
  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ו| תשע" יר"| גליון  משפטים שתפר
 לפ"ק

 

  ...בכייה מאוחרת אינה מועילה

 (.כח, כב) לי תתן בניך בכור תאחר לא ודמעך מלאתך

 הכוונה מבאר, נייטרא ישיבת ראש ל"זצ ווייסמאנדל בער מיכאל רבי צ"הגה
 "יפע והוא', לי תתן בניך בכור'ל הסמיכות וכן', ודמעך מלאתך' הלשון, זה בכתוב
 .ב"לארה כשהיגר, המלחמה אחרי אצלו שהיה מעשה

 הגיעו שהם וסיפרו, בעיניהם בדמעות ואשה איש אליו נכנסו שפעם
 לישא רוצה וכעת, בנם את חינכו וכאן ,מרוסלאנד המלחמה לפני עוד ב"לארה
 .דורותיהם המשך על, ליבם מר את שפכו זה ועל, ל"רח נכרית אשה

 במקום שהתיישבו אמרו ,בנם את חינכו איפה, בער מיכאל רבי וכששאלם
 ללמוד בנם את שלחו ולכן חינוך בית לא ובוודאי ס"ביהכנ שאין במקום, נידח

 . 'וכדו כגימנסיא, המקומיים במוסדות

 מדוע בוכים אתם ועכשיו ,גויים אצל למד הבן: ואמר, בער מיכאל רבי נאנח
 ?!נכרים עם להתחתן רוצה

 אחרי שהתרחש מעשה לכם אספר הענין להבנת: ואמר להם והמשיך
 מדינות בין חדש גבול נקבעה המלחמה שבעקבות, הראשונה העולם מלחמת

  .ופולין רוסלאנד

 והבית, אחד מצד היה שהעיר ויצא, עיר בקצה הגבול נקבע הערים באחד
 לכל צריכים היו לויה וכשנערכה, הגבול של שני מצד היה העיר שבפאתי החיים

 אצל לפעול הצליחו קשיים הרבה ואחרי, הגבול דרך המת להעביר אישורים מיני
 .רשיון בלי אף לעבור יתנו המת יתושבהלו, השלטונות

 כלי הגבול דרך להבריח בכדי, מסחר לעניני גם זאת ניצלו כבר, הזמן עם
 לוויה וערכו בארון הסחורה שהטמינו, למדינה ממדינה סחורות מיני וכל כסף
, הפרעות שום בלי תקופה משך מסחר התנהל וכך, מיסים לשלם בלי עברו וכך

 ...ההוא בעיר הלוויות שנתרבו וכמובן

 שומר הבחין, כזה 'ארון' עם לעבור התכוננו בעת הימים מן ביום, והנה
 בו עורר והדבר, ולהתאבל לבכות במקום שצוחקים המלווים קהל על הגבול
 להם ציוה ולכן, להיפך אלא מת תויבהלו בוכים שאין כשורה לא שמשהו חשד

, המת כבוד חילול משום בו יש כי אסור שהדבר שאמרו פ"ואע, הארון לפתוח
 .הארון שיפתחו בתוקף והורה הניחם לא השומר אבל

 יהודי לכל רעה ייגרם יתפסו שאם וידעו, הרעה עליהם שכלתה ראו כי ויהי
: השומר להם אמר. מעשיהם עקבות על שעלו, לבכות התחילו אז או, העיר

 הייתם לא, מקודם בוכים הייתם אילו?! בוכים אתם עכשיו, שכמותכם שוטים
 ...!עכשיו לבכות צריכים

 בדמעות הבוכים אנשים: ואמר דבריו את בער מיכאל רבי סיים בזה
, כ"אח מלבכות חוסכים אז, כראוי יגדלו למען בינקותם עדיין כשצאצאיהם

 עם שמתחבר והצטערתם בקטנותו היה כשבנכם בוכים הייתם אילו אתם אמנם
 בעת חששתם שלא היות אבל - !עכשיו לבכות צריכים הייתם לא, הגויים

  .כעת אתם בוכים לכן, בילדותו גויים עם שהתחבר

 היינו, כוחותיך במלוא בעודך –" מלאתך: "כאן הכתוב בזה פירש כ"אח
 את תאחר לא -'" תאחר לא ודמעך, "לאיש להיות מתחיל שאתה בשנים

 ובזה, עליהם בתפילה דמעה יוריד, לימים צעירים עדיין כשילדיו רק ,הדמעות

 בעזהשי"ת

 המעשה שהי
 מגדולי צדיקי הדור זצ"ל  פרשת השבועעל עובדות ומעשיות 

 

 -" בניך בכור"ו: הכתוב וממשיך -. מאוחר כבר כשיהיה לבכות יצטרך שלא יחסוך
 שם למקום תנםית –" לי תתן, "ימיהם בתחילת, ביכוריהם בשנות בניכם כאשר

 '.ה בדרך וראויים מהוגנים בניו שיתגדלו יזכה ואז', ה יראי ומגדלים תורה לומדים

 )להג"ר נפתלי גרוס שליט"א( באר הגן

 בגלל שקר 'משרתו'השוחט שהפסיד 

 .)כג, ז( מדבר שקר תרחק

 אי המרת עצמו בפנאחד שהציע אחת חיפשו שו"ב, והנה הגיע אבעיירה 
ותו, אשוחט ובודק מומחה. הרב בחן  אה בפני הרב כתב קבלה שהוא, והראתראד

