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  א"פרק כ

   )פסוק א (פתיחה. א �

הְו" ים ִלְפֵניֶהםֵאּלֶ ר ָתׂשִ ָפִטים ֲאׁשֶ ּ ַהִמׁשְ ּ   )פסוק א ("ּ

, בסיו�' ו, באותו היו�. יד לאחר מת� תורהפרשה זו נאמרה למשה מ

  .את המשפטי� שבי� איש לרעהו' עלה משה אל ההר וש� למד מפי ה

  ?מדוע נאמרה פרשה זו מיד לאחר המעמד הגדול

' ללמדנו שיראת ה' ורצה ה', במעמד הר סיני למד הע� לירא את ה

ג� א� ה� קשי� ', כוללת בתוכה מחוייבות לקיו� משפטי ה

   .ומורכבי�
  

   )ו�פסוקי� ב (עבד עברי. ב �

י"   )פסוק ב( " ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִריּכִ

   .ל אמרו שפסוק זה מדבר בב� ישראל שמכרוהו בית די�"חכמינו ז

  ?כיצד קורה שבית די� מוכרי� ב� ישראל

   .ואי� לו מה לשל� כדי להחזיר את גנבתו, מדובר בב� ישראל שגנב

כור אותו לאד� ירא שמי� ודאי יעשו דייני בית הדי� מאמ% למ

  .שיתנהג אליו ברחמנות, וצדיק

לאד� שהעבד גנב בית די� עבור המכירה יתנוהו  שיקבלואת הכס& 

  .ממנו את רכושו
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ִנים ַיֲעֹבד" ׁש ׁשָ   "ׁשֵ

  ? באיזה אופ� צרי) האדו� להעביד את עבדו

 �" לא תרדה בו בפר): " ואמרההזהירה אותנו התורה בחומש ויקרא

שלא קבעו לה זמ� ( את העבד בעבודה שאי� לה קצבה אסור להעביד

ואי� לתת לו עבודות שאינ� , ובעבודה שאינו צרי) לה, )מוגבל

  ". לא תעבוד בו עבודת עבד: "שנאמר, מכובדות ושיש בה� ביזיו�

  ?וכיצד צרי) האדו� להתייחס לעבדו

, עליו להתנהג אליו ברחמנות כאילו הוא אחיו ולדאוג לו לכל צרכיו

 חייב האדו� � כל עבד עברי או אמה העבריה : " אמרו רבותינווכ)

: שנאמר, )דירה(ובמדור ) בגד(להשוות� לו במאכל ובמשקה ובכסות 

שלא תהא אתה אוכל פת נקי והוא אוכל פת קיבר ', כי טוב לו עמ)'

והוא יש� על ) נוצות רכות(אתה יש� על גבי מוכי� )... לח� ע� קליפה(

  ".' כקונה אדו� לעצמו� כל הקונה עבד עברי'רו מכא� אמ... גבי התב�

מלא ,  ע� קדוש�שיהיה עמו ישראל אשר בחר ' רצה ה: "ועוד אמרו

והחסד והרחמי� מ� , בכל מידות טובות ומעולות) מקושט(ומעוטר 

ועל כ� הזהירנו לרח� על אשר הוא , המידות המשובחות שבעול�

  ". לגמול לו חסד,תחת ידינו

ִבִעת ֵי" ּוַבׁשְ םּ י ִחּנָ   "ֵצא ַלָחְפׁשִ

ועל כ� ציוותה , הוציאנו ממצרי� כדי שנהיה בני חורי� ולא עבדי�' ה

  .ולא ישאר עבד לעול�, ה שיצא העבד בשנה השביעית לחופשיהתור
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ַגפֹו ֵיֵצא ִאם" ַגפֹו ָיֹבא ּבְ ּּבְ ּ  

תֹו ִעמֹו ה הוא ְוָיְצָאה ִאׁשְ ַעל ִאׁשָ ִּאם ּבַ ּ ּ   )פסוק ג( "ּ

  .דו לב� "בגפו" �
  

  . היא יוצאת עמו�א� היתה לו אישה ,  יצא לבדו� א� העבד בא לבדו 

  ? הרי רק בעלה נמכר לעבד ולא היא, לצאת שהיהאמדוע צריכה 

, אדו� הקונה עבד עברי חייב לדאוג ג� לאשת העבד לכל מחסורה

ודאי ג� אשתו נשארת ש� במש) , ומכיו� שבעלה הוא עבדו וגר אצלו

  .ו ולעזור לועמלהיות , לההיו� כדי לאכול ע� בע

  . ג� אשתו יוצאת עמו, על כ� כאשר יוצא העבד מבית אדונו לחופשי

הִאם" ּ ֲאֹדָניו ִיֶתן לֹו ִאׁשָ   )פסוק ד( "...ּ

  . ל למדו שהאישה הכתובה בפסוק היא שפחה כנענית"חכמינו ז

ישראל הנמכר לעבד , למרות שאסור לב� ישראל לשאת אישה כנענית

, יוצא לחופשיהעברי כאשר העבד .  שפחה כנענית מותר לו לקחת�

  .וילדיה נשארי� אצל האדו�הכנענית האישה 

  ?מני� למדו חכמי� שלא מדובר בפסוק באישה עבריה

, וא� מדובר באישה עבריה, "האשה וילדיה תהיה לאדוניה: "נאמר

  .וודאי שיצאו עמו, והבני� ה� ילדיו, הרי היא אשתו של העבד

ָניַּמר ָהֶעֶבד ָאַהְבִתי ֶאת ֲאֹד ָאֹמר יֹאְוִאם" ִתי ְוֶאת ּבָ   ִּני ֶאת ִאׁשְ

י   )פסוק ה(" לֹא ֵאֵצא ָחְפׁשִ
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מאכל , פסוק זה מדבר על אדו� רחמ� שנות� לעבד בית לגור בו

ומשו� כ) , מתייחס אליו בכבוד ולא מעביד אותו בפר), ומשתה

  .העבד אוהב את אדונו ורוצה להשאר עבדו

   '?� בעיני ההא� דברי העבד טובי

ב� ישראל צרי) לרצות להיות א) ורק ב� חורי� ולא להיות ! לא

  . משועבד לאחר

, ב� ישראל צרי) לדבוק באישה ישראלית מזרע האבות: בנוס& לזה

ולא לדבוק חלילה , שהיו גומלי חסדי� וישרי�, אברה� יצחק ויעקב

  .באישה כנענית שבאה מע� שמידותיו מקולקלות

ּים ְוִהִגיׁשֹו ֶאל ַהֶדֶלתהדָֹניו ֶאל ָהֱאלֹ ֲאְּוִהִגיׁשֹו" ּ...  

ַמְרֵצַע   )פסוק ו(" ...ְּוָרַצע ֲאדָֹניו ֶאת ָאְזנֹו ּבַ

  . עשה חור� "ורצע". השופטים,  הדיינים� "יםההאל" �

  ?"אלהי�"מדוע נקראי� הדייני� 

  .עוזר לה� לדו� די� אמת' וא& ה' מפני שה� שופטי� את משפטי ה

  . בדו לפני השופטי� כדי להתייע% את�האדו� מביא את ע

 להישאר עבד ולחיות ע� שפחה ונוהדייני� מוכיחי� אותו על רצ

ה� מלמדי� אותו שאד� מישראל צרי) להיות ב� חורי� ועבד . כנענית

  . וצרי) לחיות ע� בת ישראל קדושה ולא ע� כנענית מזרע ארור', לה

  .ו ירצע אדונו את אזנ�א� העבד מתעקש להישאר עבד 
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   )יא�פסוקי� ז (אמה עבריה. ג �

תֹו ְלָאָמהְוִכי"   )פסוק ז(    "ּ ִיְמּכֹר ִאיׁש ֶאת ּבִ

שאי� לו כס& לקנות אוכל ובגדי� לבתו , הפסוק מדבר על אב עני מאד

חכמינו למדונו שרק בת . ולמשפחתו ולכ� נאל% למכור את בתו לאמה

  ).12מתחת לגיל (קטנה נמכרת 

  ?י הואהא� מעשה זה של האב ראו

ראוי שהאב יעשה כל מאמ% להשיג , על א& מצבו הקשה! ודאי שלא

, אפילו קשה ובזויה ביותר, כס& ומזו� על ידי שיעבוד בכל עבודה

  .ובלבד שלא ישלח את בתו הקטנה מביתו

ֵצאת ָהֲעָבִדים"   "לֹא ֵתֵצא ּכְ

הא� אמה עבריה לא יוצאת בשנה השביעית כמו  ?מה כוונת פסוק זה

  ?עבד עברי

אלא , ודאי שאמה עבריה יוצאת בשנה השביעית כדינו של עבד עברי

ואז , שהיאאמה לתה ת אוכוונת הפסוק היא שראוי לאדו� לשאת א

  .לא תצטר) לצאת מביתו כי תהיה אשתו

למדו חכמי�  את המצוה המוטלת על האדו� לייעד בת זו לו לאישה

חד לייעל האדו� מצוה ". אשר לו יעדה: "שנאמר, הפסוק הבאמ

מפני שבת זו עדיי� קטנה ויש לה צער גדול , ולהכי� אותה לו לאישה

  .על כ) שאיננה בבית אביה אלא בבית זר בו היא נחשבת כשפחה
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על העניה הנמכרת ועל אביה שנצטר) ' שריח� ה: "וכ) אמרו רבותינו

, וציוה את הקונה אותה לישא אותה לאישה ולעשותה גברת, למוכרה

  ".אכי אל רחו� וחנו� הו

ר ִאם" ֵעיֵני ֲאֹדֶניָה ֲאׁשֶ   )פסוק ח(    "ּ ְיָעָדהלֹֹו ָרָעה ּבְ

  .הזמינה,  הכינה� "יעדה" �    

ראוי שהאדו� ירח� עליה , ג� א� בת זו איננה מוצאת ח� בעיני האדו�

  . וכ) ישמח את לבה השבור, ויתחת� ִאתה

שה שאיננה יפה יקשה לאד� לשאת אכיו� ש, סיו� קשה הוא זהינ

  .'ת הו כדי לקיי� את מצורצונו להתגבר על ) עליוא ,בעיניו

ְּוֶהְפָדה" ּ"  

 יפדה בתה ראוי שאב, א� האדו� איננו צדיק ולא נושא אותה לאישה

וכ) יוציאה , כס& לשל� עבורה לאדו�מספיק אותה כאשר תמצא ידו 

  .לחופשי

מפני ,  עליו לבקש מאביה פחות כס&�א& האדו� צרי) לסייע בפדיונה 

  . עד עתהשעבדה אצלו

ִבְגדֹו ָבה" ְּלַעם ָנְכִרי לֹא ִיְמׁשֹל ְלָמְכָרה ּבְ ּ"  

  . שהוא בגד בה ועזבה� "בבגדו בה".  לאיש אחר�  "לעם נכרי" �

  . עזב אותה�שהרי בגד בה , אסור לאדו� למכור את הבת לאיש אחר

ג� האב . נחשב הדבר שבגד בה, מכא� שא� האדו� לא התחת� אתה

  .לחה מביתו ומכרה לאחרכיו� שש, נחשב שבגד בה
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הְוִאם"   )פסוק ט(" ... ִלְבנֹו ִייָעֶדּנָ

  

  . יכין אותה� " ייעדנה" �

מצוה עליו לתת אותה ,  א� האדו� לא רוצה לשאת אותה לאישה

הב� יקדש אותה בכס& שקיבל אביה . לבנו לאישה ובכ) ישמח אותה

  ".כי ג� ע� ב� אדוניה תשמח ותגל: "וכ) אמרו רבותינו, מאביו

  . תשמח�" ותגל" �

        )פסוק י(    "ּ ַאֶחֶרת ִיַקח לֹוִאם"

א) , אישה נוספת לו רשאי לקחת, האדו� שנשא את האמה לאישה

, הזהירה אותו התורה שלא ישכח את האמה וידאג לה לכל צרכיה

  :וכ) נאמר

סוָתה ְוֹעָנָתה לֹא ִיְגָרע" ֵאָרה ּכְ ּׁשְ ּ ּּ"  

 לכל הבגדי� �" סותהכ"ל, )אוכל(למזו�  �" שארה"עליו לדאוג לה ל

  . בזמ� המתאי�� וא& לכל דבר הראוי לה בעונה , שצריכה
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   )יד�יב י�פסוק (הכאת איש למוות. ד �

ה"         )פסוק יב(    "ּ ִאיׁש ָוֵמת מֹות יוָמתַמּכֵ

ואפילו א� ,  מוות� אד� שהרג איש מקבל את העונש החמור ביותר 

 למשפחת הנהרג ירצה לשל� את כל כספו וכל רכושו וא& להיות עבד

  .רק במיתתוהנורא כי אי� כפרה למעשהו ,  אי� לשמוע לו�כל ימיו 

ר" ה ְלָידֹוִק לֹא ָצָדה ְוָהֱאלַֹוֲאׁשֶ   ים ִאּנָ

ָמה ר ָינוס ׁשָ ְמִתי ְלך ָמקֹום ֲאׁשֶ ְּוׂשַ ּ         )גפסוק י(" ָּ

  . הזמין� "אנה".  לא ארב� "לא צדה" �

א לא ארב לו ולא  הו� הפסוק מדבר על אד� שהרג את חברו בשגגה 

מפני שגואל , ולמרות זאת עליו לברוח לעיר מקלט, התכוו� להורגו

   . ירצה להרגו�  הקרוב של הנהרג �הד� 

בפרשת מטות קראה לו התורה , למרות שמדובר באד� שהרג בשגגה

מפני שאד� צרי) להזהר ולהסתכל היטב היטב כאשר הוא , רוצח

  .עושה דבר שעלול לפגוע במישהו

  ?שימות, שלא עשה דבר, לאד� זה' מ� המדוע זי

מדובר כא� במקרה שאד� . לא גור� לאד� שימות בלי שעשה דבר' ה

 הוא �א) כיו� שלא ראו עדי� את מעשהו , במזידהרג פע� , זה שנהרג

  .לא קיבל את עונשו

  ?שיכשל בהריגה זו, לזה שהרג בשוגג' מדוע זימ� ה

 כיו� שלא היו ,נענשלא  ובשגגהמדובר במקרה בו ג� ההורג הרג פע� 

  . לברוח לעיר מקלטיצטר)וגר� ש' הענישו העכשיו . עדי�
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   )יז, י� טופסוק (הכאת וקללת הורים. ה �

ה ָאִביו ְוִאמֹו מֹות יוָמת" ּוַמּכֵ ּּ...  

