
 

 אין גר נקנה להיות עבד עברי

ובאונקלוס  כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד )כא א(
שתרגם עברי בר  תירגם עבד עברי, עבדא בר ישראל. והנה מה

ישראל הוא דלא כמו שפי' בכל מקום שכתוב עברי, כגון בפר' 
מקץ )מא, יב( דכתיב נער עברי ותרגם עלם עבראה, וכגון בפר' 

מ, טו( מארץ העבריים ותירגם ארעא דעבראי, ואילו כאן וישב )
כתב בר ישראל ולא תרגם כפשוטו עבדא עבראי, וצ"ב טעם 

 השינוי.
ונראה ע"פ מה דאיתא בגמ' ב"מ )עא.( דגר לא נקנה להיות עבד 
עברי דבעינן ושב אל משפחתו וליכא, ולזה תירגם אונקלוס בר 

אל והיינו שהוא בנו ישראל, להשמיענו דין זה שרק עבד בר ישר
 של ישראל ולא גר יכול להיות עבד עברי.

 אבני שהם

 מדוע נכתב ובשבעת בכתיב חסר

הרי שכתוב שבעת חסר  ובשבעת יצא לחופשי חינם )כא ב(
י', ואילו גבי מצות שמיטה כתוב והשביעת תשמטנה )כג יא( 

 בכתיב מלא וצריך לבאר את השינוי.
ת שביעית, שאסור לעבוד ונראה לפרש שבא לרמוז לדין תוספ

כבר בסוף השנה השישית קצת וכן בתחילת שמינית, ומשום כך 
 נכתב מלא, משא"כ גבי שחרור עבד נכתב חסר.

 טעמא דקרא

ההבדל בין יציאת ע"ע בסוף שש ליציאת ע"כ בשן 
 ועין

הנה בהמשך גבי יציאת  ובשביעית יצא לחפשי חינם )כא ב(
לחנו תחת שינו )כא כו( ולא עבד כנעני בשן ועין כתיב לחפשי יש

 כתיב חינם,
ונראה לפרש בטעם החילוק שהנה הרי יציאת שן ועין מיירי 
בעבד כעני, ואיתא בגמ' גיטין )מב:( שמכיון שעבד כנעני גופו 
קנוי לאדון צריך גט שחרור אע"פ שיוצא בשן ועין, והנה גבי עבד 

לפי"ד עברי איתא בגמ' קידושין )טז( שגופו קנוי לאדון, וא"כ 
הגמ' בגטין הו"א שאף עבד עברי היוצא בשש יצטרך גט שחרור, 
דלא שנא יציאת עבד עברי בשש מיציאת עבד כנעני בשן ועין 

 שהרי שניהם קנויים לאדון.
אמנם אפ"ה לדינא ע"ע שיוצא בשש אינו צריך גט שיחרור 
כמבואר בגמ' קידושין )טז(, ובזה יש לפרש את הפסוקים היטב, 

רי שיוצא בשש כתיב חינם ללמדינו שיוצא מיד שגבי עבד עב
ואינו צריך גט שיחרור, משא"כ גבי יציאת עבד כנעני בשן ועין 

 לא כתיב חינם ללמדינו שצריך גט שיחרור.
 פנים יפות

 

 אין העבד נרצע עד שיאמר וישנה

ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני 
איתא במדרש משה אמר אהבתי את  לא אצא חופשי )כא ה(

 אל, אדוני זה הקב"ה, את אשתי זו התורה, ואת בני אלו ישר
לא אצא לחופשי איני רוצה להיפרד מאחד מהם, אמר לו הקב"ה 
אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה ע"כ. ויש להבין מה ענה לו 

 הקב"ה בזה.
ונראה לבאר ע"פ דברי הגמ' )קידושין כב.( ואם אמר יאמר העבד 
עד שיאמר וישנה, דהיינו שצריך לומר פעמים אהבתי את אדוני 

ד, והנה משה אמר פעם אחת, וחשש וכו' כדי להמשיך לעבו
הקב"ה שיאמר פעם שניה ואז יהיה חייב להשאירו, לפיכך אמר 
לו אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה דהיינו אל תאמר לי שוב 

