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הסכמת הרה''ג יצחק חיים פוס שליט''א

מלפנים ר''מ בישיבת אבן ישראל, מח''ס 'אמרי יצחק' על מסכת נדה והלכותיה, 

וספר 'אמרי יצחק' על החפץ חיים )הלכות לה''ר ורכילות(

בס''ד, ח''י תמוז תשע''ח

מה נכבד היום בהגלות נגלות החיבור ''חכמת חינוך'' ובו הערות וחקירות על סדר 
ספר החינוך לידידי הרה''ג ר' אלחנן פופקו שליט''א.

זכרתי ימים מקדם בשיבתנו יחד בשבת תחכמוני בירושלים עיה''ק, בישיבת אבן 
ולקנות לו את  ולהתייגע בתורה,  ניכרו בו שאיפות הגדלות, לעמול  וכבר אז  ישראל, 
חלקו בעיון ובבקיאות, בלימוד הישיבתי וגם בקניני הלכה. וב''ה המשיך בדרכו זו גם 
ובין  העיון  בלימודי  בין  תורה,  לגדולי  ונתחבר  נתקשר  שם  אמריקה,  בגלות  בהיותו 

בקניני הלכה, וידיו רב לו בתרוויהו וזוכה לעצמו ומזכה לאחרים בלימוד ובהוראה. 

)ח"א(,  חינוך''  ''חכמת  זה,  חיבורו  את  לראות  עתה  נתפעלתי  מאוד  ומה 
)לעת  החינוך  בספר  ומצוה  מצוה  בכל  למצוא  השכיל  אשר  לעשות,  הפליא  ובו 
השיתין  לעומק  ירידה  מתוך  נפלאה,  חקירה  או  חידוש  נקודת  נ'(  מצוה  עד  עתה 
הראשונים  שיטות  המצוה,  של  העיקרי  היסוד  את  לבאר  פיה  ועל  זו,  מצוה  של 
שלפנינו  הרי  הכלל,  מן  יוצא  ללא  מצוה  כל  על  באים  ודבריו  והואיל  בעניניה, 
טעם  הטעימנו  מצוה  ובכל  התורה  ממקצועות  בהרבה  נפלאה  יריעה  נגלית 

כעיקר, מנופת צופים, לחיך אוכל יטעם, להתענג על ה' ותורתו. 

הגדול  הגאון  שמו''ח  ראיתי  גם  ועתה  זה.  באופן  בחיבור  סגולה  מיחידי  והוא 
שדבריו  זה,  מחיבור  למאוד  הוא  אף  התפעל  שליט''א,  גולדברג  נחמיה  זלמן  ר' 
בהסכמה  בא  כן  ועל  סוגיא  של  בעומקא  הלן  ת''ח  של  בהבנה  בטוטו''ד  נאמרו 
)כבקשתו,  תאמצנו  כהה  יד  ידי  אני  ואף  פה.  אל  פה  לי  אמר  גם  וכך  זה,  חיבור  על 
ולהעלות  זו  בדרך  להמשיך  השי''ת  ויזכהו  זה,  חיבור  להדפיס  הוא(  בי  לא  כי  אף 

עוד חידושים וחקירות בכל מצוות התורה, ולהוסיף עוד חכמה על חכמתו.

הרחבת  מתוך  וללמד  ללמוד  תורה,  של  באהלה  לישב  תמיד  שיזכה  לברכו  והנני 
צדקנו  משיח  ובביאת  הבחירה  בית  בבנין  לראות  נזכה  ומהרה  הנפש,  ומנוחת  הדעת 

בב''א. 
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 הסכמת הגאון הגדול 
הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל

כ״ה תמוז תשע״ח

הנני בזה לדבר בשבחו של תלמיד חכם מופלג בתורה

הרי הוא הרב הגאון אברך כמדרשו ר׳ אלחנן פופקו שליט״א
וכל  נו״ן  למצוה  הגיע  וכבר  התורה  מצוות  תרי״ג  על  מיוחד  חיבור  הראני  וכעת 
דבריו נאמרים לפי הבנת ת״ח ואסיים בברכה שהקב״ה יזכהו להשלים חיבורו על כל 

תרי״ג מצוות לתועלת הלומדים.

אם  עובדא  בראי  ראו  עדים  אם  שדן  יוסף  הברכי  של  הערה  אכתוב  חיבה  ולאות 
יכולים להעיד שכך וכך ראינו והביא ראיה ממה שמבואר בגמ׳ שעדי החודש ראו הירח 
במים אין מקדשין על פיהם ודוחה שבמים הראיה לא כ״כ ברורה כראי מתכת, ולענ״ד 
יש לומר שבאמת קשה להבין מה עדי החודש שהרי מבואר ברמב״ם שאם אמת מבינים 
לפי חכמת אסטרונומיה לא ניתן לראות את הלבנה או שלא כתיאור שהעדים מעידים 
שניתן  במצב  הירח  שכעת  לדעת  ניתן  חכמה  פי  על  הרי  עדים  בהעדת  יש  מה  וא״כ 
לראותו ]רק הרי יתכן שאולי מכוסה בעננים ובזה אין חכמת הכוכבים יודעת[ ובע״כ 
גזירת התורה שעדים צריכים לראות הלבנה לא כדי לדעת האמת אלא צריכים  שזה 
לראות ולפי כל זה מיושב שעדים שראו בראי הרי אין המטרה לדעת האמת אלא צריך 

ראיה, ולראות בראי אינה ראיה משא״כ בכל עדות שהמטרה לדעת האמת.

בכבוד רב
זלמן נחמיה גולדברג



לזכרון עולם
לזכר 

מרת פרומא ליבא לוינסון הי''ד
בת זקני

הרב יעקב משה ספיר רבה של סאראטוב ומרבני העיר פתח תקוה

ולזכר בעלה נכד מרן החפץ חיים 

הגה''צ יהושע ליב לוינסון הי''ד
ולזכר שמונת ילדיהם שנספו גם הם בשואה 

צבי הירש, חיים אברהם, אהרן יצחק, נפתלי, אסתר, פרידה 

ועוד שלשה קדושים שלא נודע שמם
 ולזכר שש מאות ריבוא אחינו בני ישראל

שנהרגו בשנות הזעם

ארץ אל תכסי דמם
יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם 

וינקום לעיננו את נקמת דם עבדיו השפוך.



לזכרון עולם

 בעת סיום כרך זה נצחו אראלים את המצוקים ונלקח ממנו 
 גאון עולם חד בדרא אוהב שלום ורודף שלום 

אוהב את הבריות ומקרבן לתורה

הגאון הגדול רבי

זלמן נחמיה גולדברג זצ''ל
נלב''ע ל' בחודש אב תש''פ

 היה חתנו של הגאון הגדול רבי שלמה זלמן אוירבך,
הרביץ תורה ברבים, וכיהן בבית הדין הגדול בירושלים.

יהי רצון שזכות נועם הליכותיו, טוהר מידותיו, יושר דרכיו, 
ענוותנותו, וגאונותו הגדולה תעמוד לנו ותהא לנו למליץ יושר

ת.נ.צ.ב.ה



אחכמת חינוך

הקדמה לספר חכמת חינוך חלק ב'

ספר  של  ב'  כרך  להוצא  וקיימני  שהחייני  עלי  תגמולהי  כל  לה'  אשיב  מה 
השלום:  עליו  המלך  דוד  שאמר  וכמו  הקדושה  בתורתו  ולהגות  חינוך  חכמת 
שנת  זו,  בשנה  הרבים  בעוונותינו  והנה  חיתני".  אמרתך  כי  בעניי  נחמתי  "זאת 
תש''פ עלה המוות בחלוננו במגפת הקורונה שרבים חללים הפילה ומהם תלמידי 
שרידים  רבים  מהם  וטהורים  קדושים  ישראל  בית  ועמך  עליון,  צדיקי  חכמים, 
של  ותינוקות  מדרשות,  בתי  הקדושות,  מהישיבות  הרבה  הושבתו  וכן  דעה.  מדור 
זו עת צרה ליעקב מצווה לאזור  והיה העולם משומם. ובשעה  בית רבן מתלמודם 
כל  בנו  ואלעזר  יוחאי  בר  שמעון  כרבי  התורה  בלימוד  עוז  ביתר  ולהשתדל  כח 

אחד ואחד באשר הוא שם איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. 

שכשם  ירבה  עצמה  אונים  ולאין  כח  ליעף  הנותן  ישעי  לאלוקי  תפילתי 
עיני  יאיר  כך  ראשונות  מצוות  ק'  על  חידושי  ולהוציא  וללמד  ללמוד  שסייעני 
ויתקבלו  מצוות  תרי"ג  על  המוגמר  על  ולברך  תורה  חידושי  לחדש  ויזכני  בתורתו 
ידי  על  תקלה  דבר  שום  יארע  ושלא  ישראל  בית  עמך  ובפי  הלומדים  על  הדברים 

מעתה ועד עולם.

ואת כל הבהמה  ואת כל החיה  נח  "ויזכר אלקים את  בנו  יהי רצון שיקויים  וכן 
וירחם  ח'(  )בראשית  המים"  וישכו  הארץ  על  רוח  אלקים  ויעבר  בתבה  אתו  אשר 
ויזכנו ללמוד  וימציא רפואה למכאובנו  ישראל  בית  ועל פליטת עמו  ה' על עולמו 

תורה מתוך שמחה וטוב לבב אכי"ר

אלחנן פופקו  
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פרשת משפטים

מצוה נ"א. מצות בית דין לדון נזקי בהמה

לדון בדין שור המזיק בין שהזיק אדם כמו שכתוב בפרשת )שמות כ”א, כ"א( וכי 
יגח, בין שהזיק ממון כמו שכתוב בפרשת )שם ל"ה( כי יגוף. ועקר פרושו )רש"י 
שם( של יגף ידחף. ומיהו בין שהזיקו בגופו או ברגליו או נשך בשניו או אפילו 

הזיק בקרניו כלן בכלל לשון נגיפה משמע, אבל נגיחה לא משמע אלא בקרן 
והמית  יגח  כי  בפרשת  מדכתיב  באדם  שור  נזקי  נתרבו  וכבר  ב'(  ב',  קמא  )בבא 

ולאו  דברים.  בשאר  בין  בנגיחה  בין  מקום  מכל  והמית  שם(  )מכילתא  דמשמע 
דוקא שור אלא )בבא קמא נ"ד, ב'( אפילו כל בהמה וחיה ועוף שהזיקו חייבין אלא 
שדבר הכתוב ברגיל. וכבר אמרנו שכל המצות הבאות לנו על דבר המשפט שרש 

אחד להן, ודבר משכל הוא, ואיני צריך לחזר אותו בכל אחת ואחת.

ודברים  שביניהן,  והחלוק  והתם  המועד  איזהו  ב'(  כ"ג,  )שם  כגון  המצוה,  דיני 
שהבהמה מועדת להן בתחלה )שם ט"ו, ב'( ושאינה מועדת בהן עד שנראה אותה 
מרגלת בהן. והרגל זה באיזה עניין יהיה שנחזיקנה כמועדת, ובאיזה עניין תניח 
ההרגל שתחזר לתמותה, וחמשה מיני חיות המועדות מתחלתן וחלוק הרשויות 
שתזיק בתוכן, ומה שנקרא אבות )שם ב, א'( בנזיקין ומה שנקרא תולדות, והחלוק 
שביניהן באחת, ודיני השמירות )שם מ"ה, ב( שאדם חייב לשמרן כדי שלא יזיקו, 
וכיצד יתחייב או יפטר בהן, ויתר רבי פרטיה מבארים בששה פרקים ראשונים 
מן בבא קמא )ח"ה שצא(. ואלה הדינין הנקראין דיני קנסות כבר אמרנו )במצוה 
מ"ט( שאין דנין אותן אלא בית דין הסמוכין ובארץ ישראל, אבל המזיק חייב 

לשלם )בבא מציעא צא, א( בדיני שמים בכל מקום, ואם תפש הנזק )בבא קמא ט'ו, 
ב'( אין מוציאין מידו בשום מקום.
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מצוה נ"א

בית דין לדון נזקי בהמה

השור  ובעל  בשרו  את  יאכל  ולא  השור  יסקל  סקול  ומת  אישה  את  או  איש  את  שור  יגח  וכי  כ"ח.  א.  
השור  אישה  או  איש  והמית  ישמרנו  ולא  בבעליו  והועד  שלשום  מתמול  הוא  נגח  שור  ואם  כ"ט.  נקי. 
בן  או  ל"א.  עליו.  יושת  אשר  ככל  נפשו  פדיון  ונתן  עליו  יושת  כופר  אם  ל'.  יומת.  בעליו  וגם  יסקל 
יתן  שקלים  שלושים  כסף  אמה  או  השור  יגח  עבד  אם  לב.  לו.  יעשה  הזה  כמשפט  יגח  בת  או  יגח 

לאדוניו והשור יסקל.
המת  את  וגם  כספו  את  וחצו  החי  השור  את  ומכרו  ומת  רעהו  שור  את  איש  שור  יגוף  וכי  ל"ה.  ב.  
תחת  שור  ישלם  שלם  בעליו  ישמרנו  ולא  שלשום  מתמול  הוא  נגח  שור  כי  נודע  או  ל"ו.  יחצון. 

השור והמת יהיה לו.

שור הנה  בדין  לדון  היא  הנ"א  המצוה 

יגח"  ד"כי  מקרא  לה  וילפינן  המזיק 

)שמות כ"א, כ"ח ל"אא( וכן מקרא ד"כי יגוף" 

)שמות כ"א, ל"ה-ל"וב(. והנה מצווה זו דנזקי 

בהמה כוללת שני ענינים נפרדים והם: א. 

שור שהזיק אדם, והיינו פרשה ד"כי יגח". 

ד"כי  פרשה  והיינו  ממון  שהזיק  שור  ב. 

יגוף שור איש את שור רעהו".

בנזקי והנה  ולחייב  לדון  עיקרו  זה  עשה 

קרן, אמנם נכללו בו ענינים שונים, 

דהיינו דיני שור תם דמשלם חצי נזק, דיני 

שור המועד דמשלם נזק שלם, שור הנסקל, 

שקלים  ל'  דמשלם  עבד  שהרג  שור  ודין 

הבעלים  דחייב  חורין  בן  שהרג  ושור 

בתשלומי כופר. וצריך עיון למה כללו יחד 

מוני המצוות כל עניינים אלו החלוקים זה 

מזה במצוה אחת.

צ"ע, דהנה מלבד מצווה זו דנזקי וביותר 

)מצוה נ"ה(  קרן מנה החינוך להלן 

נזקי שן ורגל דבהמה למצוה בפני עצמה, 

וצ"ע אמאי לא נמנו כל נזקי בהמה במצוה 

כן  אם  שונה,  דעניינם  משום  וכ"ת  אחת, 

יגח"  ד"כי  פרשה  למנות  לו  דהיה  בודאי 

ופרשה ד"כי יגוף" דעניינם שונה למצוות 

אינם  אלו  שפסוקים  ובפרט  נפרדות, 

זה לזה וקרא דבור ולאו דאכילת  סמוכים 

שור הנסקל רמי בינייהו.

דבר זה שמעתי לבאר מידידי הרב וליישב 

שליט"א,  בורטון  שניאור  הגאון 

מנו  שבו  האופן  בין  יש  גדול  דחילוק 

שן  ודיני  קרן  דיני  את  והחינוך  הרמב"ם 

יגח"  ד"כי  מצוה  לגבי  הכא  דהנה  ורגל, 

רל"ז(:  )עשה  המצוות  בספר  הרמב"ם  כתב 

והחינוך  השור",  בדיני  לדון  שצונו  "היא 
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כתב דמצוה זו היא: "מצות בית דין לדון 

ורגל  דשן  מצוה  לגבי  אבל  בהמה".,  נזקי 

כתב הרמב"ם )עשה ר"מ( "היא שצונו בדין 

דשן  במצוה  החינוך  כתב  וכן  ההבער", 

מדבריהם  ומבואר  נ"ה(.,  מצוה  )לקמן  ורגל 

בשור  דין  הוא  קרן  דנזקי  המצוה  דגדר 

צריך  המזיק  דשור  תורה  דאמרה  עצמו 

לגבי  לקמן  אבל  השור,  של  בדיניו  לדון 

נזקי שן ורגל גדר המצוה אינו לדון בדיניו 

שנעשה  ההיזק  בדין  לדון  אלא  השור  של 

לניזק על ידו.

דמצוה דקרן עיקרה על השור עצמו והא 

י:  קמא  )בבא  רש"י  בדברי  גם  מדויק 

"משתעי  לשונו:  וזה  לו"(  יהיה  "והמת  ד"ה 

ממש  הוא  ובידים  דשכיח  נגח  בשור 

נתכוין  מזיק(  של  )ממונו  שהוא  )שהשור( 

על  הוא  זה  דדין  מדבריו  ומדויק  להזיק", 

שהוא  ושהטעם  חייב  שהוא  עצמו  השור 

דין בשור עצמו הוא משום דהשור נתכוין 

להזיק, אבל גבי שן ורגל דחיובם אף היכא 

על  אינו  החיוב  גדר  להזיק  כוונתו  דאין 

השור עצמו אלא על הממון שנחסר לניזק.

פי זה יש להוסיף, דהנה כתב החינוך ועל 

והיא  זו  מצוה  שאחר  המצוה  בטעם 

וזה  הנסקל  שור  מבשר  ההנאה  איסור 

להסכים  כדי  המצוה,  "משרשי  לשונו: 

ידו,  על  תקלה  שבאה  מי  שכל  בדעתנו 

אנשים,  ועם  אלקים  עם  ונמאס  מרחק 

ג.  על הסמ"ג בלאו דאכילת בשר שור הנסקל )ל"ת קלה(.

