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  "  ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"

  )כא, א(               
כה) כתוב: -לעיל (כ', כד – ואלה המשפטים

ם מזבח אבנים א"מזבח אדמה תעשה לי".. ו
תעשה לי". ובפרשה הבאה "ויקחו לי תרומה.. 
זהב וכסף ונחשת". ולמה הפסיק פרשת בנין 

לפי שהקב"ה  –המקדש וכליו במשפטים? 
שונא גזל בעולה. לכך, אחרי שהזכיר מזבח של 
אדמה ושל אבנים המצויים לאדם בשפע ואין 
להם כמעט ערך ושווי, ולפני שציווה על תרומת 
זהב וכסף, הזהיר על המשפטים. ידקדק כל 
אחד בכספו, וזהבו, אם "כשרים" הם על פי 

  דין תורה, ורק אז יתן מהם לבנין בית ד'.
  )אזנים לתורה(                                                    

  
מה הראשונים מסיני אף  – ואלה המשפטים

אלה מסיני (רש"י). הרי כ מצוות התורה הן 
מיד ותיק עתיד למסיני ו"אפילו מה שת

להורות לפני רבו כבר נאמר למשה מסיני" 
(ירושלמי פאה פרק ב ה"ו). ולמה ההדגשה 

ומר לך אלא ל –דווקא אצל המשפטים? 
שאפילו אותם משפטים המובנים לפי השכל 
וההגיון של אדם, כוחם ותוקפם הוא רק מפני 
שהשם יתברך רוצה בהם ומסכים להם. לא 
ההגיון האנושי קובע, אלא רצון ד' שנאמר 

  )חידושי הרי"ם(                                        בסיני.
  

ולמה נסמכה פרשת דינין  – ואלה המשפטים
לפרשת מזבח, לומר לך שתשים סנהדרין אצל 
המקדש (רש"י). הנה הרמב"ם אומר בפרק 
שישי מהלכות ביאת המקדש הלכה יא: בין דין 

הגזית, ועיקר  תהגדול היו יושבין בלשכ
הם התדיר שהיו יושבין ודנין את הכהונה ימעש

ובודקין הכהנים ביוחסין ובמומין. וזה לפי 
וא הסמיכות, המשנה (מידות ה, ד). זאת אפ

שתשים סנהדרין אצל המזבח, והם יראו 
  שיקריבו רק אלה הראויים להקריב.

  )ווי העמודים(                                                      
  

ולמה נסמכה פרשת דינין  – ואלה המשפטים
ין אצל לפרשת מזבח, לומר לך שתשים סנהדר

ים לם, החוקועמקדש (רש"י). אצל אומות ה
אין להם בסיס  –בין אדם לחברו  –החברתיים 

אזרחי, ובידם לקיים את -דתי, אלא ציבורי
המשטר והסדר במדינה. אבל אצלנו גם 
המשפטים ציוויי אלהים הם, ויש בהם 
מקדושת המצוות. כשם שהקרבנות הם עבודת 
ד' בבית המקדש, כך המשפטים הם עבודת ד' 

  )אבני אזל(               בחיי יום יום.                     
  

  

  
 – תשים לפניהם אשר  ואלה המשפטים

לפניהם ולא לפני עכו"ם (רש"י). ועוד מביא 
רש"י בשם המכילתא "ואלה מוסיף על 
הראשונים". העניין הוא, כי עשרת הדברות 
מיוחדות לבני ישראל בלבד, והן הנהגה 
שלמעלה מהטבע, בחינת עץ החיים, שאין 

ל. ומשפטים הם בחינת עץ מגע שם כל לעכו"ם
הדעת, שהרי במשפט צריך לדעת להבדיל בין 
זכאי לחייב. ולפי שגם האומות נצטוו על 
הדינים, צריכים כאן הבדלה, להבדיל את 
משפטי ישראל ממשפטי האומות. והוא 
שאמרו חז"ל (ירושלמי ברכות ה, ב): "אם אין 

לה מנין", שבחינת הדעת עושה דדעת הב
ה מוסיף על הראשונים" כמו הבדלה. וזה "ואל

שעשרת הדברות מיוחדות לישראל, כך גם 
משפטים האלה מיוחדים לישראל. ולכך נאמר 

  )שפת אמת(     ולא לפני עכו"ם. –כאן: לפניהם 
  

"לפניהם" בלשון רבים,  – אשר תשים לפניהם
רמז למה שאמרו חז"ל (אבות פרק ד' משנה 

אלא  ח): "אל תהי דין יחידי, שאין דן יחידי
  יחידו של עולם. וזה: "לפניהם" רבים. –אחד" 

  )שפתי כהן(            
  
כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד "

  )כא, ב(             "  ובשבעת יצא לחפשי חנם
פרשת משפטים פותחת  – כי תקנה עבד עברי

בדין עבד עברי. ומדוע? כדי להזהיר את הדיין 
את דינו שלא יזלזל במשפט העבד, ולא ידחה 

ויקדים לטפל בדיני תורה ומשפטים אחרים כי 
יחשוב אותם ליותר חשובים מאשר דין תורה 

  )ענפים(                         של איזה שפל רוח ונדכה.