 משפט זה שאז אהיה חייב להשאירך.
 חנוכת התורה )ואתחנן(
 מהרי"ל דיסקין )ואתחנן(

 ביאור בקושיית רש"י מה ראה אוזן להירצע

ופי' רש"י  אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם )כא ו(ורצע 
ורצע אוזן ימנית, או אינו אלא שמאל, ת"ל אוזן אוזן לגזירה שוה 
נאמר כאן ורצע אדונו את אוזנו ונאמר במצורע תנוך אוזנו 
הימנית, מה להלן ימנית אף כאן ימנית, ומה ראה אוזן להירצע 

זן ששמעה בהר סיני משאר כל אברים שבגוף, אמר ר' יוחנן או
 וכו', עכ"ד רש"י.

וצריך להבין מדוע רק אחר שהביא רש"י הגז"ש ממצורע דדוקא 
אוזן ימנית מקשה רש"י למה דוקא אוזן ולא שאר אברים, הרי 
קושיא זו היה אפשר להקשות אף קודם הגז"ש דאוזן ימנית, 
ואדרבה בתחילה היה צריך להקשות מדוע דוקא אוזן ורק אחר 

ל ר"י יש להקשות מנלן דדוקא ימין ועל זה יש להביא פירושו ש
 את הגז"ש.

הנה ידועים דברי המפרשים שהתרי"ג מצוות שבתורה הינם 
רמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח אברים ושס"ה מצוות ל"ת כנגד 
שס"ה גידים, וכל אבר שבאדם יש לו מצוה כנגדו וכגון מצות 

 תפילין שמכוונת כנגד היד וכדו'.
לבאר שכאשר נתבאר בתורה שרוצעים באוזן אין  ועפי"ז נבוא

להקשות מדוע דוקא באוזן, שיש לפרש שהאחיזה של מצות 
רציעה הינה באוזן כמו שהאחיזה של מצות תפילן הינה ביד, ולכן 
בתחילה לא הקשה רש"י מידי, אומנם אחר שהביא רש"י הגז"ש 

עה שבה חזינן שגם מצוות מצורע הינה באוזן, תו אין לפרש שרצי
באוזן משום שיש למצוה זו אחיזה כנגד האוזן, שא"כ לא יכולה 
להיות מצוות המצורע נמי באוזן שהרי אין אחיזת שני מצוות 
באותו איבר, שהרי יש רמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח אברים, 
אחד כנגד אחד ולא אחד כנגד שנים, אלא ע"כ שגם ברציעה מה 

 זה באוזן. שהיא באוזן אינו משום שלמצוה זו יש אחי
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ה אחר שמהגז"ש ידעינן שאין למצוות רציעה אחיזה באוזן ועת
שפיר מקשה רש"י מדוע רוצעין דוקא באוזן, ולזה מביא דברי 

 ר"י אוזן ששמעה בהר סיני וכו'.

 כיצד מוכח אף מהכאת אמו דין רוב
איתא במדרש מנלן  ומכה אביו ואמו מות יומת )כא טו(

מו כתיב שהולכים אחר הרוב, מן הדא שנאמר מכה אביו וא
 אביו וכתיב אמו וכו'.

וכך איתא להדיא בגמ' חולין )יא:( דמהא ידעינן דאזלי' בתר 
רובא, מדמכה אביו יומת וקשה דילמא לאו אביו, הוא אלא לאו 
משום דאזלי' בתר רובא ורוב בעילות אחר הבעל, ברם מה 
שכתב במדרש שיודעים זאת אף ממכה אמו זה תמוה, שהרי 

 אלא יודעים אנו בוודאות שזו אמו. באמו אי"ז משום רוב
ונראה לפרש ע"פ מה שכבר הקשו המפרשים כיצד מקשה 
הגמ' דילמא לאו אביו הוא, והא איתא בגמ' יבמות )עח:( 
דממזר לא חי, ומדחזינא הכא שהבן חי ע"כ שאינו ממזר והלה 
 הוא אביו, נמצא שאי"ז רק מדין רוב אלא מוכח לנו שהוא אביו,

ובספר תולדות אברהם למס' חולין )שם( כתב לישב ע"פ מאי 
דקיי"ל דנכרי ועבד שבאו על בת ישראל הולד כשר, א"כ נמצא 
שפיר דשייך למימר דילמא לאו אביו הוא, שאין לומר שאם 
אינו אביו היה מת דדילמא אמו נתעברה מנכרי או עבד דכשר 

"כ שפיר הוא ולכן לא מת, ומ"מ אי"ז אביו בלא דין רוב וא
 מוכח מכך דין רוב.

