו הרי זה מומר לאותו דבר והוא שיעשה להכעיס מומר לכל
התורה כולה כגון החוזרים לדתי העובדי כוכבים בשעה שגוזרין גזרה וידבק בהם
ויאמר מה בצע לי להדבק בישראל שהם שפלים ונרדפים טוב לי שאדבק באלו שידם
תקיפה הרי זה מומר לכל התורה כולה] .השגת הראב"ד  -לכל התורה כולה כגון החוזר לדת
העובדי כוכבים א"א ומי שחוזר לדת העובדי כוכבים הנה הוא מודה באלהיהם והרי הוא מין[:
)י( מחטיאי הרבים כיצד אחד שהחטיא בדבר גדול כגון ירבעם וצדוק ובייתוס ואחד
שהחטיא בדבר קל אפילו לבטל מצות עשה ואחד האונס אחרים עד שיחטאו כמנשה
שהיה הורג את ישראל עד שיעבדו עבודת כוכבים או שהטעה אחרים והדיחם:

מוסר -

מספר חרדים דף ע''ב ע''א

צָ ִר ְ
יך אָ ָדם ִל ְהיוֹ ת ָיג ֵַע ַּב ּתוֹ ָרה ְׁשאֵ ָר ּה ְּכסו ָּת ּה וְ עוֹ נ ָָת ּה לֹא יִ גְ ָרע .עוֹ נָה ִמן הַ ּמוֹ חַ וְ כָ ל ׁ ֵש ׁ ֶשת
יְ ֵמי הַ ּ ׁ ָשבו ַּע לָ קוּם ְל ִהדָּ בֵ ק נ ְַפ ׁשוֹ בָ ּה יִ ּ ׁ ָשקֵ נִ י ִמנְ ִׁשיקוֹ ת ּ ִפיה ּו ִכ ְדאָ ַמר ַּבזוֹ הַ ר ְּכ ׁ ֶשעוֹ נַת ְ ּבנֵי
אשוֹ נָה .וְ אַ ף ְ ּב ׁ ַש ָּבת
ידי חֲכָ ִמים ָּב ִר ׁ
אָ ָדם ַּבחֲ צוֹ ת לַ יְ לָ ה ְ ּב ִא ּ ׁ ָשה הַ ּ ְׁשנִ ָּיה ָּבה ׁ ַש ְע ּ ָתא עוֹ נַת ּ ַת ְל ִמ ֵ
אשוֹ נָה ׁ ֶש ְּיהֵ א ּ ַת ְל ִמיד חָ כָ ם הֲ ֵרי
ְּכ ׁ ֶש ּ ְמקַ ְּי ִמים ִמ ְצוַ ת עוֹ נָה ַּב ְׁשנִ ָּיה ַּכ ָ ּונ ָָתם ְלהוֹ ִליד ּ ֵבן לָ ִר ׁ
הָ עוֹ נָה ְ ּב ַמ ֲח ׁ ָשבָ ה ְּכסו ָּת ּה ְ ּב ִדבּ וּר ׁ ֶש ִּנ ְמ ְׁשל ּו יִ שְׂ ָראֵ ל ְלתוֹ לַ ַעת ׁ ֶש ְ ּב ִפיהֶ ם עוֹ שִׂ ים לָ הֶ ם ְלבו ּׁש
יש
ַמ ְלכוּת ְּכתוֹ לַ ַעת הַ ּ ֶמ ִׁשי וְ הַ יְ ינ ּו ִד ְכ ִתיב )שה''ש ד'( ְּכחוּט הַ ּ ׁ ָשנִ י שִׂ ְפתוֹ ַתיִ ְך וְ לֹא קו ֵּרי ַע ָּכ ִב ׁ
שה ִּכי ְּכמוֹ ׁ ֶשהַ ּ ֶלחֶ ם ִקיּוּם הַ גּ וּף ּ ֵכן
ׁ ֶש ּנַעֲ שִׂ ים ִמדְּ בָ ִרים ְ ּבטֵ ִליםְׁ .שאֵ ָר ּה ׁ ֶשהֵ ם הַ ּ ְמזוֹ נוֹ ת ְ ּב ַמעֲ ֶ ׂ
הַ ּ ִמצְ וֹ ת הַ ּ ַמעֲ שִׂ יּוֹ ת ִק ּיוּם הַ ּנֶפֶ ׁש ו ְּבהֵ ָע ְד ָרם ְר ׁ ָש ִעים ְּבחַ יֵּיהֶ ם ְקרוּיִ ים ֵמ ִתים וְ ַעל הַ ּ ַמעֲ שִׂ ים
הַ ּטוֹ ִבים אָ ַמר ְּבזֹהַ ר ׁ ֶשאָ ַמר הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא וַ עֲ ֵ ׂשה ִלי ַמ ְט ַע ּ ִמים זֹאת הָ ִא ּ ׁ ָשה ְּכבו ָּדה ַּבת
ימה ַמ ְל ּכוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם וְ אַ ּ ָתה ח ֲָתן הַ ּ ֶמלֶ ְך ַמה ּנ ִָעים גּ וֹ ָרלָ ְך .ו ִּמ ּ ֵמילָ א ַרוְ חָ א ְלהָ ִׁשיב
ֶמלֶ ְך ּ ְפנִ ָ
יתנוֹ וְ לֹא יִ דַּ ח ִמ ּ ֶמנּ ּו נִ דָּ ח:
נִ דָּ חָ יו ו ְּלקַ ּ ֵבץ ּ ְפזו ָּריו וְ י ִָׁשיב הַ כּ ֹל ְלאֵ ָ
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