ל ָאִביו ְוִאמֹו מֹות יוָמת ּוְמַקּלֵ         )יז, י� טופסוק ("ּּ

  !?היתכ� שב� יכה או יקלל חס וחלילה את הוריו

  . חייב עונש מוות�וב� שעשה דבר נורא זה ! י שלאודא

שהב� חייב עונש מוות רק א� היכה הכאה שיש בה , חכמינו למדו

וג� על אלו חייב רק א� ', או קילל בש� ה) שהוציא מה� ד�(חבורה 

  .לפני המעשה שעשה) הזהירו אותו(היו עדי� שהתרו בו 

  ? כיצד צרי) ב� להתנהג לאביו ולאמו

, ו שהב� צרי) להזהר מאד בכבוד אביו ואמו ובמורא�אמרו רבותינ

  .שהשווה אות� הכתוב לכבודו ולמוראו יתבר) שמו

ויושב בראש ) בגדי� יפי�(היה הב� לבוש חמודות ? ועד היכ� מורא�"

ובאו אביו או אמו וקרעו את בגדיו והכוהו על ראשו וירקו , הקהל

,  ולא יכעס על יד�אות� ולא יצער בפניה�) יבייש( לא יכלי� � בפניו 

אלא ישתוק ויירא מ� מל) מלכי המלכי� הקדוש ברו) הוא שציוה 

  ".בכ)

, שהרי ה� הולידו אותו, עד כדי כ) צרי) הב� להזהר בכבוד הוריו

  .גידלו אותו וקיימו אותו
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   )כה�כב, יט�יח י�פסוק (ענייני אדם החובל בחברו. ו �

יםְוִכי" ה ִאי  ְיִריֻבן ֲאָנׁשִ   ּׁש ֶאת ֵרֵעהו ְוִהּכָ

ֶאֶבן אֹו ְבֶאְגרֹף ב ּבְ ּכָ         )חפסוק י( "ְּולֹא ָימות ְוָנַפל ְלִמׁשְ

  . חברו�  "רעהו" �

אי אפשר לדעת מה , כשמתחילי� במריבה ונותני� לכעס להתפר%

ובלי שרוצי� ומתכווני� אפשר לפגוע בשני עד שיפול למשכב , יקרה

  .ומרוב חולשה וחולי לא יוכל לעבוד

חוץ ַעל ִמּ ָיקוִאם" ך ּבַ ּם ְוִהְתַהּלֵ הְ ַעְנתֹו ְוִנָקה ַהַמּכֶ ּׁשְ ּ ּ  

ְבתֹו ִיֵתן ְוַרֹפא ְיַרֵפא ַּרק ׁשִ ּ ּ   )פסוק יט(" ּ

 לשל� כס& על כ) � כלומר , שבתהמכה צרי) לשל� לחברו דמי 

הוא ג� . ומפסיד את דמי עבודתושובת ממלאכתו , שחברו יושב בבית

  ).ריפוי(ו צרי) לשל� לו כס& עבור רופא שירפאה

  . ישנ� תשלומי� נוספי� שצרי) החובל לשל� לרעהו

תשלו� על הנזק שגור�  (נזק הבאי� נלמד שמשל� ג� מהפסוקי�

, )תשלו� על הכאב שהכאיב לחברו בהכאתו (צערו) לגופו של חברו

התשלו� על הבושה שגר�  (בושתובספר דברי� נאמר שמשל� ג� 

     : ב בחמשה דברי�חייאת חברו הרי שהמכה , )לחברו בהכאתו

  . שבת ובושת, ריפוי, צער, נזק

כאשר ישל� המכה תשלומי� אלו יבי� את חומרת מעשהו וילמד 

  .שלא לעשות מעשה זה יותר

  ?הא� בתשלומי� אלו גמר המכה לכפר על מעשהו הרע
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וכ) , המכה צרי) להתחרט על מעשהו ולבקש סליחה ומחילה מהנפגע

אי� נמחל לו עד שיבקש , הוא נות� לוא& על פי ש: "ל"אמרו חכמינו ז

  ". )מחילה (ממנו

על שעבר על ' המכה צרי) ג� לשוב בתשובה ולבקש מחילה מה

  . מצוותו הכתובה בתורה

 שלא יאמר אד� אתפלל :ל דבר נוס&"זכמינו מפסוק זה לומדי� ח

 אלא מצוה להתאמ% ככל שאפשר כדי, שירפאני ולא אל) לרופא' לה

  .שירפא את החולה ממחלתו'  זאת להתפלל להויחד ע�, ללכת לרופא

  

   )כא�י� כפסוק (מכה עבד כנעני. ז �

ֶבטְוִכי" ׁשֵ ה ִאיׁש ֶאת ַעְבדֹו אֹו ֶאת ֲאָמתֹו ּבַ ּ ַיּכֶ         )כפסוק (    "...ּ

  . מקל�  "שבט".  שפחתו�  "אמתו" �

  ? על איזה עבד מדבר הפסוק

בד למדו חכמי� שמדובר בע) פסוק כא" (כי כספו הוא"מהמילי� 

עבד עברי . שהרי רק עבד כנעני הוא כספו ורכושו של האדו�, כנעני

  .ורק נמכר לעבודה, לעומת זאת הוא ברשות עצמו

ואיננו גר גמור שחייב , עבד כנעני הוא גוי שטבל ונימול לש� עבדות

  .אלא חייב במצוות כמו אישה, בכל המצוות כיהודי

  ?כיצד צרי) האדו� להתנהג ע� עבדו הכנעני

כאילו הוא אחד , � צרי) להתנהג כלפי עבדו בחמלה וברחמנותהאדו

  .ולהזהר שלא להכותו מכות אכזריות, מבני משפחתו
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מותר לאדו� להכות ,  כספו ורכושו של האדו�כיו� שהעבד נחשב קני�

  . א) כמוב� לא מכות שעלולות להמית, אותו לפעמי� כדי לחנכו

  :שנאמר,  מיתההאדו� חייב, א� האדו� היכה את העבד והוא מת

ֵקםָנקֹם"   " ִיּנָ

  . כלומר האדו� נהרג על פי בית הדי� על שהרג את עבדו

        )כאפסוק (    " ִאם יֹום אֹו יֹוַמִים ַיֲעֹמדְַאך"

  

  .יחיה,  יתקיים�" יעמד".  אבל� "אך" �

  : יו� או יומיי� אלא לאחר,א� העבד לא מת מיד לאחר המכה

י ּלֹא יַֻקם" ּ ַכְספֹו הואּכִ ּ"  

  .לא יומת,  לא ינקם� " יקםלא" �

, יתכ� שלא מת מהמכה, א� העבד מת יו� או יומיי� לאחר שהוכה

  .ולכ� האדו� אינו חייב מיתה, אלא ממחלה או מסיבה אחרת

  

  

  

  

  

  



� 15 �  
 

   )כה�כב י�פסוק (המשך ענייני אדם החובל בחברו. ח �

יםְוִכי" צו ֲאָנׁשִ         )כבפסוק (    "ּ ִיּנָ

  . יריבו� "ינצו" �

לא " :והזהירה ,"ואהבת לרע) כמו)"ה את בני ישראל התורה ציוות

, כלומר ג� א� גר� האחד צער ונזק לחברו, "תשנא את אחי) בלבב)

פסוקנו . צרי) חברו להתגבר על כעסו ולפתור את הבעיה בלי מריבה

  .מדבר על אנשי� שנכשלו ובכל זאת רבו

ה ָהָרה ְוָיְצאו ְיָלֶדיָה" ְּוָנְגפו ִאׁשָ ּּ"  

  .דחפו � "נגפו" �

והעובר , המריבה גרמה לפגיעה קשה באישה מעוברת שעברה ברחוב

  .שבבטנה מת

ְפִלִלים" ה ְוָנַתן ּבִ ַעל ָהִאׁשָ ית ָעָליו ּבַ ר ָיׁשִ ֲאׁשֶ   "ָּענֹוׁש ֵיָעֵנׁש ּכַ

  . שופטים�  "ליםפל".  ישים� "ישית" �

 לפי מה שישומו �המכה ישל� לבעל האישה סכו� גדול של כס& 

תשלו� זה ג� יגרו� למכה ללמוד להזהר יותר לא . ני�הדיי) שיקבעו(

  . לעשות מעשה זה שוב

  ?הא� התשלו� לבדו מכפר

על המכה להתחרט על מעשהו ולבקש סליחה מהאישה ! ודאי שלא

ואחר כל זאת לא יכופר לו , ומבעלה על מעשהו הנורא עד שיסלחו לו

  .על שעבר על מצוותו' מהג� עד שישוב בתשובה ויבקש סליחה 
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שלא התכוונו לו   דבר�לפעמי� מריבה גורמת לדבר קשה הרבה יותר 

  : היא גורמת לאסו��

ּ ָאסֹון ִיְהֶיה ְוָנַתָתה ֶנֶפׁש ַתַחת ָנֶפׁשִאם"   )כגפסוק ( "ּ

  . במקום�  "תחת" �

יש להמית את , א� חס וחלילה קרה אסו� והאישה מתה מהמכה

  .המכה על כ) שפגע בנפש האישה והרגה

הרי הוא פגע , הפסוק שהמכה ייהרג על ידי בית די�הא� כוונת 

  ?באישה בלי כוונה

על ידי  המכה נהרג �לדעת חכמי� : אכ� נחלקו התנאי� בשאלה זו

 � ואילו לדעת רבי שמעו� , מפני שהתכוו� להרוג את חברובית די� 

וכוונת הפסוק , המכה לא נהרג כי לא התכוו� להרוג את האישה

  .נות� כס& רב לקרובי האישהמכה הש, "ונתתה נפש"במילי� 

        )כדפסוק (    "ּ ַתַחת ַעִיןַעִין"

ראוי היה , נתעוורההיא א� המכה פגעה חלילה בעי� של האישה ו

מסר ' אבל ה,  מידה כנגד מידה�מצד הדי� להוציא למכה את העי� 

אלא עליו , שלמעשה אי� מוציאי� את עינו של המכה, למשה בעל פה

  .לשל� את דמי העי�

  ?ל ידי תשלו� זה תהיה למכה כפרה שלמההא� ע

  .'הוא צרי) לבקש סליחה מהאישה וממשפחתה ולבסו& מה! לא
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ִוָיה" ִוָיהּּכְ ּ ַתַחת ּכְ         )כהפסוק (    "ּ

 הכוויה לשל� כס& על ג� כא� כוונת התורה היא לחייב את גור�

  .ולא לעשות לו כווויה בגלל הכוויה שהוא עשה, הכוויה שעשה

, יד או רגל, ש�, רי לא שבר שו� אבר כמו עי�ה, איזה תשלו� ית�

  ?שאפשר להערי) את שוויי�

על צער  לשל� מכא� למדו חכמי� על חובת התשלו� שחייב אד�

צרי) לשל� לו על הצער , למרות שלא שבר לו אבר. שציער את חברו

  .והכאב שגר� לו
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   )ה�ד, פרק כב; לו�כח י�פסוק( נזקי ממונו של אדם. ט �

  :נגח אדםשור ש

ה ָוֵמתּ ִיַגח ׁשֹור ִכיְו"   ...ֶּאת ִאיׁש אֹו ֶאת ִאׁשָ

ּוַבַעל ַהׁשֹור ָנִקי   )כחפסוק ( "ּ

  . פטור� "נקי" �

  ? הא� בעל השור נקי מחטא ופשע

 כוונת התורה לומר )א, ודאי שפושע הוא בכ) שלא שמר על שורו

� בבית ואד� נידו, שהוא נקי מעונש מוות מפני ששורו הרג ולא הוא

  .די� למוות רק א� הוא בעצמו הרג

, בפסוק זה מדובר על שור שהרג פע� אחת בלבד והוא נקרא שור ת�

  ?א� כ� מדוע מענישי� את בעליו וסוקלי� את שורו

. מפני שכל אד� יודע ששור הוא בהמה חזקה ומסוכנת שעלולה לנגוח

ה  לבנות סביבו גדר גבוה�על כל אד� לשמור את שורו היטב היטב 

  .וחזקה ולנעול כראוי את שעריה

ְלׁשֹםְוִאם" ּ ׁשֹור ַנָגח הוא ִמְתֹמל ׁשִ ּ         )פסוק כט(    "...ּ

והזהירו עדי� את , שור שנגח כבר פעמיי� וכעת נוגח פע� שלישית

  ".שור מועד "�שור זה נקרא , בעליו לפני המעשה שישמור את שורו

 שפשעו עונש חמור עלבעליו צריכי� לקבל , במקרה ששור כזה נגח

  . ולא שמרו על השור המסוכ� והמזיק ובגלל� הוא המית אד�

  :נאמר? ומה ענש�
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ָעָליו יוָמת" ֵקל ְוַגם ּבְ ַּהׁשֹור ִיּסָ ּ"  

  ?הא� כוונת הפסוק לומר שבית הדי� ימיתו את בעל השור

ל לימדו אותנו בתורה שבעל פה שכוונת הפסוק לומר שבעל "חכמינו ז

  . ימית אותו בזמ� שירצה' שהכלומר , השור ימות בידי שמי�

ל אלו היינו טועי� בהבנת הפסוק וחושבי� "זכמינו בלא דברי ח

 למדו מפסוק אחר שדייני כמינואול� ח, שהבעלי� באמת חייב מיתה

  . בית די� לא הורגי� אד� שלא הרג בעצמו בגלל הריגת שורו

ה אֹו" ָפט ַהֶזה ֵיָעׂשֶ ִמׁשְ ּ ֵבן ִיָגח אֹו ַבת ִיָגח ּכַ ּ ּ ּ         )פסוק לא ("ּלֹוּ

 הרי כבר נאמר לפני שני פסוקי�, מה באה התורה לחדש בפסוק זה

  ?"והמית איש או אשה"

שמי , פסוק זה בא ללמדנו על שור שנגח ילד קט� או ילדה קטנה

נענש באותה , שפשע ולא שמר על שורו והשור המית ילד או ילדה

  .החומרה בה נענש בעל שור שהמית איש גדול

  :נזקי בור

ּנו... ּבֹורִאיׁשִּיְפַתח  ִכיְו"   )לגפסוק (..." ּ ְולֹא ְיַכֶסּ

 .התורה מלמדת אותנו שאד� מחוייב לשמור על ממונו שלא יזיק

כדי שלא , משו� כ) חייב בעל הבור לכסות היטב את הבור שכרה

  .יגר� לאחרי� נזק

ם" ַעל ַהּבֹור ְיַשֵלּ   )לדפסוק (..." ּבַ
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התורה מחייבת , ת בעל הבורא� נגר� נזק כתוצאה מהבור באשמ

ג� כדי לתק� את הנזק שנגר� וג� כדי ללמד (אותו בתשלו� על הנזק 

  ).שיש להזהר על ממונו של הזולת, את המזיק ואת כל הציבור

  :שור שנגח שור

  ּו ָוֵמתּ ִיֹגף ׁשֹור ִאיׁש ֶאת ׁשֹור ֵרֵעהְוִכי"