נשי אמר לו הרב, היות ורוב איך שהעמיד סכין חד לשביעות רצונו. אה אכמו"כ ר
ם ברצונו א ל כן, עזצ"ל ל מסטוליןארבי ישרדמו"ר אהעיירה הם חסידים של ה

 תו.להתקבל לרצון התושבים, עליו לנסוע להרבי ולקבל הסכמ

ם יכנס אמנם עשה חשבון לעצמו, שאהשוחט נסע בערב שבת לסטולין, 
להרבי עוד בערב שבת, יהיה מוכרח להשתתף במשך השבת בתפלות ובעריכת 

י שבת אי שבת. במוצאהיה רגיל בכך, החליט להמתין עד מוצ אהשולחן, וכיון של
מעון קדשו בכדי שהיית זמן נסיעה מביתו לסטולין. ונכנס ל –המתין כמה שעות 

ת עצמו להתקבל לשו"ב בעיירה או, היות והציע אשל הרבי, וסיפר על מטרת בו
מרו לו שכדי שיוכל להתקבל, עליו אנשיו הם חסידים של הרבי, ואפלונית שרוב 

 לנסוע להרבי ולקבל הסכמתו וברכתו.

ורח זה עתה אורח, מתי הגיע לסטולין? ענה האל האלה אהרבי פנה בש
ן עוד אכ אתה כבר נמצאמת, שאת האומר אילו היית ארבי, מר לו האהגעתי. 

ת ארוכות, הרי הייתי נותן אשקשה היה עליך התפלות ה אלאמערב שבת, 
ת אבל עכשיו שהוצאלכבדני.  ואכלל וכלל שיבו על זהני מקפיד אין אהסכמתי, כי 

 ותך כשוחט.אפשרותי לתת הסכמה לקבל אין באמפיך דבר שקר, 

 )להגה"צ רבי ישראל גרוסמן זצ"ל( לב ישראל

 

  ממשרגליים( ב)= 'רגל'לעלות לרגל ב

 . )כג, יד( בשנה לי תחוג רגלים שלש

 להנהגתו הראשונות בשנים :ל"זצ מגור שמחה לבה בעל על הרה"ק מסופר
 כל תיבלוו המערבי הכותל אל, סוכות של ראשון טוב ביום רגל לצעוד רבינו נהג

 .הקהל

 חול של הראשון ביום נוסע היה, חולשתו כשגברה, יותר המאוחרות בשנים
 בעוד הרכב מן לרדת הקפיד המצוה חביבות למרבה, אז גם אולם, ברכב המועד
 לעלות היא המצוה הלא אומר והיה, רגלי הכותל ועד משם ולעלות, דרך כברת
 לעלות יכול שאינו ומי' וכו חוץ בראיה חייבין הכל( א ב חגיגה) שנינו שכך, ברגליו
 '.הראי מן פטור ברגליו

 לבעלי פרט, רגלים בלשון רגלים נאמר למה..."וז"ל: )כאן( רבינו בחיי ב]וראה 
 לעלות יכולין שאין והקטן והזקן החולה ואת והסומא גריהח את להוציא, קבין

", רגלים שלש", "פעמים שלש( "יז פסוק זוטרתא פסיקתא: )ובמדרש .ברגליהם
 אזהרה", דלים פעמי עני רגלי רגל תרמסנה( "ו, כו ישעיה: )אומר הוא ולהלן

 יפו מה( "ב, ז השירים שיר: )אומר הכתוב וכן, ברגליהם אלא יעלו שלא לישראל
 [.עכ"ל "נדיב בת בנעלים פעמיך

 (קט' ע ב"ח) ישראל של לבם

 

 מבית היוצר של 'במשנת הפרשה'(-) במהדורה שניה במשנת רש"יפיע הספר והבשורה טובה לשוחרי תורה: 

   0100510250: מיוחד במחיר כמויות להזמנתכעת בחנויות הספרים המובחרות; 

 חופה ולמעש"ט אכי"ר ,תורהבעל ל יה"ר שיזכה לגדלה
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 ...'אהבתי את אשתי'-חליף 'אהבתי את ה' בה

או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו  אל הדלתוהגישו 
  .(ו ,אכ) במרצע ועבדו לעלם

 שש שאחר לפי, ובמזוזה בדלת דוקא לרציעה וטעם
 והדלת לחירות מעבדות לצאת פתח התורה לו פתחה

 שיושב כמי, לצאת רוצה אינו והעצל צירה על סובית
 על המלט לך לאמר פתח לו ופותחין האסורים בבית
 לו טוב כי לו שיש המדומות בטובות בוחר הוא כך נפשך

 ואינו פתוחה הדלת מניח הוא כן על ומשתה במאכל עמו
 שחקוק המזוזה על או בדלת שירצע הוא דין, לצאת רוצה
 אהבתי אומר והוא, יךקאל' ה את ואהבת פרשת עליה

 יתברך' ה אהבת מחליף הוא והרי, בני ואת אשתי את
 . במזוזה ירצע כן על השפחה אשתו באהבת

