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היאך כופין על מצות תלמוד תורה והלא כתוב 
בתורה מתן שכרה בצידה?

הרב יוסף חי סימן טוב
התוספות ב"ב ח ע"ב, מקשים היאך רבא כפה לרב נתן על מצות צדקה, והלא כל מצות עשה 
שמתן שכרה כתובה בצידה אין ב"ד של מטה מוזהרים עליה, כדאי' בחולין ק"י. וכן יש להקשות 
שמצינו בסנהדרין )צד:( על חזקיהו מלך יהודה שנעץ חרב בפתח בהמ"ד ואמר כל מי שאינו 
עוסק בתורה ידקר בחרב, והיאך כפה על עסק התורה שמתן שכרה בצידה, שנא' "אם בחוקותי 
תלכו" שתהיו עמלים בתורה, ונתתי גשמיכם בעתם, ונתתי שלום בארץ, ועוד ברכות כמפורש 

בתורה. ועוד על זה נאמר "למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה"?

יישוב א' בפשטות היה נראה ליישב דשאני חזקיהו כיון שהיה מלך, ממילא רשאי היה לכפות 
מדין מלך, ולא הוי כב"ד שאין כופין על מצות עשה שמתן שכרה בצידה. אך לכאו' עדיין צ"ע 
דבשו"ע )יור"ד רמ"ה ס"ד( פוסק הרמ"א שכופיןלשכור לבנו מלמד, ומוכח שאף ב"ד כופים 
על ת"ת, ושמא יש לחלק ששם עיקר הכפיה לא רק מדין ת"ת גרידא, אלא לחנך בנו, ויל"ע 

בזה. מיהו בלא"ה קשה שבפועל המנהג שכופין על ת"ת.

יישוב ב' י"ל ע"פ מ"ש תוס' )שם( בשם ר"ת, שב"ד כופין על מצות צדקה בדברים, וכך י"ל גבי 
חזקיהו המלך שסוף סוף לא כפה בידיים, אלא רק בדברים.   

יישוב ג' ומה שתירצו עוד התוס' לעניין צדקה שקיבלו עליהם שיכופו אותן הגבאים, שמא 
שנקבל  סיני  הר  במעמד  כגיגית  הר  הקב"ה  עלינו  כפה  כבר  שהרי  ת"ת,  לעניין  גם  כך  י"ל 
התורה, וידוע שעיקר הכפייה היה בשביל תורה שבעל פה, והיינו על עיקר עסק התורה, ונמצא 

שקיבלנו עלינו מצות ת"ת אף לעניין הכפיה עליה.

 יישוב ד' והנה ר"י תירץ לעניין צדקה שכופין משום שיש בה לאו דלא תאמץ את לבבך ולא 
ולא  יט:( "ודברת בם" בם  )יומא  י"ל גם לעניין מצות ת"ת, שהרי אחז"ל  תקפוץ, ושמא כך 
בתפילה, "ודברת בם" בם יש לך רשות לדבר ולא בדברים אחרים, רבי אחא אומר "ודברת 
בם" עשה אותן קבע ואל תעשם עראי, אמר רבא השח שיחת חולין עובר בעשה שנא' "ודברת 
בם" בם ולא בדברים אחרים, רב אחא בר יעקב אמר עובר בלאו שנא' )קהלת א'( "כל הדברים 

יגעים לא יוכל איש לדבר". אך עדיין יל"ע בזה דהוי לאו של דברי סופרים. 

והנה ריצב"א תירץ לעניין צדקה, שאין ב"ד מוזהרין על מצות עשה שמתן שכרה  ה'  יישוב 
בצידה, כלומר שאין ב"ד נענשין על זה אם אינם כופין, אבל אם רצו לכפות הרשות בידם, 
ולפי"ז לק"מ, דשפיר יכולין ב"ד לכפות אף על כל מצוות עשה, ובכלל זה גם על מצות ת"ת. 

יישוב ו' עי"ל שאף שאין כופין על מצות עשה שמתן שכרה בצידה, מ"מ על מצות ת"ת כופין, 
שכבר ידעת שהעולם כולו עומד על עסק התורה, כמו ששנו רבותינו בנדרים )לב.( אמר רבי 
אלעזר גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ, שנא' "אם לא בריתי יומם ולילה 
חוקות שמים וארץ לא שמתי", ובע"ז )ג.( דרש ר' שמעון "ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי" 
מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר, אם ישראל מקבלים את תורתי מוטב ואם 
לאו אני אחזיר אתכם לתוהו ובוהו. ופירש רש"י, אם לא שכתבתי שתהא נוהגת יומם ולילה 

והיינו תורה דכתיב "והגית בו יומם ולילה" וכתיב "אלה דברי הברית".

ומטעם זה העוסק בתורה נחשב לעוסק בהצלת נפשות, ולכן אמרו במגילה )טז:( גדול ת"ת 
יותר מהצלת נפשות, דבלימוד תורה כלול גם מצות עשה של לימוד תורה, וגם הצלת נפשות. 
עלול  העולם  בתורה  יעסקו  לא  חלילה  ת"ת, שאם  מצות  על  כופין  זה  י"ל שמטעם  כן  ועל 
להיחרב, וכמו שכתבו בסה"ק שאם היה רגע אחד שהעולם כולו היה בלי תורה, היה העולם 

מיד נחרב.  

יישוב ז' עי"ל שכיון שכופין על מצוות לא תעשה, לכך שפיר כופין על מצות ת"ת, דבכפיה 
על עסק התורה כלול כפיה על קיום מצוות לא תעשה, שהרי לולא עסק התורה, בודאי יבוא 

לעבור על הרבה איסורי לא תעשה.  

יישוב ח'  המנחת חינוך )מצוה תע"ט( מיישב אודות מצות צדקה שבנוסף למקראות שבהן 
כתוב מתן שכרה בצידה, יש גם מקראות שלא נזכר בהם מתן שכר, כגון "וחי אחיך עמך", ולא 
דמי לכיבוד אב ואם שבכל פעם שנכתב נזכר מתן שכר, וראיה לדבר שלא מצינו בפוסקים 
שעל מזוזה אין כופין משום שנא' "למען ירבו ימיכם", ונשים חייבות במזוזה מחמת פסוק זה, 
שהלא אף הם רוצים חיים, והפוסקים לא הזכירו שאין כופין על מזוזה, אלא לפי שבפרשה 

ראשונה מבוארת מצות מזוזה ושם לא מוזכר מתן שכרה. וכך י"ל גם לעניין מצות ת"ת.

בין אדם לחבירו
הרב אבא קליינרמן

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם". )פרק כ"א פסוק א'(, ופרש"י, "ואלה המשפטים, כל 
מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים, מה הראשונים מסיני אף 

אלו מסיני".
ונראה בס"ד לבאר את הענין הזה שהפסוק צריך לרמז ולומר "מה אלו מסיני אף אלו מסיני", 
בטוב טעם ודעת. דהנה בפרשת יתרו בענין מתן תורה, מבוארות באריכות המעלות העצומות 
והנשגבות שכלל ישראל זכו במתן תורה. ועיקר המעלות הללו היו בענינים שבין אדם למקום, 
שנתקדשו בפרישות יתירה ועלו ונתעלו בדרגות עליונות של קרבת ה', וכמו שכתוב בפסוקים 
וינועו ויעמדו מרחוק" שראו מראות אלוקים נשגבות. ובדברים בפרשת ואתחנן  "וירא העם 
וכתב  ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו",  כי  ד' פסוק ל"ה( כתוב "אתה הראת לדעת  )פרק 
רש"י, "הראת, כתרגומו אתחזיתא כשנתן הקב"ה את התורה פתח להם שבעה רקיעים, וכשם 
שקרע את העליונים כך קרע את התחתונים וראו שהוא יחידי לכך נאמר אתה הראת לדעת". 
ומבואר בכל זה שהמעמד של מתן תורה לא היה רק מתן תורה בלבד, אלא זכו לקבל את 
התורה מתוך מראות אלוקים גדולות ונשגבות, עד כדי כך שראו עין בעין "כי ה' הוא האלוקים 

אין עוד מלבדו".

