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SOURCES FOR GREED 
 

By Rabbi Dr. Nachum Amsel 
 

These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim, 
upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The  or the

.published in the future d” to be-Encyclopedia of Jewish Values: Man to G 
 
 ( שמות יח:כא1

ל ה ֶתֱחֶזה ִמכָּ יהָּ -ְוַאתָּ ם ַאְנשֵׁ י ֱאֹל-עָּ י ִק ַחִיל ִיְראֵׁ רֵׁ אֹות ֹֹשָּ י מֵׁ רֵׁ ִפים ֹֹשָּ י ֲאלָּ רֵׁ ֶהם ֹֹשָּ ְמתָּ ֲעלֵׁ ַצע ְוֹֹשַ י בָּ י ֱאֶמת ֹֹשְנאֵׁ ים ַאְנשֵׁ
ֹרת: י ֲעֹֹשָּ רֵׁ  ֲחִמִשים ְוֹֹשָּ

 
 ( פירוש רמב"ן על שמות יח:כא2

אבל הלֹשון במכילתא אינו כן, אלא כך ֹשנויה ֹשם ֹשונאי בצע, ֹשהן ֹשונאין לקבל ממון בדין, דברי רבי ... - שונאי בצע
יהוֹשע רבי אלעזר המודעי אומר, ֹשונאי בצע, אלו ֹשהן ֹשונאין ממון עצמן, אם ממון עצמן ֹשונאין קל וחומר ממון 

רמיה ו יג(, איֹש לבצעו מקצהו )יֹשעיה נו חבריהם פירֹש רבי יהוֹשע ֹשונאי בצע, ֹשונאי ֹשוחד, כמו כולו בוצע בצע )י
יא( רבי אלעזר המודעי דרֹש כי הם הֹשונאים הממון הרב, ואין להם חפץ ברבוי כסף וזהב, כענין אם אֹשמח כי רב 
חילי וכי כביר מצאה ידי )איוב לא כה( כי הממון יקרא בצע, מה בצע כי נהרוג את אחינו )בראֹשית לז כו(, ואם בצע 

 יוב כב ג(, והחרמתי לה' בצעם וחילם לאדון כל הארץ )מיכה ד יג(:כי תתם דרכיך )א
 
 על שמות יח:כאיב"א פירוש ר( 3

 ששונאין את ממונם בדין כההיא דאמרינן כל דיינא דמפקין ממונא מיניה בדינא לאו דיינא הוא )ב"ב כה(: - שנאי בצע
 
  ( פירוש טור הארוך על שמות יח:כא4

ֹשוחד דבר הפסוק. ויֹש מפרֹשים, ֹשונאי ריבוי ממון, ֹשאינו יגע להעֹשיר. ופירֹש"י ֹשונא ֹשונאי בצע. לפי הפֹשט על ה
ממון עצמן בדין, כההוא דאמרינן )ב"ב נח, ב( כל דיינא דמפקין מיניה ממונא בדינא לאו דיינא הוא, לומר, כל ממון 

לדין, ואפילו הוא ֹשלהם באמת, ֹשידעו בו ֹשאדם יכול להוציאו מידם בדין, יֹשנאוהו ויחזירוהו מעצמם ולא ירד עמו 
כגון ֹשקנה מהם עבד בלא עדים והאחר מוציאו ממנו בדין. ויֹש מפרֹשים )כ"ה בתנחומא יתרו ב( ֹשונא ממונו, כגון 

 אם הבעל דין אלם ומגזם לו להפסיד ממונו אם לא יטה הדין, אל יֹשמע לו ולא יחוֹש להפסד ממונו:
 

 משלי טו:כז ( 5
ַע בָּ  יתֹו בֹוצֵׁ ר בֵׁ ֹנת ִיְחֶיה:ֹעכֵׁ א ַמתָּ  ַצע ְוֹשֹֹונֵׁ

 
 פירושי גר"א ומלבי"ם על משלי טו:כז( 6

 ...ו סופו ֹשגם ביתו יוטל ממנו ונעכרפי' הבוצע בצע ֹשמאסף תמיד ממון ֹשאינו ֹשל -- עוכר ביתו וגו'
יתו, מי ֹשהוא בוצע בצע ֹשמרויח ממון ֹשלא ביוֹשר, בל תחֹשוב כי ירבה בבצע הלז כבוד ב - עוכר ביתו בוצע בצע

 -אף מתנות  -בהפך בזה עוכר ביתו, כמ"ֹש הוי בוצע בצע רע לביתו וכו' כי אבן מקיר תזעק וכו', ובהפך מי ֹשֹשונא 
ולא יהנה מֹשל אחרים רק מה ֹשמרויח ע"י יגיע כפו, בל תאמר ֹשימות ברעב או יחלה מרוב עבודה, בהפף עי"ז יחיה 

 כי הכל תלוי בהֹשגחת ה':
 
 משלי כח:טז ( 7

ִגיד חֲ  א[ ֶבַצע ַיֲאִריְך יִָּמים:נָּ אי ]ֹֹשנֵׁ  ַסר ְתבּונֹות ְוַרב ַמֲעַשּקֹות ֹֹשנֵׁ
 
 רש"י על משלי כח:טז פירוש( 8

מתוך שהוא חסר תבונה הוא רב מעשקות כי אינו נותן לב על חייו ומרבה לעשוק שהרי השונא בצע  - חסר תבונות ָנִגיד

 יאריך ימים:    

 
 כח:טזעל משלי  פירושי רלב"ג ומלבי"ם( 9

וזה דרך הנגיד ֹשהוא חסר תבונות ורב מעֹשקות אך הנגיד ֹשהוא ֹשונא בצע יאריך ימים המונהגים ממנו  - נגיד
בהנהגתו היֹשרה ובֹשמירתו אותם מהרע ובהפך הענין ברֹשע ֹשיכסף לטרפם או ירצה בזה הנה בדמיון הארי הנוהם 

א יוכלו ֹשאתו וימרדו בו וכן הענין בנגיד חסר ֹשיֹשמעו קולו החיות ויברחו כן הענין ברֹשע המוֹשל על עם דל כי ל
 תבונות ורוב מעֹשקות אך מי ֹשהוא ֹשונא בצע יאריך ימים על ממלכתו:

הנה הנגיד הרֹשע אם אינו רב מעֹשקות ימצאון תחת ממֹשלתו אנֹשים ֹשמרויחים  - נגיד חסר תבונות ורב מעשקות
ניח ג"כ את הסוחרים הבוצעים בצע, ֹשיקח מהם אם י"ל תבונה, י -ממון ומתקיימים, וכן גם אם הוא רב מעֹשקות 

אז תיכף כֹשרואה איֹש ֹשי"ל בצע וממון הורג  -מס ומתנות והם ירבו עוֹשר למענו, אבל אם הוא גם חסר תבונות 
אותו כדי לקחת ממונו, כי אינו חוֹשב מחֹשבות ֹשימצאו עֹשירים וסוחרים בממֹשלתו כי אין תבונה בו לדאוג על ימים 
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רק מי ֹשאינו בוצע ומרויח והוא נראה בעיניו אינו מסוכן למות, אבל  -אי בצע יאריך ימים הבאים, ואז רק ֹשונ
 הבוצע ומרויח לא יאריך ימים, ומפרֹש כי.

 
 משלי א:יט ( 10
ן ְרחֹות כֵׁ ל אָּ עַ -כָּ ַצע ֹבצֵׁ יו ֶנֶפש-ֶאת בָּ לָּ ח ְבעָּ  :   ִיּקָּ
 

 דברים ו:ה ( 11
ת  ַהְבתָּ אֵׁ ל לְ ֶק ֱאֹל ד'ְואָּ ל ְמֹאֶדָך:יָך ְבכָּ ל ַנְפְשָך ּוְבכָּ ְבָך ּוְבכָּ  בָּ

 
 על דברים ו:ה פירושי רש"י, מהר"ל )גור אריה(( 12

 בכל ממונך יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו לכך נאמר בכל מאדך. - ובכל מאודך
על ממונם יותר  ֹשחסו -תימה, אם כן דיבר הכתוב נגד הסכלים, ֹשהרי בני גד ובני ראובן  - שממונו חביב עליו מגופו

נאמר )קהלת י, ב( "לב כסיל לֹשמאלו", ולמה צריך לכתוב לדבר מאלו אנֹשים.  -ממה ֹשחסו על בניהם ונֹשותיהם 
ויראה לומר, דמי ֹשהוא אוהב את ממונו יותר מגופו, מֹשום ֹשהממון מחיה את האדם, ֹשהוא סבה לחיותו, ודבר 

ון בֹשביל ֹשיֹש לממ ...לפיכך הוא אוהב אותו יותר מגופו. הוא קודם לו במעלה בדבר מה, ו -ֹשהוא סבה לחיות ֹשלו 
 ...האדם מעלה ֹשהוא מחיה את הנפֹש

 
 על דברים ו:ה חייםהאור  פירוש( 13

והנה ֹשני הדרגות אלו יֹשנם בגדר המצטער והמתגדר, ֹשהמאכל אחרי אוכלו ואחרי ֹשתו יחדל ממנו החפץ בו, וכמו  
)מֹשלי ל יט( יֹשתנה הדבר אצלו עד אחר זמן, לזה בא דבר ה' בהדרגה כן תאות לבו אחר גמר מעֹשה דרך גבר בעלמה 