הנה כתבו הרמב"ם )פ"ה מממרים ה"ט( והשו"ע )יו"ד סי' רמ"א 
סעי' ח'( שמי שהורתו שלא בקדושה אף אם היתה לידתו 
בקדושה אינו חייב על אביו מיתה כאשר הכהו, ומכיון שעל 
אביו לא חייב אף על אמו אינו חייב, דהיינו שמה שחייב אצל 

ה שאינו חייב אצל אביו אינו חייב אצל אביו חייב אצל אמו ומ
 אמו עיי"ש.

ולפי"ז מתיישב היטב מה שכתב המדרש שלומדים דין רוב גם 
מאמו, שהרי למעשה לומדים דין רוב מאביו, ומה שצריך בזה 
לדין רוב ואין ראיה שאביו הוא מכך שלא מת, משום דאמרי' 

, שמא נתעברה אמו מנכרי או עבד שאז הולד כשר ולכן לא מת
והנה אי נימא הכי הרי שאף כשמכה את אמו לא יתחייב מיתה, 
שהרי אם היה מכה לאביו הנכרי או העבד לא היה מת וא"כ אף 
על אמו לא מת, וא"כ יקשה כיצד כשמכה את אמו מתחייב 
מיתה, דילמא אמו נתעברה מנכרי או עבד וממילא כמו שאם 

ע חייב, יכה את אביו יהיה פטור כך פטור כשמכה לאמו, ומדו
אלא ע"כ דין רוב שרוב בעילות אחר הבעל ואביו הוא הישראל 
דלא חיישינן שמא נתעברה מגוי או עבד, וממילא חייב מיתה 
על הכאת אביו ושפיר חייב אף על הכאת אמו, וא"כ אכן מוכח 

 אף מאמו דין רוב.
 יציב פתגם

 נתינת איסור הנאה לכלב הפקר
כון אותו )כא ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשלי

ובגמ' )פסחים כב.( דרשו מכאן חז"ל שטריפה מותר בהנאה  ל(
משא"כ שאר איסורים שאסורים אף בהנאה, וקשה מה הוכחה 
איכא דילמא לכלב תשליכון אותו היינו לכלב של הפקר דלית 

 ליה הנאה בזה.
ונראה לתרץ שאם אכן בשר הטריפה היה אסור בהנאה אזי אף 

השליכו, כמבואר בשו"ע )או"ח תמ"ח לכלב הפקר היה אסור ל
סעיף ו'( גבי חמץ שאסור בהנאה שאפי' לכלב של הפקר אסור 

 להשליכו.
 תורת משה

 בור ט' שהשלימו לעשרה
כי יפתח איש בור וכי יכרה איש בר ולא יכסנו וגו' )כא 

יל"ע מדוע בור ראשון כתיב מלא בוי"ו ובר שני כתיב חסר  לג(
 וי"ו.

 

לרמז בזה את האי דינא דגמ' )ב"ק נא.( ונראה שבאה התורה 
שהובא ברש"י עה"פ כי יפתח, שהיה מכוסה וגילהו, וכי יכרה 
לרבות כורה אחר כורה שחייב, שאף שהכורה בור ט' טפחים 
ונפל שמה שור או חמור פטור, אם בא אחר והשלימו לעשרה 

 ונפל שם שור או חמור השני חייב.
לא כרה הבור אלא שהיה וזהו ביאור הפסוק דכי יפתח היינו ש