אני אמרתי אלוקים אתם - ובני עליון כולכם
כדי  עד  תורה,  במתן  שזכו  העצומות  הדרגות  על  מאריך  מ"ו(  )פרק  אליעזר  דרבי  ובפרקי 
כך שהתעלו ונעשו כמלאכי השרת, ועליהם נאמר הפסוק בתהלים )פרק פ"ב( "אני אמרתי 
אלוקים אתם". וז"ל: "ר' אלעזר בן ערך אומר כשירד הקב"ה על הר סיני ליתן התורה לישראל 
ירדו עמו ששים ריבוא של מלאכים כנגד ששים ריבוא של גיבורי ישראל, ובידם זינות ופטרות 
היו  לאותו מעשה  באו  עד שלא  הימים  אותן  וכל  כתר שם המפורש,  ישראל  כל  את  ועטרו 
טובים לפני הקב"ה כלאכי השרת, ולא משל בהם מלאך המוות ולא השליכו צואה כבני אדם. 
וכיון שעשו מעשה העגל כעס הקב"ה עליהם ויאמר להם סבור הייתי שתהיו כמלאכי השרת, 
שנאמר אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם, עכשיו אכן כאדם תמותון וכאחד השרים 
תפולו". וזהו נורא נוראות שלולי חטא העגל כלל ישראל היו נשארים לעולם ועד בדרגה כזו 

של "בני עליון", אלא שהחטא גרם ואיבדו את מעלתם וחשיבותם.
וכאשר הכלל כולו איבד את מעלת "בני עליון" בחטא העגל, זה גרם שגם אלו שלא חטאו 
בעגל כמו שבט לוי גם איבדו את מעלתם הנשגבה הזו. משום דין ערבות, דכיון שהכלל כולו 
ירד ממעלתו, זה גרם ירידה אצל כולם. ויש לדייק את זה בפסוק שכתוב "אני אמרתי אלוקים 

אתם ובני עליון כולכם", וי"ל שבמילים "אתם - כולכם" מרומז שכל המעלות הללו 
יתקיימו בכלל ישראל דווקא אם כולכם יחד יהיו ראויים לדרגה הזו, אבל 

אם חלק מהכלל יאבד את המעלה הזו, שלא יהיו ראויין יותר 
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היטב לדברינו, ששנותיו של ע"ע הינם ז' שנים, וממילא יש לו )מעיקר הדין( יציאה אף "מקץ 
שבע שנים". ]והנפ"מ הינה - בטענת הנביא; דמי שממשיך לעבוד בע"ע לאחר ז' שנים, יש 

בזה  שתי מרידות, משום שבפועל לא  קיים שתי היציאות[.

אימתי אמרו ישראל 'נעשה ונשמע'
הרב שלמה לאבל

אחד מתוך רגעי ההוד של מעמד הר סיני, בה בעת שעם ישראל הגיעו לשיא שלימותם, היה 
רבי  'דרש  א  עמוד  פח  דף  בשבת  כדאיתא  לנשמע,  נעשה  והקדמת  ונשמע,  נעשה  אמירת 
סימאי בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו ששים ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד 

ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע'.
ואימתי היה זמן אמירת נעשה ונשמע? הנה בפרשת יתרו - פרשת מתן תורה נאמר )פסוק 
ח( ַוַּיֲענּו ָכל ָהָעם ַיְחָּדו ַוֹּיאְמרּו ֹּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ַנֲעֶׂשה ַוָּיֶׁשב ֹמֶׁשה ֶאת ִּדְבֵרי ָהָעם ֶאל ה'. ולא 
מצינו כלל בכל פרשת יתרו אמירת נעשה ונשמע. רק בסוף בפרשת משפטים בפרשת 'ְוֶאל 
ֹמֶׁשה ָאַמר ֲעֵלה', נאמר )ו( ַוִּיַּקח ֹמֶׁשה ֲחִצי ַהָּדם ַוָּיֶׂשם ָּבַאָּגֹנת ַוֲחִצי ַהָּדם ָזַרק ַעל ַהִּמְזֵּבַח:)ז( 
ַוִּיַּקח ֹמֶׁשה  ְוִנְׁשָמע: )ח(  ַוִּיְקָרא ְּבָאְזֵני ָהָעם ַוֹּיאְמרּו ֹּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ַנֲעֶׂשה  ַוִּיַּקח ֵסֶפר ַהְּבִרית 
ַוֹּיאֶמר ִהֵּנה ַדם ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת ה' ִעָּמֶכם ַעל ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה:  ַוִּיְזֹרק ַעל ָהָעם  ֶאת ַהָּדם 
וכתב רש"י שם שזה היה בה' בסיון, קודם מ"ת ולאחר שכבר ענו על 'ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת 
ֹּכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש' - 'ֹּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ַנֲעֶׂשה'. ויש לבאר ענין אמירת נעשה ונשמע דוקא אז 

ולא קודם ולא בשעת מ"ת.
והנה כתב רש"י שם ד"ה באגנות בא"ד, 'ומכאן למדו רבותינו שנכנסו אבותינו לברית במילה 
וטבילה והרצאת דמים שאין הזאה בלא טבילה', וכ"ה בכריתות ט' ע"א עיי"ש. היינו שאבותינו 
לפני מ"ת עברו תהליך של גירות עם כל דיני גירות. ובמסכת יבמות דף מז עמוד ב בסוגיא 
דגירות כתב רש"י וז"ל, ומודיעין אותו מקצת מצות - דהשתא ע"י טבילה הוא נכנס לכלל 

גירות הלכך בשעת טבילת מצוה צריך לקבל עליו עול מצות עכ"ל. 
ובגירות הרי מעכבת קבלת כל המצוות, כלשון הרמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק יב הלכה 
יז, 'כל העכו"ם כולם כשיתגיירו ויקבלו עליהן כל המצות שבתורה והעבדים כשישתחררו הרי 
הן כישראל לכל דבר' ]וע"ע שו"ת אג"מ יו"ד ח"ג סי' ק"ח ואה"ע ח"ב סי' ד'[, וכאמור קבלת 
לפני  גירות  לברית  ישראל  בסיון שנכנסו  בה'  אז  וא"כ  בעת הטבילה.  להיות  צריך  המצוות 
מ"ת, ובעת ההזאה היה הטבילה כיון שאין הזאה בלא טבילה, א"כ באותה שעה היו צריכים 
גם קבלת כל המצוות. אבל הרי עדיין לא נצטוו במצוות, אלא שהקדימו נעשה לנשמע היינו 
שקיבלו אז כל המצות שיצטוו אח"כ, וזה היה הקבלת מצות שמעכב בגירות. נמצא שבלי 
ההקדמת נעשה לנשמע ואמירתה דוקא אז לא היה שייך כניסתן לברית ע"י הטבילה, וכל 