  
ולא כתוב עבד ישראל, כי מסתמא  –עבד עברי 

ר תזה אדם שפל, זול ופשוט ביותר, ואין עליו יו
  )נצי"ב בהעמק דברה(            מאשר השם העברי.

  
אין בין עברים (בריש)  –כי תקנה עבד עברי 

לעבדים (בדלת) אלא הבדל דק מאד. דומה 
לנקודה הדקה המבדילה בין "אחד" ל"אחר", 
שהיא היא הנקודה העיקרית הטובעת את 

  חותמה על כל דבר והנותנת דמות וצורה לכל.
  )בספרים(                 

  
ילדה לו בינם או אם אדניו יתן לו אשה ו"

בנות האשה וילדיה תהיה לאדני'ה והוא 
  )כא, ד(     "                                    יצא בגפו

אם כופין על מישהו לישא אשה, הזיווג לא 
  יעלה יפה: "האשה וילדיה תהי'ה לאדוני'ה", 

ים הם זה מזו וילידהם מתנכרים ומתרחק
), הם, לפי חז"ל בנדרים (כינמתרחקים מש

  ילדים כאלה לקויים בגופם וברוחם.
  )ר' משה חפץ(                  

  
והגישו אדניו אל האלקים והגישו אל "

הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו 
  )כא, י(                        " במרצע ועבדו לעלם

מה טעם  – והגישו אל הדלת או אל המזוזה
 ישאחרשיגישו אל הדלת או המזוזה? לפי 

ירות, והוא חשפתחו לו פתח לצאת מעבדות ל
 –בחר לו בטובות מדומות ( כי טוב לו עמך 

עמך במאכל), ומניח את הדלת פתוחה ואינו 
יירצע בדלת. או אל  –רוצה לצאת לחופש 

המזוזה, שחקוקה עלי'ה פרשת ואהבת את ד' 
אלוקיך, והוא מחליף אהבת ד' באהבת האדון 

  )כלי יקר(                                       ואשת והשפחה.

  
הרי שני הצדדים,  –ורצע אדניו את אזו במרצע 

גם בעל הבית וגם העבד חטאו, ומדוע מענישים 
אלא, המעביד, בעל הבית,  –רק את העבד? 

טבעו בכך, לרדות, לשלוט ולהעביד. כך דרך 
העולם. התקוה היחידה לחופש היא, שהעבד 

כשהעבד עצמו אומר ימרוד בעבדות. אולם 
"אהבת את אדוני" ומרצונו הטוב נוטל עליו 

  ת, מי ילחם נגדה? לכן הוא נרצע.ואת העבד
  )בשם ר' שמשון שקופ(                                            

  
אזנו הימינית,  –ורצה אדניו את אזנו במרצע 

או אינו אלא של שמאל (רש"י). מדוע יעלה על 
אוזן של שמאל? כי איתא הדעת שמדובר ב

במדרש שיר השירים רבה על הפסוק "ישקני 
מנשיקות פיהו": ר' שמעון בר יוחאי אומר, 
שהי'ה הדיבור יוצא מימינו של הקב"ה 
לשמאלן של ישראל. יוצא, שהאוזן ששמעה על 
הר סיני "לא תגנוב" היתה האוזן השמאלית, 
והוא גנב ונמכר בגניבתו, והי'ה סלקא דעתך 

  )רבי ר' השיל(        זן השמאלית תירצע.שרק או

  
אוזן זאת  –ורצה אדניו את אזנו במרצע 

ששמעה על הר סיני לא תגנוב והלך וגנב 
ותירצע (רש"י). אם שמיעת האוזן לא נקלטה 
ולא חדרה למוחו ולבו של בן אדם, בוודאי 
שהאוזן קלטה הרבה ליצנות וניבול פה 

דברי ו"טיפה אחת של ליצנות דוחה הרבה "
נראה שהחלק הרך של האוזן, האלי'ה,  .תורה"

את האוזן, כמו  ה כדי לסתוםאשר נברא
ו הגון נשאמרו "שאם ישמע אדם דבר שאי

האלי'ה לתוכה", לא מילאה את  ףיכפו
 –דברי ליצנות וניבול פה  טהתפקידה, אלא קל

  )אדמו"ר ר' א'(                                             תירצע.
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ואשר לא צדה והאלקים אנה לידו "
  "ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה

  )כא, יג(              
שני סוגי  – ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו

שוגג הם: האחד שאמנם הרג שלא בכוונה 
אבל הי'ה לו להיזהר, כגון החוט עצים ונפלה 
חתיכת עץ על אדם והרגתו, שהי'ה לו 

אדם. והאחר,  להיזהר ולבחון היטב שאין שם
שעלה על סולם ונשמט שלב מתחתיו ונפל על 
האדם והרגו. על הסוג הראשון נאמר: ואשר 
לא דצה, ועל הסוג השני: והאלקים אנה 
לידו. ולמה אינה אלקים לידו? כאשר יאמר 
משל הקדמוני: "מרשעים יצא רשע" 

א כז, יד); מחמת שהרג פעם אחת - שמואל(
עדים, אינה בשוגג שהי'ה לו להיזהר, ובלי 
  )הגר"א(         האלקים לידו שיקבל את עונשו.