בור של י' מכוסה ובא הוא ופתחו שחייב, אך זה דוקא במקום 
שפתח בור של י' טפחים שאין חסר בעומקו כלום, וזהו 
שכתוב בור מלא לומר שדוקא כשפתח בור מלא דהיינו שאינו 
חסר כלום חייב, אבל גבי כי יכרה שיש דין שיש כורה אחר 

שלימו ע"י כך לי' טפחים כורה שאם השני כרה אפי' טפח וה
השני חייב אע"פ שלא כרה י' טפחים, לזה כתיב בור חסר 
להשמיענו שאפי' אם לא כרה בור שלם אלא כרה בור חסר, 

 דהיינו שהיה חסר בו טפח להשלימו לי', גם בכה"ג חייב.
 קול אליהו

 בן נח שעבד ע"ז ואח"כ נתגייר

ולא זובח לאלוקים יחרם בלתי לה' לבדו וגר לא תונה 
יש לבאר מה סמיכות הפסוקים זובח  תלחצנו וגו')כב יט(

 לאלוקים יחרם וגר לא תונה.
ונראה לבאר ע"פ מאי דאיתא בגמ' )סנהדרין עא:( וכן הוא 
ברמב"ם )פ"י ממלכים( בן נח שבירך את השם וכן העובד ע"ז 
ואח"כ נתגייר פטור, הואיל ונשתנה דינו נשתנה מיתתו, וזהו 

ז "זובח לאלוהים יחרם" דהיינו שישראל ביאור הפסוק לפי"
שעבד ע"ז אין לו תקנה אלא יחרם, דהיינו ימות, אבל גוי 
שעבד ע"ז יש לו תקנה שיתגייר, וזהו שאמרה תורה "וגר לא 
תונה" באונאת הגוף ואפילו בדברים, "ולא תלחצנו" בממון, 
"כי גרים הייתם בארץ מצרים" ועבדתם שם ע"ז ואעפ"כ 

 היות ישראלים גמורים ולהיפטר. נתקבלתם אח"כ ל
 מהרי"ל דיסקין

האם מותר לדיין לפסוק להיפך מדעתו כדי 
 שתתקיים דעתו עי"כ

מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרוג כי לא אצדיק 
נראה לבאר ובהקדם דאיתא  בהבנת מהלך הפסוק רשע )כג ז(

בגמ' סנהדרין )יז.( סנהדרין שראו כולם לחובה פטור ודרשינן 
מקרא עיי"ש, ולפי"ז יש להסתפק לדינא בבי"ד שכל ליה 

הדיינים פסקו לחובה והדיין האחרון סובר שפטור הבע"ד 
ממיתה, אך יודע שאם יפסוק לפוטרו ייהרג שהרי יש רוב 
לחיוב ואזלינן בתר רוב הדיינים, ורוצה הדיין להצילו מן 
המיתה ע"י שישנה את פסקו ויפסוק אף הוא כשאר הדיינים 

כך ימצא שהבע"ד יפטר, שהרי בי"ד שפסקו כולם שחייב ו
לחובה פטור, האם אכן מותר לו לשנות את פסקו מפטור 

 לחיוב כדי שינהגו בבע"ד לזכות כדעתו או לא.
ונראה שזה מה שבא קרא לאשמועינן בהקדמתו "מדבר שקר 
תרחק", ר"ל שאפי' באופן כזה שיודע הדיין שאם יפסוק 

וא לפסוק לחובה כדי לפטור לפטור יתחייב הבע"ד ורוצה ה
, וממשיך הפסוק שאין לו לדיין לומר הבע"ד אסור לו לשקר

"ונקי וצדיק אל תהרוג" ר"ל שאשנה אני מפסקי ואפסוק 
לחיוב כדי שלא להורגו, שהרי חושב אני לפי פסקי שהוא נקי 
וצדיק, והטעם לכך "כי לא אצדיק רשע", ר"ל שאין הקב"ה יתן 

נראה רשע הוא שחייב מיתה ממקום שיהרג אדם צדיק, אלא כ
אחר וממילא מגיע לו כעת למות, ולכן אל לו לדיין לשנות 

 פסקו כדי להצילו אלא יפסוק את האמת כדי שהוא חושב.
 שלל דוד
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