 ,ח משלי) שנאמר מה לקיים בידו חורין בן שכל ועוד
 וזה, פתחי מזוזות לשמור יום יום דלתותי על לשקוד( לד

' ה בקול משמוע אוזנו ומסיר רבו דלתות על שוקד
 אתה הרי לומר ,שם ירצע כן על דלתותיו על לשקוד

 .עוד מכאן תזוז ולא פה קבוע בחירתך מרוע

 כלי יקר

 

 שמות לשור וד' לשה ה'

 תחת צאן וארבע השור תחת ישלם בקר חמשה
 כנגד. השור תחת ישלם בקר חמשה)כא, לז(.  השה

 וארבע. פרו בקר ,אלף ,עגל ,שור לו שיש שמות חמשה
 גדי ,כבש ,שה לו שיש שמות' ד כנגד - השה תחת צאן

 . תישו עז ,רחל ,איל וכן .טלהו

 ל"ז אפרים רבינוחומת אנך בשם 

 

 תים לתורהת עלקביעו באמונה ו"ממהקשר בין 

 . )כג, ז( מדבר שקר תרחק

תחילת דינו של  אין )קידושין מ:(הנה אמרו חז"ל 
והק' שם התוס' מהא דאי'  .דברי תורהאדם אלא על ד

בשבת דכשמכניסין אדם לדין אומרים לו לראשונה 
  .האת ונתת באמונה, יע"ש מה שתי' בזנש

 בני אדםוי"ל עוד בדרך צחות, דהנה הרבה ב
שראשו מתנצלים שמה שאינם עוסקים בתורה משום 

', ועליו ככרמל ואינו מיושב מחמת הצרות והדאגות וכד
והנה אדם תם נושא ונותן באמונה כי לרמות ולשקר צריך 
חריפות השכל ודעת האיך לעשותה, אבל מי שהוא בעל 
ערמה וחריף השכל ויודע לעשות כל מיני עסקות שונות 
בכל מיני האופנים עליו מתעוררת הקושיא למה לא 

ם תאמר דאין לך ראש מיושב לזה הלא עסקת בתורה, וא
חזינן דיש לך ראש מיושב לכל מיני ערמימיות ועסקים 
שונים, וא"כ אף לתורה ראשך מסוגל ומיושב ומדוע לא 
למדת תורה, ולפי"ז מיושב דהשאלה עסקת בתורה עם 
השאלה דנשאת ונתת באמונה מאוחדים ועולים יחד 

 בקנה אחד.

 מ מווישוואלהרה"ק רמ") ליקוטים –שארית מנחם 
  זצ"ל(

 

 ?'הק" החיים האור" מאמר את יודעים הגבירים אין וכי

  (.כד, כב) עמך העני את עמי את תלוה כסף אם
 כי לו בתתך לבבך ירע ולא' גו תתן נתון( בפסוק ראה 'פר)סוף   ישראל אוהבבספה"ק 

 את תלוה כסף אם" פסוק עלבפרשתנו  ל"ז 'הק ח"האוה עפ"י דברי פירש'. גו הדבר בגלל
 לאל לרוב בזהב האדם כבוד ירבה כי בראותו השואל ישאל דלכאורה ",עמך העני את עמי

 רואים שאנו מה זה כי. לו והכרח שצריך מה רק להאדם' ה הספיק לא ולמה. בו צורך
 כ"משא. עונו על לייסרו בדבר טעם יש. צרכו כדי אפילו לו ואין לאדם יחסר שלפעמים

 ראוים שאינם אנשים יש כי הכתוב הודיע לזה. בהם צורך לאין לאיש למה הון אוצרות
 והיה. מחסורו די א"לכאו בריוח הצורך שפע בחסדו נותן' ה כי. מעשיהם לצד חוקם לקבל

 יטלנו לא ואז. לו המגיע חלקו' ית מידו בכבוד פרנסתו לקבל ראוי ואינו האדם יחטא כי
' ה ויעשה. אחר י"ע חלקו לקבל צריך הוא ואז. אחר מקום אל מתקבץ הוא הרי אלא עליון

 הנותן שיזכה כדי', הב. הרע לופע ז"בעוה האדם להשתלם', הא. טובות מדות' ב עבור זה
 אם' פי. "עמי את תלוה כסף אם" וזהו שאמר. לרעהו וחסד הצדקה נתינת באמצעות

 זה שאין לך תדע. לעמי מלוה ואתה לעצמך צריך שאתה מה על יותר כסף לך שיש ראית
. העני עם יתגדל ולא יתנשא לא ובזה. עמך העני שהוא האחרים חלק אלא לך המגיע חלק

 .ש"עיי
. לו נותן הוא דמשלו כיון לב ברוע לו יתן שלא מוסיף ה'אוהב ישראל': ומכל שכן 
 אפילו לו תתן נתון" הו שאמרוז. חבירו חלק אצלו והפקיד שנתן בזה י"הש ברכו זה ועבור
 ליתן אתה ומחויב. שלך זה אין בודאי אז צרכך מכדי יותר לך שיש מחמת. "פעמים מאה

 עבור הלא. ל"כנ "יברכך' כו הדבר בגלל כי' כו לבבך ירע ולא" הווז. פעמים כמה אפילו לו
. אצלו מונח שיהיה זוכה שאינו העני חלק מפני צרכך מכדי יותר בעושר י"הש ברכך זה