    
  )כא, טו(     "  ומכה אביו ואמו מות יומת"

לפי ההלכה מיתתו של המכה בחנק, שהוא 
קל, ושל המקלל בסקילה, שהיא חמורה. 
ותמוה, למה החמירה התורה על המקלל 
יותר מאשר על המכה? ואפשר לומר: שזה 

מו הנהו בן מביש, שמכה את אביו או את א
גס ובור. חסר לו הרגש הטבעי המחייב לכבד 
את ההורים. גם כופר הוא בהשגחה בתורה 
מן השמים, המחייבות לכבד ולהוקיר אותם. 

ב עד שמקלל בשם, יאולם המקלל, שאינו חי
היינו שמודה ב"שם" ומשתף שם שמים 
לקללה, הוא גם תלמיד חכם ומאמין, המוסר 

או יותר גדול ועונשו דינו לשמים. ולכן חט
  )הרב ח' מ' ברונרוש(                      יותר חמור. 

 
וכי יכה איש את עבדו... בשבט ומת תחת 
ידו נקם ינקם אך אם יום או יומים יעמד לא 

הלא אותו טעם של כי  – יקם כי כספו הוא
וכמו שמפרש רש"י והרי הוא  –"כספו הוא" 

גם כשמת אותו טעם קיים  –כשורו וכחמורו 
תחת ידו, ומדוע אז הדין נקם ינקם? אפשר 
להסביר לפי חז"ל (גטין לח): מהפקיר עבדו 
יצא לחירות. והסברא בזה, כי מיד בו ברגע 
שסילק בעלותו ממנו, זוכה העבד בעצמו ועל 
כן יוצא לחירות. והנה כאן בעת שהיכה את 
העבד בשבט ויש בו כדי להמית (ראה רש"י) 

ירו, והעבד יצא באותו רגע ממש הפק
צא שבן חורין הרג. מה שאין כן מלחירות. נ

רר הדבר למפרע בכשיעמוד יום או יומיים, הו
  שלא הפקירו, ולכן "כי כספו הוא", ופטור.

  )רבי מ' מ' מקוצק(                                               
    

כי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ו"
ן ענוש יענש כאשר ילדיה ולא יהי'ה אסו

ישית עליו בעל האשה ונתן בפללים; 
       "ואם אסון יהי'ה ונתתה נפש תחת נפש

  )כג-כא, כב(                                              
ינים (רש"י). על פי הדי –ונתן בפלילים 

דין, - לכאורה מה ההדגשה שישלם על פי בית
אר ם? אפשר לבהרי העיקר שהוא חייב לשל

לג, דיבור המתחיל לפי התוספות (כתובת 
"לאו"), ש"בקם לי'ה בדרבה מיני'ה", היינו 
כשפטור מתשלומי ממון מפני שהוא חייב 
מיתה או כרת, בכל זאת הוא מחויב לשלם 
כדי לצאת ידי שמים. וזה הביאור כאן: אם 

הדין -ונתן בפלילים, בית –לא יהי'ה אסון 
סון יהי'ה מחייבו בתשלומי ממון, אבל אם א

וקם לי'ה בדרבה מיני'ה, אין בית דין  –
מחייבו בתשלומין, אלא מחויב לצאת ידי 

  )הרב ז' סולובייצ'ק(                              שמים.

 

אם  – ואם אסון יהי'ה ונתתה נפש תחת נפש
קורה חלילה אסון אצל יהודי, "ואם אסון 

"ונתתה נפש  –אם מי שהוא בסכנה  –יהי'ה" 
תאזור כל כוחותיך ותהי'ה  –ת נפש" תח

  מוכן להקריב עצמך להצלת נפש מישראל.
  )הרב ר' אליעזר מסאסוב(

  
אין תחת עין שן תחת שן יד תחת יד "

  )כא, כד(                              "רגל תחת רגל
ולמה בפרשת שופטים (יט, " – עין תחת עין

 –כא) אצל עדים זוממים נאמר "עין בעין"? 
ה לומר, שמלת "תחת" בא כשהדבר נרא

הראשון איננו והאחרון בא במקומו, ו"ב" 
מורה כששניהם קיימים כאן; לא יחליפנו... 
טוב ברע. ולכן, בפרשתנו, שהכה עינו נאמר 

ין, אבל בעדים זוממים, שם הדין עעין תחת 
"כאשר זמם ולא כאשר עשה", אם כן מכיוון 

  )פ', י'(                 שהעין ישנה נאמר עין בעין.