ג' בגדר הֹשיעור, ואמר ובכל מאודך פירוֹש בכל ממון ֹשאתה חפץ בו, וכֹשם ֹשהממון אמר הכתוב )קהלת ה ט( אוהב 
, כסף לא יֹשבע כסף, כי כֹשאדם מגיע לקנות קנין עצום אז יתעצם חפצו לחפוץ בהוני הונות והולכת תאותו וגדלה

וכמו כן יצו ה' באהבתו ֹשלא תֹשתער ותוגבל, וכֹשיגיע גדר אחד תגדל בו האהבה לגדר עליון מזה, ולדרך זה ֹשיעור 
 אומרו מאודך, לא מה ֹשקנה, אלא ֹשחפץ לקנות:

ובזה יתייֹשב גם כן מה ֹשהיה קֹשה בו אם אתה אומר מה ֹשקנית אם כן אין מצוה זו ֹשוה בכל, ֹשהרי אדם עני אין בו 
באנֹשי ממון לא תהיה להם המצוה בהֹשואה, מה ֹשאין כן במצות לבבך ונפֹשך ֹשהכל ֹשוים בו, ולפי  מצוה זו, גם

 דרכנו יבא על נכון:
 

 ירמיהו ח:י'( 14
ן כֵׁ ן לָּ יֶהם-ֶאת ֶאתֵׁ ִרים ְנשֵׁ יֶהם ַלֲאחֵׁ דֹותֵׁ ֹטן ִכי ְליֹוְרִשים ֹֹשְ דֹול-ְוַעד ִמּקָּ עַ  כֹֻּּלה גָּ ַצע ֹבצֵׁ ִביא ְוַעד בָּ ֶקר: כֹ -ִמנָּ ה שָּ ן כֹֻּּלה ֹעֹֹשֶ  הֵׁ

 
 פירוש מצודת דוד על ירמיהו ח:י'( 15

 - כהןנביא הֹשקר.  - מנביאגוזלים הון.  כולם - כולם בוצע בצעכל מי ֹשירצו לרֹשת.  - ליורשיםלעם אחר.  - לאחרים
 כהן הבעל:
 

 כג-ירמיהו ט:כב( 16
ַמר  תֹו ְוַאל יִ  ד'ֹכה אָּ ְכמָּ ם ְבחָּ כָּ ל חָּ ְשרֹו:ַאל ִיְתַהלֵׁ ִשיר ְבעָּ ל עָּ תֹו ַאל ִיְתַהלֵׁ ל ַהִגבֹור ִבְגבּורָּ ל  ְתַהלֵׁ ִכי ִאם ְבזֹאת ִיְתַהלֵׁ

ֹדַע אֹוִתי ִכי ֲאִני  ל ְויָּ ל ַהְשכֵׁ ם  ד'ַהִמְתַהלֵׁ ַפְצִתי ְנאֻּ ֶלה חָּ ֶרץ ִכי ְבאֵׁ אָּ ה בָּ קָּ ט ּוְצדָּ  ד':ֹעֶשה ֶחֶסד ִמְשפָּ
 

 איוב כ:כ( 17
דַ  ט:ִכי לֹא יָּ ו ְבִבְטנֹו ַבֲחמּודֹו לֹא ְיַמלֵׁ לֵׁ  ע שָּ

 
 קהלת ה:ט ( 18

ב ַבע ֶכֶסף ּוִמייִ -לֹא ֶכֶסף ֹאהֵׁ ה ַגם-ֹֹשְ מֹון לֹא ְתבּואָּ ב ֶבהָּ ֶבל:-ֹאהֵׁ  ֶזה הָּ
 

 פירוש אבן עזרא על קהלת ה:ט ( 19
 נפֹשו לא תֹשבע: - אוהב כסף

גדים ומיני סחורות ולא יאהב תבואה גם זה הבל, וגם יֹש מי ֹשאוהב לקבץ ממון בב -תבואה  ומי אוהב בהמון לא 
יֹשוב על אוהב כסף והוא המקבץ כסף וזהב בלבד וי"א מי ֹשאוהב בהמון לא תבואה לו ויפרֹש המון קנות עבדי' 

 וֹשפחו' וֹשמֹשי' רבים והענין ֹשיאהב להיות המון לפניו:
 

 ( תהילים כד:א20
ִוד ֶרץ ד'לַ  ִמְזמֹור ְלדָּ אָּ ּה הָּ לתֵׁ  ּוְמלֹואָּ י בֵׁ ּה ְויְשבֵׁ  :בָּ

 
 חגי ב:ח ופירוש רש"י( 21

ם  ב ְנאֻּ הָּ  אֹות:-ְצבָּ  ד'ִלי ַהֶכֶסף ְוִלי ַהזָּ
 ובידי להביא לאשר חפצתי בו: - לי הכסף ולי הזהב
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  שמות כ:כ( 22
ֶכם: ב לֹא ַתֲעֹֹשּו לָּ הָּ י זָּ אֹלהֵׁ י ֶכֶסף וֵׁ  לֹא ַתֲעֹֹשּון ִאִתי ֱאֹלהֵׁ

 
 חומת אנך )חיד"א(ופירוש  קהלת י':יט( 23

 ִלְשחֹוק ֹעִשים ֶלֶחם ְוַיִין ְיַשַמח ַחִיים ְוַהֶכֶסף ַיֲעֶנה ֶאת ַהֹכל:
  . לז"אורה יגיעה רבהתה צריכהרואים ֹש נוה אחבמקום ֹשמ תימאוכי 

  ך בתורהֹשקחל אם יהיה "ר "התנכספה גם כל"אוה כמו תהכל והכסף לֹשון  אתוהכסף יענה 
 התֹשוקה יֹשיג התורה:בין טפֹש על ידי  חכםבין  "הכל תוהכסף יענה א"ז"ֹש מבוקֹשו ז לתכתיתיגיע 

 
 תהילים פד:ג ופירושי רש"י ואבן עזרא( 24

ה ְוַגםִנְכְס  ה -פָּ ְלתָּ ִרי ְיַרְננּו ֶאל ד'ַנְפִשי ְלַחְצרֹות כָּ י:-ִלִבי ּוְבֹֹשָּ ל חָּ  אֵׁ
 .נתאותה – כלתהנחמדה.  - נכספה
 התאוה והטעם ֹשעברה חק התאוה על כן מלת גם:התאותה וכמעט כלתה מרוב  - נכספה

 
 כ -דברים יז:טו( 25

ים ֹשֹֹום ֹֹשִ ֶליָך תָּ ים ַאֶחיָך ִמֶּקֶרב בֹו יָךֱאֹלֶק  ד' ִיְבַחר ֲאֶשר ֶמֶלְך עָּ ֹֹשִ ֶליָך תָּ ת תּוַכל לֹא ֶמֶלְך עָּ תֵׁ ֶליָך לָּ ְכִרי ִאיש עָּ -לֹא ֲאֶשר נָּ
ִחיָך ִשיב-ְולֹא יםסּוִס  לֹו-ַיְרֶבה-לֹא ַרק: הּוא אָּ ם-ֶאת יָּ עָּ ה הָּ שּו ד'בֹות סּוס וַ ַהְר  ְלַמַען ִמְצַרְימָּ ֶכם לֹא ֹתִספּון לָּ ַמר לָּ ב אָּ

הָּ -ְולֹא ַיְרֶבהַבֶדֶרְך ַהֶזה עֹוד:  בֹו ְוֶכֶסף ְוזָּ ִשים ְולֹא יָּסּור ְלבָּ א ַמְמַלְכתלֹו ְמֹאד: -ב לֹא ַיְרֶבהלֹו נָּ יָּה ְכִשְבתֹו ַעל ִכסֵׁ ַתב ְוהָּ ֹו ְוכָּ
ה ַהזֹאת ַעל-לֹו ֶאת ה ַהתֹורָּ ֶפר ִמִלְפנֵׁ -ִמְשנֵׁ לי ַהֹכֲהִנים ַהְלִוִים: סֵׁ א בֹו כָּ רָּ ה ִעמֹו ְוקָּ ְיתָּ ה ֶאת-ְוהָּ יו ְלַמַען ִיְלַמד ְלִיְראָּ י ַחיָּ -ְימֵׁ

ל-יו ִלְשֹמר ֶאתקָּ ֱאֹל ד' ה ַהזֹאת ְוֶאת-כָּ י ַהתֹורָּ ֶלה ַלֲעֹשֹ הַ -ִדְברֵׁ אֵׁ ִּקים הָּ ם: חֻּ יו ּוְלִבְלִתי סּור ִמן-ְלִבְלִתי רּוםתָּ ֶאחָּ בֹו מֵׁ -ְלבָּ
מֹאול ְלַמַען ַיֲאִריְך יִָּמים ַעל ִמין ּוֹֹשְ ה יָּ ל:-ַהִמְצוָּ אֵׁ רָּ יו ְבֶקֶרב ִיֹֹשְ נָּ  ַמְמַלְכתֹו הּוא ּובָּ

 
 ו ופירוש כתב סופר-גויקרא כו:( 26

ֹּקַתי-ִאם כּו ְבחֻּ לֵׁ יֶתםוַ  ִתְשְמרּו ִמְצֹוַתי-ְוֶאת תֵׁ ם ֲעֹֹשִ ַתִתי :ֹאתָּ יֶכם ְונָּ ם ִגְשמֵׁ ְתנָּ  ְבִעתָּ ץְונָּ ּה ְועֵׁ ֶרץ ְיבּולָּ אָּ ן ִפְריֹו:  ה הָּ ֶדה ִיתֵׁ ַהשָּ
ֶכם ַדִיש ֶאת ִציר ַיִשיג ֶאת-ְוִהִשיג לָּ ִציר ּובָּ ֹֹשַבע ִוישַ -בָּ ַרע ַוֲאַכְלֶתם ַלְחְמֶכם לָּ ֶבַטח ְבַאְרְצֶכם:זָּ ַתִתי שָּ  ְבֶתם לָּ ֶרץ ְונָּ אָּ לֹום בָּ