ענין מ"ת.
ולפי"ז אפ"ל דסדר המקראות מדוקדקים מאוד. דבפרשת יתרו נאמר לישראל כללות ענין 
מ"ת, וכשמשה הציע להם להיות ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש וכו' ַוָּיֹבא ֹמֶׁשה ַוִּיְקָרא ְלִזְקֵני ָהָעם 
ַוָּיֶׂשם ִלְפֵניֶהם ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִצָּוהּו ה'. וע"ז נאמר ַוַּיֲענּו ָכל ָהָעם ַיְחָּדו ַוֹּיאְמרּו ֹּכל 
ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ַנֲעֶׂשה. וזה היה הסכמה על כללות ענין מ"ת ששמעו כבר, ולא קבלת כל מצוה 
ומצוה בפ"ע, וא"כ לא היה אז מקום לאמירת נעשה ונשמע. ובפרשת 'ְוֶאל ֹמֶׁשה ָאַמר ֲעֵלה' 
)פרק כד פסוק ג( נאמר 'ַוָּיֹבא ֹמֶׁשה ַוְיַסֵּפר ָלָעם ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ה' ְוֵאת ָּכל ַהִּמְׁשָּפִטים ַוַּיַען ָּכל 
ָהָעם קֹול ֶאָחד ַוֹּיאְמרּו ָּכל  ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ַנֲעֶׂשה', וזה קאי על המצוות שנצטוו כבר, 
כמ"ש רש"י את כל דברי ה' - מצות פרישה והגבלה: ואת כל המשפטים - שבע מצות שנצטוו 
בני נח. ושבת וכבוד אב ואם ופרה אדומה ודינין שניתנו להם במרה: ורק בעת הטבילה שאז 
צריך קבלת כל המצוות עצמם אז אמרו נעשה ונשמע, שהנעשה היא על המצוות שישמעו 
ויצטוו אח"כ. וזה היה ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת ה' ִעָּמֶכם ַעל ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה. ולאחר שנכנסו לברית 

ע"י גירות במילה וטבילה והרצאת דמים ניתנה להם התורה.

 בסדר המאורעות דמתן תורה
וכריתת הברית בסוף פ’ משפטים

הרב יחזקאל וינבך
הנה נחלקו רבותינו רש”י והרמב”ן בסדר המאורעות ונסדר את השיטות בס”ד בתוספת ביאור 

מרן הגרי”ז בזה.
הנושא מתפצל לשני חלקים. א. מתי היתה הכריתת ברית המבוארת בסוף פ’ משפטים פרק 
כד  מפסוק א’ ואל משה אמר עלה אל ה’. ב. כל סדר פ’ משפטים מ”ואלה המשפטים אשר 

תשים לפניהם” עד הפרשה הנ”ל , מתי נאמרה ומה ענינה.
שיטת רש”י -  דהכריתת ברית היתה קודם מתן תורה, ולשיטתו סדר הדברים הוא כדלהלן. 
בא’ בסיון באו להר סיני. בשני עלה משה ונצטוה לומר לבנ”י את הפרשה של “כה תאמר לבית 
יעקב... אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים וגו’”, וירד ואמר לבני ישראל את הדברים  האלו 
ואז אמרו בני ישראל  “כל אשר דבר ה’ נעשה”, בשלישי חזר משה עם תשובה זו לקב”ה, ואז 
אמר הקב”ה למשה “הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך”. וירד משה 
לומר זאת לבנ”י ואז ענו למשה )כמבואר ברש”י פי”ט ט’( שיאמר לקב”ה “רצונינו לראות את 
מלכינו”. ברביעי עלה משה למסור את בקשת בנ”י זו ואז נצטוה בשני ציוויים שונים. וכאן 
והגבלה שנתבאר בפרשת  ציווי אחד הוא מצות פרישה  נפרדו הציוויים לשני פרשיות.  א. 
יתרו ונצטוה לומר להם “וקדשתם היום ומחר” דהיינו רביעי וחמישי בסיון, “והיו נכונים ליום 
השלישי” דהיינו ו’ סיון, ובו נתנה תורה לדעת חכמים, ולדעת רבי יוסי הוסיף משה יום אחד 
ונתנה תורה בשביעי. ב. הציווי השני הוא מה שנתבאר בסוף פ’ משפטים”ואל משה אמר עלה 
אל ה’” וזה היה ברביעי, )ובאמת ציווי זה לא נזכר בפ’ יתרו וכנראה ציווי זה שייך לכריתת 
הברית(, ובו ביום ירד “ויבא משה ויספר לעם את כל דברי ה’” זה מצות פרישה והגבלה, “ואת 
במרה,  ודינין שנצטוו  אדומה  ופרה  ואם  אב  וכבוד  ושבת  מצוות  אלו שבע  כל המשפטים” 
“ויאמרו כל אשר דבר ה’ נעשה”. ובו ביום כתב משה את כל דברי ה’ מבראשית עד מתן תורה 
ומצות שנצטוו במרה, ולמחרת בה’ בסיון “וישכם בבוקר ויבן מזבח תחת ההר”, ואז הקריבו 
ספר  את  וקרא  המזבח  על  זרק  וחציו  באגנות  חציו  הדם  את  חילק  ומשה  ושלמים,  עולות 

ד”מקץ  ומשני,  בקרא,  סתירה  דאיכא  פריך  לג.  ערכין  בגמ’  ובאמת  תשלחון".  שנין  שבע  "מסוף 
ובמהרש”ל  )וע”ע בזה תוס’ בקדושין לח.  יובל בשנה השמינית.  שבע שנים” מיירי בנרצע, שהגיע 

ובמהרש”א שם(, ולפ”ז לק”מ. אולם בתרגום יונתן בן עוזיאל, מבואר לא כן, והדק”ל.

להיות במעלת "אלוקים אתם, ובני עליון", זה יגרום שמכל הכלל כולו תחסר המעלה הזו. 
שהמעלה הזו יכולה להתקיים בכלל ישראל דווקא אם היא חלה על כולם יחד, וברגע שיש 
חטאו  כאשר  ולכן  ונפסדים.  מפסידים  כולם  הזו,  מהמעלה  עצמם  את  שמפקיעים  כאלו 

בעגל, גם שבט לוי שלא חטאו יצאו נפסדים, ואיבדו את המעלה הזו.

אף אלו מסיני
והנה בפרשת יתרו מבוארות בארוכה כל המעלות הנשגבות הללו שכלל ישראל זכו במתן 
תורה, שהם קדושה ודבקות במקום ברוך הוא. ואילו כאן בפרשת משפטים מדובר כמעט 
הלוואה  גניבה, שומרים,  עברי, חבלה,  עבד  בין אדם לחברו,  על מצוות של  בכל הפרשה 
אם כסף תלווה את עמי, וכך כל הפרשה וכל נושא ונושא כולו מלא וגדוש במצוות של בין 

אדם לחברו.
ומעתה היה צד לומר שעניני בין אדם למקום ועניני בין אדם לחברו הם שני נושאים שלא 
שייכים זה לזה, ועיקר מתן תורה הוא בשביל להשיג את הדרגות העצומות של קרבת ה', 
אבל המצוות של בין אדם לחברו זה רק בשביל שהאדם יחיה טוב עם בני האדם ולא קשור 
לענין של קרבת ה'. לזה בא הפסוק לומר "ואלה" מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני, שכל 
הענין של בין אדם לחברו כולו מסיני שגם בין אדם לחברו הוא מצות ה' ודבר ה'. וכשם 
שהאדם צריך לדקדק בשיא הדקדוק בבין אדם למקום, כך בענינים שבין אדם לחברו צריך 
לדקדק ולהזהר בזה בשיא הזהירות, שהמצוות האלה נאמרו בסיני וגם הם מביאים לאדם 
קרבת ה' כמו מצווה של בין אדם למקום, ואדם שלא נזהר בזה כמו שצריך לא חסר לו רק 

בבין אדם לחברו, אלא חסר לו גם בבין אדם למקום שאינו מקיים רצונו של מקום.