  
ין וכי יכה איש את עין עבדו או את ע"

אמתו ושחתה לחפשי ישלחנו תחת עינו: 
ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל לחפשי 

  )כז-כא, כו(                    "ישלחנו תחת שנו
כנעני, אבל עברי  – וכי יכה איש את עין עבדו

אינו יוצא בשן ועין (רש"י). כלל זה נקוט 
מקום שנסמך עבד לאמה הכוונה  בידך: כל

לעבד כנעני. כי בעבד עברי אי אפשר שיהי'ה 
אמה  –דין אחד לעבד ולאמה. שאם בגדולים 

אינה יכולה להיות גדולה, שהרי יוצאת 
בנערות. ואם בקטנים, לא יתכן עבד עברי 
קטן, שאין האב רשאי למכור בנו כשהוא 
קטן, רק כשהוא גדול הוא מוכר את עצמו. 

שכתוב "את עין עבדו או את עין ולכן כ
  )הגר"א(  בעבד כנעני הכתוב מדבר.  –אמתו" 

 
הריב"ש מעלה  – וכי יכה איש את עין עבדו

שאלה: אם התגרה עבד באדוניו וכתוצאה מן 
הריב השחית את עינו או הפיל את שינו, 

ואפשר  –האם גם אז יוצא העבד בשן ואין? 
לברר את הספק הזה ממה שאמרו חז"ל 

רכות ה') יסורין ממרקין כל עוונותיו של (ב
אדם, קל וחומר משן ועין, ומה שן ועין שהן 
אחד מאבריו של אדם יוצא בהם לירות, 
יסורים שממרקים כל גופו של אדם לא כל 

שהקב"ה מביא  שכן? והנה עוונותינו גורמים
זאת לומדים קל וחומר  עלינו יסורים, ובכל

בד הוא ין, אם כן מוכח שגם אם העעמשן ו
הגורם לריב הזה, בכל זאת אם כתוצאה 

  יוצא לחפשי. –ממנו הפיל האדון את שינו 
  )חתם סופר(                                                            

 
מדוע יוצא עבד  – וכי יכה איש את עין עבדו

כנעני דווקא בשן ועין? אפשר לומר, כי 
לת נח את עבדותו של עבד רובצת עליו מקל

חם בנו: "עבד עבדים יהי'ה לאחיו". וחטאו 
"וירא חם אבי כנען"  –של חם הי'ה בעיניו 

"ויגד לשני אחיו", הדיבור  – וגו', ובשיניו
נגמר ויוצא מן השיניים. ועל ידי שמסמא את 
עינו ומכה את שינו מתרפא מן החטא 

  )הגר"א(                     הקדמון ויוצא לחירות.   

  
ה איש בר.. בעל הבור ישלם כסף ישיב כי יכ

אדם על ידי חטאיו כורה בור  – לבעליו...
חרים, אם משום חילול השם, או אומזיק ל

בעל  –שלומדים ממנו לעשות רע. העצה היא 
החוטא ישלים ויתקן את  -הבור ישלם"  

על ידי  –חטאו על ידי "כסף ישיב לבעליו" 

ת, התשוקה (כסף לשון כוסף) לשוב לבעל הבי
  )שפת אמת(                         לריבונו של עולם. 

  
כי יגנב איש שור או שה וטבחו או "

מכרו חמשה בקר ישלם תחת השור 
  )כא, לז(                         " וארבע צאן תחת

הרבי רבי בונם מפשיסחא  –כי יגנב איש 
: שלושה דברים צריך אדם ללמוד אמר

דת ד' מגנב: א. גנב אינו עצל ובלילה, ובבע
  ם הולך לעשות מלאכתו.בקור וגש

ב. אם לא הצליח בפעם הראשונה ינסה שוב, 
לא ישקוט עד שיצליח. ג. אינו בז לקטנות, 

  אף מגניבה קטנה לא ימנע את עצמו.
א בשם המגיד ממזריץ': בוובס' עשר אורות מ

שלושה דברים צריך אדם ללמוד מילד: א. 
ילד לעולם הוא שמח. ב. ילד לעולם אינו 

עולם כשרוצה הילד דבר הוא יושב בטל. ג. ל
  בוכה.

  
חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן 

אמר ר' יוחנן בן זכאי, חס  – תחת השה
המקום על כבודן של בריות, שור שהולך 
ברגליו ולא נתבזה בו הגנב לנושאו על כתפו 
משלם ד', שה שנושאו על כתפו משלם ד' 
הואיל ונתבזה בו (רש"י). אם התורה חסה על 

עבר עבירה דאורייתא והפחיתה הגנב ש
מעונשו לשלם רק פי ארבעה בגלל צער 
טרחתו, כמה יגדל שכרו של זה שמצטער 
לקיים מצוה דאורייתא, וכל שכן למי 
שמצטער בשביל מצוה דרבנן, וכל שכן מי 
שמצטער כדי לקיים גדר או סייג שעשה 
לעצמו כדי להרחיק עצמו מן העבירה, כמה 

  )ר' שמחה זיסל מקלם(   גדול שכרו של זה?     
  