ה ִמן עָּ ין ַמֲחִריד ְוִהְשַבִתי ַחיָּה רָּ ֶרץ ְוֶחֶרב לֹא-ּוְשַכְבֶתם ְואֵׁ אָּ  ַתֲעֹבר ְבַאְרְצֶכם:-הָּ
ונתתי ֹשלום בארץ וֹשכבתם ואין מחריד. אחז"ל ]ֹשלהי עוקצין[ אין כלי מחזיק ברכה ליֹשראל אלא הֹשלום. נ"ל 

וקק ליותר, ועפ"י הרוב אם לעצמו היה די לו במה ֹשיֹש לו אבל ע"י ענינו, ֹשבאמת אוהב כסף לא יֹשבע ולעולם מֹשת
ֹשרואה ֹשלחבירו יֹש יותר מתקנא בו, וכואב ונאנח על ֹשלחבירו יֹש יותר ממנו. וֹשמעתי לפרֹש מה ֹשנאמר ]ה, יא[ 

רק מתוקה ֹשנת העובד אם מעט ואם הרבה יאכל והֹשבע לעֹשיר איננו מניח לו ליֹשן, כי היה די לעובד במעט ֹשיֹש לו, 
ֹשרואה הֹשבע ֹשל העֹשיר ע"י זה אינו מסתפק בֹשלו וחפץ עוד עד ֹשאינו מניח לו ליֹשן, ונכון הוא. וכל זה כֹשיֹש קנאה 
וֹשנאה בין איֹש לרעהו, אבל בֹשכולם אוהבים זה לזה, ואוהב את רעהו כעצמו לא יתקנא בו, ולא יקֹשה בעיניו 

נת התנא אין כלי מחזיק ברכה ליֹשראל, היינו ֹשאין כֹשרואה בחבירו ֹשיֹש לו יותר ממנו וזהו ֹשלום האמתי. וזה כו
הברכה בֹשלימותה רק ע"י הֹשלום, אז יֹש ברכה ֹשלמה. וזהו ֹשאמר רֹש"י ז"ל ֹשאמרו אם אין ֹשלום אין כלום, ֹשכל 
זמן ֹשאין ֹשלום אמיתי אין לאדם די בֹשיֹש לו, ואינו עֹשיר הֹשמח בחלקו. וזהו ֹשאמר וֹשכבתם ואין מחריד, ע"ד אין 

 , והבטיח ֹשלא תחרדו ע"י אחרים מֹשינתכם, כי יהיה לך ֹשלום בארץ, וק"ל:מניח לו ליֹשן
 

  קהלת ז:א( 27
ְלדֹו: ֶות ִמיֹום ִהּוָּ ם ִמֶשֶמן טֹוב ְויֹום ַהמָּ  טֹוב שֵׁ

 
 ( יומא ט:28

 אֹשון מפני מה חרב? מפני ֹשלֹשה דברים ֹשהיו בו: עבודה זרה, וגלוי עריות, וֹשפיכות דמים.ר מקדֹש

 
 כג-כא( ישעיה א:29

ה ְמַרְצִחים: ּה ְוַעתָּ ִלין בָּ ט ֶצֶדק יָּ ֲאִתי ִמְשפָּ ה ְמלֵׁ נָּ ה ִקְריָּה ֶנֱאמָּ ה ְלזֹונָּ ְיתָּ ה הָּ יכָּ ִים: אֵׁ הּול ַבמָּ ְך מָּ ְבאֵׁ יָּה ְלִסיִגים סָּ ְך הָּ  ַכְספֵׁ
ף ַשְלֹמִנים יָּתֹום לֹא ב ֹשַחד ְוֹרדֵׁ ִבים כֻּלֹו ֹאהֵׁ י ַגנָּ ַרִיְך סֹוְרִרים ְוַחְברֵׁ יֶהם: שָּ ה לֹא יָּבֹוא ֲאלֵׁ נָּ  ִיְשֹפטּו ְוִריב ַאְלמָּ

 
 ישעיה א:כא( פירוש רד"ק על 30

וגם בירוֹשלם העמיד למֹשפט ה' ולריב וגו', ועתה אין בה מֹשפט כמו ֹשאמר בסמוך כלו אוהב ֹשחד  ... מלאתי משפט
 ורודף ֹשלמונים:

 .וירוֹשלם היה הצדק תמידי בה ועתה מרצחים ... - צדק ילין בה
 

 ישעיה א:כאפירוש מצודת דוד על ( 31
 מתאונן לומר איך ירוֹשלים עיר אמונה נהפכה להיות מֹשקרת בה' כזונה המֹשקרת בבעלה.  - איכה

 
 ( פירושי רש"י ורד"ק על ישעיהו א:כב32

 שהיו עושין מעות נחשת ומצפין אותן בכסף להונות בהם. - כספך היה לסיגים
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אדם כי כלו כסף ויֹש בו סיגים נחֹשת ובדיל והדומים להם ומחופה בכסף  עוֹשים בה מטבע ֹשקר וחוֹשבים בני - כספך
ומטעין בו בני אדם וכן מוכרי יין חוֹשבים הקונים ֹשהם קונים יין חי והוא מעורב במים, סבאך הוא היין הנמכר 

 ...בחנות
 

 פירושי רד"ק ומצודת דוד על ישעיהו א:כג( 33
ררים ומעוותים היֹשר והם חברי גנבים כי הגנבים חולקים עמהם הֹשרים ֹשהיה להם לתקן המעוות הם סו - שריך

 לפיכך לא ייסרו אותם, ולא ימנעום מלגנוב:
 דרך כלל על הֹשרים כי כלם בדרך אחד לפיכך אמר כלו בלֹשון יחיד והם אוהבים לקבל ֹשחד ומטים המֹשפט: - כלו

  
 סרים מדרך הטוב ומתחברים עם הגנבים.  - סוררים

 כל העם.  - כלו
 האחד אומר לחבירו הצדיקני היום בדיני ולמחר אצדיקך בדינך. - למוניםש
 

 רבינו בחיי על בראשית ד:ז( 34
ועל דרך הֹשכל קין והבל יֹש בֹשמם התעוררות ורמז לענין הויה והפסד כי הם אחים סמוכים זה לזה. וקין רמז ...

כן היתה מנחתו הצאן ֹשהיא ֹשפלה מכל בעלי לקנין העולם הזה, והבל רמז למי ֹשדעתו ֹשפלה ומהביל אותו הקנין. ו
חיים ועל כן דבק בו רצון ה' יתברך, הוא ֹשכתוב ויֹשע ה' אל הבל ואל מנחתו. והיתה מנחתו ֹשל קין מפרי האדמה כי 
היה אוהב קניני העולם הזה ועבודת הגוף ֹשאין בו קיימא ונמֹשך אחר התאוות הגופניות ועל כן לא חל עליו רצון ה' 

כתוב ואל קין ואל מנחתו לא ֹשעה. המהביל הזה נהרג כי איננו חוֹשֹש לעסקי העולם ואינו עוֹשה מן יתברך, הוא ֹש
העולם הזה עיקר, והאוהב קניני העולם הזה נתקלל ואמר לו נע ונד תהיה בארץ כי כן אוהב כסף לא יֹשבע כסף 

מנוחה אפילו ֹשעה אחת אבל והולך ומטלטל ממקום למקום בימים ובמדברות במקום גדודי חיות ולסטים ואין לו 
 כל ימיו מכאובים:

 
 יג-בראשית ו:יא( 35
ֱאֹלַוִת  י הָּ ֶרץ ִלְפנֵׁ אָּ ת הָּ חֵׁ ס:ִק שָּ מָּ ֶרץ חָּ אָּ א הָּ לֵׁ ר ֶאת ַדְרכֹו ִק ַוַיְרא ֱאֹל ים ַוִתמָּ שָּ ל בָּ ה ִכי ִהְשִחית כָּ תָּ ה ִנְשחָּ ֶרץ ְוִהנֵׁ אָּ ים ֶאת הָּ

ֶרץ: אָּ ֶרץ:ים לְ ִק ַויֹאֶמר ֱאֹל ַעל הָּ אָּ ם ֶאת הָּ יֶהם ְוִהְנִני ַמְשִחיתָּ ס ִמְפנֵׁ מָּ ֶרץ חָּ אָּ ה הָּ ְלאָּ ַני ִכי מָּ א ְלפָּ ר בָּ שָּ ל בָּ ץ כָּ  ֹנַח קֵׁ
 

 פירוש רש"י על בראשית ו:יא( 36
 .גזל )ס"א שנאמר )יונה ג( ומן החמס אשר בכפיהם( - ותמלא הארץ חמס

 
 פירוש כלי יקר על בראשית ה:ה( 37

לפי ֹשחטאו בזנות ואותה תאוה רבה והולכת תמיד ולא יֹשבע לעולם כארז"ל )סוכה נב   - האדםוירא ה' כי רבה רעת 
ע"ב( אבר קטן באדם מֹשביעו רעב וכן חטאו בגזל ואוהב חמס וכסף לא יֹשבע כסף אלא תאותו רבה והולכת תמיד 

