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חק לישראל – פרשת וארא יום ד'
תורה -

שמות פרק ו'

ֹתם) :יז( ְ ּבנֵי ג ְֵר ׁשוֹ ן ִל ְבנִ י וְ ִׁש ְמ ִעי ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם:
)יז( ְּבנֵי ג ְֵר ׁשוֹ ן ִל ְבנִ י וְ ִׁש ְמ ִעי ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָ

)יז(

ְּבנֵי ג ְֵר ׁשוֹ ן ִל ְבנִ י וְ ִׁש ְמ ִעי ְלז ְַרעֲ י ְָתהוֹ ן:

לשים
וש ִׁ
לש ּ ְׁ
ובנֵי ְקהָ ת ַע ְמ ָרם וְ יִ צְ הָ ר וְ חֶ ְברוֹ ן וְ עֻ זִ ּיאֵ ל ּו ְׁשנֵי חַ יֵּי ְקהָ ת ׁ ָש ׁ
)יח( ּ ְ
לשים
וש ִׁ
לש ּ ְׁ
ושנֵי חַ יֵּי ְקהָ ת ׁ ָש ׁ
ובנֵי ְקהָ ת ַע ְמ ָרם וְ יִ צְ הָ ר וְ חֶ ְברוֹ ן וְ עֻ זִ ּיאֵ ל ּ ְׁ
שנָה) :יח( ּ ְ
ומאַ ת ׁ ָ
ְּ
ומאַ ת ׁ ָשנָה:
ְּ

)יח( ו ְּבנֵי ְקהָ ת ַע ְמ ָרם וְ יִ צְ הָ ר וְ חֶ ְברוֹ ן וְ עֻ זִ ּיאֵ ל ו ְּׁשנֵי חַ יֵּי ְקהָ ת ְמאָ ה ו ְּתלָ ִתין ו ְּתלַ ת ְׁשנִ ין:

ומושי אֵ ֶּלה ִמ ְׁש ּ ְפחֹת הַ ֵּלוִ י ְלתֹ ְלד ָ
ובנֵי ְמ ָר ִרי ַמ ְח ִלי ּ ּ ִׁ
)יט( ּ ְ
ובנֵי ְמ ָר ִרי ַמ ְח ִלי
ֹתם) :יט( ּ ְ
ֹתם) :יט( ו ְּבנֵי ְמ ָר ִרי ַמ ְח ִלי וּמו ִּׁשי ִא ּ ֵלין ז ְַרעֲ יַת לֵ וִ י ְלתו ְּל ָד ְתהוֹ ן:
ומושי אֵ ּלֶ ה ִמ ְׁש ּ ְפחֹת הַ ּלֵ וִ י ְלתֹ ְלד ָ
ּ ּ ִׁ
משה
ֶׁ
)כ( וַ יִ ּ ּקַ ח ַע ְמ ָרם אֶ ת יוֹ כֶ בֶ ד ּד ָֹדתוֹ לוֹ ְל ִא ּ ׁ ָשה וַ ּ ֵתלֶ ד לוֹ אֶ ת אַ ֲהרֹן וְ אֶ ת
שנָה) :כ( וַ יִ ּ ּקַ ח ַע ְמ ָרם אֶ ת יוֹ כֶ בֶ ד ּד ָֹדתוֹ לוֹ
ומאַ ת ׁ ָ
לשים ּ ְ
וש ִׁ
ושנֵי חַ יֵּי ַע ְמ ָרם ׁ ֶשבַ ע ּ ְׁ
ּ ְׁ
שנָה) :כ( וּנְ ִסיב
ומאַ ת ׁ ָ
לשים ּ ְ
וש ִׁ
ושנֵי חַ יֵּי ַע ְמ ָרם ׁ ֶשבַ ע ּ ְׁ
משה ּ ְׁ
ְל ִא ּ ׁ ָשה וַ ּ ֵתלֶ ד לוֹ אֶ ת אַ הֲ רֹן וְ אֶ ת ׁ ֶ
ֹשה ו ְּׁשנֵי חַ ּיֵי ַע ְמ ָרם ְמאָ ה ו ְּתלָ ִתין
יה יָת אַ הֲ רֹן וְ יָת מ ׁ ֶ
ידת לֵ ּ
יל ַ
יה ְל ִאנְ ּת ּו וִ ִ
ַע ְמ ָרם יָת יוֹ כֶ בֶ ד ֲאחַ ת אֲבו ִּהי לֵ ּ
ו ְּׁשבַ ע ְׁשנִ ין:

ובנֵי יִ צְ הָ ר ֹ
)כא( ּ ְ
ובנֵי יִ צְ הָ ר ק ַֹרח וָ נֶפֶ ג וְ זִ ְכ ִרי:
ק ַרח וָ נֶפֶ ג וְ זִ ְכ ִרי) :כא( ּ ְ

)כא( ו ְּבנֵי יִ צְ הָ ר ק ַֹרח

וָ נֶפֶ ג וְ זִ ְכ ִרי:

ישאֵ ל וְ אֶ ְלצָ פָ ן וְ ִס ְת ִרי:
ובנֵי עֻ זִ ּיאֵ ל ִמ ׁ ָ
ישאֵ ל וְ אֶ ְלצָ פָ ן וְ ִס ְת ִרי) :כב( ּ ְ
ובנֵי עֻ זִ ּיאֵ ל ִמ ׁ ָ
)כב( ּ ְ

)כב(

ישאֵ ל וְ אֶ ְלצָ פָ ן וְ ִס ְת ִרי:
ו ְּבנֵי עֻ זִ ּיאֵ ל ִמ ׁ ָ

רש"י
)יח( ושני חיי קהת ושני חיי עמרם וגו' -
מחשבון זה אנו למדים על מושב בני ישראל
ארבע מאות שנה שאמר הכתוב שלא בארץ
מצרים לבדה היו אלא מיום שנולד יצחק.
שהרי קהת מיורדי מצרים היה חשוב כל

נביא

שנותיו ושנות עמרם ושמונים של משה לא
תמצאם ד' מאות שנה והרבה שנים נבלעים
לבנים בשני האבות:
)כ( יוכבד דדתו  -אחת אבוהי בת לוי אחות
קהת:

– יחזקאל פרק כט' יד'-יט'

כור ָתם
בות ִמצְ ַריִ ם וַ הֲ ִׁשב ִֹתי אֹ ָתם אֶ ֶרץ ּ ַפ ְתרוֹ ס ַעל אֶ ֶרץ ְמ ּ ָ
)יד( וְ ׁ ַש ְב ִּתי אֶ ת ְׁש ּ
שם ַמ ְמלָ כָ ה ְׁשפָ לָ ה) :יד( ואתיב ית גלות מצרים ואתיב יתהון לארעא פתרוס על
יו ׁ ָ
וְ הָ ּ
ארעא תותבותהון ויהון תמן מלכו חלשא:

ַשא עוֹ ד ַעל הַ ּגוֹ יִ ם וְ ִה ְמ ַע ְט ִּתים
)טו( ִמן הַ ּ ַמ ְמלָ כוֹ ת ִּת ְהיֶה ְׁשפָ לָ ה וְ לֹא ִת ְתנ ּ ֵ ׂ
ְל ִב ְל ִּתי ְרדוֹ ת ַּב ּגוֹ יִ ם) :טו( מן מלכותא תהי חלשא ולא תתרברב עוד על עממיא
ואזעירינון בדיל דלא יפלהון כעממיא:

עו
)טז( וְ לֹא יִ ְהיֶה עוֹ ד ְלבֵ ית יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ִמ ְב ָטח ַמזְ ִּכיר ָעוֹ ן ִּב ְפנוֹ ָתם אַ ח ֲֵריהֶ ם וְ י ְָד ּ
הוִ ה) :טז( ולא יהון עוד לבית ישראל לאתרחצא עליהון לאדכרא חובין
ִּכי אֲ נִ י ֲא ֹדנָי יֱ ֹ
באפניותהון בתריהון וידעון ארי אנא יי אלהים:
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הוָ ה אֵ לַ י
אשוֹ ן ְּבאֶ חָ ד לַ ח ֶֹד ׁש הָ יָה ְדבַ ר יְ ֹ
)יז( וַ יְ ִהי ְּבעֶ שְׂ ִרים וָ ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנָה ָּב ִר ׁ
לֵ אמֹר) :יז( והוה בעסרין ושבע שנין בקדמאה בחד לירחא הוה פתגם נבואה מן קדם יי
עמי למימר:

בוכַ ְד ֶרא ַ ּצר ֶמלֶ ְך ָּבבֶ ל הֶ עֱ ִביד אֶ ת חֵ ילוֹ עֲ ֹב ָדה גְ דֹלָ ה אֶ ל צֹר ָּכל
)יח( ּ ֶבן אָ ָדם נְ ּ
צֹר ַעל הָ עֲ ֹב ָדה
ולחֵ ילוֹ ִמ ּ
שכָ ר לֹא הָ יָה לוֹ ּ ְ
רוטה וְ ָ ׂ
ֹאש מֻ ְק ָרח וְ כָ ל ָּכ ֵתף ְמ ּ ָ
ר ׁ
שר ָעבַ ד ָעלֶ יהָ ) :יח( בר אדם נבוכדראצר מלכא דבבל אפלח ית משריתיה פולחן רב
אֲ ׁ ֶ

על כל סער ריש נתר וכל כתף אתמרט ואגו לא הוה ליה ולמשריתיה מצור על
פולחנא דאפלח עלה:

נְבוכַ ְד ֶרא ַ ּצר ֶמלֶ ְך ָּבבֶ ל אֶ ת אֶ ֶרץ
)יט( לָ כֵ ן כּ ֹה אָ ַמר אֲ ֹדנָי יֱ ֹ
הוִ ה ִהנְ נִ י ֹנ ֵתן ִל ּ
שכָ ר ְלחֵ ילוֹ ) :יט( בכן כדנן
מנָהּ וְ ׁ ָשלַ ל ְׁשלָ לָ ּה ּובָ זַז ִּבזּ ָּה וְ הָ יְ ָתה ָ ׂ
ָשא הֲ ֹ
ִמצְ ָריִ ם וְ נ ָ ׂ
אמר יי אלהים הא אנא יהיב לנבוכדראצר מלכא דבבל ית ארעא דמצרים וישבי
אתרגושתה ויבוז בזך ויעדי עדאה ותהי אגר למשריתיה:

רש"י
)יד( מכורתם  -מגורתם ל"א כמו תולדות'
וכן חברו מנחם:
)טו( לבלתי רדות בגוים  -לשון ממשלה כמו
ורדו בדגת הים )בראשית א(:
)טז( ולא יהיה  -מצרים לבית ישראל עוד
למבטח המזכיר להם עון שאמר להם הקב"ה
לא תוסיפו לראות' עוד )שמות יד(:
)יז( ויהי בעשרים ושבע שנה  -למלכות
נבוכדנצר אותה שנה נתנה מצרים בידו כך
שנינו בסדר עולם ויש בספר הזה הרבה
נבואו' כתובו' מוקדם ומאוחר:

כתובים

)יח( העביד את חילו  -על צור עבודה
גדולה .כל ראש  -אנשי חיילותיו .מוקרח וכל
כתף מרוטה  -כדרך הצרים על העיר ימים
רבים וטורחים ויגיעים בשאת משאות עצים
ואבנים והוא לכד את צור בעשרים ושלש
למלכותו כמו שמצינו בסדר עולם ,מוקרח
קאלב"ו בלע"ז .מרוט'  -פלי"אה בלע"ז.
ושכר לא היה לו  -לאחר ששללו שללה עלה
הים ושטף מהם לפי שנגזר עליה ועל שללה
ליאבד בים:

 -משלי יג' ז'-יב

י ֵׁש ִמ ְת ַע ּ ׁ ֵשר וְ אֵ ין כּ ֹל ִמ ְתרוֹ ׁ ֵש ׁש וְ הוֹ ן ָרב:

)ז(
נפשיה ומזליה סגיאה:

)ט( אית דמעתר נפשיה ולית כל מדעם וממסכן

יש ָע ְׁשרוֹ וְ ָר ׁש לֹא ׁ ָש ַמע גְּ ָע ָרה:
כּ ֹפֶ ר נֶפֶ ׁש ִא ׁ

)ח(
עותריה ומסכנא לא מקבל בעתא:

יקים יִ שְׂ ָמח וְ נֵר ְר ׁ ָש ִעים יִ ְד ָע ְך:
)ט( אוֹ ר צַ ִ ּד ִ
)י( ַרק ְּבזָדוֹ ן יִ ּ ֵתן ַמ ָ ּצה וְ אֶ ת נוֹ ָעצִ ים חָ ְכ ָמה:

)ח( אית ליה פורקנא דנפשיה דגברא

)ט( נוהרי דצדיקי נרוז ושרגא דרשיעי נדעך:
)י( לחוד בזדנותא אתיא מצותא ואלין

דמתמלכין חכימי אנון:

הוֹ ן ֵמהֶ בֶ ל יִ ְמ ָעט וְ קֹבֵ ץ ַעל יָד י ְַר ּ ֶבה:

) יא (
למסכנא יסני ממוניה:

)יא( מזלא מן עולא דמריה יזער ודמכנש ויהב
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)יב( ּתוֹ חֶ לֶ ת ְממֻ ּ ׁ ָשכָ ה ַמחֲלָ ה לֵ ב וְ ֵעץ חַ יִ ּים ּ ַתאֲ וָ ה בָ אָ ה:

)יב( מן דמשדי למעדריה טב מן

דתלי בסברא ואילנא דחיי רגתא מיתא:

רש"י
)ז( יש מתעשר ואין כל  -מראה עצמו עשיר,
ד"א יש אדם שהוא מתעשר בסופו ואין לו
כלום בתחילתו ,ויש שהוא בא לידי עניות
מממון גדול ,ד"א מתעשר בגזל עניים וסוף
אין לו כלום .ויש מתרושש  -ע"י שפיזר ונתן
לאביונים והון רב מוכן לו:
)ח( כפר נפש איש עשרו  -עשרו של אדם
הוא כופר נפשו שעשה ממנו צדקה .ורש לא
שמע גערה  -ובלבד שלא ישמיע גערה לרש
שנותן לו ואינו מכלימו ,ד"א כפר נפש איש
עשרו ,תורתו .ורש  -בדברי תורה לא שמע
גערה אינו יודע לסור מן הרעה לפי שלא
נזהר ,ומ"א על מחצית השקל מדבר שהטיל
הכתוב על כל ישראל והשוה בו דל ועשיר
שאין הרש שומע גערה וכלימה מן העשיר
לאמר לו חלקי גדול מחלקך בקרבנות צבור:

משנה

)ט( ידעך  -לשון קפיצה שהשלהבת קופצת
ונכרתת:
)י( רק בזדון יתן מצה  -מחלוקת .ואת
נועצים  -ועם המתיעצים תלין חכמה:
)יא( הון מהבל ימעט  -עושה גרסתו חבילות
חבילות ימעט שישתכח ממנו מעט מעט:
)יב( תוחלת ממשכה  -מבטיח עצמו על
חבירו ואינו עושה .מחלה לב  -מביאה חולי
ללב ,ואין מחלה זה שם דבר כמו )שמות כ"ג(
והסירותי מחלה מקרבך אלא כמו )ויקרא י'
י"א( מעלה גרה .ועץ חיים תאוה באה -
מסורס הוא כלומר תאוה באה הרי הוא כעץ
חיים תוחלת שהוחיל הקדוש ברוך הוא
לישראל וצפה שישובו והם לא שבו סוף באה
להם למחלת לב וכשתאותו באה שהם עושין
רצונו עץ חיים היא להם:

– בבא מציעא פרק ד'

ֹשת קוֹ נָה אֶ ת
)א( הַ זָּהָ ב קוֹ נָה אֶ ת הַ ּ ֶכסֶ ף ,וְ הַ ּ ֶכסֶ ף אֵ ינוֹ קוֹ נֶה אֶ ת הַ ּזָהָ ב .הַ נְּ ח ׁ ֶ
חשתָ .מעוֹ ת הָ ָרעוֹ ת קוֹ נוֹ ת אֶ ת הַ ּיָפוֹ ת,
הַ ּ ֶכסֶ ף ,וְ הַ ּ ֶכסֶ ף אֵ ינוֹ קוֹ נֶה אֶ ת הַ נְּ ׁ ֶ
וְ הַ יָּפוֹ ת אֵ ינָן קוֹ נוֹ ת אֶ ת הָ ָרעוֹ ת .א ֲִסימוֹ ן קוֹ נֶה אֶ ת הַ ּ ַמ ְט ּ ֵב ַע ,וְ הַ ּ ַמ ְט ּ ֵב ַע אֵ ינוֹ
קוֹ נֶה אֶ ת אֲ ִסימוֹ ןִ .מ ּ ַט ְל ְט ִלין קוֹ נִ ים אֶ ת הַ ּ ַמ ְט ּ ֵב ַע ,וְ הַ ּ ַמ ְט ֵּב ַע אֵ ינוֹ קוֹ נֶה אֶ ת
הַ ּ ִמ ּ ַט ְל ְט ִלין .זֶה הַ ְּכלָ לָּ ,כל הַ ּ ִמ ּ ַט ְל ְט ִלין קוֹ נִ ין זֶה אֶ ת זֶה:
רע"ב ) -א( הזהב קונה את הכסף  -כל
דבר שהוא חשוב להיות מטבע וחריף לינתן
בהוצאה ,דין מעות יש לו ,ואינו קונה את
שכנגדו שאינו חשוב מטבע ואינו חריף
בהוצאה כמותו .ומי שאין טבעו חשוב וחריף,
דין פירות יש לו ,ומשיכתו הוא קיום דבר.
לפיכך מכי משך האחד דינרי זהב ,קנה השני
דינרי כסף בכל מקום שהם ,ואין אחד מהם
יכול לחזור בו .דדינרי זהב הוו פירות לגבי
דינרי כסף :והכסף אינו קונה את הזהב -
דדינרי כסף שהם חריפים בהוצאה ,דין מעות

יש להם לגבי דינרי זהב .ואם משך האחד
דינר כסף ,לא קנה האחר דינר זהב עד
שימשוך ,דמעות אינן קונות .והיינו טעמא
נמי שנחושת קונה את הכסף ,דפרוטות של
נחושת שאין טיבען חשוב כל כך ,הוו פירי
לגבי דינרי כסף ,והכסף אינו קונה את
הנחושת :מעות הרעות  -שנפסלו :אסימון -
שנעשה במדת המטבע היוצא אלא שעדיין לא
טבעו עליו צורה :כל המיטלטלין קונין זה
את זה  -אם החליף אלו באלו ,כיון שמשך
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האחד קנה חבירו .והאי כל ,לאתויי אפילו

כיס מלא מעות בכיס מלא מעות:

רע"ב ) -ב( נתן לו מעות ולא משך ממנו
פירות יכול לחזור בו  -זה וזה .ותקנת
חכמים היא .דדבר תורה מעות קונות,
כדאשכחן גבי הקדש דכתיב ונתן הכסף וקם
לו ,ומה טעם אמרו משיכה קונה ולא מעות,
גזירה שמא יניח לוקח מקחו בבית מוכר זמן
מרובה ותפול דליקה בשכונת המוכר ולא
יחוש לטרוח ולהציל ,לפיכך העמידום ברשותו
לחזור בו אם ירצה ,דכיון דאם יתייקרו
ברשותו יתיקר ויחזור בו מן המכר ויהא
השכר שלו ,כדידיה חשיב להו וטרח ומציל:
אבל אמרו מי שפרע וכו'  -אע"פ שיכול
לחזור בו ,אוררין אותו בבית דין ואומרים
עליו מי שפרע מדור המבול ומדור הפלגה
ומאנשי סדום ועמורה ומן המצריים ששטפו
בים ,הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד
בדיבורו ,ואחר כך מחזיר לו את מעותיו :רבי
שמעון אומר כל שהכסף בידו ידו על

העליונה  -רבי שמעון אמלתיה דתנא קמא
קאי דאמר נתן לו מעות ולא משך ממנו
פירות יכול לחזור בו בין מוכר בין לוקח
ואתא רבי שמעון למימר דזמנין דמי שהכסף
בידו דהיינו המוכר שקבל את הכסף ידו על
העליונה ,ובידו לקיים את המכר אם ירצה
ואין הלוקח יכול לחזור בו ,כגון שהיתה
עלייתו של לוקח שכורה אצל המוכר ,דהשתא
אם המוכר רוצה שיהיה המכר קיים אין
הלוקח יכול לחזור בו אף על פי שלא משך,
דטעמא מאי אמור רבנן משיכה קונה ולא
מעות ,גזירה שמא יאמר לו מוכר ללוקח
נשרפו חטיך בעליה ,הכא דעליה דלוקח היא
אי נפלה דליקה איהו טרח ומייתי לה .ואין
הלכה כרבי שמעון .אלא אף על פי שעלייתו
של לוקח שכורה אצל המוכר ,כל זמן שלא
משך יכול לחזור בו בין לוקח בין מוכר:

נו פֵ רוֹ ת וְ לֹא נ ַָתן לוֹ ָמעוֹ ת ,אֵ ינוֹ יָכוֹ ל לַ ֲחזֹר בּ וֹ  ,נ ַָתן לוֹ
)ב( ּ ֵכיצַ דָ .מ ׁ ַש ְך הֵ ֶ
ימ ּ ּ
רוִ ,מי ׁ ֶש ּ ָפ ַרע ֵמאַ נְ ׁ ֵשי
ָמעוֹ ת וְ לֹא ָמ ׁ ַש ְך הֵ ֶ
נו פֵ רוֹ ת ,יָכוֹ ל לַ ֲחזֹר בּ וֹ  .אֲ בָ ל אָ ְמ ּ
ימ ּ ּ
הוא ָע ִתיד ְל ִה ּ ָפ ַרע ִמ ּ ִמי ׁ ֶשאֵ ינוֹ עוֹ ֵמד ְּב ִדבּ ּורוֹ .
דוֹ ר הַ ּ ַמבּ ּול ּ ִ
ומ ּדוֹ ר הַ ְפלָ גָ הּ ,
ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרָּ ,כל ׁ ֶשהַ ּ ֶכסֶ ף ְּביָדוֹ  ,יָדוֹ ַעל הָ ֶע ְליוֹ נָה:

תות לַ ּ ֶמקַ חַ .עד
)ג( הָ אוֹ נָאָ ה אַ ְר ָּב ָעה כֶ סֶ ף ֵמ ֶעשְׂ ִרים וְ אַ ְר ָּב ָעה כֶ סֶ ף לַ ּ ֶסלַ עְׁ ,ש ּ
ָמ ַתי מֻ ּ ָתר ְלהַ חֲזִ ירַ .עד ְּכ ֵדי ׁ ֶשיּ ְַראֶ ה לַ ּ ַת ּגָ ר אוֹ ִל ְקרוֹ בוֹ  .הוֹ ָרה ַר ִּבי טַ ְרפוֹ ן ְּבלֹד,
חו ּ ַת ּגָ ֵרי לֹד .אָ ַמר לָ הֶ םָּ ,כל
יש לַ ּ ֶמקַ ח ,וְ ָ ׂ
הָ אוֹ נָאָ ה ְׁשמוֹ נָה כֶ סֶ ף לַ ּ ֶסלַ עְׁ ,ש ִל ׁ
ש ְמ ּ
רו ְל ִד ְב ֵרי
נו ,וְ חָ זְ ּ
נו ַר ִּבי טַ ְרפוֹ ן ִּב ְמקוֹ ֵמ ּ
רו לוֹ  ,יָנִ יחַ לָ ּ
הַ ּיוֹ ם מֻ ּ ָתר ְלהַ חֲזִ יר .אָ ְמ ּ
חֲכָ ִמים:
רע"ב ) -ג( האונאה ארבעה כסף -
ארבעה מעות כסף שהם שש מעות בדינר,
והסלע ארבע דינרין :מעשרים וארבע כסף
לסלע  -אם היה המקח בדמי הסלע שהוא
עשרים וארבע מעות דהשתא הויא אונאה
שתות למקח ,חייב להשיב לו כל אונאתו
ארבעה כסף :עד מתי מותר להחזיר  -מי
שנתאנה .והא דנקט לשון מותר ,לאשמועינן
דליכא אפילו מי שפרע להחזיר המקח או

שיתן לו אונאתו :עד כדי שיראה  -המקח
לתגר או לאחד מקרוביו .ואם שהה יותר,
מחל על אונאתו .והמוכר לעולם חוזר ,שהרי
אין המקח בידו שיוכל להראות לתגר או
לקרובו אם נתאנה .ואם נודע שבא לידו דבר
כיוצא בממכרו וידע שטעה ושתק ולא תבע,
אינו יכול לחזור ולתבוע ,שהרי מחל :ושמחו
תגרי לוד  -שהיו בקיאין בסחורה ומוכרין
ביוקר .ואין הלכה כר' טרפון:
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)ד( אֶ חָ ד הַ לּ וֹ קֵ חַ וְ אֶ חָ ד הַ ּמוֹ כֵ ר י ֵׁש לָ הֶ ן אוֹ נָאָ הְּ .כ ׁ ֵשם ׁ ֶשאוֹ נָאָ ה לַ הֶ ְדיוֹ טָּ ,כ ְך
הודה אוֹ ֵמר ,אֵ ין אוֹ נָאָ ה לַ ּ ַת ּגָ רִ .מי ׁ ֶשהֻ ּ ַטל ָעלָ יו ,יָדוֹ ַעל
אוֹ נָאָ ה לַ ּ ַת ּגָ רַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
יתנִ י:
הָ ֶע ְליוֹ נָהָ ,רצָ ה ,אוֹ מֵ ר ּ ֶתן ִלי ָמעוֹ ַתי ,אוֹ ֶתן ִלי ַמה ּ ׁ ֶשאוֹ נִ ָ
רע"ב ) -ד( אין לתגר אונאה  -מפני שהוא
בקי ומסתמא אחולי אחיל גביה ,והאי דזבנא
הכי ,משום דאתרמי ליה זבינא אחריתי.
והשתא הוא דקבעי למיהדר ביה .ואין הלכה
כר' יהודה :מי שהוטל עליו ידו על העליונה

 מי שנתאנה :תן לי מעותי  -אם נתאנהלוקח .ומתניתין רבי יהודה הנשיא היא .ולית
הלכתא כוותיה ,אלא אם האונאה שתות ,קנה
ומחזיר אונאה .יותר משתות ,בטל מקח:

)ה( ַּכ ּ ָמה ְתהֵ א הַ ּ ֶסלַ ע חֲסֵ ָרה וְ לֹא יְ הֵ א בָ הּ אוֹ נָאָ הַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ מֵ ר ,אַ ְר ָּב ָעה
הודה אוֹ מֵ ר ,אַ ְר ָּב ָעה פֻ נְ ְ ּדיוֹ נוֹ תּ ,פֻנְ ְ ּדיוֹ ן לַ ִ ּדינָרַ .ר ִּבי
ִא ּ ָס ִריןִ ,א ּ ָסר לַ ִ ּדינָרַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרְׁ ,שמוֹ נָה פֻ נְ ְ ּדיוֹ נוֹ תְׁ ,שנֵי פֻ נְ ְ ּדיוֹ נוֹ ת לַ ִ ּדינָר:
רע"ב ) -ה( כמה תהא סלע חסרה -
מטבע היוצא ותמיד הוא שוחק וחסר ,כמה
תחסר ואם הוציאה לא תהא אונאה :ארבע
איסרין  -לסלע :איסר לדינר  -והוא אחד
מן עשרים וארבע בו .דשש מעה כסף הוא

דינר ,מעה שני פונדיונים ,פונדיון שני
איסרין :ארבעה פונדיונים  -אחד משנים
עשר :שמונה פונדיונים  -שתות .כשאר
אונאה .וכן הלכה:

)ו( ַעד ָמ ַתי מֻ ּ ָתר ְלהַ חֲזִ ירַּ .ב ְּכ ַר ִּכיםַ ,עד ְּכ ֵדי ׁ ֶשיּ ְַראֶ ה לַ ּ ׁ ֻש ְלחָ נִ יּ ,ובַ ְּכפָ ִריםַ ,עד
שר ח ֶֹד ׁש ְמקַ ְּבלָ ּה הֵ ֶ
יר ּהֲ ,א ִפלּ ּו ְלאַ חַ ר ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
ַע ְרבֵ י ׁ ַש ָּבתוֹ תִ .אם הָ יָה ַמ ִּכ ָ
נו,
ימ ּ ּ
שר ׁ ֵשנִ י וְ אֵ ינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁשֶ ׁ ,שאֵ ינוֹ אֶ ָּלא
וְ אֵ ין לוֹ ָעלָ יו אֶ ָּלא ַת ְרע ֶֹמת .וְ נוֹ ְתנ ָּה ְל ַמעֲ ֵ ׂ
נֶפֶ ׁש ָר ָעה:
רע"ב ) -ו( בכרכים  -שיש שם שלחני .עד
כדי שיראה לשולחני :בכפרים  -שאין שם
שלחני :עד ערבי שבתות  -שבא להוציאה
בערב שבת לסעודת שבת ,אז ידע אם יוכל
להוציאה ויקבלוה ממנו :ואם היה מכירה -
הכי קאמר ,ואם חסיד הוא ורוצה לעשות
לפנים משורת הדין ,אם מכיר שהיא הסלע
שנתן לו ,יקבלנה ממנו אפילו לאחר שנים
עשר חודש :ואין לו עליו אלא תרעומת -
הכי קאמר ,ואחר שאינו חסיד ולא רצה