 
חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן 

לפי שגנבנו השור ועשינו את  – תחת השה
העגל שילמנו חמישה תחת השור (מדרש 
פליאה). אמר על כך הגאון בעל כנסת 
יחזקאל, לפי המדרש על ספוק (קהלת ז' 
כח): ואשה בכל אלה לא מצאתי, שזה מוסב 

היתה במעשה  על מעשה העגל, שאף אשה לא
היינו, בזה  –ה, ואשה בכל אלה זהעגל. ו

לא מצאתי.  –שאמרו אלה אלקיך ישראל 
אם כן, גם הרישא אדם אחד מאלף מצאתי 
גם כן מוסב על מעשה העגל, שאחד מאלף 
עשו את העגל. ישראל היו באותו הזמן, שש 

שו אפוא את העגל רק שש עמאות אלף ו
ויפלו מאות, היינו, אחד מאלך. והרי נאמר 

לושת אלפים איש שמן העם ביום ההוא כ
), נמצא שהרגו חמש פעמים שש (תשא לב, כח

מאות, כי שלמו ד' פעמים כחטאתם, ונפלו 
  )דמשק אליעזר(                שלושת אלפים. םמה

  
  
בידו הגנבה משור עד  אם המצא תמצא"

  )כב, ג(    "חמור עד שה חיים שנים ישלם
 אם המצא תמצא בידו הגנבה... שנים ישלם

זה כי  –ולמה דווקא שניים, כפל דווקא?  –
כלל גדול בתורה, ועשית לו כאשר זמם 
לעשות לאחיו. מידה כנגד מידה. ולכן כאשר 

מחברו, למשל, חמש לירות, רצה אפוא  גנב
להפסיד לחבירו ד' לירות ושהוא ירוויח ד' 

ם כפל, יוצא שהוא לירות, ולכן כשהוא משל
ב מרוויח חמש נגנמפסיד חמש לירות וה

  )רבנו בחיי(                 לירות מידה כנגד מידה.

  
  



 

  

 
טעם לתשלומי כפל, כי חז"ל  – שנים ישלם

אמרו (קה"ר ג, יב): אין אדם יוצא מן העולם 
וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
מאתים. ולכן, גנב זה, שלא הסתפק במה 

היום הוא מתאוה להכפיל את שבידו, וכל 
  הונו, דינו לשלם כפל.
  )טעמי המנהגים, ליקוטים(

  
אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל "

האלקים אם לא שלח ידו במלאכת 
  )כב, ז(                                             " רעהו

ראשי תיבות  – אם לא ימצא הגנב ונקרב
אליהו. רמז לדברי חז"ל (ב"מ, לז): שניים 
שהפקידו אצל אחד, זה מנה וזה מאתיים, זה 

מאתיים וזה אומר שלי מאתיים  אומר שלי
  יהא מונח עד שיבוא אליהו (בעל הטורים).

ויש בזה עוד רמז. הנה נאמר (ירמיה נ, כ): 
בימים ההם. יבוקש את עוון ישראל ואיננו. 
כי בעקבות המשיח קשה יהי'ה למצוא עוון. 
הכל ייראה כמו היתר ממש, מה שקראו 

ו פשיטת רגל; לפנים גניבה, גזילה, יקרא
וכדומה. יבוא  פוליטיקה, –שפיכת דמים 

בילבול המוחות וטישטוש מושגי המוסר. ורק 
  עם בוא אליהו יבורר הכל ויתבהר.
  )לחמי תודה(

  
ונקרב בעל הבית אל האלקים אם לא שלח 

במה יכול אדם מישראל  – ידו במלאכת רעהו
לא שלח אם  –להיות מקורב אל האלקים? 

עשה עוול לשום  ידו במלאכת רעהו, אם לא
  השם האדמו"ר אחד)(                               אדם.

  
על כל דבר פשע על שור על חמור על "

שה על שלמה... על כל אבדה אשר יאמר 
כי הוא זה עד האלקים יבא דבר שניהם 
אשר ירשיעון אלקים ישלם שנים 

  )כב, ח(                                          " לרעהו
"על  – על כל דב פשע.. אשר יאמר כי הוא זה

לכל חטא ופשע הוא: על מ –כל דבר פשע" 
אדם קרוץ מחומר יאמר שבן  –"אשר יאמר" 

כי הוא זה", שהוא איזה יש, " –על עצמו 
אישיות חשובה ומיוחדת. חטא הגאוה 

  וההתנשאות קשה מכולן.
  )יץ'אדמו"ר ר' ישראל ממודז(                            

  
  

ומתן, צריך שפנימיות - כשאדם עוסק במשא
מחשבתו תהי'ה מקושרת אל התורה. על ידי 

ומתן והעסקים  -זה הוא מעלה את המשא
למעלת התורה. "על שור על חמור... על כל 

דבר כל  –אבדה אשר יאמר כי הוא זה" 
וכיוצא בהם, מור בעולם גם עסקי שור וח

ות ערך (על כל דבר ר מגושם ופחבואף על ד
התורה  -פשע), הכל "עד האלקים יבוא"

  שהיא כולה אלקית מעלה אותם.
  )ר' נחמן מברסלב(

  
אם ענה תענה אותו כי אם צעק יצעק "

