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מסכת ערכין פרק ג' – "יֵשׁ ַבּ ֲע ָרכִ ין"
יתין
ַמ ְתנִ ִ

 .1יג ,ב – יד ,א

ֵי ׁש ַ ּב ֲע ָר ִכין ְ -ל ָה ֵקל ו ְּל ַה ְח ִמיר,
ש ֵדה ֲאח ּו ָּזה ְ -ל ָה ֵקל ו ְּל ַה ְח ִמיר,
וּב ְ ׂ
ו ְּב ׁשוֹ ר ַה ּמו ָּעד ׁ ֶש ֵה ִמית ָה ֶע ֶבד ְ -ל ָה ֵקל ו ְּל ַה ְח ִמיר,
ְ ּבאוֹ ֵנס ו ִּב ְמ ַפ ֶּתה ו ְּבמוֹ ִציא ׁ ֵשם ַרע ְ -ל ָה ֵקל ו ְּל ַה ְח ִמיר.
יצד?
" ֵי ׁש ַ ּב ֲע ָר ִכין ְ -ל ָה ֵקל ו ְּל ַה ְח ִמיר" ּ ֵ -כ ַ
ֶא ָחד ׁ ֶש ֶה ֱע ִר ְ
ש ָר ֵאל,
יךֶ :את ַה ָ ּנ ֶאה ׁ ֶש ְ ּב ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל  -נוֹ ֵתן ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ֶס ַלע.
ְו ֶאת ַה ָ ּכעוּר ׁ ֶש ְ ּב ִי ְ ׂ
"ה ֵרי ָּד ָמיו ָע ַלי"  -נוֹ ֵתן ֶאת ׁ ָש ְוויוֹ .
ְו ִאם ָא ַמרֲ :

ְ ּג ָמ ָרא
יצד?
" ֵי ׁש ַ ּב ֲע ָר ִכין ְל ָה ֵקל ו ְּל ַה ְח ִמירּ ֵ ,כ ַ
ֶא ָחד ׁ ֶש ֶה ֱע ִר ְ
ש ָר ֵאל,
יך ֶאת ַה ָ ּנ ֶאה ׁ ֶש ְ ּב ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל  -נוֹ ֵתן ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ֶס ַלע".
ְו ֶאת ַה ָ ּכעוּר ׁ ֶש ְ ּב ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל" – ִאיןּ ַ ,ב ּגוֹ ִים לֹא.
" ְ ּב ִי ְ ׂ
ֵל ָימא ַמ ְת ִנ ִיתין ְּדלֹא ְּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
ִּד ְת ַנן:
" ּגוֹ י:
ַר ִבּ י ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ְ
ֶנ ֱע ָר ְךֲ ,א ָבל לֹא ַמ ֲע ִריך" )ערכין ה?(:
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימא ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
הוּא ַה ִּדין ַּד ֲא ִפילּ ּו גוֹ י ַנ ִמי,
יד,א ֶא ָּלא ^ ִמ ְּל ָתא ַא ַ ּגב אוֹ ְר ֵח ּיה ָק ַמ ׁ ְש ַמע ָלן,
ִּכ ְד ַרב ְיהו ָּדה ָא ַמר ַרב,
ְּד ָא ַמר ַרב ְיה ּו ָדה ָא ַמר ַרב:
אמרַּ :
"כ ָמה ָנ ֶאה ּגוֹ י ֶזה".
ָאסוּר ְל ָא ָדם ׁ ֶש ּיֹ ַ
ש ָר ֵאל ְו ֶאת ַה ָּכעוּר ׁ ֶש ַ ּב ּגוֹ ִים'!
ְו ִל ְית ֵניֶ ' :את ַה ָּנ ֶאה ׁ ֶש ְ ּב ִי ְ ׂ
ְ ּב ַחד או ָּּמה – ָק ַמ ְי ֵירי,
ִ ּב ְת ֵרי או ָּּמה  -לֹא ַמ ְי ֵירי.
ְולֹא?!
ש ָר ֵאל"!
ְו ָהא ָק ָת ֵניַ " :ה ְ ּגדוֹ ָלה ׁ ֶש ַ ּב ְ ּכהו ָ ּּנה ְו ֶאת ַה ְ ּק ַט ָ ּנה ׁ ֶש ְ ּב ִי ְ ׂ
ָה ָתם ַ -חד או ָּּמה הוּא,
ישי כּ ֹ ֲה ִנים ְט ֵפי.
ֶא ָּלא ִמ ְק ִּד ׁיש הוּא ִּד ְק ִד ׁ ִ
ְו ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ש ָר ֵאל הוּא ְּד ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת ָל ּהּ ְ ,בגוֹ י ָלא ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת ָל ּה.
ש ֵדה ֲאח ּו ָזּהִּ ,ד ְב ִי ְ ׂ
ַא ְ ּי ֵידי ְּד ָקא ָ ּב ֵעי ְל ִמ ְת ֵני ֵס ָיפא ְ ׂ
ְּד ָלאו ְ ּב ֵני ֲאח ּו ָּזה ִני ְנהוּ,
ש ָר ֵאל.
ִמ ׁ ּשוּם ָה ִכי ָק ָת ֵני ָל ּה ְ ּב ִי ְ ׂ

רש"י
מת י'
להקל .אה שבישראל .שוה
מאה מ ה אין ותן אלא ' סלע:
להחמיר .שהמעריך הכעור
שבישראל אפי' אי ו שוה אלא ה'
סלעים ותן ' סלעים מן עשרים
עד בן ס':
בשדה אחוזה .במקדיש שדה
אחוזה:
שהעריך .שאמר ערך פלו י עלי:
גמ'
בעובד כוכבים לא .שאם אמר
ישראל ערך עובד כוכבים פלו י
עלי לא אמר כלום דעובד כוכבים
אי ו ערך:
ערך אבל לא מעריך .טעמא
מפרש בפ''ק )לעיל דף ה:(:
מילתא אגב אורחיה קמ''ל .דלא
ת א את ה אה שבכ ע ים לפי
שאסור להזכיר שם וי על כ ע י
כדרב יהודה דכתיב )דברים ז(
לא תח ם לא תתן להם חן:
והא קת י .גבי או ס ומפתה:
את הקט ה שבישראל ואת
הגדולה שבכהו ה .אלמא
בתרתי אומי קא מיירי:
בעובד כוכבים לא משכחת לה.
דין שדה אחוזה שיהא פודהו
בחמשים שקל כסף אלא בשויו
דלאו ב י אחוזה בארץ ישראל
י הו:
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יתין
ַמ ְתנִ ִ

ש ֵדה ֲאח ּו ָּזה ְ -ל ָה ֵקל ו ְּל ַה ְח ִמיר".
"ב ְ ׂ
ִּ
יצד?
ֵ ּכ ַ
ֶא ָחד ַה ַּמ ְק ִּד ׁיש ְ ּבחוֹ ַלת ַה ָּמחוֹ ז,
שעוֹ ִריםֲ ,ח ִמ ׁ ּ ִשים ׁ ֶש ֶקל ֶ ּכ ֶסף.
ְו ֶא ָחד ַה ַּמ ְק ִּד ׁיש ְ ּב ַפ ְר ֵּדיסוֹ ת ֶס ַ ּב ְס ִטי  -נוֹ ֵתן ְ ּב ֵבית ֶז ַרע חוֹ ֶמר ְ ׂ
ש ֵדה ִמ ְק ָנה  -נוֹ ֵתן ֶאת ׁ ָש ְוויוֹ .
ּו ִב ְ ׂ
יע ֶזר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ש ֵדה ֲאח ּו ָּזה.
ש ֵדה ִמ ְק ָנה ְו ֶא ָחד ְ ׂ
ֶא ָחד ְ ׂ
ש ֵדה ִמ ְק ָנה?
ש ֵדה ֲאח ּו ָּזה ִל ְ ׂ
ַמה ֵ ּבין ְ ׂ
ש ֵדה ֲאח ּו ָּזה  -הוּא נוֹ ֵתן חוֹ ֶמ ׁש,
ׁ ֶש ִ ּב ְ ׂ
ש ֵדה ִמ ְק ָנה ֵ -אינוֹ נ ֹו ֵתן ח ֹו ֶמ ׁש.
ו ִ ּּב ְ ׂ

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב ה ּו ָנא:
ש ֶדה ְמ ֵל ָיאה ִא ָילנוֹ ת,
ִה ְק ִּד ׁיש ָ ׂ
ְּכ ׁ ֶשהוּא ּפוֹ ָדן ּ -פוֹ ֶדה ִא ָילנוֹ ת ְ ּב ׁ ָש ְוו ָין,
שעוֹ ִרים ַ ּב ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ׁ ֶש ֶקל ֶּכ ֶסף.
ְוחוֹ ֵזר וּפוֹ ֶדה ַק ְר ַקע ֵ ּבית ֶז ַרע חוֹ ֶמר ְ ׂ
ַא ְל ָמא ָק ָס ַבר ַרב ה ּו ָנא:
ָא ָדם ַמ ְק ִּד ׁיש ְ ּב ַע ִין ָי ָפה ַמ ְק ִּד ׁיש.
ֵא ִית ֵיב ּיה ַרב ַנ ְח ָמן ְל ַרב ה ּו ָנא:
" ֶא ָחד ַה ַּמ ְק ִּד ׁיש ְ ּבחוֹ ַלת ַה ָּמחוֹ ז,
ְו ֶא ָחד ַה ַּמ ְק ִּד ׁיש ְ ּב ַפ ְר ֵּדיסוֹ ת ֶס ַ ּב ְס ִטי,
שעוֹ ִרים ַ ּב ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ׁ ֶש ֶקל ֶ ּכ ֶסף"!
נוֹ ֵתן ְ ּב ֵבית ֶז ַרע חוֹ ֶמר ְ ׂ
ָא ַמר ֵל ּיה:
ְרא ּו ָיה ְל ַפ ְר ֵדיסוֹ ת ָק ָא ִמי ָנא.
ֵא ִית ֵיב ּיה:
" ֵ ּבית ֶ ַ
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ֶז ַרע,

ֵ ִ ֶ ָ
ש ֵדה ְ ּג ָפ ִנים,
ְׂ
ש ֵדה ָק ִנים,
ּו ְ ׂ
ש ֵדה ִא ָילנוֹ ת – ִמ ַ ּנ ִין?
ּו ְ ׂ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרְ ּ " :שׂ ֵדה" )ויקרא כז ,טז( ִמ ָ ּכל ָמקוֹ ם"!

ָא ַמר ֵל ּיה:
ָה ָכא ַנ ִמי ּפוֹ ֶדהְ ,וחוֹ ֵזר וּפוֹ ֶדה.
ֵא ִית ֵיב ּיה:
" ִה ְק ִּד ׁיש ׁ ְשל ׁ ָֹשה ִא ָילנוֹ ת,
ש ָרה ְל ֵבית ְס ָאה ֲ -ה ֵרי ֶזה ִה ְק ִּד ׁיש ֶאת ַה ַ ּק ְר ַקע,
ִמ ַמ ָּטע ֲע ָ ׂ
יהם,
ְו ֶאת ָה ִא ָילנוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּב ֵינ ֶ
שעוֹ ִרים ַ ּב ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ׁ ֶש ֶקל ֶ ּכ ֶסף.
ְ ּכ ׁ ֶשהוּא ּפוֹ ֶדה ּ -פוֹ ֶדה ֵ ּבית ֶז ַרע חוֹ ֶמר ְ ׂ
יכן,
ָּפחוֹ ת ִמ ֵ ּ
אוֹ ָי ֵתר ַעל ֵ ּכן,
ישן ָ ּב ֶזה ַא ַחר ֶזה ֲ -ה ֵרי ֶזה לֹא ִה ְק ִּד ׁיש :לֹא ֶאת ַה ַ ּק ְר ַקע,
אוֹ ׁ ֶש ִה ְק ִּד ׁ ָ
יהם.
ְולֹא ֶאת ָה ִא ָילנוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּב ֵינ ֶ
ְולֹא עוֹ ד,
ֶא ָ ּלא ֲא ִפילּ ּו ִה ְק ִּד ׁיש ִא ָילנוֹ ָתיו ְו ַא ַחר ָ ּכ ְך ִה ְק ִּד ׁיש ַק ְר ַקע –
ויהן,
ְ ּכ ׁ ֶשהוּא ּפוֹ ֶדה ּ -פוֹ ֶדה ֶאת ָה ִא ָילנוֹ ת ִ ּב ׁ ְש ֵו ֶ
שעוֹ ִרים ַ ּב ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ׁ ֶש ֶקל ֶ ּכ ֶסף"!
ְוחוֹ ֵזר וּפוֹ ֶדה ַק ְר ַקע ֵ ּבית ֶז ַרע חוֹ ֶמר ְ ׂ
שע ִֹרים ַ ּב ֲח ִמ ּׁ ִשים ׁ ֶש ֶקל ָּכ ֶסף
ש ֵדה ֲא ֻח ָּזתוֹ יַ ְקדִּ ׁיש ִא ׁיש לַ ה' וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכ ָך לְ ִפי זַ ְרעוֹ זֶ ַרע ח ֶֹמר ְ ׂ
 107וְ ִאם ִמ ּ ְ ׂ

רש"י
מת י'
אחד המקדיש שדה בחולת
המחוז .סביבות עיר שאי ה
חשובה כ''כ מפ י מדרס הרגלים
חולת סביבות כמו מחול הכרם
)כלאים פ''ד מ''א( )ל''א( מחוז
עיר ל''א מחוז שם מקום שלא
היו שדותיו חשובין:
פרדיסות סבסטי .כרמים של
אותו מקום ומעולים הם מאוד:
ותן .מי שפודה אותם בין בעלים
בין אדם אחר בבית זרע חומר
שעורים חמשים שקל כסף אם
תחלת היובל היה ואם לא מגרע
לפי הש ים שעברו סלע ופו דיון
לש ה כדכתיב קרא:
אחד שדה אחוזה כו' .דכולהו
מיפרקי ב ' שקלים:
שדה אחוזה .אם בעלים פודין
אותה מוסיפין חומש על
החמישים כדכתיב )ויקרא כז(
ואם גאל יגאל את השדה
המקדיש וגו':
ובשדה מק ה אין ותן חומש.
כדמפרש בגמ':
גמ'
בעין יפה מקדיש .איל ות לבד
וקרקע לבד ולא שיפדה איל ות
אגב קרקע:
פרדיסות .היי ו כרמים טועים
וקת י חמשים שקל אלמא פדין
איל ות אגב קרקע:
ראויה .ואי ה טועה:
אין לי .פדה ב ' שקלים אלא
בית זרע שראוי לזריעה:
פודה .האיל ות בשויהן וחוזר
ופודה קרקע ושדה מ''מ דקאמר
לא קאי אלא אקרקע:
הקדיש שלשה איל ות .טועין
ומפוזרין כסדרן ממטע עשרה
לבית סאה שאם היו עשרה
מפוזרין כדרך אלו היו מחזיקין
בית סאה זו היא דין טיעת
איל ות וכל קרקע שבי יהם
צריך להם לפיכך אם הקדישו
ה''ז הקדיש קרקע שב יהם וכל
איל ות קט ים שבי יהם:
פחות מיכן .אם טועין בפחות
ממטע עשרה לבית סאה או
ביותר מיכן אין זה סדר טיעת
איל ות ולא הקדיש אלא איל ות
וכשהוא פודן פודה בשויהן:
זה אחר זה .לא ק ה הקדש
קרקע שאין ק ין קרקע אלא לג'
איל ות כדאמר בבבא בתרא:
ולא עוד .ולא אלו בלבד פדין
בשויהן שאין עמהן הקדש קרקע
כלל:
אלא אפי' הקדיש האיל ות.
שאי ן טועים כסדר:
ואח''כ הקדיש קרקע .דאיכא
למימר ליפרקו אגב ארעייהו
אפי' הכי הואיל ולא קדשו יחד
פודה איל ות בשויהן והקרקע
פדית בית זרע ' שקלים:
תיובתא לרב הו א .מרישא
דהיכא דהקדישן יחד פדין אגב
קרקע:
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ְו ִכי ֵּת ָימאָ :ה ָכא ַנ ִמיּ ,פוֹ ֶדה ְוחוֹ ֵזר וּפוֹ ֶדה ָ -הא ִמ ְּד ֵס ָיפאּ " :פוֹ ֶדה ְוחוֹ ֵזר וּפו ֶֹדה",
ישא ָלא!
ִמ ְּכ ָלל ְּד ֵר ׁ ָ
ֶא ָּלאָ ,הא ַמ ִּני? ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיא,
ְּד ָא ַמרַ :מ ְק ִּד ׁיש ְ ּב ַע ִין ָר ָעה ַמ ְק ִּד ׁיש.
ְּד ַת ְנ ָיא:
ש ֶדה ִ -ה ְק ִּד ׁיש ֶאת כּ ו ָ ּּל ּה.
" ַה ַּמ ְק ִּד ׁיש ֶאת ַה ּ ָ ׂ
ַר ִבּ י ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
לֹא ִה ְק ִּד ׁישֶ ,א ָ ּלא ָחרוּב ַה ּמו ְּר ָ ּכב ו ְּס ַדן ַה ׁ ּ ִש ְק ָמה".
ִאי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
ְ
ילּ
ּ
ֵא ָימא ֵס ָיפאְ " :ולֹא עוֹ דֶ ,א ָלא ֲא ִפ ּו ִה ְק ִּד ׁיש ִא ָילנוֹ ָתיו ְו ַא ַחר ָ ּכך ִה ְק ִּד ׁיש ַק ְר ַקע,
ויהן,
ְ ּכ ׁ ֶשהוּא ּפוֹ ֶדה ּ -פוֹ ֶדה ֶאת ָה ִא ָילנוֹ ת ִ ּב ׁ ְש ֵו ֶ
ּ
שעוֹ ִרים ַ ּב ֲח ִמ ׁ ִשים ׁ ֶש ֶקל ֶ ּכ ֶסף".
ְוחוֹ ֵזר וּפוֹ ֶדה ֵ ּבית ֶז ַרע חוֹ ֶמר ְ ׂ
ְו ִאי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֵ -לי ִזיל ָ ּב ַתר ִּפ ְדיוֹ ןְ ,ו ִל ַּיפ ְרק ּו ַא ַ ּגב ַא ְר ַע ְייה ּו,
ְּד ָהא ׁ ָש ְמ ִעי ַנן ֵל ּיה ְל ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְּד ָא ֵזיל ָ ּב ַתר ּ ִפ ְדיוֹ ן!
ְּד ַת ְנ ָיא:
יש ּה,
" ִמ ַ ּנ ִין ַללּ וֹ ֵק ַח ָ ׂ
ש ֶדה ֵמ ָא ִביוְ ,ו ִה ְק ִּד ׁ ָ
ש ֵדה ֲאח ּו ָּזה?
ְו ַא ַחר ָ ּכ ְך ֵמת ָא ִביוִ ,מ ַ ּנ ִין ׁ ֶש ְּת ֵהא ְל ָפ ָניו ִ ּכ ְ ׂ
ש ֵדה ֲא ֻח ָּזתוֹ ") 108ויקרא כז ,כב(,
"ואם ֶאת ְשׂ ֵדה ִמ ְק ָנתוֹ ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ִמ ּ ְ ׂ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ :
ש ֵדה ֲאח ּו ָּזה,
ש ֶדה ׁ ֶש ֵא ָינ ּה ְראו ָּיה ִל ְהיוֹ ת ְ ׂ
ָׂ
ש ֵדה ֲאח ּו ָּזה,
ָי ְצ ָתה זוֹ ׁ ֶש ְראו ָּיה ִל ְהיוֹ ת ְ ׂ
ִּד ְב ֵרי ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה ְו ַר ִבּ י ׁ ִש ְמעוֹ ן.
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
יש ּה –
ִמ ַ ּנ ִין ַללּ וֹ ֵק ַח ָ ׂ
ש ֶדה ֵמ ָא ִביו ,ו ֵּמת ָא ִביוְ ,ו ַא ַחר ָ ּכ ְך ִה ְק ִּד ׁ ָ
ש ֵדה ֲאח ּו ָּזה?
ִמ ַ ּנ ִין ׁ ֶש ְּת ֵהא ְל ָפ ָניו ִ ּכ ְ ׂ
יד,ב ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ " :אם ֶאת ְשׂ ֵדה ִמ ְק ָנתוֹ ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ִמ ּ ְשׂ ֵדה ֲא ֻח ָּזתוֹ " )ויקרא כז ,כב( -
ש ֵדה ֲאח ּו ָּזה,
ש ֶדה ׁ ֶש ֵא ָינ ּה ְ ׂ
ָׂ
ש ֵדה ֲאח ּו ָּזה".
ָי ְצ ָתה זוֹ ֶ ׁ -ש ִהיא ְ ׂ
ש ֵדה ֲאח ּו ָזּה ָה ְו ָיא.
יש ּה ְו ַא ַחר ָּכ ְך ֵמת ָאבׂ ְ ,
ְו ִאילּ ּוְ 109ל ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה ו ְּל ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןֲ ,א ִפילּ ּו ִה ְק ִּד ׁ ָ
ַמאי ַט ְע ָמא?
ִאי ִמ ׁ ּשוּם ְק ָרא ְ -ק ָרא ְל ִכ ְד ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר הוּא ְּד ָא ָתא!
ֶא ָּלא ָלאו ִמ ׁ ּשוּם ְּד ָא ֵזיל ָ ּב ַתר ּ ִפ ְדיוֹ ן.
ָא ַמר ַרב ַנ ְח ָמן ַ ּבר ִי ְצ ָחק:
ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה ְו ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְק ָרא ַא ׁ ְש ַּכח ּו ו ְּדרו ּׁש,
ש ֵדה"?
"אם ֶאת ְשׂ ֵדה ִמ ְק ָנתוֹ ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ֲא ֻח ָּזתוֹ "ַ ,מאי " ִמ ּ ְ ׂ
ִאם ֵּכןִ ,ל ְכ ּתוֹ ב ַר ֲח ָמ ָנאִ :
ש ֵדה ֲאח ּו ָּזה.
ש ֶדה ׁ ֶש ֵאי ָנ ּה ְרא ּו ָיה ִל ְהיוֹ ת ְ ׂ
ָׂ