ְספֹו ּוָמְכרו ֶאת ַהׁשֹור ַהַחי ְוָחצו ֶאת ּכַ ּ ּ         )להפסוק (" ּּ

  . יחלקו לשניים� "וחצו".  חברו�" רעהו".  ידחוף� "ףיג "�

הרי שורו הרג את שור , מדוע משל� בעל השור המזיק רק חצי מכספו

  ?ומדוע לא ישל� על כל השור, רעהו

ולכ� אינו מתחייב , פסוק זה מדבר על שור ת� שנגח בפע� הראשונה

, ה לשל� חצי נזקוא& על פי כ� חייבה אותו התור, לשל� על השור

  .כיו� שלא שמר עליו כראוי

שור ששווה שלוש מאות שקלי� שנגח שור ששווה מאה : לדוגמא

כיוו� , "וחצו את כספו"בפסוק נאמר (ישל� חמישי� שקלי� , שקלי�

  ).שהפסוק מדבר בשני שוורי� ששוויי� שווה

ְלׁשֹםאֹו" י ׁשֹור ַנָגח הוא ִמְתמֹול ׁשִ ּ נֹוַדע ּכִ ּ ּ                                  

ם ׁשֹור ַתַחת ַהׁשֹור ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ָעָליו ׁשַ ְמֶרּנו ּבְ ְּולֹא ִיׁשְ ּ         )לופסוק ( "...ּ

  . במקום� " תחת" �

ומשל� נזק " שור מועד" הוא נקרא �א� השור נגח בפע� השלישית 

  .מפני שהבעלי� היה צרי) לשומרו היטב היטב, של�
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   )פסוק ג,  כב פרק�פסוק לז( דיני גניבה. י �

י" ה וְטָבחֹו אֹו ְמָכרֹו ּכִ   ּ ִיְגֹנב ִאיׁש ׁשֹור אֹו ׂשֶ

ה ע ֹצאן ַתַחת ַהׂשֶ ם ַתַחת ַהׁשֹור ְוַאְרּבַ ּלֵ ה ָבָקר ְיׁשַ ֲּחִמׁשָ ּ ּּ         )לזפסוק (    "ּ

  . ושחטו�  "וטבחו" �

ומה עובר , נוכל לתאר לעצמנו מה עובר על אד� שנגנב שורו או שיו

נגרמת לה� עוגמת נפש , צויי� בצער רבודאי ה� מ. על משפחתו

  .ולעתי� א& פגיעה קשה בפרנסה

ויגרו� צער כה גדול לאחיו ' היתכ� שב� ישראל יעבור על מצוות ה

  !?מבני ישראל

א� אד� נכשל ועבר על . ישנ� אנשי� הנכשלי� בגניבה, לצערנו

,  עליו לשל� פי שניי� ממה שגנב�איסור גניבה הוא נענש בעונש חמור 

  ".שני� ישל�... משור עד חמור"'  שנאמר בפסוק גכפי

והנה בפסוקנו רואי� שגונב שור , למדנו שגנב צרי) לשל� פי שניי�

  ?  מדוע�או שה משל� פי ארבעה או חמשה 

אלא ג� טבחו , הפסוק שלנו מדבר על אד� שלא רק גנב את השור

  . ולכ� משל� הרבה יותר, או מכרו) שחטו(

ובאמת , ב מיוחדת שנאמרה דווקא בשור ושהדי� זה הוא גזירת הכתו

  . משל� הגנב פי שניי� ולא יותר, על כל בעל חיי� אחר שנגנב ונטבח

מדוע חילקה התורה בי� שור לשה ואמרה שעל , עדיי� צרי) להבי�

צרי) הגנב לשל� פי חמשה ואילו על שה שנגנב , שור שנגנב ונטבח

שאד� שגנב , הסבירוחכמינו . ונטבח צרי) הגנב לשל� רק פי ארבעה
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מפני שהפסיד , ר� נזק גדול יותר מאד� שגנב שהג, שור ומכרו

  ). כמו חרישה(לבעליו את העבודה שעשה ע� השור 

שור שביטלו : בא וראה כמה גדולה כוחה של מלאכה: "וכ) אמרו

  ".ארבעה �שה שלא ביטלו ממלאכתו , חמשה משל� �ממלאכתו 
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  א" לפרק כמקורות

  .ל" חזעל פיי " רש� י�דוהו בית עבד עברי שמכר פרשתנו מדברת ב :' בפסוק

מכא� : ")ו, עבדי� א (�" רמב� עבודה שאי� לה קצבה ושאיננה לצור� �עבודת פר� 

... שהרי לא נת� לו קצבה, אמרו חכמי� שלא יאמר לו עדור תחת הגפני� עד שאבוא

  ".י) לווכ� לא יאמר לו חפור מקו� זה והוא אינו צר

 עברי אסור לישראל כל עבד): "ז, ש�(� " רמב�עבודת ביזיו� עבד בהאיסור להעביד 

כגו� שיולי) אחריו , שה� מיוחדי� לעשות העבדי�, שקנהו להעבידו בדברי� בוזי�

  ."חלו% לו מנעליוכליו לבית המרח% או י

  .)מצוה מב(בספר החינו)  ו)ט ,ש�(� "רמב �ההתנהגות הראויה לעבד עברי 

: כיוצא בדבר אתה אומר: "א" כב עקידושי� �חיוב האדו� במזונות אשת העבד ובניו  :'פסוק ג

אשתו מי ,  א� הוא נמכר: שמעו�ביר אמר �  'א� בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו'

אלא ? וכי מי הכניסה שתצא: "י"וברש". מכא� שרבו חייב במזונות אשתו? נמכרה

  ".  אשתו ובניומגיד הכתוב שהקונה עבד עברי חייב במזונות

  ."כי היא תכנס ג� כ� בבית האדו� להזי�": ג"רלב �שה באה לאכול בבית האדו� יהא

, יות אישה נמכר לעבדורק בה":  העמק דבר�הרגילות של אשת העבד בבית האדו� 

  ". רגילה בית אדוניו והוא ז� אותה ומפרנסה�כמסתמא היא ג� 

מכא� שהרשות ביד רבו למסור : "י" רש�לכנענית  הכוונה �" א� אדוניו ית� לו אשה" :'פסוק ד

  "....לו שפחה כנענית

וא� מוכר עצמו : "י בש� המכילתא" רש� אינ� רצויי� ,שארילהשרצונו דברי העבד  :'פסוק ה

  ". תרצע, והל) וקנה אדו�'כי לי בני ישראל עבדי�' הר סיני  אוז� ששמעה על�

צרי) שימל) , י�ד לבית � אל האלהי� : "י" רש�צה הבאת העבד לדייני� שיתנו לו ע :'פסוק ו

  ".במוכריו שמכרוהו לו

שיוכיחנו ויעמידנו על דר) הישר שאי� : "י העמק דברפ על �תוכחת הדייני� לעבד 

  ".וכדומה דברי תוכחה... שה כנענית ובני� זרי� לקפח כבודויכדאי בשביל אהבת א

אי� האב רשאי למכור את : ")ב, ד עבדי� (�" רמב�מכירת הבת לאמה רק כשהעני  :'פסוק ז

סות לא קרקע ולא מטלטלי� ואפילו כ � העני ולא נשאר לו כלו� �כבתו אלא א� 

  ".שעליו

וכ� אביה מאחר : "'פסוק חי ל"י רשפ על � האב צרי� לעשות מאמ� שלא למוכרה 

  ".שבגד בה ומכרה לזה
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 ,שי מצוה זומשר: ")מצוה מג ( ספר החינו)�יעוד מתו� רחמי� על האמה ות מצו

וה את הקונה אותה יעל העניה הנמכרת ועל אביה שנצטר) למכרה וצ' ח� הישר

  . "חנו� ורחו� הוא'  גברת כי השה ולעשותהילישא אותה לא

וא� אי� הקונה חפ% בה לעצמו : " ש�חינו) ספר ה–יעוד לב� כדי לשמחה מצוות  :'פסוק ט

  ".שישיאנה לבנו כי ג� ע� ב� אדוניה תשמח ותגל

  .י" רש� הזמי� לידי ההורג בשגגה רוצח במזיד ' ה :ג"סוק יפ

. )ז, וממרי� (� " הרמביפרו) על ע קיצור שולח� � ?עד היכ� מורא� של ההורי� :ו"פסוק ט

שאילו מל) בשר וד� גזר עליו דבר שהוא מצער יתר מזה לא : "�"ועוד הוסי& הרמב

  ". כרצונוקל וחומר למי שאמר והיה העול�, היה יכול לפרכס בדבר

המכה : "ב" פה עמשנה בסנהדרי�י על פי ה" רש�במכה ע� חבורה דווקא החיוב 

  ."אביו ואמו אינו חייב עד שיעשה בה� חבורה

מכא� : ")א"א ובבא קמא פה ע"ברכות ס ע ( הגמראיפל  ע� המצוה ללכת לרופא  :ט"פסוק י

 פסחי� פרק פירוש המשניות למסכת� ב" ועיי� ברמב."שנתנה רשות לרופא לרפאות

  .ד משנה ט

  .ב"קמא מז ע בבא �בקשת מחילה מלבד התשלו� 

או , כתוב מדברבעבד כנעני ה": י" רש� מדובר בעבד כנעני �" וכי יכה איש את עבדו" :'פסוק כ

א& עבד , ית מה כספו קנוי לו עולמ�  'כי כספו הוא '� מוד לומרלת? אינו אלא בעברי

  . "הקנוי לו עולמית

לעקור ' שרצה ה: ")מצוה נ (נו)יהחספר  � התנהג לעבדו באכזריות האיסור לאדו� ל

ותה שכל מי שיגבר י צ�כועל , שה רוע הלב והאכזריות הגדולהמתו) אומתו הקדו

שיומת , עי שיכה הכאת מוות עבדו שהוא בביתו ואי� לו מוש)כל עליו כעס גדול כ

  ."העושה זה

 שלא 'בשבט'לכ) נאמר ): "יד, ברוצח ( �" רמב�  ו� לייסר את עבדוהרשות לאד :א"פסוק כ

  ".תורה רשות להכותו אלא בשבטנתנה 

לפי שיש לאדו� לייסר עבדו על דר) המוסר הכאות בשבט או במה שידמה : "ג"רלב

  . וכ� מובא בספורנו".'חוש) שבטו שונא בנו '�לו שמייסר בו האד� את בנו כאמרו 

אנו תולי�  �או יומיי� : "קר כלי י� כה מדבר אחר א� מת אחר יומיי� כנראה הו

  ."חמת איזה דבר אחר שנתחדש בולומר שמא מ

: )א"עט ע(סנהדרי� ב משנה �מחלוקת התנאי� במתכוו� להרוג אחד והרג אחר  :ג"פסוק כ

נתכוו� להרוג את הגדול והיה בה כדי להמית את הגדול והלכה לה על הקט� ומת "

  ".ת זה והרג את זה פטור אפילו נתכוו� להרוג א: שמעו� אומררבי, ייבח
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סימא ? בנזק כיצד): "א"פד ע(מא קי על פי משנה בבא " רש� ממו� �" עי� תחת עי�" :ד"פסוק כ

  ...".ו כאילו הוא עבד נמכר בשוקרואי� אות, שיבר את רגלו, את עינו קטע את ידו

כ) היה ראוי כפי הדי� : " ספורנו� מצד הדי� ראוי היה להוציא למכה את העי� 

  "....מידה כנגד מידה שהיא הגמור

ת ַוְכִמ: "ב" על פי בבא קמא פד עי" רש� ללמד על תשלו� צער � " כויה תחת כויה" :ה"פסוק כ

ועכשיו בשאי� בה פחת דמי� אלא , ועד עכשיו דבר בחבלה שיש בה פחת דמי�, אש

כגו� כוואו בשיפוד על צפרניו אומדי� כמה אד� כיוצא בזה רצה ליטול , צער

  ".ער כ)טלהיות מצ

מות יומת ' מוד לומרלת? יכול בידי אד�: "י" רש�  בידי שמי� �" וג� בעליו יומת" :ט"פסוק כ

  ".על רציחת שורוואי אתה הורגו , ציחתו אתה הורגו על ר�  'המכה רוצח הוא

 למה � 'גח או בת יגחאו ב� י': "י בש� המכילתא" רש� על קטני� וק מלמדהפס :א"פסוק ל

? קטני� מני�, דולי� אי� לי אלא ג� 'והמית איש או אשה': ומרלפי שהוא א? נאמר

  ".'או ב� יגח או בת יגח': תלמוד לומר

שני דברי� " :ב"פסחי� ו ע  על פי� שאינו שלו יפל ע  החופר נקרא בעל הבור א :ג"פסוק ל

 בור ברשות הרבי� �ואלו ה� , לו ברשותוועשא� הכתוב כאי, אינ� ברשותו של אד�

  ".עות ולמעלהוחמ% משש ש

בא וראה כמה גדולה : "א" בבא קמא ז ע� ההבדל בי� שור ושה לעני� התשלו� :ז"פסוק ל

  ...".כוחה של מלאכה
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  ב"פרק כ

   )ג�א י�פסוק( בההמשך דיני גני. א �

ה ָוֵמת ֵאין לֹו ָדִמיםִאם" ב ְוֻהּכָ ַמְחֶתֶרת ִיָמֵצא ַהַגּנָ ּ ּבַ ּ ּ         )אפסוק ( "ּּ

  .ה חפיר� "מחתרת" �

 איננו �א� הגנב חפר כדי להיכנס לבית ובעל הבית המית את הגנב 

  . נענש על כ)

  ? וכי מי שהורג רשע אינו חייב מיתה�מדוע 

  . הפסוק מדבר על גנב שחתר בקירות הבית ונכנס בלילה

שא� בעל הבית כוונתו היא , שגנב שבא בלילה, רול אמ"חכמינו ז

וכיו� שבא להרוג את בעל , רגהולא יירתע ויה, יעמוד כנגדו ויתנגד לו

  . מותר לבעל הבית להכותו, הבית

  ".הבא להורג) השכ� להורגו: "מכא� למדו חכמי� את הכלל

ֶמׁש ָעָליו ָדִמיםִאם" ּ ָזְרָחה ַהׁשֶ         )בפסוק (    "...לֹו ּ

 חייב בעל הבית עונש מוות � והרגו בעל הבית , א� הגנב בא באור יו�

כיו� , הגונב ביו� לא בא להרוגמפני ש, על שפיכת דמו של הגנב

 אי� �וא� כ) , שמפחד מהאנשי� שבבית ומאלו שעוברי� בחו%

  .להורגו

ֵּצא ִתָמֵצא ְבָידֹו ַהְגֵנָבהּ ִהָמִאם" ם...ּ ּלֵ ַנִים ְיׁשַ         )גפסוק (    " ׁשְ

הרי סו& סו& החזיר , מהי הסיבה לכ) שגנב צרי) לשל� פי שניי�

  ?לבעלי� את הגניבה שנמצאה אצלו
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  .כעונש על המעשה הרע שעשה,  הטילה קנס על הגנבהתורה