ופניהם איש אל אחיו
כנפיים  פורשי  הכרובים  "והיו  כ'(  פסוק  כ"ה  )פרק  בפסוק  כתוב  תרומה  בפרשת  והנה 
למעלה סוככים בכנפיהם על הכפורת ופניהם איש אל אחיו אל  הכפורת יהיו פני הכרובים".
ונראה לרמז בדברי הפסוק הזה את הענין שנתבאר, וי"ל בדרך הדרוש "והיו הכרובים פורשי 
כנפיים למעלה סוככים בכנפיהם על הכפורת - שגם כאשר אדם יגיע לדבקות גדולה בה' 
מכח תורתו ותפילתו, בבחינת פורשי כנפיים למעלה, אסור לו לחשוב שבמעלה נשגבה כזו 
בטל ממנו המצוות שבין אדם לחבירו, אלא גם במעלות הללו עדיין צריך להיות בבחינת 

ופניהם איש אל אחיו - להאיר פנים ולדרוש בשלום חברו".

אדם השלם
והנה גם בשני הלוחות שקיבלו במעמד הר סיני, היה כתוב בצד אחד חמש דיברות של בין 
אדם למקום, ובצד השני היו חמש דיברות של בין אדם לחברו. לרמז ששלמות האדם היא 
רק כאשר הוא שלם בשני הענינים הללו, הן בבין אדם לחברו והן בבין אדם למקום. שרק כך 

הוא נחשב "אדם השלם", אשר אפשר לומר עליו את הפסוק "נעשה אדם".
ובתפילת שחרית אומרים כל בוקר, "לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר ובגלוי", ומבארים 
"לעולם יהא - אדם", שהדבר הראשון שצריך להיות הוא "אדם" טוב למקום וטוב לבריות. 
ורק אחרי שהאדם הוא אדם שייך להמשיך ולהתעלות בהמשך המעלות "ירא שמים בסתר 
ובגלוי", שכל זמן שחסר את יסוד האדם שהוא פגום, כל העבודה תהא פגומה ואי אפשר 
בסתר  ירא שמים  בענין  גם  כראוי  להתקדם  ואי אפשר  את שאר המעלות,  כראוי  להשיג 

ובגלוי.

שבוע של עבד עברי
הרב אריאל בן שלום

לע”נ מו”ח הר”ר צבי ב”ר אפרים זללה”ה
ִחָּנם. נראה,  ַלָחְפִׁשי  ֵיֵצא  ִבִעת  ּוַבּׁשְ ַיֲעֹבד  ָׁשִנים  ִעְבִרי ֵׁשׁש  ֶעֶבד  ִתְקֶנה  ִּכי  א[ נאמר בפרשה, 
דאין שנות עבד עברי שש שנים. אלא, שנות עבד עברי הינם שבע שנים - שמתוך השבע 
שנים – עובד שש ובשביעי יוצא. כלומר: הוא נמכר לשבע שנים, באופן: שֵׁשׁש ָׁשִנים ַיֲעֹבד 

ִביִעת ֵיֵצא.  ּוַבּׁשְ
וכדחזינן בשבת ובשמיטה; היום השביעי והשנה השביעית הינה חלק מהשישה - באופן 

שההגדרה היא ‘שבוע’. ועל דרך זה, השנים של עבד עברי - הינו ‘שבוע’.1 
ולכאורה הן הן הדברים במדרש רבה, )שמות ל’ ט”ו( וז”ל: כי תקנה עבד עברי אמר הקב"ה 
כשם שבראתי את העולם לשישה ימים ונחתי בשביעי, כך יעשה עמך שש שנים ויצא בן 

חורין, עכ"ל. מבואר, דשבע דימי בראשית ושבוע דעבד עברי – שווים בגידרם. 
ב[ והדברים מוכרחים היטב בדברי הרמב"ם. דהנה כתב הרמב"ם בפ"ב מהל' עבדים ה"ב, 
וז"ל: מכרוהו בי"ד עובד שש שנים... ואם פגעה בו שנת השמיטה בכלל ]באמצע[ השש, 
הרי זה עובד בה. ע"כ. ובפיהמ"ש הוסיף הרמב"ם וכתב: והוא מה שאמר שׁש ָׁשִנים ַיֲעֹבד 
ִביִעת, ר"ל פעמים שהוא עובד בשביעית, עכ"ל. כלומר: לומד הרמב"ם מהקרא, ששנת  ּוַבּׁשְ

שמיטה אינה בת חורין עבור עבד עברי.
מבואר ברמב"ם, דאם שנת שמיטה לא היה עובד, ]ומשום דה"א דנכלל ב"ובשביעית יצא"[, 
עכ"פ רק בה לא היה עובד, אולם זה לא היה יציאה לגבי השנים הבאות2. ולכאורה אם שנה 
שביעית זה יציאה, מדוע שלא יצא לגמרי. הרי מוכרח להדיא, ששנה שביעית אינה יציאה, 

אלא בכלל שנות העבד עברי, אלא שאינו עובד בשנה זו.
ובאמת יש להוכיח מעצם דברי הרמב"ם. דהנה קשה, דמהכ"ת דשנה שמיטה תהיה הפקעה 
מעבדות, דהא לא מצינו 'שמיטה' לענין עבדים. ]וקרא ד"ובשביעית" קאי רק אלאחר שש 
דין בעבדות,  שנות עבדות[. ולפי האמור ששנה שביעית בכלל שנות העבדות, ורק נאמר 
ש'שנה שביעית' לא יעבוד, א"כ ה"א שכל שנה ששמה 'שנה שביעית' בכלל, וממילא אף 

שמיטה בכלל. ולכך בעינן לאפוקי שמיטה מכלל זה.
ג[ ובזה יובן היטב הקרא בהפטרה )ירמיה ל"ד יג–יד(, שהנביא מוכיח את העם בזה"ל: ָּכַרִּתי 
ְבִרית ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם... ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּתַׁשְּלחּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו ָהִעְבִרי ֲאֶׁשר ִיָּמֵכר ְלָך, ַוֲעָבְדָך ֵׁשׁש 
ָׁשִנים. הרי מבואר דשתי יציאות יש לעבד עברי; א. בסוף ז' שנים3. ב. בסוף שש. ומתבאר 

1. ובאחרונים מבואר ג’ צדדים בגדר יציאה דשש; או שזה מכירה לכתחילה לשש שנים, או שזה 
מכירה לעולם והשש מפקיעה כמו היובל, או שהגדר שיוצא כשמשלים עבודתו, והתחדש שזמן 
העבודה הינה שש שנים, ]ועי’ בזה בשי’ רבי שמואל בקדושין אות קמט[. ולפי דברינו עולה צד נוסף.

2. דאל”ה הול”ל ‘הרי זה אינו יוצא בה’. 
3. אמנם ב’מצודות דוד’ כתב מקץ – בתחילה, אולם בתרגום יונתן בן עוזיאל איתא להדיא בזה"ל: 

 



הברית ואז קבלו ישראל את הכל באמירת “נעשה ונשמע” ומשה זרק על העם את הדם 
ובזה נשלמה הכריתת ברית.  וגו’”  ה’ עמכם  “ויאמר הנה דם הברית אשר כרת  שבאגנות 
והמצוה” נאמרה  והתורה  ואתנה לך את לוחות האבן  והפרשה אחריה “עלי אלי ההרה... 