ואפילו שוגג, כמו הבהמה שאין לה דעת, 

וכל שכן מזיד. ובתתנו דעתנו על דבר זה 

יביאנו להזהר הרבה בכל מעשינו עד שלא 

ובספר  לעולם".  ידינו  מתחת  תקלה  תצא 

פרייס  אהרן  הגאון  לרב  אברהםג  משנת 

הסתפק אם בעל מכונית )קא"ר בלע"ז( שהרג 

אדם עם המכונית שלו חייב להשמיד את 

דהא  החינוך,  טעם  פי  על  שלו  המכונית 

באה תקלה על ידה., ועל פי הנ"ל י"ל דכיון 

זו  במצוה  כלול  השור  של  המיתה  דחיוב 

הוא  זה  דדין  נמצא  השור"  בדיני  ד"לדון 

ממון  בכל  כללי  דין  ולא  בשור  דין  דוקא 

שלו. וכך מדויק עוד מהא דאמרינן בריש 

הבעלים  ד"כמיתת  וט"ו.(  ב.  )דף  סנהדרין 

כך מיתת השור" ומה מיתת הבעלים בעינן 

בית דין של כ"ג ושידונו בפניו כך גם מיתת 

השור, ואם כן דין זה הוא דין דוקא בשור 

ולא בממון אחר שלו שהרג את הנפש.

שנסתפקו ולפי  מה  גם  לפשוט  יש  זה 

בלע"ז(  )מאשינעס  במכונות  בזמנינו 

הפועלות על ידי עצמם )הנקרא רובוט בלע"ז( 

או  חייב הבעלים להשמידם  אי  הזיקו  אם 

לא. ויש לומר, דמקרן אין ללמוד כיון דזה 

אינו דין בממונו שהזיק אלא דווקא בשור 

שהזיק ולכן גם אם הרג את הנפש יש לומר 

דאין צריך להשמידם ויש לדון בזה עוד.

הגאון ועוד  הרב  ידידי  זה  בענין  ביאר 

נחלקו  דהנה  שליט"א,  סוקול  צבי 
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קמא  בבא  מסכת  בריש  הישיבות  ראשי 

אתו  למאי  נזיקין  אבות  ארבע  בענין 

לחיובא או לפטורא, דידועים דברי הגרי"ז 

דעצם  ממון(  נזקי  )בהלכות  סאלאוויצ'יק 

הוא  ידוע  נזיקין  אבות  דארבע  חיובא 

שדרכו  דבר  שכל  כללי  חיוב  איכא  דהא 

היינו  אבות  דנכתבו  וטעמא  חייב  להזיק 

באש,  דטמון  פטורא  וכגון  להלכותיהם 

מרן  על  חלקו  כבר  אבל  וכו',  בבור  כלים 

וכתבו  הישיבותד  ראשי  מגדולי  הגרי"ז 

סיבה  היא  חיובו  סיבת  ומזיק  מזיק  דכל 

ונראה מהא דנמנו קרן לושן  בפני עצמה, 

חיובא  דיסוד  עצמן  בפני  למצוות  ורגל 

עצמו,  בפני  מחייב  הוא  מינייהו  חד  דכל 

דלהלכותיהן לא בעינן למימני להו למצוות 

נפרדות.

ציין  בהגהה[  א'  ]סימן  שמואל  ר'  "ובחידושי  וז"ל:  קמא  בבא  ריש  חברותא  בספר  בקיצור  ד. הביאם 
הוא,  קנסא  נזקא  פלגא  דאמר  דלמאן  תמה,  אך  זרוע.  אור  מהר"ח  בשו"ת  מבואר  הגרי"ז  שכדברי 
שם  וראה  הגרי"ז,  דברי  על  המקשה  השחר  באילת  גם  וראה  המזיק.  שם  בעצם  הוא  שהפטור  משמע 
שתולדותיהן  מוכח  במשנתנו  שמהצריכותא  האחרונים  הקשו  הגמרא,  שאלת  ובעיקר  שמפרש.  מה 
בפני  וראה  כתולדה.  דינו  יהיה  שלא  כדי  אב,  כל  להכתב  צריך  היה  ודאי  אחרת  כי  בהן,  כיוצא 

יהושע מה שמיישב." ע"כ.
רגל  להו  "איבעיא  הגמרא:  וז"ל  דאיפשטא  בעיא  והיא  כ"ו,  קמא  בבא  הגמרא  מדברי  ומקורו  ה.  
כיון  קרן  אקרן  דהוה  מידי  אמרינן  מי  כופר  שתשלם  מהו  הניזק  בחצר  תינוק  גבי  על  שדרסה 
האי  להזיק  כוונתו  קרן  דלמא  או  שנא  לא  ה"נ  כופר  ומשלם  הוא  אורחיה  זמני  ותלתא  תרי  דעבד 
השור  ומת  הבית  לבעל  ונגחו  ברשות  שלא  הבית  בעל  לחצר  שורו  הכניס  ת"ש  להזיק  כוונתו  אין 
טרפון  לרבי  בתם  שלם  כופר  טרפון  ר'  דברי  שלם  כופר  משלם  מועד  בין  תם  בין  ובעליו  בסקילה 
לה  ומייתי  ברה"ר  כופר  חצי  משלם  תם  דאמר  הגלילי  יוסי  כרבי  ליה  דסבר  משום  לאו  ליה  מנא 
ולפרוך  לה  מייתי  דרגל  מניזקין  תנא  מנהרדעא  שימי  רב  אמר  ברגל  כופר  איכא  אלמא  מרגל  מק"ו 
באש  שישנן  לכלים  מה  מכלים  בבור  ישנו  שכן  לטמון  מה  מטמון  באש  ישנן  שכן  דרגל  לניזקין  מה 
איכא  אלמא  לה  מייתי  דרגל  מכופר  ש"מ  לאו  אלא  באדם  שישנן  טמונים  לכלים  מה  טמונים  מכלים 
כופר  ליכא  ס"ד  דאי  ברגל  כופר  דאיכא  מסתברא  ה"נ  לרבינא  מדפתי  אחא  רב  א"ל  ש"מ  ברגל  כופר 
מכופר  ש"מ  לאו  אלא  ברגל  ישנן  שכן  דרגל  לניזקין  מה  לפרוך  לה  מייתי  דרגל  מניזקין  ותנא  ברגל 

דרגל מייתי לה אלמא איכא כופר ברגל שמע מינה" ע"כ. 

המיוחדים והנה  דינים  דיש  גב  על  אף 

ורגל  לשן  המיוחדים  ודינים  לקרן 

ביסודם,  אלו  מצוות  דחלוקים  ונתבאר 

דילפינן  מיוחדים  אופנים  יש  מקום  מכל 

הי"ג  )פ"י  דהנה הרמב"ם  מחדא אחברתה, 

מהלכות נזקי ממון( כתב וזה לשונו: "בהמה 

שנכנסה לחצר הניזק ודרסה על גבי תינוק 

משלמין  הבעלים  והרגתהו  הילוכה  כדרך 

כדרך  להזיק  מועדת  שהרגל  הכופר,  את 

וברשות הניזק חייב אף על השן  הילוכה, 

והרגל כמו שביארנו", עכ"דה. הרי דילפינן 

דאיכא דין כופר בדין רגל מדין קרן, וצריך 

עיון אם איכא עוד אופנים דילפינן מצוות 

אלו זו מזו.

נאמרה עוד  אם  זו,  במצוה  לחקור  יש 

דווקא לבית דין וכמצוה להרוג בסייף 
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את המחוייב בסייף )לעיל מצוה נ( או דלמא 

מצוה זו הוי דינא בעלמא דאיכא חיוב ממון 

במזיק דקרן אלא דנמנית כמצוה שעל בית 

דין משום שהם מצווים לדון בדיניה, וכמו 

דשן ורגל דאינם אלא חיוב ממון ובכל זאת 

טעמא.  מהאי  דין  בית  שעל  כמצוה  נמנו 

היא  זו  מצוה  אם  לחקור  יש  אחר  ובאופן 

במזיק  ממון  חיוב  דאיכא  ומציאות  דין 

דקרן או דלמא דמצוה זו היא מצוה דרמיא 

נזקו  את  לניזק  לשלם  דגברא  אקרקפתא 

והיא מצוה דרמיא על בית דין לקיימה.

דנדון זה תלוי במחלוקת הפוסקים ונראה 

קרן  של  נזק  בחצי  תפיסה  לגבי 

בזמן הזה, דבשולחן ערוך )חו"מ סי' ת ס"ד( 

נזק,  בחצי  מועילה  הניזק  דתפיסת  כתב 

לשונו:  וזה  ד(  ס"ק  )שם  הקצוה"ח  וכתב 

שאני  נזקא  דפלגא  דקנסא  משום  "והיינו 

יג(  ס"ק  )שם  ובש"ך  תפיסה",  ביה  דמהני 

חולק וכתב דאין לחלק פלגא נזקא משאר 

קנסות.

דין ונראה  עשיית  מצות  הש"ך  דלדעת 

בית  על  דרמיא  מצוה  הוי  קרן 

תלויים  קרן  דיני  כל  ולפיכך  לקיימה  דין 

לדעת  אבל  תפיסה,  מהניא  ולא  דין  בבית 

דין  הוי  קרן  דין  עשיית  מצות  הקצוה"ח 

כמו  אדם  של  ברשותו  אינן  "הדבורים  וז"ל:  ואבידה  גזילה  מהלכות  הי"ד  פ"ו  הרמב"ם  כתב  כן  ו.  
מבעליו  שמנעו  או  דבורים  נחיל  והגוזל  מדבריהם.  קניין  בהן  יש  כן  פי  על  ואף  ואווזים  תרנגולים 
ברשות  ושכן  מרשותו  דבורים  של  נחיל  שיצא  מי  לפיכך  מדבריהם.  גזל  זה  הרי  לרשותו  בא  אם 
שהזיק.  מה  משלם  הזיק  ואם  נחילו  את  שיטול  עד  חבירו  שדה  בתוך  להלך  הנחיל  לבעל  יש  חבירו 

אבל לא יקוץ את שוכה על מנת ליתן דמים".

ממון  חיוב  דאיכא  ומציאות  עצמו  בפני 

במזיק דקרן ושפיר מועילה בו תפיסה.

לומר נמי דתלי במחלוקת האחרונים ויתכן 

אי בעינן בעלות לענין חיוב נזיקין, 

יסודית  מחלוקת  זה  בענין  נחלקו  דהנה 

והאבן האזל אהא דכתב  בעל האור שמח 

א'(  הלכה  א'  פרק  ממון  נזקי  )הלכות  הרמב"ם 

אדם  של  ברשותו  שהיא  חיה  נפש  "כל 

שהרי  לשלם  חייבין  הבעלים  שהזיקה 

ממונם הזיק, שנאמר, כי יגוף שור איש את 

בהמה  ואחד שאר  השור  אחד  רעהו,  שור 

אלא  בשור  הכתוב  דיבר  לא  ועוף  וחיה 

בהווה."

שכתב ובאור  ממה  דקדק  שם  שמח 

הרמב"ם "שהיא ברשותו של אדם" 

את  להוציא  רבינו  כיוון  "אולי  לשונו  וזה 

הדבורים...כיוון שאין בהם קניןו רק משום 

והיינו  דרכי שלום לא מחייב על היזיקם" 

חייב  שיהיה  בכדי  בעלות  דבעינן  דדעתו 

בנזקיהם, אבל באבן האזל על אותה הלכה 

כתב: "מה שתפס הרמב"ם בלשונו שהוא 

חיה  נפש  כל  כתב  ולא  אדם  של  ברשותו 

של אדם, נראה דכונתו משום דלאו דוקא 

הבהמה  אם  דגם  אלא  שלו  הבהמה  אם 

חיוב  טעם  וזהו  בנזקיה,  חייב  ברשותו 
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השומר דנכנס תחת הבעלים כיון דהבהמה 

מרשות  יצאה  דלא  דאף  ברשותו  קיימא 

מכל  להקדישה  יכולין  והבעלים  הבעלים 

השומר  ברשות  שהוא  כן  גם  נקרא  מקום 

ויכול  כיד הבעלים  דידו  והשומר כבעלים 

של  טעמו  וזהו  וכו'  הרשאה  בלא  לתבוע 

הרמב"ם דסובר בפרק ד' הלכה י' דשומר 

שקיבל עליו שמירת הבהמה בסתמא חייב 

בנזיקין והראב"ד חולק שם ומצריך קבלה 

טעמיה  והיינו  נזיקין,  לעניין  מפורשת 

דהרמב"ם דכיון דהשור ברשותו דהא קיבל 

שמירתו ממילא חייב בנזיקין מהתורה ואין 

צורך בקבלתו וכו' וממונו נקרא מי שהוא 

בעלים על המזיק בין שהוא שלו בין שהוא 

עוד,  שם  עיין  שלו",  שאינו  אף  ברשותו 

והדברים פשוטים.



יאחכמת חינוך

מצוה נ"ב. שלא לאכול בשר שור הנסקל

בשרו  דינו,  שנגמר  מכיון  כראוי,  נשחט  אפילו  הנסקל,  שור  בשר  נאכל  שלא 
אסור, כן מפרש במכילתא )משפטים שם( שנאמר )שמות כ"א, י"ח( ולא יאכל את 
בשרו. ולאו דוקא שור אלא אף כל המזיקין בהמה חיה ועוף, אלא שדבר ברגיל.

מרחק  ידו,  על  תקלה  שבאה  מי  שכל  בדעתנו  להסכים  כדי  המצוה,  משרשי 
ונמאס עם אלקים ועם אנשים, ואפילו שוגג, כמו הבהמה שאין לה דעת, וכל 
שכן מזיד. ובתתנו דעתנו על דבר זה יביאנו להזהר הרבה בכל מעשינו עד שלא 

תצא תקלה מתחת ידינו לעולם.

מדיני המצוה, מה שבארו זיכרונם לברכה )בבא קמא מ"א, א'( שבין תם בין מועד 
נסקל על כל בריה שממית, בין איש או אשה או קטן או עבד, ושאין גומרין דינו 
שיש  א(  מ"ד  )שם  אמרו  וכן  בעלים,  לו  יש  אם  בעליו  בפני  אלא  ב(  עט  )סנהדרין 

)הלכות  בקמא  מבוארים  פרטיה  ויתר  נסקל,  ואינו  ממית  שהשור  הרבה  צדדין 
מאכלות אסורות פ"ד(.

שור  דין  נוהג  דוקא  ישראל  ובארץ  ונקבות,  בזכרים  בשרו  אסור  מצות  ונוהגת 
הנסקל על פי סמוכין, ובבית דין של עשרים ושלשה. והעובר עליה ואכל כזית 

מבשרו במזיד, לוקה.

חכמת חינוך

מצוה נ"ב

שלא לאכול בשר שור הנסקל

בשר הנה  נאכל  "שלא  היא  הנ"ב  המצוה 

שור הנסקל אפילו נשחט כראוי מכיון 

שנגמר דינו בשרו אסור" וילפינן לה מקרא 

י"ח(,  כ"א,  )שמות  בשרו"  את  יאכל  ד"ולא 
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הנסקל  שור  בשר  אכילת  של  זה  ואיסור 

כולל גם כן איסור הנאה מבשר השור.

דנגמר ויש  הא  אם  זה  באיסור  לחקור 

הסיבה  היא  לסקילה  השור  של  דינו 

לאיסור אכילתו, או דלמא הא דנגמר דינו 

לסקילה היינו רק סימן דשור כזה מעיקרו 

ומחמת עצמו אסור לאכלו.

יש לחקור אם איסור זה דאכילת בשר עוד 

או  בחפצא  איסור  הוא  הנסקל  שור 

שנגמר  זה  דבר  מחמת  אם  דהיינו  בגברא, 

נעשה השור מאוס בעצמותו  לסקילה  דינו 

והויא חפצא דאיסורא, או דלמא דהוי איסור 

דרמי אקרקפתא דגברא שלא לאכול מבשר 

אכילת  איסור  אם  לחקור  יש  עוד  זה.  שור 

שור הנסקל יסודו בגוף בשר שור הנסקל

תורה דבשר  שתיעבה  דבר  הוא  השור 

בעצמותו,  מאוס  שהוא  ואמרה 

ודומיא  בו  שנעשה  הדין  משום  שהוא  או 

הנקברים  בכל  דמצינו  הנאה  דאיסור 

דאסורים בהנאה.

הסקילה והנה  חיוב  בטעם  לחקור  יש 

ואיסור הנאה דשור הנסקל, אם הוא 

משום יישוב העולם למען יראו וייראו ולא 

דהוא  דלמא  או  הזה,  כדבר  עוד  ייעשה 

ידי  עונש לבעלים, דכיון דנעשה היזק על 

ממונו קנסה תורה לבעלים והפקיעה ממנו 

ההנאה מבהמה זו, או דלמא דהוא משום 

מיאוס  דבר  זה  שור  ידי  על  דנעשה  דכיון 

נסקל  נמי  הפקר  של  דשור  דאמרינן  מהא  כאן  הרמב"ם  ע"ד  הקשה  שמעוני  שמואל  והרב  א.  

שאסרה  דמה  ודומיא  אסור,  בשרו  הרי 

מחמת  זרה  מעבודה  ההנאה  את  תורה 

דנעשה בה דבר מיאוס, כמו כן שור שהרג 

תורה  אסרתו  מאוס  דבר  בו  דנעשה  אדם 

בהנאה ואמרה לסקלו.

רבתי ונראה  בפלוגתא  תלוי  זה  דכל 

הראשונים  גדולי  בה  שנחלקו 

הרמב"ם  נחלקו  דהנה  זו,  מצוה  בטעם 

והרמב"ן בטעם איסור אכילת שור הנסקל 

)ח"ג  הנבוכים  במורה  הרמב"ם  לשון  דזה 

פרק מ'(: "והיות הבהמה נהרגת כשתהרוג 

אדם, אינו לקחת דין ממנה כמו שירחיקו 

הדין  לקחת  הוא  אבל  הצדוקים,  עלינו 

בבשרה  ליהנות  נאסר  זה  ומפני  מבעליה, 

וידע  לשמרה,  הבהמה  בעל  שיפליג  מפני 

שאם תהרוג גדול או קטן בן חורין או עבד 

יפסיד דמיה על כל פנים, ואם תהיה מועדת 

יתחייב כופר מוסף על אבדת דמיה, והיא 

הסבה בעצמה בהריגת בהמה נרבעת, מפני 

כשמרו  וישמרה  בה  הבהמה  בעל  שיזהר 

שחמלת  מעיניו,  תעלם  שלא  ביתו  אנשי 

בני אדם על ממונם כחמלתם על נפשם". 