ֹשבע בה אלא כל ֹשעה  וכל יצר מחֹשבות לבו רק רע כל היום ר"ל כל היום לא יֹשבע מתאותו אין ֹשעה ביום ֹשיהיה
 הוא מוסיף על תאותו:

 
 פירוש רש"י על בראשית ו:יג, ( סנהדרין קח.38

אמר רבי יוחנן בא וראה כמה גדול כחה ֹשל חמס ֹשהרי דור המבול עברו על הכל ולא נחתם עליהם גזר דינם עד 
 .ֹשפֹשטו ידיהם בגזל ֹשנאמר כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני מֹשחיתם את הארץ

 .לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל )סנהדרין קח( - ארץ חמסכי מלאה ה
 

 ה-בראשית יא:א( 39
ל  פָּ -ַוְיִהי כָּ ֶרץ ֹֹשָּ אָּ ִדים:הָּ ִרים ֲאחָּ ת ּוְדבָּ ה ְבֶאֶרץ ה ֶאחָּ ם ִמֶּקֶדם ַוִיְמְצאּו ִבְקעָּ ְסעָּ ם:  ַוְיִהי ְבנָּ ר ַויְֵׁשבּו שָּ ַויֹאְמרּו ִאיש ִשְנעָּ

ה ִנְלְבנָּ -ֶאל בָּ הּו הָּ עֵׁ ֶבן וְ רֵׁ ה ְלאָּ נָּ ֶהם ַהְלבֵׁ ה ַוְתִהי לָּ פָּ רֵׁ ה ִלֹֹשְ ְרפָּ ִנים ְוִנֹֹשְ ֶהם ַלֹחֶמר:ה ְלבֵׁ יָּה לָּ ר הָּ מָּ ה | ִנְבֶנה ַהחֵׁ בָּ נּו -ַויֹאְמרּו הָּ לָּ
ה ַמִים ְוַנֲעֹֹשֶ ל ְורֹאשֹו ַבשָּ ם ֶפן-ִעיר ּוִמְגדָּ נּו שֵׁ ל-פּוץ ַעלנָּ -לָּ י כָּ ֶרץ: -ְפנֵׁ אָּ ֶרד הָּ ִעיר ְוֶאת-ִלְרֹאת ֶאת ד'ַויֵׁ י -הָּ נּו ְבנֵׁ ל ֲאֶשר בָּ ַהִמְגדָּ

ם: דָּ אָּ  הָּ
 

 מדרש, פרקי דרבי אליעזר כד( 40
ֹשבנו אותו גבוה כֹשבעה מילין מקנה מעלת היו לו במזרחו ובמערבו ואלו ֹשהיו מעלו מעלין לבנים היו עולין ...

לבם עליו ואם נפלה לבנה היו יוֹשבין ממזרחו ואלו ֹשהיו יורדין היו יורדין ממערבו ואם נפל אדם ומת לא היו ֹשמים 
 .ובוכין ואומרין מתי תעלה אחרת תחתי

 
 בראשית יג:ב ופירוש כתב סופר( 41

ב: הָּ ד ְמֹאד ַבִמְקֶנה ַבֶכֶסף ּוַבזָּ בֵׁ ם כָּ  ְוַאְברָּ
 ועוד יֹש לפרֹש, הנה אוהב כסף הֹשמח וֹשֹש בעוֹשרו ולא יכבד מֹשא ֹשמירת... - ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב

עוֹשרו עליו, הוא יגע וטורח ועל כל הטרחות תכסה אהבתו למצוא מבוקֹשו בכסף ובזהב ובאהבתו יֹשגה תמיד. אבל 
ירא ה' אֹשר מכיר הבל קניני עולם הזה יכבד עליו עוֹשר רב, וֹשלמה המע"ה אמר ]מֹשלי ל, ח[ ריֹש ועוֹשר אל תתן לי. 

' יצילני מפזור נפֹש, ונ"ל לכן כתיב ואברם כבד וחובת הלבבות ]בפתיחה לֹשער הבטחון[ מביא חסיד אחד ֹשאמר ה



5 

 

מאד במקנה בכסף, צריך להבין לֹשון כבד מאוד, הול"ל היה לו כסף וכו', ונ"ל ֹשכונת הקרא ֹשהיה לו למֹשא, וכבד 
עליו מקנה והון רב, ולא חפץ באלה, אבל ראה והבין כי חפץ ורצון ה' הוא ֹשסיבב כל הסיבות האלו, לכן לקח כל 

עה. וכן היה ביוצאי מצרים ֹשאמרו ז"ל ]ברכות ט:[ ֹשלא רצו ליטול כסף וזהב ֹשל מצרים ואמרו העוֹשר מאת פר
הלואי ֹשנצא בעצמינו, והיה עליהם לטורח לֹשאת מֹשא כבד, ולא היתה תֹשוקתם לכסף וזהב. אבל ה' ציוה דבר נא 

וציאם בעל כרחם בכסף ויֹשאלו וכו', ודומה ליציאת אברהם ממצרים. וזהו כונת המדרֹש ואברהם כבד, הה"ד וי
  וזהב וק"ל:

 
 ( בראשית כה:ח42

ֶסף ֶאל ַע ַויֵׁאָּ בֵׁ ן ְוֹֹשָּ קֵׁ ה זָּ ה טֹובָּ יבָּ ם ְבֹֹשֵׁ הָּ ת ַאְברָּ יו:-ַוִיְגַוע ַויָּמָּ  ַעמָּ
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ימים, ולא יתאוה ֹשראה כל מֹשאלות לבו וֹשבע כל טובה, וכן וֹשבע ימים )להלן לה כט(, ֹשֹשבעה נפֹשו ב - זקן ושבע

ֹשיחדֹשו בו הימים דבר, וכענין ֹשנאמר בדוד וימת בֹשיבה טובה ֹשבע ימים ועוֹשר וכבוד )דהי"א כט כח(. והוא ספור 
חסדי הֹשם בצדיקים, ומדה טובה בהם ֹשלא יתאוו במותרות, כענין ֹשנאמר בהם תאות לבו נתת לו )תהלים כא ג(, 

כסף )קהלת ה ט(, ואמרו בו )קהלת רבה א יג( אין אדם יוצא מן  ולא כמו ֹשנאמר בֹשאר האנֹשים אוהב כסף לא יֹשבע
העולם וחצי תאוותיו בידו, יֹש בידו מנה מתאוה מאתים, הֹשיגה ידו למאתים מתאוה לעֹשות ארבע מאות, ֹשנאמר 

 אוהב כסף לא יֹשבע כסף:
לם הבא, ונפֹשם ובבראֹשית רבה )סב ב( אמרו הקב"ה מראה להם לצדיקים מתן ֹשכרן ֹשהוא עתיד ליתן להם לעו 

 ֹשבעה והם יֹשנים. נתעוררו החכמים בזה ופירֹשו הכתוב ֹשאומר "וֹשבע" במראה הזו:
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ל ה ִלְשֹבר ֶאל-ְוכָּ אּו ִמְצַרְימָּ ֶרץ בָּ אָּ ף ִכי-הָּ ל-יֹוסֵׁ ב ְבכָּ עָּ רָּ ַזק הָּ ֶרץ: -חָּ אָּ יו  ִים ַויֹאֶמר ַיֲעֹקבֶשֶבר ְבִמְצרָּ -ַוַיְרא ַיֲעֹקב ִכי ֶישהָּ נָּ ְלבָּ
אּו: ה ִתְתרָּ מָּ ַמְעִתי ִכי ֶיש לָּ ה שָּ ִים ְרדּו-ַויֹאֶמר ִהנֵׁ ה ְוִשְברּו-ֶשֶבר ְבִמְצרָּ מָּ ם ְוִנְחֶיה ְולֹא נָּמּות:-שָּ נּו ִמשָּ  לָּ

כֹשאתם ֹשבעין  אֹשית מ״ב( ויאמר יעקב לבניו למה תתראו. אמר להם יעקב לבניו: אל תראו עצמכםבר) ֹשנאמר...
 לא בפני עֹשו ולא בפני יֹשמעאל, כדי ֹשלא יתקנאו בכם.
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רּו ַוִיְשְרצּו ַוִיְרבּו ַוַיַעְצמּו ִבְמֹאד ְמֹאד ַוִת  ל פָּ אֵׁ רָּ י ִיֹֹשְ ם:ּוְבנֵׁ ֶרץ ֹאתָּ אָּ א הָּ לֵׁ ם ֶמֶלְך מָּ ש ַעל-ַויָּקָּ דָּ ִים ֲאֶשר לֹא-חָּ ַדע ֶאת-ִמְצרָּ -יָּ
ף:י  ֹוסֵׁ

 .ממונך בכל -  מאדך ובכל
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נּו ל ַויֹאְמרּו ִמי ַיֲאִכלֵׁ אֵׁ י ִיְשרָּ בּו ַוִיְבכּו ַגם ְבנֵׁ ה ַויָּשֻּ ף ֲאֶשר ְבִקְרבֹו ִהְתַאּוּו ַתֲאוָּ אַסְפסֻּ רְוהָּ שָּ  : בָּ