אחר מתן תורה.
דברים  עה”ת  בספרו  הגרי”ז  מרן  לן  אסבר  פרשיות  לשני  החלוקה  של  העניין  ובביאור 
נפלאים, דבאמת  ב’ הפרשיות הם שני ענינים נפרדים, דבהר סיני היה את “מעמד הר סיני” 
של קבלת התורה, והיה את הכריתת ברית שהיא הגירות של עם ישראל. והנה על מעמד הר 
סיני יש מצוה בתורה, ולדעת הרמב”ן נמנית במנין המצוות לזכור את מעמד הר סיני, ולכן 
והוציאה מפרשת קבלת  בין החלק של קבלת התורה לחלק של הגירות  התורה הפרידה 
התורה את כל מה שלא קשור למעמד הר סיני. וכל מה שנתבאר בפרשת יתרו מישך שייכא 
לדין  שייכא  משפטים  בפרשת  שנתבאר  ומה  בזכירתו,  מצווים  אנו  וע”ז  סיני  הר  למעמד 
גירות ומשם ילפינן להלכות גירות דבעינן מילה וטבילה והרצאת דמים כמבואר ביבמות מז.
ולפי”ז ביאר את החילוק דבפרשת יתרו נאמר כל אשר דבר ה’ נעשה ובפ’ משפטים נאמר 
נעשה ונשמע. דבשביל החלק של קבלת התורה סגי בזה שאמרו נעשה, דבזה נכלל עשיית 
המצוות אבל בחלק של הברית אין כאן בעצם מצוה שצריך לעשותה אלא כל ענין הברית 
הוא קבלה לעשות וחיוב שמחייבים עצמם בשבועת האלה לקבל את כל דברי הברית. וכמו 
שתרגם אונקלוס נעשה ונשמע “נעביד ונקבל “ ובקבלה זו מתקיימת כל עניין הברית, וזה 
שייך לענין הגרות שהגר צריך לקבל עליו עול מצוות, אבל זה לא חלק מה”מעמד הר סיני”. 

שיטת הרמב”ן -  דכל המקראות נאמרו כסדרן. וכל מה שכתוב בפרשת יתרו הוא עד מתן 
תורה והכריתת ברית שנאמרה בפ’ משפטים הוא יום לאחר מתן תורה. וכך סדר הדברים. 
לאחר מתן תורה צוה הקב”ה למשה לומר לישראל את הנאמר בסוף פ’ יתרו  “אתם ראיתם 
כי מן השמים דברתי עמכם וגו’” וכל פרשת משפטים. וכל זה נכתב  בספר הברית )ולא 
כרש”י מבראשית עד מ”ת( והאמירה והכתיבה היו בו ביום, ולמחרת “וישכם בבוקר ויבן 

מזבח “ וגו’ ואז היתה הכריתת ברית. 
ונמצא שנחלקו רש”י והרמב”ן בכמה נקודות יסודיות.

א. דלרש”י הכריתת ברית היתה קודם מתן תורה ולהרמב”ן לאחר מתן תורה. ויש להעיר 
בזה דלרש”י הכריתת ברית שהיא ענין הגירות שייך קודם מ”ת, ולהרמב”ן אולי לא שייך 
ענין גירות קודם מתן תורה. ועוד נקודה שיש לעיין בה דלהרמב”ן נתינת התורה ניתנה לבני 
ישראל קודם הכריתת ברית שהיא הגירות כמבואר ולרש”י יש לומר דאולי לא ניתנה תורה 

רק רק לאחר שנתגיירו וכמאמר הכתוב “מגיד דבריו ליעקב חוקיו  ומשפטיו לישראל”.
ב. אמירת ה”נעשה ונשמע לרש”י היתה קודם מ”ת ולהרמב”ן רק לאחר מ”ת.

ג. מהות ספר הברית. דלרש”י לכאו’ הכוונה לכל התורה שניתנה עד עתה ולהרמב”ן ספר 
הברית הוא דווקא הפרשיות המסויימות של אתם ראיתם כי מן השמים  ופרשת משפטים 
וכמו שפירש הרמב”ן על הפסוק “ויבא משה ויספר לעם את כל דברי ה’ ואת כל המשפטים” 

שזה קאי על הדברים הנ”ל.
ואולי יש בזה מחלוקת יסודית בכל ענין הכריתת ברית דלרש”י הוא חלק מהתנאים לקבלת 
התורה והוא החלק של הגירות הנצרך לקבלת התורה וכפי שביאר הגרי”ז, אלא דאינו שייך 
למעמד הר סיני ולכן נכתב בנפרד, אבל מ”מ הוצרך להקדימו לקבלת התורה, משא”כ לפי 
הרמב”ן אולי כל הברית הוא ענין נוסף למתן תורה והוא שיקבלו עליהם את התורה בברית 
וזה שייך דווקא אחר מתן תורה )ולפי זה אינו מעניין הגירות(, ועדיין יש לעיין בכל זה ולא 

באתי אלא להעיר.

הערות לפרשת השבוע
"רק שבתו יתן ורפא ירפא"

נראה לפרש מהו דכתיב רק שבתו וגו' ולא שבתו יתן ורפא ירפא ]ועי' באוה"ח מש"כ בזה[, 
דהנה בסנהדרין עח: אמרו דנאמר בזה דבאמדוהו לחיים ומת, אעפ"כ ה"ה פטור ממיתה, 
ופרש"י דאם בא ללמדנו שהחובל בחבירו חייב ברפוי ובשבת כדמסיק שבתו יתן וגו', נכתוב 
והכה את רעהו באבן או באגרוף ונפל למשכב שבתו יתן ורפא ירפא, ולא ימות יתירא הוא 

למדרש וכו' דיתן ממון ולא מיתה ע"ש. 
וניחא דהיינו דכתיב רק שבתו יתן וגו', כלומר דהגם דהיה צד חיוב מיתה, אעפ"כ שבתו יתן 

ורפא ירפא ותו לא לפי דמעיקרא אמדוהו לחיים.
הרב יצחק זאב דיסקין

תרגום תיבת “עברי” בתורה
כתוב בפרשתנו )כא,ב( “כי תקנה עבד עברי” ופרש”י: “עבד שהוא עברי”. ואונקלוס מתרגם 
ליה “עבדא בר ישראל”, והמתבונן יראה שכאן זה הפעם הראשונה שאונקלוס מתרגם כך 
עבראה”,   - “עברי  יחיד  בלשון  אונקלוס מתרגם  בראשית  בכל ספר  “עברי”, אבל  לתיבת 
ובלשון רבים “עברים - עבראי”. ומתחילת ספר שמות )ב,ו( דכתיב “מילדי העברים” מתרגם 
הוא  ואילך  ומכאן  משפטים,  בפ’  כאן  עד  ליה  מתרגם  הוא  וכך  יהודאי”,  “מבני  אונקלוס 

מתרגם “עברי - בר ישראל”, ו”עבריה - בת ישראל” וצ”ב.
או  עברי  כשנאמר  בתחילתו  שמות  שבספר  בזה,  התרגום  דרך  את  לבאר  אפשר  ואולי 
העברים המכוון הוא לַעם בני יעקב ועל כן תרגם ליה “יהודאי”, ומזמן מתן תורה ואילך 
)יד,יג(  מן  בראשית  בספר  אבל  ישראל”,  “בר  מעתה  נקראו  יותר  גבוהה  במדרגה  שהם 
“אברהם העברי” ואילך המכוון הוא עליהם כיחידים קודם שהיו לַעם, על כן מתרגם ליה 

בלשון “עבראה” בלבד.
והנה בתרגום יונתן בן עוזיאל ג”כ מתרגם עד”ז, חוץ מבפסוק בבראשית )מג,לב( “לאכול 
את העברים לחם”, שאונקלוס ת’ “עבראי”, ויב”ע ת’ “יהודאי”. - ואולי י”ל שכיון שיוסף ידע 
שהם הם “שבטי ישראל” ומהם השורש ותחילתו של עם ישראל, על כן יב”ע מבאר זאת על 
דעת יוסף בזה, ולאפוקי מדעת המצרים שלא ידעו זאת, על כן תיב”ע “יהודאי”. יה”ר שנזכה 

כולנו למדריגת “בר ישראל” ולהיות “ממלכת כהנים וגוי קדוש”.
הרב צבי הירש מנדלוביץ

“אם ענה תענה” אפי’ לשם שמים
ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום ֹלא ְתַעּנּון. ִאם ַעֵּנה ְתַעֶּנה ֹאתֹו ִּכי ִאם ָצֹעק ִיְצַעק ֵאַלי ָׁשֹמַע ֶאְׁשַמע ַצֲעָקתֹו. 
)כב,כא-כב( איתא במכילתא דר”י: “אם ענה תענה. אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. 