 לו ודי. ידך על ממש וחלקו פרנסתו לקבל העני יוצרך ואז. אצלך בפקדון שיהיה י"הש וגזר
 עכ"ד. יפות פנים רבסב עת בכל פקדונו לו החזר כן ועל. זה בעונש

 באו גבאי צדקה בקובלנה כאשר, (תמב' עמ ,ישראל של לבם) בענין זה מסופר
 למגבית ליתן רוצים הם ואין קמוצה עשירים שיד על, ל"זצ מגור שמחה הלב ק"להרה
 כסף אם" הפסוק על' הק" החיים האור" מאמר את יודעים הגבירים אין וכי: "תמה, צדקה
 פירוש" עמי את תלוה כסף אם: "בפרשתנוהנ"ל  ק"האוהחה לדברי כשכוונתו"? תלוה

 חלק אלא, המגיעך זה שאין! לך תדע, צריך שאתה מה על יותר כסף לך שהיה ראית אם"
 ומה, משלהם כלום נותנים העשירים שאין איפה נמצא. ש"עיי' וכו העני שהוא, אחרים

 .צדקה בנתינת ולקמץ ידם את לקפוץ כ"א להם
 

 בידי שמיםרק בידי אדם ולא  בעליו עמו פטור

 יד(.-)כב, יג ישלם וגו' לא עמו בעליו וגו' אם מת או ונשבר רעהו מעם איש ישאל וכי
דיני אדם מרק הוי אף ששאילה בבעלים פטור, הפטור  האור החיים הק'כתב רבינו 

 אבל חייב בידי שמים.
דאיתא בגמ' הקשה עליו ממה  טל תורהאבד"ק טארנא בספרו  רבי מאיר אריקהגאון 

 מי] וליפטר, מחבריה מידי למישאל דבעי מאן האי: רבא אמר בבא מציעא )דף צז.(
, השאילה בזמן[ לו יאמר] ליה נימא, מאחריותו[ ויפטר, מחבירו דבר לשאול שרוצה
 מלאכה עושה שהמשאיל מפני, בבעלים שאילה דהוי[, לשתות מים לי תן] מיא אשקיין
, השאלה בזמן תלוי בעלים שפטור ויודע, המשאיל הוא פקח ואי .השאילה בזמן לשואל

 כך ואחר, קודם הדבר את שאל] אשקייך והדר ברישא שאיל, לשואל משאיל ליה נימא
 .ע"כ בבעלים שאלה זו ואין[ מים לך אתן

 לעשות עצה רבא נתן איךשחייב אדם בידי שמים  דא׳׳כ וצ״עומקשה הגר"מ אריק: 
 די שמים., והרי ישאר חייב בילהילכתח כן

 לצאת אף פטור באונס אבל בפשיעה בנאבד האוה״ח כוונת אוליומתרץ שיש ליישב: 
 .רבא קאמר מאונס לפטור והבא ,שמים ידי

 .בפוסקים נזכר ולא חידוש הדבר זה כל ועםומסיים הגר"מ אריק: 
 במלאכת שהמשאיל שכל שביארנו מאחר)שם( שכתב: המאירי ויש לציין לדברי  

 לו ואומר חברו את לרמות ומתכוין לשאול שרוצה כל השואל פטור שאלה בשעת השומר
 להיות הבהמה את קונה שהוא בשעה לו שאול ושיעשה לכך לו שיעתר ומכוין ,מים השקני
 שלא אעשה כ"ואח תחלה וקנה משוך לו ויאמר פקח]המשאיל[  הלה יהא ,עליה שואל
 עיי"ש. שואל הוא שנעשה עד לשאלתו נעתר עצמו יעשה

ימת שהשואל מרמה את המשאיל, ע אכן מדבריו, שיש בעצה זו רמאות מסוומשמ
ללמד את הסיפא של דבריו איך יתחמק  ,ולכאורה לפי דברי המאירי בא רבא בעיקר

ויש , [הגמרא שוןמפשטות ל עאך אין זה משמ]המשאיל שלא יהא נקרא עמו בבעלים, 
  .לעיין בזה עוד ואכמ"ל
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 במשנת הפרד"ס
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י כתיב )שמות כא לז(:  יׁש ׁשֹור אֹו "כִּ ְגנֹב אִּ יִּ
ׁשֹּׁור  ת הַּ חַּ ם תַּ לֵּ ה ָבָקר ְיׁשַּ ׁשָּׁ ה ּוְטָבחֹו אֹו ְמָכרֹו ֲחמִּ שֶּ

ה". שֶּּׁ ת הַּ חַּ ע צֹאן תַּ ְרבַּ "אמר רבן ופירש רש"י:  ְואַּ
יוחנן בן זכאי: חס המקום על כבודן של בריות, 
שור שהולך ברגליו ולא נתבזה בו הגנב לנושאו על 

שנושאו על כתפו, כתפו, משלם חמישה, שה 
  משלם ארבעה הואיל ונתבזה בו".