סקילת  דחיוב  היא  דדעת הרמב"ם  ונמצא 

אינו  ממנו  ההנאה  ואיסור  הנסקל  שור 

משום עונש הבהמה אלא קנס הוא לבעלים 

תכלית  בהמתו  את  אחד  כל  שישמור  כדי 

ותזיק  ישמרנה  לא  דאם  וידע  השמירה 

תסקל ואף לא יוכל להנות ממנהא.
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ברמב"ן על התורה על הפסוק "ואך אבל 

מיד  אדרוש  לנפשותיכם  דמכם  את 

וזה  כתב  ה'(  ט',  )בראשית  וגו'  חיה"  כל 

לשונו: "תמה אני, אם הדרישה כמשמעה, 

עונש  להיות  האדם  מיד  כמו  החיה  מיד 

בדבר, ואין בחיה דעת שתענש או שתקבל 

שכר, ואולי יהיה כן בענין דם האדם לבדו, 

גזרת  כי  שכל החיה שתטרוף אותו תטרף 

מלך היא. וזה טעם 'סקול יסקל השור ולא 

יאכל את בשרו', ואיננו להעניש את בעליו 

בממון, כי אפילו שור המדבר חייב מיתה". 

והיינו דדעת הרמב"ן היא דחיוב הסקילה 

קנסא  או  לתא  משום  אינו  ההנאה  ואיסור 

דאף  קמאב  כתנא  לן  קיימא  דהא  דבעלים 

שור של הפקר שהרג נסקל ועל כרחך הוא 

משום עונש לבהמה.

דרך והחינוך  זו  מצוה  בטעם  כתב 

"משרשי  לשונו:  וזה  שלישית 

מי  שכל  בדעתנו  להסכים  כדי  המצוה, 

עם  ונמאס  מרחק  ידו,  על  תקלה  שבאה 

כמו  שוגג,  ואפילו  אנשים,  ועם  אלקים 

חיוב  על  לדבריו  ואשר  הפקר  של  שור  דין  את  יכלכל  כיצד  עיון:  צריכה  הרמב"ם  "שיטת  וז"ל: 
נאנס  אם  אף  חייב  הנרבע  שור  שנגח,  שור  לבין  בינו  יש  גדול  חילוק  הרי   - הנרבע  שור  של  המיתה 
אינו  זאת,  לעומת  שנגח,  שור  תקלה.  של  סילוק  כאן  שיש  מסבירה  ע"ב(  נ"ה  )סנהדרין  והגמרא  בכך, 
הרג,  שאותו  לאדם  נתכוון  אם  אלא  חייב  אינו  שמעון  רבי  ולשיטת  בכוונה,  נגח  אם  אלא  חייב 
ענישה  ולא  מעשיו,  על  שלו  ענישה  היא  שנגח  שור  שסקילת  משמע  מכך  ואף  בסוגייתנו,  כמבואר 
עיין  אמנם  בצ"ע.  והניח  הרמב"ם  שיטת  על  להקשות  עוד  והאריך  וכו'  השמירה  העדר  על  בעליו  של 
דאינו  יהודה  כר'  קיי"ל  אי  המדבר  דשור  בדינא  באריכות  שדן  קיד(  סי'  )ח"א  הרשב"א  בשו"ת  עוד 

חייב מיתה או כת"ק דחייב מיתה, עיי"ש".
יורשין  לו  ואין  שמת  הגר  שור  ההקדש,  שור  המדבר,  "שור  ע"ב(:  מ"ד  קמא  )בבא  המשנה  וז"ל  ב.  
המיתה,  מן  פטורין  שמת  הגר  שור  ההקדש,  שור  המדבר,  שור  אומר,  יהודה  ר'  מיתה.  חייבין  אלו  הרי 

לפי שאין להם בעלים".

מזיד.  שכן  וכל  דעת,  לה  שאין  הבהמה 

להזהר  יביאנו  זה  דבר  על  דעתנו  ובתתנו 

תקלה  תצא  שלא  עד  מעשינו  בכל  הרבה 

שכתב  זה  ומטעם  לעולם."  ידינו  מתחת 

משום  דלאו  דדעתו  נראה  כאן  החינוך 

הבעלים  שמירת  משום  או  דבהמה  עונש 

סקילת  חיוב  טעם  אלא  לה,  דאתינן  הוא 

הוא  ממנו  ההנאה  ואיסור  הנסקל  שור 

תצא  שלא  הרבה  להזהר  שצריך  ללמדנו 

תקלה מתחת ידינו, ובזה נתיישבה קושיית 

הרמב"ן משור של הפקר דאין לו בעלים, 

דאף סקילת שור המדבר באה ללמד שלא 

נבא לידי תקלה.

אם כן ג' טעמים בראשונים בטעם ונמצאו 

לומר  ויש  הנסקל,  דשור  איסורא 

מבשר  ההנאה  איסור  הרמב"ן  דלדעת 

שור הנסקל הוא משום המיאוס שבו דאף 

שהבהמה אין בה דעת הרי עשתה מעשה 

הוא  בה  דאיכא  איסורא  וכיון שכן  מאוס, 

לדעת  אבל  הנסקל,  דשור  בחפצא  איסור 

למימר  איכא  החינוך  לדעת  ואף  הרמב"ם 
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אגברא,  דרמיא  איסור  הוא  זה  דאיסור 

והיינו דכיון דרצתה תורה לקנוס הבעלים 

להיזהר  שנדע  או  שורו  שישמור  כדי 

הכרם  כלאי  כו'.  דתניא  מנ"ל  בערלה  שם:  בגמ'  דאיתא  הא  על  ע"ב(  )נ"ו  קידושין  בריטב"א  ועיין  ג.  
ונבילה  הוא  שנבלה  יודע  איני  השור  יסקל  סקול  שנאמר  ממשמע  דתניא  מנ"ל  הנסקל  שור  מנ"ל 
מתרצין  ויש  אמו.  בשחיטת  שניתר  פקועה  בן  ודלמא  למידק  איכא  הריטב"א:  וז"ל  באכילה.  אסורה 
רבו  בשם  נר"ו  ומורי  נהירא.  ולא  שחיטה.  טעון  פקועה  בן  דאמר  כר"מ  כהלכתא  דלא  אתיא  דהא 
קנסא  משום  אלא  דשור  קנסא  משום  לאו  השור  יסקל  סקול  רחמנא  אמר  כי  ודאי  דהא  תירץ  ז"ל 
איכא  קנסא  מאי  לאו  דאי  פקועה  בבן  ואפילו  לעולם  באכילה  אסריה  כרחך  על  הלכך  נמי  דבעלים 
שאין  פקיעה  בבן  ואפילו  כנבילה  דינו  שיהיה  כדי  שיסקל  תורה  אמרה  שלכך  ודאי  אלא  לבעלים 

טעון שחיטה" עכ"ל, והוא כדעת הרמב"ם דאיסור הנאה דשור הנסקל הוא משום קנסא דבעלים. 
השור,  יסקל  "סקל  וז"ל:  זה  בענין  שכתב  זה  פסוק  על  עה"ת  הופמאן  הרד"צ  של  בפירושו  ועיין  ד.  
אין  שכן  אחדים,  פרשנים  שסוברים  וכפי  זו,  בדרך  בעליו  את  להעניש  כדי  נסקל  שהשור  זה  אין 
להבין,  יהיה  קשה  גם  תם.  עדיין  והוא  הראשונה  בפעם  נוגח  שורו  כאשר  השור  בעל  להענשת  מקום 
תקנה  מעין  זו  בהלכה  לראות  אין  גם  הנהרג.  של  משפחתו  לקרובי  ימסר  ולא  השור  יסקל  זה  מדוע 
וליתן  השור  את  לשחוט  אפשר  היה  אז  כי  העולם,  מן  המזיק  השור  את  לבער  המבקשת  משטרתית 
חיה  כל  'ומיד  הכתוב  דברי  את  לקיים  כדי  סקילתו  בדין  יש  אבל  ידיו.  על  הנהרג  לקרובי  בשרו  את 
האדם  דם  את  ה'  ידרוש  חיים  מבעלי  גם  אם  כי  האדם  מן  רק  לא  כלומר,  ה(,  ט,  )בראשית  אדרשנו' 
על  להטיל  אפשר  כיצד  להבין,  מתקשים  אנו  אמנם  חיים.  מבעלי  גם  האדם  דם  לנקום  יש  השפוך. 
וללמדו,  האדם  את  להרשים  נועדה  הבהמה  שהריגת  שחושבים  יש  למעשיו,  אחריות  חיים  בעל 
של  שיסודה  לנו  נראה  זאת  בכל  אך  בראשו,  ודמו  קיומו  זכות  את  איבד  אדם  חיי  שהשחית  מי  שכל 
כל  גם  נענשו  המבול  בשעת  הנחש,  נענש  עדן  בגן  הן  הוא.  בר-עונשין  חיים  בעל  שגם  הוא  זו  הלכה 
משום  בהן  שיש  הלכות  ויש  יחיה',  לא  איש  אם  בהמה  'אם  נאמר  בסיני  תורה  מתן  לגבי  החיים,  בעלי 
המילולית  משמעותן  שכאשר  לומר,  הוא  הדין  ומן  לשבת.  בקשר  כגון  חיים,  בבעלי  התחשבות 
לכפות  לנסות  אפילו  או  כוונתן  את  לעוות  לנו  אל  כראוי,  לנו  מובנת  לא  הלכות  מצוות  של  הברורה 
כמיתת  יומת,  בעליו  וגם  ייסקל  השור  "גם  במשנה:  נאמר  בכדי  ולא  האלוקי.  המחוקק  על  דעתנו  את 
עכ"ד.  האדם.  בעליו,  את  שדנים  כפי  דין  בבית  השור  את  לדון  יש  כלומר,  הבעלים",  מיתת  כן  השור 
השור  מן  הדין  לקחת  השור  מיתת  אין   – השור  יסקל  "סקול  וז"ל:  שכתב  בחיי  הרבינו  כדעת  והוא 
על  זהו  ממונו,  שיפסיד  יודע  הוא  הרי  יזהר  לא  ואם  בשמירתו  שיזהר  כדי  מבעליו  הדין  לקחת  אלא 
חיה  הדין  והוא  האדם  את  שהמית  שור  כי  אחרת  דעת  יש  אמנם  הרמב״ן,  דעת  והוא  הפשט  דרך 
הדבר  מכת  חכמים  המשילו  ולכך  הקדמוני  בנחש  שנקשר  הכח  בו  נקשר  פנים  כל  על  שהמיתו  ועוף 
מתים  שלשה  דאמר  ע"א(  )יט  תעניות  סדר  פרק  ריש  תענית  במסכת  שאמרו  ממה  השור  לנגיחת 
פעמים  שלשה  נגח  אם  בשור  וכן  דבר,  זה  הרי  זה  אחר  בזה  ימים  בשלשה  דבר,  זה  אין  אחד  ביום 
כא  )שמות  שנאמר  מועד,  זה  הרי  זה  אחר  זה  ימים  בשלשה  פעמים  שלשה  מועד,  זה  אין  אחד  ביום 
נגיחותיו  רחק  דאמר  מאיר  רבי  עליה  ופליג  יהודה,  ר'  דברי  שלשום,  מתמול  הוא  נגח  שור  ואם  כט( 
השטן  ניסן  בימי  שהשור  עוד  ואמרו  יהודה,  כרבי  לן  קיימא  ואעפ״כ  כ״ש,  לא  נגיחותיו  קרב  חייב 
מהשמאל,  שור  ופני  י(  א  )יחזקאל  שכתוב  הדין  ממדת  כח  מושך  הוא  כי  וידוע  קרניו  בין  לו  מרקד 
ודבר  מ"א(,  פ"ו  )עדויות  וסקלוהו  לב״ד  והביאוהו  הנפש  את  שהרג  בתרנגול  חכמים  עשו  ומעשה 
התלמוד  בזמן  כי  ידעת  וכבר  חיים.  בעלי  לשאר  הדין  הוא  אבל  שור  כשהזכיר  בהווה  הכתוב 

השור  בשר  את  אסרה  ממונינוג  בשמירת 

בהנאה, אבל מכל מקום ליכא בשור הנסקל 

משום מיאוסא דחפצאד.



טוחכמת חינוך

בספר ונפקא  שדן  למה  זה  בעניין  מינה 

אהרן  הגאון  לרב  אברהםה  משנת 

פרייס אם בעל מכונית )קא"ר בלע"ז( שהרג 

להשמיד  חייב  שלו  המכונית  עם  אדם 

אותה, דיש לומר דדבר זה תלוי במחלוקת 

דסקילה  מסתבר  דהנה  הנ"ל,  הראשונים 

בשור  דוקא  שייך  דחפצא  מיאוסא  מחמת 

משום  הטעם  אי  אבל  חיים,  בעלי  ושאר 

קנסא דשמירת ממונו או ללמדנו שלא תצא 

תקלה תחת ידינו יש להסתפק אי הני טעמי 

שייכי בכל ממון המזיק, או דלמא דקנסא 

דשמירת ממונו שייכא דוקא בבעל חי ויש 

בזה  שכתבתי  מה  ועיין  עודו,  בזה  לדון 

לעיל מצוה נ"א.

בזמן חלות איסור ההנאה מבשר שור והנה 

דהנה  רבתי,  פלוגתא  איכא  הנסקל 

דעת רבינו תם )סנהדרין ע"ט ע"ב תוד"ה ובשור, 

הו"ד במנחת חינוך כאן אות ג' שדן בדבר( דאיסור 

רק  אינו מחיים אלא  הנסקל  ההנאה משור 

שהאריכו  בתוספות  עיי"ש  שנסקל,  לאחר 

כאן  חינוך  והמנחת  ורבים  כן,  להוכיח 

בכללם נקטו בדעת הרמב"ם דדעתו דאיסור 

דברי  עכ"ד  מהם.  שיתעלם  רחמים  לבקש  שהוצרכו  עד  הבריות  לעיני  ומתראה  מתדמה  השטן  היה 
רבינו בחיי.

ה.  על הסמ"ג בל"ת קל"ה בלאו דאכילת בשר שור הנסקל.
)ל"ט  קמא  בבא  דאיתא  מהא  במכונית  כזה  דין  שום  דאין  פשוט  לי  נראה  העיון  לאחר  אמנם  ו.  

ע"א(: "שור האצטדין אינו חייב מיתה, שנאמר: כי יגח, ולא שיגיחוהו".
הו"ד  ה"ח  פ"ד  קמא  )בבא  יחזקאל  ובחזון  הכ"ב(,  פ"ד  )מאכא"ס  פענח  וצפנת  האזל  אבן  עזרי,  אבי  ז.  

בשולי המנחה על המנ"ח כאן אות ג'(. 
הסוברים  עוד  שהביא   11 הערה  כאן  המנחה  בשולי  ועיין  ה"ח(,  פי"א  ממון  )נזקי  המשנה  מרכבת  ח.  

כך.

והביאו  הוא,  מחיים  הנסקל  משור  ההנאה 

ראיה לדבריהם מהא דכתב הרמב"ם )פי"א 

הנסקל  שור  גבי  ממון(  נזקי  מהלכות  י'  הלכה 

שנתערב בשוורים אחרים וזה לשונו: "שור 

אחרים  בשוורים  שנתערב  דינו  נגמר  שלא 

כולן פטורין לפי שאין גומרין דינו של שור 

דינו  נגמר  האדם.  כדין  השור,  בפני  אלא 

ואחר כך נתערב באחרים אפילו באלף, כולן 

נסקלין ונקברין והן אסורין בהניה, כדין כל 

איסור  לגבי  שחילק  הרי  הנסקלת."  בהמה 

ולא  דינו  נגמר  ללא  דינו  נגמר  בין  ההנאה 

בין נסקל ללא נסקל. והנה כמה מהאחרוניםז 

היא  הרמב"ם  דעת  שאף  להוכיח  כתבו 

כרבינו תם דאיסור ההנאה אינו אלא לאחר 

שנסקל ולא לאחר גמר דין, אבל מכל מקום 

דעת כמה מהאחרוניםח דהאיסור חל משעת 

נקט  וכן  סקילה,  לאחר  רק  ולא  דין  גמר 

רבינו  ואף  הרמב"ם,  בדעת  חינוך  המנחת 

תם שסובר שהאיסור חל רק לאחר שנסקל 

השור האריך להוכיח כשיטתו ולבאר כמה 

סוגיות כדבריו, ומשמע דלא פשיטא ליה כן 

מסברא.



חכמת חינוך טז

דתליא ונראה  זו  מחלוקת  ביסוד  לומר 

הנסקל,  דשור  הנאה  איסור  בגדר 

משום  או  דבעלים  קנסא  משום  הוא  אם 

דבעלים  קנסא  משום  דאי  דשור,  מיאוסא 

פסק  מקיום  חלק  דזהו  למימר  איכא  הוא 

אותו  דסוקלים  הנסקל  שור  של  הדין 

ואוסרים את בשרו בהנאה ובית דין הם אלו 

כי  אסור  אינו  ולכן  העונש  את  שמחילים 

אם לאחר קיום הדין, אבל אי נימא דאיסור 

אז  דשור,  מאיסותא  משום  הוא  ההנאה 

וידעינן  דינו  דנגמר  דכיון  למימר  איכא 

חל  ממילא  האדם  את  שהרג  הוא  דמאוס 

איסור ההנאה מיד.

אורה ובזה  בספר  דחקר  מה  לבאר  יש 

ושמחה על הרמב"ם )פ"ד, הלכה כ"ב 

ההנאה  איסור  אם  אסורות(  מאכלות  מהלכות 

דבשר  הנאה  לאיסור  דמי  הנסקל  דשור 

בחלב או דדמי טפי לאיסור הנאה דעבודה 

וזה לשונו בספר אורה ושמחה שם:  זרה, 

"והכא גבי שור הנסקל צריך עיון אי איסור 

הנאה שבו יש לדמותו לאיסור בשר בָחלב 

דעיין  והקדש,  דע"ז  הנאה  לאיסור  או 

בפתיחה לעיל סימן י"ד שכתב דגדר שור 

הנסקל הוא דאסור "ליהנות" בשור הנסקל, 

ולא כתב דאסור לאכול, כמו שכתב בבשר 

משמע  וכו',  הכרם  וכלאי  וערלה  בָחלב 

לכאורה דגדר שור הנסקל אינו אלא איסור 

זה  ולפי  הנאה, ולא איסור אכילה והנאה, 

חל איסור שור הנסקל על בהמה טמאה.