דבר אחר אם ענה תענה, מגיד שאינו חייב עד שיענה וישנה”. וצ”ב טובא בדעת 
הפירוש השני, אמאי אינו חייב על העינוי הראשון עד שישנה בו, מה לי 

רשעה אחת מה לי שתי רשעיות, מה לי “צעק יצעק” ע”י עינוי 

 

אחד או ע”י ב’ עינויים. - וכן קשה שלפי פשוטו נמצא דמחלוקתם היא מקצה לקצה, למר 
חייב אפי’ על עינוי מועט וכל שהוא, ולמר על עינוי ראשון ואפילו מרובה משמע פטור לגמרי 

וצע”ג4.
והנראה לומר עפ”י מש”כ בס’ “קהלת יצחק”5 ז”ל: “אם ענה תענה וגו’. עיין ברמב”ן שנדחק 
בשם  ושמעתי  אם.  כי  ומאי  אלי”,  יצעק  צעוק  “אם  למכתב  דהו”ל  אם”,  “כי  במלות  מאד 
ענין אחד  הגאון הגדול מו”ה מרדכי מראזנאי אשר היה אב”ד בפינסק שאמר, דנרמז בזה 
והוא, דאיתא במסכת ב”ב )טז.( “א”ר לוי שטן ופנינה לשם שמים נתכוונו, שטן וכו’, פנינה 
דכתיב )ש”א א,ו( “וכעסתה צרתה גם כעס בעבור הרעימה”, ופרש”י: “שתתרעם על שהיא 
עקרה ותתפלל”. - וקשה כיון שִכוונה לש”ש מפני מה נענשה שמתו בניה, כדכתיב )שם ב,ה( 
“עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אמללה”, אלא על כרחך מוכח מזה דאסור לעשות כן אף 
דכוונתה היתה לשם שמים כדי שתתפלל חנה להקב”ה. וזהו המרומז בפסוק זה, “אם ענה 
תענה אותו כי אם צעק יצעק אלי”, ר”ל ]כשהעינוי[ רק למען צעק יצעק אלי, דהיינו ]כדי[ 
שיתפלל להקב”ה, וכו’, בכל זאת “שמע אשמע צעקתו, וחרה אפי והרגתי אתכם וגו’”. וליכא 

מידי דלא רמיזי באורייתא” עכ”ד הקה”י. 
והביאור אמאי פנינה נענשה עכ”פ והרי לתועלת נתכוונה, נראה לומר עפי”ד המדרש )ילק”ש 
שמואל רמז ע”ז, הובא במהרש”א ב”ב שם( וז”ל: “כעסתה צרתה גם כעס, מכעסת וחוזרת 
בר אבא  נחמן  א”ר  וחלוק?!  וכתונת  סודר  רבא  לברך  זבנת  לה?  הוות אמרה  ומכעסת, מה 
שילכו  כדי  בניך  של  פניהם  ומרחצת  עומדת  את  אין  לחנה  ואומרת  משכמת  פנינה  היתה 
לבית הספר?! ובשש שעות היתה אומרת לה חנה אין את עומדת ומקבלת בניך שבאו מבית 
הספר?! - ר’ תנחום בר אבא אמר היו יושבים לאכול והיה אלקנה נותן לכל אחד ואחד מבניו 
חלקו, היתה פנינה מתכונת להכעיס את חנה והיתה אומרת לאלקנה תן לזה בני חלקו, ולזה 
את  הקב”ה  לה  אמר  א’להים”,  על  הרעימה  “בעבור  למה  חלקו,  נתת  לא  ולזה  חלקו,  בני 
מרעמת אותה עלי, חייך אין רעמים שאין אחריהם מטר, ומיד אני פוקדה, שנאמר “כי פקד 

ה’ את חנה” עכ”ל.
ולפי”ז נראה לומר דקמ”ל קרא במ”ש “כעסתה גם כעס”, דבזה גופא היה החטא של פנינה, 
‘וחוזרת’ ומכעסת לחנה, והוא הוא המבואר מדברי המכילתא הנ”ל “מגיד  שהיתה מכעסת 
שאינו חייב עד שיענה וישנה”, דהיינו שבפסוק הזה המדבר גם כשהעינוי הוא לש”ש וכמבואר 
בדקדוק הלשון “כי אם” וכמשנ”ל מהקה”י, נאמר שעכ”פ גם בעינוי לש”ש עובר בלאו זה 

כאשר יענה וישנה בו, וטעמא כמו שיבואר לקמן.
ובזה יתבארו דברי המכילתא כמין חומר, דאה”נ אין כאן מחלוקת הפירושים, אלא שהפי’ 
הראשון מדבר בעינוי בעלמא, כשאינו לתועלת המתענה ואינו לש”ש, שבזה נאמר הדין “אחד 
עינוי מרובה ואחד עינוי מועט” אסור. ו”דבר אחר” מדבר היכא דהמענה עושה לש”ש, שבזה 
ובזה  יצעק אלי” כנ”ל מהקה”י,  “כי אם” צעק  וכמו שמדוקדק בתיבות  ג”כ מדבר הפסוק, 

דרשינן “שאינו חייב עד שיענה וישנה”.
ונראה שזהו ג”כ הביאור בדברי חנה בשירתה )ש”א ב,ג( “ַאל תרבו תדברו גבהה גבהה יצא 
כנגד  זה  ושאר מפרשים דמקרא  נתכנו עללות”. דפרש”י  ולו  ה’  כי א’ל דעות  עתק מפיכם 
נתכוונו  אם  שגם  תרבו”,  “ַאל  כנגד  הוא  בזה  טענתה  ועיקר  אמרה,  מכעיסיה  ושאר  פנינה 
במעשיהם לש”ש אבל הריבוי בזה היה אסור. - וכן בסוף הפסוק המדובר כנגד זה, הוא אומר: 
“ולו נתכנו עלילות”, ופרש”י: “ולו נתכנו עלילות. כל מעשי האדם נמנין לפניו: נתכנו. ל’ מנין 
שציערה  המנין,  על  היתה  כאן  שהקפידא  דהיינו  ה,יח(”.  )שמות  תתנו”  לבנים  “ותוכן  כמו 
אותה כמה וכמה פעמים, ועל כן נענשה בזה פנינה כנזכר בהמשך השירה “עד עקרה ילדה 

שבעה ורבת בנים אמללה”, במיתת בניה ר”ל. 
והביאור בזה אמאי גם בלש”ש אסור עכ”פ “שיענה וישנה”. נראה לומר משום שהדבר הזה 
הוא בגדרי הדין של “עבירה לשמה”, שצריך שיהיה הדבר נקי מכל סיג ופניה וכל הנאה של 
האדם העובר בה, וכמו שהוכיח מוהגר”י סלנטר זצוק”ל מהסוגיא בנזיר )כג:( וז”ל: “אמר ר”נ 
בר יצחק גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה, והאמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק 
אדם בתורה ובמצות אפי’ שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמן, אלא אימא כמצוה שלא 
לשמה דכתיב )שופטים ה,כד( “תבורך מנשים יעל אשת חבר הקני מנשים באהל תבורך”, 
מאן נשים שבאהל שרה רבקה רחל ולאה, וכו’. והא קא מתהניא מבעילה דיליה, א”ר יוחנן כל 
טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים, שנאמר וכו’”. ע”כ. וקשה מהו שמקשה הגמ’ 
“והא קא מתהניא”, והרי כיון שאמרנו דגדולה עבירה לשמה, והיה מותר לה לעשות כך לצורך 

