
 

 ההבדל בין עבד לשפחה

ופי' רש"י  וכי יכה איש את עבדו או את אמתו וגו' )כא כ(
 .בעבד ושפחה כנענים הכתוב מדבר עיי"ש

שע"כ מיירי בעבד ושפחה כנעניים ולא בעבד  ונראה להוכיח
ואמה עבריים, שכל מקום שסמך קרא עבד לאמה א"א לומר 

בעבריים, דמדסמיך ליה קרא משמע ששניהם שווים,  שמיירי
ובעבריים אין מציאות ששניהם שוים, שהרי א"א לומר ששניהם 
גדולים מפני שאמה עבריה יוצאת בנערות, ולומר ששניהם 
קטנים נמי א"א מפני שעבד עברי לא יכול להיות קטן שהרי אביו 

ת לא יכול למכרו אלא רק את בתו מוכר, וע"כ שמכר העבד א
 עצמו וזה יכול לעשות רק כשהוא גדול.

נמצא שלא שייך אף פעם להשוותם, שעבד עברי שייך רק בגדול 
ואמה עבריה שייך רק בקטנה, וא"כ ע"כ שבעבד ושפחה כנענים 
דיבר הכתוב כשהשווה ביניהם, שהרי יכול להיות עבד כנעני קטן 

 ויכולה להיות שפחה כנענית גדולה.
 קול אליהו

צא בשן לבד או עין לבד וביאור הק"ו הטעם שעבד יו
 ליסורים שממרקין כל גופו של אדם

לחפשי ישלחנו תחת עינו ואם שן כו' לחפשי ישלחנו 
איתא בגמ' ברכות )ה( יסורין ממרקים  כז(-תחת שינו )כא כו

עוונותיו של אדם, והגמ' דורשת זאת כק"ו מעבד שיוצא בשן 
אדם יוצא בהם עבד  ועין, ומה שן ועין שהן רק אחד מאבריו של

 לחירות, יסורין שממרקין כל גופו של אדם לא כ"ש.
ויש להקשות מדוע צריכה הגמ' להביא גם שן וגם עין לק"ו, 
והלא יוצא אף בשן לבד או בעין לבד, והיה לגמ' להביא ק"ו רק 

 מאחד מהם ולא משתיהן.
ונראה לפרש שהנה הטעם שעבד יוצא בשן ועין לחירות, הוא 

המושג של עבד בא מכח מה שקילל נח את בנו חם משום שכל 
ואמר לו עבד עבדים יהיה לאחיו, והטעם שקיללו הוא משום 
שראה את אביו בקילקולו ואמר לאחיו, ונאמר שם במקרא "וירא 
חם אבי כנען" כלומר שחטא בעינו, "ויגד לשני אחיו בחוץ" 

"כ והיינו שחטא גם בדיבור, וגמר הדיבור הוא ע"י השיניים, וא
שפיר מדוע יוצא העבד בשן ועין, מפני שכל העבדות נגזרה 
מחמת עיניו ושיניו של חם, ועבד זה שאין לו שן ועין תו אינו 

 בגזירה זאת ויוצא לחירות.
אלא שעפי"ז לכאו' לא מהני מה שהוציא לו הרב רק עין או רק 
שן, שצריך שיוציא לו את שניהם כדי שלא יהיה בכלל עבדות, 

וציא לו רק אחד נשאר השני שבגינו נגזרה עבדות משא"כ אם ה
לעולם, ואמאי באחד לבדו יוצא. וי"ל דחסד ה' הוא שעשה עם 
העבד שיצא לחירות אף ע"י דבר אחד משניהם בלבד ואי"צ את 

 שניהם.
מעתה נראה שבדוקא כתבה הגמ' את הק"ו משניהם יחדיו אפי' 

 ועין  בשן   מה ו  הק"ו,   גופא   שזה  מפני  לבדו,  באחד  שיוצא 

שבפשיטות צריך את שניהם כדי לצאת לחירות, ואפ"ה אמר 
הקב"ה שיצא העבד לחירות באחד מהם, ק"ו יסורין שממרקין כל 

 גופו של האדם שעשה עמו הקב"ה חסד שיכפרו על כל עוונותיו.
 דברי אליהו

 י הדייניםאם צריך לשים כלי דיינים לפנ

יש להקשות שבגמ' מכות )ח.(  אשר תשים לפניהם )כא א(
משמע דלישנא דאשר היינו אי בעי, ולפי"ז משמעות הפסוק אם 
תרצה תשים לפניהם את החוקים, ותמוה שהרי החוקים לא 