  )כב, כב(             "אלי שמע אשמע צעקתו
כי מתקשים במלת "רבים  – קכי אם צע

ק". ע, שהי'ה צריך לכתוב "אם צעוק יצאם"
ואפשר להסביר לפי חז"ל (ב"ב טז) "שטן 
ופנינה לשם שמים נתכוונו", והיינו "בעבור 
הרעימה", שפנינה התכוונה שחנה תתרעם 
ותצעק אל ד' על שאין לה בנים. ואף על פי כן 
נענשה פנינה שמתו בני'ה "ורבת בנים 
 אומללה". אנו למדים מכאן שאסור לצער

ניט את מישהו, אפילו הכוונה טובה קולה
ולשם שמים. וזה מרמז הכתוב "אם ענה 

 –כי אם צעוק יצעק אלי"  –תענה אותו 
אותו בכוונה טובה, כדי שיצעק אלי, שתצער 

  שמוע אשמע צעקתו"." –זה גם כן אסור 
  )הגרא(

  
וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו "

  )כב, כג(   "נשיכם אלמנות ובניכם יתמים
 – נשיכם אלמנות ובניכם יתמים והיו

מאלי'ה עולה הקושיא אם הנשים אלמנות 
ודאי שהבנים יתומים. אלה, הקב"ה הוא 
אבי יתומים והוא משלם מידה כנגד מידה. 
ואומר הכתובת "ובניכם יתומים" לומר לך 
אפילו הקב"ה שהוא אבי יתומים לא ינהג עם 
בניכם כאבי יתומים. כה גדול הוא העונש על 

  )תוצאות חיים(                                תום.עינוי י
 

אם כסף תלוה את עמי את העני עמך "
לא תהי'ה לו כנשה לא תשימון עליו 

  )כב, כד(                                             "נשך
אליבא דאמת מוטב  –אם כסף תלוה את עמי 

הי'ה לעולם בלא הכסף, שכן אין לך פוגם 
אבל "אם כסף"  ומשחית כמותו את הבריות.

ם אד-כבר נוצר הכסף, ומוכרחים בניאם  –
. נצל את להשתמש בו, אז "תלוה את עמי"

מציאותו לדברים טובים. גדולה גמילות 
  )שפתי כהן(               חסדים יותר מן הצדקה.

  
  

 –"אם כסף תלוה"  - אם כסף תלוה את עמי 
האדם זה הכסף של כסף מלוה פעם את אם 

שנתת לצדקה הכסף  –"את העני עמך" 
ולהחזקת עניים. ורמז לכך מה שאמרו חז"ל 
(פרקי אבות פרק ו') "שבשעת פטירתו של 
אדם אין מלוים לו לאדם לא כסף לא זהב 
ולא אבנים טובות ומרגליות אלא תורה 

  )בשם הרבי מקוצק(               ומעשים טובים".

 
  

הגאון ר' מרדכי  –אם כסף תלוה את עמי 
מה שאמרו חז"ל  בנט כך הי'ה מפרש את

(פסחים ח): האומר סלע זו לצדקה בשביל 
זה צדיק גמור. באמת אין הרי  –שיחי'ה בני 

ולמה הוא אומר חולה בביתו של אותו אדם. 
כך, כדי שלא לבייש את העני, שמקבל צדקה 
מתנת חינם, הריהו בא ואומר לו שהנתינה 
לטובת עצמו, לטובת הנותן, כדי שיחי'ה בנו 

צדיק גמור". וזהו, "אם כסף הרי זה " –
ובאיזה צד? "את העני  –תלוה את עמי" 

  )חתם סופר(  עושה עמך טובה.שהעני  –עמך" 
  
  
  

   משל ונמשלמשל ונמשלמשל ונמשלמשל ונמשל
  אם כסף תלוה את עמי

 –"את כולם הקב"ה מנסה. את העשירים 
אם ידיהם פתוחות לעניים אוכלים נכסיהם, 

אם אינם מבעטים" (מדרש  –ואת העניים 
  תנחומא)

משל: יהודי כפרי נכנס לחנווני בעיר וביקש 
לו החנווני קח ממנו קמח ברובל כסף. אמר 

שקית קמח שלך ושפוך לתוכו קמח כדי 
צרכך ואני אשים אבני משקל על כף 
המאזנים, נטל הכפרי שק גדול ומילא אותו 
מידה גדושה. משהגיעה שעת התשלום הוציא 

רובל אחד והושיטו לחנווני. א"ל החנווני: 
הרי שפכת קמח מלא השק ומחירו חמישה 

בל אחד? רובלים והיאך אתה משלם לי רק רו
א"ל הכפרי: הרי ביקשתיך קמח ברובל אחד 
ואתה אמרת שאמלא שקי בעצמי, ומלאתי 

ברובל  –ואתה שתקת, הרי שמה שלקחתי 
אחד לקחתי. השיב החנווני: סברתי שחזרת 
בך וגמרת בדעתך לקחת יותר קמח ממה 
שחשבת, אתה שפכת הקמח ואני הוספתי 
אבני משקל, וכי מה סבור היית שאתה 

מח, ותוסיף ותשפוך, וכף המאזניים תשפוך ק
  לא תעלה כנגדך? 