דמי אבל  נראה דאיסור שור הנסקל  יותר 

דאיסורו  בָחלב  בשר  איסור  כמו 

ההנאה  איסור  ואין  והנאה,  אכילה  כולל 

אלא מסיבת היותו אסור באכילה, מדביאר 

הנסקל  בשור  הנאה  על  לוקה  שאינו  כאן 

בא  הלאו  אכילה, משמע שעיקר  על  אלא 

אכילה  מגדרי  אלא  ההנאה  ואין  לאכילה, 

על דרך שכתב בבשר בָחלב בספר המצוות 

)ל"ת קפ"ז( יעויין שם, מה שאין כן בהקדש 

ומזה  אכילה,  בלא  הנאה  על  אפילו  לוקה 

הנאת  כמו  הוי  הנסקל  שור  שהנאת  ראיה 

בשר בָחלב, ולפי זה אין איסור שור הנסקל 

בדבריו  עעיי"ש  טמאה"  בהמה  על  חל 

דברים נפלאים.

למימר נמי דנדון זה תלוי בטעמא ואיכא 

אמרינן  דאי  הנסקל,  שור  דמצות 

טפי  דמי  שור  של  מיאוסו  משום  דהוא 

דאיסורא  זרה  דעבודה  הנאה  לאיסור 

משום דמאוסא, אבל אם הוא משום קנסא 

בחלב  בשר  לאיסור  טפי  דמי  דבעלים 

דאיסור ההנאה רמי אגברא.

יסודית והנה  מחלוקת  זה  בענין  נחלקו 

בעל האור שמח והאבן האזל דהנה 

ברמב"ם כתב "כל נפש חיה שהיא ברשותו 

לשלם  חייבין  הבעלים  שהזיקה  אדם  של 

שור  יגוף  כי  שנאמר  הזיק  ממונם  שהרי 

איש את שור רעהו. אחד השור ואחד שאר 

בשור  הכתוב  דיבר  לא  ועוף  וחיה  בהמה 

אלא בהווה."



יזחכמת חינוך

הרמב"ם ובאור  שכתב  ממה  דייק  שמח 

וזה  אדם",  של  ברשותו  "שהיא 

את  להוציא  רבינו  כיוון  "אולי  לשונו: 

הדבורים...כיוון שאין בהם קניןט רק משום 

היזיקם".אבל  על  מחייב  לא  שלום  דרכי 

באבן האזל על אותה הלכה ברמב"ם כתב: 

"מה שתפס הרמב"ם בלשונו שהוא ברשותו 

נפש חיה של אדם,  כל  ולא כתב  של אדם 

נראה דכונתו משום דלאו דוקא אם הבהמה 

חייב  ברשותו  הבהמה  אם  דגם  אלא  אלו 

בנזקיה וזהו טעם חיוב השומר דנכנס תחת 

הבעלים כיון דהבהמה קיימא ברשותו דאף 

דלא יצאה מרשות הבעלים והבעלים יכולין 

שהוא  כן  גם  נקרא  מקום  מכל  להקדישה 

ט.  דהנה ברמב"ם פ"ו הי"ד מהלכות גזילה ואבידה כתב: "הדבורים אינן ברשותו של אדם כמו תרנגולים 
ואווזים ואף על פי כן יש בהן קנין מדבריהם. והגוזל נחיל דבורים או שמנעו מבעליו אם בא לרשותו הרי זה 
גזל מדבריהם. לפיכך מי שיצא נחיל של דבורים מרשותו ושכן ברשות חבירו יש לבעל הנחיל להלך בתוך 

שדה חבירו עד שיטול את נחילו ואם הזיק משלם מה שהזיק, אבל לא יקוץ את שוכה על מנת ליתן דמים".

כיד  ברשות השומר והשומר כבעלים דידו 

הבעלים ויכול לתבוע בלא הרשאה."

דחיובא ונראה  שמח  האור  דלדעת 

דממון המזיק רמי דוקא אבעלים, 

יסודו  הנסקל  משור  ההנאה  איסור  גם 

הוא  ועיקרו  הממון  על  הבעלות  מכח 

האבן  ולדעת  לבעלים,  דקנסוהו  קנסא 

אבעלים  בדוקא  רמי  לא  דחיובא  האזל 

חייב  ברשותו  דהממון  היכא  כל  אלא 

משור  ההנאה  איסור  נראדגם  נזקיו,  על 

הנסקל מחמת שורא הוא דאתי, וכיון שכן 

מסתבר טפי דלא אתי איסורא אלא לאחר 

מיתה כדעת רבינו תם, וכנ"ל, ויש לפלפל 

בזה עוד.



חכמת חינוך יח

מצוה נ"ג. מצות בית דין לדון בנזקי הבור

לדון בדיני הפותח בור במקום שהוא כשלון לבני אדם, שנאמר )שמות כ"א, ל"ג( 
כי יפתח איש בור, כמו שכתוב בפרשה. ולאו דוקא בור אלא אפילו שיח ומערה 
)בבא קמא נ:( ולא נאמר בור אלא ללמד שיהא בו כדי להמית דהינו עשרה טפחים.

נ"ג:( שור ולא אדם, חמור ולא  שרשיה כבר נכתב. דיניה, כגון מה שאמרו )שם 
כלים. חופר בור ברשותו והפקיר רשותו ולא בורו, שחייב. הפקיר בורו גם כן, 
חופד  שאינו  הרבים  ברשות  בחופר  כן  שאין  מה  חפר.  שברשותו  לפי  פטור, 
ברשות מתחלה, ולפיכך חייב בו בכל צד, וכן החופר בור ברשותו סמוך לרשות 
הרבים ממש ולא הפקיר בורו ואין שום דבר מפסיק בין הבור לרשות הרבים, 
כגון אלו החופרין לאושין פרוש יסודות לכתליהן פטור. ומפני כן פטור, אף על 
פי שאי אפשר לרבים להשמר אחר שהוא סמוך לדרך כל כך, שאי אפשר לישוב 
הארץ בלתי שיעשו כל אחד יסודות לבתיהם, ודין המגלה בור אף על פי שלא 
חפדו, שאמרו זיכרונם לברכה )בבא קמא מ"ט:( שחייב, דמכל מקום בעל התקלה 
הוא, וחלוק הדינין הבאים בעניין הגלוי לפי כסויו של בור בחלשו וחזקו, ודין 
)שם נ"א.( בור של שתפין בעניין הכסוי, ודין )שם( בור שחפרוהו שנים זה אחר זה 

על מי מהן חיובו, ודיני )שם ל"א.( חיוב שיש לו לאדם בהרחקת הנזק כדי שלא 
בפרק  מבארים  פרטיה  ויתר  ובזכוכיותיו,  וקוציו  במימיו  אדם  לידי  הנזק  יבא 

שלישי וחמישי מקמא ובתרא

מכל  אבל  דנות,  אינן  שהן  בנקבות  ולא  דין  לעשות  שעליהם  בזכרים,  ונוהגת 
מקום בכלל דין התשלומין הן, בין הזיקו או הזיקו.
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מצוה נ"ג

מצות בית דין לדון בנזקי הבור

דין הנה  בית  על  מצוה  היא  הנ"ג  המצוה 

לדון דיני בור וילפינן לה מקרא ד"כי 

או  שור  שמה  ונפל  וכו'  בור  איש  יפתח 

חמור" )שמות כ"א, ל"ג(, והביא החינוך כאן 

את דברי המשנה )ב"ק נ ע"ב( ד"לאו דווקא 

בור אלא אפילו שיח ומערה ולא נאמר בור 

דהיינו  להמית  כדי  בו  שיהא  ללמד  אלא 

עשרה טפחים".

פטור והנה  בו  אמרו  דבור  זה  דדין  ידוע 

פטורא  והוא  נ"ג:(  קמא  )בבא  גדול 

ד"שור ולא אדם, חמור ולא כלים", והיינו 

שאם חפר בור ונפלו שם אדם ומת או כלים 

ונשברו פטור, ורק אם רק ניזוק האדם או 

הכלים חייב בעל הבור, ואף בגוונא דניזוק 

אלא  חייב  אינו  הבור  בעל  הבור  מן  אדם 

ריפוי  צער  בשבת  לא  אבל  נזק  בתשלומי 

ובושת.

אדם ויש  ולא  דשור  פטורא  בגדר  לחקור 

חמור ולא כלים, אי שפיר איכא סיבת 

חיוב גם בהאי גוונא אלא דהתורה פטרתו 

דלמא  או  זה,  היזק  על  תשלומין  מחיוב 

דנתחדש בהאי פטורא דבהאי הזיקא ליכא 

סיבה לחיוב כלל.

עשה וכעין  האי  בגדר  לחקור  יש  זה 

גוף  אם  דבור,  בהיזק  דחיוב 

את  מחייב  הבור  ידי  על  שנעשה  ההיזק 

שבית  בלא  אף  הנזק  בתשלומי  בעליו 

דאיכא  בו  ונתחדש  אותו,  מחייבים  דין 

לניזק,  לשלם  הבור  בעל  על  ממון  חיוב 

דין,  לבית  נאמר  עשה  דהאי  דעיקרא  או 

ונתחדש בו דאיכא חיוב על בית דין לדון 

בנזקיו,  הבור  בעל  את  ולחייב  בור  בדיני 

וכל זמן שלא נתחייב בבית דין ליכא עליו 

חיוב עשה לשלם ההיזק.

אבות והנה  בשאר  מצינו  לא  בור,  מלבד 

החייב,  על  הפטור  רב  שבו  נזיקין 

חמור  או  שור  על  אלא  חייב  אינו  דבור 

יתכן  דלא  מסברא  ונראה  דאדם,  והיזקא 

דתחדש התורה אב נזיקין רק בכדי לפוטרו 

ברוב נזקיו, הנה לעיל מצוה נ"א הבאתי הא 

דנחלקו ראשי הישיבות בריש מסכת בבא 

קמא, ארבע אבות נזיקין למאי הוא דאתו 

הגרי"ז  מרן  דדעת  לפטורא,  או  לחיובא 

הרמב"ם  על  בספרו  סאלאוויצי'ק  הלוי 

חיובא  דעצם  ממון(  נזקי  הלכות  )בריש 

דארבע אבות נזיקין ידוע הוא, דהא איכא 
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חיוב כללי שכל דבר שדרכו להזיק חייב, 

לפטוריהם  היינו  אבות  דנכתבו  וטעמא 

וכגון פטורא דטמון באש, כלים בבור וכו'. 

ולפי שיטתו מובן אמאי כתבה התורה בור, 

אבל שם  החיוב.  על  הפטור  רב  זה  דבאב 

הבאתי גם שרבים מגדולי ראשי הישיבות 

ומזיק  מזיק  דכל  וכתבו  הגרי"ז  על  חלקו 

סיבת חיובו היא סיבה בפני עצמה, ועיי"ש 

שכתבנו דמהאי טעמא נמנו קרן ושן ורגל 

היא  חיובם  דסיבת  משום  מצוות,  לשתי 

אחרת דאילו לפטוריהם לא בעינן למימיני 

להו לשתי מצוות.

קושיא וכן  הדרא  כן  ואם  כאן,  אף  נראה 

לאב  התורה  כתבה  אמאי  לדוכתא 

ובפרט  הוא  פטורא  רובו  אם  דבור  נזיקין 

קשה למה מנוהו מוני המצוות )החינוך כאן 

והרמב"םא( למצוה בפני עצמה.

כן יש לומר דבבור אף דרב בו הפטור ועל 

בזה  הודיעה  מקום  מכל  החיוב,  על 

בור  של  מציאות  בעלמא  דאיכא  תורה 

ישנה אף באופנים שפטור  וסיבת האיסור 

בעל  של  באחריותו  זה  והרי  ממון  מחיוב 

הבור שלא יזיק בורו.

שמואל וכן  הברכת  מרן  מדברי  מבואר 

שכתב )בחידושיו לבבא קמא סימן ב', אות 

אדם  בדין  דחזינן  "דכמו  לשונו:  וזה  א'( 

תשלומין  חיוב  דליכא  באופן  דאף  המזיק 

א.  דז"ל הרמב"ם )עשה רל"ח(: "היא שצונו לדון בדיני הבור. והוא אמרו יתברך )שמות כא-לג( "וכי יפתח איש 
בור". וכבר התבארו דקדוקי דין מצוה זו בפרק שלישי וחמישי מקמא, ע"כ. 

דמזיק  ומשום  הוי...  איסורא  מקום  מכל 

אדם דנלמד מקרא ד'מכה בהמה ישלמנה' 

לא רק לענין חיוב ממון נאמר אלא דנאמר 

הקרא גם לענין שנעשה מזיק ונענש בידי 

כן  גם  נזיקין דממונו  דגם  ונראה  שמים... 

לא רק לענין חיוב בידי אדם נאמרה הפרשה 

דממונו דחייב בתשלומין על ידי דשמירתן 

עליך, אלא גם דיש בכלל הפרשה דעל ידי 

גם  חשיב  עליו  דשמירתן  ממונו  מעשה 

מזיק ונענש בידי שמים. ועל כן נראה דאף 

דהתורה פטרה טמון באש מכל מקום היינו 

רק לענין תשלומין אבל מכל מקום איכא 

ר'  הגאון  והביא  וכו',  שמים  בדיני  איסור 

בצלאל נ"י ראיה דאיכא איסור בור לענין 

דף  ב"מ  והעליה  דהבית  ממתניתין  כלים 

לגינת  סמוך  כותלו  שהיה  'מי  ע"ב:  קי"ז 

מבואר  אבניך',  פנה  וא"ל  ונפל  חבירו 

מגינת  האבנים  לסלק  כופין  דין  דבית 

חבירו, ועיי"ש בתוד"ה אמר ובש"מ בשם 

הרא"ש. ואף על גב דבור פטור על הכלים 

ובעל כרחך משום דאיכא איסור לכתחילה, 

ועל כן כופין בית דין לסלק את הבור שלא 

בדבריו.  עיי"ש  עכ"ד,  הקרקע"  את  יזיקו 

הסוברים  הם  דרבים  מבואר  פנים  כל  ועל 

דאף דאיכא פטורא בקרא מכל מקום חיוב 

בידי שמים איכא.
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פסח וכן  )הלכות  בינה  אמרי  בספר  כתב 

וזה  "ויש מקום"(  דיבור המתחיל  ה',  סימן 

דמיעטה  דהנך  לומר  מקום  "ויש  לשונו: 

אף  פטור  אם  דאף  שמירה  מדין  התורה 

חייב  שמים  בדיני  מקום  מכל  מפשיעה 

לשלם'.'

זה אמנם  על  חלקו  מהאחרונים  כמה 

דפטור  דאמרינן  דבמקום  ודעתם 

היינו אף מדיני שמים וכן דעת מרן הגרש"ז 

אויערבאךב, אמנם אף לדעת הגרש"ז אם 

ב.  מנחת שלמה )ב"ק סי' כט אות ד(.
ג.  והנה ראיתי להר"ר דניאל כ"ץ שליט"א )בקובץ אמונת עתיך 105 )תשע"ה(, עמ' 101-114( שהביא שכך 
מסקנת האחרונים וז"ל: "ה'מרדכי' ועוד ראשונים רבים כותבים שדנים נזקי בור בזמן הזה. לעומתם, מהרי"ח 
הסתפק בזה והמהרש"ל הכריע שאין דנים נזקי בור, היות והנזק אינו שכיח, ובהסתמך על שיטת המהרי"ח 
שהסתפק. וזו גם הכרעת הרי"מ, שגם הסתמך על הראב"ן )ראה להלן בעניין אש(, והוסיף שלבית הדין זהו 
ספק איסור האם לדון בדבר שאסור לדון בו והנתבע יכול לטעון 'קים לי', וזהו גם ספק גזל. על כן הכריע שלא 
לדון. אמנם פוסקים אחרונים רבים חלוקים על המהרש"ל, וסוברים שדנים גם נזקי בור בזמן הזה. עי' שו"ת 
'שבות יעקב' שהאריך להוכיח שנזקי אש ובור מצויים בזמן הזה, ומסכם: לכן נראה לי פשוט דדנין דינים אלו 
דאש ובור בזמן הזה ואין ספיקו של מהרי"ח מוציא מידי ודאי דדנים אלו הדינים בזמן הזה... הקצות החשן 
)?( מכריע שדנים דיני בור בזמן הזה. וכן נכתב בספר ישועות ישראל, וכן היא גם הכרעת האחרונים. לסיכום, 

להלכה ולמעשה, לדעת רוב הפוסקים דנים דיני בור בזמן הזה." עכ"ד עיי"ש שציין מקורות אלו. 

גרם נזק בכוונה תחילה כדי שיפטר באופן 

שפטרה תורה אזי חייב בידי שמים.

כל פנים נראה דדין זה דבור אף דרבו ועל 

מזיק  אב  דשם  לחדש  אתא  פטוריו 

באופנים  אף  חידושא  בהא  ואיכא  עליו 

בתורה  נכתב  ולכך  עליהם  תורה  דפטרה 

למצוה בפני עצמה לאורויי דסיבת האיסור 

זה  שמטעם  ויתכן  גוונא.  בכל  קיימת 

הכריעו האחרונים דבית דין דנים דיני בור 

בזמן הזהג.



חכמת חינוך כב

מצוה נ"ד. מצות בית דין לדון גנב

בתשלומין או במיתה. לדון בדיני הגנב כמו שכתוב בפרשה )שמות כ"א, ל"ז( כי 
יגנב איש וגו'. ועניין הגנבה הוא הלוקח דבר מממון חברו, מביתו או מכיסו, בעת 

שלא יראה בעל הבית ולא ידע, וכן כל כיוצא בזה )חושן משפט שמ"ח(.

שרש מצות המשפט ידוע. דיניה כגון תשלומי כפל וארבעה וחמשה, ודין להרג 
הגנב הבא במחתרת או למכרו בגנבתו, ודין הגנבה שהשביחה בבית הגנב מאליה 
או מחמת הוצאה, ודין גנבה שהוקרה שמשלם קרן כעין שגנב ותשלומי הכפלים 
כשעת העמדה בדין. ודין גנב שגנב מיד הגנב שאין משלם כפל לאחד מהן אפילו 
קדם יאוש. ודין גנב שגנב נכסי הקדש, או נכסי גוי, או הגונב עבדים ושטרות 
וקרקעות, והגונב בשבת ובא עליו חיוב חלול שבת וגנבה כאחת, מה דינו לעניין 
התשלומין, ומאיזה מנכסיו מגבין בית דין ממנו התשלומין, ואם נמכר בגנבתו 
שצריך שיהיו דמיו כדמי הגנבה או פחות, אבל היו יותר אינו נמכר, ודיני שומר 
שגנב או שנגנב מביתו, ודין אסור קנית גנבה מיד הגנב, ומי שקנה מהן מה דינו 
עם הבעלים. ויתר פרטיה מבארים בפרק שביעי מקמא, )סב, ב( ובפרק שמיני 
מסנהדרין, ובשלישי ממציעא )ל"ג.( ובמקומות מעטים מכתבות )ל"א.( וקדושין 

)י"ח.( ושבועות )מ"ט.( )ה, גניבה פ"א(.