ש ֵדה ִמ ְקנָ תוֹ ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ִמ ּ ְשׂ ֵדה ֲא ֻח ָּזתוֹ יַ ְקדִּ ׁיש לַ ה'
 108וְ ִאם ֶאת ְ ׂ
 109הגהות הב"ח
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רש"י
הקדיש את כולה .כל אשר
בתוכה:
ר' שמעון אומר לא הקדיש.
איל ות שבה:
אלא חרוב המורכב וסדן
השקמה .שהם זק ים וגדולים
מאד ויו קים משדה הקדש טפי
משאר איל ות והכי מפורש בב''ב
סדן ]השקמה[ דדרך שקמין
לקוץ אותם כדי שיגדלו בעובי
וקודם ש קצץ קרי ליה בתולת
שקמה ולאחר קציצה קרי ליה
סדן השקמה הכי ת יא במס'
דה )דף ח:(:
ליזיל בתר פדיון .והואיל ובשעת
פדיון יש קרקע עם האיל ות:
ליפרקו אגב ארעייהו .ואע''ג
דבשעת הקדש הקדישן בפ י
עצמם:
והקדישה ואח''כ מת אביו.
אע''ג דבשעת הקדש הואי שדה
מק ה הואיל ולאחר שמת אביו
הוי שדה אחוזה:
מ ין שתהא לפ יו כשדה אחוזה.
ו פדית בחמשים שקלים ולא
בשויה:
תלמוד לומר וכו' .שדה שאי ה
ראויה להיות שדה אחוזה יש לה
דין שדה מק ה לפדות בשוויה
יצתה זו כו':
ואח''כ הקדישה .דבשעת הקדש
הויא שדה אחוזה אבל הקדישה
ואח''כ מת אביו אי ה אלא
כשדה מק ה:
אי משום קרא .דאשר לא משדה
אחוזתו דלמא לאו למעוטי
הקדישה ואח''כ מת אביו אלא
למעוטי מת אביו ואח''כ
הקדישה וכדדריש ליה רבי
מאיר:
בתר פדיון .וכיון דבשעת פדיון
מת אביו הויא לה שדה אחוזה:
א''כ .דלכדר' מאיר הוא דאתא
לכתוב רחמ א וכו':
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .3יד ,ב
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ִה ְק ִּד ׁיש ְט ָר ׁ ִשין ּ -פוֹ ָדן ְ ּב ׁ ָש ְוו ָין.
ַמאי ַט ְע ָמא?
" ֵ ּבית ֶז ַרע") 110במדבר כז ,טז( ָא ַמר ַר ֲח ָמ ָנא,
ְו ָה ֵני ָלאו ְ ּב ֵני ְז ִר ָיעה ִני ְנהוּ.
ל ֹא ְ ּג ָא ָלן – יוֹ ְצ ִאין ַלכּ ֹ ֲה ִניםּ ַ 111ב ּיוֹ ֵבל) 112במדבר כז ,כ-כא(.
ַמאי ַט ְע ָמא?
"שׂ ֶדה" )במדבר כז ,כא( ָא ַמר ַר ֲח ָמ ָנאָּ ,כל ְּדה ּו.
ָ

רש"י
פודן בשויהן .ואע''ג דאחוזה
י הו:
לא גאלם .ומכרם גזבר לאחר:
יוצאין לכה ים ביובל .כדכתיב
)ויקרא כז( ואם לא יגאל וגו'
וכתיב והיה השדה בצאתו ביובל
וגו':
שדה אמר רחמ א .והיה השדה
בצאתו ביובל וגו' )שם(:
פחות משתי ש ים .ואע''ג
דמוכר קרקע לחבירו אין רשאי
לגאול עד שתהא שתי ש ים ביד
הלוקח כדכתיב )שם כה( במספר
ש י תבואות וגו':
לא גאלם אין יוצאין לכה ים
ביובל .אם מכרם גזבר לאחר:

ָמ ַכר ְט ָר ׁ ִשין ִ -נ ְג ָא ִלין ּ ָפחוּת ִמ ׁ ּ ְש ֵּתי ׁ ָש ִנים.
ַמאי ַט ְע ָמא?
"מ ְס ּ ַפר ׁ ְש ֵני ְתבוּאוֹ ת") 113ויקרא כה ,טו( ָא ַמר ַר ֲח ָמ ָנא,
ִ
ְו ַהאי ָלאו ְ ּב ֵני ְּתבו ָּאה ִני ְנהוּ.
לֹא ְ ּג ָא ָלן  -חוֹ ֶז ֶרת ַל ְ ּב ָע ִלים ַ ּב ּיוֹ ֵבל.
ַמאי ַט ְע ָמא?
" ְו ׁ ָשב ַל ֲא ֻח ָּזתוֹ ") 114ויקרא כה ,כח( ָא ַמר ַר ֲח ָמ ָנא,
ְו ַהאי ַנ ִמי ֲאח ּו ָזּה ִהיא.
ויהן".
" ִה ְק ִּד ׁיש ִא ָילנוֹ ת ּ -פוֹ ֶדה ִ ּב ׁ ְש ֵו ֶ
ַמאי ַט ְע ָמא?
" ֵ ּבית ֶז ַרע" ָא ַמר ַר ֲח ָמ ָנא,
ְול ֹא ִא ָילנוֹ ת.
לֹא ְ ּג ָא ָלן ֵ -אין יוֹ ְצ ִאין ַלכּ ֹ ֲה ִנים ַ ּב ּיוֹ ֵבל,
ש ֶדה" )ויקרא כז ,כא( ָא ַמר ַר ֲח ָמ ָנא,
ְ"ו ָה ָיה ַה ּ ָ ׂ
ְול ֹא ִא ָילנוֹ ת.
ָמ ַכר ִא ָילנוֹ ת ֵ -אין ִנ ְג ָא ִלין ָּפחוֹ ת ִמ ׁ ְש ֵּתי ׁ ָש ִנים.
ַמאי ַט ְע ָמא?
"ש ֵני ְתבוּאוֹ ת" )ויקרא כה ,טו( ָא ַמר ַר ֲח ָמ ָנא,
ְׁ
ְו ָה ֵני ְ ּב ֵני ְתבוּאוֹ ת ִני ְנהוּ.
לֹא ְ ּג ָא ָלן ֵ -אין חוֹ ֶז ֶרת ַל ְ ּב ָע ִלים ַ ּב ּיוֹ ֵבל.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ְ"ו ׁ ָשב ַל ֲא ֻח ָּזתוֹ " )ויקרא כה ,כז( ָא ַמר ַר ֲח ָמ ָנא,
ְולֹא ל ִא ָילנוֹ ת.
שע ִֹרים ַ ּב ֲח ִמ ּׁ ִשים ׁ ֶש ֶקל ָּכ ֶסף
ש ֵדה ֲא ֻח ָּזתוֹ יַ ְקדִּ ׁיש ִא ׁיש לַ ה' וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכ ָך לְ ִפי זַ ְרעוֹ זֶ ַרע ח ֶֹמר ְ ׂ
 110וְ ִאם ִמ ּ ְ ׂ
 111שיטה מקובצת.
ש ֶדה ְ ּבצֵ אתוֹ ַב ּי ֵֹבל ק ֶֹד ׁש לַ ה' ִּכ ְשׂ ֵדה ַה ֵח ֶרם לַ כּ ֵֹהן ִּת ְהיֶ ה ֲא ֻח ָּזתוֹ
ש ֶדה לְ ִא ׁיש ַא ֵחר ל ֹא יִ ָ ּג ֵאל עוֹ ד .כא וְ ָהיָ ה ַה ּ ָ ׂ
 112כ וְ ִאם ל ֹא יִ גְ ַאל ֶאת ַה ּ ָשׂ ֶדה וְ ִאם ָמכַ ר ֶאת ַה ּ ָ ׂ
ּ ְ 113ב ִמ ְס ּ ַפר ׁ ָשנִים ַא ַחר ַהיּוֹ בֵ ל ִּת ְקנֶ ה ֵמ ֵאת ֲע ִמ ֶית ָך ְ ּב ִמ ְס ּ ַפר ׁ ְשנֵ י ְתב ּואֹת יִ ְמ ָּכר לָ ךְ
 114וְ ִאם ל ֹא ָמ ְצ ָאה יָ דוֹ דֵּ י ָה ׁ ִשיב לוֹ וְ ָהיָ ה ִמ ְמ ָּכרוֹ ְ ּביַ ד ַה ּקֹנֶ ה אֹתוֹ ַעד ׁ ְשנַ ת ַהיּוֹ ֵבל וְ יָ ָצא ַ ּב ּי ֵֹבל וְ ׁ ָשב לַ ֲא ֻח ָּזתוֹ

מסכת ערכין פרק ג' – "יֵ שׁ ַבּ ֲע ָר ִכין"

ָא ַמר ָמר:
" ִה ְק ִּד ׁיש ִא ָילנוֹ ת ּ -פוֹ ֶדה ְ ּב ׁ ָש ְוו ָין".
ַא ַּמאי? ְו ִל ְיק ְּד ׁש ּו ַא ַ ּגב ַא ְר ַע ְייה ּו ְו ִל ּ ַיפ ְרקוּה ַא ַ ּגב ַא ְר ַע ְייה ּו!
ְו ִכי ֵּת ָימאִ :א ָילנוֹ ת ַ -א ְק ֵּד ׁישַ ,א ְר ָעא ָ -לא ַא ְק ֵּד ׁיש.
ְו ָה ָא ְמ ִרי ְנ ַה ְר ְּד ֵעיַ :מאן ִּד ְמ ַז ֵ ּבן ֵל ּיה ִּד ְק ָלא ַל ַח ְב ֵר ּיהָ ,ק ֵני ֵל ּיה ִמ ׁ ּ ִש ּיפו ָּלא ְו ַעד ְּתהוֹ ָמא!
ָלאו ִמי ִא ְית ַמר ֲע ָל ּה ְ ּב ָבא ֵמ ֲח ַמת ַט ֲע ָנה.
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רש"י
ליפרקו אגב ארעייהו .מקום
מושב האילן ולהדרו לבעלים
אגב ארעייהו אם מכרן והגיע
היובל ואמאי אמר מכר איל ות
ולא גאלם אין חוזרין לבעלים
ביובל:
משיפולא .מקום מושב האילן
עד תהומו:
מחמת טע ה .שטוע ו שהזכיר לו
שם קרקע:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .4יד ,ב
ש ֵדה ִמ ְק ָנה  -נוֹ ֵתן ׁ ָש ְוויוֹ .
" ְׂ
יע ֶזר אוֹ ֵמר:
] ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ש ֵדה ֲאח ּו ָּזה"[.
ש ֵדה ִמ ְק ָנה ְו ֶא ָחד ְ ׂ
ֶא ָחד ְ ׂ
ָּתנ ּו ַר ָ ּב ַנן:
ַ ָ ִ ְ
" ִ ְַ
ְל ִפי ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרֶ " :ז ַרע ח ֶֹמר ְשׂ עוֹ ִרים ַ ּב ֲח ִמ ּׁ ִשים ׁ ֶש ֶקל ָּכ ֶסף") 116ויקרא כז ,טז(,
ש ֵדה ִמ ְק ָנה ֵ ּכן?
ָיכוֹ ל ַאף ְ ׂ
"מ ְכ ַסת".
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ :
יע ֶזר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ֶנ ֱא ַמר ָ ּכאן"ְ :ו ִח ּׁ ַשב" )ויקרא כז ,כג(ְ ,ו ֶנ ֱא ַמר ְל ַה ָ ּלן"ְ :ו ִח ּׁ ַשב") 117ויקרא כז ,יח(,
ַמה ְ ּל ַה ָ ּלן ָּ -ד ָבר ָקצוּב,
ַאף ָ ּכאן ָּ -ד ָבר ָקצוּב".
"מכסת") 115ויקרא כז ,כג(  -מה ּבא ללמוֹ ד?

ִא ַ ּיב ֲע ָיא ְלהוּ:
ַר ָ ּב ַנן ִאית ְלה ּו ְ ּג ֵז ָירה ׁ ָש ָוה ,ו ַּמ ּ ְפ ִקין ֵל ּיה ְלחוֹ ֶמ ׁש,
אוֹ ִּד ְל ָמא:
ֵלית ְלה ּו ְ ּג ֵז ָירה ׁ ָש ָוה,
ְו ֵלית ְלה ּו חוֹ ֶמ ׁש?
ָא ַמר ָר ָבא:
ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא ֵלית ְלה ּו ְ ּג ֵז ָירה ׁ ָש ָוה,
ש ֵדה ֲאח ּו ָ ּזה,
ִמ ְּד ַג ֵּלי ַר ֲח ָמ ָנא חוֹ ֶמ ׁש ַ ּג ֵ ּבי ְ ׂ
ְו ַג ֵ ּבי ַמ ְק ִּד ׁיש ֵ ּביתוֹ )ויקרא כז ,טו(,
ּ
ּ
ּ
ָהו ּו ֵל ּיהְ ׁ :ש ֵני ְכתו ִּבין ַה ָ ּב ִאין ְּכ ֶא ָחד ָ -כל ׁ ְש ֵני ְכתו ִּבין ַה ָב ִאין ְכ ֶא ָחד ֵאין ְמ ַל ְּמ ִדין.
ו ְּל ַמאן ְּד ָא ַמרְ " :מ ַל ְּמ ִדין",
שר ,
ִמ ְּד ַג ֵּלי ַר ֲח ָמ ָנא :חוֹ ֶמ ׁש ְ ּב ַמ ֲע ֵ ׂ
ִ ּב ְב ֵה ָמה ְטהוֹ ָרה,
ּו ִב ְב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה )ויקרא כז ,כז( ֲ -ה ָוה ֵל ּיה טו ָּבא,
ְו ֵאין ְמ ַל ְּמ ִדין.
ַּת ְנ ָיא ְּכ ָו ֵות ּיה ְּד ָר ָבאְ ,ולֹא ִמ ּ ַט ְע ֵמ ּיה:
ַּת ְנ ָיא:
ָ
"מ ְכ ַסת ָה ֶע ְר ְּכך" )ויקרא כז ,כג( ִ -ה ִ ּק ׁישוֹ ַה ָ ּכתוּב ַל ֲע ָר ִכין,
" ִ
ָמה ֲע ָר ִכין ֵ -אין מוֹ ִסיף חוֹ ֶמ ׁש,
ש ֵדה ִמ ְק ָנה ֵ -אין מוֹ ִסיף חוֹ ֶמ ׁש".
ַאף ְ ׂ

 115וְ ִח ּׁ ַשב לוֹ ַהכּ ֵֹהן ֵאת ִמכְ ַסת ָה ֶע ְר ְּכ ָך ַעד ׁ ְשנַ ת ַה ּי ֵֹבל וְ נָ ַתן ֶאת ָה ֶע ְר ְּכ ָך ַ ּביּוֹ ם ַההוּא ק ֶֹד ׁש לַ ה'
שע ִֹרים ַ ּב ֲח ִמ ּׁ ִשים ׁ ֶש ֶקל ָּכ ֶסף
 116וְ ִאם ִמ ּ ְשׂ ֵדה ֲא ֻח ָּזתוֹ יַ ְקדִּ ׁיש ִא ׁיש לַ ה' וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכ ָך לְ ִפי זַ ְרעוֹ זֶ ַרע ח ֶֹמר ְ ׂ
 117וְ ִאם ַא ַחר ַה ּי ֵֹבל יַ ְקדִּ ׁיש ָשׂ ֵדה ּו וְ ִח ּׁ ַשב לוֹ ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַה ֶּכ ֶסף ַעל ּ ִפי ַה ּׁ ָשנִ ים ַהנּוֹ ָתרֹת ַעד ׁ ְשנַ ת ַה ּיֹ ֵבל וְ ִנגְ ַרע ֵמ ֶע ְר ֶּכךָ

רש"י
שדה מק ה .כתיב )שם כז( וחשב
לו הכהן את מכסת הערכך:
לפי ש אמר .בגאולת שדה
אחוזה זרע חומר שעורים:
ת''ל מכסת .מ ין דמיו דהיי ו
שויין:
אמר כאן .בשדה מק ה ולהלן
בשדה אחוזה:
דבר קצוב .חמשים כסף:
מי אית להו הך גזירה שוה.
דוחשב ומפקי ליה לחומש
למילף חומש אשדה מק ה
משדה אחוזה:
חומש בשדה אחוזה .ובמקדיש
בית בפרשת בחקתי וחומש
דבהמה טמאה וטהורה ומעשר
ש י מי התם כתיב:
ת יא כוותיה דרבא .דאין חומש
בשדה מק ה:
ולא מטעמיה .דאילו טעמא
דרבא מדגלי חומש בכל ה ך
דברייתא
וטעמא
דוכתי
לאדם
לערכין
מדהיקישו
שהעריך עצמו או חבירו:
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" ְ ּב ׁשוֹ ר ַה ּמו ָּעד ׁ ֶש ֵה ִמית ֶאת ָה ֶע ֶבד ְ -ל ָה ֵקל ו ְּל ַה ְח ִמיר".
יצד?
ֵ ּכ ַ
ֶא ָחד ׁ ֶש ֵה ִמיתֶ :את ַה ָ ּנ ֶאה ׁ ֶש ַ ּב ֲע ָב ִדים,
לשים ֶס ַלע )שמות כא ,לב(,
ְו ֶאת ַה ָ ּכעוּר ׁ ֶש ַ ּב ֲע ָב ִדים  -נוֹ ֵתן ׁ ְש ׁ ִ
ֵה ִמית ֶ ּבן חוֹ ִרין  -נוֹ ֵתן ׁ ָש ְוויוֹ .
ָח ַבל ָ ּב ֶזה ו ָּב ֶזה  -נוֹ ֵתן ֵנ ֶזק ׁ ָש ֵלם.

ְ ּג ָמ ָרא
ְ ּבמו ָּעד ִ -אין,
ְ ּב ָּתם  -ל ֹא.
ֵל ָימא ַמ ְת ִנ ִיתין ְּדלֹא ְּכ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא,
ִּד ְת ַנן:
" ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא אוֹ ֵמר:
ַאף ָּתם ׁ ֶש ָח ַבל ְ ּב ָא ָדם ְ -מ ׁ ַש ֵ ּלם ַ ּב ּמוֹ ָתר ֵנ ֶזק ׁ ָש ֵלם" )בבא קמא לג.(.
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימא ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא,
הוּא ַה ִּדין ַּד ֲא ִפילּ ּו ָּתם ַנ ִמי,
ְו ַא ְי ֵידי ְּד ָקא ָ ּב ֵעי ְל ִמ ְת ָנא ֵס ָיפאֵ " :ה ִמית ֶע ֶבד ֵ ...ה ִמית ֶ ּבן חוֹ ִרין" ִּד ְבמו ָּעד הוּא ְּד ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת ָל ּה,
ְ ּב ָתם ָלא ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת ָל ּה,
ִמ ׁ ּשוּם ָה ִכי ָק ָת ֵני מו ָּעד.