 נאמרו רק אם ירצו בהם אלא הם חובה לישראל.
ונראה לתרץ ובהקדם דבגמ' סנהדרין )ז.( מקשה אשר תשים 

ניהם, אשר תלמדם מבעיא ליה, ומיישבת הגמ' שבדוקא נאמר לפ
לשון זה דאלו כלי הדיינים, וכלי הדיינים הם כלי עזר לדיינים 
להוציא הדין לאור כגון מקל וכדו', ופרש"י דה"פ שבכלי הדינים 

 שייך לשון "תשים" דשייך שימה בדבר המטלטל.
י הדיינים והנה הטור )חו"מ סי' א'( פסק את דין זה ששמים לפנ

כלים אלו, אומנם השו"ע השמיט דין זה, ובסמ"ע תמה מדוע 
השמיט השו"ע דין זה, וכתב הסמ"ע שלא ראה רבנן קשישאי 
שנזהרים בזה, והסיק שאין דין זה לעיכובא אלא דין רשות והטור 

 כתב רק לעורר כו' עיי"ש.
ועפי"ז מיושב שפיר שנאמר לשון אשר דהוא לשון אי בעי, דקאי 

 י הדיינים וה"פ, אי בעי תשים כלי הדיינים לפניהם.על כל
 אמרי יצחק

כיצד מוכח שהשוה הקב"ה איש לאשה לכל דינים 
 שבתורה

דרשו חז"ל  ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם )כא א(
בגמ' קידושין )לה( מקרא זה דהשוה הכתוב איש לאשה לכל 
 דינים שבתורה, וקשה מהיכן דרשו כך חז"ל בקרא, שאין לומר
שלומדים זאת מלשון לפניהם שהוא לשון זכר ונקבה, שהרי 
לפניהם קאי גבי הדיינים ודרשת חז"ל שהשוה איש לאשה לכל 

 דינים שבתורה קאי גבי הנידונים.
ונראה לפרש שידוע שכל מילה שהיא מורה על פעולה מסויימת 
ויש את האות תי"ו בתחילתה, שוה לזכר ולנקבה, וכגון "תלך" 

ד", אומנם יש הבדל ביניהם, שאצל אשה משמשת "תבוא" "תעמו
מילה זו רק בלשון נסתר כגון "היא תלך" "היא תבוא" "היא 
תעמוד", משא"כ אצל הזכר מילות אלה שייכות רק בלשון נוכח 
כגון "תלך" "תבוא" "תעמוד", שהרי אצל האיש א"א לומר בלשון 

כח נסתר הגון "הוא תלך", ואצל האשה לא שייך לומר בלשון נו
 הגון "תלך" אלא י"ל תלכי.

ועפי"ז נראה שדרשו זאת ממילת "תשים", שנדרשת גם לזכר 
"תשים" בלשון נוכח, וגם לנקבה בלשון נסתר כגון "היא תשים", 
ומאחר והשתמשה התורה עם מילה שמתפרשת לזכר ומתפרשת 

 לנקבה, ע"כ שהשוה איש לאשה לכל דינים שבתורה.
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המפרשים אמאי נענשה חוה על  ועפי"ז יש ליישב את קושיית
שאכלה מעץ הדעת, הרי היא לא נצטוותה שלא לאכול שרק 
לאדם נאמר "לא תאכל ממנו", ברם להנ"ל שפיר שלשון תאכל 
שייך אף בנקבה בלשון נסתר, וה"פ שאמר הקב"ה שאף היא 

 "לא תאכל" ושפיר נענשה על כך.
 גן רוה ודברי חנוך

ו של ר' זכריה ביאור מהגר"א כיצד גרמה ענוותנות
 בן אבקלוס לחורבן המקדש ע"פ הלכות דיני נפשות

בגמ' סנהדרין )לב.( דרשינן  לא תענה על ריב וגו' )כג ב(
מן הצד, כלומר תחילה  מקרא זה שבדיני נפשות מתחילין

שומעים דעתו של קטן שבדיינים, משום שאם תחילה ישאלו 
את הגדול שבדיינים ויאמר למיתה לא ימרו שאר הדיינים את 

