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חק לישראל – פרשת יתרו יום ד'
תורה -

שמות פרק יח'

יש וּבֵ ין ֵר ֵעה ּו וְ הוֹ ַד ְע ִּתי אֶ ת
)טז( ִּכי יִ ְהיֶה לָ הֶ ם דָּ בָ ר ָּבא אֵ לַ י וְ ׁ ָשפַ ְט ִּתי ּ ֵבין ִא ׁ
יש וּבֵ ין
ֹתיו) :טז( ִּכי יִ ְהיֶה לָ הֶ ם דָּ בָ ר ָּבא אֵ לַ י וְ ׁ ָשפַ ְט ִּתי ּ ֵבין ִא ׁ
חֻ ּ ֵקי הָ ֱאל ִֹהים וְ אֶ ת ּתוֹ ר ָ
ֹתיו) :טז( ַּכד הֲ וֵי ְלהוֹ ן דִּ ינָא אָ ָתן ְלוָ ִתי וְ ָד ִאינְ נָא ּ ֵבין ּ ַג ְב ָרא
ֵר ֵעה ּו וְ הוֹ ַד ְע ִּתי אֶ ת חֻ ּ ֵקי ָה ֱאל ִֹהים וְ אֶ ת ּתוֹ ר ָ
יה:
ָת ּ
יה ו ְּמהוֹ ַד ְענָא ְלהוֹ ן יָת ְקי ַָמ ּיָא ַדיְ ָי וְ יָת אוֹ ָרי ֵ
וּבֵ ין חַ ְב ֵר ּ

אֲשר אַ ּ ָתה ע ֶ ׂ
משה אֵ לָ יו לֹא טוֹ ב הַ דָּ בָ ר ׁ ֶ
)יז( וַ יֹּאמֶ ר ח ֵֹתן ׁ ֶ
משה
ֹאמר חֹתֵ ן ׁ ֶ
ֹשה) :יז( וַ יּ ֶ
יה לָ א ַת ִּקין ּ ִפ ְת ָּג ָמא דִּ אַ ְּת ָעבֵ ד:
ֹשה לֵ ּ
אֲמר חֲמו ִּהי ְדמ ׁ ֶ
ֹשה) :יז( וַ ַ
אֵ לָ יו לֹא טוֹ ב ַהדָּ בָ ר ֲא ׁ ֶשר אַ ּ ָתה ע ֶׂ
אֲשר ִע ּ ָמ ְך ִּכי כָ בֵ ד ִמ ּ ְמ ָך הַ דָּ בָ ר לֹא תוּכַ ל
)יח( ָנבֹל ִּתבּ ֹל ַּגם אַ ּ ָתה ַּגם הָ ָעם הַ זֶּה ׁ ֶ
עֲ שׂ ה ּו ְלבַ דֶּ ָך) :יח( ָנבֹל ִּתבּ ֹל ּ ַגם אַ ּ ָתה ּ ַגם הָ ָעם הַ זֶּה אֲ ׁ ֶשר ִע ּ ָמ ְך ִּכי כָ בֵ ד ִמ ּ ְמ ָך הַ דָּ בָ ר לֹא
תוּכַ ל עֲ שׂ ה ּו ְלבַ דֶּ ָך:
יה ִּב ְלחוֹ ָד ְך:
ְל ֶמ ְע ְּב ֵד ּ

)יח( ִמ ְלאָ ה ִת ְלאֶ ה אַ ף אַ ְּת אַ ף ַע ּ ָמא הָ ֵדין דִּ ִע ּ ָמ ְך אֲ ֵרי י ִ ַּקיר ִמ ּנ ְָך ּ ִפ ְת ָּג ָמא לָ א ִתכּ וֹ ל

יהי ֱאל ִֹהים ִע ּ ָמ ְך הֱ יֵה אַ ּ ָתה לָ ָעם מוּל הָ ֱאל ִֹהים
יעצְ ָך וִ ִ
)יט( ַע ּ ָתה ְׁש ַמע ְּבק ִֹלי ִא ָ
ָ
יהי ֱאל ִֹהים
יעצְ ך וִ ִ
אל ִֹהים) :יט( ַע ּ ָתה ְׁש ַמע ְ ּבק ִֹלי ִא ָ
את אַ ּ ָתה אֶ ת הַ דְּ בָ ִרים אֶ ל הָ ֱ
וְ הֵ בֵ ָ

אל ִֹהים) :יט( ְּכ ַען קַ ּ ֵבל
את אַ ּ ָתה אֶ ת הַ דְּ בָ ִרים אֶ ל הָ ֱ
ִע ּ ָמ ְך ֱהיֵה אַ ּ ָתה לָ ָעם מוּל הָ ֱאל ִֹהים וְ הֵ בֵ ָ
קֳדם יְ ָי ו ְּתהֵ י ַמיְ ִתי אַ ְּת יָת ּ ִפ ְת ּ ָג ַמ ּיָא
הוֵי אַ ְּת ְל ַע ּ ָמא ) ְּתבַ ע( אֻ ְל ּ ָפן ִמן ָ
ימ ָרא ַדיְ ָי ְּבסַ ְעדָּ ְך ֱ
אֲמ ְ ּל ִכ ּנ ְָך וִ יהֵ י ֵמ ְ
ִמ ִּני ַ
קֳדם יְ ָי:
ִל ָ

)כ( וְ ִהזְ הַ ְר ּ ָתה אֶ ְתהֶ ם אֶ ת הַ חֻ ִ ּקים וְ אֶ ת הַ ּתוֹ רֹת וְ הוֹ ַד ְע ּ ָת לָ הֶ ם אֶ ת הַ דֶּ ֶר ְך י ְֵלכ ּו
אֲשר יַעֲ שׂ וּן) :כ( וְ ִהזְ הַ ְר ּ ָתה אֶ ְתהֶ ם אֶ ת הַ חֻ ִ ּקים וְ אֶ ת הַ ּתוֹ רֹת וְ הוֹ ַד ְע ּ ָת
שה ׁ ֶ
בָ ּה וְ אֶ ת הַ ּ ַמעֲ ֶ ׂ

שה אֲ ׁ ֶשר יַעֲ שׂ וּן:
לָ הֶ ם אֶ ת הַ דֶּ ֶר ְך י ְֵלכ ּו בָ ּה וְ אֶ ת הַ ּ ַמעֲ ֶ ׂ

)כ( וְ ַתזְ הַ ר י ְָתהוֹ ן יָת ְקי ַָמ ּיָא וְ יָת אוֹ ַריְ ָתא

ו ְּתהוֹ ַדע ְלהוֹ ן יָת אוֹ ְרחָ א דִּ יְ הָ כוּן ַּב ּה וְ יָת עוֹ בָ ָדא דִּ י ְַע ְּבדוּן:

ֱמת שׂ נְ אֵ י בָ צַ ע
)כא( וְ אַ ּ ָתה ֶת ֱחזֶה ִמ ָּכל הָ ָעם אַ נְ ׁ ֵשי חַ יִ ל יִ ְראֵ י ֱאל ִֹהים אַ נְ ׁ ֵשי א ֶ
שרֹת) :כא( וְ אַ ּ ָתה
ש ֵרי עֲ ָ ׂ
ש ֵרי ח ֲִמ ּ ִׁשים וְ ָ ׂ
ש ֵרי ֵמאוֹ ת ָ ׂ
ש ֵרי אֲלָ ִפים ָ ׂ
וְ ַ ׂש ְמ ּ ָת עֲ לֵ הֶ ם ָ ׂ
ש ֵרי אֲ לָ ִפים
ש ְמ ּ ָת עֲ לֵ הֶ ם ָ ׂ
ֱמת שׂ נְ אֵ י בָ צַ ע וְ ַ ׂ
ֶת ֱחזֶה ִמ ָּכל הָ ָעם אַ נְ ׁ ֵשי חַ יִ ל יִ ְראֵ י אֱ ל ִֹהים אַ נְ ׁ ֵשי א ֶ
ּ
שרֹת) :כא( וְ אַ ְּת ּ ֶת ֱחזֵי ִמ ָּכל ַע ּ ָמא גּ ְֻב ִרין דְּ חֵ ילָ א דַּ חֲלַ יָא ַדיְ ָי ּג ְֻב ִרין
ש ֵרי עֲ ָ ׂ
ש ֵרי ֵמאוֹ ת ָ ׂש ֵרי ח ֲִמ ּ ִׁשים וְ ָ ׂ
ָׂ
יָתא:
דִּ ְק ׁשוֹ ט דְּ סָ נָן ְלקַ ָּבלָ א ָממוֹ ן ו ְּת ַמ ּנֵי עֲ לֵ יהוֹ ן ַר ָּבנֵי אַ ְל ִפין ַר ָּבנֵי ָמאוָ ָתא ָר ָּבנֵי חַ ְמ ִׁשין וְ ַר ָּבנֵי ִע ּשֹוֹ ְר ָ