הצלת ישראל, א”כ מאי איכפת לן דמתהניא בה.
אלא מוכיח מכאן הגרי”ס זצ”ל דזה גופא גדר הדין בעבירה לשמה, שאפילו במקום שמותר 
לעשות זאת כגון להצלת ישראל, מ”מ צריך שתהיה ה”לשמה” בטהרתה, בלא שום פניה או 
רצון והנאה לעצמו, וכל שיש בו איזה פניה והנאה לאדם העושהו, הגם שמהדין מותר הוא לו 

וצריך לעשות את זה, אבל כיון שחסר לו ב”לשמה” הרי זה אסור לו לעשותו6.
החכמה  בזה  דשיערה  אמרינן  לש”ש,  לחבירו  לצער  שבמתכוין  הכא  נמי  דהכי  צ”ל  מעתה 
העליונה שה”לשם שמים” יכול להשאר לש”ש בלבד נקי מכל תערובת של מדות רעות, הוא 
רק בעושהו פעם אחת, אבל בעינוי שני שכבר יש את ענין החזרה וההרגל, ע”כ לא ימלט 
שמתוך ‘ההרגל והטבע הנמשך לכך’, שיחסר לו בכוונת ה”לשם שמים” בלבד, ועל כן מכאן 
ואילך אינו מֻצוה על התועלת שיכול לבוא לחבירו מזה, ואסור לענותו עוד עינוי נוסף ואף 

‘בשחושב’ שכוונתו לש”ש ועי’7.
הרב אליעזר שלום הכהן רוטלוי

4. ב"מרכבת המשנה" )על המכילתא( כתב שעובר בלאו אף בעינוי מועט, אבל נענש בעונש הכתוב 
בתורה רק על עינוי מרובה, ולא פליגי, וכ"מ ב"פנים יפות". אך במלבי"ם כתב שלדעה זו בעינוי אחד 

אינו עובר אפילו בלאו, וצ"ע.
והוא  וכנראה ט"ס,  ואינו שם,  "גן רוה" הביאו בשם ספר "קול אליהו"  ובספר   - 5. לר"י רייטבורד. 
מהספר הנ"ל "קהלת יצחק". ונראה כי ע"י הס' "גן רוה" באה טעות זו לעוד כמה ממלקטי בתראי 

שלקטו מספר זה כידוע וע"כ כתבו חידוש זה משם הגר"א ז"ל.
6. כן מובא משמו של הגרי"ס זצ"ל ב"מדרגת האדם" תקון המידות פ"א. ובקו' "אור המוסר" הנד' 
בשנת תרפ"ו. וב"מכתב מאליהו" ח"ג עמ' 149. וע"ע "שיחות מוסר" להגר"ח שמואלביץ זצ"ל תשל"ב 

מאמר כ"ז. 
והיתה שם מכה רבה,  זצ"ל לאלו שיצאו פעם להפגין  7. מן הענין לזה מה שאמר הגאון מבריסק 
שאמר להם כך: יתכן והמכה הראשונה שלכם היתה אמנם מתוך קנאות ולשם שמים, אבל המכה 

השניה ודאי כבר אינה לשם שמים אלא התנצחות בעלמא. וע"ע תוס' פסחים קיג: ד"ה שראה.



דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

א. סמיכה בשעת תפילת שמו”ע- יש להזהר שלא לסמוך עצמו 
לעמוד.. בשעת התפילה ]שו”ע סי’ צ”ד סעיף ח’[ דתפילה צריכה 
עמידה.. ועמידה שע”י סמיכה לא חשיבא עמידה, ולפ”ז סמיכה 
קצת, דהיינו שסומך במקצת שאם ינטל אותו דבר לא יפול שרי. 
וי”א הטעם דצריכה להיות באימה ולפ”ז בכל גווני אסור, ובשעת 

הדחק יש להקל כטעם ראשון )מ”ב ס”ק כ”ב(

קורא  שהמפטיר  לספר  אסור  ובברכותיה-  בהפטרה  דיבורים  ב. 
וצריך  ג’[  סעיף  קמ”ו  סי’  ]שו”ע  בס”ת  כמו  שישלים  עד  בנביא 

לכוון גם לברכות המפטיר ולענות אחריהם אמן )מ”ב ס”ק ט”ז(.

ג. אכילת דבר שטיבולו במשקה- אם אוכל דבר שטיבולו באחד 
צ”ד  סי’  מ”ב  ובשר-  ופרות  ירק  אפילו  ]היינו  המשקין  משבעת 
סעיף ח’[... ולא נתנגב ואפילו אין ידיו נוגעות במקום המשקה צריך 
נטילה בלא ברכה ]שו”ע סי’ קנ”ח סעיף ד’[ ואפילו אינו מטבל רק 
ראש הירק או הפרי אפ”ה יטול ]רמ”א[ ואותן ששוקעים פרות או 
ירק לנקותן, חשיב טבולו במשקה ]ס”ק י”ב[. מה שדרך ליגע בו 
בידיו, אע”פ שאוכל בכלי לא מהני ]מ”ב ס”ק כ”ו[ ובכבושים ]כגון 
אוגערקאס וכה”ג[ )היינו מלפפונים( בוודאי נכון להחמיר ליטול 

ידיים אם לא שנתגנבו ממים שעליהן. ]מ”ב סוף ס”ק כ”ו[.

רק  שדינה  יתכן  בימינו  הבימה  הבימה-  ע”ג  הדברים  הנחת  ד. 
כתשמיש דתשמיש ]עיין סי’ קנ”ד מ”ב ס”ק י’ ושעה”צ ס”ק ח’[ 
אבל המפה שעל הבימה בוודאי דין תשמיש קדושה יש לה ואם 
עליו  קדושה  תשמישי  דין  אזי  וכדו’  פלסטיק  כיסוי  עליה  מונח 
]מ”ב ס”ק י’[ משום שמניחים עליהם את הס”ת. וא”כ אין להניח 
עליה סידורים, ספרי קודש וכ”ש חליפות ומגבעות, ואע”ג דכותב 
ב”ד  לב  להזהר  וא”א  להנות  שנהגו  שכיוון  ח’[  ]סעיף  הרמ”א 
המ”ב  הרי  התנו,  כאילו  התנו  שלא  ואע”ג  מעיקרא,  עליו  מתנה 
כותב ]ס”ק ל”ז[ שזהו ישוב בדוחק לישב קצת מה שאין העולם 
אבל ראוי לכל אדם שמנדב או קונה איזה דבר להתנות  נזהרין 

שיהיו רשאים להשתמש בהם.

הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  ]עד 700 מילים[
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
* * *

תרומה – שיעורי מדות של תורה
תצוה - ציץ הזהב

כי תשא – דברים שבכתב בע"פ
ויקהל – שמן המשחה

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

א. “אם בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו" )כ"א, ג'( וכתב רש"י וז"ל, ויצאה אשתו עמו - וכי מי 
הכניסה שתצא, אלא מגיד הכתוב, שהקונה עבד עברי חייב במזונות אשתו ובניו, עכ"ל. ויל"ע 
וכי ס"ד דחייב  עוד במזונותיה,  חייב  והיינו דאין האדון  דיוצאת עמו  לומר  דמה הוצרך הכתוב 

במזונות אשתו אף לאחר שיצא לחרות.
ב. “אם אדניו יתן לו אשה וילדה לו בנים או בנות האשה וילדיה תהיה לאדניה והוא יצא בגפו" 
)שם ד'( וכתב רש"י וז"ל, אם אדניו יתן לו אשה - מכאן שהרשות ביד רבו למסור לו שפחה כנענית 
להוליד ממנה עבדים. או אינו אלא בישראלית, תלמוד לומר האשה וילדיה תהיה לאדוניה, הא 
אינו מדבר אלא בכנענית, שהרי העבריה אף היא יוצאה בשש, ואפילו לפני שש אם הביאה סימנין 
יוצאה, שנאמר )דברים טו יב( אחיך העברי או העבריה, מלמד, שאף העבריה יוצאה בשש, עכ"ל. 
ויל"ע מהו ההכרח דלאו בעברית איירי מהא דיוצאה בשש, והא י"ל דאיירי בגונא דלא הגיע שש 
דידה עדיין כגון שנמכרה אחריו. ובמש"כ רש"י דאפילו לפני שש יוצאה בסימנין נמי יל"ע דהא 
י"ל דבלא הביאה סימנין איירי. ואולי י"ל דבנים הרי הם כסימנים ועצם הלידה חשיבא סימן, אך 