 פיו ואף הם יפסקו למיתה, לכך מתחילין מן הצד.
הגאון מוילנא בקול אליהו מבאר עפי"ז דבר נפלא, דאיתא בגמ' 

א שדנו חכמים להקריב את גיטין )נו.( בעובדא דקמצא ובר קמצ
הבהמה אפילו שהטיל בה מום משום שלום מלכות, ולא 
הסכים ר' זכריה בן אבקלוס שמא יאמרו בעלי מומין קרבין 
אצל המזבח, ביקשו להרוג את השליח שלא ילשין למלכות, 
ואף לזה לא הסכים שלא יאמרו המטיל מום בקדשים יהרג, 

בן אבקלוס החריבה  ואמרו שם בגמ' ענוותנותו של ר' זכריה
את ביתנו ושרפה את היכלנו. והקשה הגר"א מה שייך לומר 

 בזה ענוותנותו כו', הלא אמר מילתא דאית ביה טעמא.
וע"פ הדין הנזכר שבדיני נפשות מתחילים מן הצד מיישב 
הגר"א שר' זכריה בן אבקלוס היה גדול שבסנהדרין, וכאן היה 

שאכן היה, וא"כ היה  זה דיני נפשות שנגע לכלל ישראל וכמו
צריך להתחיל לשאול מן הצד, ור' זכריה בן אבקלוס שהיה 
מאוד ענוותן החזיק עצמו שהוא הקטן שבהם ולכך אמר ראשון 
את דעתו, ומאחר וידעו הסנהדרין את מעלתו וגדולתו לא רצו 
לחלוק עליו, ולכך הסכימו עמו כולם, משא"כ אם לא היה 

רין היו מכריעים אחרת, או אומר תחילה את דעתו רוב הסנהד
שאפשר להקריב או להרוג את השליח, ונמצא מבואר היטב 
שענוותנותו החריבה, שרק משום שהחזיק עצמו כקטן שבהם 
ואמר דעתו בתחילה פסקו כולם כדבריו ונגרם החורבן, אלו 

 דברי הגר"א.
ועפי"ז נבוא אל המכוון בדבר נוסף, דאיתא בגמ' שבת )קמג:( 

בירין מעל השלחן עצמות וקליפין, וב"ה ב"ש אומרים מע
אומרים מסלק כל הטבלה כולה ומנערה, כך לשון המשנה, 

ד( אחר שמובאת מחלוקת זו ממשיכה -ובתוספתא )שבת יז
התוספתא, ר' זכריה בן אבקלוס לא היה נוהג לא כב"ה ולא 
כב"ש אלא נוטל ומשליך לאחר המיטה, א"ר יוסי ענוונותו של 

ס שרפה את ההיכל, עכ"ל התוספתא. ותמוה ר' זכריה בן אבקלו
מאוד מה ענין זה שענוותנותו שרפה את ההיכל לדין זה 

 שטלטל עצמות וקליפין מהשלחן שלא כב"ה וב"ש.
וע"פ הנאמר יש לפרש ובהקדם דאיתא בגמ' שבת )קמב:( 
דאביי ורבא אמרו שאם לא היו הם אנשים חשובים היו נוהגים 

ר, ומתבאר בגמ' שהרי להלכה בדיני טלטול מוקצה באופן אח
נפסק כר' שמעון שאין איסור לטלטל מוקצה, ורק מכיון שהיו 
אנשים חשובים החמירו שלא לטלטל מוקצה, וכדכתב תוס' 
)קמג. ד"ה שמואל( שאדם חשוב יכול להחמיר על עצמו 

 במוקצה אפי' שהלכה כר"ש שמוקצה שרי.
א טילטל והנה ר' זכריה בן אבקלוס שנהג שלא כב"ה וב"ש אל

מוקצה שנטל את העצמות וקליפין בידיו, ע"כ עשה זאת משום 
שהחזיק בעצמו איש פשוט ולא חשוב ולכך לא חשש להחמיר 

 כאנשים חשובים שלא חשש שילמדו ממנו.
 