רש"י
)טז( כי יהיה להם דבר בא  -מי שהיה לו
הדבר בא אלי:
)יז( ויאמר חתן משה  -דרך כבוד קוראו
הכתוב חותנו של מלך:
)יח( נבל תבל  -כתרגומו .ולשונו לשון כמישה
פליישטר"א .כמו )ירמיה ח( והעלה נבל.
)ישעיה לד( כנבול עלה מגפן וגו' שהוא כמוש
ע"י חמה וע"י קרח וכחו תש ונלאה :גם אתה

 לרבות אהרן וחור וע' זקנים :כי כבד ממך כובדו רב יותר מכחך:)יט( איעצך ויהי אלהים עמך ) -מכילתא(
בעצה אמר לו צא המלך בגבורה :היה אתה
לעם מול האלהים  -שליח ומליץ בינותם
למקום ושואל משפטים מאתו :את הדברים -
דברי ריבותם:
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חק לישראל – פרשת יתרו יום ד'
נביא

– ישעיה פרק ז' ג'-ח'

ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל יְ ׁ ַש ְעיָה ּו צֵ א נָא ִל ְק ַראת אָ חָ ז אַ ּ ָתה ו ְּׁשאָ ר י ָׁשוּב ְּבנ ֶָך אֶ ל
)ג( וַ יּ ֶ
ש ֵדה כוֹ בֵ ס) :ג( ואמר יי לישעיה פוק
ְקצֵ ה ְּת ָעלַ ת הַ ְּב ֵרכָ ה הָ ֶע ְליוֹ נָה אֶ ל ְמ ִס ַּלת ְ ׂ
כען לקדמות אחז את ושאר תלמידך דלא חטו ודתבו מחטאה לסיפי מזיקת בריכתא
עליתא די בכבש חקל משטח קציריא:

ירא ו ְּלבָ ְב ָך אַ ל י ֵַר ְך ִמ ּ ְׁשנֵי זַנְ בוֹ ת
)ד( וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֵ לָ יו ִה ּ ׁ ָש ֵמר וְ הַ ְׁשקֵ ט אַ ל ִּת ָ
אֲרם וּבֶ ן ְר ַמ ְליָה ּו) :ד( ותימר ליה
הָ או ִּדים הָ עֲ ׁ ֵשנִ ים הָ אֵ ֶּלה ָּבח ֳִרי אַ ף ְרצִ ין וַ ָ

אסתמר ונוח לא תדחל ולבך לא יזוע מן קדם תרין רברביא דאינון כאודיא מתנניא
האלין בתקוף רגז רצין וארם ובר רמליהו:

י ַַען ִּכי י ַָעץ ָעלֶ ָ
יך א ֲָרם ָר ָעה אֶ פְ ַריִ ם וּבֶ ן ְר ַמ ְליָה ּו לֵ אמֹר:

)ה (
ארם בישא אפרים ובר רמליהו למימר:
)ו(

)ה( חלף ארי מלך עלך

נַעֲ לֶ ה ִביהו ָּדה וּנְ ִקיצֶ ּנָה וְ נַבְ ִק ֶע ּנָה אֵ לֵ ינ ּו וְ נ ְַמ ִל ְ
יך ֶמלֶ ְך ְּבתוֹ כָ הּ אֵ ת ֶּבן ָט ְבאַ ל:

)ו( נסק בארעא דבית יהודה ונחברינון ונשוינון עמנא ונמליך מלכא בגוה ית מן דכשר
לנא:
דנָי יֱהֹוִ ה לֹא ָתקוּם וְ לֹא ִת ְהיֶה) :ז( כדנן אמר יי אלהים לא תקום
)ז( כּ ֹה אָ ַמר ֲא ֹ
ולא תהוי:

ֹאש דַּ ּ ֶמ ֶ ׂשק ְרצִ ין ו ְּבעוֹ ד ִׁש ּ ִׁשים וְ חָ ֵמ ׁש ׁ ָשנָה יֵחַ ת
שק וְ ר ׁ
ֹאש א ֲָרם דַּ ּ ֶמ ֶׂ
)ח( ִּכי ר ׁ
אֶ ְפ ַריִ ם ֵמ ָעם) :ח( ארי ריש ארם דמשק וריש דמשק רצין ובסוף שתין וחמש שנין
יבטלון בית ישראל ממלכו:

רש"י
)ג( ושאר ישוב בנך  -שארית מעט שישובו
אלי על ידך והם כבנך .אל קצה תעלת  -שם
תמצאהו )תעלת פושיר בלעז( .ברכה  -כעין
מקוה מים שעושים לדגים .העליונה -
במורד ההר ויש ברכה אחרת למטה הימנה
בתחתיתו .שדה כובס  -שדה שהכובסים
שוטחים שם בגדים לנגבם כך תירגם יונתן
ורבותינו דרשו נכנע אחז לפני ישעיהו ושם
על ראשו אוכלא דקצרי כפה עליו כלי פי'
כלי מנוקב של כובסים שמזלפין בו מים על
הבגדים:
)ד( השמר  -שב בשלום כיין על שמריו .זנבות
האודים העשנים  -יהיו בעיניך כזנבות
אודים שכבתה שלהבת שלהם אודים טיצונ"ש
בלעז:
)ו( ונקיצנה  -נעוררה במלחמה .ונבקיענה
אלינו  -נשוה אותה עמיו כבקעה זו שהיא

שוה וכן ת"י ונשוינון עמנא ,שיהיו שוין עם
עשרת השבטים במלך אחד .את בן טבאל -
בן הטוב אלינו כן ת"י ויש לפרש טוב אל
אשר לא טוב בעיני המקום ובגימט' של
אותות אלב"ם טבאל הוא רמלא ט"ר ב"ם
א"ל בן טבאל בן רמלא:
)ז( לא תקום  -עצתם זאת שתהא יהודה
כבושה תחתיהם:
)ח( כי ראש ארם היא דמשק  -ואין לירושלי'
עמהם כלום .וראש דמשק רצין  -בדמשק
יהיה ראש ולא בירושלים וגם פקח ועשרת
השבטים בעוד ששים וחמש שנה מיום שנגזר
בימי עמוס וישראל גלה יגלה מעל אדמתו
)עמוס ז( .יחת אפרים  -תרוצץ אפרי' מעם
שיגלם סנחריב עם מלכם הושע בן אלה צא
וחשוב מנבוא' עמוס עד שגלו עשרת
השבטים ותמצאם ס"ה שנים נבואת עמוס
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חק לישראל – פרשת יתרו יום ד'
וירבעם מלכו כאחת לפי חשבון שתמצא
בספר מלכים אלא שמלך מלכות מנוגעת
בשנת עשרים ושבע למלכו נתנגע והוא מלך
חמשים ושתים שנה ואי אפשר לימנות בעוד
ששים וחמש שנה מיום שאמר ישעיה נבואה
זו שהרי בימי אחז אמרה והם גלו בשנת שש
לחזקיהו ,וכך מפורש בסדר עולם שמנה
הכתוב לנבואתו של עמוס:

היתה שתי שנים לפני שנתנגע עוזיה שנאמר
)בעמוס א( שנתים לפני הרעש ועוזיה נתנגע
עשרים וחמש שנים הרי כ"ז וי"ו של יותם
וי"ו של אחז ו' של חזקיהו שנאמר )מלכים ב
יט( וילכדה בשנת שש לחזקיהו היא שנת תשע
להושע ויגל את ישראל אשורה הרי ששים
וחמש ומניין שימי חלופו של עוזיהו כ"ה שנים
שנאמר )מלכים ב' טו( בשנת עשרים ושבע
לירבעם בן יואש מלך ישראל מלך עוזיה בן
אמציה על יהוד' אפשר לומר והלא עוזיה

כתובים

 -משלי טו' כה'-ל'

ּ ֵבית ּג ִֵאים יִ ּ ַסח יְ הֹוָ ה וְ ַי ֵ ּצב ְּגבוּל אַ ְל ָמנָה:

)כה(
תחומא דארמלתא:

)כה( ביתא דגיותנא נסתר אלהא ויעתד

ּתוֹ עֲ בַ ת יְ הֹוָ ה ַמ ְח ְׁשבוֹ ת ָרע ו ְּטה ִֹרים ִא ְמ ֵרי נ ַֹעם:

)כו(
דבישתא ודכין מלי בסימתא:

עֹכֵ ר ּ ֵביתוֹ בּ וֹ צֵ ַע ָּבצַ ע וְ שׂ וֹ נֵא ַמ ּ ָתנֹת יִ ְחיֶה:

)כז(
מוהביתא דמגן יחי:

)כו( מרחקתיה דאלהא מחשבתא

)כז( מוביד ביתיה מכנש ממון דשקר ודסני

יע ָרעוֹ ת:
לֵ ב צַ דִּ יק י ְֶה ּ ֶגה לַ עֲ נוֹ ת ו ִּפי ְר ׁ ָש ִעים י ִַּב ַ

)כח(
ופומהון דרשיעי מביע בשתא:

יקים יִ ְׁש ָמע:
)כט( ָרחוֹ ק יְ הֹוָ ה ֵמ ְר ׁ ָש ִעים ו ְּת ִפ ַּלת צַ דִּ ִ

)כח( לבא דצדיקא רנן בהימנותא

)כט( רחיק הוא אלהא מרשיעי וצלותהון

דצדיקי ישמע:

ְמאוֹ ר ֵעינַיִ ם יְ ַ ׂש ּ ַמח לֵ ב ְׁשמו ָּעה טוֹ בָ ה ְּת ַד ּ ׁ ֶשן ָעצֶ ם:

)ל(
שומעתא טבא מדהנא גרמא:

)ל( נהורא דעיני מחרי לבא

רש"י
)כז( עוכר ביתו  -שהוא בוצע בצע .ושונא
מתנות יחיה  -מאחר שהוא שונא מתנות כל
שכן ששונא את הגזל:
)כח( לב צדיק יהגה לענות  -יחשוב ויבין מה
יענה קודם שישיב דבר:

משנה

)ל( מאור עינים  -בתורה .ישמח לב -
ששואלין ממנו דבר ויודע מה להשיב ,ולפי
פשוטו כמשמעו דבר שהוא תאוה למראות
עינים ,משמח הלב ומצחצח תוגת הלב כגון גן
ירק ונהרות המושכי':

– בבא מציעא פרק ז'

)א( הַ שּׂ וֹ כֵ ר אֶ ת הַ ּפוֹ עֲ ִלים וְ אָ ַמר לָ הֶ ם ְלהַ ְׁש ִּכים ו ְּלהַ עֲ ִריבָ ,מקוֹ ם ׁ ֶש ּ ָנהֲג ּו ׁ ֶשלּ ֹא
ְלהַ ְׁש ִּכים וְ ׁ ֶשלּ ֹא ְלהַ עֲ ִריב ,אֵ ינוֹ ַר ּ ׁ ַשאי ְלכֻ ּ ָפןָ .מקוֹ ם ׁ ֶש ּנָהֲ ג ּו לָ זוּן ,יָזוּןְ ,לסַ ּ ֵפק
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ִּב ְמ ִתיקָ ה ,יְ סַ ּ ֵפק .הַ כּ ֹל ְּכ ִמנְ הַ ג הַ ּ ְמ ִדינָהַ .מעֲ ֶ ׂשה בְ ַר ִּבי יוֹ חָ נָן ּ ֶבן ַמ ְתיָא ׁ ֶשאָ ַמר
ִל ְבנוֹ  ,צֵ א ְ ׂשכֹר לָ נ ּו פוֹ עֲ ִלים .הָ לַ ְך וּפָ סַ ק לָ הֶ ם ְמזוֹ נוֹ ת .ו ְּכ ׁ ֶש ָּבא אֵ צֶ ל אָ ִביו,
את
שה לָ הֶ ם ִּכ ְסעו ַּדת ְׁשלֹמֹה ִב ְׁש ָעתוֹ  ,לֹא יָצָ ָ
אָ ַמר לוֹ ְּ ,בנִ י ,אֲ ִפלּ ּו ִאם אַ ּ ָתה עוֹ ֶ ׂ
יְ ֵדי חוֹ בָ ְת ָך ִע ּ ָמהֶ ןֶ ׁ ,שהֵ ן ְּבנֵי אַ ְב ָרהָ ם יִ צְ חָ ק וְ יַעֲ קֹב .אֶ ָּלא ַעד ׁ ֶשלּ ֹא י ְַת ִחיל ּו
ִב ְמלָ אכָ ה צֵ א וֶ ֱאמֹר לָ הֶ םַ ,על ְמנָת ׁ ֶשאֵ ין לָ כֶ ם ָעלַ י אֶ ָּלא פַ ת וְ ִק ְטנִ ית ִּב ְלבָ ד.
ַר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ַּג ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר ,לֹא הָ יָה צָ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ,הַ כּ ֹל ְּכ ִמנְ הַ ג הַ ּ ְמ ִדינָה:
רע"ב ) -א( השוכר את הפועלים .אינו
רשאי לכופן  -ואע"ג דטפא להו אאגרייהו
משאר פועלים ,לא מצי אמר להו האי דטפאי
לכו אאגרייכו אדעתא דמקדמיתו ומחשכיתו
בהדאי ,דאמרי ליה האי דטפאת לן אדעתא
דעבדינן לך עובדתא שפירתא :במתיקה -
לפתן :הכל כמנהג המדינה  -הכל לאתויי
דוכתי דנהיגי פועלים למיכל ולמשתי בצפרא
בביתו של בעל הבית קודם שיצאו למלאכתם,
דאי אמר להו בעל הבית קדימו לעבידתייכו
בשדה ואביא לכם מאכלכם שם ,אמרי ליה
לא ,אלא עתה נאכל בבית קודם שנצא השדה
כמנהג המדינה :מעשה ברבי יוחנן בן מתיא
 -בגמרא מפרש דחסורי מחסרא והכי קתני,

ואם פסק להם מזונות מזונות ,ריבה להם,
כלומר ,כיון דלא הוה צריך לאתנויי שהרי
ממנהג המדינה היו אוכלים ,ואתני בהדייהו
ליתן להם מזונות ,מזוני יתירי קאמר ,ומעשה
נמי ברבי יוחנן וכו' :בשעתו  -בעת מלכות .ו
דמלך והדיוט הוה :שהם בני אברהם יצחק
ויעקב  -וסעודתו של אברהם גדולה משל
שלמה ,דאילו אברהם שלשה פרים לשלשה
אנשים ,ובסעודת שלמה יהודה וישראל רבים
כחול אשר על שפת הים :עד שלא יתחילו
במלאכה  -דאין כאן אלא דברים .דאילו
משיתחילו לא תוכל לחזור :רבן שמעון בן
גמליאל אומר וכו'  -והלכה כרבן שמעון בן
גמליאל:

שה ִב ְמחֻ ָּבר לַ ַּק ְרקַ ע ִּב ְׁש ַעת ְּג ַמר ְמלָ אכָ ה,
)ב( וְ אֵ לּ ּו אוֹ ְכ ִלין ִמן הַ ּתוֹ ָרה .הָ עוֹ ֶ ׂ
אכ ּתוֹ  ,ו ְּב ָדבָ ר ׁ ֶש ִּגדּ וּלוֹ ִמן הָ אָ ֶרץ.
ו ְּב ָתלו ּׁש ִמן הַ ַּק ְרקַ ע ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נִ גְ ְמ ָרה ְמלַ ְ
חֻבר לַ ַּק ְרקַ ע ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶשאֵ ין ְּג ַמר ְמלָ אכָ ה,
וְ אֵ לּ ּו ׁ ֶשאֵ ין אוֹ ְכ ִלין .הָ עוֹ ֶ ׂשה ִב ְמ ָּ
אכ ּתוֹ  ,וּבְ ָדבָ ר ׁ ֶשאֵ ין ִּגדּ וּלוֹ ִמן הָ אָ ֶרץ:
ו ְּב ָתלו ּׁש ִמן הַ ַּק ְרקַ ע ֵמאַ חַ ר ׁ ֶש ִּנגְ ְמ ָרה ְמלַ ְ
רע"ב ) -ב( ואלו  -פועלים :אוכלים מן
התורה  -במה שעוסקין בו :גמר מלאכה -
כשתולשין אותו .דכתיב )דברים כ"ד( ואל
כליך לא תתן ,בשעה שאתה נותן לכליו של
בעל הבית אתה אוכל ,דהיינו כשתולשין אותו:
ובתלוש מן הקרקע  -ואם מתעסק בדבר
התלוש אוכל באותו דבר עד שלא נגמרה
מלאכתו למעשר ,אם הוא בר מעשר .או עד
שלא נגמרה מלאכתו לחלה ,אם הוא בר
חלה .דאמר קרא )שם כ"ה( לא תחסום שור
בדישו ,ומדלא קאמר לא תדוש בחסימה,
שמע מינה לאקושי חוסם לנחסם ונחסם
לחוסם ,מה נחסם שהוא שור אוכל בתלוש
כשעושה בו מלאכה ,כך חוסם שהוא אדם

אוכל בתלוש כשעושה בו מלאכה ,ומה חוסם
וכו' .ומה דיש מיוחד ,דבר שהוא גדולי קרקע
ולא נגמרה מלאכתו למעשר ובשעת גמר
מלאכה פועל אוכל בו ,אף כל דבר שהוא
גידולי קרקע ולא נגמרה מלאכתו למעשר
כשהוא בשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו.
יצא החולב והמחבץ והמגבן ,שאינן גדולי
קרקע .ויצא המבדיל התמרים והגרוגרות
המחוברים יחד ,שנגמרה מלאכתם למעשר.
ויצא המנכש בשומים ובבצלים ,שמסיר
הקטנים שאינן גדלים לעולם מבין האחרים
להרחיב מקום לגדולים ,שאין זו שעת גמר
מלאכה .שכל אלו וכיוצא בהן אין פועל אוכל
בהן:
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אֲפלּ ּו בִ ְכ ֵתפוֹ ,
שה ְבי ָָדיו אֲבָ ל לֹא ְב ַרגְ לָ יוְּ ,ב ַרגְ לָ יו אֲ בָ ל לֹא ְבי ָָדיוִ ,
)ג( הָ יָה עוֹ ֶ ׂ
שה ְבי ָָדיו וּבְ ַרגְ לָ יו:
הֲ ֵרי זֶה אוֹ כֵ לַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י ַּבר יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרַ ,עד ׁ ֶשיַּעֲ ֶ ׂ
רע"ב ) -ג( עד שיעשה בידיו ורגליו  -מה
שור בידיו וברגליו אף פועל בידיו וברגליו,

דהא אתקש חוסם לנחסם .ואין הלכה כר'
יוסי ברבי יהודה:

שה ִּב ְתאֵ נִ ים ,לֹא יֹאכַ ל ַּבעֲ נ ִָביםַּ ,בעֲ נ ִָבים ,לֹא יֹאכַ ל ִּב ְתאֵ נִ ים .אֲ בָ ל
)ד( הָ יָה עוֹ ֶ ׂ
יע ִל ְמקוֹ ם הַ יָּפוֹ ת וְ אוֹ כֵ ל .וְ כֻ ָּלן לֹא אָ ְמר ּו אֶ ָּלא
מוֹ נ ֵַע אֶ ת ַעצְ מוֹ ַעד ׁ ֶש ּ ַמ ִּג ַ
ִב ְׁש ַעת ְמלָ אכָ ה ,אֲבָ ל ִמ ּ ׁשוּם הָ ׁ ֵשב אֲבֵ ָדה לַ ְּב ָע ִלים אָ ְמר ּוּ ,פוֹ עֲ ִלים אוֹ ְכ ִלין
יר ָתן ִמן הַ ַּגת ,וּבַ חֲמוֹ ר ְּכ ׁ ֶש ִהיא פוֹ ֶרקֶ ת:
ַּבהֲ ִליכָ ָתן ֵמאֹ ֶמן ְלאֹ ֶמן ,וּבַ חֲזִ ָ
רע"ב ) -ד( מפני השב אבדה לבעלים -
שלא יבטל ממלאכתו ויאכל :אמרו פועלים
אוכלים בהליכתן מאומן לאומן  -כשגמרו
שורה זו והולכים להתחיל בחברתה .ואף על

גב דההיא שעתא לאו שעת מלאכה היא,
ניחא ליה לבעל הבית בהא :וחמור כשהיא
פורקת  -בהליכתה אוכלת ממשאוי שעל גבה
עד שתהא פורקת:

ישוּת א ֲִפלּ ּו ְב ִדינָר ,וְ כוֹ ֶתבֶ ת אֲ ִפלּ ּו ְב ִדינָרַ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן
)ה( אוֹ כֵ ל ּפוֹ ֵעל ִק ׁ
ִח ְס ָמא אוֹ ֵמר ,לֹא יֹאכַ ל ּפוֹ ֵעל יָתֵ ר ַעל שְׂ כָ רוֹ  .וַ חֲכָ ִמים ַמ ִּת ִירין ,אֲבָ ל ְמלַ ּ ְמ ִדין
אֶ ת הָ אָ ָדם ׁ ֶשלּ ֹא יְ הֵ א ַר ַע ְב ָתן וִ יהֵ א סוֹ ֵתם אֶ ת הַ ּ ֶפ ַתח ְּבפָ נָיו:
רע"ב ) -ה( אפילו בדינר  -אפילו היא שוה
דינר :לא יאכל פועל יותר על שכרו  -דאמר
קרא כנפשך ,כשכירותו ,שעליו הוא מוסר את
נפשו לעלות בכבש וליתלות באילן :מלמדין -

)ו( קוֹ צֵ ץ
וְ ִׁש ְפחָ תוֹ
יְ ֵדי ְבנוֹ
ְבהֶ ְמ ּתוֹ ,

אומרים לו דרך עצה הוגנת .ותנא קמא פליג
אחכמים ואמר אין מלמדין .והלכה כחכמים:
ויהא סותם את הפתח  -שימנעו מלשכרו:

אָ ָדם ַעל יְ ֵדי ַעצְ מוֹ ַ ,על יְ ֵדי ְבנוֹ ו ִּב ּתוֹ הַ ְּגדוֹ ִליםַ ,על יְ ֵדי ַע ְבדּ וֹ
הַ ְּגדוֹ ִליםַ ,על יְ ֵדי ִא ְׁש ּתוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשיּ ֵׁש ָּבהֶ ן דָּ ַעת .אֲבָ ל אֵ ינוֹ קוֹ צֵ ץ ַעל
ו ִּב ּתוֹ הַ ְ ּק ַט ִּנים ,וְ לֹא ַעל יְ ֵדי ַע ְבדּ וֹ וְ ִׁשפְ חָ תוֹ הַ ְּק ַט ִּנים ,וְ לֹא ַעל יְ ֵדי
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶשאֵ ין ָּבהֶ ן דָּ ַעת:

רע"ב ) -ו( קוצץ  -ליטול מעות ולא יאכל:
על ידי עצמו  -בשביל עצמו :מפני שיש בהן

דעת  -וידעי וקא מחלי:

)ז( הַ שּׂ וֹ כֵ ר אֶ ת הַ ּפוֹ עֲ ִלים לַ עֲ שׂ וֹ ת ְּבנ ֶַטע ְרבָ ִעי ׁ ֶשלּ וֹ  ,ה ֲֵרי אֵ לּ ּו לֹא יֹאכֵ ל ּוִ .אם
הֲרי אֵ לּ ּו לֹא
יעןּ ,פוֹ ֶדה ו ַּמאֲ ִכילָ ן .נִ ְת ּ ָפ ְרס ּו ִעגּ וּלָ יו ,נִ ְת ּ ַפ ְּתח ּו חָ ִביּוֹ ָתיוֵ ,
לֹא הוֹ ִד ָ
יעןְ ,מ ַעשּׂ ֵ ר ו ּ ַּמאֲ ִכילָ ן:
יֹאכֵ ל ּוִ .אם לֹא הוֹ ִד ָ
רע"ב ) -ז( נטע רבעי  -פירות של אילן
בשנה הרביעית ,שאינן נאכלין אלא בירושלים
או פודה אותן ומעלה הדמים לירושלים:
נתפרסו עיגוליו  -עיגולי דבלה שנתפרדו

ושכר פועלים לחברן ,או חביות שנפתחו ושכר
פועלים לסתמן :הרי אלו לא יאכלו  -שכבר
נגמרו מלאכתם והוקבעו למעשר והרי הן
טבל:

)ח( ׁשוֹ ְמ ֵרי פֵ רוֹ ת אוֹ ְכ ִלין ֵמ ִה ְלכוֹ ת ְמ ִדינָה ,אֲ בָ ל לֹא ִמן הַ ּתוֹ ָרה .אַ ְר ָּב ָעה
שכָ ר ,וְ הַ שּׂ וֹ כֵ רׁ .שוֹ מֵ ר ִח ּנָם נִ ְׁש ָּבע ַעל
ׁשוֹ ְמ ִרין הֵ ןׁ .שוֹ מֵ ר ִח ּנָם ,וְ הַ ּ ׁשוֹ אֵ ל ,נוֹ ֵ ׂשא ָ ׂ
שכָ ר וְ הַ שּׂ וֹ כֵ ר נִ ְׁש ָּב ִעים ַעל הַ ּ ְׁשבו ָּרה
הַ כּ ֹל ,וְ הַ ּ ׁשוֹ אֵ ל ְמ ׁ ַש ֵּלם אֶ ת הַ כּ ֹל ,וְ נוֹ ֵ ׂשא ָ ׂ
וְ ַעל הַ ּ ְׁשב ּויָה וְ ַעל הַ ּ ֵמ ָתה ,ו ְּמ ׁ ַש ְ ּל ִמין אֶ ת הָ אֲבֵ ָדה וְ אֶ ת הַ ְּגנֵבָ ה:
רע"ב ) -ח( שומרי פירות  -שומרי גיתות
וערימות ופירות תלושים .אבל שומרי גנות

ופרדסים ,אין אוכלים לא מהלכות מדינה ולא
מן התורה ,דשומר לאו כעושה מעשה דמי:
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מהלכות מדינה  -שכבר נהגו כן :נשבע על
הכל  -על כל המאורעות הכתובות בשאר
שומרים לחיוב ,נשבע שכך עלתה לו ופטור:
משלם את הכל  -גניבה ואבידה ואונסים:
נושא שכר וכו'  -וכולהו נפקא לן מקראי
פרשת ואלה המשפטים .פרשה ראשונה כי יתן
איש אל רעהו וגו' נאמרה בשומר חנם ,שכן
פטר בו גנבה ואבדה .שניה ,כי יתן איש אל
רעהו חמור או שור או שה נאמרה בשומר

שכר ,שכן חייב בו גנבה ואבדה ,דכתיב בה
אם גנב יגנב מעמו ישלם לבעליו ,אין לי אלא
גניבה ,אבידה מנין ,תלמוד לומר אם גנב
יגנב ,מכל מקום .ועוד ,קל וחומר ,ומה
גניבה שקרובה לאונס חייב ,אבידה שקרובה
לפשיעה לא כל שכן .ושוכר ,כיון שאין כל
הנאה שלו דינו כשומר שכר .והשואל ,מפורש
בפרשה שלישית וכי ישאל איש מעם רעהו
ונשבר או מת בעליו אין עמו שלם ישלם:

)ט( אֵ ב אֶ חָ ד ,אֵ ינוֹ אֹ נֶסְׁ ,שנֵי זְ אֵ ִבים ,אֹ נֶסַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרִּ ,ב ְׁש ַעת ִמ ְׁשלַ חַ ת
זְ אֵ ִבים ,אַ ף זְ אֵ ב אֶ חָ ד אֹ נֶסְׁ .שנֵי ְכלָ ִבים ,אֵ ינוֹ אֹ נֶס .יַדּ ו ַּע הַ ַּבבְ ִלי )אוֹ ֵמר( ִמ ּ ׁשוּם
ַר ִּבי ֵמ ִאירֵ ,מרוּחַ אַ חַ ת ,אֵ ינוֹ אֹ נֶסִ ,מ ּ ְׁש ּ ֵתי רוּחוֹ ת ,אֹ נֶס .הַ ִ ּל ְס ִטים ,ה ֲֵרי זֶה
ימ ַתיִּ .בזְ ַמן ׁ ֶש ָּבא ּו
אֹ ֶנס .הָ א ֲִרי וְ הַ דּ ֹב וְ הַ ּנ ֵָמר וְ הַ ַּב ְרדְּ לָ ס וְ הַ ּנָחָ ׁש ,הֲ ֵרי זֶה אֹ נֶס .אֵ ָ
ֵמאֲלֵ יהֶ ן ,אֲ בָ ל ִאם הוֹ ִליכָ ן ִל ְמקוֹ ם ְּגדו ֵּדי חַ יָּה וְ ִל ְס ִטים אֵ ינוֹ אֹ נֶס:
רע"ב ) -ט( זאב אחד אינו אונס  -ונושא
שכר ושוכר חייבין עליו .דכתיב הטרפה לא
ישלם ,יש טרפה שהוא משלם ויש טרפה
שאינו משלם :בשעת משלחת זאבים -

כשחיה רעה משולחת קופצת היא על אדם
אחד .ואין הלכה כרבי יהודה ולא כידוע
הבבלי :הלסטים  -חד לסטים הרי זה אונס:

אשי צוֹ ִקין
)י( ֵמ ָתה כְ ַד ְר ָּכהּ ֲ ,ה ֵרי זֶה אֹ נֶסִ .ס ְּגפָ ּה וָ ֵמ ָתה ,אֵ ינוֹ אֹ נֶסָ .ע ְל ָתה ְל ָר ׁ ֵ
אשי צוֹ ִקין וְ נָפְ לָ ה וָ ֵמ ָתה ,אֵ ינוֹ אֹ נֶס.
וְ נ ְָפלָ ה וָ ֵמ ָתה ,הֲ ֵרי זֶה אֹ נֶס .הֶ עֱ לָ ּה ְל ָר ׁ ֵ
ַמ ְתנֶה ׁשוֹ ֵמר חִ ּנָם ִל ְהיוֹ ת ּ ָפטוּר ִמ ּ ְׁשבו ָּעה ,וְ הַ ּ ׁשוֹ אֵ ל ִל ְהיוֹ ת ּ ָפטוּר ִמ ְ ּל ׁ ַש ֵּלם,
נוֹ ֵ ׂשא ָ ׂשכָ ר וְ הַ שּׂ וֹ כֵ ר ִל ְהיוֹ ת ְפטו ִּרין ִמ ּ ְׁשבו ָּעה ו ִּמ ְ ּל ׁ ַש ֵּלם:
רע"ב ) -י( סגפה  -עינה אותה ברעב או
שהושיבה בקיץ בחמה ובחורף בצנה :עלתה
לראשי צוקין  -שתקפתו ועלתה לראשי הרים
גבוהים :מתנה שומר חנם להיות פטור
משבועה - :והאי לאו מתנה על מה שכתוב
בתורה הוא ,אלא שאומר לו אי אפשי להיות