ין ַהְבֹדַלח ינֹו ְכעֵׁ ן ִכְזַרע ַגד הּוא ְועֵׁ שּו ֹאתֹו עֻּגֹות  :ְוַהמָּ רּור ְועָּ ה ּוִבְשלּו ַבפָּ כּו ַבְמֹדכָּ ַחִים אֹו דָּ רֵׁ ֲחנּו בָּ ְקטּו ְוטָּ ם ְולָּ עָּ טּו הָּ שָּ
ֶמן: יָּה ַטְעמֹו ְכַטַעם ְלַשד ַהשָּ יו: ְוהָּ לָּ ן עָּ ד ַהמָּ ה יֵׁרֵׁ ְילָּ  ּוְבֶרֶדת ַהַטל ַעל ַהַמֲחֶנה לָּ

חָּ  ם תֹאַמר ִהְתַקְדשּו ְלמָּ עָּ י ְוֶאל הָּ ְזנֵׁ ר ִכי ְבִכיֶתם ְבאָּ שָּ ַתן  ד'ר ַוֲאַכְלֶתם בָּ ִים ְונָּ נּו ְבִמְצרָּ ר ִכי טֹוב לָּ שָּ נּו בָּ אֹמר ִמי ַיֲאִכלֵׁ  ד'לֵׁ
ר ַוֲאַכְלֶתם: שָּ ֶכם בָּ ה יִָּמים ְולֹא ֶעְשִרים יֹו לָּ רָּ ה יִָּמים ְולֹא ֲעשָּ ִים ְולֹא ֲחִמשָּ ד תֹאְכלּון ְולֹא יֹומָּ ַעד ֹחֶדש  ם:לֹא יֹום ֶאחָּ

א ַיַען ִכי ְמַאְסֶתם ֶאת  רָּ ֶכם ְלזָּ יָּה לָּ ַאְפֶכם ְוהָּ א מֵׁ אנּו  ד'יִָּמים ַעד ֲאֶשר יֵׁצֵׁ ה ֶזה יָּצָּ מָּ אֹמר לָּ יו לֵׁ נָּ ֲאֶשר ְבִקְרְבֶכם ַוִתְבכּו ְלפָּ
ִים:  ִמִמְצרָּ

ת  אֵׁ ַסע מֵׁ ז ַשְלִוים ִמן ַהיָּם ַוִיטש ַעל ַהַמֲחֶנה ְכֶדֶרְך יֹום ֹכה ּוְכֶדֶרְך יֹום ֹכה ְסִביבֹות ַהַמֲחֶנה ּוְכַאמָּ  ד'ְורּוַח נָּ גָּ י ַויָּ ַתִים ַעל ְפנֵׁ
ֶרץ: אָּ ו הַ  הָּ ת ַוַיַאְספּו ֶאת ַהְשלָּ ֳחרָּ ה ְוֹכל יֹום ַהמָּ ל ַהַלְילָּ ל ַהיֹום ַההּוא ְוכָּ ם כָּ עָּ ם הָּ ִרים ַוִיְשְטחּו ַויָּקָּ ה ֳחמָּ רָּ ַסף ֲעשָּ ַמְמִעיט אָּ

טֹוַח ְסִביבֹות ַהַמֲחֶנה: ֶהם שָּ ת ְוַאף  לָּ רֵׁ יֶהם ֶטֶרם ִיכָּ ין ִשנֵׁ ר עֹוֶדנּו בֵׁ שָּ ה ְמֹאד: ד'ַהבָּ ה ַרבָּ ם ַמכָּ עָּ ד בָּ ם ַוַיְך ְידֹוָּ עָּ ה בָּ רָּ  חָּ
קֹום ַההּוא ִקְברֹות ַהַתֲאוָּ  ם ַהמָּ א ֶאת שֵׁ ם ַהִמְתַאִּוים:ַוִיְקרָּ עָּ ְברּו ֶאת הָּ ם קָּ  ה ִכי שָּ
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ה הַ  ד ְוִהנֵׁ ר ְוֶאת ֶאֶרץ ִגְלעָּ צּום ְמֹאד ַוִיְראּו ֶאת ֶאֶרץ ַיְעזֵׁ ד עָּ י גָּ ן ְוִלְבנֵׁ י ְראּובֵׁ יָּה ִלְבנֵׁ קֹום ְמקֹום ִמ ּוִמְקֶנה ַרב הָּ      …ְקֶנה:מָּ
יֶניָך יַֻּתן ֶאת-ַויֹאְמרּו ִאם ן ְבעֵׁ אנּו חֵׁ צָּ ה ַאל-מָּ זָּ ֶדיָך ַלֲאחֻּ ֶרץ ַהזֹאת ַלֲעבָּ אָּ נּו ֶאתַת -הָּ ן: -ֲעִברֵׁ יַהַיְרדֵׁ י -ַויֹאֶמר ֹמֶשה ִלְבנֵׁ ד ְוִלְבנֵׁ גָּ

ְשבּו ֹפה: ה ְוַאֶתם תֵׁ מָּ יֶכם יָֹּבאּו ַלִמְלחָּ ן ַהַאחֵׁ נּוַוִיגְ   ...ְראּובֵׁ יו ַויֹאְמרּו ִגְדֹרת צֹאן ִנְבֶנה ְלִמְקנֵׁ לָּ נּו:  שּו אֵׁ ִרים ְלַטפֵׁ ֹפה ְועָּ
ל ַעד ֲאֶשר ִאם אֵׁ רָּ י ִיֹֹשְ י ְבנֵׁ ִשים ִלְפנֵׁ ץ חֻּ לֵׁ חָּ ֶרץ:-ֲהִביֹאנֻּם ֶאל-ַוֲאַנְחנּו נֵׁ אָּ י הָּ י ֹיְשבֵׁ ר ִמְפנֵׁ י ַהִמְבצָּ רֵׁ נּו ְבעָּ ם ְויַָּשב ַטפֵׁ     ...ְמקֹומָּ

יַויֹאמֶ  ן ֶאל-ר ְבנֵׁ י ְראּובֵׁ ד ּוְבנֵׁ ל-גָּ נּו ְוכָּ ינּו ִמְקנֵׁ שֵׁ נּו נָּ ֶדיָך ַיֲעֹֹשּו ַכֲאֶשר ֲאֹדִני ְמַצֶּוה: כו   ַטפֵׁ אֹמר ֲעבָּ נּו ִיְהיּו-ֹמֶשה לֵׁ ם -ְבֶהְמתֵׁ שָּ
ל ֶדיָך ַיַעְברּו כָּ ד: כז   ַוֲעבָּ י ַהִגְלעָּ רֵׁ ה ַלִמְלחָּ -ְבעָּ י ְיהֹוָּ א ִלְפנֵׁ בָּ רֲחלּוץ צָּ ה ַכֲאֶשר ֲאֹדִני ֹדבֵׁ  .מָּ

לפי ֹשהיו עֹשירים ביותר חבבו ממונם ובֹשביל חבוב ממונם פירֹשו מאחיהם ויֹשבו להם חוץ לארץ  - ומקנה רב היה
וצא יֹשראל ולפיכך גלו תחלה לכל הֹשבטים ֹשנאמר ויגלם לראובני ולגדי ולחצי ֹשבט המנֹשי וזֹש"ה כי לא ממ

זה יֹשפיל וזה ירים כלומר כל מה ֹשאדם עמל ויוצא בסחורה והולך ים ֹשופט קוממערב ולא ממדבר הרים כי אל
ממזרח למערב ודוחק את הֹשעה להתעֹשר אינו נעֹשה עֹשיר בֹשביל זה ואפי' ילך במדבריות ואל ההרים מהו ולא 

לומר ֹשאין האדם מתרומם ממדבר הרים אמר ר' אבא כל הרים ֹשבמקרא הרים ממֹש חוץ מזה ֹשהוא לֹשון הרמה כ
ֹשופט זה יֹשפיל וזה ירים נוטל נכסים מזה ונותנם לזה ולמה נקרא ֹשמם נכסים ֹשהם נכסין מזה  יםקבזה כי אל

והֹשלֹשה הללו בזמן ֹשאינן מאת הקב"ה סופן ליפסק ממנו וכן ֹשנו רז"ל ֹשני חכמים היו והיו עֹשירים  ...ונגלין לזה. 
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ולם. וכן אז"ל עוֹשר ֹשמור לבעליו עמדו בעולם. אחד מיֹשראל ואחד מאומות העולם קרח והמן וֹשניהם נאבדו מן הע
 לרעתו זה עֹשרו ֹשל קרח וֹשל המן וכל כך למה לפי ֹשלא היתה מתנתן מאת הקב"ה אלא חטפו אותן להם:
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. זו מדה בינונית. ויֹש אומרים זו מדת סדום. ֹשלי ֹשלך וֹשלך ֹשלי. עם ֹשלך וֹשלך ֹשלי ֹשלי האומר. באדם מדות ארבע
 וֹשלך ֹשלך. חסיד. ֹשלי ֹשלי וֹשלך ֹשלי. רֹשע:הארץ. ֹשלי ֹשלך 
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רבי יהודה אומר הכריזו בסדום כל מי ֹשהוא מחזיק בפת לחם לעני ואביון יֹשרף באֹש פלוטית בתו ֹשל לוט היתה 
תה נֹשואה לאחד מגדולי סדום ראתה עני אחד מדוקר ברחוב העיר ועגמה עליה נפֹשה מה היתה עוֹשה בכל יום כֹשהי

יוצאה לֹשאוב מים היתה נותנת בכד ֹשלה מכל מה ֹשבביתה ומאכלת לאותו עני אמרו מאין חי העני הזה וכֹשידעו 
בדבר הוציאוה ליֹשרף אמרה רבון העולמים עֹשה מֹשפטי ודיני ועלתה צעקתה לפני כסא הכבוד באותה ֹשעה אמר 