ונמשל: העשיר סבור שמצד אחד ישפיעו עליו 
שפע רב, ומצד שני ישארו על כף המאזנים 
אותן אבני משקל, כלומר אותו "יצר הרע". 
טעות היא! ככל שרבה והולך השפע על כף 

כן רבות והולכות אבני המשקל  –המאזנים 
ר המדרש שהקב"ה שעל הכף מזה. וזהו שאמ

מנסה את העשירים אם ידיהם פתוחות ואז 
אוכלים בעוה"ב, וחייב אדם לדעת מהו 

 המחיר שיתבע לשלם בסוף.
 (משלי החפץ חיים)

  
ואנשי קודש תהיון לי ובשר בשדה "

      )ל, ב(כ             "     טרפה לא תאכלו
מעשה בשני אנשים שנטרפה ספינתם בים 

"ב יהודי, ולאחד וניצולו, לאחד נזדמן בעה
נזדמן בעה"ב גוי, והאכילו בשר ולא ידע. 
לאחר זמן נזדמנו שניהם, והראשון סיפר 
לחבירו שהוא נזדמן לו בעה"ב יהודי ואכל 
בשר כשר, וכששמע השני כך נצטער מאד, 
והלך אצל הרב לשאול ממנו מדוע קרא לו 
כך. אמר לו הרב: אמור את האמת, האם 

בלי אונס, מעולם לא אכלת דבר אסור 
וכשא"ל שפעם אחת כן אכל, א"ל הרב: זו 
היא הסיבה, הנה רעך הטוב ממך, נזהר תמיד 
לא לאכול דבר אסור, לכן השגיחו עליו מן 

הלכות  –השמים, משא"כ אתה. (נחל אשכול 
  )בניהו(       שמצא באגרת לר"י יעבץ). –מילה 

        

        הליכות והלכות הליכות והלכות הליכות והלכות הליכות והלכות 
        דיני שנה מעוברתדיני שנה מעוברתדיני שנה מעוברתדיני שנה מעוברת

השנה היא כידוע שנה מעוברת ואנו נכנסין 
לאדר ראשון ומתעוררות שאלות לגבי 

  תאריכי בר מצוה להבדיל ימי אזכרות.
בשו"ע בסימן נ"ה כותב מרן שמי שנולד 
בשנה רגילה בחודש אדר ויום הבר מצוה חל 

. באדר שנימצוה -בחודש אדר יעשה את הבר
מצוה -באדר הבר 'משל מי שנולד ביום ח(ל

ולא באדר ראשון).  ח' אדר שניתהיה ביום 
כידוע את פורים חוגגים באדר שני שהוא 
האדר העיקרי והראשון הוא החודש הנוסף 

  (המעובר).
ישנה דעה יחידה הסוברת שעושים באדר 
ראשון ולא באדר שני, ומי שרוצה לחוש לזה 

דר ראשון. להניח תפילין כבר מא יתן לבנו
 גדול מצטרף למניןאבל כמובן הדין של 

  .באדר שניוכדומה יחול רק 
ולענין יום האזכרה (יורצאיט) דעת מרן וכן 
מנהג הספרדים שעושים את זה באדר שני 
ולא באדר ראשון (אלא אם נפטר בשנה 
מעוברת באדר ראשון ואז יעשו גם באדר 

  ראשון).
רה, וכל זה בכל שנה אבל בשנה ראשונה לפטי

חודש מהפטירה ואז מסיימים את  12סופר 
  השנה ואפילו זה חל באדר ראשון.



To receive Lekach Tov by email write to: yair333@yahoo.com

URUGUAY

(598)99-887-320
(598)2-708-4125

Jose Ellauri 1028 esq. Cavia
Montevideo - Uruguay - 11300

 
 

  ה ל י פ ת ה ת ע ב ן ו י ל ג ב ן י י ע ל א ל א נ 

לפי מנהגי האשכנזים ישנה מחלוקת 
אחרונים בענין, מסקנת המשנה ברורה: 
שיעשה אזכרה וקדיש לכתחילה בשניהם. 
ואם קשה לו, עיקר המנהג הוא באדר ראשון 

  (שו"ע סימן תקסח). 
שנחלקו  וכתב ה'בן איש חי' זצ"ל: "וכיון

הדעות בזה. ביום פטירת משה רבינו ז' 
באדר, הנוהגים לצום ביום זה והנוהגים 
לעשות לימוד מיוחד לכבוד משה רבינו ע"ה, 

  יעשו את זה גם באדר ראשון וגם בשני".
בימי יד, וט"ו באדר ראשון, לא אומרים 
תחנון ומרבים בו קצת בסעודה ונקרא פורים 

שולחן ערוך, כתב על זה הרמ"א בסוף  –קטן 
אורח חיים, וזה לשונו: "שיש נוהגים לעשות 
קצת שמחה בפורים באדר ראשון ומכל 
מקום ירבה קצת בסעודה כדי לצאת ידי 

  וטוב לב משתה תמיד"."המחמירים 
ונסיים שכמובן ארבע הפרשיות: שבת 
שקלים, שבת זכור, שבת פרה, שבת החדש, 
וכן חג הפורים וקריאת המגילה נוהגים רק 

  דר שני.בא
השנה אי כידוע שנה מעורת ואנו נכנסין 

תאריכי  לאדר ראשון ומתעוררת שאלות לגבי
  בר מצוה להבדיל ימי אזכרות.