שומר לך אלא בכך .ושומר לא נחית לשמירה
עד דמשיך ,לבהמה ,והאי כי משך כבר פירש
על מנת שאין לו עליו שבועה ,ולא שעבד
נפשיה לירד בתורה שומרין אלא למקצת,
ולמה שירד ירד:

שה
)יא( ָּכל הַ ּ ַמ ְתנֶה ַעל ַמה ּ ׁ ֶש ָּכתוּב ַּב ּתוֹ ָרהְּ ,תנָאוֹ בָ טֵ ל .וְ כָ ל ְּתנַאי ׁ ֶשיּ ֵׁש ַמעֲ ֶ ׂ
ִב ְת ִח ָּלתוֹ ְּ ,תנָאוֹ בָ טֵ ל .וְ כָ ל ׁ ֶשאֶ ְפ ׁ ָשר לוֹ ְלקַ ְּימוֹ ְבסוֹ פוֹ  ,וְ ִה ְתנָה ָעלָ יו ִמ ְּת ִח ָּלתוֹ ,
ְּתנָאוֹ קַ יָּם:
רע"ב ) -יא( כל המתנה על מה שכתוב
בתורה תנאו בטל  -כולה מתניתין ר' מאיר
היא דסבר המתנה על מה שכתוב בתורה
אפילו בדבר שבממון תנאו בטל .ואינה הלכה.
אלא בדבר שבממון אפילו שהתנה על מה
שכתוב בתורה תנאו קיים :כל תנאי שיש בו
מעשה מתחלה  -שהקדים מעשה שיש עליו
לעשות לתנאי שהוא מבקש ממנו ,כגון הרי

מעשה זה שלך אם תעשה דבר פלוני ,דלא
דמי לתנאי בני גד ובני ראובן אם יעברו
ונתתם היינו תנאי קודם למעשה :תנאו בטל
 והוי מעשה קיים ואע"פ שלא קיים בעלהתנאי את התנאי :וכל שאפשר לו לקיימו
בסופו  -והיה תנאי קודם למעשה :תנאו
קיים  -אבל אי אפשר לו לקיימו ,התנאי
בטל והמעשה קיים ,שאינו אלא כמפליג
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בדברים ,שאין בלבו לשום תנאי אלא להקניט

גמרא

בעלמא מרחיק ודוחה את חבירו בדברים:

– בבא מציעא דף עא' ע"א

דתני רב יוסף אם כסף תלוה את עמי את העני עמך עמי ונכרי עמי קודם
עני ועשיר עני קודם ענייך ועניי עירך ענייך קודמין עניי עירך ועניי עיר
אחרת עניי עירך קודמין אמר מר עמי ונכרי עמי קודם פשיטא אמר רב
נחמן אמר לי הונא לא נצרכא דאפילו לנכרי ברבית ולישראל בחנם תניא
אמר רבי יוסי בא וראה סמיות עיניהם של מלוי ברבית אדם קורא לחבירו
רשע יורד עמו לחייו והם מביאין עדים ולבלר וקולמוס ודיו וכותבין
וחותמין פלוני זה כפר באלהי ישראל תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר כל
מי שיש לו מעות ומלוה אותם שלא ברבית עליו הכתוב אומר כספו לא
נתן בנשך ושוחד על נקי לא לקח עושה אלה לא ימוט לעולם הא למדת
שכל המלוה ברבית נכסיו מתמוטטין והא קא חזינן דלא מוזפי ברבית וקא
מתמוטטין אמר רבי אלעזר הללו מתמוטטין ועולין והללו מתמוטטין ואינן
עולין למה תביט בוגדים תחריש כבלע רשע צדיק ממנו אמר רב הונא
צדיק ממנו בולע צדיק גמור אינו בולע תניא רבי אומר גר צדק האמור
לענין מכירה וגר תושב האמור לענין רבית איני יודע מה הוא גר צדק
האמור לענין מכירה דכתיב וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך ולא לך אלא
לגר שנאמר לגר ולא לגר צדק אלא לגר תושב שנאמר לגר תושב משפחת
גר זה הנכרי כשהוא אומר או לעקר זה הנמכר לעבודת כוכבים עצמה
אמר מר ולא לך אלא לגר שנאמר לגר למימרא דגר קני עבד עברי
ורמינהי אין הגר נקנה בעבד עברי ואין אשה וגר קונין עבד עברי גר לא
נקנה בעבד עברי ושב אל משפחתו בעינן והא ליכא ואין אשה וגר קונין
עבד עברי אשה לאו אורח ארעא גר נמי גמירי דמקני קני דלא מקני לא
קני אמר רב נחמן בר יצחק אינו קונה ודינו כישראל אבל קונה ודינו כנכרי
דתניא הנרצע והנמכר לנכרי אינו עובד לא את הבן ולא את הבת אמר מר
ואין אשה וגר קונין עבד עברי נימא דלא כרבן שמעון בן גמליאל דתניא
אשה קונה את השפחות ואינה קונה את העבדים רבן שמעון בן גמליאל
אומר אף קונה את העבדים אפילו תימא רבן שמעון בן גמליאל ולא קשיא
כאן בעבד עברי כאן בעבד כנעני עבד עברי צניע לה עבד כנעני פריץ לה
אלא הא דתני רב יוסף ארמלתא לא תרבי כלבא ולא תשרי בר בי רב
באושפיזא בשלמא בר בי רב צניע לה אלא כלבא כיון דמסריך בה
מירתתא אמרי כיון דכי שדיא ליה אומצא מסריך בתרה אמרי אינשי משום
אומצא דשדיא ליה הוא דמסריך גר תושב האמור לענין רבית מאי היא
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דכתיב וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך אל
תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלהיך וחי אחיך עמך ורמינהי לוין מהן
ומלוין אותן ברבית וכן בגר תושב אמר רב נחמן בר יצחק מי כתיב אל
תקח מאתם מאתו כתיב מישראל תנו רבנן אל תקח מאתו נשך ותרבית
אבל אתה נעשה לו ערב ערב למאן אילימא ערב לישראל והא תנא אלו
עוברין בלא תעשה המלוה והלוה הערב והעדים אלא לנכרי וכיון דדיניה
דנכרי דאזיל בתר ערבא איהו ניהו דקא שקיל מיניה רביתא אמר רב ששת
שקיבל עליו לדון בדיני ישראל אי קיבל עליו לדון בדיני ישראל רבית נמי
לא לשקול אמר רב ששת שקיבל עליו לזו ולא קיבל עליו לזו:
רש"י על הגמרא
אם כסף תלוה את עמי  -עמי ונכרי באין
ללוות עמי קודם :ענייך ועניי עירך  -עניים
שהם קרובין ,וממשפחתך :ענייך קודמין -
דכתיב עמך הקרובין לך :עניי עירך קודמין
לעניי עיר אחרת  -דהנך הוו עמך טפי:
יורד עמו לחייו  -רגיל להתקוטט עמו
כאילו הכהו ,וכאילו בא להורגו ,ואני שמעתי
רשאי לירד לתוך אומנותו של חבירו ,ולמעט
מזונותיו של חבירו ,וקשה בעיני שיתירו
חכמים לישראל להנקם ולגמול רעה ,ועוד,
דאמרינן בכתובות )נ,א( עד שתים עשרה שנה
מתגלגל אדם עם בנו ,מכאן ואילך יורד עמו
לחייו ,ומאי יורד לתוך אומנותו איכא ,הא
לייסרו ולכופו לתורה קאמר פלוני כפר
שהלוה ישראל ברבית :מתמוטטים  -דוק
הכי עושה אלה לא ימוט ,הא אם נתן בנשך
ימוט :הללו מתמוטטין ועולין והללו וכו' -
והכי משמע קרא כל עושה אלה לא ימוט
לעולם ,כלומר ואם ימוט אין מוטתו מוטת
עולם ,אבל הנותן בנשך ימוט לעולם :צדיק
גמור אינו בולע  -ואף על פי שמתמוטט
עולה ,ואינו נבלע לעולם :ולא לך אלא לגר
 לעיל קאי ,ורישא דברייתא ,במסכת ערכין)ל,ב( בא וראה כמה קשה אבקה של שביעית,
אדם נושא ונותן בפירות שביעית סוף מוכר
מטלטליו כו' ,עד לא באת לידו עד שמוכר
עצמו ,שנאמר ונמכר לך ,ולא לך אלא לגר:
נמכר לעבודת כוכבים  -לחטוב עצים,