ומקורו ממה שאמרו )בבא קמא עט ב(: 
"אמר רבן יוחנן בן זכאי: בא וראה כמה גדול כבוד 

חמשה, שה  -הבריות, שור שהלך ברגליו 
וכן הוא בדברי  ארבעה". –שהרכיבו על כתיפו 

חס  ב"ההק :יוחנן בן זכאי אומר"רבי : מכילתאה
בריות, שור לפי שהוא הולך ברגליו על כבודן של 

משלם חמשה, שה לפי שהוא טוענו על כתפו 
 ."משלם ארבעה

 

 הכל לפי המתבייש?

מספרים על אחד מגדולי ישראל שביקש 
מצעירי הצאן והציב  צורבא דרבנןפעם לחדד 

בפניו שאלה מקורית: הסיבה לפיה התורה 
משנה בין גנב שור לגנב שה ואומרת שגנב השור 
חייב לשלם פי חמשה מגניבתו ואילו גנב השה 
אינו חייב לשלם כי אם פי ארבע מגניבתו היא 
לפי שגדול כבוד הבריות, ומכיוון שגנב השה היה 
מוכרח להרכיב את השה על כתפו בשעת 

גניבה ונמצא הגנב נתבייש בכך, שמהלך בשוק ה
ושה על כתפו, הרי שכפיצוי על בושתו מפחיתים 
לו שה אחד מחיובו ואין הגנב חייב לשלם כי אם 

 ארבע צאן ולא חמש צאן. 

לכאורה, הרי כלל גדול תפוס בידינו ו
"בושת פג ב(:  "קבהלכות חיוב תשלומי בושת )ב

, היינו, אדם הכל לפי המבייש והמתבייש" -
שבייש את חבירו ומחוייב לשלם לו דמי בושתו, 

קבוע תשלום הרי שהדין הוא שאין בזה סכום 
ואחיד, ולאו כולהו בחדא מחתא מחתינהו, אלא 
יש לבדוק בכל פעם לגופו של אדם, 
אינדיבידואלית, והכל לפי המבייש והמתבייש, 
שמשערים האם מדובר באדם נכבד או פשוט, 

רין, קטן או גדול, וכן כיוצא בזה, עד עבד או בן חו
שמשערים לפי המבייש והמתבייש את גובה 

 . אותו המבייש חייב לשלם סכום הבושה

ואם כן שבכל הקשור לדיני הממונות 
הנוגעים אל הבושה אין אפשרות לקבוע מחיר 
קבוע על הבושה, מהיכי תיתי שאצל חיוב 

וחמשה לא נאמר כיוצא בזה ממש,  ארבעה
אוי לשער עד היכן הגיעה בושתו של גנב שיהיה ר

השה, והכל יקבע לפי המתבייש, ונאמר שאם 
קטנה הייתה בושתו אכן די בכך שמפחיתים לו 
שה אחד אולם אם גדולה הייתה בושתו יפחיתו 

 לו אפילו שניים או שלושה בהמות.

בט הילד ולא ידע את התשובה תחכיון שנ
 את התשובה הפשוטה החכםלו גילה  לשאלה,

יהיה  השהלשאלה זו: לא ייתכן שכבודו של גנב 
שווה יותר משה אחד! אותו גנב בכך שהוא נשא 
את השה הגנוב גילה דעתו במפורש שאין כבודו 

שאם כבודו היה שווה יותר משה אחד. זאת מפני 
לא היה מתבזה הוא שווה יותר משה אחד הרי ש

לשאת את השה הגנוב על שכמו, שהרי לא ייתכן 
יסכים למכור את כבודו השווה יותר משווי שהוא 

... המקסימום שייתכן הוא של שה תמורת שה
שהשווי של כבוד הגנב הוא שה אחד, ולכן 

 מפחיתים לו מחיובו רק שה אחד.

 בעלי השמועה

בספר 'פניני רבינו האבי עזרי' )עמוד ריח(, 
כותב הגאון רבי משה מרדכי שולזינגר, 

רבי אליעזר מנחם  שעובדה זו הייתה עם הגאון
 מן שך, ראש ישיבת פוניבז':

"בשבת קודש פרשת משפטים שאל רבנו 
ילד אחד, דרש"י מביא מחז"ל מה ההבדל שעל 
טביחה ומכירה של שור משלם חמשה ושל שה 
משלם ארבעה, דחס המקום על כבודן של 
בריות, שור שהולך ברגליו ולא נתבזה בו הגנב 

שאו על לנושאו על כתפו משלם ה' שה שנו
כתפו משלם ד' הואיל ונתבזה בו. ושאל רבנו, 
וכי בזיון של יהודי שווה רק שיעור של שה אחד, 
דכיון שנתבזה מפחיתים לו מחובו רק שה אחד. 
והשיב, שהרי בזה שהוא נשא את השה של 
הגניבה גילה דעתו דבזיונו אינו שוה יותר משה, 
דאם בזיונו היה שוה יותר משה לא היה מתבזה 

יל לגנוב שה. והתפלא על כך שהילד לא בשב
 השיב, שזו תשובה פשוטה".

