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, "1...נצב עליו' והנה ה... ויחל� והנה סל� מצב ארצה וראשו מגיע השמימה"  .א
שלש של  ] שלח�[אמר תרכוסא . ..רבי שלמוני: "ובמדרש רבה אמרו על פסוקי� אלו

עמו ' כי חלק ה ...היא דעתיה דרבי יהודה, את הוא רגל שלישי.. .רגלי� הראה לו
כ! האבות אי� , מה החבל הזה פחות משלשה אי� מפקיעי� אותו, יעקב חבל נחלתו

 ".פחות משלשה

י יעקב השלישי שבאבות הונח היסוד לכלל "וכוונת הדברי� לפי פשוט� היא שע  .ב
' וזהו כביכול שה, פ מעשיה�"והעול� כולו יתנהג ע, ישראל שלה� תינת� התורה

 .עשיו ומעשי זרעו תתנהג הבריאהפ מ"ה קבע שע"דהיינו שהקב, ניצב עליו

ב "ואמר שא� יתאחו סימ� הוא שהוא מעמיד יעוד אמרו ש� שיעקב לקח אבני�   .ג
והכל עולה לכוונה אחת שיעקב בחיר האבות ', שבטי� ושאי� פסול יוצא מזרעו וכו

ולא כאברה� שיצא ממנו , ולא יצא פסול מזרעו, זכה להעמיד את הכלל ישראל
  .ממנו עשוישמעאל ויצחק שיצא 

, "תת� אמת ליעקב"וכמו שנאמר , קב בחיר האבות מדתו היא מידת האמתוהנה יע  .ד
ועליו הוטל להעמיד את כלל ישראל דוקא בבית לב� הארמי שהוא ההיפ! הגמור 

 .מזה

אמת ניכרת דוקא במקומות שיש נסיונות של ויתכ� שביאור הדבר הוא שמידת ה
ובזה הראה , יעקב בנסיו� ולא למד מלב�ודוקא במקו� הרמאות הגדול עמד , רמאות

  .את גודל מידת האמת שבו

מוזהר הפועל שלא יבטל "ל "שכירות פועלי� וז' והנה כתב בשלח� ערו! בסו# הל  .ה
וכ� חייב לעבוד בכל כוחו שהרי ... מעט כא� ומעט כא� אלא מחויב לדקדק על עצמו

רו שנאמר ויפרו$ יעקב הצדיק אמר כח בכל כוחי עבדתי את אביכ� לפיכ! נטל שכ
 ."האיש מאוד מאוד

ינו להראותנו את בא עקבויתכ� שבדוקא הלכה זו של חובת הפועל למעביד נלמדת מי  .ו
שלמרות שעבודתו אצל לב� היתה ברמאות והחלי# את , גודל מידת האמת של יעקב
הייתי ביו� אכלני חורב וקרח בלילה ותדד "ע� כל זה ', משכורתו עשרת מוני� וכו

 .ללמדנו עד כמה חובת האמת מגיעה, ..ישנתי מעינ

ללמדנו שההליכה בדר! יושר היא " לפיכ! נטל שכרו"סיי� שער�! והנה השלח�   .ז
וכמבואר בהרבה , ומאיד! ידוע שהרמאות היא סיבה לעניות, סגולה לעשירות

ל שלאחר המבול הפחתא היא בת זוג של השקר וכל מה "וכמו שאמרו חז. [מקומות
 .]'מאבדת הפחתא וכו י שקר"שאד� צובר ע

ויתכ� שביאור , "המלוה בריבית נכסיו מתמוטטי�"והנה ג� לגבי ריבית מצינו ש  .ח
הרי לקיחת הריבית היא כגזל וכל , ל שלאחר שאסרה התורה ריבית""הדבר הוא כנ

  .ז"הלוקח ממו� שאינו מגיע לו כדי� אינו אלא מפסיד עיי

וכא� , ק יסיימו רבבות ישראל בלימוד ד# היומי את פרק איזהו נש!"והנה בשב  .ט
המקו� לעורר בנושא ריבית דבלא יודעי� אפשר להיכשל בכל מיני עסקאות 

וכבר עוררו השבוע בנושא ', וכ� בקופות גמל וכו, באיסור ריבית' בתשלומי� וכו
 . לעשות� כדי�י ביטוח לאומי עבור הילדי� להיזהר "ההשקעות שהתחדשו ע
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  .ג"ב י"ח י"בראשית כ 
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, הספה כוללמעשה שהיה השבוע באד� שקיבל ספה מקרוב משפחה שקנה דירה ע� תכולתה   .א