לקבלה ממנו ,אין לזה עליו אלא תרעומת.
דאיהו הוא דאפסיד אנפשיה שלא החזירו
בזמנו :ונותנה למעשר שני  -אחסרה כדי
אונאה קאי .ונותנה למעשר שני בשוויה ואינו
חושש משום אסימון שאין מעשר שני מתחלל
אלא במטבע שיש בו צורה ,דשם מטבע יש
עליו ,דמי שאינו לוקחה בשוויה בתורת
מטבע אלא כמו נסכא של כסף ,אינו אלא
נפש רעה:

רוטה .חָ ֵמ ׁש
)ז( הָ אוֹ נָאָ ה אַ ְר ַּבע ּ ֶכסֶ ף ,וְ הַ ּ ַטעֲ נָה ְׁש ּ ֵתי כֶ סֶ ף ,וְ הַ הוֹ ָדאָ ה ׁ ָשוֶה ְפ ּ ָ
רוטה ,וְ הַ ּ ֶנ ֱהנֶה
רוטה ,וְ הָ ִא ּ ׁ ָשה ִמ ְתקַ ֶ ּד ׁ ֶשת ְּב ׁ ָשוֶ ה ְפ ּ ָ
רוטוֹ ת הֵ ן .הַ הוֹ ָדאָ ה ׁ ָשוֶה ְפ ּ ָ
ּ ְפ ּ
רוטה חַ יָּב ְלהַ כְ ִריז ,וְ הַ ּגוֹ זֵל
רוטה ִמן הַ הֶ ְק ֵ ּד ׁש ָמ ַעל ,וְ הַ ּמוֹ צֵ א ׁ ָשוֶה ְפ ּ ָ
ְב ׁ ָשוֶה פְ ּ ָ
נו אַ ח ֲָריו אֲ ִפלּ ּו ְל ָמ ָדי:
אֶ ת חֲבֵ רוֹ ׁ ָשוֶה ְפ ּ ָ
רוטה וְ נִ ְׁש ַּבע לוֹ  ,יוֹ ִליכֶ ּ ּ
רע"ב ) -ז( האונאה ארבעה כסף  -למקח
סלע שהוא עשרים וארבע מעות כסף .נמצא
האונאה שתות כדאמרן .וחזר ושנאה משום
דבעי למתני הטענה שתי כסף :והטענה שתי
כסף  -שאין שבועת הדיינים על טענה שהיא

פחותה משתי כסף ,שטענו שוה שתי מעות
כסף יש לי בידך ,וזה יודה לו מהם שוה
פרוטה ויכפור השאר ,או יודה לו הכל ויכפור
פרוטה :וההודאה שוה פרוטה  -להיות
הודאה במקצת ויתחייב שבועה :המוצא שוה
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פרוטה  -אבל בציר מהכי אינו חייב להכריז,
דכתיב )דברים כ"ב( אשר תאבד ממנו ,פרט
לאבדה שאין בה שוה פרוטה :יוליכנו אחריו

 אם הודה שנשבע לשקר ,דאז אין לו כפרהעד שיחזירנו לידו ממש ולא ליד שלוחו,
דכתיב )במדבר ה'( ונתן לאשר אשם לו:

שר ׁ ֶשל
רומת ַמעֲ ֵ ׂ
ות ּ ַ
רומת ַמעֲ ֵ ׂשרְ ּ ,
ות ּ ַ
רומהְ ּ ,
)ח( ח ֲִמ ּ ׁ ָשה חֻ ְמ ִׁשין הֵ ן .הָ אוֹ כֵ ל ְּת ּ ָ
שר ׁ ֵשנִ י ׁ ֶשלּ וֹ ,
ומעֲ ֵ ׂ
ֹמ ׁש .וְ הַ ּפוֹ ֶדה נ ֶַטע ְרבָ ִעי ּ ַ
ורים מוֹ ִסיף ח ֶ
ְּד ַמאי ,וְ הַ חַ ָּלה ,וְ הַ ִּבכּ ּ ִ
רוטה ִמן
הנֶה ְב ׁ ָשוֶ ה ְפ ּ ָ
מוֹ ִסיף ח ֶֹמ ׁש .הַ ּפוֹ ֶדה אֶ ת הֶ ְק ֵ ּד ׁשוֹ  ,מוֹ ִסיף ח ֶֹמ ׁש .הַ ּ ֶנ ֱ
רוטה וְ נִ ְׁש ַּבע לוֹ  ,מוֹ ִסיף
הַ הֶ ְק ֵ ּד ׁש ,מוֹ ִסיף ח ֶֹמ ׁש .וְ הַ ּגוֹ זֵל אֶ ת חֲבֵ רוֹ ׁ ָשוֶה ְפ ּ ָ
ֹמ ׁש:
ח ֶ
רע"ב ) -ח( האוכל תרומה  -גדולה .זה
שאכל תרומה גדולה בשוגג :ותרומת מעשר -
מעשר מן המעשר :ותרומת מעשר של דמאי
 הלוקח תבואה מעם הארץ ,צריך להפרישתרומת מעשר ,אבל לא תרומה גדולה ,שהיו
הכל זהירים בה :וחלה ובכורים  -כל הני
חמשה חד נינהו ,דכולהו איקרו תרומה,

ומשם אחד הם באין :נטע רבעי  -גמר
קודש קודש ממעשר שני דמוסיף חומש.
ותרווייהו נמי חד חשיב להו ,דמחד קרא נפקי
כיון דממעשר יליף :ומעשר שני שלו  -דוקא.
מוסיף חומש ,דאיש ממעשרו כתיב :הקדשו -
ולא של אחרים ,המקדיש כתיב :הנהנה -
בשוגג ,חייב קרבן מעילה וחומש:

)ט( אֵ לּ ּו ְדבָ ִרים ׁ ֶשאֵ ין לָ הֶ ם אוֹ נָאָ ה .הָ עֲ בָ ִדים ,וְ הַ ּ ְׁשטָ רוֹ ת ,וְ הַ ּקַ ְרקָ עוֹ ת,
לומי אַ ְר ָּב ָעה וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשהׁ ,שוֹ ֵמר
לומי כֶ פֶ ל וְ לֹא ַת ְׁש ּ ֵ
וְ הַ הֶ ְק ֵ ּד ׁשוֹ ת .אֵ ין לָ הֶ ן לֹא ַת ְׁש ּ ֵ
הוא
ִח ּנָם אֵ ינוֹ נִ ְׁש ָּבע וְ נוֹ ֵ ׂ
שא ָ ׂשכָ ר אֵ ינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלםַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,קָ ָד ִׁשים ׁ ֶש ּ
יותן ,אֵ ין לָ הֶ ן אוֹ נָאָ הַ .ר ִּבי
יותן ,י ֵׁש לָ הֶ ן אוֹ נָאָ ה ,וְ ׁ ֶשאֵ ינוֹ חַ יָּב ְּבאַ ח ֲָר ּ ָ
חַ יָּב ְּבאַ ח ֲָר ּ ָ
ומ ְר ּגָ ִלית ,אֵ ין לָ הֶ ם אוֹ נָאָ ה.
הודה אוֹ ֵמר ,אַ ף הַ ּמוֹ כֵ ר סֵ פֶ ר ּתוֹ ָרהְּ ,בהֵ ָמה ּ ַ
יְ ּ ָ
רו אֶ ָּלא אֶ ת אֵ לּ ּו:
רו לוֹ  ,לֹא אָ ְמ ּ
אָ ְמ ּ
רע"ב ) -ט( אלו דברים שאין להם אונאה
וכו'  -דאמר קרא )ויקרא כה( .וכי תמכרו
ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך ,דבר
הנקנה מיד ליד ,יצאו קרקעות שאינן
מיטלטלין ,יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות,
יצאו שטרות .דכתיב וכי תמכרו ממכר ,דבר
שגופו מכור וגופו קנוי ,יצאו שטרות שאינם
עומדים אלא לראיה שבהן .הקדשות ,אמר
קרא אחיו ,אחיו ולא הקדש :לא תשלומי כפל
 דכתיב בטוען טענת גנב )שמות כב( על כלדבר פשע ,כלל .על שור על חמור וכו' ,פרט.
על כל אבדה ,חזר וכלל .כלל ופרט וכלל ,אי
אתה דן אלא כעין הפרט .מה הפרט מפורש
דבר המטלטל וגופו ממון ,אף כל דבר
המטלטל וגופו ממון .יצאו קרקעות שאינן
מיטלטלין .יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות.
יצאו שטרות שאע"פ שהם מיטלטלין אין גופן
ממון .הקדשות ,אמר קרא רעהו ,רעהו ולא
הקדש :ולא תשלומי ארבעה וחמשה  -אם