כאשר ישל� הגנב פי שניי� ויפסיד בדיוק כמו שרצה להפסיד את 

ירגיש הוא את אותו הצער שרצה לגרו� לחברו וימנע מלעשות , חברו

  . מעשה חמור כזה שוב

  

   )ה�פסוקי� ד( המשך נזקי ממונו של אדם. ב �

  :נזקי שן ורגל

י" ֶדה אֹו ַיְבֶער ִאיׁשּכִ ִעירֹה ׂשָ ח ֶאת ּבְ ּלַ     ֶכֶרם ְוׁשִ

ֵדה ַאֵחר ׂשְ   )דפסוק ( "...ּוִבֵער ּבִ

  . השחית� "ובער". בהמה,  מלשון בעירו� "יבער" �
  

ר ואכלה הפסוק מדבר על בהמה שהלכה לשדה של מישהו אח

  . ה עליה� ברגלהמתבואתו ומפירותיו או דרכ

  ?מה היה בעל הבהמה צרי) לעשות

היה צרי) לשמור על בהמתו ולקשור אותה כדי שלא בעל הבהמה 

  . תוכל ללכת ולהזיק

  .צרי) המזיק לבקש מחילה מבעל השדה, מלבד התשלומי� על הנזק

צער רב יש לבעל השדה על שהשחיתו את שדהו ופירותיו לאחר שעבד 

  .וטרח כל כ) הרבה לש� גידול�

  ?כמה ישל�

  .זהו הטוב ביותרמיטב  � " מיטב שדהו ומיטב כרמו ישל�: "נאמר
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וא� רוצה לתת לניזק חלק משדהו , על המזיק לשל� את שווי הנזק

  .עליו לתת מחלקת שדהו הטובה ביותר, בתור תשלו� על הנזק

  :נזקי אש

י"   ּ ֵתֵצא ֵאׁש וָמְצָאה קִֹציםּכִ

ֶדה ְּוֶנֱאַכל ָגִדיׁש אֹו ַהָקָמה אֹו ַהׂשָ         )הפסוק  ("...ּּ

  . תבואה שגדלה ועומדת בשדהו� "קמה".  ערמת תבואה� " גדיש" �

במיוחד א� סביבה מצויי� , מי שמדליק אש צרי) לשמור עליה היטב

עליו מוטל ג� לכבותה כראוי או לדאוג שיהיה מי שישמור . קוצי�

  .שלא תתפשט לשדה חברו, עליה

  ?מדוע לא נאמר בפסוק שאד� הדליק את האש

בעל , )השמש מחו� �כגו� (ללמדנו שאפילו א� נדלקה האש מעצמה 

  .השדה אחראי עליה שלא תתפשט

  

  : שעל נזקיה� חייב אד�נזיקי�) אבות(ארבעה סוגי מצאנו : לסיכו�

   .שור שנגח. 1

  . בור. 2

  .  בהמה שאכלה בש� או דרסה ברגל�מבעה . 3

  . אש�הבער . 4

תשלומי� אלו יגרמו למזיק להבי� את חומרת מעשהו ומעתה ישמור 

  . טוב יותר על רכושו

  . על המזיק לבקש מחילה מחברו הניזק, די בתשלומי� אלולא 
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   )יד�פסוקי� ו( שומריםה פרשת. ג �

  :שומר חינם

י" ֹמרּכִ ֶסף אֹו ֵכִלים ִלׁשְ ּ ִיֵתן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהו ּכֶ         )ופסוק (    "...ּ

, ל אמרו שפסוק זה מדבר באד� החפ% לעשות טובה לחברו"חכמינו ז

  ".שומר חינ�"אד� זה נקרא . �בחינ) רכושו(לשמור לו על פקדונו 

  ?כיצד עליו לשמור על הפקדו�

, לדאוג לו שלא יתקלקל, עליו לשמור על ממו� חברו כאילו הוא שלו

  .שלא יאבד ושלא יגנב על א& שהוא שומר ללא תשלו�

  :נאמר, במקרה והשומר חלילה לא השתדל כל כ) והפקדו� נגנב

ִית ֶאל ָהֱאלִֹהיםְוִנְקַרב" ַעל ַהּבַ         )זפסוק (    " ּבַ

כלומר ,  מביאי� את השומר אל האלהי��א� לא מוצאי� את הגנב 

  .בשביל שישבע שלא לקח לעצמו את מה שקיבל לשמור, אל הדייני�

ְמֶלאֶכת ֵרֵעהוִאם" ַלח ָידֹו ּבִ         "ּ לֹא ׁשָ

מלאכת  "�שה� נקראי� (חושדי� בו שמא לקח את הכס& והכלי� 

  .לעצמו") רעהו

הרי הזהירו אותנו חכמי� , ה פשע כזהמדוע חושדי� בשומר שעש

,  לוקה בגופו�החושד בכשרי� : ואמרו, מאד שלא לחשוד באד� כשר

   ?וכא� מדובר באד� טוב שהסכי� לשמור על הפקדו� של רעהו בחינ�

  . מחלות, מקבל מכות� "לוקה" �
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קיבל את ידוע שהוא שהרי , במקרה זה החשד בשומר אינו סת�

עליו להוכיח שהכס& לא , ע� שהכס& נגנב טושומרוא� ה, הכס& לידו

  .לכ� עליו להשבע, אצלו

אנו עלולי� לגרו� , א� לא נחשוד בו ולא נשביע אותו: בנוס& לכ)

  .לבעל הכלי� להפסיד את רכושו

אלא א� כ� , הריהו פטור מלהשיב את הפקדו�, לאחר שנשבע השומר

  נמצא שראו שהפקדו� כ��" כי הוא זה: "יהיו עדי� שיעידו ויאמרו

  .אז יתחייב לשל�, אצל השומר

מפני שעשה טובה ,  פטור השומר מלשל� על הגניבה�א� אי� עדי� 

ע� חברו ושמר על פקדונו בחינ� ואי� להאשימו על שלא התאמ% 

  . לשמור

  :שומר שכר

י" ִּיֵתן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהו ֲחמֹור ּכִ ּ...  

ה ֵאין רֶֹא ּבָ ר אֹו ִנׁשְ ּבַ ֹמר וֵמת אֹו ִנׁשְ         )טפסוק (" הִּלׁשְ

  . נלקח בשבי� "נשבה".  נשברו עצמותיו� "נשבר" �

ֻבַעת ה" ֵניֶהם'ׁשְ ין ׁשְ ם...ּ ִתְהֶיה ּבֵ ּלֵ ָעָליו ְולֹא ְיׁשַ         )יפסוק (    " ְוָלַקח ּבְ

ל אמרו שפסוק זה מדבר באד� הנות� לחברו לשמור לו על "חכמינו ז

   ".שומר שכר"אד� זה נקרא . תמורת תשלו�פקדונו 

לשמירה בשכר והבהמה מתה או נפצעה או  שנת� בהמתובהמה  בעל

 � ואי� לשומר עדי� על כ) שאכ� זה מה שקרה לבהמה ,נלקחה בשבי

  .שאיננו אש� בנזק' על השומר להשבע בש� ה
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לאחר השבועה לוקח הבעלי� את הבהמה המתה או הפצועה ואי� 

הוא  .מפני שלא היה אש� בכ), השומר חייב לשל� כלו� למפקיד

מי שהיה : פירוש". אונס רחמנא פטריה "�ואמרו חכמינו , אנוסנחשב 

  .ומתשלומי�  התורה פטרה אותו מעונש�אנוס 

 שניה� נשבעי� ונפטרי� �בדי� זה דומה שומר שכר לשומר חינ� 

  . במקרה של אונס

  : אבל ישנו די� נוס& השונה בשומר שכר

ם ִלְבָעָליוְוִאם" ּלֵ ּ ָגֹנב ִיָגֵנב ֵמִעמֹו ְיׁשַ ּ         )יאפסוק (    "ּ

א� כ� כיצד כא� כתוב שהוא , למדנו שהשומר פטור מגניבה' בפסוק ז

  ?חייב

מכא� למדו חכמי� ששומר זה הוא שומר המקבל תשלו� על שמירתו 

  ").שומר שכר("

  ?מדוע צרי) שומר שכר לשל� על הגניבה

,  מאמצי� גדולי� יותר בשמירת הפקדו�מפני שהיה צרי) לעשות

  .ור השמירהשהרי קיבל תשלו� עב

שומר המשל� על הגניבה ילמד לשמור על הפקדו� טוב יותר בפע� 

  . הבאה

םִאם" ּלֵ ּ ָטרֹף ִיָטֵרף ְיִבֵאהו ֵעד ַהְטֵרָפה לֹא ְיׁשַ         )יבפסוק (    "ּּ

 על השומר להביא עדי� על כ) �נטרפה עליה הוא שמר א� הבהמה 

  .ואז הוא נפטר מלשל�, שאינו אש� בדבר
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  ?שנשבע ונפטר' הרי נאמר בפסוק י, �מדוע צרי) להביא עדי

פסוק זה מדבר במקרה בו היו במקו� אנשי� ולכ� צרי) השומר 

או שיביא חלק מ� הבהמה , להביא עדי� שראו שהבהמה נטרפה

  .כהוכחה לדבריו, שנטרפה

  :שואל

ַאל ִאיׁש ֵמִעם ֵרֵעהוְוִכי"         )יגפסוק (    "ּ ִיׁשְ

 לחברו את בהמתו המשאיל נות�. פסוק זה עוסק במקרה של השאלה

ולא , בעי� טובה ובשמחה לעשות בה את מלאכתו ככל אשר יצטר)

  .מבקש שו� תשלו� עבור ההשאלה

ר" ּבַ םְוִנׁשְ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ָעָליו ֵאין ִעמֹו ׁשַ   "ּ אֹו ֵמת ּבְ

הרי אינו אש� בכ) ונחשב , מדוע משל� השואל א� מתה הבהמה

  ?אנוס

שבת הבהמה כאילו היא נח, מכיו� שקיבל השואל את הבהמה בחינ�

  .ג� א� קרה הדבר באונס, והוא אחראי על כל מה שיקרה לה, שלו

ם ֹוּמיו ִעָלָעּבְ ִאם" ּלֵ   )ידפסוק  ("לֹא ְיׁשַ

פירושו שהבעלי� של , "בעליו עמו"ל קיבלו במסורת ש"חכמינו ז

השואל ( כלומר שה� עובדי� יחד ע� השואל � הבהמה עמו במלאכתו 

  ).'� הבהמה לצור) חרישה וכדושאל את הבעלי� יחד ע
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הכוונה היא למקרה .  פטור� " בעליו אי� עמו"לעומת זאת כש

אפילו א� היה המשאיל ש� , שהמשאיל לא עבד יחד ע� השואל

  .בשדה כאשר מתה הבהמה

  :שוכר

ָכרֹוִאם" ׂשְ א ּבִ ִכיר הוא ּבָ         "ּ ׂשָ

והוא , שכיר הוא המקבל בהמת חברו להשתמש בה תמורת תשלו�

  ". וכרש"נקרא 

 לרשותו על ידי שכר שנת� �א� הבהמה באה לידו : פירוש הפסוק הוא

  .  יש לו די� שונה�לבעלי� 

  ?  הא� עליו לשל� במקרה של אונס� מה דינו של השוכר 

ציינה התורה , בניגוד לשואל שלא שיל� כלל עבור השימוש בבהמה

 זאת כדי לרמוז לכ) ששוכר פטור, כא� שהשוכר נת� שכר על הבהמה

  .כיו� שנת� תשלו�, מאונס

, לעומת זאת בגניבה ואבדה לא פירשה התורה מה דינו של שוכר

 רבי מאיר סובר שהשוכר נחשב �ונחלקו רבי מאיר ורבי יהודה בכ) 

  . ורבי יהודה סובר שנחשב כשומר שכר וחייב, כשומר חינ� ופטור
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   )טז�טו י�פסוק( ן מפתהדי. ד �

הּ ְיַפֶתה ִאיׁש ּבְְוִכי" ר לֹא ֹאָרׂשָ         )טופסוק (" ...ּתוָלה ֲאׁשֶ

ג� . בני ישראל קדושי� ואינ� שוכבי� ע� אישה בלי חופה וקידושי�

  .ואינ� מתפתות לעשות דבר שפל שכזה בנות ישראל קדושות ה�

 התורה מחייבת אותו � אד� שנופל ונכשל בזה ומפתה את הבתולה 

  .א� היא רוצה בכ), לשאת אותה לאישה

 על המפתה לתת קנס של �כלומר לא יסכי� לכ) , א�א� אביה ימ

  .חמישי� שקלי כס& לאביה

  

   )יט�יז י�פסוק(שלושה חייבי מיתה . ה �

ָפה"         )יזפסוק (    "ּ לֹא ְתַחֶיהְּמַכׁשֵ

  ?מדוע נזכרה מכשפה ולא נזכר מכש&

והעוסקי� ,  כלומר בדבר הרגיל להיות�" דיבר הכתוב בהווה"מפני ש

  .עיקר נשי�בטומאת הכישו& היו ב

ל" ֵהָמה מֹות יוָמתּכָ         )יחפסוק (    "ּ ׁשֵֹכב ִעם ּבְ

חיו ע� , ובמקו� לחיות ע� אישה, תועבות אלו עשו הכנעני� השפלי�

  .התורה אוסרת ללמוד ממעשיה� הרעי�. בהמות

  )יטפסוק (" ...זֵֹבַח ָלֱאלִֹהים ָיֳחָרם"

  . ימות� "יחרם" �

אד� המקריב . ילי� לאל� לאלהי� אחרי�  כא� הכוונה� הי� לאל

  .  חייב מיתה�קרב� לאלילי� 
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   )כג�כ י�פסוק( היתום והאלמנה, אזהרות על הגר. ו �

        )כפסוק ( "ּ לֹא תֹוֶנה ְולֹא ִתְלָחֶצּנוְוֵגר"

  . תצער�  "תלחץ" ,"תונה" �

, ארצו ודתו ובא לאר% ישראל, הוא גוי שעזב את משפחתו" גר"

  . התגייר וקיבל על עצמו את דת ישראל

לכ� הוא רגיש יותר , הגר עזב את כל סביבתו הישנה והכל חדש עבורו

שלא , שלא לצער אותו בממו� או בדברי�הזהירה  התורה .מאחרי�

 כאשר היית �" זכור מעשי) הראשוני�: "לפגוע בו ואפילו לא לומר לו

עלולה לגרו� לגר צער גדול , אפילו בדיבור, כל פגיעה קטנה. גוי

  . ועגמת נפש רבה

ל"         )כאפסוק (    "ּ ַאְלָמָנה ְוָיתֹום לֹא ְתַעּנוןּכָ

  . לא תצערו ותכאיבו�" לא תענון" �

א) , ודאי שאסור לענות ילד שאיננו יתו� ואישה שאיננה אלמנה

התורה הזהירה דווקא על יתו� ואלמנה מפני שה� נתוני� ממילא 

  .בצער ובכאב והעינוי שלה� הרבה יותר חמור

  ?"כל"מילה מדוע הוסיפה התורה את ה

ללמדנו שאפילו א� האלמנה עשירה ויש לה ולבניה היתומי� כס& 

  .כי למרות הכל ה� עצובי� ובוכי�,  אסור לענות�� ורכוש וכל טוב 

, ל שכל אד� היודע על עינוי היתו�"מפסוק זה ג� למדו חכמינו ז

  . מצווה לעשות כל מאמ% לעזור לו ולהושיע אותו

  