ואילו הגאון רבי יהודה רבינוביץ בספרו 
'כרם חמד' )פרשת משפטים( מטו ליה בשם 
הגאון רבי יוסף דוב סולובייציק ראש ישיבת 

 בריסק בירושלים:

"טעם דלא אמרינן בגונב ד' וה' הכל לפי 
ער בן מרן המתבייש, שמעתי מהגאון ר' יאשע ב

הגרי"ז זצ"ל מבריסק, שפירש בטעם שגנב שור 
דבשה כיון  ראמשלם ה' ובשה ד', דאמרינן בגמ

שסכל בזיונות משלם א' פחות. והקשה, דאטו 
בכולם מדה אחת של בושה הוא, ולמה לא 
נאמר הכל לפי המתבייש, ואם מתבייש יותר 
ישלם רק ג'. ותירץ, דאי אפשר לומר שמתבייש 

של שה אחד, שהלא אז לא היה יותר משוויו 
מבייש עצמו עבור שה אחד, וכיון שגנב את 
השה מוכח דבושתו אינה שווה יותר משה אחד, 

 ודפח"ח".

 

האמנם בושת אדם נקבעת לפי 
 חשיבותו בעיני עצמו?

אפס כי קביעה זו המודדת את בושתו של 
אדם לפי האופן בו הוא מחשיב את עצמו 

(: פו ב "קבשנינו )כי הנה כך צריכה בירור רב, 
אמר מר: ביישו  ...חייב –ביישו ערום  בנן,רנו ת"

אמר רב  .חייב. ערום בר בושת הוא -ערום 
דאתא זיקא כרכינהו למאניה,  ,פפא: מאי ערום

: רש"יופירש  ."ואתא הוא דלינהו טפי וביישיה
בתמיה כיון דאין מקפיד  -ערום בר בושת הוא "

 ".בר בושת רום בפני בני אדם מי הוילילך ע

 וכתבו התוספות: 

אבל אם הוא עצמו  -דאתא זיקא כו' "
דלינהו ובא חבירו ודלינהו טפי פטור כיון שזה 

שמא אורחא דמילתא נקט  אין מקפיד או
 ".דאתא זיקא

ומפורש יוצא מדברי התוספות שהמה עלו 
איך יהיה הדין באדם שבייש את  ונסתפקו

עצמו והוריד חלק מבגדיו ובא אדם אחר 
נאמר שמהיות והוריד את בגדיו יותר, האם 

ואותו אדם אינו מקפיד על בושתו שוב אין 
, או שמא המבייש חייב ליתן לו דמי בושתו

עדיין חייב המבייש ליתן לו דמי בושתו. ושורש 

 תפסה אתשהגמרא ספק התוספות נעוץ בכך 
ועל כך האופן שהרוח הוא שהורידה את הבגדים, 

, כי האם כוונת הגמרא הוא בדווקאדנו התוספות 
או  אם אדם מבייש את עצמו אין לו דין בושת.

שמא אורחא דמילתא נקט והוא הדין כשהוריד 
 בעצמו.

וכבר הביאו האחרונים להוכיח את ספק זה 
  (:צ במדברי הגמרא )שם 

האשה בשוק, באת מעשה באחד שפרע ראש "ו
לפני רבי עקיבא, וחייבו ליתן לה ארבע מאות זוז. 
אמר לו: רבי, תן לי זמן, ונתן לו זמן. שמרה עומדת 
על פתח חצרה, ושבר את הכד בפניה ובו כאיסר 
שמן, גילתה את ראשה והיתה מטפחת ומנחת ידה 
על ראשה, העמיד עליה עדים ובא לפני רבי עקיבא. 

: לא יהלמר א .ן ד' מאות זוז: לזו אני נותיהלמר א
אמרת כלום, החובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי 

 ".חייבים –פטור, אחרים שחבלו בו  -

שרבי עקיבא להדיא ומבואר בדברי הגמרא 
דחה ולא הסכים עם הטענה שאם האשה אינה 
מקפדת על כבודה, שוב כבר אין צורך ליתן לה 

א במקומו הוהתשלומין דמי בושתה, אלא חיוב 
נתן למתבייש י, שכן דמי הבושת צריכים להעומד

 .אף אם הוא עצמו אינו מקפיד על כבודו

כן ומשכך, כמדומה שהדרה קושיה לדוכתא, ש
לפי שפיר ייתכן לומר שיש אנשים מכובדים ש

השה  בגניבת הבושהם האמת צריכה להיות בה
שווי של שה אחד, אלא אשר בשווי גדול יותר מ

 דיןואם שהם עצמם אינם מקפידים על בושתם, 
ם בעצמם בושת הוא שאין מתחשבים כלל בכך שה

שוב היה ראוי אינם מקפידים על כבודם, הרי ש
חיוב תשלומי ארבעה וחמשה את  שישערולומר 

 , והכל לפי המבייש והמתבייש.לפי בושתו בעצם

 

 גסות רוחו של גנב השה

ולהטעים את דברינו עם מה ויש להוסיף 
, שהקשו חכמי המוסרבשם  שראיתי מביאים

דין זה את  נו היינו שופטיםיהלא לפי ראות עינש
מדין לכאורה של שור ושה בטביחה ומכירה להיפך 

השה גנב מועד גנב שוהיינו סבורים לומר  התורה,
חש כלל לכבוד עצמו  שאינוהוא ואדם שפל 

שסוחב על כתפו את הנפחת בעיני הרואים בשעה 
 ,אינו חש בכךכלל  ורוח ותהשה והוא מתוך גס

גנב זה ולהטיל עליו את לפיכך ראוי לענוש ו
משא"כ גונב השור אשר אין בו  .תשלומי חמשה