ונוהגת בזכרים, שעליהם לעשות דין, ובכל מקום שיש בית דין סמוכין בארץ 
מחייבין לשלם תשלומי ארבעה וחמשה. ואם אין סמוכין, אין להם כח לחייב 
אפילו  נוהגת  אינה  עצמו  הגנב  מכירת  אבל  דמיה.  או  הגנבה  להחזיר  אלא 

בסמוכין אלא בזמן שהיובל נוהג.
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מצוה נ"ד

מצות בית דין לדון גנב בתשלומין או במיתה

הגנב הנה  בדיני  לדון  היא  הנ"ד  המצווה 

איש  יגנוב  ד"כי  מקרא  לה  וילפינן 

שור או שה וגו'" )שמות כ"ב, א'(. וכלולים 

במצווה זו כמה דינים והם דינא דתשלומי 

ארבעה וחמישה בטבח ומכר שור ושה וכן 

יתחייב  והיאך  במחתרת  שבא  דגנב  דינא 

לדינא  פרשה  מהאי  ילפינן  וכן  מיתה, 

דתשלומי כפל, וכולהו כתיבו בקרא דהכא 

דכתיב: "כי יגנב איש שור או שה וטבחו 

השור  תחת  ישלם  בקר  חמשה  מכרו  או 

וארבע צאן תחת השה" )שמות כ"א, ל"ז( וכן 

נאמר בפסוקים שאחרי זה )שמות כ"ב, א'(: 

אין  ומת  והכה  הגנב  ימצא  "אם במחתרת 

לו דמים: ב. אם זרחה השמש עליו דמים 

ונמכר בגנבתו:  לו  לו שלם ישלם אם אין 

ג. אם המצא תמצא בידו הגנבה משור עד 

חמור עד שה חיים שנים ישלם".

והחינוך ויש  הרמב"ם  כללו  למה  להבין 

וכגון  מזה  זה  החלוקים  דינים  הני 

דינא דבא במחתרת ותשלום כפל ומנאום 

למצוה אחת.

הך מצוה היא מצות עשה שנאמרה והנה 

הגנב  בדיני  לדון  דנצטוו  דין  לבית 

גניבה  איסור  אבל  מיתה,  או  בתשלומין 

עצמה  בפני  מצוה  הוא  גברא  אכל  דרמי 

דנמנה לקמן בפרשת קדושים )מצוה רכ"ד( 

דשם כתב החינוך: "שלא לגנב שום ממון, 

ואמרו  תגנבו,  לא  יא(:  י"ט  )ויקרא  שנאמר 

אזהרה  שזה  פ"ו.(  )סנהדרין  לברכה  זכרונם 

לגונב ממון" וכו'.

בלאו דגניבה כלל החינוך גם חיוב והתם 

תשלומין דרמיא אגנב, ואם כן צ"ב 

אמאי מנו החינוך והרמב"ם ללאו דגניבה 

נפרדים,  ללאוין  גניבה  דתשלומי  ודינא 

ובפרט דהמעיין לקמן בחינוך בלאו ד"לא 

תגנובו" יראה שכתב החינוך שם: "ונוהג 

איסור בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. 

והעובר על לאו זה וגנב חייב לשלם, כמו 

ג'(.  כ"ב,  ל"ז;  כ"א,  )שמות  בכתוב  שמפרש 

גמל  או  חמור  או  כסות  או  דינר  גנב  אם 

מפסיד  ונמצא  בדמיהם,  שנים  משלם 

כשעור שבקש לחסר חברו. ותשלומי כפל 

נוהגין בכל דבר חוץ משור ושה, שיש בהן 

וחמשה,  ארבעה  עליהן  שמשלמין  צדדין 

כגון שטבח ומכר, כמו שבא בכתוב מבאר. 

וחמשה בשור  או ארבעה  וכשמשלם כפל 



חכמת חינוך כד

על  ושלם  עדים  עליו  שהעידו  דוקא  ושה 

)שם  מעצמו  מודה  אבל  דין  בבית  פיהם 

ע"ה.( פטור עם תשלום הקרן לבד, שנאמר 

)ויקרא כ"ב י"ח( אשר ירשעון אלקים ישלם 

שנים, ודרשו זכרונם לברכה )שם ס"ד:( פרט 

למרשיע את עצמו. והוא הדין לכל קנסות, 

שהמודה בהן פטור. וכבר כתבתי למעלה 

אלא  קנסות  דיני  דנין  שאין  מ"ט(  )מצוה 

דיני  וכתב את  בארץ". הרי שהחינוך כלל 

וחמישה  ארבעה  ותשלומי  כפל  תשלומי 

להלן בלאו דלא תגנובו, ואם כן צ"ב אמאי 

נפרד  לעשה  דגניבה  תשלומי  לדיני  מנה 

ולא נכללו ללאו דגניבה. וכמו דלגבי מצות 

כל  ס"א(  )מצוה  החינוך  מנה  ומפתה  אונס 

דיניה ותשלומיה לעשה אחד.

קושיא זו יש להקשות על הרמב"ם וכעין 

דידן  במצוה  דמחד  המצוות  בספר 

בדין  להורות  "שצונו  כתב:  רל"ט(  )עשה 

הגנב שנקנוס אותו בדין תשלומי כפל או 

תשלומי ארבעה וחמשה או נהרגהו אם בא 

משפטי  כל  ובכלל  נמכרהו,  או  במחתרת 

בלאו  אבל  בכתוב",  שהתבאר  כמו  הגנב 

דבא  לדינא  כלל  לא  רד(  )ל"ת  תגנובו  דלא 

"שהזהירנו  לשונו:  וזה  וכתב  במחתרת 

שלא לגנוב ממון. והוא אמרו יתעלה )ויקרא 

)שם(  ובמכילתא  תגנובו".  "לא  י"א(  י"ט, 

ממון,  לגונב  האזהרה  הרי  תגנובו"  "לא 

מה  לשלם  חייב  הוא  זה  לאו  על  והעובר 

שזכר הכתוב אם תשלומי כפל או תשלומי 

לבד.  קרן  להשיב  או  וחמשה  ארבעה 

ובספרא לפי שנאמר בגניבה )שמות כ"ב, ג'( 

מנין,  אזהרה  עונש  שמענו  ישלם"  "שנים 

י"ז(  ה',  דברים  י"ג,  כ',  )שמות  לומר  תלמוד 

"לא תגנוב" על מנת למקט, פירוש לצער 

הבעלים ולהכאיבן ואחר כן תשיבהו לו לא 

תגנובו על מנת לשלם ארבעה וחמשה עכ"ל.

בין והנה  לחלק  נראה  הדברים  מפשטות 

ד"כי  לבין המצוה  תגנובו  לאו דלא 

תגנובו  דלא  דלאו  וגו',  שור"  איש  יגנוב 

רמיא אכל איש מישראל דנאסר בו לגנוב 

ד"כי  מצוה  אבל  לשלם,  חייב  גנב  ואם 

דין  אבית  דווקא  רמיא  שור"  איש  יגנוב 

וכמו שכתב החינוך כאן: "ונוהגת בזכרים, 

שעליהם לעשות דין, ובכל מקום שיש בית 

דין סמוכין בארץ מחייבין לשלם תשלומי 

ארבעה וחמשה...". ובזה יש ליישב אמאי 

מנאום מוני המצוות לשתי מצוות, דמצוה 

רמי  תגנובו  דלא  ולאו  דין  אבית  רמיא 

אגברא.

דבא אך  מיתה  דין  דהא  טובא  קשה  א"כ 

ד"כי  בפרשה  דנכללה  במחתרת 

אלא  תליא  דין  בבית  לאו  איש"  יגנוב 

ליה  דשרי  מישראל  אדם  אכל  דין  הוא 

עצמו  מעמיד  אדם  דאין  ומשום  להורגו 

זלמן  וראיתי לרב הגאון הר"ר  על ממונו. 

בתשובה  שכתב  שליט"א  גולברג  נחמיה 

"לעניות  לשונו:  וזה  נקש  משה  להר"ר 

גנב  הריגת  דין  שנוהג  פשוט  נראה  דעתי 



כהחכמת חינוך

]הבא במחתרת[ גם בזמן הזה. וכלל הדבר 

דנים  אין  דין  בית  שצריך  מה  שכל  הוא, 

דיני  זולת  סמוכים,  לנו  שאין  הזה  בזמן 

ממונות שבזה תיקנו חכמים שידונו דברים 

דיני  וכן  כיס.  חסרון  בהם  ויש  השכיחים 

נפשות צריך בית דין, וגם שבית דין הגדול 

ישב בלשכת הגזית, אבל דין שאינו צריך 

בית דין נוהג בכל הזמנים, ואם כן הריגת 

גנב ]הבא במחתרת[ שאין צריך לזה פסק 

וכמו  הזמנים,  בכל  שנוהג  פשוט  דין  בית 

גם  נוהג  גואל הדם  דין  וכן  רודף.  דין של 

וקצות  התומים  שכתבו  וכמו  הזה,  בזמן 

החושן ]סי' ב[, והדין של הריגת גנב הבא 

במחתרת הובא בשולחן ערוך ברמ"א סימן 

תכ"ה סע' א'" ע"כ.

במחתרת ואם  דבא  דדינא  ברור  נראה  כן 

נוהג  הוא  דהא  דין  בבית  תלוי  אינו 

החינוך  כוונת  דאין  ברור  וכן  הזה,  בזמן 

דין,  בבית  תלוי  במחתרת  בא  דדין  לומר 

"נוהגת  דגניבה  זו  דמצוה  שכתב  ואף 

על  יעלה  לא  הרי  הדין",  להם  כי  בזכרים 

בזכרים  נוהג  במחתרת  בא  דדין  הדעת 

שנמצא  שגנב  דודאי  נקבות,  ולא  דוקא 

במחתרת בבית של אשה ונתקיימו בו תנאי 

הבא במחתרת, רשאית היא להרגו, ואם כן 

אין לומר דמצוה זו כולה אבית דין רמיא.

קשה איך מנו מוני המצוות לדינא וביותר 

גנב,  דין  בכלל  במחתרת  דבא 

במחתרת  בא  דדין  יתכן  לא  דלכאורה 

נוהג  במחתרת  הבא  שהרי  בגנב  דין  הוא 

כן  ואם  שגנב,  קודם  בעה"ב  כשמצאו  גם 

הדרה קושיא לדוכתין מהיכי תיתי למנות 

ללאו דלא תגנובו ופרשה ד"כי יגנוב איש 

שור" למצוות נפרדות, וכן מ"ט דהרמב"ם 

ותשלומי  במחתרת  לבא  דכללו  והחינוך 

אף  אחת  למצוה  וחמישה  וארבעה  כפל 

שהם עניינים חלוקים.

דשמיא, והנראה  בסייעתא  בזה  לומר 

ד"כי  מצוות  ביסודן  דחלוקים 

תגנובו",  ד"לא  ממצוה  שור"  איש  יגנוב 

שור"  איש  יגנוב  ד"כי  דידן  פרשה  דהנה 

נאמרה  ואלא  כלל,  הגנב  אל  נאמרה  לא 

המתכווין  או  הגנב  דיני  הם  מה  לאחרים 

והיינו  דוקא  לב"ד  נאמרו  מהן  לגנוב, 

דינא תשלומי כפל ודו"ה, ומהן לכל איש 

וכן  במחתרת,  דבא  דינא  והיינו  מישראל 

מבואר מהא דתשלומי כפל ודו"ה לא שייך 

דהא  עצמו  פי  על  הגנב  בהם  שייתחייב 

מודה בקנס פטור וכן לא שייך שהגנב עצמו 

יעניש את עצמו משום דינא דבא במחתרת, 

אלא כולה פרשה נאמרה לאחרים מה הם 

דיני הגנב ולא אל הגנב עצמו, מה שאין כן 

לאו דלא תגנובו, אמרה לגנב עצמו ומהאי 

טעמא נמנו לשתי מצוות.

קרליבך וראיתי  מרדכי  הגאון  להרב 

בספרו  אלו  בעניינים  שנתקשה 

הנפלא חבצלת השרון )פרשת משפטים עמוד 

במחתרת  דבא  דינא  שיסוד  וייסד  תקנ"ז( 



חכמת חינוך כו

דאם  הוא  רודף  שמסתמא  משום  אינו 

רק  ולא  הגנב  את  להרוג  מצווה  היה  כן 

או  הגנב  את  התורה  דקנסה  אלא  רשות, 

את מי שבא לגנוב ושוויה עליה דין רודף 

שסופו  כיון  אלא  עתה,  כך  דינו  שאין  אף 

למהוי  תורה  קנסתו  רודף  שיהיה  שיתכן 

הנ"ל  עם  שפיר  ואתי  עכשיו,  כבר  כרודף 

דכל הני דינים שנאמרו במצוה ד"כי יגנוב" 

נאמרו לאחרים על הגנב ולא לגנב עצמו, 

ויש לפלפל בכל זה טובא.



כזחכמת חינוך

מצוה נ"ה. מצות בית דין לדון בנזקי הבער

נזק הבא מחמת השן או מחמת  לדון בנזקי שן ורגל, כלומר מי שהזיק לחברו 
הרגל, כגון שהכניס בהמתו בשדה חברו ואכלה שם או הפסידה יונקותיו בעברה 
שהפסיד,  מה  כל  שלו  העדית  מן  בתשלומין  לחייבו  עלינו  שיש  ברגליה,  שם 
שנאמר )שמות כ"ב, ד'( כי יבער איש שדה וגו' ופרשו זיכרונם לברכה )בבא קמא ב:( 
דהינו שן, ומה שכתוב אחר כן ושלח את בעירה וכו', פרשו זיכרונם לברכה דהינו 

רגל, ונאמר על שניהם מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם.

שרש מצות המשפט ידוע. דיניה כגון )שם כ"ד:( מה הם המקומות שחייבין שם על 
השן והרגל, ומה הן שאין חייבין עליהן, וחלוק הדין )שם יט:( באוכלת מה שראוי 
לה לאכל למה שאינו ראוי, וכן מה שראוי לה על ידי הדחק, כגון פרה שאכלה 
שעורים, וחמור שאכל כרשינין או דגים, וחזיר שאכל בשר, וכלב שלקלק את 
ויתר פרטיה,  השמן, וחתול שאכל תמרים, ואם נהנית שמשלמת מה שנהנית. 
בגיטין ובקמא. והתם אמרו פרק החובל )פד:( כי קא אמר רבא השור בשור גובין 

אותו בשן וברגל, דמועדין מתחלתן נינהו )חה"מ מ שצ"ט עד תו(.

ונוהגת בזכרים, שעליהן לעשות הדין. ומכל מקום הנקבות בכלל דין התשלומין 
בין הזיקו או הזקו, ובית דין העובר עליה ולא דן דין זה כמו שכתוב, בטל עשה.

חכמת חינוך

מצוה נ"ה

מצות בית דין לדון בנזקי הבער

המצוה הנ"ה היא לדון בנזקי שן ורגל הנה 

איש  יבער  ד"כי  מקרא  לה  וילפינן 

שדה או כרם ושלח את בעירה ובער בשדה 

ישלם"  כרמו  ומיטב  שדהו  מיטב  אחר 

אחר"  "בשדה  ומדכתיב  ד'(,  כ"ב,  )שמות 

דווקא  היינו  ורגל  דשן  דחיובא  ילפינן 



חכמת חינוך כח

ומכל  הרבים,  ברשות  ולא  הניזק  ברשות 

מקום שן ברשות הרבים חייב לשלם כמה 

שנהנה מדין נהנה כמבואר בגמרא )ב"ק יט 

ע"ב(.

בלאו ויש  אם  ורגל  דשן  בחיובא  לחקור 

קרא הוי אמרינן מסברא דאם הזיקה 

הניזק  בין ברשות  חייב  ורגל  בהמתו בשן 

ובין ברשות הרבים וקרא לפטורא ברשות 

הרבים הוא דאתא, או דמסברא הוי פטרינן 

לגמרי מנזקי שן ורגל דבהמתו, וקרא אתי 

אחר  לרשות  בהמתו  דנכנסה  היכא  לחייב 

והזיקה, והיינו דיש לחקור אי האי חיובא 

שלא  הכניסה  על  חיוב  הוא  ורגל  דשן 

ברשות לרשות חבירו או דעיקרו הוי חיוב 

זה  מחיוב  תורה  דפטרתו  אלא  הנזק  על 

לה  ואית  היא  דדרכה  כיון  הרבים  ברשות 

רשותא למיפסע ברשות הרבים.

כתב: והנה  הרי"ף(  מדפי  א:  )ב"ק  ברי"ף 

פטורין  הרבים  ברשות  ורגל  "ושן 

משום דאורחייהו הוא".

הרי"ף וברא"ש  דברי  את  הביא  א'(  )סי' 

וכתב: "ושן ורגל פטורין ברשות 

הרבים דאורחיה הוא. תמיה לי מה הוצרך 

דאורחייהו  משום  דפטירי  טעמא  לפרש 

אחר  בשדה  ובער  כתיב  קרא  הא  הוא 

דאין  הניזק,  ברשות  אחר,  של   – אחר  "בשדה  וז"ל:  שכתב  עה"ת  שור  בכור  בר"י  עיין  זה  וכעין  א.  
ואם  הרבים,  ברשות  ופירותיו  תבואתו  להניח  דרך  שאין  לפי  הניזק.  ברשות  אם  כי  חייבין  ורגל  שן 
ובא  המשנה  כל  כ'(:  )ב״ק  רבותינו  אמרו  וכך  אנפשיה.  דאפסיד  הוא  איהו  ורמסוהו,  ואכלוהו  הניח 

אחר ושינה בו פטור, כלומר, אפילו שינה בו. אבל שילח בהמתו בשדה אחר אז הוא פשע".