רש"י
מת י'
המית בן חורין ותן שויו .דכתיב
במועד )שמות כא( אם כופר
יושת עליו וגו' ות יא בב''ק )דף
מ (.ו תן פדיון פשו דמי יזק:
חבל בזה ובזה .בין בעבד בין בבן
חורין ולא המיתו משלם זק
שלם:
גמ'
במועד אין בתם לא .אסיפא קאי
דקת י חבל בזה ובזה כו' דרישא
פשיטא לן דק ס דעבד לא שייך
בתם דכתיב בתם ובעל השור קי
ואמרי' בב''ק בפ' שור ש גח
ארבעה וחמשה )דף מב (.קי
מדמי עבד וקת י מי המית בן
חורין ותן שויו ודמי כופר לא
שייך בתם דהתם מי אמרי ן קי
מחצי כופר:
אף תם שחבל באדם וכו' .בב''ק
בפ' המ יח את הכד ש י שוורים
תמים שחבלו זה בזה כו' ר'
עקיבא אומר אף תם שחבל
באדם משלם במותר זק שלם
והיי ו במותר אם חבל גם האדם
בשור ושמו בית דין חבלה
שבאדם יותר על חבלה שבשור
בעל השור משלם אותו מותר
זק שלם אלמא תם שחבל
באדם משלם זק שלם:
איידי דבעי למית י סיפא המית
עבד המית בן חורין כו' .משום
הכי קט ברישא מועד והאי
דקאמר סיפא לאו סיפא ממש
אלא סיפא דרישא היא דמועד
ברישא קת י לה:
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" ְ ּבאוֹ ֵנס ו ִּב ְמ ַפ ֶּתה ְל ָה ֵקל ו ְּל ַה ְח ִמיר",.
יצד?
ֵ ּכ ַ
יתהֶ :את ְ ּגדוֹ ָלה ׁ ֶש ִ ּב ְכה ּו ָ ּנה,
ֶא ָחד ׁ ֶש ָא ַנס ּו ִפ ָּ
ש ָר ֵאל  -נוֹ ֵתן ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ְס ָל ִעים) 118דברים כב ,כח-כט(.
ְו ֶאת ַה ְּק ַט ָ ּנה ׁ ֶש ְ ּב ִי ְ ׂ
ְו ַהבּ וֹ ׁ ֶשת ְו ַה ּ ְפ ָגם ַ -הכּ ֹל ְל ִפי ַה ְמ ַב ֵ ּי ׁיש ְו ַה ִּמ ְת ַ ּב ֵ ּי ׁיש.

ְ ּג ָמ ָרא
ַא ַּמאי?
ֵא ָימאֲ :ח ִמ ׁ ּ ִשים ְס ָל ִעים ָא ַמר ַר ֲח ָמ ָנא ִמ ָּכל ִמ ֵּילי!
ָא ַמר ַרב ְז ֵע ָירא:
אמר ּוּ ָ :ב ַעל ַ ּבת ְמ ָל ִכים ֲח ִמ ׁ ּ ִשיםּ ָ ,ב ַעל ַ ּבת ֶה ְדיוֹ טוֹ ת ֲח ִמ ׁ ּ ִשים?!
יֹ ְ
ָא ַמר ֵל ּיה ַא ַ ּב ֵיי:
שה ַמ ַחט ׁ ְשלֹ ׁ ִשים?!
אמר ּוֶ :ע ֶבד נוֹ ֵקב ַמ ְר ָ ּג ִלית ְ ׁ -שלֹ ׁ ִשיםֶ ,ע ֶבד עוֹ ֶשׂ ה ַמ ֲע ֵ ׂ
ִאי ָה ִכיּ ַ ,ג ֵ ּבי ֶע ֶבד ַנ ִמי ,יֹ ְ
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב ְז ֵע ָירא:
טו,א ִאילּ ּו ָ ּבא ּו ָע ֶל ָיה ׁ ְש ַנ ִיםֶ ,א ָחד ׁ ֶשלּ ֹא ְּכ ַד ְר ָּכ ּהְ ,ו ֶא ָחד ְּכ ַד ְר ָּכ ּה,
אמר ּוּ ָ :ב ַעל ּ ְפגו ָּמה ֲח ִמ ׁ ּ ִשיםּ ָ ,ב ַעל ׁ ְש ֵל ָמה ֲח ִמ ׁ ּ ִשים?!
יֹ ְ
ָא ַמר ֵל ּיה ַא ַ ּב ֵיי:
אמרוֶּ :ע ֶבד ָ ּב ִריא ׁ ְשלֹ ׁ ִשיםֶ ,ע ֶבד מו ֶּּכה ׁ ְש ִחין ׁ ְשלֹ ׁ ִשים?!
ֹ
י
י
מ
נ
ד
ְ
ִאי ָה ִכיּ ַ ,ג ֵ ּבי ֶע ֶב ַ ִ
ֶא ָּלא ָא ַמר ַא ַ ּב ֵיי:
ָא ַמר ְק ָראַּ " :ת ַחת ֲא ׁ ֶשר ִע ָּנ ּה" )דברים כב ,כט(,
ִמ ְּכ ָלל ְּד ִא ָּיכא בּ וֹ ׁ ֶשת ו ְּפ ָגם.

רש"י
מת י'
פגם .מפרש בכתובות )ד' מ(.
שמין אותה כמה אדם רוצה
ליתן בין שפחה בתולה לשפחה
בעולה להשיאה לעבדו שיש לו
קורת רוח הימ ו:
גמ'
מכל מילי .ובושת ופגם לא
ליתיב ליה:
בעל בת הדיוטות כו' .בתמיה
אבל השתא כי יהיב בושת יש
חילוק בין בת מלכים לבת
הדיוטות:
אילו באו עליה ש ים אחד שלא
כדרכה .תחילה ואח''כ בא עליה
זה כדרכה דאכתי הואי בתולה
ואית לה ק ס ]ויאמרו[ זה שבעל
פגומה דליכא בושת כולי האי
יהיב ' סלעים ואילו בעל בתולה
שלימה לא יהיב מי אלא
חמשים אבל השתא גבי בושת
איכא חילוק דיהיב דמי בושת
לשלימה טפי מפגומה:
מוכה שחין .דהוי פגום דומיא
ד בעלה שלא כדרכה:
תחת אשר עי ה .רישיה דקרא
ו תן האיש השוכב עמה לאבי
ה ערה חמשים כסף וגו' )דברים
כב( דמשמע ה י חמשים כסף יתן
בשביל ק ס העי וי ומדאיצטריך
למכתב הכי מכלל דמיחייב מילי
אחר ייתא כגון בושת ופגם דלאו
ק סא דעי וי י הו דבלאו עי וי
מי איכא בושת ופגם היי ו זק
ששוה פחות מבתחילה:

ָר ָבא ָא ַמר:
ְּד ָא ַמר ְק ָרא"ְ :ו ָנ ַתן ָה ִא ׁיש ַה ּׁשֹ ֵכב ִע ּ ָמ ּה" )דברים כב ,כט( ֲה ָנ ַאת ׁ ְש ִכ ָיבה ֲח ִמ ׁ ּ ִשים,
ִמ ְּכ ָלל ְּד ִא ָּיכא ִמ ְּיל ָתא ַא ֲח ִר ֵיתי,
ו ַּמאי ִניהוּ?
בּ וֹ ׁ ֶשת ו ְּפ ָגם.

שה ו ְּת ָפ ָשׂ ּה וְ ׁ ָשכַ ב ִע ּ ָמ ּה וְ נִ ְמ ָצא ּו .כט וְ נָ ַתן ָה ִא ׁיש ַה ּׁשֹכֵ ב ִע ּ ָמ ּה לַ ֲא ִבי ַה ַּנ ֲע ָרה ֲח ִמ ּׁ ִשים ָּכ ֶסף וְ לוֹ ִת ְהיֶ ה
 118כח ִּכי יִ ְמ ָצא ִא ׁיש נַ ֲע ָרה בְ תוּלָ ה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא א ָֹר ָ ׂ
לְ ִא ׁ ּ ָשה ַּת ַחת ֲא ׁ ֶשר ִע ָּנ ּה ל ֹא יוּכַ ל ׁ ַש ְּל ָח ּה ָּכל יָ ָמיו
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יתין
ַמ ְתנִ ִ

" ּבמוֹ ציא ׁשם רע) 119דברים כב ,יג-יט( להקל וּלהחמיר".
ֵ

ַ

ְ ָ ֵ

ְ ַ ְ ִ

ְ ִ
יצד?
ֵ ּכ ַ
ּ
ֶא ָחד ׁ ֶשהוֹ ִציא ׁ ֵשם ַרע ַעל ְגדוֹ ָלה ׁ ֶש ַ ּב ְ ּכה ּו ָ ּנה,
ש ָר ֵאל  -נוֹ ֵתן ֵמ ָאה ֶס ַלע.
ְו ַעל ְק ַט ָ ּנה ׁ ֶש ְ ּב ִי ְ ׂ
שה.
שה ַמ ֲע ֶ ׂ
ִנ ְמ ָצא ָהאוֹ ֵמר ְ ּב ִפיו ָחמוּר ִמן ָהעוֹ ֶ ׂ
ׁ ֶש ֵ ּכן ָמ ִצינ ּו ׁ ֶשלּ ֹא ִנ ְת ַח ֵּתם ְ ּג ַזר ִּדין ַעל ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ֶא ָ ּלא ַעל ָל ׁשוֹ ן ָה ַרע,
שר ּ ְפ ָע ִמים") 120במדבר יד ,כב-כג(.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ " :ו ְי ַּנ ּס ּו אוֹ ִתי ֶזה ֶע ֶ ׂ

ְ ּג ָמ ָרא

ִמ ַּמאי? ִּד ְל ָמא ִמ ׁ ּשוּם ְּד ָקא ָ ּג ֵרים ָל ּה ְק ָט ָלא,
ִּד ְכ ִתיב"ְ :ו ִאם ֱא ֶמת ָה ָיה ַה ָּד ָבר ְ ...והוֹ ִציא ּו ֶאת ַ ַ ֲ ָ

רש"י
מת י'
מצא האומר בפיו חמור .ד ותן
מאה סלע והעושה מעשה דאו ס
בתולה לא יהיב אלא ':
גזר דין .שלא ליכ ס לארץ:
זה עשר פעמים .גבי מרגלים
כתיב דמשמע על זה תחתם:
גמ'
ממאי .דאומר בפיו חמור
דמשמע דמשום לשון הרע בלבד
קא יהיב להו דלמא משום הכי
חמיר האי לשון הרע דגרים לה
ביה קטלא:
על שם רע .משום לשון הרע
בלבד:

ה ּנערה") 121דברים כב ,כ-כא(!

ָא ַמר ָר ָבא:
ּ
ָא ַמר ְק ָראִ " :כי הוֹ ִציא ׁ ֵשם ַרע" )דברים כב ,יט( ַ -על ׁ ֵשם ַרע ׁ ֶשהוֹ ִציא.

אתי
שנֵ ָא ּה .יד וְ ָ ׂ
 119יג ִּכי יִ ַ ּקח ִא ׁיש ִא ּׁ ָשה ו ָּבא ֵאלֶ ָיה ּו ְ ׂ
שם לָ ּה ֲעלִ יל ֹת דְּ ָב ִרים וְ הוֹ ִצא ָעלֶ ָיה ׁ ֵשם ָרע וְ ָא ַמר ֶאת ָה ִא ּׁ ָשה ַה ּזֹאת לָ ַק ְח ִּתי וָ ֶא ְק ַרב ֵאלֶ ָיה וְ ל ֹא ָמ ָצ ִ
לָ ּה ְ ּבתוּלִ ים .טו וְ לָ ַקח ֲא ִבי ַה ַּנ ֲע ָרה וְ ִא ּ ָמ ּה וְ הוֹ צִ יא ּו ֶאת ְ ּבתוּלֵ י ַה ַּנ ֲע ָרה ֶאל זִ ְקנֵ י ָה ִעיר ַה ּׁ ָש ְע ָרה .טז וְ ָא ַמר ֲא ִבי ַה ַּנ ֲע ָרה ֶאל ַה ְּז ֵקנִ ים ֶאת ִ ּב ִּתי נָ ַת ִּתי לָ ִא ׁיש ַה ֶּזה
ש ְמלָ ה לִ ְפנֵ י זִ ְקנֵ י ָה ִעיר .יח וְ לָ ְקח ּו זִ ְקנֵ י
ש ּו ַה ּ ִ ׂ
אתי לְ בִ ְּת ָך ְ ּבתוּלִ ים וְ ֵא ֶּלה ְ ּבתוּלֵ י בִ ִּתי ו ָּפ ְר ׂ
שנ ֶָא ָה .יז וְ ִה ֵּנה הוּא ָ ׂ
לְ ִא ׁ ּ ָשה וַ ִ ּי ְ ׂ
שם ֲעלִ יל ֹת דְּ ָב ִרים לֵ אמֹר ל ֹא ָמ ָצ ִ
ָה ִעיר ַה ִהוא ֶאת ָה ִא ׁיש וְ יִ ְּסר ּו אֹתוֹ  .יט וְ ָענְ ׁש ּו אֹתוֹ ֵמ ָאה כֶ ֶסף וְ נָ ְתנ ּו לַ ֲא ִבי ַה ַּנ ֲע ָרה ִּכי הוֹ צִ יא ׁ ֵשם ָרע ַעל ְ ּבתוּלַ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ לוֹ ִת ְהיֶ ה לְ ִא ּׁ ָשה ל ֹא יוּכַ ל
לְ ׁ ַש ְּל ָח ּה ָּכל יָ ָמיו
שר ּ ְפ ָע ִמים וְ ל ֹא ׁ ָש ְמע ּו ְ ּבקוֹ לִ י .כג ִאם יִ ְרא ּו ֶאת
 120כב ִּכי כָ ל ָה ֲאנָ ׁ ִשים ָהר ִֹאים ֶאת ְּכב ִֹדי וְ ֶאת אֹת ַֹתי ֲא ׁ ֶשר ָע ִשׂ ִיתי בְ ִמצְ ַריִ ם ו ַּב ּ ִמ ְד ָ ּבר וַ יְ ּנַס ּו א ִֹתי זֶ ה ֶע ֶ ׂ
ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי לַ ֲאב ָֹתם וְ כָ ל ְמנ ֲַא ַצי ל ֹא יִ ְראו ָּה
ש ָתה
 121כ וְ ִאם ֱא ֶמת ָהיָ ה ַהדָּ ָבר ַה ֶּזה ל ֹא נִ ְמצְ א ּו ְבתוּלִ ים לַ ַּנ ֲע ָרה .כא וְ הוֹ צִ יא ּו ֶאת ַה ַּנ ֲע ָרה ֶאל ּ ֶפ ַתח ֵ ּבית ָא ִב ָיה ו ְּס ָקלו ָּה ַאנְ ׁ ֵשי ִע ָיר ּה ָ ּב ֲא ָבנִים וָ ֵמ ָתה ִּכי ָע ְ ׂ
ש ָר ֵאל לִ זְ נוֹ ת ֵ ּבית ָאבִ ָיה וּבִ ַע ְר ָּת ָה ָרע ִמ ִּק ְר ֶ ּב ָך
נְ ָבלָ ה ְ ּביִ ְ ׂ
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" ְו ֵכן ָמ ִצינ ּו ׁ ֶשלּ ֹא ִנ ְת ַח ֵּתם ְ ּג ַזר ִּדין ַעל ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ֶא ָ ּלא ַעל ָל ׁשוֹ ן ָה ַרע".

במלאת ספקו יצר לו .כשתמלא
סאתו בעו ות הרבה אז יצר לו
תבא עליו צרה:
על זה תחתם .ולאו משום
צירוף דאחרי י:
בעל הבית .הקדוש ברוך הוא:
על דבת הארץ .שהוציאו קאמר
דמתו:

ִמ ַּמאי?
ִּד ְל ָמא ְּד ַא ַּכ ִּתי לֹא ָמ ֵלא ְס ָא ָתן.
ְּד ָא ַמר ַרב ַה ְמנ ּו ָנא:
ֵאין ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ִנ ְפ ָרע ִמן ָה ָא ָדם ַעד ׁ ֶש ִּת ְת ַמ ֵּלא ְס ָאתוֹ ,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרּ ִ :
"ב ְמל ֹאת ִס ְפקוֹ ֵי ֶצר לוֹ ") 122איוב כ ,כב(!
ָא ַמר ֵר ׁיש ָל ִק ׁיש:
ָא ַמר ְק ָרא"ַ :ו ְי ַנ ּס ּו אוֹ ִתי ֶזה ֶע ֶ ׂ
שר ְ ָ ִ
ַעל ֶזהִ ,נ ְת ַח ֵּתם ְ ּג ַזר ִּדין.

ּפעמים") 123במדבר יד ,כב(,

ַּת ְנ ָיא:
" ָא ַמר ַר ִבּ י ֶא ְל ָע ָזר ֶבּ ן ְפּ ָר ָטא:
בּ וֹ א ו ְּר ֵאה ַ ּכ ָמה ָ ּגדוֹ ל כּ ַֹח ׁ ֶשל ָל ׁשוֹ ן ָה ַרע,
ְמ ָנ ַלן?
ִמ ְמ ַר ְ ּג ִלים ,ו ַּמה ַה ּמוֹ ִציא ׁ ֵשם ַרע ַעל ֵע ִצים ַו ֲא ָב ִנים ָ ּכ ְך,
ַה ּמוֹ ִציא ׁ ֵשם ַרע ַעל ֲח ֵבירוֹ ַ -על ַא ַחת ַ ּכ ָמה ְו ַכ ָּמה"!
ִמ ַּמאי?
ִּד ְל ָמא ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֲח ִני ָנא ַ ּבר ּ ַפ ּ ָפא,
ְּד ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲח ִנ ָינא ַ ּבר ּ ַפ ּ ָפא:
ָּד ָבר ָ ּגדוֹ לִּ ,ד ְ ּבר ּו ְמ ַר ְ ּג ִלים ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה,
ִּד ְכ ִתיבִּ " :כי ָח ָזק הוּא ִמ ּ ֶמ ּנוּ") 124במדבר יג ,לא(,
ַאל ִּת ְיק ֵרי ִּ
"כי ָח ָזק הוּא ִמ ּ ֶמ ּנוּ"ֶ ,א ָּלאִ " :מ ּ ֶמ ּנ ּו"ִּ ,כ ְב ָיכוֹ לּ ַ ,ב ַעל ַה ַ ּב ִית ֵאין ָיכוֹ ל ְלהוֹ ִציא ֵּכ ָליו ִמ ׁ ּ ָשם!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַר ָ ּבה ָא ַמר ֵר ׁיש ָל ִק ׁיש:
ָא ַמר ְק ָרא"ַ :ו ָ ּימ ּות ּו ָה ֲא ָנ ׁ ִשים מוֹ ִצ ֵאי ִּד ַ ּבת ָה ָא ֶרץ ָ ָ