� 36 �  
 

י ִאם ָצעֹק ִיְצַעק ֵאַליֹו ַעּנֵה ְתַעּנֶה ֹאתִאם"    ּכִ

ַמע ַצֲעָקתֹו ֹמַע ֶאׁשְ    )כבפסוק ( "...ׁשָ

. ישמע את צעקתו כי הוא רחו� וחנו�' ה', א� היתו� יצעק אל ה

ה� אבל כש, על היתומי� ג� א� אינ� צועקי� אליו' אמנ� מרח� ה

  .שומע מהר יותר' הומשמיעי� את סבל� צועקי� 

  

   )כו� כד י�סוקפ( מצוות הלוואה ודיניה. ז �

ֶסף ַתְלֶוה ֶאת ַעִמיִאם" ּ ּכֶ         )כדפסוק (    "ּ

מפני , מצוה לתת הלוואה לעני ומצוה זו היא גדולה ממצוות צדקה

שהרי הוא עתיד להחזיר את , שאי� העני מתבייש בכ) שלווה

  .ההלוואה לנות�

 מאיזו מילה בפסוק קשה על �אנו יודעי� שמצוה וחובה לתת הלוואה 

  ?כ)

ממנה נראה , שנאמרה בתחילת הפסוק, "א�"ה היא המילה הקש

כל : רבי ישמעאל אומר: "ל"ולכ� אמרו חכמינו ז, כאילו אי� חובה

" א�"ש (וזה אחד מה�, חו% משלושה,  רשות�שבתורה " א�"ו" א�"

  ".)הכוונה לחובה ולא לרשות

ה" נׁשֶ   "לֹא ִתְהֶיה לֹו ּכְ

  . מלוה� "נושה" �

  :) כלל איש שמלווהאל תתנהג אליו כפי שנוהג בדר



� 37 �  
 

ואפילו עשה עצמ) כאילו , אל תלח% עליו ואל תכריח אותו להחזיר ל)

  . כדי שלא יתבייש שאי� לו מה להחזיר, לא הלווית לו מעול�

ך" ימון ָעָליו ֶנׁשֶ ְלֹא ְתׂשִ ּ"  

כלומר שלא , שלא יקח ריבית, במילי� אלו ישנה אזהרה למלווה

  .ידרוש חזרה יותר ממה שהלווה

ר לרח� על אחיו העני ולעשות עמו חסד ולא לנצלו ולהרוויח על העשי

  .נת� לו ממו� רב כדי לעזור לאחיו העניי�' עליו לדעת שה. ממנו כס&

ְלַמת ֵרֶעך ִאם" ָָחֹבל ַתְחּבֹל ׂשַ ּ  

יֶבּנו לֹו ֶמׁש ְתׁשִ ַּעד ּבֹא ַהׁשֶ ּ   )כהפסוק (    "ּ

  . חברך� "רעך".  בגד�  "שלמת".  תקח משכון�" תחבל" �

 שיבטיח לו � חפ% מהלווה לערבו� � מותר למלוה לקחת משכו� הא�

  ?שיקבל את ההלוואה חזרה

אבל על לוקח המשכו� להזהר שלא לקחת משכו� , מותר הדבר

  .כמו בגדי� או כלי עבודה, שהלווה משתמש בו

 כלומר עד �" עד בא השמש: "שהרי נאמר, הפסוק מדבר בכסות יו�

,  כדי שיוכל להשתמש בו ביו� יש להחזיר בגד זה ללווההזריחה

  .ובלילה שוב נית� לקחת ממנו את המשכו�

י" ְמָלתֹו ְלעֹרֹוּ ִהוא ְכסוֹתה ְלּכִ ַּבָדה ִהוא ׂשִ ב ּ ּכָ ֶמה ִיׁשְ         )כופסוק (" ...ּּבַ

  . בגדו� "כסותו" �
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ובפסוק הקוד� , נראה שמדובר בכסות לילה" במה ישכב"מהמילי� 

  .ר על כ) שישכב לנוח ביו�אלא שכנראה מדוב, מדובר בכסות יו�

ַמְעִתי" י ַחּנון ָאִניְּוׁשָ   "ּ ּכִ

  . רחמן�  "חנון" �

  . ג� א� איננו צדיק,מרח� על בריותיו ושומע צעקת כל אד�' ה

  

   )ל�זכ י�פסוק( דינים שונים. ח �

לֱאלִֹהים"         )כזפסוק ("  לֹא ְתַקּלֵ

  .בפסוק זה אוסרת תורה לקלל את הדייני� והשופטי�

לעתי� המילה אלהי� משמעותה דייני� , ו כבר בפרשהכפי שלמדנ

 שבאי� �" עד האלהי� יבוא דבר שניה�"כמו בפסוק (ושופטי� 

  .ג� בפסוק זה המילה אלהי� משמעותה דייני�). ל דייני�צאלמשפט 

צרי) לקבל באהבה וברצו� את פסק דינ� של , מי שהפסיד בדי�

וכל דבריה� , קי�וצדי' יראי ה, הדייני� ולדעת שה� חכמי� בתורה

  . אמת

א) עליו , לפעמי� קורה שבעל די� מפסיד בדי� והוא כועס על הדייני�

ובוודאי לא לקלל את , להתגבר על כעסו ולקבל עליו את הדי�

  .הדייני� הצדיקי�

יא ְבַעְמך לֹא ָתֹאר" ְָוָנׂשִ ּ"  

  . תקלל�  "תאר" �

  .מכא� אזהרה שלא לקלל מל) בישראל
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  ב"פרק כא ו" לסוף פרק כמקורות

   .א"י בבא קמא לד עפי על " רש�הפסוק מדבר בשני שוורי� השווי� במחיר�   :ה"פסוק ל

רב : "א"מא טו עקא  בביפ על �הסיבה שמשל� חצי נזק מפני שלא שמר כראוי 

 קסבר סת� שוורי� בחזרת שימור ,)חצי נזק(הונה בריה דרב יהושע אמר קנסא 

  ". הוא דקנסיה כי היכי דלנטריה לתוריהקיימי ובדי� הוא דלא לשל� כלל ורחמנא

שמ� : "י" רש� חמשי� ישל� מאהשנגח שור ששווה שלוש מאות שור שווה 

  ". כי די� הת� לשל� חצי נזק לא פחות ולא יותר,השוי� אתה למד לשאינ� שוי�

 תשלומי מידתו: "ב"מא סב עק משנה בבא �נוהגי� רק בשור ושה ' וה' תשלומי ד  :ז"פסוק ל

 שור או כי יגנוב איש': שנאמר, אלא בשור ושה בלבד, הגתוחמשה אינה נוארבעה 

  ".'שה וטבחו או מכרו

אי� זו רציחה : "י"לפי רש � פירושו על הד� של הגנב �" אי� לו דמי�" :'פסוק א, ב"פרק כ

 ".לית ליה חובת שפיכות אד� זכאי: " וכ) תרג� יונת�."הרי הוא כמת מעיקרו

  ). כס&� שפירש דמי� מלשו�" ההורג ולא כרשב עלורשי שפאב� עזראולא כפירוש (

   .א"י על פי סנהדרי� עב ע" רש� " א� בא להורג� השכ� להורגו"

: �"רשבוכ� פירש ,  כ) פשט הפסוק�פירושו שבא ביו�  �" א� זרחה השמש"  :'פסוק ב

אבל המתעכב ש� עד זרחה השמש עליו הוא : "�"וברמב, "שהיה גונב ביו�"

יאמר שא� חתר בחוש) בתי� , ודר) הפשט ידועה... צא ובורח לנפשומיטמר ויו

וטע� ... ונמצא במחתרת בלילה יהרג וא� זרחה השמש על הגנב ואד� רואהו

  ".... האור לעיני הרואי��השמש 

ירצה : ")מצוה מט(החינו) ספר  יפ על � רו יער את חבתשלומי כפל קנס על מה שצ    :'פסוק ג

  ".רויער הוא את חבה שיצערהו בכדי מה שצמונו ממלומר שילקח מ

גנב חמור : ")ד, גניבה א (�"רמב �רו מי כפל הוא מה שרצה להפסיד את חבתשלו

צא מפסיד כשיעור שביקש לחסר את נמ, או כסות או גמל משל� שני� בדמיה

   ."רוחב

והנה היה עונש הגניבה לשל� תשלומי כפל להגיע לו מההפסד בשיעור מה : "ג"רלב

  ".לקחת מבעל הגניבה שלא כדי�שחשב 

  ".� לשו� בהמה כמו אנחנו ובעירנוכול: "י" רש�  בהמתו � "בעירו"פירוש      :'פסוק ד

 � 'ושלח'דתניא : "ב"מא ב עקא בבי על פי " רש�הפסוק מדבר על נזק של ש� ורגל 

וכ� הוא ,  זו הש�� 'ובער', 'משלחי רגל השור והחמור': וכ� הוא אומר, זה הרגל

  ".'כאשר יבער הגלל עד תומו': ראומ
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א& על פי שהוא : "א"מא צב עקבא  על פי המשנה בב�בקשת מחילה מבעל השדה 

  ".מחל לו עד שיבקש ממנואי� נ, נות� לו

מא ז קא בב �ישל� בעידית לשל� בקרקע אלא א� רצה , אי� חובה לשל� בקרקע

לבר מארעא , תיכל מילי מיטב הוא דאי לא מזדב� הכא מזדב� במתא אחרי: "ב"ע

 ,כל הדברי� נחשבי� מיטב(". ממיטב כי היכי דלקפו% עלה זבינאדליתיב ליה 

חו% מקרקע שנות� לו ממיטב כדי שיקפצו , שא� לא נמכר כא� ימכר בעיר אחרת

  ).קוני�העליה 

: ב"מא כב עקא בבי על פי " רש�חיוב תשלומי� אפילו על אש שדלקה מעצמה    :'פסוק ה

' ובער'מדלא כתיב : " וכתב ש� השפתי חכמי�." מעצמה�'  אשכי תצא': דכתיב"

  . "'כי יבער'כדכתיב בסמו) 

  . מאק משנה בתחילת מסכת בבא � בפרשה ארבעה אבות נזיקי� 

דתנו רבנ� פרשה ראשונה : "ב"ציעא צד עמבא ב � נ� יהפסוק מדבר בשומר ח   :'פסוק ו

  ...". בשומר שכר�שניה , נאמרה בשומר חנ�

' � איש אל רעהו כס& או כלי� לשמורכי ית '� פרשיות ה� סמוכות ' ג: "�י ש"וברש

  . "'וגונב מבית האיש': דכתיב, ובה פטר על הגניבה

נ� ולפיכ) פטרה בה את הגניבה יפרשה זו נאמרה בשומר ח: "� על הפסוק"וברמב

  ".כפי קבלת רבותינו

 לדו� ע� זה ולישבע לו שלא אל הדייני�: "י" רש�  לשבועה �" ונקרב בעל הבית"   :'פסוק ז

  ".שלח ידו בשלו

  . ל"י הנ"ברשכ�  ו".לקד� דיינא: " אונקלוס� דייני� �" אלהי�"פירוש 

שומר חנ� : ")רב פניני�חומש ( ליקוטי� � שומר חינ� פטור מגניבה כי עשה חסד 

 א� נאנסה מחמת שעשה חסד ע� כ�שור על הכל בי� נגנבה או נאבדה וכל פט

  ". נ� אי� כס&ישמור פקדונו ח שרצה ל,המפקיד

לפי פשוטו אשר : "י"רש �  הכוונה לעד שיאמר לשומר �" אשר יאמר כי הוא זה"   :'פסוק ח

  ".יאמר העד כי הוא זה שנשבעת עליו הרי היא אצל)

י פל � ע" רשב�שבורה או שבויה משו� אונס , שומר שכר פטור ממיתת הבהמה   :'פסוק י

  ". ופטור באונסי� � ' וגו 'אי� רואה שבועת ה: "ל"חז

� " רמב�החיוב על שומר שכר להביא עדי� על טריפה במקו� שעדי� מצויי�  :ב"פסוק י

י או שנפרש שבא הכתוב ללמד על דינו של איס: "שו את דברי איסי ב� יהודהבפר

:  ופירושו� ' הא יש רואה יביא עדי� ויפטר�אי� רואה פטור ': ב� יהודה שאומר
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במקו� שהאנשי� מצויי� ש� כל היו� אי� סומכי� על שבועתו שא� אירע האונס 

  ". וצרי) להביא עדי�

, ח"פ(ציעא מ משנה בבבא �ששכר את הבעלי� כקא ודו" בעליו עמו"הפטור של  :ד"פסוק י

... ומתה פטור... השואל את הפרה ושאל בעליה עמה או שכר בעליה עמה: ")א"מ

  ". ... או שכר� ומתה חייבאבל שאל את הפרה ואחר כ) שאל את הבעלי�

  . י" לפי רש�" בא בשכרו"פירוש המילי� 

  . �"רשבי ו" על פי רש�הלימוד ממילי� אלו שפטור מאונס בניגוד לשואל 

, לא שדבר הכתוב בהווהא, ואחד זכרי� ואחד נקבות ":י" רש� הכתוב בהווה דיבר :ז"פסוק ט

  ".שהנשי� מצויות מכשפות

  . י" אונקלוס ורש,תרגו� יונת� � נה לאלילי�  הכוו� " לאלהי�": ט"פסוק י

  .י" רש�איסור הונאת גר ג� בדברי�  :'פסוק כ

 ושלא ,� כא�"רשבוכפירוש ' ג פסוק ט"המשתמע בפרק כלפי  �סיבת האיסור 

  .י"כרש

,  אי� לי אלא יתו� ואלמנה�  'לא תענו�': "מכילתא � איסור העינוי קיי� בכל אד�  :א"פסוק כ

  ".'לא תענו�': תלמוד לומר ?שאר כל אד� מני�

 אפילו � 'כל אלמנה'ע� וט": �"רמב �מרבה ג� אלמנה עשירה " כל"המילה 

  ". כי דמעת מצויה ונפשה שפלה,עשירה בעלת נכסי�

יכול כל זמ� שהוא צועק אני : "מכילתא �ממהר לשמוע ' ה, כאשר צועק היתו� :ב"פסוק כ

אלא ממהר אני , "שמוע אשמע: "למוד לומרת? וא� אינו צועק איני שומע, שומע

  ".ליפרע על ידי שהוא צועק יותר ממי שאינו צועק

שמונה מעלות : ")ז, ימתנות עניי� ( �"רמב � ת הצדקהואה גדולה ממצווות הלוומצ :ד"פסוק כ