לכאו' היה לרש"י להזכיר דבר זה.
וז"ל, לגבר אחרן לית ליה  וכתב התרגום  נכרי לא ימשל למכרה בבגדו בה" )שם ח'(  ג. "לעם 
רשו לזבונה במשלטיה בה, ע"כ. ויל"ע מהו לישנא דבבגדו בה לפי דבריו, דיעויין ברש"י שפירש 
דכוונת הפסוק היא דאחר שבגד בה האב ומכרה לאחד אין יכול עוד למוכרה לאחר. וכן האדון 
אחר שבגד בה ולא יעדה אין יכול למוכרה לאחר, ולפ"ז אין מקום לתרגם כפי שתרגם אונקלוס 

לכאו'.

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

דבשעת  דכיון  ולכא' קשה  גירושין  אחר  הגט  לקרות  מהני  דבדיעבד  בתו'  מבואר  ע"ב  יט'  כט. 
גירושין לא ידעו העדים שהיה גט רק על פי דברי הבעל א"כ לא הוה עדי ראיה אלא עדי ידיעה 
והוא לפי המבואר בשו"ת הרשב"א דעדים שראו שקדש איש ולא ידעו רק אחר קידושין שהיתה 
יד של אשה אינה מקודשת דהוה עדי ידיעה ולא עדי ראיה וא"כ איך מהני מה שקראו הגט אחר 
גירושין והנראה מוכרח דאף דאין דבר שבערוה פחות משניים אי"צ שכל פרטי המעשה יהי ע"פ 
עדים אלא סגי במה דעיקר המעשה יש עליו עדים סגי בכך וכיון שהבעל אמר לעדים דיש כאן גט 

מהני להחשב עדות על מעשה גירושין.
ל. כ' ע"א זה קלי ואנוהו, מטו משמיה דמרן הגר"ח דיש ב' דינים בהדין דזה קלי ואנוהו דיש 
מקומות שיש בכחו לפסול כגון בס"ת דהוה מגוף המצוה ויש מקומות שאין בכחו לפסול היכא 
דאי"ז מגוף המצוה ויעוין סוכה כט' לולב יבש פסול וכתב רש"י הטעם דבעינן זה קלי ואנוהו, 
והקשו התו' דאין בכח הדין דזה קלי ואנוהו לפסול להמצוה דיעוין סוכה י' דלולב צריך אגד ואין 
בכחו לפסול לגוף המצוה ולהנ"ל הוא מבואר היטב דהיכא דאי"ז מגוף המצוה אין בכחו לפסול 

והיכא דהוה מגוף המצוה יש בכחו לפסול ודו"ק.

תגובות
תגובה למגיבים לדברי חיזוק

כתבנו לכוון בשעת הברכה על הט”ג לפטור את הט”ק, והעירו שבביה”ל סי’ ח’ סעיף י”ג ד”ה 
“אם” כתוב שבטלית שרגיל ללובשה בכל יום אפילו לא היה דעתו לזה בפירוש אלא מסתמא 
חשוב כאילו דעתו עליו. עכ”ד. אמנם בביה”ל כתוב שלדעת הרמ”א שפוסק שעל ט”ק מברך על 
מצוות ציצית, הרי מסתמא אין מכוון בברכה זו על הט”ג ]והוא הדין איפכא לדידן[, ודברי המעיר 

נכונים רק לדעת השו”ע  שכתב שיכול לברך על ט”ק להתעטף.
מה שהוסיף והעיר שאף בפרשה שלישית דק”ש צריך להחמיר שלא לקרוץ בעיניו. וציין לבא”ח. 
אנו ידענו דין זה, וכבר הפמ”ג ]ס”י ס”ג א”א כ”ק י’[ כותב כן. אבל אנו משתדלים להביא רק שו”ע, 
רמ”א ומ”ב מפורשים ולא להרחיב במקום שהמ”ב לא כתב. ]וצריך באמת לידע מדוע כאן המ”ב 

לא ציין את הפמ”ג הזה.[
עוד הערנו שלא מצאנו מי שיאמר את העצה של הנחת היד על העיניים. בק”ש אם עומד במקום 
שאינו יכול לקרות עם הציבור, והמשיכו להגיב על זה. ואמנם התגובה טובה בחלק מטעמיה, אבל 
א”א היה לכתוב “וכן כשיעשה כן ויהיו עיניו פתוחות בוודאי אינו נראה כמשתתף בקבלת הציבור 
,לכן סגי רק לומר  “דמלבד שהטענה לא קשה כיון שהציבור עיניהם עצומות ולא רואים אותו 
בניגון הציבור, גם א”א לכתוב “בוודאי אינו נראה” , על עצה הכתובה בשו”ע, וגם סיום התגובה 
“ולכן עיקרו של דבר הוא להראות בידו על עיניו”- אין זה עיקרו נגד כל הפוסקים, דחוץ מהכה”ח 

לא כתבו כן , וגם הכה”ח כתב כן רק ביחד עם אמירתו כנידון הציבור.
גם מש”כ שהעצה לומר בניגון הציבור “אינו שייך כ”כ דהרי אם רוב הציבור קורא בקול א”כ אינו 
מוכרח לעשותו דבלא”ה לא שומעין אותו” אין זו טענה, דלא הכל צריכין לשומעו וסגי שיאמר 
באופן שמסביבו ישמעו. אולם טען טענה טובה מאד במש”כ “וכן כיוון שכל הקהל קורין שמע 
מילה במילה ואם הוא יאמר כך היכן שאוחז יהא נראה כחוכא וטלולא” אולם כאמור אין בזה 
כ”כ  לב  שמים  ולא  ניגוניו  את  בעיקר  שומעים  דהציבור  לישב  אפשר  ]ואולי  הדין  את  לשנות 

למילים שאמר, אם לא אומרם בקול רם כ”כ[.

הרב ראובן גרינבלט העיר דאין צריכים לכוין בברכת להתעטף על טלית קטן ע"פ דברי הבה"ל 
יום אין צריך כוונה, הנה הא דאמרינן סתמא הוי כדעתו בודאי אינו  דאם דרכו כן ללבשו בכל 
ללבוש  ודרכו  אחד  טלית  על  שבירך  מיירי  התם  הרי  ועוד  בפירוש,  לכוין  טוב  ויותר  לכתחילה 
גם על הטלית השניה, אבל כאן לבש מקודם הטלית הראשון  עוד טלית אמרינן שהברכה חל 
ומברך על השניה א"כ יש לומר דיותר ראוי לכוין בפירוש בברכה על המעשה הקודמת ולא מועיל 
הסתמא, וניחא ליה להיות זהיר לכוין על דבר אחר שיהא מועיל לדעת המחבר אם יפשטנו ויחזור 
וילבשנו, ואיני יודע למה זה ראוי יותר לכוין והרי אנן נקטינן כדעת הרמ"א לענין ציצית ותפילין 
דמועיל כוונה לחזור וללבשם, וא"כ למה צריכים כאן לחשוש לשיטת המחבר, והבה"ל כתבו רק 
כעיצה טובה למי שרוצה לצאת כל השיטות, ועוד כדלעיל דיכול להיות דבזה לא מהני לדעת 
המחבר, דרק אם מכוין בעת הלבישה והברכה מהני משא"כ כאן שכבר לבשו מקודם ועתה מברך 

על בגד השני.
הרב דוד אריה שלזינגר