רעה") 125במדבר יד ,לז(  -על ד ּבת הארץ ׁשהוֹ ציא ּו.
ַ

ִּ ַ

ָ ֶָ

ֶ

ִ

ש ְפקוֹ יֵ ֶצר לוֹ ָּכל יַ ד ָע ֵמל ְּתבוֹ ֶא ּנ ּו
ּ ִ 122ב ְמל ֹאות ִ ׂ
שר ּ ְפ ָע ִמים וְ ל ֹא ׁ ָש ְמע ּו ְ ּבקוֹ לִ י
ִּ 123כי כָ ל ָה ֲאנָ ׁ ִשים ָהר ִֹאים ֶאת ְּכב ִֹדי וְ ֶאת אֹת ַֹתי ֲא ׁ ֶשר ָע ִשׂ ִיתי ְב ִמצְ ַריִ ם ו ַּב ִּמ ְד ָ ּבר וַ יְ נַ ּס ּו א ִֹתי זֶ ה ֶע ֶ ׂ
 124וְ ָה ֲאנָ ׁ ִשים ֲא ׁ ֶשר ָעל ּו ִע ּמוֹ ָא ְמר ּו ל ֹא נוּכַ ל לַ ֲעלוֹ ת ֶאל ָה ָעם ִּכי ָחזָ ק הוּא ִמ ֶּמ ּנ ּו
 125וַ ָ ּי ֻמת ּו ָה ֲאנָ ׁ ִשים מוֹ ִצ ֵאי ִד ַ ּבת ָה ָא ֶרץ ָר ָעה ַ ּב ּ ַמ ֵ ּג ָפה לִ ְפנֵ י ה'
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שר ּ ְפ ָע ִמים") 126במדבר יד ,כב-כג("[.
]" ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ " :ו ְי ַּנ ּס ּו אוֹ ִתי ֶזה ֶע ֶ ׂ
ַּת ְנ ָיא:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה:
ְ
ּ
ּ
שר ִנ ְסיוֹ נוֹ ת ִנ ּ
יס ּו ֲאבוֹ ֵתינ ּו ְל ַה ָקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּאְ ׁ :ש ַנ ִים ַ ּב ָים,
ֶע ֶ ׂ
ו ׁ ְּש ַנ ִים ַ ּב ַּמ ִים,
ׁ ְש ַנ ִים ַ ּב ָּמן,
ש ָליו,
ׁ ְש ַנ ִים ַ ּב ּ ְ ׂ
ַא ַחת ָ ּב ֵע ֶגל,
ארן.
ְו ַא ַחת ְ ּב ִמ ְד ָ ּבר ּ ָפ ָ
" ׁ ְש ַנ ִים ַ ּב ָ ּים" ַ -א ַחת ַ ּב ְ ּי ִר ָידה ְו ַא ַחת ָ ּב ֲע ִל ָ ּייה.
"ה ּ ִמ ְ ּב ִלי ֵאין ְק ָב ִרים ְ ִ ְ ַ ִ
ַ ּב ְ ּי ִר ָידה – ִּד ְכ ִתיבַ :
ש ָר ֵאל ׁ ֶש ְ ּבאוֹ תוֹ ַהדּ וֹ ר ִמ ְּק ַט ֵּני ֲא ָמ ָנה ָהיוּ,
ַ ּב ֲע ִל ָ ּייה ִּ -כ ְד ַרב ה ּו ָנאְּ ,ד ָא ַמר ַרב ה ּו ָנאִ :י ְ ׂ
ִּכ ְד ַר ָ ּבה ַ ּבר ָמ ִריְּ ,ד ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ָמ ִרי:
128
ַמאי ִּד ְכ ִתיב"ַ :ו ַ ּי ְמר ּו ַעל ָים ְ ּב ַ ּים סוּף ְויוֹ ׁ ִש ֵיעם ְל ַמ ַען ׁ ְשמוֹ " )תהלים קו ,ז-ח(?
ְמ ַל ֵּמד ׁ ֶש ָהי ּו ִי ְשׂ ָר ֵאל ַמ ְמ ִרים ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה,
ְואוֹ ְמ ִריםְּ :כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָאנ ּו עוֹ ִלים ִמ ַ ּצד ֶזה ָּכ ְך ִמ ְצ ִרים עוֹ ִלים ִמ ַ ּצד ַא ֵחר.
שר ׁ ֶשל ַיםְ ּ :פלוֹ ט אוֹ ָתם ַל ַי ָ ּב ׁ ָשה.
ָא ַמר לוֹ ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְל ַ ׂ
ָא ַמר ְל ָפ ָניוִ :רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלםְּ ,כלוּם ֵי ׁש ֶע ֶבד ׁ ֶשנּוֹ ֵתן לוֹ ַרבּ וֹ ַמ ָּת ָנה ְוחוֹ ֵזר ְונוֹ ְט ָל ּה ֵה ֶימ ּנוּ?
ָא ַמר לוֹ ֲ :א ִני נוֹ ֵתן ְל ָך ֶא ָחד ו ֶּמ ֱח ָצה ׁ ֶש ָ ּב ֶהם.
ָא ַמר ְל ָפ ָניוִ :רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלםְּ ,כלוּם ֵי ׁש ֶע ֶבד ׁ ֶש ּתוֹ ֵב ַע ֶאת ַרבּ וֹ ?
ָא ַמר לוֹ ַ :נ ַחל ִק ׁישוֹ ן ִי ְה ֶיה ָע ֵרבִ .מ ַ ּיד ּ ְפ ָל ָטן ַל ַ ּי ָ ּב ׁ ָשה,
ִּד ְכ ִתיב"ַ :ו ַ ּי ְרא ִי ְשׂ ָר ֵאל ֵאת ִמ ְצ ַרים ֵמת ַעל") 129שמות יד ,ל-לא(.

רש"י
ממרים .מורדים:
ש ותן לו רבו מת ה .פר סה
לדגים:
אחד ומחצה .דבפרעה כתיב
)שמות יד( שש מאות רכב
ובסיסרא כתיב )שופטים ד( תשע
מאות רכב:
אל תצאו .בשבת ללקוט:
בשליו ראשון .כשהתחיל המן
לירד היה שליו יורד עמו כדכתיב
)שמות טז( ויהי בערב ותעל
השליו וגו' ובבקר היתה שכבת
הטל וגו' ולאחר זמן מרובה
התאוו יותר:
במדבר פארן .מעשה מרגלים:

ּבמצרים") 127שמות יד ,יא(.

" ׁ ְש ַנ ִים ַ ּב ַּמ ִים" ּ ְ -ב ָמ ָרה ִ ּ
וב ְר ִפ ִידים.
ְ ּב ָמ ָרה ִּד ְכ ִתיב"ְ :ו ָיבוֹ א ּו ָמ ָר ָת ּה ְול ֹא ָי ְכל ּו ִ ְ ּ
ו ְּכ ִתיב"ַ :ו ָ ּי ֶלן ָה ָעם ַעל מֹ ֶשה") 131שמות טו ,כד(.
ִ ּב ְר ִפ ִידים ִּד ְכ ִתיב"ַ :ו ַ ּי ֲחנ ּו ִ ּב ְר ִפ ִידים ְו ֵאין ַמ ִים ִל ׁ ְש ּתוֹ ת") 132שמות יז ,א(,
ו ְּכ ִתיב"ַ :ו ָ ּי ֶרב ָה ָעם ִעם מֹ ֶשה") 133שמות יז ,ב(.
ל ׁשתוֹ ת") 130שמות טו ,כג(,

" ׁ ְש ַנ ִים ַ ּב ָּמן":
טו,ב ִּד ְכ ִתיבַ " :אל ֵּת ְצא ּו") 134שמות טז ,כה(ְ " ,ו ָי ְצא ּו") 135שמות טז ,כז(.
" ַאל ּתוֹ ִתיר ּו") 136שמות טז ,יט(ַ " ,ו ּיוֹ ִתיר ּו") 137שמות טז ,כ(.
ש ָליו ׁ ֵש ִני.
אשוֹ ן ו ִּב ְ ׂ
ש ָליו ִר ׁ
ש ָליו" ּ ִ -ב ְ ׂ
" ׁ ְש ַנ ִים ַ ּב ְ ׂ
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אשוֹ ן – " ַעל ִסיר ַה ָ ּב ָשׂ ר" )שמות טז ,ג,יג(.
ש ָליו ִר ׁ
ִ ּב ְ ׂ
ש ָליו ׁ ֵש ִני "ְ -ו ָה ַא ַס ְפ ֻסף ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ִק ְר ּבוֹ ") 139במדבר יא ,ד(.
ִ ּב ְ ׂ
" ָ ּב ֵע ֶגל" ִּ -כ ְד ִא ֵית ּיה )שמות לב(.
ארן" ִּ -כ ְד ִא ֵית ּיה )במדבר יג(.
" ְ ּב ִמ ְד ָ ּבר ָּפ ָ
 126כב ִּכי כָ ל ָה ֲאנָ ׁ ִשים ָהר ִֹאים ֶאת ְּכב ִֹדי וְ ֶאת אֹת ַֹתי ֲא ׁ ֶשר ָע ִשׂ ִיתי ְב ִמצְ ַריִ ם ו ַּב ּ ִמ ְד ָ ּבר וַ יְ ּנַס ּו א ִֹתי זֶ ה ֶע ֶשׂ ר ּ ְפ ָע ִמים וְ ל ֹא ׁ ָש ְמע ּו ְ ּבקוֹ לִ י .כג ִאם יִ ְרא ּו ֶאת
ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ִנ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי לַ ֲאב ָֹתם וְ כָ ל ְמנ ֲַא ַצי ל ֹא יִ ְראו ָּה
ֹאמר ּו ֶאל מ ׁ ֶֹשה ֲה ִמ ְ ּבלִ י ֵאין ְק ָב ִרים ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם לְ ַק ְח ָּתנ ּו לָ מוּת ַ ּב ּ ִמ ְד ָ ּבר ַמה ּזֹאת ָע ִשׂ ָית ָּלנ ּו לְ הוֹ ִצ ָיאנ ּו ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ ם
 127וַ ּי ְ
ָ
ָ
 128ז ֲאבוֹ ֵתינ ּו ְב ִמצְ ַריִ ם ל ֹא ִה ְשׂ ִּכיל ּו נִ ְפלְ אוֹ ֶתיך ל ֹא זָ כְ ר ּו ֶאת רֹב ֲח ָס ֶדיך וַ ַ ּי ְמר ּו ַעל יָ ם ְ ּביַ ם סוּף .ח וַ יּוֹ ׁ ִש ֵיעם לְ ַמ ַען ׁ ְשמוֹ לְ הוֹ ִד ַיע ֶאת ְ ּגבו ָּרתוֹ
שה ה'
ש ָר ֵאל ֶאת ַה ָ ּיד ַה ְ ּגדֹלָ ה ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
ש ַפת ַה ָ ּים .לא וַ ַ ּי ְרא יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם ֵמת ַעל ְ ׂ
ש ָר ֵאל ִמ ַ ּיד ִמ ְצ ָריִ ם וַ ַ ּי ְרא יִ ְ ׂ
 129ל וַ יּוֹ ׁ ַשע ה' ַ ּביּוֹ ם ַההוּא ֶאת יִ ְ ׂ
ְ ּב ִמצְ ַריִ ם וַ ִ ּי ְירא ּו ָה ָעם ֶאת ה' וַ ַ ּי ֲא ִמינ ּו ַ ּבה' ו ְּבמ ׁ ֶֹשה ַע ְבדּ וֹ
 130וַ ָ ּיבֹא ּו ָמ ָר ָתה וְ ל ֹא יָ כְ ל ּו לִ ׁ ְש ּתֹת ַמיִ ם ִמ ּ ָמ ָרה ִּכי ָמ ִרים ֵהם ַעל ֵּכן ָק ָרא ׁ ְש ָמ ּה ָמ ָרה
 131וַ ִ ּי ּל ֹנ ּו ָה ָעם ַעל מ ׁ ֶֹשה ֵּלאמֹר ַמה ִּנ ׁ ְש ֶּתה
הוה וַ ַ ּי ֲחנ ּו ִ ּב ְר ִפ ִידים וְ ֵאין ַמיִ ם לִ ׁ ְש ּתֹת ָה ָעם
ש ָר ֵאל ִמ ּ ִמ ְד ַ ּבר ִסין לְ ַמ ְס ֵע ֶיהם ַעל ּ ִפי יְ ָ ֹ
 132וַ ִ ּי ְסע ּו ָּכל ֲע ַדת ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
הוה
ֹאמר לָ ֶהם מ ׁ ֶֹשה ַמה ְּת ִריבוּן ִע ּ ָמ ִדי ַמה ְּתנַ ּסוּן ֶאת יְ ָ ֹ
ֹאמר ּו ְּתנ ּו לָ נ ּו ַמיִ ם וְ נִ ׁ ְש ֶּתה וַ ּי ֶ
 133וַ ָ ּי ֶרב ָה ָעם ִעם מ ׁ ֶֹשה וַ ּי ְ
ש ֶדה
יהוה ַהיּוֹ ם ל ֹא ִת ְמ ָצ ֻאה ּו ַ ּב ּ ָ ׂ
ֹאמר מ ׁ ֶֹשה ִאכְ לֻ ה ּו ַהיּוֹ ם ִּכי ׁ ַש ָ ּבת ַהיּוֹ ם לַ ָ ֹ
 134וַ ּי ֶ
 135וַ יְ ִהי ַ ּביּוֹ ם ַה ּׁ ְשבִ ִיעי יָ ְצא ּו ִמן ָה ָעם לִ לְ קֹט וְ ל ֹא ָמ ָצא ּו
ֹאמר מ ׁ ֶֹשה ֲאלֵ ֶהם ִא ׁיש ַאל יוֹ ֵתר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַעד בּ ֶֹקר
 136וַ ּי ֶ
 137וְ ל ֹא ׁ ָש ְמע ּו ֶאל מ ׁ ֶֹשה וַ יּוֹ ִתר ּו ֲאנָ ׁ ִשים ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַעד בּ ֶֹקר וַ ָ ּי ֻרם ּתוֹ לָ ִעים וַ ִ ּי ְב ַא ׁש וַ ִ ּי ְקצֹף ֲעלֵ ֶהם מ ׁ ֶֹשה
אתם א ָֹתנ ּו ֶאל ַה ּ ִמ ְד ָ ּבר ַה ֶּזה
שר ְ ּב ָאכְ לֵ נ ּו לֶ ֶחם לָ ׂ
הוה ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְ ּב ׁ ִשבְ ֵּתנ ּו ַעל ִסיר ַה ָ ּב ָ ׂ
ֹאמר ּו ֲאלֵ ֶהם ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמי יִ ֵּתן מו ֵּתנ ּו בְ יַ ד יְ ָ ֹ
שבַ ע ִּכי הוֹ ֵצ ֶ
 138ג וַ ּי ְ
שלָ ו וַ ְּתכַ ס ֶאת ַה ּ ַמ ֲחנֶ ה ו ַּבבּ ֶֹקר ָהיְ ָתה ׁ ִשכְ בַ ת ַה ָּטל ָס ִביב לַ ַּמ ֲחנֶ ה
לְ ָה ִמית ֶאת ָּכל ַה ָ ּק ָהל ַה ֶּזה ָ ּב ָר ָעב ... .יג וַ יְ ִהי ָב ֶע ֶרב וַ ַּת ַעל ַה ּ ְ ׂ
שר
ֹאמר ּו ִמי יַ ֲאכִ לֵ נ ּו ָ ּב ָ ׂ
אס ְפ ֻסף ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ִק ְרבּ וֹ ִה ְת ַא ּו ּו ַּת ֲאוָ ה וַ ָ ּי ׁ ֻשב ּו וַ ִ ּי ְבכּ ּו ַ ּגם ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ּי ְ
 139וְ ָה ַ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .10טו ,א-ב
ימ ָרא:
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִבּ י יוֹ ֵסי ֶ ּבן ִז ְ
"מה ִ ּי ֵּתן ְל ָך ו ַּמה ּי ִֹסיף ָל ְך ָל ׁשוֹ ן ְר ִמ ָ ּיה" )תהלים קכ ,ג(?
ַמאי ִּד ְכ ִתיבַ :
ְ
ָא ַמר לוֹ ַה ָקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא ַל ָּל ׁשוֹ ןָּ :כל ֵא ָב ָריו ׁ ֶשל ָא ָדם ְזקו ִּפים ְו ַא ָּתה מו ּ ָּטל,
ָּכל ֵא ָב ָריו ׁ ֶשל ָא ָדם ִמ ַ ּבחוּץ ְו ַא ָּתה ִמ ִ ּב ְפ ִנים,
ְולֹא עוֹ דֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ִה ַּק ְפ ִּתי ְל ָך ׁ ְש ֵּתי חוֹ מוֹ ת ַ -א ַחת ׁ ֶשל ֶע ֶצם,
שר,
ְו ַא ַחת ׁ ֶשל ָ ּב ָ ׂ
" ַמה ִ ּי ֵּתן ְל ָך ו ַּמה ּיֹ ִסיף ָל ְךָ ,ל ׁשוֹ ן ְר ִמ ָ ּיה"?
ימ ָרא:
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִבּ י יוֹ ֵסי ֶ ּבן ִז ְ
ָּכל ַה ְמ ַס ּ ֵפר ָל ׁשוֹ ן ָה ַרע ְּ -כ ִאילּ ּו ָּכ ַפר ַ ּב ִע ָ ּיקר,
"א ׁ ֶשר ָא ְמר ּו ִל ְל ׁשֹ ֵננ ּו ַנ ְג ִ ּביר ְשׂ ָפ ֵתינ ּו ִא ָּתנ ּו ִמי ָאדוֹ ן ָלנוּ" )תהלים יב ,ה(.
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרֲ :

רש"י
של עצם .שי ים:
מה יתן לך ומה יוסיף לך .עוד
הקדוש ברוך הוא שמירה שלא
תספר לשון הרע:
האומרים ללשו ו גביר .כמי
שאומר מי אדון ל ו דכופרים
בעיקר:
למצורע מוחלט .אלמא אצמית
דמתרגם לשון חליטה היי ו
צרעת:
אותו לא אוכל .בהאי קרא לעיל
כתיב מלש י בסתר רעהו:
על גסי הרוח .להא דרב חסדא
דבהאי קרא דאותו לא אוכל
כתיב מי גבה עי ים:

ימ ָרא:
ְו ָא ַמר ַר ִבּ י יוֹ ֵסי ֶ ּבן ִז ְ
ָּכל ַה ְמ ַס ֵּפר ָל ׁשוֹ ן ָה ַרע ְ -נ ָג ִעים ָ ּב ִאים ָע ָליו,
"מ ָל ׁ ְש ִני ַב ֵּס ֶתר ֵר ֵעה ּו אוֹ תוֹ ַא ְצ ִמית") 140תהלים קא ,ה(,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרְ :
ו ְּכ ִתיב ָה ָתםִ " :ל ְצ ִמיתוּת") 141ויקרא כה ,כג( ,ו ְּמ ַת ְר ְ ּג ִמי ַנןַ :ל ֲחלו ִּטין.
ו ְּת ַנן:
" ֵאין ֵ ּבין ְמצוֹ ָרע מו ְּס ָ ּגרִ ,ל ְמצוֹ ָרע מו ְּח ָלט,
יעה,
ֶא ָ ּלאְ ּ :פ ִר ָ
142
ימה )ויקרא יג ,מה( )מגילה ח."(:
ו ְּפ ִר ָ
ָא ַמר ֵר ׁיש ָל ִק ׁיש:
ַמאי ִּד ְכ ִתיב" :זֹאת ִּת ְה ֶיה ּתוֹ ַרת ַה ְמצוֹ ָרע") 143ויקרא יד ,ב(?
זֹאת ִּת ְה ֶיה ּתוֹ ָרתוֹ ׁ ֶשל מוֹ ִציא ׁ ֵשם ַרע.
ְו ָא ַמר ֵר ׁיש ָל ִק ׁיש:
ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
"אם ִי ׁשֹך ַה ָנ ָח ׁש ְבל ֹא ָל ַח ׁש ְו ֵאין ִי ְתרוֹ ן ְל ַב ַעל ַה ָל ׁשוֹ ן" )קהלת י ,יא(?
ַמאי ִּד ְכ ִתיבִ :
ֶל ָע ִתיד ָלבֹא ִמ ְת ַק ְ ּבצוֹ ת ָּכל ַה ַח ּיוֹ ת ו ָּבאוֹ ת ֵא ֶצל ָנ ָח ׁש,
ְואוֹ ְמרוֹ תֲ :א ִרי דּ וֹ ֵרס ְואוֹ ֵכל,
ְז ֵאב טוֹ ֵרף ְואוֹ ֵכל
ָ
ַא ָּתה ַמה ֲה ָנ ָאה ֵי ׁש ְלך?
אוֹ ֵמר ָל ֶהםְ :ו ִכי ַמה ִ ּי ְתרוֹ ן ְל ַב ַעל ַה ָּל ׁשוֹ ן?
ְו ָא ַמר ֵר ׁיש ָל ִק ׁיש:
ָּכל ַה ְמ ַס ּ ֵפר ָל ׁשוֹ ן ָה ַרע ַמ ְג ִּדיל ֲעוֹ נוֹ ת ַעד ַל ׁ ּ ָש ַמ ִים,
"ש ּת ּו ַב ׁ ָש ַמ ִים ּ ִפ ֶיהם ו ְּל ׁשוֹ ָנם ִּת ֲה ַל ְך ָ ּב ָא ֶרץ" )תהלים עג ,ט(.
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרַ ׁ :
ָא ַמר ַרב ִח ְס ָּדא ָא ַמר ָמר ע ּו ְק ָבא:
ָּכל ַה ְמ ַס ּ ֵפר ָל ׁשוֹ ן ָה ַרע ָראוּי ְלסוֹ ְקלוֹ ְ ּב ֶא ֶבן,
ְּכ ִתיב ָה ָכא" :אוֹ תוֹ ַא ְצ ִמית" )שם קא ,ה(,
"צ ְמת ּו ַב ּבוֹ ר ַח ַ ּיי ַו ַ ּידּ ּו ֶא ֶבן ִ ּבי" )איכה ג ,נג(.
ו ְּכ ִתיב ָה ָתםָ :
ְו ָא ַמר ַרב ִח ְס ָּדא ָא ַמר ָמר ע ּו ְק ָבא:
ָּכל ַה ְמ ַס ּ ֵפר ָל ׁשוֹ ן ָה ַרעָ ,א ַמר ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּאֵ :אין ֲא ִני ְוהוּא ְיכוֹ ִלין ָלדוּר ָ ּבעוֹ ָלם,
"מ ָל ׁ ְש ִני ַב ֵּס ֶתר ֵר ֵעה ּו אוֹ תוֹ ַא ְצ ִמית ְ ּג ַב ּה ֵע ַינ ִים ו ְּר ַחב ֵל ָבב אֹתוֹ ל ֹא או ָּכל" )תהלים קא ,ה(,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרְ :
ַאל ִּת ְיק ֵרי "אוֹ ת ֹו ל ֹא או ָּכל"ֶ ,א ָּלאִ ' :א ּתוֹ לֹא או ָּכל'.
ְו ִא ָּיכא ְּד ַמ ְת ֵני ָל ּה ַעל ַ ּג ֵּסי ָהרו ַּח.
ָא ַמר ַרב ִח ְס ָּדא ָא ַמר ָמר ע ּו ְק ָבא:
ְ 140מלָ ׁ ְשנִ י ַב ֵּס ֶתר ֵר ֵעה ּו אוֹ תוֹ ַא ְצ ִמית ְ ּגבַ ּה ֵעינַ יִ ם ו ְּר ַחב לֵ ָבב א ֹתוֹ ל ֹא אוּכָ ל
 141וְ ָה ָא ֶרץ ל ֹא ִת ּ ָמכֵ ר לִ ְצ ִמ ֻתת ִּכי לִ י ָה ָא ֶרץ ִּכי גֵ ִרים וְ תוֹ ׁ ָש ִבים ַא ֶּתם ִע ָּמ ִדי
ֹאשוֹ יִ ְהיֶ ה ָפרו ַּע וְ ַעל ָשׂ ָפם יַ ְע ֶטה וְ ָט ֵמא ָט ֵמא יִ ְק ָרא
 142וְ ַה ָצּ רו ַּע ֲא ׁ ֶשר בּ וֹ ַה ֶּנגַ ע ְ ּבגָ ָדיו יִ ְהי ּו ְפ ֻר ִמים וְ ר ׁ
 143זֹאת ִּת ְהיֶ ה ּתוֹ ַרת ַה ּ ְמצ ָֹרע ְ ּביוֹ ם ָט ֳה ָרתוֹ וְ הו ָּבא ֶאל ַהכּ ֵֹהן
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ָּכל ַה ְמ ַס ּ ֵפר ָל ׁשוֹ ן ָה ַרע ,אוֹ ֵמר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ַל ֵ ּג ִיה ָּנםֲ :א ִני ָ -ע ָליו ִמ ְל ַמ ְע ָלה,
ְו ַא ָּתה ָ -ע ָליו ִמ ְּל ַמ ּ ָטה ְנד ּו ֶנ ּנ ּו,
"ח ֵ ּצי ִג ּבוֹ ר ׁ ְשנו ִּנים ִעם ַ ּג ֲח ֵלי ְר ָת ִמים" )תהלים קכ ,ד(,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרִ :
ֵאין ֵחץ ֶא ָּלא ָל ׁשוֹ ן,
"חץ ׁ ָשחוּט ְל ׁשוֹ ָנם ִמ ְר ָמה ִד ֵ ּבר") 144ירמיהו ט ,ז(,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרֵ :
ְו ֵאין " ִג ּבוֹ ר" ֶא ָּלא ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :ה' ַּכ ִ ּג ּבוֹ ר ֵי ֵצא") 145ישעיהו מב ,יג(,
" ַ ּג ֲח ֵלי ְר ָת ִמים" ַ -ה ְיינ ּו ֵ ּג ִיה ָּנם.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ָח ָמא ְ ּב ַר ִ ּבי ֲח ִנ ָינא:
ַמה ַּת ָּק ָנתוֹ ׁ ֶשל ְמ ַס ְּפ ֵרי ָל ׁשוֹ ן ָה ַרע?
ִאם ַּת ְל ִמיד ָח ָכם הוּא ַ -י ֲעסוֹ ק ַ ּב ּתוֹ ָרה,
"מ ְר ּ ֵפא ָל ׁשוֹ ן ֵעץ ַח ִ ּיים") 146משלי טו ,ד(,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרַ :
ּ
ְו ֵאין " ָל ׁשוֹ ן" ֶא ָלא ָל ׁשוֹ ן ָה ַרע,
"חץ ׁ ָשחוּט ְל ׁשוֹ ָנם" )ירמיהו ט ,ז(,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרֵ :
ּ
ְו ֵאין " ֵעץ" ֶא ָלא ּתוֹ ָרה,
"עץ ַח ִ ּיים ִהיא ַל ּ ַמ ֲח ִז ִיקים ָ ּב ּה") 147משלי ג ,יח(.
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרֵ :
ְו ִאם ַעם ָה ָא ֶרץ הוּא ַי ׁ ְש ּ ִפיל ַּד ְע ּתוֹ ,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר"ְ :ו ֶס ֶלף ָ ּב ּה ׁ ֶש ֶבר ְ ּברו ַּח" )משלי טו ,ד(.
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רש"י
דו ו גרסי':
וסלף בה .מי שסולף בה וחפץ
לסלקה שלא תהא בו עוד ישבור
רוחו:
כרתו .לשון כרת:
הי מי ייהו מפקא .הא בכולהו
כתיב גדולות הלכך כולהו אתו:
ליש א תליתאי .זה לשון הרכיל
שהיא שלישית בין אדם לחבירו
לגלות לו סוד:
לאומרו .לרכיל עצמו שמתוך
מריבה ש ופלת בין הש ים
הורגין זה את זה והורגין גואלי
הדם את הרכיל שההרג בא על
ידו:

ַר ִ ּבי ַא ָחא ְ ּב ַר ִ ּבי ֲח ִנ ָינא אוֹ ֵמר:
ִס ּ ֵיפר ֵ -אין לוֹ ַּת ָ ּק ָנה,
ׁ ֶש ְּכ ָבר ְּכ ָרתוֹ ָּד ִוד ְ ּברו ַּח ַה ּקֹ ֶד ׁש,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר"ַ :י ְכ ֵרת ה' ָּכל ִשׂ ְפ ֵתי ֲח ָלקוֹ ת ָל ׁשוֹ ן ְמ ַד ֶ ּב ֶרת ְ ּגדֹלוֹ ת" )תהלים יב ,ד(.
ֶא ָּלא ַמה ַּת ָ ּק ָנתוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ָיבֹא ִל ֵידי ָל ׁשוֹ ן ָה ַרע?
ִאם ַּת ְל ִמיד ָח ָכם הוּא ַ -י ֲעסוֹ ק ַ ּב ּתוֹ ָרה,
ְו ִאם ַעם ָה ָא ֶרץ הוּא ַ -י ׁ ְש ּ ִפיל ַּד ְע ּתוֹ ,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר"ְ :ו ֶס ֶלף ָ ּב ּה ׁ ֶש ֶבר ְ ּברו ַּח" )משלי טו ,ד(.
ָּת ָנא ְּד ֵבי ַר ִ ּבי ִי ׁ ְש ָמ ֵעאל:
לש ֲע ֵבירוֹ תֲ ,עבוֹ ָדה ָז ָרה ְו ִגילּ וּי ֲע ָריוֹ ת ו ׁ ְּש ִפיכוּת ָּד ִמים.
" ָ ּכל ַה ְמ ַס ּ ֵפר ָל ׁשוֹ ן ָה ַרע ַמ ְג ִּדיל ֲעוֹ נוֹ ת ְ ּכ ֶנ ֶגד ׁ ָש ׁ
"ל ׁשוֹ ן ְמ ַד ֶ ּב ֶרת ְ ּגדֹלוֹ ת" )תהלים יב ,ד(.
ְ ּכ ִתיב ָה ָכאָ :
"א ָּנא ָח ָטא ָה ָעם ַה ֶּזה ֲח ָט ָאה ְ ּגדֹ ָלה") 148שמות לב ,לא(,
ו ְּכ ִתיב ַ ּב ֲעבוֹ ָדה ָז ָרהָ :
ְ ּב ִגילּ וּי ֲע ָריוֹ ת ְ ּכ ִתיב"ְ :ו ֵא ְיך ֶא ֱע ֶשׂ ה ָה ָר ָעה ַה ְ ּגדֹ ָלה ַה ּזאת") 149בראשית לט ,ט(.
ִ ּב ׁ ְש ִפיכוּת ָּד ִמים ְ ּכ ִתיבּ ָ :
שֹא") 150בראשית ד ,יג(.
"גדוֹ ל ֲעוֹ ִני ִמ ְּנ ׂ
ְּ
"גדוֹ לוֹ ת" ֵ -א ָימא ַּת ְר ֵּתי!
ֵהי ִמי ַּנ ְייה ּו ַמ ּ ְפ ָקא?
ְ ּב ַמ ְע ְר ָבא ָא ְמ ִרי:
ָל ׁשוֹ ן ְּת ִל ָית ֵאי,
ָק ֵטיל ְּת ִל ָית ֵאי,
הוֹ ֵרגַ :ל ְמ ַס ְּפרוֹ ,
ְו ַל ְמ ַק ְ ּבלוֹ ,
ְו ָלאוֹ ְמרוֹ .
שים ָא ְרבּ וֹ
ֵ 144חץ ׁ ָשחוּט לְ ׁשוֹ נָ ם ִמ ְר ָמה ִד ֵ ּבר ְ ּב ִפיו ׁ ָשלוֹ ם ֶאת ֵר ֵעה ּו יְ ַד ֵ ּבר וּבְ ִק ְרבּ וֹ יָ ִ ׂ
 145יְ הוָ ה ַּכ ִ ּגבּ וֹ ר יֵ ֵצא ְּכ ִא ׁיש ִמלְ ָחמוֹ ת יָ ִעיר ִקנְ ָאה יָ ִר ַיע ַאף יַ צְ ִר ַיח ַעל אֹיְ ָביו יִ ְת ַ ּג ָ ּבר
ַ 146מ ְר ּ ֵפא לָ ׁשוֹ ן ֵעץ ַח ִ ּיים וְ ֶסלֶ ף ָ ּב ּה ׁ ֶשבֶ ר ְ ּברו ַּח
ֵ 147עץ ַח ִ ּיים ִהיא לַ ּ ַמ ֲחזִ ִיקים ָ ּב ּה וְ ת ְֹמכֶ ָיה ְמ ֻא ּׁ ָשר
ש ּו לָ ֶהם ֱאל ֵֹהי זָ ָהב
ֹאמר ָא ָּנא ָח ָטא ָה ָעם ַה ֶּזה ֲח ָט ָאה גְ דֹלָ ה וַ ַ ּי ֲע ׂ
 148וַ ָ ּי ׁ ָשב מ ׁ ֶֹשה ֶאל יְ ָ ֹ
הוה וַ ּי ַ
ְ
ְ
ְ
אתי לֵ אל ִֹהים
שך ִמ ּ ֶמ ִּני ְמאו ָּמה ִּכי ִאם אוֹ ָתך ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ַא ְּת ִא ׁ ְש ּתוֹ וְ ֵאיך ֶא ֱע ֶ ׂ
ֵ 149אינֶ ּנ ּו גָ דוֹ ל ַ ּב ַ ּביִ ת ַה ֶּזה ִמ ּ ֶמ ִּני וְ ל ֹא ָח ַ ׂ
שה ָה ָר ָעה ַה ְ ּגדֹלָ ה ַה ּזֹאת וְ ָח ָט ִ
שוֹ א
ֹאמר ַקיִ ן ֶאל יְ הֹוָ ה ָ ּגדוֹ ל ֲעוֹ נִ י ִמ ְּנ ׂ
 150וַ ּי ֶ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י

ָא ַמר ַר ִ ּבי ָח ָמא ְ ּב ַר ִ ּבי ֲח ִנ ָינא:
דבעי מיית בליש יה.
"מ ֶות ְו ַח ִ ּיים ְ ּב ַיד ָ
ַמאי ִּד ְכ ִתיבָ :
בדברי שטות ו בלה:
ן?
ְו ִכי ֵי ׁש ַיד ַל ָּל ׁשוֹ
דבעי חיי בליש יה.
לוֹ ַמר ְל ָךַ :מה ָ ּיד ְמ ִמי ָתה ַאף ָל ׁשוֹ ן ְמ ִמ ָיתה.
בתורה:
ִאיַ :מה ַ ּיד ֵאי ָנה ְמ ִמ ָיתה ֶא ָּלא ְ ּב ָסמו ְּך ָל ּהַ ,אף ָל ׁשוֹ ן ֵאי ָנה ְמ ִמ ָיתה ֶא ָּלא ְ ּב ָסמו ְּך ָל ּה?
"חץ ׁ ָשחוּט ְל ׁשוֹ ָנם") 152ירמיהו ט ,ז(.
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרֵ :
ּ
ּ
ּ
ּ
ישים ַא ָּמהַ ,אף ָל ׁשוֹ ן ַעד ַא ְר ָב ִעים ַו ֲח ִמ ׁ ִשים ַא ָּמה?
ִאיַ :מה ֵחץ ַעד ַא ְר ָב ִעים ַו ֲח ִמ ׁ ִ
"ש ּת ּו ַב ׁ ָש ַמ ִים ּ ִפ ֶיהם ו ְּל ׁשוֹ ָנם ִּת ֲה ַל ְך ָ ּב ָא ֶרץ" )תהלים עג ,ט(.
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרַ ׁ :
ּ
"חץ ׁ ָשחוּט ְל ׁשוֹ ָנם" )ירמיהו ט ,ז( ָל ָּמה ִלי?
"ש ּת ּו ַב ׁ ָש ַמ ִים ִפ ֶיהם" )תהלים עג ,ט(ֵ ,
ְו ִכי ֵמ ַא ַחר ִּד ְכ ִתיבַ ׁ :
ל ׁשוֹ ן") 151משלי יח ,כא(?

ָהא ָק ַמ ׁ ְש ַמע ָלןְּ :ד ָק ֵטיל ְּכ ֵחץ.
"מ ֶות ְו ַח ִ ּיים ְ ּב ַיד ָל ׁשוֹ ן" )משלי יח ,כא( ָל ָּמה ִלי?
"חץ ׁ ָשחוּט ְל ׁשוֹ ָנם"ָ ,
ְו ִכי ֵמ ַא ַחר ִּד ְכ ִתיבֵ :
ְל ִכ ְד ָר ָבא,
ְּד ָא ַמר ָר ָבא:
יש ֵנ ּיה.
יש ֵנ ּיהְּ ,ד ָב ֵעי ִמ ָיתה ְ ּב ִל ׁ ּ ָ
ְּד ָב ֵעי ַח ִ ּיים ְ ּב ִל ׁ ּ ָ

ָ 151מוֶ ת וְ ַח ִ ּיים ְ ּביַ ד לָ ׁשוֹ ן וְ א ֲֹה ֶב ָיה יֹאכַ ל ּ ִפ ְריָ ּה
שים ָא ְרבּ וֹ
ֵ 152חץ ׁ ָשחוּט לְ ׁשוֹ נָ ם ִמ ְר ָמה ִד ֵ ּבר ְ ּב ִפיו ׁ ָשלוֹ ם ֶאת ֵר ֵעה ּו יְ ַד ֵ ּבר וּבְ ִק ְרבּ וֹ יָ ִ ׂ

יעסוק
יעסוק
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 .11טו ,ב – טז ,א
ישא?
יש ָנא ִ ּב ׁ ָ
ֵה ִיכי ָּד ֵמי ִל ׁ ּ ָ
ַר ָ ּבה ָא ַמר:
"א ָּיכא נו ָּרא ֵ ּבי ְפ ָל ְנ ָיא".
ְּכגוֹ ן ְּד ָא ַמרִ :
ָא ַמר ֵל ּיה ַא ַ ּב ֵיי:
ַמאי ָקא ָע ֵביד? ִ ּגלּ ּו ֵיי ִמ ְּיל ָתא ְ ּב ָע ְל ָמא הוּא!
ישא,
יש ָנא ִ ּב ׁ ָ
ֶא ָּלא ְּד ַמ ֵּפיק ְ ּב ִל ׁ ּ ָ
ְּד ָא ַמרֵ :ה ָיכא ִמ ׁ ְש ַּת ַּכח נו ָּרא ֶא ָּלא ֵ ּבי ְפ ָל ְנ ָיא.
ֲא ַמר ַר ָ ּבה:
ישא.
יש ָנא ִ ּב ׁ ָ
ָּכל ִמ ְּיל ָתא ְּד ִמ ְית ַא ְמ ָרא ְ ּב ַא ּ ֵפי ָמ ָר ּה ֵ -לית ָ ּב ּה ִמ ׁ ּשוּם ִל ׁ ּ ָ
ָא ַמר ֵל ּיה:
ישא!
יש ָנא ִ ּב ׁ ָ
ָּכל ׁ ֶש ֵּכן חו ְּצ ָּפא ְו ִל ׁ ּ ָ
ָא ַמר ֵל ּיה:
ֲא ָנא ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְס ִב ָירא ִלי,
ְּד ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסיִ :מ ָ ּי ַמי לֹא ָא ַמ ְר ִּתי ָּד ָבר ְו ָח ַז ְר ִּתי ַל ֲאחוֹ ַרי.
טז,א ָא ַמר ^ ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב ה ּו ָנא:
ישא.
יש ָנא ִ ּב ׁ ָ
ָּכל ִמ ְּיל ָתא ְּד ִמ ְית ַא ְמ ָרא ְ ּב ַא ּ ֵפי ְּת ָל ָתא ֵ -לית ָ ּב ּה ִמ ׁ ּשוּם ִל ׁ ּ ָ
ַמאי ַט ְע ָמא?
ַח ְב ָר ְך ַח ְב ָרא ִאית ֵל ּיה,
ְו ַח ְב ָרא ְּד ַח ְב ָר ְך ַח ְב ָרא ִאית ֵל ּיה.
ִּכי ֲא ָתא ַרב ִּד ִימי ָא ַמר:
"מ ָב ֵר ְך ֵר ֵעה ּו ְ ּבקוֹ ל ָ ּגדוֹ ל ַ ּב ּבוֹ ֶקר ַה ׁ ְש ֵּכםְ ,ק ָל ָלה ֵּת ָח ׁ ֶשב לוֹ " )משלי כז ,יד(?
ַמאי ִּד ְכ ִתיבְ :
ְּכגוֹ ן ְּד ִמ ְיק ַלע ְלאו ׁ ְּש ּ ִפ ָיזא ְו ָט ְרח ּו ַק ֵּמ ּיה ׁ ַש ִּפיר,
ְל ָמ ָחר ָנ ֵפיק ָי ֵתיב ְ ּב ׁשו ָּקא ְו ָא ַמרַ :ר ֲח ָמ ָנא ִנ ָיב ְר ֵכ ּיה ִל ְפ ָל ְנ ָיא ְּד ָה ִכי ְט ַרח ַק ַּמאי!
ְו ׁ ָש ְמ ִעין ֱאי ָנ ׁ ֵשי ְו ָא ְז ִלין ְו ָא ְנ ִסין ֵל ּיה.
ָּת ֵני ַרב ִּד ִימי ֲאח ּו ַּה ְּד ַרב ָס ְפ ָרא:
ְלעוֹ ָלם ַאל ְי ַס ּ ֵפר ָא ָדם ְ ּבטוֹ ָבתוֹ ׁ ֶשל ֲח ֵבירוֹ ,
ׁ ֶש ִּמ ּתוֹ ְך טוֹ ָבתוֹ ָ ּבא ִל ֵידי ָר ָעתוֹ .
ִא ָּיכא ְּד ָא ְמ ִרי:
ַרב ִּד ִימי ֲאח ּו ַּה ְּד ַרב ָס ְפ ָרא ֲח ַל ׁש,
ַעל ַרב ָס ְפ ָרא ְל ׁ ַש ּיו ֵּלי ֵ ּב ּיה,
ָא ַמר ְלה ּוֵּ :ת ֵיתי ִלי ְּד ַק ְ ּי ִימי ָּכל ְּד ָא ַמר ַר ָ ּב ַנן.
ָא ַמר ֵל ּיה:
ָהא ִמי ְמ ַק ְ ּיי ַמתְ :לעוֹ ָלם ַאל ְי ַס ּ ֵפר ָא ָדם ְ ּבטוֹ ָבתוֹ ׁ ֶשל ֲח ֵבירוֹ ֶ ׁ ,ש ִּמ ּתוֹ ְך טוֹ ָבתוֹ ָ ּבא ִל ֵידי ְ ּגנוּתוֹ ?
ָא ַמר ְלה ּו:
ָלא ׁ ְש ִמ ָיעא ִלי,
ְו ִאי ֲה ָוה ׁ ְש ִמ ָיעא ִלי ַק ֵ ּי ְימ ָת ּה.