 זה המחזיק ביד � מעלה גדולה שאי� למעלה ממנה �יש בצדקה זו למעלה מזו 

או עושה עמו שותפות או ממציא לו מלאכה ישראל שמ) ונות� לו מתנה או הלואה 

   ."כדי לחזק את ידו עד שלא יצטר) לבריות לשאול

  . י" מובא ברש�לחובה " א�" ישמעאל במילה פירושו של רבי

  . י" רש� לא תתבענו בחזקה � " לא תהיה לו כנושה"פירוש 

אבל תהיה בהלואה אליו חסד לא : "�"רמבי פ על �נטילת ריבית מנוגדת לחסד 

  ". טול ממנו תועלת כבוד ולא תועלת ממו�ת

ובכסות יו� : "י"משמעות הפסוק וכפירוש רשכ)  �הפסוק מדבר על כסות יו�  :ה"פסוק כ

  ".הכתוב מדבר שאי� צרי) לה בלילה
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בכתב והקבלה בש� מובא  דבר דומה � הכוונה להשתמשות ביו� �" במה ישכב"

במה  '�ר מה דאמר קרא לרבותינו דבכסות יו� הכתוב מדב: "משכיל לדודה

 מצע של מטה לישכב ומרל אי� רצונו � 'לרבות את המצע '� ואמרינ� עלה , 'ישכב

אלא מיירי במצע המיוחד להסב עליו ביו� , ולישו� עליו דהוא מיוחד ללילה

  ".לאכילה וכדומה

 שלא תחשוב לא אחבול ,והעני�: "�"רמב �שומע צעקת האד� אפילו איננו הגו� ' ה

כי צעקתו לא , אבל שלמת אד� שאיננו צדיק אקח ולא אשיבנו, קשלמת הצדי

  ". ושומע צעקת כל מתחנ� לו'כי חנו� אני '� לפיכ) אמר ', ישמע ה

עמי בני ישראל דייניכו� לא : " תרגו� יונת�� הכוונה לדייני� � " י� לא תקללאלה" :ז"פסוק כ

  . י"שני ברשה באב� עזרא ובפירוש ,וכ� באונקלוס, "תקילי�

,  שהכוונה לקדוש ברו) הוא כפשט הפסוק,י בהתחלה"לא הבאנו את פירוש רש(

מפני שדבר זה כמעט ולא עולה על דעת הילד ואיננו רוצי� לזעזעו במפגש ע� חטא 

  ).שפל כזה

 לפי שהמלכי� ,דבר הכתוב בהווה: "�" רשב�� יהרוגז של בעל הדי� על הדי

  ". ני אד� לקלל�רגילי� ב, והדייני� דני� דיני ממונות ונפשות

נשיא הוא המל) וזה ה: "אב� עזרא � נשיא הוא המל� �" ונשיא בעמ� לא תאור"

רוש שהנשיא זה יובא הפ: ")מצוה עא (חינו)ספר ה וב".הכתוב במשנה תורה

  ."המל)
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  ג"פרק כ

   )ח�פסוקי� א(ת פריקה והשבת אבידה ומצו ,משפטי הדיינים. א �

ְולֹא" ַמע ׁשָ א ׁשֵ         )פסוק א(" אּ ִתׂשָ

  . שקר� "שוא" �

פסוק זה הוא אזהרה לדיי� שלא ישמע ולא יקבל דברי שקר מפי 

  .אנשי� שבאי� לדי� או מפי עדי�

  ?הא� פסוק זה נאמר רק בייחס לדיי�

שלא יקשיב אד� , חכמינו למדו שפסוק זה נאמר ג� ביחס לכל אד�

  .לדברי שקר ולשו� הרע על חבר

) לשמור על אוזניו שלא לשמוע התורה מלמדת אותנו שאד� צרי

  .דברי� רעי�

ע ִלְהיֹת ֵעד ָחָמס" ת ָיְדך ִעם ָרׁשָ ַָאל ָתׁשֶ ּ"  

  . גנב�  "חמס".  תשים�  "תשת" �

להעיד שקר ולחייב ) אל תתמו) ותעזור לרשע( תשי� יד ע� רשע אל

  .את הזכאי לחינ�

ים ְלָרעֹתלֹא"   )פסוק ב(    " ִתְהֶיה ַאֲחֵרי ַרּבִ

 . שהדייני� האחרי� טועי� בדי�דיי� שרואהפסוק זה מדבר על 

ג� א� הוא  ,התורה מזהירה אותו שלא יפחד מה� ויאמר את האמת

  . נגד כול�עומד 
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  " ַתֲעֶנה ַעל ִרב ִלְנֹטתְולֹא"

שלא יבטל את דעתו מפני דעת חבריו , כא� ישנה אזהרה לדיי�

  .ג� א� רבי� חולקי� עליו, אלא יעמוד על דעתו שלו, הדייני�

ים ְלַהֹטתֲחֵריַא"   "ּ ַרּבִ

אלא שיש , אנשי אמת שונאי בצע, פסוק זה מדבר על דייני� צדיקי�

 חלק מהדייני� פוסקי� לחיוב וחלק � ביניה� מחלוקת כיצד להכריע 

  ?כפי מי הדי�. פוסקי� לזכות

  .הולכי� אחרי הרבי�: במקרה זה אומרת התורה

ו המחלוקות כמ, הדי� מכא� למדו חכמי� ג� למחלוקות שלא בבית

  .שיחיד מול רבי� הלכה כרבי�, שבי� חכמי המשנה

ִריבֹוְוָדל"   )גפסוק (    "ּ לֹא ֶתְהַדר ּבְ

  . תכבד�  "תהדר".  עני�  "דל" �

פסוק זה הוא אזהרה לדיי� שלא יפסוק בדי� לטובת העני א� באמת 

  .אלא יפסוק די� אמת בלי לרח�, הוא חייב

מלמדת אותנו תמיד לרח� הרי דרכיה של התורה דרכי נוע� והתורה 

  ?על מסכני�

. אבל בדי� אסור לפסוק שקר, נכו� הדבר שצרי) לרח� על הדלי�

לתת לו צדקה או לחפש , אחרי הדי� יכול וצרי) הדיי� לעזור לעני

  .א) לא בדי�, אד� אחר שיעזור לו

, היה ד� די� אמת לאמיתו,  כשהיה יושב בדי��כ) היה נוהג דוד המל) 

  .נות� לעני כס& מכיסוואחר הדי� היה 
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י" יֶבּנו לֹוּכִ ב ְתׁשִ ּ ִתְפַגע ׁשֹור ֹאִיְבך אֹו ֲחֹמרֹו ֹתֶעה ָהׁשֵ ּ ּ ָ   )דפסוק (    "ּ

  . אובד בדרך� "תעה"    �

פסוק זה והפסוק שלאחריו מדברי� על אנשי� מבני ישראל שנכשלו 

  ".לא תשנא את אחי) בלבב)"בשנאה ועברו על הכתוב 

שא� מוצא את חמור , שחברו שונאוציוה ציווי מיוחד על אד� ' ה

  . שונאו מיד ישיבנו לו

, ע� החמור שאבד לו, כאשר אד� זה יעמוד בפתח ביתו של שונאו

וכ) , בעל החמור ישמח מאד ויודה למוצא על הטובה שעשה עמו

וזהו , יפסיקו לשנוא זה את זה ויהפכו להיות חברי� ואוהבי�

  ".תיבותיה שלו�דרכי נע� וכל נ) של התורה(דרכיה : "שנאמר

י" אֹו ִתְרֶאה ֲחמֹור ּכִ ּׂשַנֲאך רֵֹבץ ַתַחת ַמׂשָ ּ ָ  

        )הפסוק ( "ְּוָחַדְלָת ֵמֲעזֹב לֹו

  . מלעזור� "מעזוב".  תפסיק� "וחדלת" �

כדי . פסוק זה מדבר על חמור שעליו משא כבד עד שאינו יכול לקו�

  .  מעליו את המשא הכבד)להוריד (שיוכל לקו� צרי) לפרוק

א) התורה מצווה את האד� , אד� לא רוצה לעזור לשונאו, ללבדר) כ

  . לעזור לו בכל זאת

 הא� הכוונה היא שיש �" וחדלת מעזב לו"מה כוונת התורה במילי� 

  ?להפסיק לעזור לו

 וכי לא תעזור � התורה אומרת מילי� אלו בלשו� תמיהה ! ודאי שלא

  ! ?לחבר)
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ּ ַתֲעזֹב ִעמֹוָעזֹב" ּ"        

רוצה שהאד� יתגבר על ' ה! ר את השנאה מלב) הס�ודאי שתעזור 

  .יצר השנאה שלו וירבה אהבה לכל אד�

חברו , כאשר אד� עוזר לשונאו לפרוק משא מעל חמורו וטורח עבורו

  .מתחרט על התנהגותו הרעה כלפיו ומשלי� עמו, מכיר לו טובה

איננו , אול� א� בעל החמור אומר לחברו שיפרוק את המשא לבדו

  . וחייב לעזור ל
  

  ?מאיזו מילה בפסוק למדו חכמי� די� זה

  . רק יחד אתו אתה מחוייב לפרוק�" עמו"מהמילה 

 הפורק משא מעל החמור :ל מפסוק זה"כמינו זדי� נוס& לומדי� ח

ומכא� למדו , עושה חסד ג� ע� החמור שמצטער מהמשא הכבד

ומצוה להקפיד שבעלי , מי� שצער בעלי חיי� הוא מ� התורהחכ

  .יצטערוהחיי� לא 

ִריבֹולֹא" ַפט ֶאְבֹיְנך ּבְ ָ ַתֶטה ִמׁשְ ּ         )ופסוק (    "ּ

  .  העני שלך� "נךאבי" �

  .בפסוק זה ישנה אזהרה לדיי� שלא יפסוק נגד האביו� המסכ�

לפעמי� הדיי� עלול לחשוש מלבייש את האיש העשיר והנכבד או 

  . לפחד מאיש אלי� וחזק ומתו) כ) לפסוק נגד העני או החלש

,  התורה שהדיי� צרי) להיות איש אמי% ולדו� די� אמתלכ� אומרת

  .בלי לפחד מא& אד�
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ֶקר ִתְרָחקִּמְדַבר"         )זפסוק (    "ּ ׁשֶ

יש להזהר .  אבל היא אמורה ג� לכל אד�,אמנ� אזהרה זו היא לדיי�

  .לדבר רק דברי אמת ולהתרחק מאד מדבר שקר

י ַהׁשַֹחד ְיַעֵור ִפְקִחיםְוׁשַֹחד" ּ לֹא ִתָקח ּכִ ּ ּ         )חפסוק (    "...ּ

  . אנשים שרואים�  "פקחים" �

        

משו� שדיי� שיקח , אסור לדיי� לקחת מתנה מאחד מבעלי הדי�

מפני שירצה , יהיה עיוור מלראות את האמת וידו� די� שקר, שוחד

  .לעזור למי שנת� לו מתנה

  

  

    )ט פסוק(  גרלחיצתאיסור .  ב�

  ) טפסוק(    "... לֹא ִתְלָחץְוֵגר"

  . לא במילי� ולא בעבודה קשה� לא לצער את הגר הפסוק מזהירנו

וגר לא : "ש� נאמר', הרי כבר למדנו דבר זה בפרק הקוד� בפסוק כ

  ?"תונה ולא תלחצנו

התורה חוזרת על אזהרה זו פע� שניה כדי להדגיש לנו את חומרת 

ויחס , שהרי הגר רגיש מאד מפני שעזב את ארצו ומולדתו, האיסור

רו� לו צער רב ועגמת נפש ואולי א& לעזיבת לא טוב כלפיו עלול לג

  .האר% ועזיבת ע� ישראל ותורתו
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   )יט�יפסוק (השבת ושלושת הרגלים , השביעית. ג �

ִביִעת" ָתה ְוָאְכלו ֶאְביֵֹני ַעֶמךְּוַהׁשְ ה וְנַטׁשְ ְמֶטּנָ ָ ִתׁשְ ּ ּ ּ ּ         )יאפסוק (" ...ּּ

  

  . עזוב אותה� " תשמטנה ונטשתה" �

  .מנע מלעבוד את אדמת אר% ישראליצוה להבשנה השביעית ישנה מ

  .כמו כ� מצוה בשנה זו לעזוב את הפירות ולהפקיר אות� לכל אד�

  ? מה�. בעשות� מצוה זובני ישראל שתי מידות טובות יקנו

�  בעיה� לתת לאחרי� מפירותיושיתרגל, האחת היא מידת הנדיבות

  !כאילו ה� אחיה�, טובה וברצו� טוב

אוכל ופרנסה על ' בטחו� שית� לנו ה', ו� בההשניה היא מידת הבטח

  .א& שלא נעבוד בשדה ועל א& שנחלק מפירותינו לכל

ת" ׁשֶ ּבֹתׁשֵ ִביִעי ִתׁשְ יך וַביֹום ַהׁשְ ה ַמֲעׂשֶ ּ ָיִמים ַתֲעׂשֶ ּ ּּ ּ ָ  

ן ֲאָמְתך ְוַהֵגר ֵפׁש ּבֶ ְּלַמַען ָינוַח ׁשֹוְרך ַוֲחֹמֶרך ְוִיּנָ ָ ָ ָ         )יבפסוק  ("ּ

  . שפחתך�  "אמתך".  ינוח� "וינפש" . עבודתך תפסיק�  "תתשב" �

ברא שמי� ' אמנ� מטרתה העיקרית של השבת היא שנזכור שה

. ג� כדי שננוח מהעבודה של כל השבוע נת� את השבת' אבל ה, ואר%

אלא ג� על העבדי� והבהמות , ולא רק בני ישראל ינוחו בשבת

  . לה� לנוח וציוה לתת �' שעובדי� קשה כל השבוע חמל ה

 גוי שיושב באר% ועובד אצל � " גר תושב"זהו , הגר הנזכר בפסוק

ועל א& שלא התגייר ולא , ישראל וקיבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה

  .לרח� עליו ולתת לו לנוח' ציוה ה, שומר שבת
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לׁש" ָנהׁשָ ׁשָ ּ ְרָגִלים ָתֹחג ִלי ּבַ         )ידפסוק  ("ּ

  . תעשה חג� "גתח" �

  :ושמחה זו קשורה ג� לטבע, ראלהרגלי� ה� זמני שמחה באר% יש

בחג ,  התבואה מתחילה להבשיל�בחג הפסח בו יצאנו ממצרי� 

 קוצרי� את התבואה שהבשילה � הקציר בו קיבלנו את התורה 

ובחג האסי& בו אנו מצייני� את חסדי , ומניחי� אותה לייבוש בשדות

  . אוספי� את התבואה מ� השדה אל הבית�עמנו בהליכתנו במדבר ' ה

כדי שיזכרו , לזכות את עמו וקבע לה� חג בזמני השמחה' ה הרצ

 על שעזר לה� להצמיח את התבואה �להודות לו על חסדיו עמה� 

  .ולשמור עליה מכל פגע

לׁש" ל ְזכוְרך ֶאל ְפֵני ָהָאֹדן הׁשָ ָנה ֵיָרֶאה ּכָ ׁשָ ּ ְפָעִמים ּבַ ָּ ּ         )יזפסוק (    "'ּ