ולשאוב מים :אמר מר  -השתא מפרש מאי
קשיא ליה דקאמר איני יודע מהו :לאו אורח
ארעא  -שהוא מתייחד עמה :גמירי דמיקני
קני  -הנקנה בעבד עברי קונה בעבד עברי:
דתניא  -דיש חילוק בין הנמכר לנכרי ,לנמכר
לישראל :הנרצע  -בעבד עברי ]הנמכר[
לישראל ,ומת האדון קודם היובל :אינו עובד
לא את הבן ולא את הבת  -שנאמר )שמות
כא( ועבדו לעולם ולא לבן :והנמכר לנכרי -
ילפינן בקדושין )יז ,ב( וחשב עם קונהו ולא
עם יורשי קונהו :צניע לה  -מוחזק צנוע הוא
בעיניה ,שאם יקלקלו יחד לא יתפאר לגלות
הדבר ,הלכך אסור לקנותו :פריץ לה  -ויראה
היא להפקיר לו את עצמה :לא תרבי כלבא -
לא תגדל כלב ,שמא תקלקל עמו :צניע לה -
ובטוחה שלא יודע :כיון דמסריך סריך -
מירתתא להיות נרבעת לו :גר תושב  -שקיבל
עליו לא לעבוד עבודת כוכבים ,ואוכל
נבילות :אל תקח מאתו כתיב  -אאחיך קאי,
וכי כתיב גר תושב לענין וחי עמך כתיב,
שאתה מצווה להחיותו :אבל אתה נעשה לו
ערב  -ערבו של לוה כנגד המלוה :ערב
למאן  -מי הוא המלוה שאני מותר לעשות
לו ערב אלו עוברין משום לא תשימון )שמות
כב( :והא כיון דנכרי בתר ערבא אזיל  -אינו
תובע אלא את הערב :הוא ניהו דשקיל רבית
 ערב זה הלוה מן הנכרי ,וחזר והלוהלישראל :לדון בדיני ישראל  -יתבע מן הלוה
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חק לישראל – פרשת יתרו יום ד'
תחילה ,וכשלא ימצא אצלו יגבה מן הערב,
והשתא אין הערב לוה מתחילה ,הלכך ,כי

זוהר

פרע לנכרי ההיא שעתא הוא דאוזפיה
לחבריה ,ומאי דמוזיף ליה שקיל מיניה:

– יתרו דף פט' ע"א

יסיםִ .א ֵּלין ִאינּ וּן חַ בְ ַריָּיא ,דְּ ִמ ְׁש ּ ַתדְּ לֵ י
יסיםַ .מאן סָ ִר ִ
כֹה אָ ַמר יְ ָי לַ ּ ָס ִר ִ
יתא,
יתא יוֹ ִמין דְּ ׁ ַש ְּב ָתא ,וְ לָ ָעאן ְּבאוֹ ַריְ ָ
יתא ,ו ְּמסָ ְרסֵ י ַּג ְר ַמיְ יה ּו ָּכל ִׁש ָ
ְּבאוֹ ַריְ ָ
יליָא דְּ ׁ ַש ְּב ָתא ְמז ְָרזֵי ַּג ְר ַמיְ יה ּו ְּבזִ ּווּגָ א דִּ ְלהוֹ ןִ ,מ ּ ׁשוּם דְּ י ְַד ֵעי ָרזָא ִע ָּלאָ ה,
ו ְּבלֵ ְ
יתא ִאזְ דַּ ְּווגַ ת ְּב ַמ ְל ָּכא:
ְּב ׁ ַשעֲ ָתא דְּ ַמ ְטרוֹ נִ ָ
אריהוֹ ן
ימנו ָּתא דְּ ָמ ֵ
וְ ִאינּ וּן חַ ְב ַריָּיא דְּ י ְַד ִעין ָרזָא דָּ אְ ,מכַ ְּוונִ ין ִל ַּביְ יה ּו ִל ְמהֵ ָ
יליָא .וְ ָדא הוּא דִּ ְכ ִּתיב ,אֲ ׁ ֶשר יִ ְׁש ְמר ּו,
יבא דִּ ְמ ֵעיהוֹ ן ְּבהַ הוּא לֵ ְ
ו ִּמ ְת ָּב ְרכָ אן ְּב ִא ָּ
ְּכ ָמה דְּ אַ ְּת אָ ַמר) ,בראשית לז( וְ אָ ִביו ׁ ָש ַמר אֶ ת הַ דָּ בָ ר:
אריהוֹ ן,
יסים וַ דַּ איְּ ,בגִ ין ְלחַ ָּכאָ ה ְל ׁ ַש ְּב ָתא ְלאַ ְׁש ְּכחָ א ַרעֲ וָ א דְּ ָמ ֵ
וְ ִא ְקרוּן סָ ִר ִ
יתא.
אֲשר חָ פָ צְ ִּתי .דָּ א זִ ּווּגָ א דְּ ַמ ְטרוֹ נִ ָ
ֲשר חָ פָ צְ ִּתיַ .מאי ַּב ׁ ֶ
ובחָ רוֹ ַּבא ׁ ֶ
דִּ ְכ ִּתיב ְ
יה דְּ ַמאן דְּ ִא ְתקַ דָּ ׁש
יתי ְס ָתם .ז ַָּכאָ ה חוּלָ קֵ ּ
יתי ,כּ ָֹּלא חַ דִּ ,בבְ ִר ִ
יקים ִּב ְב ִר ִ
ו ַּמחֲזִ ִ
ִּב ְקדו ׁ ָּשה דָּ א ,וְ י ַָדע ָרזָא דָּ א:
ָ
אכ ּ ֶתך וְ יוֹ ם
ית ָּכל )דף פ"ט ע"ב( ְמלַ ְ
ּ ָתא חֲזִ יְּ ,כ ִתיב ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ּ ַתעֲ בֹד וְ ָעשִׂ ָ
ָ
יעי ׁ ַש ָּבת לַ יְ ָי אֱלהֶ ָ
יתא יוֹ ֵמי עֲ ִב ְיד ּ ַתיְ יה ּו
אכ ּ ֶתךְּ ,ב ִאינּ וּן ִׁש ָ
יך וְ גוֹ 'ָּ ,כל ְמלַ ְ
הַ ּ ְׁש ִב ִ
ָשא ו ְּבגִ ין הַ אי ִמ ָּלה .לָ א ִמזְ דַּ ְּווגֵ י חַ ְב ַריָּיאַּ ,בר ְּבזִ ְמנָא דְּ לָ א יִ ְׁש ְּת ַּכח
דִּ בְ נֵי נ ׁ ָ
ְ
ָשא ,אֶ ָּלא עֲ ִב ְיד ּ ֵתיה דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא .ו ַּמאי עֲ ִב ְיד ּ ֵתיה.
ֵמעֲ ִב ְיד ּ ַתיְ יה ּו דִּ בְ נִ י נ ׁ ָ
ישין ְל ָע ְל ָמא:
יתאְ ,לאַ ּ ָפקָ א נִ ְׁש ָמ ִתין קַ דִּ ִׁ
זִ ּווּגָ א דְּ ַמ ְטרוֹ נִ ָ
אריהוֹ ן ,ו ְּמכַ ְּוונֵי
יליָא חַ בְ ַריָּיא ִמ ְתקַ דְּ ׁ ֵשי ִּב ְקדו ּ ׁ ָּשה דְּ ָמ ֵ
ו ְּבגִ ין ָּכ ְךְּ ,בהַ אי לֵ ְ
ש ָמאלָ אְּ ,בנִ ין
ימינָא וְ ִל ְ ׂ
ישין ,דְּ לָ א סָ ָטאן ִל ִ
ִל ַּביְ יה ּו ,וְ נַפְ קֵ י ְּבנֵי ַמעֲ לֵ יְּ ,בנִ ין קַ דִּ ִׁ
יתא .וְ ַעל ִא ֵּלין ְּכ ִתיב) ,דברים יד( ָּבנִ ים אַ ּ ֶתם לַ יְ ָי אֱלהֵ יכֶ ם ,לַ יְ ָי
דְּ ַמ ְל ָּכא ו ַּמ ְטרוֹ נִ ָ
יתא:
יהְּ ,בנִ ין ְל ַמ ְל ָּכא ו ְּל ָמ ְטרוֹ נִ ָ
אֱ לֹהֵ יכֶ ם וַ דַּ איְּ .בגִ ין דְּ ִא ֵּלין ִא ְקרוּן ְּבנִ ין דִּ ילֵ ּ
ְ
וְ הָ א דַּ ְע ּ ַתיְ יה ּו דְּ חַ בְ ַריָּיא דְּ י ְַד ִעין ָרזָא דָּ אְּ ,ב ָדא ִמ ְת ַד ְּבקָ ן .ו ְּבגִ ין ַּכך ִא ְקרוּן ְּבנִ ין
ְלקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ימא ְּבגִ ינַיְ יה ּו .וְ כַ ד סָ ִליק ָע ְל ָמא
יך הוּא .וְ הָ נִ י ִאי ּנוּן דְּ ָע ְל ָמא ִמ ְתקַ ְּי ָ
ְּב ִדי ָנאִ ,א ְס ּ ָת ַּכל קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ְּב ִאינּ וּן ְּבנוֹ י ,ו ְּמ ַרחֵ ם ַעל ָע ְל ָמא .וְ ַעל דָּ א
ישא
ֱמתִ .עזְ קָ א קַ דִּ ׁ ָ
ֱמת וַ דַּ איַ .מה ּו א ֶ
ֱמת .ז ֶַרע א ֶ
ְּכ ִתיב )ירמיה ב( ּ ֻכלּ ֹה ז ֶַרע א ֶ
אֱמת ְליַעֲ קֹב) .אמת דא קודשא בריך
ימ ָתאְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )מיכה ז( ִּת ּ ֵתן ֶ
ְׁשלֵ ָ
ְ
אֱמת וַ דַּ אי:
הוא( וְ כ ָֹּלא חַ ד .ו ְּבגִ ינֵי ַּכך ,ז ֶַרע ֶ
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חק לישראל – פרשת יתרו יום ד'
הלכה – הרמב"ם הלכות קריאת שמע פרק א'
)ז( ברכות אלו עם שאר כל הברכות הערוכות בפי כל ישראל עזרא הסופר ובית דינו
תקנום ואין אדם רשאי לפחות מהם ולא להוסיף עליהם מקום שהתקינו לחתום בברוך
אינו רשאי שלא לחתום ומקום שהתקינו שלא לחתום אינו רשאי לחתום מקום שהתקינו
שלא לפתוח בברוך אינו רשאי לפתוח מקום שהתקינו לפתוח אינו רשאי שלא לפתוח
כללו של דבר כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות הרי זה טועה וחוזר ומברך
כמטבע וכל שאינו אומר אמת ויציב בשחרית ואמת ואמונה בערבית לא יצא ידי
חובתו:
)ח( הקדים ברכה שנייה לברכה ראשונה בין ביום בין בלילה בין לפניה בין לאחריה יצא
לפי שאין סדר בברכות בשחרית פתח יוצר אור וסיים מעריב ערבים לא יצא פתח
במעריב ערבים וסיים ביוצר אור יצא ובערב פתח במעריב ערבים וסיים ביוצר אור לא
יצא פתח ביוצר אור וסיים במעריב ערבים יצא שכל הברכות הולכות אחר חתימתן:

מוסר -

מלוקט

ְּתנַן אַ ל ּ ַת ְר ּ ֶבה שִׂ יחָ ה ִעם הָ ִא ּ ׁ ָשה ְ ּב ִא ְׁש ּתוֹ אָ ְמר ּו קַ ל וָ ח ֶֹמר ִעם אֵ ׁ ֶשת חֲבֵ ירוֹ ִמ ָּכאן אָ ְמר ּו
חֲכָ ִמים ָּכל הַ ּ ַמ ְר ּ ֶבה שִׂ יחָ ה ִעם הָ ִא ּ ׁ ָשה גּ וֹ ֵרם ָר ָעה ְל ַעצְ מוֹ וּבוֹ טֵ ל ִמדִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה וְ סוֹ פוֹ יוֹ ֵר ׁש
ֲשר קוֹ ִרין אוֹ ׁשוֹ ְמ ִעים הַ ּ ִמ ְׁשנָה הַ זּ ּו ְ ּבבֵ ית ַה ְּכנֶסֶ ת וְ אֵ ינָם
ֵיה ּנָם .הוֹ י ּ ְפ ָת ִאים ו ְּסכָ ִלים א ׁ ֶ
ּג ִ
ש ִמים ַעל לֵ ב ו ְּביוֹ ֵתר ׁ ֶש ִהזְ ִהיר ּו חֲכָ ִמים הֵ ם נְ סוֹ גִ ים אָ חוֹ ר .הֲ ֵרי ַרבּ וֹ תֵ ינ ּו הַ ְּקדוֹ ִׁשים אוֹ ְמ ִרים
ָׂ
ׁ ֶשגּ וֹ ֵרם ָר ָעה ְל ַעצְ מוֹ ׁ ֶשהַ ִּס ְט ָרא אַ חֲ ָרא הַ נִ ְק ֵראת ָר ָעה נִ ְד ּ ֶבקֶ ת בּ וֹ  .וְ ַעל יְ ֵדי זֶה ָּבטֵ ל ִמדִּ ְב ֵרי
ֲשר ִ ּב ּטוּל ּתוֹ ָרה חָ מוּר ֵמעֲ בוֹ ָדה זָ ָרה ִּגלּ וּי עֲ ָריוֹ ת ְׁש ִפיכוּת דָּ ִמים .וְ סוֹ פוֹ יוֹ ֵר ׁש
תוֹ ָרה א ׁ ֶ
ְ
ירתוֹ יֵלֵ ך ִמדֶּ ִחי
ֵיה ּנָם .דִּ ְקדְּ ק ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה הַ ְ ּקדוֹ ִׁשים לוֹ ַמר וְ סוֹ פוֹ ִּכי ְ ּבעֵ ת ּ ְפ ִט ָ
ּג ִ
אֶ ל דֶּ ִחי ְ ּביַ ד ַמ ְלאֲכֵ י חַ ָּבלָ ה אַ ְכזָ ִרים וְ לֹא יִ ְּתנ ּו לוֹ ְמנוּחָ ה ְּכלָ ל וְ אַ חַ ר ַּכ ּ ָמה וְ כַ ּ ָמה ׁ ָשנִ ים
ֱמת יִ ְׁש ּתוֹ ֵמם הָ אָ ָדם ַעד ַּכ ּ ָמה
ֵיה ּנָם חֵ לֶ ק חֲבֵ ירוֹ וּבֶ א ֶ
יר ׁש ְ ּבג ִ
יוֹ ִליכוּה ּו לָ קַ חַ ת יְ רו ׁ ָּשתוֹ ׁ ֶש ִּי ַ
ימים ַעיִ ן ִמדִּ ְב ֵרי ַרבּ וֹ ֵתינ ּו הַ ְּקדוֹ ִׁשים וְ ִאם ִּת ְׁשאֲלֵ ם ִאם
גָ ְב ָרה ִע ָ ּורוֹ ן ֵעינֵי הַ ּ ְפ ָת ִאים ׁ ֶש ּ ַמעֲ ִל ִ
שיהֶ ם
ַמ ֲא ִמינִ ים ְּב ִד ְב ֵרי ַרבּ וֹ תֵ ינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה י ִָׁשיב ּו ְדוַ דַּ אי הֵ ם ַמ ֲא ִמינִ ים .אֲ בָ ל ַמעֲ ֵ ׂ
יצלָ ן:
ְלהֶ פֶ ְך אוֹ ׁ ֶש ְ ּב ַעזו ָּתם אֵ ינָם חָ ִׁשים ְלכָ ל הָ עוֹ נְ ִׁשים ַרח ֲָמנָא ִ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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