ודרשינן ולא ברשות הרבים. ואפשר שבא 

תורה  פטרתו  למה  הפסוק  טעם  לפרש 

ברשות  לילך  שדרכו  לפי  הרבים  ברשות 

הרבים ואי אפשר שילכו הבעלים אחריהן 

תמיד. אבל קרן חייבת ברשות הרבים אף 

על פי שדרכו לילך שם דכיון דאייעד ויודע 

שהוא נגחן הוה ליה למריה לנטוריה )והכי( 

דלינטריה  היכי  כי  הוא  דקנסא  לן  קיימא 

לתוריה".

ורגל הרי  דדעת הרי"ף היא דחיובא דשן 

דחידשה  אלא  עצמו  מצד  חיוב  הוא 

התורה דברשות הרבים פטור משום דאית 

ליה רשותא ודרכו לילך שםא.

דעיקר אבל  מבואר  הפסוק  מפשטות 

לרשות  הכניסה  על  הוא  החיוב 

חבירו, וכן איתא ברש"י על התורה אהאי 

 – יבער  "כי  רש"י:  דכתב  יבער,  דכי  קרא 

יוליך בהמותיו בשדה או בכרם של חברו, 

ויזיק אותה באחת משתי אלה: או בשילוח 

בעירו, או בבעור". וכן משמע מדברי רבי 

אברהם בן הרמב"ם כאן שכתב: "כי יבער 

בנטיעות  לרעות  בהמתו  יניח   – וגו׳  איש 

נגזר  'יוכיל'  המתרגם  שביאר  כמו  זולתו 

ממאמר ישעיהו בכרם הסר משובתו והיה 

לבער."



כטחכמת חינוך

ולרא"ש ואם  לרי"ף  להם  מניין  קשה  כן 

היא  דסברא  דפשטא  ראשונים  ועוד 

תורה  שפטרתו  אלא  ורגל  שן  על  דחייב 

ברשות הרבים.

המכילתא ונראה  מדברי  לדבריהם  מקור 

דרבי ישמעאל כאן וזה לשונו: "כי 

יבער איש שדה למה נאמר עד שלא יאמר 

היה לי בדין הואיל והבאר ממונו וההבער 

ממונו, אם למדת על הבאר שהוא חייב לא 

הדין,  מן  זכיתי  אם  הבערו,  על  חייב  יהא 

בא  אלא  איש  יבער  כי  לומר  תלמוד  מה 

לה,  הראוי  לאכול  מועדת  שהשן  ללמדך 

הילוכה,  בדרך  לשבר  מועדת  והבהמה 

מכאן אמרו, לעולם אינו חייב שיצא המזיק 

ברשותו". ומשמע דחיובא דשן ורגל הוא 

חיוב מסברא מחמת דהשן מועדת לאכול 

בדרך  לשבר  מועדת  והבהמה  לה,  הראוי 

אלא  חייב  דאינו  דילפינן  אלא  הילוכה 

כשיצאו מרשותו ונכנסו לרשות הניזק.

דחיובא ומאידך  להא  מקור  עוד  מצינו 

משום  אלא  אינו  ורגל  שן  דנזקי 

ההכנסה לרשות חבירו מהא דביאר הסמ"ג 

להא דנמנו שן ורגל למצוה אחת וזה לשונו 

לדון  שנייה  "מצות עשה  ס"ז(:  )מצות עשה 

בנזקי שן ורגל אחת היא שנאמר: "כי יבער 

איש שדה או כרם ושילח את בעירו ובער 

בשדה אחר" בעירה לשון בהמה הוא. וכן 

כי יבער כמו אנחנו ובעירנו שיוליך בהמתו 

ויזיק אותה  בשדה חבירו או בכרם חבירו 

באחת מאלה או בשלוח בעירה או בבעור 

רגל.  כף  נזקי מדרך  זו  ושלח  ]שם[  ותניא 

וכן הוא אומר משלחי רגל השור והחמור. 

וכן  ומבערתו  האוכלת  השן  נזקי  זו  ובער 

הוא אומר כאשר יבער הגלל עד תומו ]שם 

דף ט״ו וט״ז כל הסוגיא[. נזקי השן והרגל 

בדברים  שהזקן  מפני  ביחד  הכתוב  כללן 

כגון  ברייתה  כמנהג  שדרכן לעשות תמיד 

הזיקה  או  עומרים  או  תבן  בהמה שאכלה 

חייבה  שניהם  ועל  הליכתה  ודרך  ברגליה 

המעולה  מן  שלם  נזק  לשלם  התורה 

שבנכסיו שנאמר מיטב שדהו ומיטב כרמו 

ישלם, אבל נזקי קרן היא ששינתה לעשות 

דבר שאין דרכה תמיד לעשות כגון בנגיחת 

הקרן שהוא האב בין בתולדות הקרן שהוא 

ובעיטה",  רביצה  נשיכה  או  בגופה  נגיפה 

הרי שהבנת הסמ"ג היא שההליכה בשדה 

חבירו היא המחייבת וכמו שכתב: "שיוליך 

בהמתו בשדה חבירו או בכרם חבירו ויזיק 

או  בעירה  בשלוח  או  באחת מאלה  אותה 

בבעור" ואין זה סתם פטור מחיוב ברשות 

הכנסת  על  הוא  החיוב  עיקר  אלא  הרבים 

בהמתו לרשות חבירו.

נחלקו ונראה  גופא  עניינא  דבהאי 

בענין המפקיר בהמתו  האחרונים 

המנחת  דהנה  ורגל,  בשן  שהזיקה  אחר 

דמי  כתב  ו'(  אות  נ"ה,  מצוה  )לעיל  חינוך 

שהזיקה בהמתו בנזקי שן ורגל והפקירה 

כמה  הסכימו  וכן  מנזקיה,  פטור  זה  הרי 
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כתבג  יחזקאל  הדברי  אבל  אחרוניםב, 

ויש  בהמתו,  את  הפקיר  אם  אף  דחייב 

לומר דנחלקו בזה, דאם חיובא דשן ורגל 

שהזיקה  מה  כל  על  דחייב  מסברא  הוא 

פטור  זה  הרי  הפקירה  אם  א"כ  בהמתו, 

את  בהפקיר  קרן  מנזקי  דפטור  וכמו 

ב.  חזון איש, ברכת שמואל, קובץ ביאורים )בבא קמא מ"ג( הובאו כולם בשולי המנחה כאן.
ג.  סימן מט.

ורגל  דשן  חיובא  עיקר  אם  אבל  בהמתו, 

הוא משום הכנסת בהמתו לרשות חבירו 

ושילח",  איש  יבער  "כי  הפסוק  וכלשון 

אחריות  מחמת  הוא  החיוב  שעיקר  הרי 

נפטר  ואינו  הבהמה,  כניסת  על  הבעלים 

אף באופן שהפקיר את בהמתו.
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מצוה נ"ו. מצות בית דין לדון בנזקי האש

לדון ולחייב לשלם מי שהזיק חברו באש, כגון שהדליק את גדישו או שרף לו 
תצא  כ"ב:(  קמא  )בבא  פרוש  וגו'.  אש  תצא  כי  ה(  כ"ב,  )שמות  שנאמר  דבר,  שום 
ויצאה  ובא להזהיר שאפילו המדליק בתוך שלו  יצאה מעצמה,  משמע אפילו 
מעצמה והזיקה שחייב, לפי שלא שמר גחלתו, שהאדם חייב לשמר אשו שלא 

תצא ותזיק, שדרך האש ללכת מעצמה אף על פי שאינו בעל חיים.

שרשה ידוע כמו שאמרנו. דיניה כגון שעור ההרחקה שמרחיקין בערה מן המצר, 
שהוא לפי גבהה של דליקה, )שם ס"א:( ודין )שם נ"ט:( השולחה ביד חרש שוטה 
וקטן או פקח, ודין הרבים, שאחד הביא האור ואחד הביא עצים ואחד לבה, ולבה 
גמל  )שם ס"ב:(  ודין  ודין כלים טמונים בגדיש או טמונים בבירה,  ולבתו הרוח, 
עובר טעון פשתן ודלקה בנר חנוני מה דינו, או בנר חנכה. ויתר פרטיה מבארים 

בפרק שני וששי מן קמא )ה' נזקי ממון פ' י"ד(.

ולא דן את המזיק  ובית דין העובר עליה  דין.  ונוהגת בזכרים, כי להם לעשות 
בתשלומין כמו שכתוב, בטל עשה.

חכמת חינוך

מצוה נ"ו

מצות בית דין לדון בנזקי האש

המצוה הנ"ו היא "לדון ולחייב לשלם הנה 

לה  וילפינן  באש"  חבירו  שהזיק  מי 

מקרא ד"כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל 

הגדיש או הקמה שלם ישלם המבעיר את 

הבערה" )שמות כ"ב, ה'(. ויש לחקור בהאי 

חיובא אם הוא משום הבעלות על האש או 
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עיון  צריך  וכן  במעשיו.  הפשיעה  מחמת 

את  האוחז  דהנה  זו.  במצוה  נתחדש  מה 

האש בידיו ושורף בה טליתו של חבירו הוי 

דילפינן מקרא ד"מכה בהמה  אדם המזיק 

ולא  דחייב,  כ"א(  כ"ד,  )ויקרא,  ישלמנה" 

שייך בזה פטור טמון כדאמרינן )ב"ק כג.(. 

ובאופן דכלו לו חיציו וכדומה כיון דהאש 

באה מכוחו כמו שכתב המנחת חינוך כאן 

אלא  דאש  דפרשה  לחידושא  בעינן  ולא 

כשהלכה  אלא  בידיו  האש  אוחז  כשאינו 

ידי  והזיקה ואף אם הלכה כמה מילין על 

רוח מצויה והזיקה, ומעתה יש לחקור מה 

נתחדש בעשה זה דלדון בנזקי האש, האם 

והיינו  מציאות,  או  הלכה  כאן  נתחדשה 

חייב על  דנתחדש בה הלכה דכמו שאדם 

עליו  שמירה  חיוב  ליה  ואית  ממונו  נזקי 

שהוא  האש  על  בעלות  ליה  אית  כן  כמו 

דאתו  הנזקים  על  וחייב  עליה  אחראי 

ולצד  הזיקה במקום אחר,  אפילו  מחמתה 

לחידושא  דמי  דאש  דפרשא  חידושא  זה 

בורו  את  התורה  דעשתה  בור  דפרשת 

שברשות הרבים כאילו הוא ברשותו והכא 

נמי אמרה תורה דאשו הרי היא שלו לעניין 

נזיקין, ואף למאי כרבי יוחנן )בבא קמא כ"ב.( 

חציו  משום  וגם  ממונו  משום  גם  דאשו 

ובאופן שלא כלו לו חיציו חייב בד' דברים 

חשיב  דבמציאות  דנתחדש  משום  זה  אין 

דהזיק את חבירו בידים, אלא דהלכה היא 

דהוא בעלים על אשו להתחייב על נזקיה.

נתחדשה או  דאש  דבפרשה  דלמא 

דאשו  תורה  דאמרה  והיינו  מציאות, 

וחייב משום דאזיק  היא כבאה מכחו  הרי 

של  טליתו  את  שהשורף  וכשם  לחבירו, 

חבירו בידים חייב, כך גם חייב מי שהלכה 

אשו ושרפה את ממון חבירו.

רבי והנה  דאמר  בהא  הראשונים  נחלקו 

היינו  אי  חציו  משום  דאשו  יוחנן 

רציחה,  לענין  אף  או  נזקין  לענין  דווקא 

דדעת התוספות )סנהדרין ע"ז. ד"ה "סוף חמה 

בחמה  אדם  דבכפת  הראשון(  בתירוץ  לבוא" 

חייב מיתה למאן דאמר אשו משום חיציו 

וכן דעת הרשב"א והרא"ש שם. אבל הר"ן 

חולק  "לפיכך"(  ד"ה  ע"ז:  )שם  בחידושיו 

משום  דאשו  דאמרינן  דהא  ליה  וסבירא 

לא  אבל  נזקין  לענין  דווקא  היינו  חיציו 

לעניין חיוב רציחה.

דדעת ונראה  הראשונים,  מחלוקת  ביאור 

הר"ן היא דאשו משום חיציו דינא 

הוא, והיינו דנתחדש בפרשה דאש דחייב 

על כל נזק ממון דאתיא מחמת אש שהוא 

גרם לה, ולכן לא שייך לחייבו אלא בנזיקין 

דשייך לחייבו מחמת דהוא אחראי על הנזק 

שנעשה, אבל לא משום רציחה כיון דאינו 

נחשב מעשה דידיה, אבל לדעת התוספות 

ודעימיה חידושא דאשו משום חיציו היינו 

ידי  על  הנעשה  דההיזק  מציאות  דנתחדש 

האש חשיב מעשה דידיה וכיון שכן שפיר 

חייב אף לענין רציחה, ואף דבאופן שדנו 
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ומת  בחמה  חבירו  דכפת  שם  בראשונים 

לא שייך לומר דהחמה שייכת לו והתורה 

עשאתו כאילו היא ברשותו דהא לא שייך 

מכל  החמה,  על  בעלות  ליה  דאית  לומר 

דאתי  נזק  דכל  דאש  חידושא  היינו  מקום 

מחמתה והוא גרם לה הרי זה כאילו עשאו 

בידיים והוא אחראי על הנזקד.

שייך נמצא  לא  עלמא  דלכולי  כן  אם 

למימר דיסוד החידוש של אש הוא 

דעשאתו תורה כאילו היא ברשותו ובדומה 

אנזקי  דחייב  להא  או  בבור  דנאמר  להא 

שורו, אלא נראה דיסוד הדין הוא דחייבתו 

תורה על כל מעשה היזק הנמשך מכוחו ואף 

אם בא ההיזק על ידי אש, אלא דדעת הר"ן 

דהאי חידושא הוי הלכתא דנאמרה דווקא 

לעניין נזקין ודעת התוספות ודעימיה דהאי 

בו  ונחדש  המציאות  הוראת  הוא  חידושא 

המזיק  לאדם  המתייחס  היזק  מעשה  דכל 

הבא על ידי אש חשיב דבמציאות שנעשה 

על ידיו המזיק ולכך חייב אף לענין רציחה.

כתב והנה  א'(  )אות  כאן  חינוך  במנחת 

לא  אם  דווקא  הוא  דאש  דחיובא 

כשיעור  הרחיק  אם  "אבל  כראוי  הרחיק 

עד  הוא  מעשיו  חשיבא  דאש  דהא  מצינו  א'(  שער  סוף  א'  )בית  הבית  בתורת  הרשב"א  ובדברי  ד.  
נזקין  לגבי  דאמרינן  כמו  כשרה,  השחיטה  מצויה  ברוח  ונפלה  הגג  בראש  סכינו  הניח  דאם  כך  כדי 
חיציו,  משום  דהיא  אש  משום  חייב  מצויה  ברוח  ונפלו  הגג  בראש  שהניחם  ומשאו  סכינו  דאבנו 

אמנם הרא"ה בבדק הבית שם חולק וא?????כסף משנה.
שהרי  טמון,  כל  למעוטי  דווקא  לאו  "וגלוי  וז"ל:  דטמון  פטורא  בטעם  לר"ת  הישר  בספר  ועיין  ה.  
כל  אלא  אתא  טמון  למעוטי  לאו  קמה  אלמא  שבתוכה...  מה  כל  שמשלם  הבירה  את  ומדליק  שנינו 
אונס  כמו  אורחיה  דלאו  במידי  טמון  באונס.  הזיק  אם  חייב  ממון  שום  שאין  אורחיה...  כי  שאינו  דבר 

הוא דלא הוי ליה לאסוקי אדעתיה" )ספר הישר סי' תקל"ח(.

מקום  ומכל  לעבור  הדליקה  תוכל  שלא 

עברה והזיקה פטור ומכה בידי שמים היא,. 

)סי'  והטור  י"ג(  סי'  פ"ו  )ב"ק  הרא"ש  ודעת 

דהרחקה  ס"ג(  שם  ברמ"א  והובא  א'  אות  תיח 

הדליק  אם  דווקא  לפוטרו  מהניא  כשיעור 

אינו  הדליק  דברשות  דכיון  שלו,  בתוך 

הדליק  אם  אבל  כשיעור,  בהדליק  חייב 

ברשות,  הדליק  דלא  כיון  חבירו,  ברשות 

חייב אפילו עברה כמה מילין".

כתב דמסברא חייב בכהאי גוונא ובחינוך 

אף אם הדליק בשלו והלך ושרף 

את של איש אחר ואז עברה האש לרשות 

חבירו  בחצר  הייתה  כיון שהאש  מרוחקת 

שלא כדין הרי זה חייב, ונראה מזה דדעתו 

באחריות  יסודה  באש  נזיקין  דחיוב  היא 

לשמור על אשו ולאו משום דחשיב מעשה 

דידיה.

כן נראה דאיכא באש שלשה חיובים ואם 

שהחזיק  מי  הוא  האחד  נפרדים, 

כגון  בידים  חבירו  ממון  את  והבעיר  אש 

השורף את טלית חבירו בידים דבזה כתב 

ויסוד  המנחת חינוך דליכא פטור דטמוןה 

הדבר הוא דהוי אדם המזיק דילפינן מקרא 
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כ"א(  כ"ד,  ישלמנה")ויקרא,  בהמה  ד"מכה 

דפרשת  לחידושא  בזה  בעינן  ולא  דחייב, 

אש לחייבו על כך.

עיקרא והאופן  הוא  אש  חיובי  של  השני 

במצוה  דנתחדשה  דאש  דפרשה 

בחמישה  וחייב  הטמון  על  פטור  ובה  זו 

דברים, וכן פטור אם הרחיק כראוי והדליק 

יוחנן דאמר  ברשותו, ובהאי פסקינן כרבי 

וכדמסקינן  חיציו,  משום  אשו  כ"ב.(  )ב"ק 

חציו  משום  ליה  דאית  ד"מאן  כ"ג.(  )שם 

אית ליה נמי משום ממונו וכו' וכי מאחר 

דמאן דאית ליה משום חציו אית ליה נמי 

בינייהו  איכא  בינייהו  מאי  ממונו  משום 

דחייב  והיינו  דברים",  בארבעה  לחייבו 

בה  אוחז  אינו  אם  ואף  האש שהדליק  על 

רוח  ידי  על  מילין  כמה  הלכה  ואפילו 

מצויה והזיקה חייב משום דחשיבא חיציו, 

וחידשה התורה דמעשה ההיזק הנגרם על 

ידי האש שלו מחייב אותו כמעשה בידיים 

הטמון  על  דפטור  תורה  דאמרה  אלא 

בכהאי גוונא.