גנב וטבח ומכר שור או שה של הקדש.
דתשלומי ארבעה וחמשה אמר רחמנא ולא
תשלומי שלשה לשה וארבעה לשור ,דכיון
דאמעיט מכפל ,בציר להו חדא ,שהכפל
בטובח ומוכר בכלל תשלומי ארבעה וחמשה
הן :נושא שכר אינו משלם  -דכתיב )שם( כי
יתן איש אל רעהו ,כלל .חמור או שור או שה,
פרט .וכל בהמה לשמור ,חזר וכלל .כלל
ופרט וכלל ,אי אתה דן אלא כעין הפרט .מה
הפרט מפורש דבר המיטלטל וכו' .הקדשות,
אמר קרא רעהו ,ולא הקדש :קדשים שחייב
באחריותן  -אמר הרי עלי עולה והפרישה
והוממה ומכרה :יש להם אונאה  -דכיון דאם
מתה או נגנבה חייב באחריותה ,דיליה היא,
ואל תונו איש את אחיו קרינא ביה :ושאינו
חייב באחריותן  -כגון דאמר הרי זו :אף
המוכר ספר תורה  -לפי שאין קץ לדמיה:
מרגלית ובהמה  -מפני שאדם רוצה לזווגן.
מי שיש לו שור יפה לחרישה מחזר על אחר
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שכמותו ]לצמדו עמו בעול[ שאם בא להצמיד
תחת העול שור חלש עם הבריא מקלקל את
הבריא ,וכן מרגלית נאה למלאות עם חברתה

בזהב מן היחידית .ואין הלכה לא כר' יהודה
ולא כר' שמעון:

ֹאמר לוֹ ְּבכַ ּ ָמה חֵ פֶ ץ
ומ ְמ ָּכרָּ ,כ ְך אוֹ נָאָ ה ִב ְדבָ ִרים .לֹא י ַ
)י( ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶשאוֹ נָאָ ה ְב ִמ ּקָ ח ּ ִ
ש ָ
יך
ֹאמר לוֹ זְ כֹר ַמעֲ ֶ ׂ
הוא אֵ ינוֹ רוֹ צֶ ה ִל ּקַ חִ .אם הָ יָה בַ ַעל ְּת ׁש ּובָ ה ,לֹא י ַ
זֶה ,וְ ּ
ָ
ֹאמר לוֹ זְ כֹר ַמעֲ ֵ ׂשה אֲבוֹ ֶתיךֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר
הוא בֶ ן ּ ֵג ִרים ,לֹא י ַ
אשוֹ נִיםִ .אם ּ
הָ ִר ׁ
נו:
)שמות כב( וְ ֵגר לֹא תוֹ נֶה וְ לֹא ִת ְלחָ צֶ ּ ּ

רע"ב ) -י( כך אונאה בדברים  -שנאמר
)ויקרא כ"ה( ולא תונו איש את עמיתו ויראת
מאלהיך ,זה נאמר באונאת דברים שאין

טובתן ורעתן מסורה להכיר אלא ללבו של
מדבר שיודע אם לרעה מתכוין אם לטובה:

)יא( אֵ ין ְמ ָע ְר ִבין ּ ֵפרוֹ ת ְּבפֵ רוֹ תֲ ,א ִפלּ ּו ח ֲָד ִׁשים ַּבח ֲָד ִׁשים ,וְ אֵ ין צָ ִר ְ
יך לוֹ ַמר
הוא ַמ ְׁש ִּביחוֹ .
ישנִ יםֶ ּ .ב ֶ
ח ֲָד ִׁשים ִּב ׁ ָ
ירו ְל ָע ֵרב קָ ׁ ֶשה ְב ַר ְךִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
אֱמת ַּביַּיִ ן ִה ִּת ּ
אֵ ין ְמ ָע ְר ִבין ִׁש ְמ ֵרי יַיִ ן ְּביַיִ ן ,אֲבָ ל נוֹ ֵתן לוֹ אֶ ת ְׁש ָמ ָריוִ .מי ׁ ֶשנִּ ְת ָע ֵרב ַמיִ ם ְּביֵינוֹ ,
ֲנות אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן הוֹ ִדיעוֹ  .וְ לֹא לַ ּ ַת ּגָ ר אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהוֹ ִדיעוֹ ,
נו בַ ח ּ
לֹא יִ ְמ ְּכ ֶר ּ ּ
ילו:
ֲגו ְלהַ ִּטיל ַמיִ ם ַּביַּיִ ן ,י ִַּט ּ
ׁ ֶשאֵ ינוֹ אֶ ָּלא ְל ַר ּמוֹ ת בּ וֹ ָ .מקוֹ ם ׁ ֶש ּ ָנה ּ

רע"ב ) -יא( אין מערבין פירות בפירות -
בעל הבית האומר לחבירו פירות שדה פלוני
אני מוכר לך ,לא יערבם בפירות שדה אחר:
ואין צריך לומר חדשים בישנים  -פסק
למכור לו ישנים ,לא יערב עמהם חדשים.
שהישנים יבשים ועושים קמח יותר מן
החדשים :מפני שמשביחו  -קשה משביח את
הרך ,לפיכך פסק עמו רך מערב בו קשה,
אבל פסק עמו קשה לא יערב בו את הרך:
אין מערבין שמרי יין  -של חבית זו ביין של

חבית אחרת :אבל נותן לו את שמריו  -של
יין עצמו :לא ימכרנו בחנות  -פרוטה
פרוטה :אלא אם כן הודיע  -לכל אחד ואחד
מהן ,מים מעורבין בו :ולא לתגר  -לא
ימכרנו ביחד ואף ע"פ שהודיעו ,לפי שאינו
לוקחו אלא לרמות ולמכרו בחנות :מקום
שנהגו להטיל מים ביין  -דוקא בין הגתות
יטיל .דכיון שנהגו אין כאן טעות ,שכל היינות
בחזקת כן:

גורה אֶ חָ תֵ .מחָ ֵמ ׁש גִּ ּתוֹ ת ,וְ נוֹ ֵתן
)יב( הַ ּ ַת ּגָ ר נוֹ טֵ ל ֵמחָ ֵמ ׁש גְּ ָרנוֹ ת וְ נוֹ ֵתן ְלתוֹ ְך ְמ ּ ָ
הודה אוֹ ֵמר ,לֹא
וב ְלבַ ד ׁ ֶשלּ ֹא יְ הֵ א ִמ ְת ַּכ ּוֵן ְל ָע ֵרבַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ְלתוֹ ְך ּ ִפ ּ ָטס אֶ חָ דִ ּ .
הוא ַמ ְרגִּ ילָ ן לָ בוֹ א אֶ צְ לוֹ .
יְ חַ ֵּלק הַ חֶ נְ וָ נִ י ְקלָ יוֹ ת וֶ אֱגוֹ זִ ין לַ ִּתינוֹ קוֹ תִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
ָכור ְלטוֹ ב .לֹא
וַ חֲכָ ִמים ַמ ִּת ִירין .וְ לֹא יִ פְ חֹת אֶ ת הַ ּ ׁ ָש ַער .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,ז ּ
יריןּ .ומוֹ ִדים ׁ ֶשלּ ֹא ָי ֹבר ֵמ ַעל
אול .וַ חֲכָ ִמים ַמ ִּת ִ
יסיןּ ִ ,ד ְב ֵרי אַ ָּבא ׁ ָש ּ
ָי ֹבר אֶ ת הַ גְּ ִר ִ
גורהֶ ׁ ,שאֵ ינוֹ אֶ ָּלא ְּכגוֹ נֵב אֶ ת הָ ָעיִ ן .אֵ ין ְמפַ ְר ְּכ ִסין לֹא אֶ ת הָ אָ ָדם וְ לֹא אֶ ת
ּ ִפי ְמ ּ ָ
הַ ְּבהֵ ָמה וְ לֹא אֶ ת הַ ּ ֵכ ִלים:

רע"ב ) -יב( התגר נוטל מחמש גרנות -
שהכל יודעים בו שלא גדלו בשדותיו ומבני
אדם הרבה לוקח ובחזקת כן לוקחים ממנו:
מגורה  -אוצר שאוגרין בו תבואה .גורן ,הוא
שדשין בו את התבואה .ודרך התגר לקנות
מבעלי בתים בשעת הגורן ולהכניס למגורה
שלו :פיטס  -גיגית גדולה :ובלבד שלא

יתכוין לערבן  -להוציא קול לקנות הרוב
ממקום משובח ולערב בו ממקום אחר ושכניו
סבורים שכל הפירות מאותו מקום :ולא
יפחות את השער  -למכור בזול .מפני שהוא
מרגיל לבא אצלו ומקפח מזונות חביריו :זכור
לטוב  -שמתוך כך אוצרי פירות מוכרין בזול.
וכן הלכה :גריסין  -פולין גרוסות בריחים,
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אחת לשתים :לא יבור  -את הפסולת .לפי
שמתוך שנראות יפות הוא מעלה את דמיהן
הרבה מדמי הפסולת שנטל מהן :וחכמים
מתירין  -שיכול הלוקח לראות ולהבחין כמה
דמי הפסולת שנברר ,מאלו שישנן באחרים.
וטוב לו להעלות בדמיהן של אלו שהן

גמרא

מבוררים מפני הטורח .והלכה כחכמים:
שלא יבור מעל פי המגורה  -למעלה
להראות יפות ,ואת הפסולת שבתוכו לא
בירר :לפי שאינו אלא כגונב את העין -
בברירתו :מפרכסין  -מתקנין ומיפין :לא את
האדם  -עבד כנעני העומד לימכר:

– בבא מציעא דף נ"ח ע"ב

תנו רבנן ,לא תונו איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב מדבר .אתה
אומר באונאת דברים או אינו אלא באונאת ממון ,כשהוא אומר וכי תמכרו
ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך ,הרי אונאת ממון אמור ,הא מה אני
מקיים לא תונו איש את עמיתו ,באונאת דברים .הא כיצד אם היה בעל
תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים ,אם היה בן גרים אל יאמר לו
זכור מעשה אבותיך ,אם היה גר ובא ללמוד תורה אל יאמר לו פה שאכל
נבילות וטריפות שקצים ורמשים בא ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה,
אם היו יסורין באין עליו ,אם היו חלאים באין עליו ,או שהיה מקבר את
בניו ,אל יאמר לו כדרך שאמרו לו חבריו לאיוב ,הלא יראתך כסלתך
תקותך ותום דרכיך זכר נא .מי הוא נקי אבד .אם היו חמרים מבקשין
תבואה ממנו לא יאמר להם לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה ויודע בו
שלא מכר מעולם .רבי יהודה אומר אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה
שאין לו דמים שהרי הדבר מסור ללב וכל דבר המסור ללב נאמר בו
ויראת מאלהיך .אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי גדול אונאת
דברים מאונאת ממון ,שזה נאמר בו ויראת מאלהיך וזה לא נאמר בו
ויראת מאלהיך ,ורבי אלעזר אומר זה בגופו וזה בממונו רבי שמואל בר
נחמני אמר זה ניתן להישבון וזה לא ניתן להישבון .תני תנא קמיה דרב
נחמן בר יצחק כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים ,אמר ליה
שפיר קא אמרת דחזינא ליה דאזיל סומקא ואתי חוורא .אמר ליה אביי
לרב דימי במערבא במאי זהירי ,אמר ליה באחוורי אפי דאמר רבי חנינא
הכל יורדין לגיהנם חוץ משלשה הכל סלקא דעתך אלא אימא כל היורדין
לגיהנם עולים חוץ משלשה שיורדין ואין עולין ואלו הן הבא על אשת איש
והמלבין פני חבירו ברבים והמכנה שם רע לחבירו ,מכנה היינו מלבין אף
על גב דדש ביה בשמיה:
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חק לישראל – פרשת וארא יום ד'
רש"י על הגמרא
שהרי דבר המסור ללב  -ולפיכך נאמר בו
ויראת מאלהיך ,האי שהרי ליתן טעם למה
נאמר בו יראה נקט ליה ,והכי קאמר שהרי
כל הדברים הללו אין טובתן ורעתן מסורה
להכיר אלא ללבו של עושה ,הוא יודע אם
לעקל אם לעקלקלות ,ויכול הוא לומר לא
עשיתי כי אם לטובה ,הייתי סבור שיש לך
תבואה למכור או הייתי חפץ לקנות מקח זה:

זוהר

וכל דבר המסור ללב  -של אדם ,נאמר בו
הוי ירא מן היודע מחשבות ,אם לטובה אם
לאונאה :הכל סלקא דעתך  -וכי הכל יורדין:
הכי גרסינן  -כל היורדין לגיהנם עולין :דדש
ביה  -כבר הורגל בכך שמכנים אותו כן ,ואין
פניו מתלבנות ,ומכל מקום זה להכלימו
מתכוין:

– וארא דף לא' ע"א ע"ב

יה ְ ּד ָר ִכים,
וב ְת ֵרין ִס ְט ִרין .קָ ֵרי ּ ֵב ּ
יהיִ ּ ,
ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר ,הַ אי ְק ָרא ִּב ְת ֵרין ּגַ וְ ונִ ין ִא ִ
ומאן
יה ׁ ָשלוֹ םַ .מאן ְ ּד ָר ִכיםַ ּ .
יה נוֹ ַעם ,וְ קָ ֵרי ּ ֵב ּ
נְתיבוֹ ת .קָ ֵרי ּ ֵב ּ
יה ִ
וְ קָ ֵרי ּ ֵב ּ
תיב) ,ישעיה
ינו ִ ּד ְכ ִּ
ומאן ׁ ָשלום אֶ ָּלאּ ְ ,ד ָרכֶ ָּ
נְ ִתיבוֹ תַ .מאן ֹנ ַעםַ ּ .
יה ַ ּד ְרכֵ י ֹנ ַעם ,הַ יְ ּ
ְ
הוא אוֹ ְרחָ א
אֲתר ְ ּד ִא ְק ֵרי ְּבאוֹ ַריְ ָ
ָ
מ"ג( הַ ּנוֹ ֵתן ַּביָּם ָ ּד ֶר ְךּ ְ .דהָ א ָּכל
יתא ֶ ּד ֶרךּ ,
יהִ ,א ֵּלין
הוא ּ ָפ ִתיחַ ְלכָ ל ַּבר נ ָׁשַּ .כ ְך ְ ּד ָרכֶ ָּ
ּ ְפ ִתיחָ א ְלכ ָֹּלאְּ .כהַ אי אוֹ ְרחָ א ְ ּד ּ
יה.
אלין ְּבגַ וֵ ּ ּ
ינון ּ ְפ ִתיחָ ן ֵמאֲ בָ הָ ןּ ְ ,דכָ ָראן ְּבי ּ ַָמא )דף ל"א ע"ב( ַר ָּבא ,וְ ָע ִ
ְ ּד ָר ִכים ְ ּד ִא ּ ּ
ולכָ ל ִס ְט ֵרי ָע ְל ָמא:
ינון אוֹ ְר ִחין ִמ ְת ּ ַפ ְּת ִחין ְלכָ ל ִעיבָ רְ ּ ,
וְ ִא ּ ּ
תי) ,נ"א ומעלמא דאתי נהרין כל בוצינין(
ימו ְ ּדנ ִָפיק ֵמ ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵ
הוא נְ ִע ּ
וְ הַ אי ֹנ ַעםּ ,
יבוּ ,ונְ הוֹ ָרא
וְ נ ִָהיר ְלכָ ל בּ ּוצִ ינִ יןִ ּ ,
הוא ִט ּ
ומ ְת ּ ָפ ְר ִׁשין )נ"א נהורין( ְלכָ ל ִעיבָ ר ,וְ הַ ּ
ְ ּד ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתיְּ ,דיַנְ ִקין אֲבָ הָ ןִ ,א ְק ֵרי נ ַֹעםָּ .דבָ ר אַ חֵ רָ ,ע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתיִ ,א ְק ֵרי נ ַֹעם.
ירו ְ ּד ָע ְל ָמא
ידו ,וְ כָ ל נְ הוֹ ִרין ,וְ כָ ל חֵ ּ
יבו ,וְ כָ ל חֵ ּ
וְ כַ ד ִא ְּת ַער ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתיָּ ,כל ִט ּ
ובגִ ינֵי ַּכ ְךִ ,א ְק ֵרי ֹנ ַעם:
ִא ְּת ַערְ ּ .
יחין ,וְ ִאית
הו נַיְ ִ
ָיבין ְ ּדגֵ ִ
וְ ַעל ָ ּדא ּ ָתנֵינָן ,חַ יּ ִ
יה ּנָםְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ָעאל ׁ ַש ְּב ָתאֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
ידו ,וְ נַיְ יחָ א ְּב ׁ ַש ָּב ָתאֵ ּ .כיוָ ן ְ ּדנ ִָפיק ׁ ַש ְּב ָתאִ ,אית לָ ן ְלאַ ְת ָע ָרא
הו )ס"א חירו( חֵ ּ
ְל ּ
נו ֵמהַ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא
הוא עוֹ נְ ׁ ָשא ְ ּדחַ ּיָבָ יאּ ְ ,ד ִא ְת ָ ּד ּ
ידו ִע ָּלאָ ה ָעלָ נָאּ ְ ,דנִ ְׁש ּ ֵתזִ יב ֵמהַ ּ
חֵ ּ
ינוָּ .דא
ימא) ,תהלים צ'( וִ ִ
ולהָ ְלאָ ה .וְ ִאית לָ ן ְלאַ ְתעֲ ָרא וְ לֵ ָ
ְּ
ינו ָעלֵ ּ
יהי ֹנ ַעם יְ ָי ֱאלֹהֵ ּ
יה ַ ּד ְרכֵ י ֹנ ַעם וְ כָ ל נְ ִתיבוֹ ֶתיהָ
ידו ְ ּד ֹכ ָּלא .וְ ַעל ָ ּדאּ ְ ,ד ָרכֶ ּ
הוא ֹנ ַעם ִע ָּלאָ ה) ,חירו( חֵ ּ
ּ
ׁ ָשלוֹ ם:
הו נ ִָקיט
יליןְּ ,דנ ְַפקֵ י ִמ ְ ּל ֵע ָּ
וש ִב ִ
ינון נְ ִתיבוֹ ת ּ ְׁ
ילא ,וְ כֻ ְ ּל ּ
ַמאן נְ ִתיבוֹ ֶתיהָ ִ .א ֵּלין ִא ּ ּ
יתא ,וְ ָע ִאיל לוֹ ן ְלי ּ ַָמא ַר ָּבא,
יהו ִא ְק ֵרי ׁ ָשלוֹ םְׁ ,שלָ ָמא ְ ּדבֵ ָ
לוֹ ן ְּב ִרית יְ ִח ָ
ידאיּ ְ ,ד ִא ּ
הוא ִד ְכ ִתיב וְ כָ ל נְ ִתיבוֹ ֶתיהָ
וכ ֵדין י ִָהיב לֵ ּ
יהְ ּ .
תוק ּ ֵפ ּ
יהו ְּב ּ ְ
יה ְׁשלָ ם .הֲ ָדא ּ
ַּכד ִא ּ
ׁ ָשלוֹ ם:
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חק לישראל – פרשת וארא יום ד'
הלכה – הרמב"ם הלכות תשובה פרק ד'
)ג( ומהם חמשה דברים העושה אותן אי אפשר לו שישוב בתשובה גמורה לפי שהם
עונות שבין אדם לחבירו ואינו יודע חבירו שחטא לו כדי שיחזיר לו או ישאל ממנו
למחול לו ואלו הן )א( המקלל את הרבים ולא קלל אדם ידוע כדי שישאל ממנו כפרה
)ב( והחולק עם גנב שלפי שאינו יודע גניבה זו של מי היא אלא הגנב גונב לרבים
ומביא לו והוא לוקח ועוד שהוא מחזיק יד הגנב ומחטיאו )ג( והמוצא אבדה ואינו
מכריז עליה עד שיחזירה לבעליה לאחר זמן כשיעשה תשובה אינו יודע למי יחזיר )ד(
והאוכל שור עניים ויתומים ואלמנות אלו בני אדם אמללין הם ואינן ידועים
ומפורסמים וגולים מעיר לעיר ואין להם מכיר כדי שידע שור זה של מי הוא ויחזירנו
לו )ה( והמקבל שוחד להטות דין אינו יודע עד היכן הגיע הטייה זו וכמה היא כחה כדי
שיחזיר שהדבר יש לו רגלים ועוד שהוא מחזיק יד זה ומחטיאו.

לע"נ

זאב חיים בן שרה ,משה דוד בן סוזנה מלכה ,גד גבריאל בן סוזן ,סוזנה מלכה
בת שמחה ,דניאלה פורטונה בת רחל ,צדיקה בת שרה ז"ל
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