  .הבנים,  הזכרים�" זכורך" �

הוא . את אהבתו המיוחדת לעמו ישראל' מראה הבשלושת הרגלי� 

 בית המקדש ולהיראות �קורא לה� ולא לא& ע� אחר לבוא לביתו 

  . לפניו

לירא מפניו ומתו) כ) ', אלינו מעוררת אותנו לאהוב את ה' אהבת ה

  .לשמור על תורתו ולעשות את כל מצוותיו בשמחה

ית" ית הֵראׁשִ ּכוֵרי ַאְדָמְתך ָתִביא ּבֵ ּ ּבִ   )פסוק יט( "ָךֶקֱאלֹ 'ָּ

ומצוה להביא� לבית , ביכורי� ה� הפירות שהבשילו ראשוני�

על האר% הטובה שנת� לנו ועל פירותיה ' המקדש כדי להודות לה

  .הטובי�
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  ?הא� נוהגת מצוה זו בכל הפירות

ל למדונו שמצוה זו נוהגת רק בפירות שבעת המיני� "חכמינו ז

  .שנשתבחה בה� אר% ישראל

ֲחֵלב ִאמֹוּלֹא ְתַבׁשֵ" ּל ְגִדי ּבַ ּ"        

אבל חכמינו למדו שהאיסור , "חלב אמו"ו" גדי"אמנ� נאמר בתורה 

ואפילו א� החלב , כגו� כבש או פרה ע� חלב, הוא בכל בשר בהמה

  .הוא של א� אחרת

האיסור לבשל בשר וחלב הוא אפילו א� לא אוכלי� מהתבשיל 

  ".לא תבשל" על א& שנאמר ,ואיסור זה כולל ג� איסור אכילה
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   )בכ� כי�פסוק(מלאך השליחת הבשורה על . ד �

ָדֶרךְ ָאֹנִכי ׁשֵֹלַח ַמְלָאך ְלִהּנֵה" ָמְרך ּבַ ְָפֶניך ִלׁשְ ָ ָּ  

ר ֲהִכֹנִתי ְּוַלֲהִביֲאך ֶאל ַהָמקֹום ֲאׁשֶ         )כפסוק (    "ָ

בחר בנו מכל העמי� ודיבר אתנו בהר סיני ' בפרשת יתרו למדנו שה

  . לאחר מכ� נת� למשה את כל משפטיו הישרי�מתו) האש ו

שישמור עלינו וישלח לפנינו את ' מתו) אהבתו זו אלינו מבטיח לנו ה

  . המיוחד מבי� מלאכיו�מלאכו 

ֶמר" קֹלֹוִּהׁשָ ַמע ּבְ ּ ִמָפָניו וׁשְ ִקְרּבֹו...ּ ִמי ּבְ י ׁשְ         )כאפסוק (    " ּכִ

' דבר בש� המדריכנו להזהר מפני המלא) ולשמוע בקולו כי הוא מ' ה

  .ציוה אותו לדבר את הדברי�'  כלומר ה�
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   )כה�גפסוק כ( בארץ ישראל והשכר עליה' עבודת ה. ה �

        )כהפסוק (    "...יֶכםֶק ֱאלֹ' ֵאת הַּוֲעַבְדֶתם"

" עבודה"המילה . היא שמיעה בקולו ושמירת מצוותיו' עבודת ה

 להיות ג� עבודה זו צריכה. מראה על עמל ומאמ% שצרי) לעשות

' את ה: "וכמו שנאמר, ביראה ובכובד ראש כעבד המשרת את אדונו

ג� ' יחד ע� היראה צרי) לעבוד את ה". אלקי) תירא ואתו תעבד

  ".בשמחה' עבדו את ה: " בתהלי�כמו שנאמר, בשמחה

  :ברצו� ובשמחה אנו זוכי� בברכות רבות' כאשר אנו עובדי� את ה

  ".ובר) את לחמ) ואת מימי)" .1

 .יסיר מחלה מתוכנו'  ה�" רתי מחלה מקרב)והס" .2

,  משכלה היא א� שמתו בניה�" לא תהיה משכלה ועקרה" .3

 .ועקרה היא אישה שלא נולדי� לה ילדי�

 . את� ל) שני� רבות לחיות�" את מספר ימי) אמלא" .4

 אשלח פחד �..." את אימתי אשלח לפני) והמתי את כל הע�" .5

 .בגוי� ואעשה קול רע� שיבהיל אות�

 הצרעה תעקו% ותמית את �" שלחתי את הצרעה לפני)ו" .6

 .אויבינו הכנעניי�

 ".מעט מעט אגרשנו מפני)" .7

 

א& ' ה, ולא רק באופ� פרטי, יחדיו' כאשר כל ישראל יעבדו את ה

 .יבר) אותנו הרבה יותר
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  ד"פרק כ

   )ח�פסוקי� א( כריתת הברית עם ישראל. א� 

ה ָאַמרְוֶאל"         )אפסוק ("  מׁשֶ

למשה בהר אחרי שלימדו את כל פרשת משפטי� '  אמר הדברי� אלו

  .בסיו�'  ו�באותו יו� של מת� תורה 

ָרֵאל'ֲעֵלה ֶאל ה" ְבִעים ִמִזְקֵני ִיׂשְ ּ ַאָתה ְוַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהוא ְוׁשִ ּ ּ..."  

רצה שהצדיקי� הגדולי� ביותר של הע� יעלו אל ההר וישתחוו ' ה

  .ראלויודו על התורה שנת� לעמו יש, לו

ה ְלַבדֹו ֶאל הְּוִנַגׁש" ּ ְוֵהם לֹא ִיָגׁשו'ּ מׁשֶ         )בפסוק (    "...ּ

 �נביאיו וקדושיו , חכמיו,  מגדולי צדיקיו�אי� עוד איש מבני ישראל 

, שכ� ש�' אל המקו� שה, לעלות אל ראש ההר' שקיבל רשות מאת ה

  .מלבד משה

ל ִדְבֵרי הַּוָיֹבא" ה ַוְיַסֵפר ָלָעם ֵאת ּכָ ּ מׁשֶ ּ'  

ָפִטים ל ַהִמׁשְ ְּוֵאת ּכָ         )גפסוק ( "ּ

בסו& פרשת יתרו ובכל ' משה סיפר לע� את כל מה ששמע מפי ה

  . פרשת משפטי�

  . משה לימד את הע� את המשפטי� והסביר לה� היטב את טעמ�

אלא ג� הראה לבני ישראל , משה לא לימד רק את הדיני� וההלכות

היושר , החמלה, וכ� את הטוב, הגדולה שבמשפטי�' את חכמת ה

  . והצדק שבה�
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משה אמר לע� את הדברי� בשמחה ובחרדת קודש והע� קיבל את 

  :וכ) נאמר, הדברי� בשמחה רבה

ּל ָהָעם קֹול ֶאָחד ַויֹאְמרוַּוַיַען ּכָ" ּ  

ר ה ר ִדּבֶ ל ַהְדָבִרים ֲאׁשֶ ּּכָ ה'ּ   " ַנֲעׂשֶ

נית� ללמוד שכל הע� שמח מאד , בקול אחד, מתשובת הע� ביחד

  .בזריזות ובאהבה, והסכי� לקיימ� ברצו� ובחשק' הבדברי 

 ג� את �ה� קיבלו עליה� לעשות את כל המצוות שבפרשת משפטי� 

  . המצוות שקשה לקיימ�

ַּוִיְכֹתב" ל ִדְבֵרי הּ ה ֵאת ּכָ         )דפסוק (    "'ּ מׁשֶ

  ?אלו דברי� כתב משה

ויש מפרשי� , י מפרש שמשה כתב מפרשת בראשית ועד כא�"רש

  .סו& פרשת יתרו ופרשת משפטי�שמשה כתב את 

לע� סיפר שאחרי , בסיו� בערב'  ו� את הדברי� כתב משה באותו יו� 

  . הדברי�את 

ַח ַתַחת ָהָהר" ּבֶֹקר ַוִיֶבן ִמְזּבֵ ם ּבַ ּכֵ ַּוַיׁשְ ּ ּ... "  

  . 'משה הזדרז והשכי� בבוקר כדי למהר לכרות ברית ע� ה

  .  למחרת מת� תורה,בסיו�' הוא בנה מזבח ביו� ז

במקו� שעמדו ישראל במת� , את המזבח בנה משה למרגלות ההר

  . ללמד� שהברית שהוא יכרות עמה� היא על התורה, תורה
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ָרֵאל" ְבֵטי ִיׂשְ ר ׁשִ ֵנים ָעׂשָ ֵרה ַמֵצָבה ִלׁשְ ֵתים ֶעׂשְ ּוׁשְ ּ ּ"  

   . שבט יקריב בעצמו קורב� עשה משה שתי� עשרה מצבותכלכדי ש

ַלח" ָרֵאל ַוַיֲעלו עֹלֹת ֶאת ַנֲעֵרי ּבְַּוִיׁשְ ֵּני ִיׂשְ         )הפסוק ( "ּ

' כה היכשה, נערי בני ישראל אלו הבכורי� שהתקדשו ביציאת מצרי�

, את בכורות מצרי� והבדיל את בכורות ישראל להיות מופרשי� לו

  .ולהקריב לפניו קרבנות' לעבוד את ה

חו" ַּוִיְזּבְ ָלִמים ַלּ   "ּ ָפִרים'ה ְזָבִחים ׁשְ

 ,על קבלת התורה' לשמוח ולהודות להשלמי� כדי ה� הקריבו קרב� 

  . הקריבו ג� פרי� כדי שכל הע� יוכל לאכול ולשמוח באכילת הבשרו

ַּוִיַקח" ַאָגֹנתּ ם ּבָ ה ֲחִצי ַהָדם ַוָיׂשֶ ּ מׁשֶ ּ         )ופסוק  ("...ּ

  .  סוג של כלים� "אגנות" �

ַּוִיַקח" ָאְזֵני ָהָעםּ ִרית ַוִיְקָרא ּבְ         )זפסוק  ("ּ ֵסֶפר ַהּבְ

 פר לה� דברי� אלויהרי ס, באזני הע�מדוע קרא משה מ� הספר 

  ? כבר ביו� הקוד�פה �בעל

, בשמחה דבריוישראל בלו יק משה ידע שבאותו יו� של מת� תורה

אול� משה רצה לשמוע . חוצב הלהבות' היו נרגשי� מאד מקול הה� 

   .'הע� רוצה לקבל באהבה ובשמחה את דברי הלמחרת שיו� שג� ב

וקבלת ,  מתו) ספרביו� זה קרא משה לפני הע� את הדברי�, ס&ובנו

 מה לקיי�ה והתחייבות שלאמראה על נכונות מל, הדברי� שנכתבו

  . את האמור בספר
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ַּויֹאְמרו" ר ּ ר ִדּבֶ ָמע'הּ ּכֹל ֲאׁשֶ ה ְוִנׁשְ   " ַנֲעׂשֶ

 ביותר ומראה את עליונהבפסוק מיוחד זה מגיע ע� ישראל למדרגה 

בפסוק  ( "ונשמע"את המילה בהוסיפו ', בל את דבר הרצונו הגדול לק

  "). נעשה"ג אמרו רק 

  ? "נעשה ונשמע"מה התכוונו ישראל לומר כשאמרו 

' מוכני� לקיי� את כל מצוות ההתכוונו לומר שה� " נעשה"במילה 

 ע� כל ,מעט ואפילו הרבה, ג� הקלות וג� הקשות � וחוקיו 

ת להתאמ% בגו& או לתת אלו המצריכואת ג� , הדקדוקי� והפרטי�

  . וא& את אלו שאי� טעמ� מבואר, ממו� עבור�

התכוונו לומר שה� מוכני� לקיי� ג� בעתיד את כל " נשמע"ובמילה 

  . אפילו תהיינה רבות', המצוות שישמיע� ה

והקדימו  ,"נעשה ונשמע"ל אמרו שבשעה שאמרו ישראל "זכמינו ח

 ,זה לבני) סוד(לה רז  מי גי:דוש ברו) הואאמר הקאת הנעשה לנשמע 

  ?)המלאכי� עושי� לפני ששומעי�ש(ו שמלאכי השרת משתמשי� ב

ירדו מלאכי מרו� וקשרו שני כתרי� לכל אחד ואחד באותה שעה א& 

  .  אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע� מישראל

ַּוִיַקח" ה ֶאת ַהָדם ַוִיְזרֹק ַעל ָהָעםּ ּ מׁשֶ         )חפסוק  ("ּ

  .  טיפה לכל אחד ואחד מישראלמשה זרק את הד� כ) שהגיעה

מדה י ל,'זריקת חצי הד� על בני ישראל וחצי הד� על המזבח של ה

 לזרוק את הד� ששמו על אוהב אות� מאד ומבקש' את הע� שה

 .לפיה� כתו וחיבתואהבאת  כדי להראות לה� , ג� עליה�מזבחו
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 ולעול� נשמור ,נו עמועל כ) שא  ותעיד לנצח זו תתקיי�ברית חזקה

  . נו בהר סיניע ששמהתורהכל דברי את 

ַרת " ר ּכָ ִרית ֲאׁשֶ   ִּעָמֶכם' הַּויֹאֶמר ִהּנֵה ַדם ַהּבְ

ה ל ַהְדָבִרים ָהֵאּלֶ         )חפסוק  ("ַּעל ּכָ

 � � היו במעמד זה עמפני שכל ה ה רוש� רב על הע�ת עשברית זו

כול� היו שמחי� ונרגשי� מאד אחרי ששמעו . נשי� וילדי�, אנשי�

  . מתו) האש' את קולו של ה

 שאמרו כול� בשמחה לאחר רע מידישל כריתת הברית אמעמד זה 

ו ישראל את קיבל, זה עליה� את הד�יכאשר משה ה". נעשה ונשמע"

  . נצחי�דברי התורה בקבלה גמורה לנצח 

: כמו שאמר משה, ע� ישראללרק מיוחדת ברית היתה הכריתת 

 ממשיכה את ברית זו .ולא ע� שו� ע� אחר" עמכ�' אשר כרת ה"