ודותיה למעלה הכצעקתם אינו אומר הקב"ה ארדה נא ]ואראה[ אם צעקת הנערה הזאת עֹשו אנֹשי סדום אהפוך יס
 אלא הכצעקתה:
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מעֹשה בֹשתי נערות ֹשירדו לֹשתות ולמלאות מים אמרה אחת לחברתה למה פניך חולניות אמרה לה כלו מזונותיה 
וֹשרפו  וכבר היא נטויה למות מה עֹשתה מלאה את הכד קמח והחליפו נטלה זו מה ֹשביד זו וכיון ֹשהרגיֹשו בה נטלו

 .אותה אמר הקב"ה אפי' אני מבקֹש לֹשתוק דינה ֹשל נערה אינו מניח אותי לֹשתוק הה"ד
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ויאמרו גֹש הלאה קרב להלן ויאמרו האחד בא לגור ויֹשפוט ֹשפוט דין ֹשדנו ראֹשונים אתה בא להרוס רבי מנחמא 
הוא בא לכאן יהו בועלים אותו ונוטלים את ממונו מֹשם רבי ביבי כך התנו אנֹשי סדום ביניהם אמרו כל אכסניא ֹש

 אפילו אותו ֹשכתוב בו וֹשמרו דרך ה' אנו בועלים אותו ונוטלים את ממונו:
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ורה ארבעה ותהי להם בקעה בארצם רחבה מאד... ובה מעיינות מים ודֹשאים. והלכו ֹשמה כל אנֹשי סדום ועמ...

ימים בֹשנה, הם ונֹשיהם ובניהם וכל אֹשר להם, וֹשמחו ֹשמה בתופים ובמחולות. ויהי בעת ֹשמחתם, ועמדו יחד 
והחזיקו איֹש באֹשת רעהו ואיֹש בבת רעהו הבתולה, והתעללו בהן וֹשכבו אתהן, וראה כל איֹש את אֹשתו ואת בתו 

ו אחרי כן איֹש לביתו ואיֹשה לאוהלה בערב. ככה ביד רעהו ואין אומר דבר. ויעֹשו להם ככה מהבקר עד הערב, וֹשב
יעֹשו להם כל אנֹשי סדום ועמורה, על פי ארבעת ֹשופטיהם, מיטות ו ...יעֹשו להם כל הימים ארבעה ימים בֹשנה

בנויות ברחוב הערים. והיה כל איֹש אֹשר יבוא והלך אל הערים האלה, ועמדו עליו והחזיקו בו, והביאו אותו אל 
והיה אם האיֹש ההוא קצר מהמיטה ההיא, ומֹשכוהו ֹשֹשת האנֹשים ההם אלה מזה ואלה אחת מהמיטות ההן... 

מזה, ויצעק אליהם ולא יענוהו. ואם יהיה האיֹש ההוא ארך בקומה מהמיטה, ומֹשכוהו מֹשתי צלעות המטה מצדיה 
יעֹשה לאיֹש  ו: ככהאלה מזה ואלה מזה, עד הגיע האיֹש ההוא לֹשערי מוות. והיה בצעקו אליהם, וענו אותו ואמרו ל

היה בבוא אביון אל ארצם, ונתנו לו כסף וזהב, והעבירו קול בכל העיר לבלתי תת לו פת לחם  ...ואֹשר יבוא בארצנ
לאכול. והיה אם יֹשב האביון בארץ ימים ומת ברעב, כי לא ימצא פת לחם לאכול. ובמותו יבואו כל אנֹשי העיר 

ֹשר ידע את כספו ואת זהבו אֹשר נתן לו, ייקח והלך לו. וגם כל ולקחו את כספם וזהבם אֹשר נתנו לו. והיה כל איֹש א
בגדי העני וכל לבוֹשו יפֹשיטו מעליו במותו ונלחמו כולם עליהם, והיה אֹשר יחזק על רעהו ייקח אותם. ואחרי כן 
ייֹשאוהו ויקברוהו ערם תחת אחד הֹשיחים אֹשר במדברות. ככה יעֹשו כל הימים, לכל הבא אליהם אֹשר ימות 

 .בארצם
 

  מדרש, פרקי דרבי אליעזר כה( 53
  .ולא בטחו בצל יוצרם אלא על רוב עֹשרם )אנֹשי סדום(...

 
 ( שבת לא.54

 אמר רבא בֹשעה ֹשמכניסין אדם לדין אומרים לו נֹשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה...
 

 ( מדרש, מכילתא בשלח, ויסע א55
ותן באמונה רוח הבריות נוחה הימינו ומעלין עליו כאלו והיֹשר בעיניו תעֹשה זה מֹשא ומתן מלמד ֹשכל מי ֹשנוֹשא ונ

  קיים את כל התורה כולה.
 

 ( תמיד לב:56
אמר להון אנא נמי מלכא אנא מיחֹשב חֹשיבנא הבו לי מידי יהבו ליה גולגלתא חדא אתייה תקליה לכוליה דהבא 

נא דביֹשרא ודמא דלא קא ֹשבע וכספא דידיה בהדיה לא הוה מתקליה אמר להון לרבנן מאי האי אמרי גולגלתא דעי
 .אמר להו ממאי דהכי הוא ֹשקלי קלילי עפרא וכסייה לאלתר תקלא
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 מדרש קהלת רבה ג:יג( 57
 מאה תרתי דיעבדון בעי מאה ליה אית אם אלא בידו תאותו וחצי העולם מן יוצא אדם אין איבו בֹש״ר יודן ר׳ דאמר
 .עהארב דיעבדון בעי מאה תרתי ליה דאית ומאן

 
 משנה אבות ד:א( 58

 .בחלקו הֹשמח עֹשיר איזהו 
 

 ( משנה אבות ב:ז59
 .דאגה מרבה. נכסים מרבה 
 

 ( אבות על בנים )הרב מזאוז(60
כי מי ֹשרדף הרבה אחר תאות הממון הוא מקדיֹש כל זמנו רק במֹשא ומתן ואינו יכול לקבוע עתים לתורה ולעבוד  ...

התנא נגד ֹשמא מי ֹשנמֹשך אחרי פירסום ֹשמו ֹשל עוה"ז ֹשזה אינו  הֹשי"ת והוא מאבד חלקו בעוה"ב וזהו והאומר
ֹשם ֹשלועיקרי ויסודי ורוצה להיות לו ֹשם כאחד העֹשירים הגדולים בזה היא אבד ֹשמיה ֹשהוא מאבד ֹשמו העיקרי 

 .ֹשיהיה לו בעוה"ב והוא מטעם האמור
 

 בבא קמא עט:( 61
ה בגנב יותר מגזלן? אמר להן: זה הֹשוה כבוד עבד ֹשאלו תלמידיו את רבן יוחנן בן זכאי: מפני מה החמירה תור

 .לכבוד קונו, וזה לא הֹשוה כבוד עבד לכבוד קונו

 
 עבודה זרה ב:( 62

 הרבה, עֹשינו מרחצאות הרבה, תקנינו ֹשווקים הרבה, רבֹש״ע: לפניו אומרים? עסקתם במאי: הקב״ה להם אמר
ם ֹשבעולם, ֹשוטי: הקב״ה להם אמר. בתורה יתעסקוֹש כדי יֹשראל בֹשביל אלא עֹשינו לא וכולם, הרבינו וזהב כסף

לצורך עצמכם עֹשיתם, תקנתם ֹשווקים להוֹשיב בהן זונות, מרחצאות ־ לעדן בהן עצמכם, כסף וזהב  כל מה ֹשעֹשיתם
 .ֹשלי הוא, ֹשנאמר: )חגי ב( לי הכסף ולי הזהב נאם ה׳ צבאות

 
 ( סוטה מח: 63

 .אמנה מקטני אלא אינו למחר אוכל מה אומרו בסלו פת לו ֹשיֹש מי כל: אומר הגדול אליעזר רבי
 

 עירובין סה:( 64
 ו...בֹשלֹשה דברים אדם ניכר בכוסו ובכיסו ובכעס

 
 משלי יח:כא( 65

ֶות ְוַחִיים ְבַיד שֹון ְוֹאֲהֶביהָּ יֹאַכל ִפְריָּּה:-מָּ  לָּ

 
 ערך "כסף" -פלא יועץ( 66

ה וראה ֹשהוקֹש הכסף ללֹשון והוקֹש לחכמה ֹשם כתיב כסף נבחר לֹשון צדיק וכתיב בצל החכמה בצל הכסף הביט
אף אנו נאמר לענין הכסף ... רמז ֹשכמו ֹשאמרו מות וחיים ביד לֹשון מאן דבעי חיי בליֹשניה מאן דבעי מיית בליֹשניה

מאן דבעי חיי בכסף מאן דבעי מיית בכסף כי רוב העבירות הן נגררות מחמת היות אדם להוט אחר הכסף כגון גזל 
ק ֹשבועת ֹשוא ֹשבועת ֹשקר ֹשקרים עול במדות הֹשגת גבול מחלוקת קנאה ֹשנאה תחרות מאכלות גניבה אונאה עוֹש

אסורות חילול ֹשבת וי"ט ורוב העבירות ֹשאדם עוֹשה הוא על בצע כסף ועון חילול ה' על גביהן וכן מי ֹשממונו חביב 
המהירות והכיליות  עליו מבטל רוב מצות ותפלות וברכות ות"ת כנגד כולם וכֹשמקיים אותם הם פסולות מחמת