בשו"ע בסימן נ"ה כותב מרן שמי שנולד 
בשנה רגילה בחודש אדר וום הבר מצוה חל 

. באדם שנימצוה -בחודש אדם יעשה את הבר
מצוה -(למשל מי שנולד ביום ח' בדר הבר

ולא באדם ראשון.  ח' אדר שניי'ה ביום תה
כידוע את פורים חוגגים באדר שני שהו 
האדר העיקרי והראשון הוא החודש הנוסף 

  (המעבר).
ישנה דעה יחידה הסוברת שעושים באדם 
ראשון ולא באדר שני, ומי שרוצה לחוש לזה 

 יתן לבנו להניח תפילין כבר אדר ראשון.

  

        

        מעשה חכמיםמעשה חכמיםמעשה חכמיםמעשה חכמים
מעשה שהי'ה בשנת תשע"ג, בשבת פר' שלח 
ערך יהודי קידושא רבה ברוב מטעמים ורוח 
נדיבה באתרא קדישא מירון אצל התנא 

"א, בעת הקידוש האלוקי רשב"י זיעועכי
סיפר הלה את סיפורו, לפני כמה שבועות 
הילך בין הרים ובקעות בארץ הקודש, על אם 
הדרך נשכו נחש מסוכן ביותר ברגלו, מיד 
החל להקיא, והרגיש כי עוד מעט קט והוא 
נופל ארצה ללא הכרה, מיד הבטיח 

א פאהו קוב"ה רפואה שלימה יבשכשיר
להודות ולערוך קידושא רבה במירון אצל 
רשב"י, ואכן מיד איבד הנשוך את הכרתו, 
והתעורר לאחר עשרה ימים בבית החולים. 
מכיוון שהי'ה נראה כי חזר לאיתנו שלחוהו 

  לביתו.
כעבור כמה ימים דיבר עמו 'ראש הרופאים' 
בטלפון, ובהתרגשות עצומה הורה לו שיסור 

ה כפי שנצטווה, סיפר לו מיד לביתו, עשה הל
הרופא כי נעשה עמו נס גדול מן השמים, 
באותם הימים אשר שכב בבית החולים 
הוציאו ממנו בכל יום ויום מעט דם לבדוק 
האם עדיין מפעפע בו ארס הנחש או שכבר 

אחר  תמה השפעת הארס, וכהיום הזה
שגמרו לבדוק את כל הדמים נתגלה להם 

אחרונה ה'מחלה' שבגופו קיננה בתקופה ה
שבמצב כזה כך  –ה"י, והוא לא ידע כלל מזה 

הי'ה משיב את נשמתו ליוצרה תוך כמה 
שבועות, מה עשה הקב"ה, הביא עליו נחש 
שהכניס בו ארס חזק, וארס הנחש שרף 
וכילה את כל המחלה במשך עשרה הימים 

א הן מן בריא הוששכב בבית החולים, ועתה 
הארס, ועל הכל נקי הוא לגמרי מהמחלה... 
ונחסכו מעמו הטיפולים הקשים והמייסרים. 
נמצא שרעת הנחש היא גופא הייתה טובה 

  עצומה הייתה.

מלכנו שאבינו  –מכאן ילמד כל אחד לעצמו 
, ואף מה הוא הטיב הוא מיטיב הוא יטיב לנו

שנראה לאדם כרעה, אין לך טובה גדולה 
מזה, ויודע כל הנסתרות מכין לו טובה 

  נסתרת תחת מה שנראה כרעה.
  

        מדרשי חכמיםמדרשי חכמיםמדרשי חכמיםמדרשי חכמים
וימירו את כבודם  – על כל דבר פשע, על שור

בתבית שור. על חמור. אלו הערב רב ממצרים 
אשר בשר חמורים בשרם, שעשו את העגל. 

ה. אלו ישראל, שה פזורה ישראל. אשר על ש
יאמר כי הוא זה. שאמרו אלה אלהיך 
ישראל. עד האלהים יבא דבר שניהם. זה 
משה שנאמר בו ראה נתתיך אלהים לפרעה. 

  ישלם שנים אלו שני בני אהרן.  
  )מדרש אגדה ויקרא( 

שלוש שבועות משביעין  -על כל דבר פשע 
לא לשומר חינם הטוען טענת גנב: שבועה ש

פשעתי בה (בשמירתה), שבועה שלא שלחתי 
  (ב"ק)              בה יד, שבועה שאינה ברשותי.

  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  זצוק"ל יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ע"הרחל בת שרה    

  ת.נ.צ.ב.ה

  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  זצוק"לשרה 

  ת.נ.צ.ב.ה