  .  ע� אברה� אבינו וזרעו בברית בי� הבתרי�'הברית שכרת ה

לה� שימש ו, כבוד גדולל ולה� לקישוט שהוזה על בגדיה� היה הד�

  . דוש ברו) הואעדות ואות שנכנסו בבריתו של הק

לאחר היות� ' ע� הע� ישראל לברית כניסת ל אמרו ש"חכמינו ז

בברית מילה , ילהבטב: בשלושה דברי�נעשתה לע� במצרי� 

  . ובהזאה

  ישראל�טבילה ב, בת קרב� הפסחבמצרי� לפני הקר �ברית מילה ב

 מת� תורה לאחר , כא�� הזאהוב, טבלו ורחצו עצמ� לפני מת� תורה

  . במעמד כריתת הברית
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   )יא�טפסוקי� ( 'עליית משה והזקנים אל ה.  ב�

נדב , �אהרע� ועלה ' קיי� משה את ציווי ה, אחר כריתת הבריתל

  . ההרה'  וזקני ישראל אל האהוואבי

ַּוִיְראו" ָרֵאלֵק ֵאת ֱאלֹּ         )יפסוק  ("י ִיׂשְ

  ?  ומהו כבודו.'זקני ישראל ראו את כבודו של ה

ִפיר" ה ִלְבַנת ַהּסַ ַמֲעׂשֵ   "ּּכְ

  .  היה לב� ומבריק מאדשצבעה ,)יהלו�של סוג ( כמו אב� הספיר 

ַמִים ָלטַֹהר" ּוְכֶעֶצם ַהׁשָ ּ"  

  . נראי� ביו�כפי שה�  ,הבהירי�השמי� כמו 

ַלח ָידֹוְוֶאל" ָרֵאל לֹא ׁשָ ֵני ִיׂשְ         )יאפסוק  (" ֲאִציֵלי ּבְ

  . ונקראו כ) כי היו הגדולי� בע�,  הזקני� אלוישראלאצילי בני 

כי עלו ברשות אל ההר ולא התקרבו עד , לא שלח ידו לפגוע בזקני�' ה

  . ראשו אלא השתחוו מרחוק

ַּוֶיֱחזו ֶא"   "יםִקת ָהֱאלֹּ

  .  ראו� "ויחזו" �

  .לאחר שעלו והשתחוו מרחוק כפי שצווו' � ראו את כבוד הזקניה

תו" ַּויֹאְכלו ַוִיׁשְ ּ ּּ ּ"  

אכלו מ� ובה לכבוד קבלת התורה ערכו סעודה הזקני� וכל ישראל 

   . שמחו ושתו יי�,השלמי�
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   )יח� יבפסוקי� ( עליית משה אל ההר למשך ארבעים יום.  ג�

ם'  הּיֹאֶמרַו" ה ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ֶוְהֵיה ׁשָ         )יבפסוק  ("ֶאל מׁשֶ

ירד  �נדב ואביהוא והזקני� ,  ע� אהר��אחרי ראיית המראה בהר 

  .  לקבל את הלוחותלהרשוב לעלות אליו ' הו הוציואז  ו,הר� המשה מ

ֶָאְתָנה ְלך ֶאת ֻלֹחת ָהֶאֶבןְו" ּ  

ַת ר ּכָ ְּוַהתֹוָרה ְוַהִמְצָוה ֲאׁשֶ   "ְּבִתי ְלהֹוֹרָתםּ

לוחות ע� התורה והמצוה שכתב הבטיח למשה שית� לו את ה' ה

  .  עשרת הדברות�עליה� 

ֲרתֹוַּוָיָקם" ַע ְמׁשָ ה ִויהֹוׁשֻ ה ֶאל ַהר ָהֱאלֹ מׁשֶ   "יםִקּ ַוַיַעל מׁשֶ

  ? הרי רק משה עלה אל ההר, מדוע הל) יהושע ע� משה

מתו) ) זז(� שלא מש וכש, יהושע היה תלמידו הנאמ� ביותר של משה

וה אותו עד כ) לא עזב את משה בעלותו להר וליו, אהלו של משה

  .  ההרתחתית

הל ש� בנה א,  נשאר יהושע בתחתית ההראחרי שעלה משה להר

  . וחיכה למשה לבדו במש) ארבעי� יו� וארבעי� לילה

  ?מדוע עשה זאת יהושע

. פשרורצה להיות במחיצתו כל זמ� שא,  אהב את משה מאדיהושע

  . בד מאד את משה ולא רצה שיחזור לבדו למחנהיהוא ג� כ

כ) ישב לו יהושע ימי� רבי� מחכה יו� יו� לבואו של משה ומצפה 

  . קי� חיי� דברי אל�' לשמוע ממנו את דברי ה
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בו ָלנו ָבֶזהְוֶאל" ּ ַהְזֵקִנים ָאַמר ׁשְ ּ         )ידפסוק ( "...ּ

  . קומומשה אמר לזקני� שישבו במחנה לשפוט את הע� במ

ְּוִהּנֵה ַאֲהרֹן ְוחור ִעָמֶכם ִמי ַבַעל ְדָבִרים ִיַגׁש ֲאֵלֶהם" ּ ּ ּ"  

וכל מי שיש לו , משה אמר לזקני� שאהר� וחור ישפטו יחד את�

  . דברי� וטענות קשות במיוחד יגש אל אהר� וחור

ורק ה� היו יכולי� לדו� ,  גדולי החכמי� בישראלאהר� וחור היו

  . מקומו של משהבמשפטי� הקשי� ביותר ב

 ו הי ה�� בתורה וחור  של אהר� � לומדי� על גדולתמפסוק זה אנו

 שהיו בית , במשפטי התורה יותר מכל שבעי� הזקני�נובי� והמיחכ

  . דינו המובחר ביותר של משה

ה ֶאל ָהָהר ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת ָהָהרַּוַיַעל"         )טופסוק  (" מׁשֶ

 שעות אחרי כריתת הברית פרס מ� בסיו�' משה עלה אל ההר ביו� ז

  . ועלייתו הראשונה ע� הזקני�

אלא נשאר ששה ימי� , משה לא עלה מיד אל ראש ההר ביו� זה

 ,)ג בסיו�"י(ורק ביו� השביעי ,  כפי שנאמר בפסוק הבא,באמצע ההר

  .  עלה אל ראש ההר,'כאשר קרא לו ה

התעכבותו של משה לפני עלותו אל ההר היתה כדי להכי� את עצמו 

  .'אימה וביראה לקראת עלותו אל הב

בֹוד ּוַמְרֵאה" ֹר'ה ּכְ ֵאׁש ֹאֶכֶלת ּבְ   אׁש ָהָהר ּכְ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ   )יזפסוק  ("ְלֵעיֵני ּבְ
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 כדי ,ישראלהמראה הגדול הזה היה לעיני בני התורה מציינת ש

  . שנלמד שמראה זה עשה רוש� גדול בלב הע�

 בני ישראל באות� המיוחדי� שעברו עללא נוכל לתאר את הרגשות 

ה התפעלות� ממשה וכ� גדל', ודאי התחזקה בלב� יראת ה. ימי�

  . 'כאילו היה מלא) ה' נו שנכנס לתו) אש וענ� הרב

תַּוָיֹבא" ה ּבְ ֹּוך ֶהָעָנן ַוַיַעל ֶאל ָהָהר מׁשֶ ְ  

ִעים ָלְיָלה ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ָהר ַאְרּבָ ה ּבָ   )יחפסוק ( "ַוְיִהי מׁשֶ

  ? משה באות� ימי�את ' מד הימה ל

בפרשות תרומה הנמצאת מד אותו את כל מלאכת המשכ� יל' ה

את ' ה נת� לו הימי�ארבעי� בסו& . תצוה וחלק מפרשת כי תשאו

  .  לוחות הברית�ות האב� לוח

  משה לא אכל ולא שתה דבר  ,הלילות הללו והימי�ארבעי� במש) כל 

  .'והיה כמו מלא) ה
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  ד" לפרק כמקורות

והנה הפרשיות כול� באות ": �"רמב �בסיו� אחר מת� תורה ' אלו ביו� ו' דברי ה :'ב�'קים אפסו

כה תאמר אל בני ': אמר הש� אל משה, בו ביו�, רה מידכהוג� כי אחר מת� תו

וראיתי במכילתא ... אתה ואהר�' ואמר לו אחרי צוות) זה לה� עלה אל ה... 'ישראל

 של �כלומר , הודה אמר בו ביו� נעשו כל המעשי� ברבי יוסייבי ור... שנחלקו בדבר

" ולזה שומעי� שאמרו כהלכה, וסיפור הע� וכתיבת ספר הברית הכל כמו שפירשנ

  ). 'אור החיי� הק ועיי� ב,�" ב� הרמבנו אברה�� ורב"כ) פרשו ג� רשבו(

' כל אשר דבר ה': ואמרו, וקבלו הכל בשמחה: "�"מבר �' שמחת הע� בדברי ה :'פסוק ג

  ". 'עשהנ

  . אברבנאל� ו"י רמבפ על �בסיו� לאחר מת� תורה ' הסיפור לע� היה ביו� ו

  . אי בש� המכילת" רש� מבראשית ועד מת� תורה �הכתיבה בספר הברית  :'פסוק ד

  . אב� עזראו �" רמב�  מיתרו ועד סו  משפטי�                                       

אחרי שמשה , בערב'  ו� 'ואז באותו יו� ה: "רבנאלאב � בערב ' הכתיבה היתה ביו� ו

  . "'כתב את כל דברי ה, דבר אל הע� ושמע תשובת�

  . אברבנאל �בסיו� ' השכמתו של משה ביו� ז

קר בהשכמה השתדל ובב: "ג"י רלבפ על �ההשכמה מורה על רצו� להכנס לברית 

  . "יתבר)' להכניס ישראל בברית ע� ה

  . אב� עזרא � רה בניית המזבח במקו� מת� תו

  .  העמק דבר�שתי� עשרה מצבות להקריב קרב� חגיגה לכל שבט 

  . י"רש � הנערי� ה� הבכורות  :'פסוק ה

  ". שלא טעמו טע� חטא "� ב" כא ערובי�י עפ על �הנערי� לא הספיקו לחטוא 

  . חזקוני �הטע� לחנכ� במצוות 

  . מק דברב בהע"ג וכ) כתב ג� הנצי"רלב �הפרי� היו קרבנות ציבור 

ח ש� ויזבחו זבחי� שלמי� לאכול ולשמו: "אברבנאל �קרב� השלמי� היה לשמחה 

  . "מהפרי� שהביאו שמה' לפני ה

ולכ) אמר כי חצי הד� : "�"רמב �קבלת הד� במזרקות ושפיכת חצי ממנו באגנות   :'פסוק ו

והחצי האחר זרק על המזבח מ� , שהיה דעתו לית� על הע� ש� בכלי� הה�

  ".  אותו בה� כדר) הקרבנותקיבלת שהמזרקו

 על �הקריאה מתו� הספר למחרת כדי לשמוע מה� ששמחי� בדברי� כמו אתמול   :'פסוק ז

  . אברבנאלי פ
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: תב שכג"סו של מקרא וכ) מוכח מדברי רטופש כ) �זריקת הד� על כל הע�  :'פסוק ח

 שיכנסו הזה הד� עליה� כדי: "נו חננאל שכתבומדברי רב, "ויזלפהו על הע�"

  ". בברית ע� הקדוש ברו) הוא בע�

להורות שהע� ":  אברבנאל�זריקת הד� על המזבח ועל הע� מורה על ברית אהבה 

ולכ� היה חצי , קיה� כמו שהד� נושא הנפש הוא אחד בעצמוהנבחר התאחדו ע� אל

  . "זבח הש� וחציו לזרוק על הע�הד� בזריקה על מ

יתבר) ' עשה המזבח כשליח ה: "ספורנול פי  ע�הש� רוצה לכרות בעצמו את הברית 

וחצי האחר נזרק על הע� הנכנסי� עמו , ובכ) קיבל חצי הד�, לכרות הברית

  ". לברית

  . נו חננאלרב � עדות ואות על הברית ,כת� הד� היה לעד וכבוד גדול

מה אבותיכ� : "א"כריתות ט ע �  טבילה והזאה, מילה �דברי� ' הכניסה לברית בג

  ...."לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דמי�לא נכנסו 

ויראו את : "ג"וס וכ� ברס תרגו� יונת� ואונקל� ראיית כבודו �קי ישראל ראיית אל :'פסוק י

  ". כעי� וראית את אחורי: "�"רשב". קי ישראלכבוד אל

ובהערות , "כמעשה לוב� הספיר: "ג" רס� כמו לוב� הספיר �" כמעשה לבנת הספיר"

  . � ובחזקוני"וכ� ברשב, "יא אב� יקרה לבנה בהירהה: "לפירושו

כשמי� ברורי� בלא ": �"רשב � נקיי� בלי ענני� �" צ� השמי� לטוהרעוכ"

  . "ענני�

  . �"רשב� ו"רמב, י" רש�ה� הזקני� " אצילי בני ישראל" :א"פסוק י

: בעבור שאמר: "�" רמב�  מפני שנזהרו ולא היו ראויי� לעונש �" לא שלח ידו"

הודיע בכא� שנזהרו בכ) ולא , 'פ� יפרו% ב�' הני� והע� אל יהרסו לעלות אל הוהכ'

  ". פר% בה� פר%

כי היו אצילי : "�"רמב �שראו מראה ברשות ,  במוב� חיובי�" ויחזו את האלקי�"

 עיי� באב� :וכ� משמע מעוד ראשוני�". בני ישראל ראויי� למה שחזו במחזה הזה

  . רושו הראשו�י בפי"שלא כרש, �"עזרא וברשב

וטע� : "�"רמב �  שאכלו ושמחו לכבוד קבלת התורה,  במוב� חיובי�" ויאכלו וישתו"

:  אלעזראמר רבי... חובה לשמוע בקבלת התורה שעשו שמחה ויו� טוב כי כ� � וישתו 

"  כא� ביו� חתונת התורה כ� עשווא&... מכא� שעושי� משתה להגמרה של תורה

  ). א הקצרשני באב� עזרהמובא בפירוש (
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שנגש יותר מ� שאחר , לראש ההר: "ספורנו �הציווי למשה לעלות לראש ההר  :ב"פסוק י

אמר ... וע� כל זה לא עלה אל ראש ההר, 'ונגש משה לבדו': כאמרו, העולי� עמו

  . וראה ג� דברי אברבנאל. "'למשה שיעלה אל ראש ההר שש� היה מראה כבוד ה

אלא שהוא פירש , אב� עזראי פ על �ה� עשרת הדברות " התורה והמצוה"

 יפואנו פרשנו על ,  ה� שאר הדברות� " והמצוה", יבר הראשו� הד זה� "התורה"

  .  אבל בצורה יותר מובנת לילדי�,דרכו

  ". ואומר אני שהיה התלמיד מלווה לרב: "י"רש �וה את משה ויהושע לי   :ג"פסוק י

  ".  רשאי ליל) מש� והלאהשאינו: "י ש�"רש �המנעותו של יהושע לעלות להר 

  .וכ) כתב אב� עזרא, )זי, לב( לעילכפי שמשתמע  �המתנת יהושע מתחת להר 

  