אש והנה  חיוב  של  נוסף  אופן  מצינו 

דילפינן ליה נמי מפרשה ד"כי יבער 

והיינו  שמים,  בידי  רק  עליו  דחייב  איש" 

ביד חרש שוטה  היכא דמסר את הדליקה 

וקטן, וכמו שכתב הרמב"ם )פרק י"ד מהלכות 

נזקי ממון( וזה לשונו: "השולח את הבעירה 

אדם  מדיני  פטור  וקטן  שוטה  חרש  ביד 

אמורים  דברים  במה  שמים.  בידי  וחייב 

הגחלת  שדרך  וליבוה  גחלת  להן  שמסר 

ותדליק.  שתעבור  קודם  מאליה  להכבות 

שהרי  חייב  שלהבת  להן  מסר  אם  אבל 

ברמב"ם  מצינו  וכן  ע"כ,  גרמו",  מעשיו 

בהמשך הפרק )שם הי"ד( עוד אופנים דחייב 

בידי שמים: "הכופף קמתו של חבירו לפני 

לה  מגעת  האש  אין  אם  שתדלק  עד  האש 

אלא ברוח שאינה מצויה פטור מדיני אדם 

של  קמתו  והטומן  שמים.  בדיני  וחייב 

חבירו בעפר או בתבן ועברה האש ואכלה 

וחייב  אותה הרי הטומן פטור מדיני אדם 

האש  את  שהמדליק  מפני  שמים  בדיני 

פטור על הטמון".



להחכמת חינוך

מצוה נ"ז. מצות בית דין לדון בדין שומר חנם

לדון בדין שומר חנם, שנאמר )שמות כ"ב, ו'( כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים 
חנם,  בשומר  נאמרה  זו  שפרשה  ב'(  צ"ד,  מציעא  )בבא  הפרוש  ובא  וגו',  לשמר 
על  שכר  שום  הנפקד  קבל  שלא  הוא  חנם  ופרוש  הגנבה.  את  בו  פטר  ולפיכך 

שמירת הפקדון.

ואחר כך  ונשבע  גנב בפקדון  )שם ק"ח:( הטוען טענת  כגון  דיניה,  ידוע.  השרש 
באו עדים שהוא ברשותו, וחזר וטען טענת גנב ונשבע ואחר כך באו עדים שהוא 
ברשותו מה דינו, ודין )שבועות מ”ט.( טוען טענת אבדה, ודין טוען טענת פקדון מה 
דינו, ודין טוען וחזר וטען טענת גנב ונשבע ואחר כך באו עדים שהוא ברשותו, 
ודין )בבא קמא קו:( טוען טענת גנב בפקדון של קטן, ויתר פרטיה מבארים בפרק 

תשיעי מן קמא ושלישי ממציעא, ושמיני משבועות ]ח"ה רצא[.

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן, ובית דין העובר עליה, בטל עשה.

חכמת חינוך

מצוה נ"ז

מצות בית דין לדון בדין שומר חנם

א.  ועי' בפירוש הרשב"ם עה"ת כאן שכתב וז"ל: כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים וגו' – בפרשה זו פוטר אתא 
השומר מגנבה ואבידה, ובפרשה שנייה )שמות כ״ב, ט'-י״ב( מחייבו בגניבה ואבידה. ופירשו רבותינו )בבלי ב״מ 

המצוה הנ"ז היא שבית דין ידונו דיני הנה 

ד"כי  מקרא  לה  וילפינן  חינם  שומר 

לשמור  כלים  או  כסף  רעהו  אל  איש  יתן 

וכו'" )שמות כ"ב, ו'(, ואף שאין זה מפורש 

שפרשה  צ"ד:(  )ב"מ  בגמרא  אמרו  בפסוק 

פטרה  ולכן  חינםא  בשומר  נאמרה  זו 



חכמת חינוך לו

ואבידה,  מגניבה  השומר  את  התורה  בו 

ופרשה דלקמן ד"כי יתן איש אל רעהו שור 

או חמור" נאמרה בשומר שכר ולכן חייבה 

בו תורה על הגניבה ועל האבידה.

חינם ויש  שומר  דפטור  הא  אי  לחקור 

דסברא  משום  היינו  ואבידה  בגניבה 

עושה  שהוא  משום  לפטרו  היא  הפשוטה 

דסברא  דפשטא  דלמא  או  לחבירו,  טובה 

ועל  הגניבה  על  חייב  חינם  דשומר  היא 

האבידה אלא דחידשה תורה דיכול לישבע 

ולהיפטר וגזירת הכתוב היא.

לחדש עוד  זו באה  אם פרשה  לחקור  יש 

דבר  איזה  אירע  אם  חיובים  דווקא 

לחפץ שהופקד אבל אם לא אירע בו כלום 

אין בפרשה זו שום חידוש, או דלמא דבאה 

פרשה זו לחדש דבר מלבד החיובים באופן 

שניזוק החפץ שהופקד. וכן צריך עיון אם 

כשהלה  חבירו  ממון  לשמור  מצוה  איכא 

השמירה  חיובי  וכן  לשמור  ממנו  מבקש 

הם מחמת ציווי התורה או דאין בזה מצוה 

צ״ד:( ראשונה בשומר חנם, שנייה בשומר שכר. ולפי פשוטו של מקרא: פרשה ראשונה שכתוב בה: כי יתן איש 

אל רעהו כסף או כלים לשמור, מטלטלין הם ולשומרם בתוך ביתו כשאר חפציו נתנן לו. לפיכך אם נגנבו 
בביתו פטור, כי שמרן כשמירת חפציו. אבל פרשה שנייה שכתוב בה: כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או 
שה וכל בהמה לשמור, ודרך בהמות לרעות בשדה, ודאי כשהפקידם, על מנת לשומרם מגנבים הפקידם לו, 

ולכן אם נגנבו חייב".
ב.  הביאו החינוך לעיל מצוה מ"ז וז"ל: "ומצוה זו אינה נוהגת אלא בארץ, שאין דנין דיני נפשות אלא בארץ, 
ומי שבידו לעשות דין ואינו עושה בטל עשה זה, וענשו גדול, שאלמלא מוראת הדין איש את רעהו חיים 
בלעו. הרמב"ן ז"ל לא ימנה זאת המצוה בחשבונו, וכן כל ארבע מיתות של בית דין שהן סקילה שרפה הרג 
וחנק, שימנה הרמב"ם ז"ל לד' מצוות, ואמר כי בפסוק של ובערת הרע מקרבך )דברים י"ז ז'( ציותה התורה 

דרך כלל שנבער כל עושי הרע מבינינו...".

מה  מכח  אלא  אינם  אלו  וחיובים  כלל 

שקיבל השומר על עצמו.

לג' והנה  השומרים  נמנו  המצוות  במנין 

מצוה  האחד  עצמם,  בפני  מצוות 

שכר  דשומר  מצוה  )כאן(,  חינם  דשומר 

ושוכר )מצוה נ"ט(, ומצוה דדיני שואל )מצוה 

ס(, וצריך עיון אמאי נמנו כל דיני שומרים 

מיתות  דד'  להא  דמי  דלא  אחת,  למצוה 

בית דין מנו הרמב"ם והחינוך לד' מצוות 

מצוה  שריפה  נ',  מצוה  הרג  מ"ז,  מצוה  )חנק 

רס"א, סקילה מצוה תקנ"ה(, דהתם י"ל דהוא 

משום דכל מיתה נכתבה בפני עצמה בכמה 

מקומות בתורה ובפירוש נכתבה ואף התם 

השיג הרמב"ןב על הרמב"ם ומנאם למצוה 

אבל  מקרבך",  הרע  ד"ובערת  בקרא  אחת 

כלל  נתפרשו  לא  שומרים,  ד'  בדיני  הכא 

חילוקיהם בפירוש בקרא, וכמבואר בדברי 

הרמב"ן על התורה כאן וז"ל: "כי יתן איש 

פרשה   – לשמור  כלים  או  כסף  רעהו  אל 

בו  פטר  ולפיכך  חנם,  בשומר  נאמרה  זו 

)מכילתא  רבותינו  קבלת  כפי  הגניבה,  את 



לזחכמת חינוך

צ״ד:(  ב״מ  בבלי  ו׳,  כ״ב:  שמות  ישמעאל  דרבי 

ונזכר סתם בכתוב, מפני שדרך שומרי כסף 

השניה  והפרשה  בחנם.  לשמרם  כלים  או 

או  שור  או  חמור  הזכירה  שכר  שבשומר 

ביד  לתתן  הבהמות  ודרך  בהמה,  וכל  שה 

ואם  בשכר".  אותם  וירעו  לשמור,  רועים 

נתפרשו  דלא  כיון  טובא  עיון  צריך  כן 

לא  אמאי  כאחד  ונכתבו  בקרא  חילוקיהם 

מנאום מוני המצוות למצוה אחת.

צבי ושמעתי  הר"ר  הגאון  הרב  מידידי 

פי  על  לבאר  שליט"א  סוקול 

דחיובי  ביסודא  האחרונים  דנחלקו  הא 

הגר"ש  הקצוה"חג  דעת  דהנה  שומרים 

פי  על  לבאר  הנה(ד  ד"ה  כ"ה  )ב"מ  שקאפ 

ד"ה  המשך  )נ"ו:  בכתובות  התוספות  דברי 

דירדה  מסברא  הוא  חיובם  דעיקר  'הרי'(ה 

וחיובי התורה  תורה לסוף דעתו של אדם 

באים מאומדנא של דעתו של אדם.

ח( אבל  סי'  )שומרים  אפרים  המחנה  דעת 

דיסוד  א(ו  ס"ק  שדמ  )סי'  והנתיה"מ 

ולאו  היא  הכתוב  גזירת  דשומרים  חיובא 

מסברא.

ג.  סי' רצ"א ס"ק ד' ד"ה "ולכן". 
ד.  הביאם בקובץ יסודות וחקירות ערך "שומרים".

ה.  וז"ל התוספות שם: "וא"ת והא דתנן בהשוכר את הפועלים )ב"מ דף צד. ושם( מתנה שומר חנם להיות 
פטור משבועה ופריך בגמרא והא מתנה על מה שכתוב בתורה הוא כו' ומסיק אפילו תימא רבי מאיר שאני 
הכא דמעיקרא לא שיעבד נפשיה ומאי משני והא הכא נמי לא קידשה על מנת כן ולא שיעבד נפשיה וי"ל 
דשאני התם כיון דריבתה תורה שומרים הרבה שומר חנם והשואל נושא שכר כו' יכול נמי כל אחד להיות 
לפי תנאו א"נ שאני התם דחייבתו תורה שומר שכר על שלוקח שכר ושואל לפי שכל הנאה שלו ומשעבדים 

עצמם לכל הכתוב בפרשה הלכך במקום שאין משעבדים עצמם פטורים... " ע"כ.
ו.  הו"ד בקובץ יסודות וחקירות ערך "שואל". 

המחנה והשתא  דלסברת  למימר  איכא 

חיובא  דעיקר  ודעימיה  אפרים 

דדיני שומרים הוא מגזירת הכתוב מסתבר 

בפני  למצוה  נמנה  מינייהו  חד  דכל  טפי 

עצמה, דכיון דכולהו חידושים נינהו כל חד 

מינייהו הוא חידוש בפני עצמו, אבל לדעת 

התוספות ודעימיה דסברא היא צריך ביאור 

שומר  לכל  המצוות  מוני  מנאום  אמאי 

דכולהו  עצמהובפרט  בפני  למצוה  ושומר 

חילוקיהם  נתפרשו  ולא  כאחד  כתיבי 

בפירוש בקרא, וצריך ביאור.

איתא והנה  )נ"ז:(  מציעא  בבא  בגמרא 

דדיני שומר חינם לא נאמרו בעבדים 

וקרקעות והכי איתא שם: "ת"ר )שמות כ"ב, 

ו'( כי יתן איש אל רעהו כלל כסף או כלים 

פרט וגונב מבית האיש חזר וכלל כלל ופרט 

וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט 

מפורש דבר המטלטל וגופו ממון אף כל דבר 

יצאו קרקעות שאינן  וגופו ממון  המטלטל 

לקרקעות  שהוקשו  עבדים  יצאו  מטלטלין 

אין  שמטלטלין  פי  על  שאף  שטרות  יצאו 

רעהו  רעהו  קרא  אמר  ממון הקדשות  גופן 



חכמת חינוך לח

שםז  בתוספות  וביארו  הקדש".  של  ולא 

שומר  מדיני  וקרקעות  דעבדים  דהפקעה 

חינם לאו לחיובי הוא דאתא אלא לאפטורי 

מזה  ונראה  דלא משלם,  ולמימר  משבועה 

דפשטה  לחיובא  קרא  דבעינן  דתוס'  דס"ד 

לגמרי  פטור  חינם  דשומר  הוא  דסברא 

דחייב  תורה  דחידשה  אלא  מפשיעה  אף 

בשבועה בכדי לאפטורי.

דינא דשומר חינם אי איכא מצוה וביסוד 

חייל  מאי  ומכח  לא  או  לשמור 

ז.  וז"ל התוספות ד"ה שומר חנם אינו נשבע: "נראה דהוא הדין דאינו משלם דאפילו שומר שכר אם פשע 
נראה דלא משלם מדפריך לקמן )דף נח.( מהשוכר פועל לשמור כו' ולא משני כשפשע והיינו טעמא דמכל 
דין הפרשה אמעיטו והא דלא קתני אינו משלם דהוי רבותא טפי משום דעיקרה בשבועות פרק הדיינים )דף 

מב:( ונסבה אגררה דהתם: רעהו ולא של הקדש".

עליה חיובא עיין בגמרא בשבועות )מ"ב.( 

על טענת חרש  נשבעין  "אין  דאיתא התם 

ואין משביעין את הקטן מאי  וקטן  שוטה 

טעמא אמר קרא )שמות כ"ב, ו'( כי יתן איש 

אל רעהו כסף או כלים לשמור ואין נתינת 

קטן כלום", ואף דריבוי זה נאמר בכללות 

על קטנים נראה מזה דיסוד חיובו של שומר 

חינם הוא מחמת דקיבל על עצמו לשמור 

שיבוא  כדי  לו  שימסור  בעלים  ובעינן 

בחיוב זה, ולאו חיובא דממילא הוא.



לטחכמת חינוך

מצוה נ"ח. מצות בית דין לדון בדין טוען ונטען

שנצטוינו לדון בדין טוען ונטען, כלומר שנעשה דין לכל מי שתובע את חברו 
בשום דבר או שהלוהו או הפקידו או גזלו או עשקו או חמסו, שנאמר )שמות כ"ב, 
ח'( על כל דבר פשע וגו' אשר יאמר כי הוא זה. ובא הפרוש )בבא קמא ק"ו:( על 

לשון זה של כי הוא זה, שאין נשבעין מן התורה אלא אם כן יודה הנתבע במקצת 
ההלואה, אבל אם יאמר לא היו דברים מעולם, או החזרתי הכל במלוה, ואפילו 
בפקדון, פטור משבועה מן התורה. וזהו שאמרו זיכרונם לברכה בגמרא )שם קז.( 
דכי כתיב כי הוא זה אמלוה הוא דכתיב, כלומר על טענת מלוה שהיא פרעתיך 
גנבה  או  דברים מעולם. אבל על טענת שומרים שהיא טענת אנס  היו  לא  או 
אפילו אם לא יודה מקצת אלא יאמר הכל נאנס, חייב לשבע. ובפסוק זה נכללו 

כל התביעות שבין בני אדם שיכנס ביניהם ההודאה וההכחשה.

שרש הדינין ידוע. דיניה כגון מודה במקצת שנשבע מדאורייתא, פרוש, )שבועות 
לט:( מודה בפרוטה וכופר בשתי מעין כסף, ד )ב( פחות מכן אינו נשבע דאורייתא, 

אלא אם כן עד מעיד כנגדו שנשבע אפילו כשכופר בפחות משתי מעין. אבל 
בפחות מפרוטה אינו נשבע לעולם אלא אם כן טענו כלים, שבכלים אפילו טענו 
שני מחטין והודה באחת וכפר באחת נשבע. וכשנשבע בהודאת מקצת כשטענו 
בדבר שבמדה או מנין או משקל, ודין כופר בכל, והודאה ממין הטענה, והודאת 
בעל דין, ודיני שומרים, ומחייב שבועה דאורייתא או דרבנן, ודיני נשבע ונפטר, 
נעשה  עבירה  ובאיזו  השבועה,  והפוכי  השבועה,  על  חשוד  ודין  ונוטל,  ונשבע 
חשוד, ואי זו תשובה יוציאנו מן החשד ומי שלא נודע שהוא חשוד וזכה בממון 

בשבועתו ואחר כך באו עדים שחשוד היה שחייב להחזיר הממון. ומחייב )בבא 
בתרא ל"ד.( שבועה שאינו יכול לשבע מה דינו, ודיני )כתובות יב.( מגו, ודיני )בבא 

קמא קי"ח.( ברי ושמא, ודיני )שבועות מ"ה.( גלגול שבועה בין ברי על ברי או על 

שמא. ואפילו שמא על שמא, בכל עניין שבועה מגלגלין, ובכל עניין שבועה יש 
ל"א:(  )שם  ודיני  ואפילו שהיא תקנת אחרונים.  דרבנן,  או  בין דאורייתא  גלגול 
דין  והדברים שאין נשבעין עליהם  דנים הנתבע כמשיב אבדה,  הטענות שאנו 
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תורה, ופרות שהגיעו לכתפים אם דינן כקרקע לעניין שבועה, והאומר לחברו 
שלא  לפרע  הבא  ודין  להוציאו,  אותו  כופין  אם  בו,  לי  יש  וזכות  בידך  שטר 
בפני המלוה, ודין מלוה על המשכון ואבד המשכון אם חולקין זה על זה במנין 
מעות המלוה, ודין המלוה בישוב ורצה לפרעו במדבר, ודין לווה אומר פרעתי 
מחצה והעדים מעידין שפרעו כלו, ודין לוה מודה בשטר שכתבו וטוען שפרעו 
שולח  ודין  ופרעו,  בו  שלוה  שטר  א(  פה,  )כתובות  ודין  המלוה,  לקימו  צריך  אם 
ודין טענת פרוע בשטר שביד  מנה ביד שליח למי שנתחייב לו ובא לחזור בו, 
שליש, ודין )שם ק"י:( שטר שאין בו מקום או זמן אם כשר, ודין )בבא מציעא ט"ו:( 
אחריות טעות סופר בכל השטרות חוץ משטרי מתנה, ודין משעבד מטלטלין 
שלו, והעושה )גיטין מא.( שדהו או עבדו אפותיקי סתם או מפרש, ודין )שם מח, ב( 
טריפת שבח ופרות בין בנגזל בין בבעל חוב, ודין מי שאבד שטרו או נמחק, ודין 
מי נותן שכר כתיבת השטר, ודין )בבא מציעא ל"ה.( שומא דהדרא לעולם, אלא אם 
כן זבנה אורתה או יהבה במתנה, ודין הדברים שאין שבועה בהן אלא חרם סתם, 
ושאין )שבועות ל"ח:( נשבעין על טענת חרש שוטה וקטן, והדינין היוצאין מהן 
עם הגדולים, ושאין מקבלין עדות אלא בפני בעל דין, וקטן אפילו בפניו כאלו 
אינו והסומא שהוא כבריא לכל דבר חוץ מעדות, ודין )שם מ"ד:( חנוני על פנקסו, 
ומעמד )גיטין י"ג:( שלשתן קונה והיא הלכתא בלא טעמא וכל התלוי בזה העניין.