ועפי"ז מיושבים היטב דברי התוספתא דה"פ, שר' זכריה בן 
אבקלוס לא החמיר בעצמו שלא לטלטל מוקצה משום שלא 

מו אדם חשוב שהיה ענוותן, וממשיכה התוספתא החזיק בעצ
שענוותנותו זו החריבה את ההיכל כדברי הגר"א, שע"י שאמר 
דעתו תחילה שהחשיב עצמו לקטן שבסנהדרין חששו 

 האחרים לחלוק עליו.
 מאיר עיני חכמים תליתאה )שבת קמג.(

 רמז בקרא להלכות איסור הזכרת שמות ע"ז

ם אלוהים אחרים ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו וש
הרב מטעפליק אמר  לא תזכירו לא ישמע על פיך )כג יג(

בשם החיד"א לפרש פסוק זה ע"פ דברי הגמ' בסנהדרין )סג:( 
דשם של ע"ז הכתובה בתורה מותר להזכיר ורק אסור לעבוד, 

 משא"כ שם ע"ז שלא נזכר בתורה אסור אף להזכיר.
אליכם"  ועפי"ז י"ל כך בפירוש הפסוק, "ובכל אשר אמרתי

ר"ל כל שם ע"ז שאמרתי לכם בתורה את שמה, "תשמרו" 
כלומר לא אסרתי עליכם לאומרה אלא רק שלא לעובדה, שזה 
הפירוש של תשמרו, ברם ממשיך קרא "ושם אלוהים אחרים" 
כלומר שמות של ע"ז אחרים מאלו שהוזכרו בתורה, "לא 

 ישמע על פיך" ר"ל אפי' להזכיר את שמה אסור.
אמר דרך נוספת לפרש פסוק זה ע"פ דברי הגמ'  והגר"א ראם

בחולין דשלוחי מצוה אינם ניזוקין, אבל אם השליח מצוה 
הרהר דברי עבודה זרה תו אין המצוה מגינה עליו ויכול הוא 
להינזק, וכך פירוש הפסוק "ובכל אשר אמרתי אליכם" ר"ל 
בכל המצוות שאמרתי לכם לקיים, "תשמרו" כלומר המצוה 

כם מהיזק ששלוחי מצוה אינם ניזוקין, ברם כל זה תשמור עלי
בתנאי ש"שם אלוהים אחרים לא תזכירו", משא"כ אם יזכיר 

 ויחשוב אדם מחשבת ע"ז תו אין בכח המצוה לשמור עליו.
 הר צבי

מדוע רק אחר שנאמר שהרציעה נעשית באוזן 
 ימין הוקשה מדוע דוקא באוזן

י אוזנו הימנית פרש" ורצע אדוניו את אוזנו במרצע )כא ו(
כו', ומה ראה אוזן להירצע, אלא אוזן ששמע בהר סיני כו'. 
והקשו המפרשים מדוע רק אחר שפירש רש"י דאוזנו היינו 
הימנית פירש מדוע דוקא באוזן, הרי אף אם הרציעה הייתה 

 באוזן שמאל שייכת סברא זו דאוזן ששמע בהר סיני.

ב: ד"ה מה( ונראה לפרש ע"פ מה שכתב תוס' בקידושין )כ
שמרצע בגימטריא ארבע מאות, ולפי שהיו ישראל 
משועבדים ארבע מאות שנה וגאלם הקב"ה והלך זה ומכר 
עצמו לעבד, לפיכך ירצע במרצע שעולה במספרו ד' מאות, 
לרמז ענין זה שאחר השיעבוד של הד' מאות שנה הלך ומכר 

 את עצמו.
האדם  ואיתא באותיות דר' עקיבא ובספר היצירה שכל אברי

נבראו בכ"ב אותיות, ומבואר שם שאוזן שמאל נבראה באות 
ת', ומעתה אי נימא שהרציעה באוזן שמאל א"א להקשות 
מדוע רציעה דוקא באוזן, די"ל בפשיטות שמאחר שאוזן 
שמאל נבראה באות ת' ומרצע בגימטריא ת', לכן רוצעים 
באוזן שמאל שהיא כנגד המרצע, משא"כ אחר שפירש רש"י 

עה באוזן הימנית עתה כבר א"א לתרץ כך, לפיכך קשה שהרצי
מדוע נעשית הרציעה דוקא באוזן, שהרי אוזן ימין לא נבראה 
באות ת' כנגד הגימטריא של מרצע, ולכך תירץ רש"י שהטעם 

 משום אוזן ששמע בהר סיני כו'.
 חלקי אבנים

 

  לע"נמוקדש 
 ז"ל יהודה ליב "רב מאיר רבי

 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 "נ לעמוקדש 
  ז"ל מאירב"ר  משה ביר

 ת.נ.צ.ב.ה.

 