ולבו בל עמו כי לבצעו פונה בכל פינות ֹשהוא פונה ומעלים עין מן הצדקה וכדמבעי ליה למעבד לא עביד וכהנה רעות 
  רבות באופן ֹשיֹש עוֹשר ֹשמור לבעליו לרעתו ֹשעל ידו יורֹש גיהנם ויורד לבאר ֹשחת ובאמת אמרו אדם ניכר בכיסו

ט בדור הזה הוא דור ממון ֹשאדם להופ אחר הממון יותר מכל העבירות כי הן אמת כי גבר אויב יצר הממון ובפר
ובכן יֹש קונה עולמו בממונו ֹשמרבה צדקה מרבה מצות ... ומכל התענוגים וממונו ֹשל אדם חביב עליו יֹש יותר מגופו

קונות ומע"ט וקונה ֹשם טוב לעצמו קונה לו דברי תורה קונה לו חיי העוה"ב וכבר איתנח סימנא דבר תורה מעות 
ֹשלכל דברי תורה וכל דבר טוב צריך מעות והכסף יענה את הכל מי חכם ויֹשמור אלה ולא יהא נרדם סוף דבר הכל 

 נֹשמע את האלקים ירא ואת מצותיו ֹשמור כי זה כל האדם:
 

 ( ויקרא יט:יא67
 ַבֲעִמיתֹו: ִאיש ְתַשְּקרּו-ְולֹא ְתַכֲחשּו-ְולֹא ִתְגֹנבּו לֹא

 
 כות גניבה א:ב( רמב"ם, הל68

  .אסור לגנוב כל ֹשהוא דין תורה
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 רמב"ם, הלכות גניבה א:ג( 69
 .יודעין הבעלים ואין בסתר אדם ממון הלוקח זה, גנב הוא איזה

 
 דברים יח:יג( 70

ִמים ִתְהֶיה ִעם   יָך:ֶק ֱאֹל ד'תָּ
  

 ברכות כח.( 71
 דרֹש...יכנס לבית המֹשהיה רבן גמליאל מכריז ואומר כל תלמיד ֹשאין תוכו כברו לא 

 
 רמב"ם, הלכות דעות ב:ו( 72

להנהיג עצמו בדברי חלקות ופיתוי ולא יהיה אחד בפה ואחד בלב אלא תוכו כברו והענין ֹשבלב הוא  לאדםאסור 
הדבר ֹשבפה ואסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת הנכרי כיצד לא ימכור לנכרי בֹשר נבילה במקום בֹשר ֹשחוטה ולא 

במקום מנעל ֹשל ֹשחוטה ולא יסרהב בחבירו ֹשיאכל אצלו והוא יודע ֹשאינו אוכל ולא ירבה לו  מנעל ֹשל מתה
בתקרובת והוא יודע ֹשאינו מקבל ולא יפתח לו חביות ֹשהוא צריך לפותחן למוכרן כדי לפתותו ֹשבֹשביל כבודו פתח 

ח נכון ולב טהור מכל עמל וכן כל כיוצא בו ואפילו מלה אחת ֹשל פיתוטי וֹשל גניבת דעת אסור אלא ֹשפת אמת ורו
 והוות:

 
 במדבר לה:לג ופירושי אבן עזרא מלבי"ם( 73

ם הּוא ַיֲחִניף ֶאת-ַתֲחִניפּו ֶאת-ְולֹא ּה ִכי ַהדָּ ֶרץ ֲאֶשר ַאֶתם בָּ אָּ ֶרץ לֹא-הָּ אָּ ֶרץ ְולָּ אָּ ַפְך-הָּ ם ֲאֶשר שֻּ ּה ִכי-ְיכַֻּפר ַלדָּ ִאם ְבַדם -בָּ
 :ֹשְפכֹו

 בסתר: עֹשות רע - יחניף
החנף הוא מי ֹשאין תוכו כברו, נגלהו כצדיק והוא רֹשע באמת, והונח על הארץ, כֹשאין תוכה  - לא תחניפו את הארץו

כברה. נראית ארץ טובה ופירותיה זרים ורעים, וזה בא ע"י חנופה מדה כנגד מדה, ועז"א והארץ חנפה תחת יוֹשביה 
רץ בדמים, וז"ֹש אל תגרמו אל הארץ ֹשתהיה מחנפת לכם, )יֹשעיה כ"ד(, וגם בא לעונֹש על ֹש"ד כמ"ֹש ותחנף הא

ולפ"ז הוא ֹשלילה וגם ר"ל ֹשע"י ֹשתהיו חנפים תחניפו את הארץ, וא"כ הוא אזהרה על החנופה, ור' יאֹשיה דריֹש 
 ֹשֹשרֹש חנף חן אף חנה אף, ובארתי דבר זה בארך בפי' התו"ה ויקרא )סי' קנ"ב( עיי"ֹש:

 
 יד ופירוש רד"ק-תהילים לד:יג( 74
ץ ַחִיים אֹ -ִמי פֵׁ ִאיש ֶהחָּ ב יִָּמים ִלְראֹות טֹוב: הָּ ההֵׁ ר ִמְרמָּ ֶתיָך ִמַדבֵׁ פָּ ע ּוֹֹשְ רָּ  :ְנֹצר ְלשֹוְנָך מֵׁ

ֹשלא תדבר אחד בפה ואחד בלב. ואלו הן ֹשפתי מרמה, ֹשְמַרֶמה את חבירו, ֹשמדבר לו טובות  - ושפתיך מדבר מרמה
ב בלבו רעתו, כמו ֹשאמר הכתוב )ירמיה ט, ְרבֹו. וזהו מצות לא  ְוֹחשֵׁ ז(, בפיו ֹשלום את רעהו ידבר ובקרבו יֹשים אָּ

תעֹשה ֹשבלב, כמו )ויקרא יט, יז(, לא תֹשנא את אחיך בלבבך. ואמר )מֹשלי ג, כט(, אל ַתֲחֹרֹש על רעך רעה והוא יוֹשב 
 לבטח אתך:

 
 ויקרא יט:לו, בבא מציעא מט.( 75

י י ֶצֶדק ַאְבנֵׁ יַפת ֶצֶדק וְ -מֹאְזנֵׁ ֶכם ֲאִני ֶצֶדק אֵׁ ִים: -יֶכם ֲאֶשרקֵׁ ֱאֹל ד'ִהין ֶצֶדק ִיְהֶיה לָּ ֶאֶרץ ִמְצרָּ אִתי ֶאְתֶכם מֵׁ מיתיבי הֹוצֵׁ
רבי יוסי ברבי יהודה אומר מה תלמוד לומר הין צדק והלא הין בכלל איפה היה אלא לומר לך ֹשיהא הן ֹשלך צדק 

 .ולאו ֹשלך צדק אמר אביי ההוא ֹשלא ידבר אחד בפה ואחד בלב מי
 

 פסחים קיג:( 76
 חד בלב...ֹשלֹשה הקדוֹש ברוך הוא ֹשונאן המדבר אחד בפה וא

 
 יב-משנה, בבא מציעא ד:יא( 77

 קֹשה לערב התירו ביין באמת. ביֹשנים חדֹשים לומר צריך ואין. בחדֹשים חדֹשים אפילו. בפרות פרות מערבין אין( יא)
 ימכרנו לא. ביינו מים ֹשנתערב מי. ֹשמריו את לו נותן אבל. ביין יין ֹשמרי מערבין אין. מֹשביחו ֹשהוא מפני. ברך

. ֹשאינו אלא לרמות בו. מקום ֹשנהגו להטיל מים ביין. ֹשהודיעו פי על אף לתגר ולא. הודיעו כן אם אלא בחנות
 יטילו: 

ומודים ֹשלא יבור מעל פי מגורה. ֹשאינו אלא כגונב את העין. אין מפרכסין לא את האדם ולא את הבהמה  ...)יב( 
 כלים:ולא את ה
 

 תוספתא בבא קמא פרק ז:ג( 78
 אבֹשלום ויגנב"( טו ֹש״ב) ֹשנא׳ גנב נקרא הבריות דעת הגונב ֹשכל ...הבריות דעת גונב ֹשבכולן הראֹשון הן גנבין ֹשבעה

 "...יֹשראל אנֹשי לב את
 

 חולין צד. ורש"י שם( 79
 ויהבה, הואי טרפה תרנגולת: אביי ראמ... ל: אסור לגנוב דעת הבריות, ואפילו דעתו ֹשל עובד כוכביםֹ ֹשמוא דאמר

 ולא, סועד ֹשאינו בו ויודע אצלו לסעוד לחבירו אדם יסרהב אל: אומר מאיר ר׳ היה, תניא... דֹשחוטה במר ניהליה
אא״כ הודיעו, ולא יאמר לו סוך ֹשמן  לחנוני המכורות חביות לו יפתח ולא, מקבל ֹשאינו בו ויודע בתקרובת לו ירבה
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ל כבודו  מותר. איני, והא עולא איקלע לבי רב יהודה, פתח לו חביות המכורות לחנונִי אודועי מפך ריקן, ואם בֹשבי
 .ליה מפתח פתוחי נמי הכי דבלאו, יהודה לרב ליה דחביב עולא ֹשאני: אימא ואיבעית אודעיה,