רש"י
ורא בי פל יא .דמשמע עשיר
הוא וכל שעה מצוי אש בביתו
לבשל תבשילין:
גלויי מילתא בעלמא הוא .הואיל
ואי ו אומרה בלשון הרע אלא
מגלה לאותן שמבקשין אור לכו
לבית פלו י:
מרה.
באפי
דמיתאמרא
שהמרגל אומרה בפ י האומר
עליו:
וחזרתי לאחורי .לראות מי
יעמוד אחורי שאף בפ י הבעלים
א י אומרה אלמא לאו ליש א
בישא חשיבא ל''א שאם באו
הבעלים ואמרו למה אמרת כן
לא חזרתי בי לאמר לא אמרתי
אלא בפ יהם הודיתי:
דמיתאמרא באפי תלתא.
שהבעלים אמרוה בפ י ג' המגלה
אותה אי ו לשון הרע שזה גילה
תחלה דעתו שאם מגלה אותו
אי ו חושש דמידע ידע דסופה
להגלות דחברך חברא אית ליה
וזה מגלה לחבירו וזה לחבירו עד
שיודע:
מברך רעהו בקול גדול וגו' קללה
תחשב לו .אותה ברכה קללה
היא לו לחבירו:
ושמעין אי שי .אלמי שהוא
עשיר ואזלי וא סי ליה לממו יה
ל''א א סי ליה שמתאכס ין
אצלו אורחין עד שמכלין ממו ו:
בא לידי רעתו .שכשהוא מספר
בטובתו יותר מדאי הוא עצמו
אומר חוץ ממדה רעה זו שבו או
אחרים שומעין שזה משבחו
ואומרים הלא מדת כך וכך בידו:
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 .12טז ,א-ב
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמ ּו ֵאל ַ ּבר ַנ ְח ָמ ִני ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן:
ַעל ׁ ִש ְב ָעה ְּד ָב ִרים ְנ ָג ִעים ָ ּב ִאיןַ :על ָל ׁשוֹ ן ָה ַרע,
ְו ַעל ׁ ְש ִפיכוּת ָּד ִמים,
ְו ַעל ׁ ְשבו ַּעת ׁ ָש ְוא,
ְו ַעל ִ ּגילּ וּי ֲע ָריוֹ ת,
ְו ַעל ַ ּג ּסוּת ָהרו ַּח,
ְו ַעל ַה ֵ ּג ֶזל,
ְו ַעל ָצרוּת ָה ַע ִין.
" ַעל ָל ׁשוֹ ן ָה ַרע" –
"מ ָל ׁ ְש ִני ַב ֵּס ֶתר ֵר ֵעה ּו אוֹ תוֹ ַ ְ ִ
ִּד ְכ ִתיבְ :

אצמית") 153תהלים קא ,ה(.

רש"י
צרות העין .שצרה עי ו באחרים
ואי ו מה ה שכי יו מכליו ע''י
שאלה:
אותו אצמית .ואוקימ א לעיל
דהיי ו געים:
אל יכרת מבית יואב .מפ י שהרג
את אב ר:
הואל .השבע ששלחך אלישע
וקח ככרים:
ובחזקתו גבה לבו וגו' .בעוזיהו
משתעי:
שייחד ביתו .כלי תשמישו שלא
השאילם לאחרים:
למה סמכה כו' .בפרשת ואתה
תצוה סמכה ע ין המילואים
לבגדי כהו ה:

" ַעל ׁ ְש ִפיכוּת ָּד ִמים" –
ִּד ְכ ִתיב"ְ :ו ַאל ִי ָּכ ֵרת ִמ ֵ ּבית יוֹ ָאב ָזב ו ְּמצֹ ָרע" 154וגו' )שמואל ב' ג ,כט(.
" ְו ַעל ׁ ְשבו ַּעת ׁ ָש ְוא" –
ֹאמר ַנ ֲע ָמן הוֹ ֵאל ַקח ִ ָ ָ ִ
ִּד ְכ ִתיב"ַ :ו ּי ֶ
ּו ְכ ִתיב"ְ :ו ָצ ַר ַעת ַנ ֲע ָמן ִּת ְד ַ ּבק ְ ּב ָך") 156מלכים ב' ה ,כז(.

ּכ ּכרים") 155מלכים ב' ה ,כג(,

" ְו ַעל ִ ּגילּ וּי ֲע ָריוֹ ת" –
ִּד ְכ ִתיב"ַ :ו ְי ַנ ַ ּגע ה' ֶאת ּ ַפ ְרעה ְ ָ ִ

נגעים") 157בראשית יב ,יז(.

" ְו ַעל ַ ּג ּסוּת ָהרו ַּח" –
ִּד ְכ ִתיב" :ו ְּב ֶח ְז ָקתוֹ ָ ּג ַבה ִל ּבוֹ ַעד ְל ַה ׁ ְש ִחית ַו ִ ּי ְמעוֹ ל ַ ּבה' ֱאל ָֹהיו...
ְו ַה ָ ּצ ַר ַעת ָז ְר ָחה ְב ִמ ְצחוֹ") 158דברי הימים ב' כו ,טז; יט(.
" ְו ַעל ַה ֵ ּג ֶזל" –
ּ
ּ
ִּד ְכ ִתיב"ְ :ו ִצ ָּוה ַהכֹ ֵהן ו ִּפנ ּו ֶאת ַ ַ ִ

ה ּבית") 159ויקרא יד ,לו(,

ָּת ָנא:
"הוּא  -כּ וֹ ֵנס ָממוֹ ן ׁ ֶש ֵאינוֹ ׁ ֶשלּ וֹ ,
יפ ֵּזר ָממוֹ נ ֹו".
ָיבֹא ַהכּ ֵֹהן ִ -ו ַ
" ְו ַעל ָצרוּת ָה ַע ִין" –
ִּד ְכ ִתיב" :ו ָּבא ֲא ׁ ֶשר לוֹ ַה ַ ּב ִית") 160ויקרא יד ,לה(.
ְו ָת ָנא ְּד ֵבי ַר ִ ּבי ִי ׁ ְש ָמ ֵעאל:
" ִמי ׁ ֶש ְּמיו ָּחד ֵ ּביתוֹ לוֹ ".
ששׂוֹ ן:
ִאי ִני?! ְו ָהא ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲע ָנ ִני ַ ּבר ָ ׂ
ָל ָּמה ִנ ְס ְמ ָכה ָּפ ָר ׁ ַשת ִ ּב ְג ֵדי ְכה ּו ָּנה )שמות כח( ְל ָפ ָר ׁ ַשת ָק ְר ָ ּבנוֹ ת )שמות כט(?
לוֹ ַמר ְל ָךַ :מה ָּק ְר ָ ּבנוֹ ת – ְמ ַכ ְּפ ִרין,
ַאף ִ ּב ְג ֵדי ְכה ּו ָּנה ְ -מ ַכ ּ ְפ ִרין.
ְ 153מלָ ׁ ְשנִ י ַב ֵּס ֶתר ֵר ֵעה ּו אוֹ תוֹ ַא ְצ ִמית ְ ּגבַ ּה ֵעינַ יִ ם ו ְּר ַחב לֵ ָבב א ֹתוֹ ל ֹא אוּכָ ל
ְ
ֹאש יוֹ ָאב וְ ֶאל ָּכל ֵ ּבית ָאבִ יו וְ ַאל יִ ָּכ ֵרת ִמ ֵ ּבית יוֹ ָאב זָ ב ו ְּמצ ָֹרע ו ַּמ ֲחזִ יק ַ ּב ּ ֶפלֶ ך וְ נ ֵֹפל ַ ּב ֶח ֶרב וַ ֲח ַסר לָ ֶחם
 154יָ ֻחל ּו ַעל ר ׁ
שא ּו לְ ָפנָיו
ֹאמר נַ ֲע ָמן הוֹ ֵאל ַקח ִּכ ָּכ ָריִ ם וַ ִ ּי ְפ ָרץ בּ וֹ וַ ָ ּיצַ ר ִּכ ְּכ ַריִ ם ֶּכ ֶסף ִ ּב ׁ ְשנֵ י ֲח ִר ִטים ו ׁ ְּש ֵּתי ֲחלִ פוֹ ת ְ ּבגָ ִדים וַ ִ ּי ֵּתן ֶאל ׁ ְשנֵ י נְ ָע ָריו ַו ִ ּי ְ ׂ
 155וַ ּי ֶ
ָ
ָ
 156וְ צָ ַר ַעת ַנ ֲע ָמן ִּת ְד ַ ּבק ְ ּבך ו ְּבזַ ְר ֲעך לְ עוֹ לָ ם וַ ֵ ּי ֵצא ִמ ְּל ָפנָ יו ְמצ ָֹרע ַּכ ּׁ ָשלֶ
ש ַרי ֵא ׁ ֶשת ַא ְב ָרם
 157וַ יְ נַ ַ ּגע יְ הֹוָ ה ֶאת ּ ַפ ְרעֹה נְ גָ ִעים ְ ּגדֹלִ ים וְ ֶאת ֵ ּביתוֹ ַעל דְּ בַ ר ָ ׂ
 158טז וּכְ ֶחזְ ָקתוֹ ָ ּג ַב ּה לִ בּ וֹ ַעד לְ ַה ׁ ְש ִחית וַ ִ ּי ְמ ַעל ַ ּביהוָ ה ֱאל ָֹהיו וַ ָ ּיבֹא ֶאל ֵהיכַ ל יְ הוָ ה לְ ַה ְק ִטיר ַעל ִמזְ ַ ּבח ַה ְּקט ֶֹרת
יט וַ ִ ּיזְ ַעף ֻע ִּז ָ ּיה ּו וּבְ יָ דוֹ ִמ ְק ֶט ֶרת לְ ַה ְק ִטיר ו ְּבזַ ְע ּפוֹ ִעם ַהכּ ֲֹהנִ ים וְ ַה ָ ּצ ַר ַעת זָ ְר ָחה ְב ִמ ְצחוֹ לִ ְפנֵ י ַהכּ ֹ ֲהנִ ים ְ ּבבֵ ית יְ הוָ ה ֵמ ַעל לְ ִמזְ ַ ּבח ַה ְּקט ֶֹרת
 159וְ ִצ ָּוה ַהכּ ֵֹהן ו ִּפנּ ּו ֶאת ַה ַ ּביִ ת ְ ּב ֶט ֶרם יָ בֹא ַהכּ ֵֹהן לִ ְראוֹ ת ֶאת ַה ֶּנגַ ע וְ ל ֹא יִ ְט ָמא ָּכל ֲא ׁ ֶשר ַ ּב ָ ּביִ ת וְ ַא ַחר ֵּכן יָ בֹא ַהכּ ֵֹהן לִ ְראוֹ ת ֶאת ַה ָ ּביִ ת
 160ו ָּבא ֲא ׁ ֶשר לוֹ ַה ַ ּביִ ת וְ ִה ִ ּגיד לַ כּ ֵֹהן לֵ אמֹר ְּכנֶ גַ ע ִנ ְר ָאה לִ י ַ ּב ָ ּביִ ת
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רש"י

ְּכתוֹ ֶנת ְ -מ ַכ ּ ֶפ ֶרת ַעל ׁ ְש ִפיכוּת ָּד ִמים,
ִּד ְכ ִתיב"ַ :ו ִ ּי ְט ְ ּבל ּו ֶאת ַה ֻּכת ֶֹנת ַ ָּ

ּבדם") 161בראשית לז ,לא(.

ִמ ְכ ָנ ַס ִים ְ -מ ַכ ּ ְפ ִרים ַעל ִ ּגילּ וּי ֲע ָריוֹ ת,
שר ֶע ְר ָוה") 162שמות כח ,מב(.
ִּד ְכ ִתיב"ַ :ו ֲע ֵשׂ ה ָל ֶהם ִמ ְכ ְנ ֵסי ָבד ְל ַכ ּסוֹ ת ְ ּב ַ ׂ
ִמ ְצ ֶנ ֶפת ְ -מ ַכ ֶּפ ֶרת ַעל ַ ּג ֵּסי ָהרו ַּח,
ִּכ ְּד ַר ִ ּבי ֲח ִני ָנא,
ְּד ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲח ִנ ָינא:
שה ּגוֹ ַב ּה.
ָיבֹא ָּד ָבר ׁ ֶש ְ ּבגוֹ ַב ּהִ ,ו ַיכ ּ ֵפר ַעל ַמ ֲע ֶ ׂ
ַא ְב ֵנט ְ -מ ַכ ּ ֶפ ֶרת ַעל ִה ְרהוּר ַה ֵּלבַ ,א ֵה ָיכא ְּד ִא ֵית ּיה.163
חוֹ ׁ ֶשן ְ -מ ַכ ּ ֵפר ַעל ַה ִּדי ִנין,
ִּד ְכ ִתיב"ְ -ו ָע ִשׂ ָית חֹ ׁ ֶשן ִ ְ ָ

מ ׁש ּפט") 164שמות כח

טו(.

ֵאפוֹ ד ְ -מ ַכ ֵּפר ַעל ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה,
"אין ֵאפוֹ ד ו ְּת ָר ִפים") 165הושע ג ,ד(.
ִּד ְכ ִתיבֵ :
ְמ ִעיל ְ -מ ַכ ּ ֵפר ַעל ָל ׁשוֹ ן ָה ַרע,
שה ַה ּקוֹ ל.
ָא ַמר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּאָ :יבֹא ָּד ָבר ׁ ֶש ְ ּבקוֹ לִ ,ו ַיכ ֵּפר ַעל ַמ ֲע ֶ ׂ

ויטבלו את הכת ת בדם .רמז
היה להם שטבילת כפרת דמים
עולה ע''י כת ת:
אין אפוד ותרפים .בזמן שאין
אפוד הוי עון תרפים:
שבקול .פעמו י המעיל שמעין
על מעשה קול לשון הרע ואת
אמרת געים אתו עליה:
אה ו מעשיו .ש תקוטטו על ידו
ואי קשיא אמאי לא מותיב ליה
משפיכות דמים וגילוי עריות
דקאמר לעיל געים באין עליהם
והכא ת יא דבגדי כהו ה מכפרין
תריץ דהא דת י בגדי כהו ה
מכפרין לאו עליה דידיה אלא על
האחרים שעל ידו ע שין
דבשפיכות דמים כתיב )במדבר
לה( כי הדם הוא יח יף וגו'
ובגילוי עריות כתיב )ויקרא יח(
ותטמא הארץ ואפקוד עו ה
עליה אבל לשון הרע לא אשכחן
דמיע שי ביה אחרי י:
שבחשאי .קטורת עשית בהיכל
בחשאי כדת יא בפרק הוציאו לו
במסכת יומא )דף מד (.פורשין
מבין האולם ולמזבח בשעת
הקטרה לשון הרע בחשאי הוא:

שה ַע ֵ ּזי ָפ ִנים.
ִציץ ְ -מ ַכ ּ ֵפר ַעל ַמ ֲע ֵ ׂ
ְּכ ִתיב ָה ָכא"ְ :ו ָה ָיה ַעל ֵמ ַצח ַא ֲהרֹן") 166שמות כח ,לח(,
ו ְּכ ִתיב ָה ָתם" :ו ֵּמ ַצח ִא ּׁ ָשה זוֹ ָנה ָה ָיה ָל ְך") 167ירמיה ג ,ג(!
ָלא ַק ׁ ְש ָיא:
שיו,
ָהא ַּ -ד ֲא ַהנ ּו ַמ ֲע ָ ׂ
שיו.
ָהא ְּ -ד ָלא ַא ֲהנ ּו ַמ ֲע ָ ׂ
שיו" ָ -את ּו ְנ ָג ִעים ֲע ֵל ּיה.
ִאי " ַא ֲהנ ּו ַמ ֲע ָ ׂ
שיו ְ -מ ִעיל ְמ ַכ ּ ֵפר.
ִאי ָלא ַא ֲהנ ּו ַמ ֲע ָ ׂ
ְו ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי ִסימוֹ ן ָא ַמר ַר ִ ּבי ְיהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ֵל ִוי:
ׁ ְש ֵני ְד ָב ִרים לֹא ָמ ִצינ ּו ָל ֶהם ַ ּב ָּק ְר ָ ּבנוֹ ת ַּכ ּ ָפ ָרה,
ְ ּב ָד ָבר ַא ֵחר ָמ ִצינ ּו ָל ֶהם ַּכ ּ ָפ ָרה,
ׁ ְש ִפיכוּת ָּד ִמים ְו ָל ׁשוֹ ן ָה ַרע,
168
ׁ ְש ִפיכוּת ָּד ִמים ּ ְ -ב ֶע ְג ָלה ֲערו ָּפה )דברים כא ,ח(,
ְו ָל ׁשוֹ ן ָה ַרע ּ ַ -ב ְּקטֹ ֶרת,
ְּד ַת ְנ ָיא ַר ִ ּבי ֲח ִנ ָינא:
" ָל ַמ ְדנ ּו ַל ְ ּקט ֶֹרת ׁ ֶש ְּמ ַכ ּ ֶפ ֶרת,
ִּד ְכ ִתיב"ַ :ו ִ ּי ֵּתן ֶאת ַה ְּקטֹ ֶרת ַו ְי ַכ ּ ֵפר ַעל ָה ָעם") 169במדבר יז ,יב(".
ְו ָת ָנא ְּד ֵבי ַר ִ ּבי ִי ׁ ְש ָמ ֵעאל:
" ַעל ָמה ְקט ֶֹרת ְמ ַכ ּ ֶפ ֶרת?
ַעל ָל ׁשוֹ ן ָה ַרע.
ְ
ּ
שה ֲח ׁ ַשאי".
ָא ַמר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּאָ :יבֹא ָּד ָבר ׁ ֶש ַ ּב ֲח ׁ ַשאיִ ,ו ַיכ ֵפר ַעל ַמ ֲע ֶ ׂ
 161וַ ִ ּי ְקח ּו ֶאת ְּכתֹנֶ ת יוֹ ֵסף וַ ִ ּי ׁ ְש ֲחט ּו ְשׂ ִעיר ִע ִּזים וַ ִ ּי ְט ְ ּבל ּו ֶאת ַה ֻּכ ּתֹנֶ ת ַ ּבדָּ ם
שר ֶע ְרוָ ה ִמ ּ ָמ ְתנַ יִ ם וְ ַעד יְ ֵרכַ יִ ם יִ ְהי ּו
שה לָ ֶהם ִמכְ נְ ֵסי ָבד לְ כַ ּסוֹ ת ְ ּב ַ ׂ
 162וַ ֲע ֵ ׂ
 163בכתבי יד עתיקים לא מצא .גירסת ויל א) :דִּ כְ ִתיב" :וְ ָהיָ ה ַעל לֵ ב ַא ֲהרֹן" )שמות כח ,ל((
ש ּנ ּו זָ ָהב ְּתכֵ לֶ ת וְ ַא ְר ָ ּג ָמן וְ תוֹ לַ ַעת ׁ ָשנִ י וְ ׁ ֵש ׁש ָמ ׁ ְשזָ ר ַּת ֲע ֶשׂ ה אֹתוֹ
שה ֵאפֹד ַּת ֲע ֶ ׂ
חשב ְּכ ַמ ֲע ֵ ׂ
ש ָית ח ׁ ֶֹשן ִמ ׁ ְש ּ ָפט ַמ ֲע ֵ ׂ
 164וְ ָע ִ ׂ
שה ׁ ֵ
ְ
שר וְ ֵאין זֶ ַבח וְ ֵאין ַמ ֵ ּצ ָבה וְ ֵאין ֵאפוֹ ד ו ְּת ָר ִפים
ש ָר ֵאל ֵאין ֶמלֶ ך וְ ֵאין ָ ׂ
ִּ 165כי יָ ִמים ַר ִ ּבים יֵ ׁ ְשב ּו ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
הוה
 166וְ ָהיָ ה ַעל ֵמ ַצח ַא ֲהרֹן וְ נָ ָשׂ א ַא ֲהרֹן ֶאת ֲעוֹ ן ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים ֲא ׁ ֶשר יַ ְקדִּ ׁיש ּו ְ ּב ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ כָ ל ַמ ְּתנֹת ָק ְד ׁ ֵש ֶיהם וְ ָהיָ ה ַעל ִמצְ חוֹ ָּת ִמיד לְ ָרצוֹ ן לָ ֶהם לִ ְפנֵ י יְ ָ ֹ
 167וַ ִ ּי ּ ָמנְ ע ּו ְר ִבבִ ים ו ַּמלְ קוֹ ׁש לוֹ א ָהיָ ה ו ֵּמצַ ח ִא ּׁ ָשה זוֹ נָ ה ָהיָ ה לָ ְך ֵמ ַאנְ ְּת ִה ָּכלֵ ם
ש ָר ֵאל ֲא ׁ ֶשר ּ ָפ ִד ָית יְ ה ֹוָ ה וְ ַאל ִּת ֵּתן דָּ ם נָ ִקי ְ ּב ֶק ֶרב ַע ּ ְמ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ נ ִַּכ ּ ֵפר לָ ֶהם ַהדָּ ם
ַּ 168כ ּ ֵפר לְ ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂ
 169וַ ִ ּי ַּקח ַא ֲהרֹן ַּכ ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶ ּבר מ ׁ ֶֹשה וַ ָ ּי ָרץ ֶאל ּתוֹ ך ַה ָ ּק ָהל וְ ִה ֵּנה ֵה ֵחל ַה ֶּנגֶ ף ָ ּב ָעם וַ ִ ּי ֵּתן ֶאת ַה ְּקט ֶֹרת וַ יְ כַ ּ ֵפר ַעל ָה ָעם
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ַק ׁ ְש ָיא ׁ ְש ִפיכוּת ָּד ִמים ַא ׁ ְש ִפיכוּת ָּד ִמים!
ַק ׁ ְש ָיא ָל ׁשוֹ ן ָה ַרע ַא ָל ׁשוֹ ן ָה ַרע!
" ׁ ְש ִפיכוּת ָּד ִמים ַא ׁ ְש ִפיכוּת ָּד ִמים" ָ -לא ַק ׁ ְש ָיא:
ָהא ִּ -ד ִיד ַיע ַמאן ְק ַט ֵל ּיה,
ָהא ְּ -ד ָלא ְי ִד ַיע ַמאן ְק ַט ֵל ּיה.
ִּד ִיד ַיע ַמאן ְק ַט ֵל ּיה ּ ַ -בר ְק ָט ָלא הוּא!
ְ ּב ֵמ ִזיד,
ְו ָלא ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה.
" ָל ׁשוֹ ן ָה ַרע ַא ָל ׁשוֹ ן ָה ַרע" ָ -לא ַק ׁ ְש ָיא:

ָהא ּ ְ -ב ִצי ְנ ָעא,
טז,ב ָהא ּ ְ -ב ַפ ְר ֶה ְס ָיא.

רש"י
קשיא שפיכות דמים וכו'.
דקאמרי ן לעיל בגדי כהו ה
מכפרין על אחרים וקא חזי ן
דעגלה ערופה מכפרת על אחרים
דעל ההורג אי ה מכפרת
דקיימא לן בסוטה )דף מו(:
שאם תערפה העגלה ואח''כ
מצא ההורג מ ין שהוא הרג
תלמוד לומר ולארץ לא יכופר
וגו':
קשיא לשון הרע .דלעיל דקת י
דבגדי כהו ה מכפרין:
לא ידיע מאן קטליה .עגלה
מכפרת:
בר קטלא הוא .וכל כמה דלא
מיקטל לא מיכפרי אחרי י
דכתיב )במדבר לה( ולארץ לא
יכופר וגו':
בצי עא .דמעשה חשאי קטרת
מכפרת:
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 .13טז ,ב
ְ ּב ָעא ִמי ֵ ּנ ּיה ַר ִ ּבי ׁ ְשמ ּו ֵאל ַ ּבר ָנ ָדב ֵמ ַר ִ ּבי ֲח ִנ ָינא,
ְו ָא ְמ ִרי ָל ּהַ :ר ִ ּבי ׁ ְשמ ּו ֵאל ַ ּבר ָנ ָדב ֲח ָת ֵנ ּיה ְּד ַר ִ ּבי ֲח ִני ָנא ֵמ ַר ִ ּבי ֲח ִנ ָינא,
ְו ָא ְמ ִרי ָל ּהֵ :מ ַר ִ ּבי ְיהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ֵל ִוי:
ַמה ִ ּנ ׁ ְש ַּת ָּנה ְמצוֹ ָרעֶ ׁ ,ש ָא ְמ ָרה ּתוֹ ָרהּ ָ :
"ב ָדד ֵי ׁ ֵשב ִמחוּץ ַל ּ ַמ ֲח ֶנה מוֹ ׁ ָשבוֹ ") 170ויקרא יג ,מו(?
הוּא ִה ְב ִּדיל ֵ ּבין ִא ׁיש ְל ִא ׁ ְש ּתוֹ ,
ֵ ּבין ִא ׁיש ְל ֵר ֵעהוּ,
ּ
"ב ָדד ֵי ׁ ֵשב" וגו'.
ְל ִפ ָיכ ְך ָא ְמ ָרה ּתוֹ ָרהָ :

רש"י
בפרהסיא .דאמעשה קול הוא
מעיל מכפר:
הוא הבדיל .שעל לשון הרע באו
געים עליו:
פטיט .לשון קול היוצא בחשאי
ובלע''ז פולי''ר:
יביא קרבן פטיט .שהצפרים
צועקין בכל שעה:

ָא ַמר ַר ִ ּבי ְיה ּו ָדה ֵ ּבן ֵל ִוי:
ַמה ִּנ ׁ ְש ַּת ָּנה ְמצוֹ ָרעֶ ׁ ,ש ָא ְמ ָרה ּתוֹ ָרה ָי ִביא " ׁ ְש ֵּתי ִצ ּ ֳיפ ִרים") 171ויקרא יד ,א-ז( ְל ָט ֲה ָרתוֹ ?
שה ּ ָפ ִטיט,
שה ַמ ֲע ֵ ׂ
ָא ַמר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא :הוּא עוֹ ֶ ׂ
ְל ִפ ָיכ ְך ָא ְמ ָרה ּתוֹ ָרהָ :י ִביא ָק ְר ָ ּבן ּ ָפ ִטיט.

ָּ 170כל יְ ֵמי ֲא ׁ ֶשר ַה ֶּנגַ ע בּ וֹ יִ ְט ָמא ָט ֵמא הוּא ָ ּב ָדד יֵ ׁ ֵשב ִמחוּץ לַ ּ ַמ ֲח ֶנה מוֹ ׁ ָשבוֹ
הוה ֶאל מ ׁ ֶֹשה ֵּלאמֹר .ב זֹאת ִּת ְהיֶ ה ּתוֹ ַרת ַה ּ ְמצ ָֹרע ְ ּביוֹ ם ָט ֳה ָרתוֹ וְ הו ָּבא ֶאל ַהכּ ֵֹהן .ג וְ יָ ָצא ַהכּ ֵֹהן ֶאל ִמחוּץ לַ ּ ַמ ֲח ֶנה וְ ָר ָאה ַהכּ ֵֹהן וְ ִה ֵּנה נִ ְר ּ ָפא נֶ גַ ע
 171א וַ יְ ַד ֵ ּבר יְ ָ ֹ
ַה ָ ּצ ַר ַעת ִמן ַה ָ ּצרו ַּע .ד וְ ִצ ָּוה ַהכּ ֵֹהן וְ לָ ַקח לַ ּ ִמ ּ ַט ֵהר ׁ ְש ֵּתי צִ ּ ֳפ ִרים ַחיּוֹ ת ְטהֹרוֹ ת וְ ֵעץ ֶא ֶרז ו ׁ ְּשנִ י תוֹ לַ ַעת וְ ֵאזֹב .ה וְ צִ ָּוה ַהכּ ֵֹהן וְ ׁ ָש ַחט ֶאת ַה ִ ּצ ּפוֹ ר ָה ֶא ָחת ֶאל ְּכלִ י
ש ַעל ַמיִ ם ַח ִ ּיים .ו ֶאת ַה ִ ּצ ּפֹר ַה ַח ָ ּיה יִ ַ ּקח א ָֹת ּה וְ ֶאת ֵעץ ָה ֶא ֶרז וְ ֶאת ׁ ְשנִ י ַה ּתוֹ לַ ַעת וְ ֶאת ָה ֵאזֹב וְ ָטבַ ל אוֹ ָתם וְ ֵאת ַה ִ ּצ ּפֹר ַה ַח ָ ּיה ְ ּב ַדם ַה ִ ּצ ּפֹר ַה ּׁ ְש ֻח ָטה ַעל
ֶח ֶר ׂ
ש ֶדה
ַה ּ ַמיִ ם ַה ַח ִ ּיים .ז וְ ִה ָּזה ַעל ַה ּ ִמ ּ ַט ֵהר ִמן ַה ָ ּצ ַר ַעת ׁ ֶשבַ ע ּ ְפ ָע ִמים וְ ִט ֲהרוֹ וְ ׁ ִש ַּלח ֶאת ַה ִ ּצ ּ ֹפר ַה ַח ָ ּיה ַעל ּ ְפנֵ י ַה ּ ָ ׂ
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 .14טז ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּב ַנן:
ָ
""ל ֹא ִת ְ ׂ
ש ָנא ֶאת ָא ִחיך ִ ְ ָ ֶ
ָיכוֹ ל :לֹא ַי ֶ ּכ ּנוּ,
לֹא ִי ְס ְט ֶר ּנוּ,
ְולֹא ְי ַק ְל ֶל ּנ ּו?173
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ ִ :
ש ְנ ָאה ׁ ֶש ַ ּב ֵ ּלב ַה ָ ּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר.
"ב ְל ָב ֶב ָך" ׂ ִ -
ִמ ַ ּנ ִין ָלרוֹ ֶאה ַ ּב ֲח ֵבירוֹ ָּד ָבר ְמגו ֶ ּּנה ׁ ֶש ַח ָ ּייב ְלהוֹ ִכיחוֹ ?
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :הוֹ ֵכ ַח ּתוֹ ִכ ַיח" )ויקרא יט ,יז(,
יחנּ וּ?
הוֹ ִכיחוֹ ְולֹא ִק ֵ ּבל ִ -מ ַ ּנ ִין ׁ ֶש ַ ּי ֲחזוֹ ר ְויוֹ ִכ ֶ
"תוֹ ִכ ַיח"ִ ,מ ָ ּכל ָמקוֹ ם.
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ :
ָיכוֹ ל ֲא ִפילּ ּו ִמ ׁ ְש ַּת ִ ּנים ּ ָפ ָניו?
שא ָע ָליו ֵח ְטא" )ויקרא יט ,יז(".
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :ל ֹא ִת ּ ָ ׂ
ּבלבב ָך") 172ויקרא יט ,יז(,

ַּת ְנ ָיא:
" ָא ַמר ַר ִבּ י ַט ְרפוֹ ן:
ָּת ֵמ ַּהֲ 174א ִני ִאם ֵי ׁש ַ ּבדּ וֹ ר ַה ֶּזה ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּבל ּתוֹ ָכ ָחה.
יסם ִמ ֵ ּבין ֵע ֶינ ָ
יך",
ִאם ָא ַמר לוֹ " :טוֹ ל ֵק ָ
ָא ַמר לוֹ " :טוֹ ל קוֹ ָרה ִמ ֵ ּבין ֵע ֶינ ָ
יך".
ָא ַמר ַר ִבּ י ֶא ְל ָע ָזר ֶ ּבן ֲע ַז ְר ָיה:
ּ
יח.
כ
הוֹ
ל
ע
ד
וֹ
י
ש
יה ִני ִאם ֵי ׁש ַ ּבדּ וֹ ר ַה ֶּזה ׁ ֶ ֵ ַ ְ ִ ַ
ְּת ֵמ ַ
ְו ָא ַמר ַר ִבּ י יוֹ ָח ָנן ֶ ּבן נו ִּרי:
ּ
ֵמ ִעיד ֲא ִני ָע ַלי ׁ ָש ַמ ִים ָו ָא ֶרץ ׁ ֶש ַה ְר ֵ ּבה ְפ ָע ִמים ָל ָקה ַר ִבּ י ֲע ִק ָיבא ַעל ָי ִדי,
יתי קוֹ ֵבל ָע ָליו ִל ְפ ֵני ַר ָבּ ן ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ ּב ַר ִבּ י,
ׁ ֶש ָה ִי ִ
ְו ָכל ׁ ֶש ֵ ּכן ׁ ֶשהוֹ ַס ְפ ִּתי בּ וֹ ַא ֲה ָבה,
"אל ּתוֹ ַכח ֵלץ ּ ֶפן ִי ְשׂ ָנ ֶא ָךּ הוֹ ֵכ ַח ְל ָח ָכם ְו ֶי ֱא ָה ֶב ָךּ" )משלי ט ,ח(".
ְל ַק ֵ ּיים ַמה ׁ ּ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ :
ְ ּב ָעא ִמי ֵ ּנ ּיה ַר ִ ּבי ְיה ּו ָדה ְ ּב ֵר ּיה ְּד ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ּתוֹ ָכ ָחה ִל ׁ ְש ָמ ּה,
ַו ֲע ָנ ָוה ׁ ֶשלּ א ִל ׁ ְש ָמ ּה ֵ -הי ִמי ַּנ ְייה ּו ֲע ִד ָיפא?
ָא ַמר ֵל ּיה:
ְו ָלא מוֹ ֵדית ַּד ֲע ָנ ָוה ִל ׁ ְש ָמ ּה ֲע ִד ָיפא?!
ְּד ָא ַמר ָמרֲ :ע ָנ ָוה ְ ּגדוֹ ָלה ִמכּ ו ָּּלם.
ׁ ֶשלּ א ִל ׁ ְש ָמ ּה ַנ ִמי ֲע ִד ָיפא.
ְּד ָא ַמר ַרב ְיה ּו ָדה ָא ַמר ַרב:
ְלעוֹ ָלם ַי ֲעסוֹ ק ָא ָדם ַ ּב ּתוֹ ָרה ו ַּב ִּמ ְצוֹ ת ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא ִל ׁ ְש ָמ ּה,
ׁ ֶש ִּמ ּתוֹ ְך ׁ ֶשלּ א ִל ׁ ְש ָמ ּה ָ ּבא ִל ׁ ְש ָמ ּה.
ֵה ִיכי ָּד ֵמי ּתוֹ ָכ ָחה ִל ׁ ְש ָמ ּה?
ַו ֲע ָנ ָוה ׁ ֶשלּ א ִל ׁ ְש ָמ ּה?
ִּכי ָהא ְּד ַרב ה ּו ָנא ְו ִח ָ ּייא ַ ּבר ַרב ָהו ּו ָי ְת ִבי ַק ֵּמ ּיה ִּד ׁ ְשמ ּו ֵאל,
ָא ַמר ֵל ּיה ִח ָ ּייא ַ ּבר ַרבֲ :ח ֵזי ָמרְּ ,ד ָקא ְמ ַצ ֵער ִלי!
ַק ֵ ּביל ֲע ֵל ּיה ְּדת ּו ָלא ְמ ַצ ֵער ֵל ּיה.
ָ ּב ַתר ְּד ָנ ֵפיקָ ,א ַמר ֵל ּיהָ :ה ִכי ְו ָה ִכי ָקא ָע ֵביד.
ָא ַמר ֵל ּיהַ :א ַּמאי ָלא ֲא ַמ ְר ְּת ֵל ּיה ְ ּב ַא ְנ ּ ֵפ ּיה?
ָא ַמר ֵל ּיהַ :חס ִלי ְּד ִל ְיכסוֹ ף ַז ְר ֵע ּיה ְּד ַרב ַעל ְי ַדאי!

שנָ א ֶאת ָא ִח ָיך ִ ּבלְ בָ ֶב ָך הוֹ כֵ ַח ּתוֹ כִ ַיח ֶאת ֲע ִמ ֶית ָך וְ ל ֹא ִת ּ ָשׂ א ָעלָ יו ֵח ְטא
 172ל ֹא ִת ְ ׂ
 173מסורת הש"ס וכתבי יד .גירסת ויל א :י ְַקלְ ְקלֶ ּנ ּו
 174מסורת הש"ס .גירסת ויל אְּ ) :ת ֵמ ַיהנִי(

רש"י
יכול לא יכ ו .על דבר תוכחה:
יסטר ו .כלאחר יד:
ופ יו משת ין .שיוכיח ו ברבים
להלבין פ יו:
קיסם .כלומר עון קטן שבידך זה
יכול לומר לו טול אתה עון גדול
שבידך הלכך אין יכולין להוכיח
שכולן חוטאים:
שיודע להוכיח .דרך כבוד שלא
יהו פ יו משת ין:
קובל עליו .כשהייתי רואה בו
דבר ג אי:
תוכחה לשמה .לשם שמים:
וע וה שלא לשמה .שעושה עצמו
ע יו שאי ו רוצה להוכיחו ואותה
ע וה שלא לשם שמים הוא אלא
שלא יש א ו:
דאמר מר .במסכת עבודה זרה
בפ''ק )דף כ (:ע וה גדולה מכולן
דכתיב יען משח אותי לבשר
ע וים לבשר חסידים לא אמר:
אמר ליה רבי חייא .לשמואל חזי
מר דקא מצער לן רב הו א שמכה
וחובט אותי:
כי פק .חייא בר רב אמר ליה רב
הו א לשמואל להכי מצער א
ליה דהכי והכי עביד דברים
מגו ים והיי ו ע וה שלא לשמה
דלא אמר ליה בפ יו ושלא בפ יו
סיפר בג ותו:

מסכת ערכין פרק ג' – "יֵ שׁ ַבּ ֲע ָר ִכין"
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 .15טז ,ב

רש"י

]" ִמ ַ ּנ ִין ָלרוֹ ֶאה ַ ּב ֲח ֵבירוֹ ָּד ָבר ְמגו ֶ ּּנה ׁ ֶש ַח ָ ּייב ְלהוֹ ִכיחוֹ ?
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :הוֹ ֵכ ַח ּתוֹ ִכ ַיח" )ויקרא יט ,יז(,
יחנּ וּ?
הוֹ ִכיחוֹ ְולֹא ִק ֵ ּבל ִ -מ ַ ּנ ִין ׁ ֶש ַ ּי ֲחזוֹ ר ְויוֹ ִכ ֶ
"תוֹ ִכ ַיח"ִ ,מ ָ ּכל ָמקוֹ ם"[.
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ :

עד היכן .אדם חייב להוכיח את
חבירו:
עד הכאה .עד שיקצוף זה ויכה
את המוכיח:
עד קללה .שיקלל את המוכיח:
יהו תן הוכיח לשאול .עד שקצף
שאול:

ַעד ֵה ָיכן ּתוֹ ָכ ָחה?
ַרב ָא ַמר:
ַעד ַה ָּכ ָאה.
ּו ׁ ְשמ ּו ֵאל ָא ַמר:
ַעד ְק ָל ָלה.
ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן ָא ַמר:
ַעד ְנ ִז ָיפה.
ְּכ ַת ָנ ֵאי:
יע ֶזר אוֹ ֵמר:
" ַר ִבּ י ֱא ִל ֶ
ַעד ַה ָ ּכ ָאה.
ַר ִבּ י ְיהוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר:
ַעד ְק ָל ָלה.
ֶ ּבן ַע ַּזאי אוֹ ֵמר:
יפה".
ַעד ְנ ִז ָ
ָא ַמר ַרב ַנ ְח ָמן ַ ּבר ִי ְצ ָחק:
אמר לוֹ ֶ ּבן ַנ ֲע ַות ַה ּ ַמ ְרדּ
ו ׁ ְּש ָל ׁ ְש ָּתן ִמ ְק ָרא ֶא ָחד ָּד ְר ׁש ּו"ַ :ו ִ ּי ַחר ַאף ׁ ָשאוּל ִ ּביהוֹ ָנ ָתן ַו ּי ֶ
ו ְּכ ִתיב"ַ :ו ָ ּי ֶטל ׁ ָשאוּל ֶאת ַה ֲח ִנית ָע ָליו ְל ַה ּכוֹ תוֹ") 176שמואל א' כ ,לג(.
"ל ַה ּכוֹ תוֹ " )שמואל א' כ ,לג(.
ְל ַמאן ְּד ָא ַמרַ " :עד ַה ָּכ ָאה" – ִּד ְכ ִתיבְ :
"ל ָב ׁ ְש ְּת ָך ו ְּלבֹ ׁ ֶשת ֶע ְר ַות ִא ּ ֶמ ָך" )שמואל א' כ ,ל(.
ו ְּל ַמאן ְּד ָא ַמרַ " :עד ְק ָל ָלה" – ִּד ְכ ִתיבְ :
ו ְּל ַמאן ְּד ָא ַמרַ " :עד ְנ ִז ָיפה" – ִּד ְכ ִתיב"ַ :ו ִ ּי ַחר ַאף ׁ ָשאוּל" )שמואל א' כ ,ל(.