ואינו מוכן לבזות עצמו עבור גניבתו, גסות הרוח 
ו , הוכיחאלא. פחותאותו היה צריך היה לענוש 

ה על כבודו שהתורה חסלמדים אנו מכאן ש ,מכאן
אף על בכלל זה ו דם באשר הוא אדם,אל של כ

. זה אשר אינו חס על כבוד עצמואדם כבודו של 
 התורהמפני שסבל ונשא את השה ניכתה לו אכן ו

  .חמישית מעונשו

למדים שאכן הפחתת העונש אצל  ונמצאנו
גנב השה היא גם אם בגסות רוחו אין הגנב מכיר 

א נאמר שפעמים בבושתו. ומשכך, מהיכי תיתי של
יקבע בושתו גדולה עוד יותר משווי של שה אחד וש

 שיעור התשלומים לפי המתבייש.

 

 מחוסר ברירה

בר מן דין אין כל הוכחה כי גנב שה ונושאו על 
כתפו אינו סבור שבושתו היא רק בשווי של שה 
אחד ולא יותר, ושמא אף הגנב עצמו יודע שבושתו 

נפשו כי ירעב, אם א שהוא גונב למלאות מרובה אל
בטביחה אם במכירה, ומבחינתו ההכרח לא יגונה 
שמבזה עצמו אף בבושה גדולה משווי גניבתו, 

 מחמת שמוכרח הוא לכך.

משל למה הדבר דומה לאדם נכבד הפושט 

ת ֹבשֶׁ ב כְּ נָּ  חיוביו על הגנב בושת השפעת – גַּ
 ערד', מזהב הנחמדים' ס", מח'האבות באר' המדרש בית ראש ,דנדרוביץ ישראל הרב

תשלומי ארבעה וחמשה, ותשלומי גנב מדוע הכלל המפורסם 'הכל לפי המבייש והמתבייש' אינו אמור גם כלפי 

  השה יהיו לפי ערך מידת בושתו?

 

 < < < <   'דהמשך בעמוד 
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נבילה בשוק על מנת שלא יצטרך לבריות, שבוודאי ייתכן מאוד 

משתכר המעטות אותם הוא  מהפרוטותשבושתו גדולה עוד יותר 
שמהיות ואין בידו ברירה מוכרח הוא לעבוד תמורת עבודתו, אולם 

  בעבודה זו, יהא תמורתה אשר תהא.

והדרה קושיא לדוכתא, שנאמר שישערו את תשלומי הארבעה 
וחמשה בהתאם למידת הבושה של הגנב, כדין כל חיוב תשלומי 

 בושת שהכל לפי המבייש והמתבייש.

 

 לחוטא אין כבוד

, והוא שיש להבחין ביאור נפלא על דרך המוסר להציע והנראה
לבין דיני בושת  בהלכות נזיקיןשבחילוק מהותי המצוי בין דיני בושת 

, שהנה כשאדם מתבייש מחבירו על לא שבהלכות ארבעה וחמשה
ומעשה שכזה הוא מעשה אשר לא ייעשה  , הרי שמהיותעוול בכפו

לכן חייבה התורה את המבייש לשלם למתבייש את דמי בושתו, ועל 
זה הוא שבאה התורה ואמרה שיש לשער את עוצם הבושה לפי 

 המבייש והמתבייש.

לכן כל זה הוא בהלכות נזיקין בהם המתבייש הוא חף מפשע ו
 בושתולו דמי  ראוי שישלמונאמנה טענתו שמהיות ואדם נכבד הוא 

בהתאם למידת כבודו. אולם כשאנו מדברים על דיני בושת בהלכות 
שמדובר באדם חוטא ובעל עבירה,  זכורוחמשה עלינו ל הארבע

ששולח הוא ידו במלאכת רעהו ומשים עין של מעלה כאילו אינה 
אדם מכובד הוא אדם כזה יכול לטעון שמהיות ומשכך אין , ורואה

, כיון שאצל אדם חוטא בשעת חטאו כלל אין לכן בושתו גדולה יותר
 שייך לומר שיש בו עניין של כבוד.

אין כבוד מ"ג(: "ו "אבות פהלוא תתנו דעתכם למה ששנינו )
הרי זה ". וכבוד חכמים ינחלו (הל משלי ג)אלא תורה שנאמר 

הוא גם ברור שכל דבר שהוא היפך רצון התורה  באופןמלמדנו 
משוקץ  כך שכל חוטא בהיותו שנאוי לפני המקום, היפך הכבוד.

 , אינו יכול לטעון איש מכובד אני יותר מאחרים.ומרוחק ותועבה

גנב שה משלם ארבעה צאן ולא ומעתה מתורץ הקושיה היטב: 
אולם חמשה, כי אכן הוא התבייש בכך שנשא את השה על כתפיו. 

מהיות  פחות מכך,עוד אין לו כל פתחון פה לטעון שעליו לשלם 
כי אצל חוטא אין מציאות של  –ואדם נכבד הוא ובושתו מרובה 

כלפי הבושה שיש בעצם  כבוד, ודיו במה שהקילה עליו תורה
 .מציאותו כאדם, אולם אין לו כל תוספות מחמת כבודו המדומה

 

 בקנסות

לפי המבייש  ובשולי הדברים יש להעיר שבעצם כל דין 'הכל
והמתבייש' אינו אמור כי אם בתשלומי בושת שהוא מדיני נזיקין, 

לפי מידת הבושה. אולם תשלומי ארבעה  נמדד שהנזקוברור 
וחמשה הם קנס שנתנה עליו תורה, ואצל קנסות לא מצאנו מעולם 

 שישתנה מאדם לאדם.