�הא� יש חובת השבה על הכס� ונשאלה השאלה , ובכרית שבספה נמצא מוטמ� סכו� כס
וג� בינתי� , אלא שיתכ� מאוד שא� הוא קיבל את הספה ממישהו[לבעלי� ממנו נקנתה הדירה 

או שמא , ]שיתכ� ששלה� הכס�, ו שוכרי� בדירה עד שנכנס אליה הקונהלאחר המכירה גר
או שהכס� הוא של המוצא כדי� מוצא אבידה , הכס� שיי! לקונה שקנה את הדירה ע� תכולתה

 .לאחר יאוש
שאי� דעת , למרות שקנה את כל תכולתה והנה פשוט שהקונה לא קנה את הכס� בקניית הדירה  .ב

 �והרי זה כקנה דבר בחזקת בדיל ונמצא [,  בדירה שאינו יודע מזההאד� למכור כס� המוטמ
 .]ו כא�"וק, 2שהוא של כס� שהרי זה מקח טעות

ל שאי� האד� קונה בקני� "וכדקיי, והנה ג� א� היה יאוש על הכס� לא קנהו הקונה בקני� חצר  .ג
 .ולכ� נראה שקונה הדירה לא זכה בכס�, חצר מה שלא עתיד להימצא

מעיקר הדי� [כ הכס� "וא, הא� יש לדו� שבעל הכס� התייאש ממנו, סתפק בואול� מה שיש לה  .ד
שמא נחשב , או שמכיו� שמסתבר שיש חשש גדול שהמניח שכח מקיומו של הכס�, ]של מוצאו

 .ל דאינו יאוש"הדבר כיאוש שלא מדעת דקיי
אול� , ששמא יאוש שלא מדעת אינו אלא כשהאד� סבור שהכס� עדיי� ברשותו, אלא שיש לדו�  .ה

ל דיאוש אינו אלא כשיודע שהכס� "ומאיד! י, כל ששכח והסיח דעת מהכס� שמא דינו כיאוש
 .יודע מזה אי� כא� יאוש אול� כל שאינו, 'וי ליה לחסרו� כיס'נאבד ואמר 

משו� שתולי� שהכס� , ה שלו"שהמוצא בגל ובכותל יש� ה 3והנה מצינו במשנה בבבא מציעא  .ו
ש ש� כתב שאי� "וברא, % ישראלתו ש� קוד� כניסת ישראל לארהוא של האמוריי� שהטמינו או

 .משו� שישראל התיאשו מכס� זה, צרי! לתת את הכס� לכל ע� ישראל
ומדוע , מ"והוי יאוש של, הלא ישראל לא יודעי� כלל קיומו של כס� זה 4ותמהו ש� באחרוני�

, לו כס� חשיב יאוש וכתב באילת השחר להוכיח מזה שכל שסבור האד� שאי�. הכס� של מוצאו
  .ש שהביא עוד ראיה ליסוד זה"ועיי

אד� עשוי למשמש "ה שלו משו� ש"שמה שמוצא מעות ה, 5וכעי� זה מוסרי� בש� החזו� איש  .ז
שהרי , על כרח! אי� הכוונה שהאד� יודע כל הזמ� כמה היה לו וכמה יש לו, "בכיסו בכל שעה

�שיותר מזה אי� לו הרי זה כיאוש על מה  אלא שכל שממשמש ויודע, אי� זה שיי! כלל בכס� קט
 .ל"כ כנ"ומוכח א, שאבד ממנו

שהקשה מדוע תולי� בשל אמוריי� ולא שהיה   6בחידושיו א"הרשב שכ� נראה מדבריובאמת   .ח
ותיר% דחשיב יאוש מדבר שהוא , הכס� של אבותיו של בעל הבית ושכח ממנו והרי זה כיאוש

 .ל"א ששכחה חשובה כיאוש וכנ"שלרשב הרי שפשוט, ה"עייש, ברשותו שאינו יאוש
אלא דלפני� משורת , וכדי� מוצא אבידה לאחר יאוש, ולכ� נראה דמעיקר הדי� הכס� של המוצא  .ט

וכדי� המחזיר אבידה לאחר ] בא� יתברר שהוא הניח ש� את הכס�[הדי� יש להחזירה למוכר 
   .  יאוש

                                                
2

  .ו"ס רל"מ סו"ע חו"וכמבואר בשו 
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  :ה"דף כ 
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  .עיין חידושי רבי משה קאזיס 
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 .משפט האבידה ועוד' עיין בס 
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 .ו"מ כ"ב 