וּת") 175שמואל א' כ ,ל(,

ו ְּל ַמאן ְּד ָא ַמרְ " :נ ִז ָיפה" – ָה ְכ ִתיבַ ' :ה ָּכ ָאה' ּו' ְק ָל ָלה'!
ׁ ָשא ֵני ָה ָתםַּ ,ד ֲא ַגב ֲח ִביבו ָּתא ְי ֵת ָירא ַּד ֲה ָוה ֵ ּב ּיה ִליהוֹ ָנ ָתן ְ ּב ָד ִודְ ,מ ַסר ַנ ְפ ׁ ֵש ּיה ְט ֵפי.

ֹאמר לוֹ ֶ ּבן נַ ֲעוַ ת ַה ּ ַמ ְרדּ וּת ֲהלוֹ א יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ב ֵֹחר ַא ָּתה לְ ֶבן יִ ׁ ַשי לְ ָב ׁ ְש ְּת ָך וּלְ ב ׁ ֶֹשת ֶע ְרוַ ת ִא ּ ֶמ ָך
 175וַ ִ ּי ַחר ַאף ׁ ָשאוּל ִ ּביהוֹ נָ ָתן וַ ּי ֶ
 176וַ ָ ּי ֶטל ׁ ָשאוּל ֶאת ַה ֲחנִ ית ָעלָ יו לְ ַהכּ ֹתוֹ וַ ֵ ּי ַדע יְ הוֹ ָנ ָתן ִּכי כָ לָ ה ִהיא ֵמ ִעם ָאבִ יו לְ ָה ִמית ֶאת דָּ וִ ד
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 .16טז ,ב

ַרב ָא ַמר:
ַעד ַה ָּכ ָאה.
ּו ׁ ְשמ ּו ֵאל ָא ַמר:
ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְפ ׁ ְשל ּו לוֹ ֵּכ ָליו ַל ֲאחוֹ ָריו.
ְ ּב ַה ָּכ ָאה ִּד ֵיד ּיה  -כּ ו ֵּּלי ָע ְל ָמא ָלא ּ ְפ ִל ִיגי,
ְ ּב ַה ְפ ׁ ָש ַלת ֵּכ ָליו ַל ֲאחוֹ ָריו  -כּ ּו ֵּלי ָע ְל ָמא ַנ ִמי ָלא ְּפ ִל ִיגי,
ִּכי ּ ְפ ִל ִיגי ְ ּב ַה ָּכ ָאה ִּד ְד ֵב ְיתה ּו,
ָמר ָס ַברֵּ :כ ָיון ִּד ְל ִד ֵיד ּיה ָלא ְמ ַצ ֵער ֵל ּיה ַמאי ַנ ְפ ָקא ֵל ּיה ִמי ָּנ ּה?
ו ָּמר ָס ַברָ :א ֵתי ְל ִא ְיטרו ֵּדי.
ְו ָכל ָּכ ְך ָל ָּמה?
ְּד ָא ַמר ָמרַ " :א ְכ ְס ַנאי ּפוֹ ֵגם ְו ִנ ְפ ַ ּגם".
ָא ַמר ַרב ְיה ּו ָדה ָא ַמר ַרב:
ִמ ַּנ ִין ׁ ֶשלּ ֹא ְי ׁ ַש ֶּנה ָא ָדם ָ ּב ַא ְכ ַס ְנ ָיא ׁ ֶשלּ וֹ ִמן ַה ּתוֹ ָרה?
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרֶ " :אל ַה ּ ָמקוֹם ֲא ׁ ֶשר ָה ָיה ׁ ָשם ָא ֳהל ֹו ַ ּב ְּת ִח ָּלה") 177בראשית יג ,ג(.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲח ִנ ָינא ָא ַמר:
ֵמ ָה ָכא"ַ :ו ֵ ּי ֶל ְך ְל ַמ ָּס ָעיו" )בראשית יג ,ג(.
ַמאי ֵ ּבי ַנ ְייה ּו?
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַנ ְייה ּו:
ַא ְכ ְס ַנאי ְּד ַא ְק ַראי.

 177וַ ֵ ּילֶ ְך לְ ַמ ָּס ָעיו ִמ ֶּנגֶ ב וְ ַעד ֵ ּבית ֵאל ַעד ַה ּ ָמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה ׁ ָשם ָא ֳהל ֹה ַ ּב ְּת ִח ָּלה ֵ ּבין ֵ ּבית ֵאל וּבֵ ין ָה ָעי

רש"י
שיכה .בעל הבית את האכס אי
או את אשתו:
עד שיפשיל .בעל הבית כלי
האכס אי לאחוריו להשליכם מן
הבית:
בהפשלה ובהכאה .דאכס אי
גופיה כ''ע לא פליגי דתו לא מצי
קאי :שמואל סבר כיון דלדידיה
אי ו מכה מאי פקא ליה מי יה
הלכך עד הפשלה:
לאטרודי .להתקוטט:
וכל כך למה .לו לסבול:
אכס אי .המש ה מאכס יא
שלו:
פוגם .בעל הבית:
ו פגם .הוא עצמו דאמרי אי שי
כמה קשים אלו שלא יוכלו לדור
יחד:
למסעיו .בדרך שהיה רגיל לח ות
ממסע למסע שלא שי ה בית
מלו יו:
דאקראי .כגון אכס אי שבדרך
שלן שם במקרה בעלמא ששקעה
לו שם חמה למאן דאמר מאהלו
לא חשיב אלא אכס יא קבועה
ומאן דאמר ממסעיו חשיב
אפילו דאקראי:
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 .17טז ,ב
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן:
ִמ ַּנ ִין ׁ ֶשלּ ֹא ְי ׁ ַש ֶּנה ָא ָדם ֵמאו ָּמנוּתוֹ ו ֵּמאו ָּמנוּת ֲאבוֹ ָתיו?
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר"ַ :ו ִ ּי ׁ ְש ַלח ַה ּ ֶמ ֶל ְך ׁ ְשלֹמֹה ַו ִ ּי ַ ּקח ֶאת ִח ָירם ִמ ּצֹר,
ֶ ּבן ִא ּׁ ָשה ַא ְל ָמ ָנה הוּא ִמ ּ ַמ ּ ֵטה ַנ ְפ ָּת ִלי,
ְו ָא ִביו ִא ׁיש צֹ ִרי ח ֵֹר ׁש ְנחוֹ ׁ ֶשת") 178מלכים א ז ,יג-יד(.
ְו ָא ַמר ָמר:
ִ ֵ ּ ִ ֵ ָּ
ו ְּכ ִתיב"ְ :ו ִא ּתוֹ ָא ֳה ִל ָיאב ֶ ּבן ֲא ִח ָיס ָמ ְך ְל ַמ ּ ֶטה ָּדן ָח ָר ׁש") 180שמות לח ,כג(.
א ּימיה מ ּבית דן) 179דברי הימים ב' ב ,יג(,

 178יג וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח ַה ּ ֶמלֶ ְך ׁ ְשלֹמֹה וַ ִ ּי ַ ּקח ֶאת ִח ָירם ִמצּ ֹר .יד ֶ ּבן ִא ּׁ ָשה ַאלְ ָמנָ ה הוּא ִמ ּ ַמ ּ ֵטה נַ ְפ ָּתלִ י וְ ָא ִביו ִא ׁיש צ ִֹרי ח ֵֹר ׁש ְנח ׁ ֶֹשת וַ ִ ּי ּ ָמלֵ א ֶאת ַה ָחכְ ָמה וְ ֶאת ַה ְּתבוּנָ ה
ש ֶאת ָּכל ְמלַ אכְ ּתוֹ
וְ ֶאת ַהדַּ ַעת לַ ֲעשׂוֹ ת ָּכל ְמלָ אכָ ה ַ ּב ְּנח ׁ ֶֹשת וַ ָ ּיבוֹ א ֶאל ַה ּ ֶמלֶ ְך ׁ ְשלֹמֹה וַ ַ ּי ַע ׂ
ּ ֶ 179בן ִא ּׁ ָשה ִמן ְ ּבנוֹ ת דָּ ן וְ ָאבִ יו ִא ׁיש צ ִֹרי יוֹ ֵד ַע לַ ֲעשׂוֹ ת ַ ּב ָּז ָהב ו ַּב ֶּכ ֶסף ַ ּב ְּנח ׁ ֶֹשת ַ ּב ַ ּב ְרזֶ ל ָ ּב ֲאבָ נִ ים ו ָּב ֵע ִצים ָ ּב ַא ְר ָ ּג ָמן ַ ּב ְּתכֵ לֶ ת ו ַּבבּ וּץ וּבַ ַּכ ְר ִמיל וּלְ ַפ ֵּת ַח ָּכל ּ ִפ ּתו ַּח
וְ לַ ְח ׁש ֹב ָּכל ַמ ֲח ׁ ָש ֶבת ֲא ׁ ֶשר יִ ָּנ ֶתן לוֹ ִעם ֲחכָ ֶמ ָיך וְ ַחכְ ֵמי ֲאדֹנִ י דָּ וִ יד ָא ִב ָיך
 180וְ ִא ּתוֹ ָא ֳהלִ ָיאב ֶ ּבן ֲא ִח ָיס ָמ ְך לְ ַמ ּ ֵטה ָדן ָח ָר ׁש וְ ח ׁ ֵֹשב וְ ר ֵֹקם ַ ּב ְּתכֵ לֶ ת ו ָּב ַא ְר ָ ּג ָמן ו ְּבתוֹ לַ ַעת ַה ּׁ ָשנִ י וּבַ ּׁ ֵש ׁש
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .18טז ,ב  -יז ,א
ַעד ֵה ָיכן ַּת ְכ ִלית ִי ּסו ִּרין?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָע ָזר:
ָּכל ׁ ֶש ָא ְרג ּו לוֹ ֶ ּב ֶגד ִל ְלבּ וֹ ׁש ְו ֵאין ִמ ְת ַק ֵ ּבל ָע ָליו.
ַמ ְת ִקיף ָל ּה ָר ָבא ְז ֵע ָירא ְו ִא ֵית ָימא ַר ִ ּבי ׁ ְשמ ּו ֵאל ַ ּבר ַנ ְח ָמ ִני:
ְ ּגדוֹ ָלה ִמזּוֹ ָא ְמרוֲּ :א ִפילּ ּו ִנ ְת ַּכ ְ ּוונ ּו ִל ְמזוֹ ג ְ ּב ַח ִּמין ו ָּמ ְזג ּו לוֹ ְ ּבצוֹ ֵנן,
ְ ּבצוֹ ֵנן ו ָּמ ְזג ּו לוֹ ְ ּב ַח ִּמין,
ְו ַא ְּת ָא ְמ ַר ְּת כּ ו ֵּּלי ַהאי?!
ָמר ְ ּב ֵר ּיה ְּד ָר ִב ָינא ָא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו ֶנ ְה ּ ַפ ְך לוֹ ֲחלוּקוֹ .
ָר ָבא ְו ִא ֵית ָימא ַרב ִח ְס ָּדא ְו ִא ֵית ָימא ַר ִ ּבי ִי ְצ ָחק,
ְו ָא ְמ ִרי ָל ּה ְ ּב ַמ ְת ִנ ָיתא ָּת ָנא:
לש ְו ָעל ּו ְ ּב ָידוֹ ׁ ְש ַּת ִים.
ֲא ִפילּ ּו הוֹ ׁ ִשיט ָידוֹ ַל ִּכיס ִל ּיטוֹ ל ׁ ָש ׁ
לש ְו ָעל ּו ְ ּב ָידוֹ ׁ ְש ַּת ִים.
ַּד ְו ָוקא ׁ ָש ׁ
לש  -ל ֹא,
ֲא ָבל ׁ ְש ַּת ִים ְו ָעל ּו ְ ּב ָידוֹ ׁ ָש ׁ
יש ַד ְייה ּו.
ְּד ֵל ָּיכא ִט ְיר ָחא ְל ִמ ׁ ְ
ְו ָכל ָּכ ְך ָל ָּמה?
ְּד ַת ְנ ָיא ְּד ֵבי ַר ִבּ י ִי ׁ ְש ָמ ֵעאל:
יבל עוֹ ָלמוֹ ".
" ָ ּכל ׁ ֶש ָע ְבר ּו ָע ָליו ַא ְר ָ ּב ִעים יוֹ ם ְ ּבלֹא ִי ּסו ִּרין ִ -ק ֵ ּ
יז,א

ְ ּב ַמ ְע ְר ָבא ָא ְמ ִרי:
ּפו ְּר ָענוּת ִמ ְז ַּד ֶּמ ֶנת לוֹ .
ַּת ְנ ָיא:
ּ
יע ֶזר ַה ָגדוֹ ל אוֹ ֵמר:
" ַר ִבּ י ֱא ִל ֶ
ִא ְל ָמ ֵלא ָ ּבא ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ִעם ַא ְב ָר ָהם ִי ְצ ָחק ְו ַי ֲעקֹב ְ ּב ִדין,
ֵאין ְיכוֹ ִלין ַל ֲעמוֹ ד ִמ ּ ְפ ֵני ּתוֹ ָכ ָחה,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר"ְ :ו ַע ָּתה ִה ְת ַי ְ ּצב ּו ְו ִא ּׁ ָש ְפ ָטה ִא ְת ֶכם ִל ְפ ֵני ה',
ֶאת ָּכל ִצ ְדקוֹ ת ה' ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ה ִא ְת ֶכם ְו ֶאת ֲאבוֹ ֵת ֶיכם" )שמואל א יב ,ז(.

רש"י
תכלית יסורין .סוף מדת יסורין
כלומר יסורין שאין פחותין מהן:
ואי ו מתקבל עליו .שאי ו
למדתו כהגון וצער הוא לו:
למזוג .כוס של יין במים חמין:
הפך לו חלוקו .שלא לבשה
כסדר וצריך להופכה ולפושטה:
שלש ועלו בידו שתים .איכא
ולמשקל
למיהדר
טירחא
שלישית:
וכל כך למה .כלומר למאי
הילכתא הוו יסורין:
קיבל עולמו .כל מ וחתו לעתיד
ואי עבר עליה חד מה ך הרי הוא
יסורין:
פורע ות מזדמ ת לו .למי שעברו
עליו ארבעים יום בלא יסורין:
מפ י התוכחה .שהיה מוכיח
להם מעשיהם:
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 .19יז ,א

ֶ"זה דּ וֹ ר דּ ֹ ְר ׁ ָשיו ְמ ַב ְק ׁ ֵשי ָפ ֶנ ָיך ַי ֲעקֹב ֶס ָלה" )תהלים כד ,ו(,
ש ָיאה ְו ַר ָ ּב ַנן,
ּ ְפ ִל ִיגי ָ ּב ּה ַר ִ ּבי ְיה ּו ָדה ְנ ִ ׂ
ַחד ָא ַמר :דּ וֹ ר הוא ְל ִפי ּ ַפ ְר ָנס,
ְו ַחד ָא ַמרַ ּ :פ ְר ָנס ְל ִפי דּ וֹ רוֹ .

ְל ַמאי ִה ְל ְכ ָתא?
ִא ֵיל ָימא ִל ְמ ַע ְּליו ָּתאְּ ,ד ָמר ָס ַברִ :אי ְמ ַע ֵּלי ָּד ָרא ְמ ַע ֵּלי ּ ַפ ְר ָנס,
ו ָּמר ָס ַברִ :אי ְמ ַע ֵּלי ַּפ ְר ָנס ְמ ַע ֵּלי ָּד ָרא,
ָהא ִא ָּיכא ִצ ְד ִק ָ ּיהַּ ,ד ֲה ָוה ְמ ַע ֵּלי ְו ָד ֵר ּיה ָלא ֲה ָוה ְמ ַע ֵּלי!
ְו ָהא ְיהוֹ ָי ִקיםְּ ,ד ָלא ֲה ָוה ְמ ַע ֵּלי ְו ָד ֵר ּיה ֲה ָוה ְמ ַע ֵּלי!

רש"י
מאי דכתיב זה דור דורשיו.
דמקיש דור לדורשיו:
למעליותא .לע ין חסידות :מאי
ש א דכתיב ביהויקים וצדקיהו
בראשית לפי שביקש הקב''ה
להפוך מעשה בראשית בימיהם:
תוקפא .כעס:
יחותא .וח לרצות:
הדרן עלך יש בערכין

ְּד ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִבּ י ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי:
ַמאי ִּד ְכ ִתיבּ ְ :
אש ָיה ּו ֶמ ֶל ְך ְיהו ָּדה") 181ירמיהו כו ,א(,
אשית ַמ ְמ ְלכוּת ְיהוֹ ָי ִקים ֶ ּבן יֹ ׁ ִ
"ב ֵר ׁ ִ
182
אשית ַמ ְמ ֶל ֶכת ִצ ְד ִק ָ ּיה" )ירמיהו כח ,א(?
ּו" ְ ּב ֵר ׁ ִ
ִ ּב ֵּיק ׁש ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְל ַה ֲח ִזיר ֶאת ָהעוֹ ָלם ְלתוֹ ה ּו ָובה ּו ִ ּב ׁ ְש ִביל ְיהוֹ ָי ִקים,
יש ָבה ַּד ְע ּתוֹ .
ֵּכ ָיון ׁ ֶש ִּנ ְס ַּת ֵּכל ְ ּבדוֹ רוֹ ִ ,נ ְת ַי ׁ ּ ְ
ִ ּב ֵּיק ׁש ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְל ַה ֲח ִזיר ֶאת ָהעוֹ ָלם ְלתוֹ ה ּו ָובה ּו ִמ ּ ְפ ֵני דּ וֹ רוֹ ׁ ֶשל ִצ ְד ִק ָ ּיהוּ,
יש ָבה ַּד ְע ּתוֹ !
ֵּכ ָיון ׁ ֶש ִּנ ְס ַּת ֵּכל ְ ּב ִצ ְד ִק ָ ּיהוִּ ,נ ְת ַי ׁ ּ ְ
ֶא ָּלא ְל ִע ְנ ַין ּתו ְּק ָפא ְו ִניחו ָּתא ָק ָא ְמ ִרי ַנן.

הדרן עלך יש בערכין

ֹאש ָ ּיה ּו ֶמלֶ ְך יְ הו ָּדה ָהיָ ה ַהדָּ ָבר ַה ֶּזה ֵמ ֵאת יְ הוָ ה לֵ אמֹר
אשית ַמ ְמלְ כוּת יְ הוֹ יָ ִקים ֶ ּבן י ׁ ִ
ּ ְ 181ב ֵר ׁ ִ
ְ
ישי ָא ַמר ֵאלַ י ֲחנַ נְיָ ה ֶבן ַע ּזוּר ַה ָּנ ִביא ֲא ׁ ֶשר ִמ ִ ּג ְבעוֹ ן
אשית ַמ ְמלֶ כֶ ת צִ ְד ִק ָ ּיה ֶמלֶ ך יְ הו ָּדה )בשנת( ַ ּב ּׁ ָשנָ ה ָה ְרבִ ִעית ַ ּבח ֶֹד ׁש ַה ֲח ִמ ׁ ִ
 182וַ יְ ִהי ַ ּב ּׁ ָשנָ ה ַה ִהיא ְ ּב ֵר ׁ ִ
ְ ּבבֵ ית יְ הוָ ה לְ ֵעינֵ י ַהכּ ֲֹהנִ ים וְ כָ ל ָה ָעם לֵ אמֹר