עוד זאת יש לידע שאף בתשלומי בושת בנזיקין יש פעמים 
ואינו משתנה מאדם לאדם )וראה להראב"ד,  קבוע והתשלום הוא

ואני תמה מאד מהיכן שיערו אלו : 'צא א בשיטמ"ק ב"ק דבריוהובאו 
כך (: 'ז 'א סי"ד ש"שערי צדק ח ,תשובות הגאוניםוראה ב .'השיעורין

ראינו: שקנסות אין דומין זה לזה ואין להם טעם, אבל כל מה שאמרו 
ין להם טעם מפני מה זה כך וזה חכמים ז"ל ואפילו של תורה נמי א

כך, אלא כמו שאמרה תורה שלשים של עבד חמשים של אונס ושל 
מפתה מאה של מוציא שם רע, וכן קנסות של חכמים כל אחד כמו 

'(. ושפיר איכא למימר שבושת תשלומי ארבעה וחמשה שהראום
 היא כאותם דיני הבושת שנקבע להם סכום קבוע.

 

 בידי לשלם "כפל" או אפילו ד' וה'יעקב':  עותוה'יש

 )כא, לז(. השה תחת צאן וארבע השור תחת ישלם בקר חמשה

 ישועות"ה בעל אורנשטיין יעקב רבי הגאון לידי, שמועה פעם כשהגיע
 .אחרים בהם הקדימוהו שכבר חידושים כמה יש שבספרו", יעקב

 לשלם בידי, בספרי גנוב חידוש ימצא אם, כלום בכך אין -: ואמר חייך
 "...וחמשה ארבעה" ואפילו", כפל"

 

  , צדקה בסתרההלוואה בפרהסי

 (.כד, כב) עמך העני את מיע את תלוה כסף אם

, עמי׳ ׳את — אזי, לחברך הלוואה מלווה כשאתה: אומרים העולם""

 שלא אותן ומלוה מעות לו שיש מי שכל מפני, עמך כל נגד, בגלוי הלווהו
 :(. עד מציעא בבא) מכשול״ תתן א ל עור ולפני משום עובר ביודעים

 בפומביות זאת תעשה אל, לעני צדקה בתתך — עמך העני ׳את:  ואולם
  .בסתר מתן, ובחשאי בצנעה אלא, ופרהסיות

 

 גם חורצים בלשונם גם אוכלי טריפות...

 . )כב, ל(אתו  כוןיתשל לכלב תאכלו לא טרפה בשדה ובשר

)חותנו של המהר"ם אש( כרב  רבי דוד דייטשקודם שנתקבל הגאון 

יהן כרב בישוב פראונקירכן, היו שם מספר יהודים בעיירת דונאסערדוהעל כ

חילונים אוכלי טריפות ומחוצפים שהציקו לו, על אלו אמר: "כלבים אוכלי 

טריפות, משום שלא חרצו בלשונם במצרים, אבל בעלי הבתים שלי חורצים 
 בלשונם, כי הם עזי פנים, אם כן מדוע הם אוכלי טריפות...?"

 

 נסיעה לצדיק כשמחשבתו אצל הצדיק ולא בביתו

 . )כד, יב( שם הוהי ההר אלי עלה

 פעם החליט, ל"זצ יחזקאל מקוזמיר רבי ק"הרה הצדיק מחסידי אחד

, במוחו הרהורים עלו והנה. כדרכו, לצדיק שבת על לנסוע חמישי ביום

 נוכח להיות צריך שהוא במקום, הסמוכה בעיר היריד יחול שלישי שביום

 הראשון ביום מהצדיק פרידה ברכת לקבל יוכל אם יודע ומי, מסחרו לרגל

. שלום פרידת בלי מהצדיק אסע: והחליט חזר ושוב. ליריד לנסוע יוכל ולא

 סע: לשלום מיד ופטרו שלום לו החזיר, שלום לקבל שבת בערב כשבא

 לוח על קרא שהצדיק החסיד הבין. בשבת אצלי לאכול תוכל לא כי, לביתך

 תאכל כן אם: הצדיק ענה. ביריד צורך לי אין, רבי: אמר. מחשבתו את לבו
 .בשבת אצלי

בדרך  הנ"ל לענין בקשר תורתו דברי את חנולוש על הצדיק אמר ואז

 משל אלא, מיותרים" שם והיה" המלים, "שם והיה ההרה אלי עלה"צחות 

 הוא הרי, בביתו ומחשבותיו וראשו רבו אצל שנמצא למי, דומה הדבר למה

 יכדבר – שם והיה ההרה אלי עלה: ולכן, רבו אצלו בנמצא כלל אינו כאילו
 .כולו הוא שם מגיעה האדם שמחשבת במקום, הק' זי"ע ט"מרן הבעש

 ליקוטי שי

 

 בדרך צחות
 לפרשת השבועדברי חידוד וצחות הקשורים 
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