 
 רמב"ם, הלכות דעות ב:ו( 80

 ֹשל מנעל ולא, ֹשחוטה בֹשר במקום נבילה בֹשר כרילנ ימכור לא כיצד, הנכרי דעת ואפילו הבריות דעת לגנוב ואסור
והוא  בתקרובת לו ירבה ולא, אוכל ֹשאינו יודע והוא אצלו ֹשיאכל בחבירו יסרהב ולא, ֹשחוטה ֹשל מנעל במקום מתה

יודע ֹשאינו מקבל, ולא יפתח לו חביות ֹשהוא צריך לפותחן למוכרן כדי לפתותו ֹשבֹשביל כבודו פתח וכן כל כיוצא בו, 
 , אלא ֹשפת אמת ורוח נכון ולב טהור מכל עמל והוות .ה אחת ֹשל פיתוטי וֹשל גניבת דעת אסורואפילו מל

  
 ט-שולחן ערוך, חושן משפט רכח:ו( 81

ואין לגנוב דעת הבריות בדברים ֹשמראה ֹשעוֹשה בֹשבילו  ...דעתם לגנוב או וממכר במקח אדם בני לרמות אסור ו
( ֹשיסעוד עמו והוא יודע ֹשאינו סועד, ולא ירבה לו בתקרובת והוא יודע ואינו עוֹשה אסור. כיצד: לא יסרהב )בחבירו

ֹשאינו מקבל, ולא יפתח חבית הפתוחות לחנוני וזה סובר ֹשפתחם בֹשבילו, אלא צריך להודיעו ֹשלא פתחם בֹשבילו, 
כגון:  ואם הוא דבר דאיבעי ליה לאסוקי אדעתיה ֹשאינו עוֹשה בֹשבילו, ומטעה עצמו ֹשסובר ֹשעוֹשה בֹשבילו לכבודו,

 ֹשפגע בחבירו בדרך וסבור זה ֹשיצא לקראתו לכבדו, אין צריך להודיעו.
ז לא יאמר לו סוך ֹשמן מפך זה והוא ריקן, ולילך לבית האבל ובידו כלי ריקן וסובר האבל ֹשהוא מלא יין, ואם הוא 

 עוֹשה כדי לכבדו מותר.
 ית ֹשל יין וֹשמן צף על פיו.ח לא ימכור לו עור ֹשל בהמה מתה בחזקת ֹשהיא ֹשחוטה, ולא יֹשלח לו חב

ט אין מפרכסין לא אדם ולא בהמה ולא כלים. כגון: לצבוע זקן עבד העומד למכור כדי ֹשיראה כבחור, ולהֹשקות 
הבהמה מי סובין ֹשמנפחין וזוקפין ֹשערותיה כדי ֹשתראה ֹשמינה, וכן אין מקרדין פירוֹש קרוד: במגרדת או מסרקת 

ף: מגרדת או מסרק ֹשֹשניו עבים אותה כדי לזקוף ֹשערותיה, ולצבוע כלים ֹשֹשניו דקים, ולא מקרצפין פירוֹש קרצו
יֹשנים כדי ֹשיראו כחדֹשים, ואין נופחין בקרבים כדי ֹשיראו ֹשמנים ורחבים, ואין ֹשורין הבֹשר במים כדי ֹשיראה לבן 

 וֹשמן.
 

 שערי תשובה ג:קפד( 82
יות ואפילו דעת נכרי. והנה החטא הזה חמור אמרו רבותינו זכרונם לברכה )חולין צד, א(: אסור לגנוב דעת הבר...

כי הוא מיסודי אצל חכמי יֹשראל יותר מזגל הנכרי, יען וביען כי ֹשפת ֹשקר אֹשמה רבה, ונתחייבנו על גדרי האמת, 
 :הנפֹש

 
 ( ויקרא כב:לב83

ל ֲאִני -ְולֹא ְתַחְללּו ֶאת אֵׁ רָּ י ִיֹֹשְ ְדִשי ְוִנְקַדְשִתי ְבתֹוְך ְבנֵׁ ם קָּ  ִדְשֶכם:ְמַק  ד'שֵׁ
 

 ( יומא פו. 84
 ומֹשמֹש וֹשונה קורא ֹשיהא ... (הֹשם חילול היינו) ֹשמועתו מחמת מתבייֹשין ֹשחביריו כל: אמר ינאי רבי דבי יצחק

 רבו אֹשרי, תורה ֹשלמדו אביו אֹשרי  עליו אומרות הבריות מה, הבריות עם בנחת ומתנו מֹשאו ויהא, חכמים תלמידי
, מעֹשיו מתוקנים כמה, דרכיו נאים כמה ראו ־ תורה ֹשלמדו פלוני, תורה למדו אֹשל לבריות להם אוי. תורה ֹשלמדו

אבל מי ֹשקורא וֹשונה ומֹשמֹש תלמידי  ר לי עבדי אתה יֹשראל אֹשר בך אתפאר.ויאמ( מט יֹשעיהו) אומר הכתוב עליו
לפלוני ֹשלמד אוי לו הבריות אומרות עליו   חכמים ואין מֹשאו ומתנו באמונה, ואין דבורו בנחת עם הבריות, מה

ראו כמה מקולקלין מעֹשיו וכמה ו ֹשלמדו תורה, פלוני ֹשלמד תורה תורה, אוי לו לאביו ֹשלמדו תורה, אוי לו לרב
 .מכוערין דרכיוִ 

 
 ( מדרש, תנא דבי אליהו כו:ב85

לא נתנה תורה על מנת כן אלא לקדֹש ֹשמו הגדול ֹשנאמר ויאמר עבדי אתה יֹשראל וגו' )יֹשעיה מ"ט ג'( מיכן אמרו 
רחיק אדם עצמו מן הגזל מיֹשראל ומן הגוי ואפילו מכל אדם ֹשבֹשוק ֹשהגונב לגוי לסוף ֹשהוא גונב ליֹשראל והגוזל י

לגוי לסוף ֹשהוא גוזל ליֹשראל נֹשבע לגוי לסוף ֹשהוא נֹשבע ליֹשראל מכחֹש לגוי לסוף מכחֹש על יֹשראל ֹשופך דמים 
 .א כדי לקדֹש ֹשמו הגדוללגוי לסוף ֹשהוא ֹשופך דמים ליֹשראל ולא נתנה תורה על מנת כן אל

 
 ( דברים ו:ה86

ַהְבתָּ  ת ְואָּ לבְ  יָךֱאֹלֶק  ד' אֵׁ ל-כָּ ְבָך ּוְבכָּ ל-ְלבָּ  ְמֹאֶדָך:-ַנְפְשָך ּוְבכָּ
 

 ( יומא פו.87
  .ֹשיהא ֹשם ֹשמים מתאהב על ידך "יךקואהבת את ה' אל"
 

 ערך "חילול ד'" -פלא יועץ( 88
ֹשאינו מתכפר אלא עם תֹשובה ויסורין ויום הכיפורים ויום ידוע ֹשהוא חמור מכל עבירות ֹשבתורה עד ֹשאמרו רז"ל 

המות. אי לזאת יחרד האיֹש וילפת ויזהר ויֹשמר מכל ֹשהוא חילול ה' והדבר הקֹשה ֹשחילול ה' הוא הכל לפי מה 
אבל כל אדם אינו חייב אלא ...ֹשהוא אדם ולפי מה ֹשמחזיקין אותו העולם אם גורם ֹשידברו עליו תועה הוי חילול ה' 

רו ואֹשר בכחו לעֹשות יעֹשה ויֹשמר ויזהר עד מקום ֹשידו מגעת ויֹשתדל בכל עוז להֹשמר מן הכיעור ומן הדומה כֹשיעו
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ובפרט בענין הממון צריכה רבה ֹשלא יהא הכסף נחֹשב בעיניו למאומה במקום לו וֹשלא ימצאו מקום לדבר עליו 
תגבר ויֹשליך כספו וזהבו ֹשמוטב או ֹשהם נדנוד איסור י דאיכא למיחֹש אחת מני אלף לחילול ה' או לחֹשֹש גזל

טוב ובפרט בדורות הללו צריך ֹשימות ברעב ולא יהא רֹשע לפני המקום ֹשעה א' וכל ֹשכן ֹשדורֹשי ה' לא יחסרו כל 
וחוֹשבי  זהירות גדולה וֹשמירה יתירה כי הן בעון רבו המתפרצים ֹשנפֹשם ֹשוקקה לדבר תועה על הת"ח ועל יראי ה'

ט כמלאך ה' צבאות לא יבא ולא יהיה ֹשיכֹשל בדבר קטון בין באונס בין בֹשוגג או ֹשמו ואפי' אם יהיו כל דרכיו מֹשפ
ֹשיחֹשדוהו במה ֹשאין בו או ֹשיֹשמעו עליו ֹשום ֹשמועה רעה לא יחתרו לדעת אמתותן ֹשל דברים היכי הוה עובדא 

עֹשו מילי ותכף פוערין פיהם לבלי חק ויהיו מלעיגים במלאכי אלקי"ם ואפילו על הקטנים המתחילין ללמוד אם י
דינקותא תכף נוֹשאים התורה על פיהם ואומרים ראו בן ֹשלומד גמרא או חזו גברא ֹשהוא ת"ח או חזו גברא 

לחובה אוי להם  ֹשמחזיקין אותו לחסיד או לירא ֹשמים כך וכך מעֹשיו ואין מכריע לכף זכות רק פותחים כולם
 ..וֹשים ֹשמדברים לֹשון הרע והגורמים.ע ולנפֹשם כי גמלו רעה והם יטלו חלק בראֹש בעון חילול ה' וכמה רעות

 