ודיני )בבא קמא ע.( מרשה עם מי שהרשה עליו ועם מי שהרשהו, ולשון ההרשאה 
)שבועות מא:( האומר לא לויתי כאומר לא  ודין  ואפיק לנפשך,  וזכה  דון  שהוא 
פרעתי, ודיני )בבא מציעא י"ז.( מי שהחזק כפרן, ודין )בבא מציעא שם( מי שאומר 
לו בית דין צא תן לו ואמר פרעתי, או חייב אתה ליתן לו, ודין האומר אל תפרעני 
אלא בעדים, או בפני פלוני ופלוני ואם הלכו למדינת הים מה יהיה עליו, ודין 
)שבועות מב,:( המאמין המלוה בשטר כשני עדים אם יועילו לו עדי פרעון, ודין 

יכול  יכול אדם לומר משטה הייתי בך או אין אדם  זה עניין  )סנהדרין כט.( באי 

מוציא,  התובען  שנקרא  חזקה  להן  שיש  והדברים  מחברו,  המוציא  ודין  לומר, 
ודיני )בבא בתרא כח.( חזקות, ודיני גביות באיזה עניין יורדין לנכסיו, ודיני )שם 
קעו:( ערבות, ודיני )שם לח, ב( מחאות, ודין האנשים שאין מחזיקין עליהן ולא 

הם על אחר, וכל דיני )בבא מציעא קח.( מצרנות. ויתר רבי פרטיה מבארים בקמא, 
ועקר בפרק שלישי, ובמציעא, ועקר בפרק ראשון, ושמיני דבתרא, ובשבועות 

בפרק חמישי וששי ושביעי, ובהרבה מקומות בגמרא בפזור קצת מן הדינין.

ונוהגת מצוה זו, שאנו חייבין לדון, בזכרים אבל לא בנקבות, שאינן דנות, אבל 
מכל מקום הן בתודת דינין לתשלומין ולכל דבד, אלא שיש חלוק קצת בטענות 
נוהגת בכל  כן  וגם  ידועים, כמו שמפרש במקומות שזכרנו.  הנשואות בענינים 



מאחכמת חינוך

מקום ובכל זמן. ובית דין העובר עליה ולא עשה דין אם יש כח בידו בטל עשה, 
וכמו  בדין,  אלא  מתישבת  הארץ  שאין  לארץ,  חרבן  שגורם  מאד,  גדול  וענשו 
שאמרו זיכרונם לברכה )אבות א, יח( על שלשה דברים העולם עומד, ואחד מהן 
הוא הדין. וזאת אחת מן המצות שנצטוו עליה כל בני העולם בכללם, לפי שאי 

אפשר לישוב העולם זולתה.

חכמת חינוך

מצוה נ"ח

מצות בית דין לדון בדין טוען ונטען

לדין הנה  שנצטוינו  היא  הנ"ח  המצוה 

לה מקרא  וילפינן  ונטען  טוען  בדיני 

ד"על כל דבר פשע על שור על חמור על 

יאמר  אשר  אבידה  כל  על  שלמה  על  שה 

כי הוא זה עד האלוקים יבוא דבר שניהם" 

נמי  ילפינן  קרא  ומהאי  ח'(.  כ"ב,  )שמות 

החינוך  ומנה  במקצת.  דמודה  לדינא 

ברמב"ם  הוא  וכן  זו.  במצוה  אלו  לדינים 

רמ"ו(  )עשה  זו  מצוה  על  המצוות  בספר 

והוא  ונטען.  טוען  בדין  "שצונו  שכתב: 

ח'(  כ"ב,  )שמות  שמו  ויתברך  יתעלה  אמרו 

"על כל דבר פשע אשר יאמר כי הוא זה". 

)שמות כ"ב, ח'(: "כי הוא  ולשון המכילתא 

זה, עד שיודה במקצת, ובזה הדין יכנס כל 

מהתביעות  אדם  בני  בין  נופל  שהוא  מה 

ההודאה  בהם  שיכנס  קצתם  על  קצתם 

והכפירה" וכו' עכ"ל.

ב' ונמצא  המצוות  מוני  מנו  זו  דבמצוה 

לדון  דין  בית  מצות  והם  עניינים 

דמודה  דינא  להאי  וגם  ונטען  טוען  בדיני 

במקצת חייב שבועה.

גם והנה  זו חייבים  החינוך כתב דבמצוה 

וזה לשונו כאן:  נח  בני  וגם  ישראל 

כל  עליה  שנצטוו  המצות  מן  אחת  "וזאת 

בני העולם בכללם, לפי שאי אפשר לישוב 

על  תמה  חינוך  ובמנחת  זולתה".  העולם 

המחבר  שכתב  מה  "אך  וכתב  זה  דבר 

כבר  עולם  באי  בכל  נוהגת  זו  דמצוה 

הרמב"ן  לדעת  דזה  פעמים  כמה  כתבתי 

הרמב"ם  לדעת  ולא  י"ג(  ל"ד,  )בראשית 

אך  י"ד(.  הלכה  מלכים  מהלכות  ט'  פרק  )עיין 

כמו  נח  לבן  שבועה  שייך  איך  עיון  צריך 

דאפשר  כ"ו(  אות  נ"ו  )מצוה  לעיל  שכתבנו 

דאין מצווין על שבועה בשם עבודה זרה, 
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אינו  בשקר  לישבע  שלא  מצווה  אם  וגם 

ברור. וגם הודאה במקצת שצריך בישראל 

נקרא  לא  ובפחות  פרוטה  הודאה  שתהיה 

נח אפילו פחות משוה פרוטה  ובבן  ממון 

הוי ממון דקיימא לן בן נח נהרג על פחות 

משוה פרוטה וגם עוד הרבה דינים במצוה 

זו מה שיש לחלק בין בן נח לישראל".

דנכללו וביישוב  נראה  החינוך  קושיית 

תרי  ונטען  דטוען  זו  במצוה 

עניינים חלוקים, חדא דין כללי והוא לדון 

לישראל  בין  שנאמרה  ונטען  טוען  בענייני 

אלא  חיובה  אין  זו  ומצוה  נח,  לבני  ובין 

בבית דין אלא דאיכא חילוק בפרטי החיוב 

בין ישראל לבני נח, דכשהבעלי דינים הם 

דין  בית  בפני  הדין  שיהיה  צריך  מישראל 

כשר של ישראל ושיהיה על פי דיני ישראל, 

וכשדנים בית דין של ישראל דין זה הרי הם 

ונטען,  זו דטוען  פי מצוה  רק על  דנים לא 

אלא על פי כמה וכמה דינים שנכתבו ונמנו 

דינים הנוהגים  ויש מהם  במקומות אחרים 

דוקא בפני בית דין כגון שבועת בית דין, ויש 

מהם שהם דינים הנוהגים אף בלא בית דין 

כגון ריבית, עושק, תשלומי שכר שכיר וכו'.

כשמצוה זו נוהגת בפני בית דין של אבל 

העכו"מ  שידונו  דמצוה  אף  עכו"מ, 

הם  אין  מקום  מכל  לנטען,  הטוען  בין 

אלא  התורה  דיני  פי  על  לדון  מחוייבים 

דצד  נמצא  דיניהם,  פי  על  לדון  יכולים 

בישראל  בין  נאמר  ונטען  דטוען  זו  מצוה 

ובין בעכו"מ.

בענייני אולם  לדון  הכללי  הענין  מלבד 

טוען ונטען נכלל במצוה זו עוד ענין 

והוא הפרטים איך לדון בין הטוען והנטען 

דמודה  דינא  בעיקר  ומזה  דיניהם  ומה 

אחד  דעד  דינא  וכן  שבועה  חייב  במקצת 

מחייב שבועה, ודין זה כיון דהוא מפרטי 

ואתיא  עכו"מ,  בדיני  נוהג  אינו  לכן  הדין 

שפיר קושיית המנחת חינוך.

דמודה והנה  זה  בעניין  טובא  לעיין  יש 

במקצת דאמרינן דחייב שבועה אם 

זהו דין בעצם והיינו דהההודאה בעצמותה 

עם  אלא  נוהג  דאינו  או  שבועה  מחייבתו 

בית דין, ונפקא מינה באופן שתבע אדם את 

חבירו במקום שאין שם בית דין והודה לו 

במקצת ואיירי באופן דאינו יכול להישבע 

אף אם היה שם בית דין דאמרינן ביה מתוך 

זה  באופן  אם  לישבע משלם,  יכול  שאינו 

דין,  בית  פסק  בלי  אף  ממון  חיוב  איכא 

מחייבת  במקצת  דההודאה  נאמר  דאם 

בעצמותה אם כן אף אם אין שם בית דין 

הרי המודה במקצת חייב כלפי שמיא כיון 

הוא  אם  אבל  במקצת,  בהודאתו  דנתחייב 

הודה  אם  אזי  דין,  בית  יש  אם  דווקא  דין 

לו במקצת במקום שאין בית דין כלל ולא 

כלל  נתחייב  לא  בזה,  דין  בית  פסק  שייך 

במה שהודה במקצת.
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מודה ונראה  של  דחיובו  דאמרו  דממה 

במקצת הוא משום דאין אדם מעיז 

בבית  דווקא  דשייך  חובו,  בעל  בפני  פניו 

מחייבתו,  אינה  בעצמותה  דההודאה  דין, 

אלא  כלל  במקצת  בהודאתו  נתחייב  ולא 

כשהודה בפני בית דין, ולפי זה נראה ברור 

מציאות  הוי  לא  במקצת  דמודה  דדינא 

דהודאה במקצת מחייבא לכל אחד ואחד 

מחמת גוף ההודאה לחוד, אלא הוא תלוי 

מחמת  דחייב  שיפסקו  דין  בבית  דווקא 

הודאתו, ולכן ברור דלא שייך דהאי עניינא 

דינא  דעיקר  אף  נח,  אבני  חייל  זו  דמצוה 

דטוען ונטען שייכא שפיר אף בבני נח.

ח' ועיין  אות  נ"א  מצוה  חינוך  במנחת 

בדיניהם  לדון  מצווין  נח  בני  אי 

מצוה  )כגון  בדברים שבממון  ישראל  כדיני 

וכו'(  תעשוק  לא  וכדומה,  שכיר  שכר  דתשלומי 

בשולי  )עיין  שם  האחרונים  שפלפלו  ובמה 

המנחה שם במה שהביא בשם החתם סופר ועוד 

אחרונים דדנו בענין זה בטוב טעם ודעת(.

בדיני ונראה  לדון  נח  בני  דמצות  לומר 

במצות  דוקא  היינו  ונטען  טוען 

התלויות בשאר דינים דבני נח, והיינו דודאי 

דאם באו בני נח ודנו כדיני סדום ועמורה 

את  קיימו  ולא  מצוה  שום  בזה  עשו  דלא 

חובת הדינים דרמיא עלייהו בשבע מצוות 

פי  על  לדון  עליהם  דחובה  אלא  נח  בני 

מצוות אחרות שבין אדם לחבירו בבני נח, 

וכן  עליהו,  דרמיא  דעריות  מצוה  והיינו 

דייניהם לדון באופן  וצריכים  מצוה דגזל, 

דלא יהיה שום גזל ועריות בין בני נח אבל 

בכל מצוות  דחייבים הם  לומר  דאין  ודאי 

דחייבים  אופן  באותו  ועריות  שבממון 

ולכן שפיר איכא למימר  ישראל,  בני  בזה 

שפיר  ונטען  טוען  בדיני  לדון  זו  דמצוה 

שייכא בבן נח, אבל פרטא דמודה במקצת 

דין  לגבי  דמצינו  וכעין  ביה  שייכא  לא 

עריות ואשת איש דשייך בבן נח אבל לא 

)דבן ישראל  באופן דהוא שייך בבן ישראל 

קני בכסף וכדומה(, ופשוט.
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מצוה נ"ט. מצות בית דין לדון בדין נושא שכר ושוכר

לדון בדין נושא שכר והשוכר, ופרושו נושא שכר, שומר פקדון בשכר שנותנין 
לעשות  או  לרכב  מחברו  בהמה  ששכר  כמשמעו,  הוא  ושוכר  השמירה,  על  לו 
בה מלאכה, או ששכר ממנו מטלטלין, ונפל מחלקת בין השוכר והמשכיר, או 
בין בעל הפקדון והשומר אותו בשכר, שמצוה עלינו לדון ביניהם, כמו שכתוב 
בפרשה זו )שמות כ"ב ט'( כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה וכל בהמה 

לשמר וגו'.

צ"ג.(  מציעא  )בבא  לבדכה  זיכרונם  שאמרו  מה  כגון  דיניה  ידוע.  הדינין  שרש 
קצת  בזה  שיש  לפי  והאבדה  הגנבה  ומשלמין  הגדולים  האנסין  על  שנשבעין 
כן  שאין  מה  לשלם,  חייבין  זה  על  שנוטלין  השכר  ומפני  אנס,  וקצת  פשיעה 
פועלים  שכירות  ע"ה:(  )שם  ודיני  מפשיעה.  חוץ  הכל  על  שפטור  חנם  בשומר 
)בבא קמא צ"ח:( האמן שקלקל, ומראה )שם צ"ט:(  ודין  ושכירות בהמות ובתים, 
דינר לחנוני ונמצא רע, ודין )בבא מציעא ד.( שוכר בבעלים שפטור, ודין )שם מ"ב.( 
תחלתו בפשיעה וסופו באנס, ודיני )שם ל"ו:( שומר שמסר לשומר והוסיף השני 
או גרע בשמירה, ועניין כל המפקיד שעל דעת אשתו ובניו הגדולים הוא מפקיד 
)שם(. ומה שאמרו זיכרונם לברכה )בבא מציעא כ"ט:( שאין השוכר רשאי להשכיר. 

וכתב הרמב"ם זכרונו לברכה )שכירות ב', ה'( שלא אמרו זה אלא במטלטלין לפי 
לאחר  להשכירו  ורצה  בית  בשוכר  אבל  אחר,  ביד  פקדונו  שיהא  רצונו  שאין 
רשאי, ובלבד שיהיו האחרונים כמנין הראשונים. וכן בספינה, ויש חולקין )דעת 
ויתר פרטיה מבארים בפרק ששי ושביעי מן קמא, ושלישי  הראב"ד שם( עליו. 

וששי ממציעא, ובשמיני משבועות ]שם מש"ג עד שי"ג[.

ונוהגת בזכרים בכל מקום ובכל זמן. ואם עבר עליה ולא דן אם ראוי לכך בטל 
עשה. ואף על פי שנצטוינו דרך כלל לדון בדין טוען ונטען, רבתה התורה צווי 

בשומרים בפרט לפי שהן ענינים רגילין בישובי בני אדם.
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חכמת חינוך

מצוה נ"ט

מצות בית דין לדון בדין נושא שכר ושוכר

שומר הנה  בדיני  לדון  היא  הנ"ט  המצוה 

שכר ושוכר דבהם חייבים על הגניבה 

וילפינן  האונסין  על  ונשבעים  והאבידה 

שור  רעהו  אל  איש  יתן  ד"כי  מקרא  לה 

וגו'  וכל בהמה לשמור"  או שה  או חמור 

)שמות כ"ב, ט'(.

כבר כתבתי לעיל במצוה דשומר חינם הנה 

למצוה  המצוות  מוני  דמנו  הטעם 

דשומר חינם ושומר שכר למצוות נפרדות, 

זו  במצוה  שכתב  בחינוך  ועיין  שם,  עיין 

וזה לשונו: "ואף על פי שנצטוינו דרך כלל 

לדון בדין טוען ונטען, רבתה התורה צווי 

רגילין  ענינים  שהן  לפי  בפרט  בשומרים 

בישובי בני אדם". ואין בדברים סתירה.

שכר והנה  דנושא  דינא  בהאי  לחקור  יש 

והשוכר, וכן בשומר חינם, אם הוא 

דהיינו  בגברא,  דין  שהוא  או  בחפצא  דין 

אי  שישמרנו  לחבירו  חפץ  מוסר  כשאדם 

שומר  למהוי  אגברא  דרמיא  חיובא  איכא 

אחפצא  דדינא  דעיקרא  דלמא  או  מעליא, 

הוא דרמיא ובעינן דיהא החפץ שמור ולא 

איכפת לן אגברא כלל.

דינא וכעין  בהאי  עוד  לחקור  יש  זה 

דשומרים באופן דחייב בתשלומים 

למשל  אם  דהיינו  חלות,  או  דין  הוא  אם 

האם  שכר  משומר  הנשמר  החפץ  נגנב 

דשומר  אקרקפתיה  דרמיא  חלות  איכא 

לשלם את דמיו מכיון דפשע בשמירתו או 

דלמא הוא חלות דין והיינו דכיון דהממון 

השומר  באחריות  היה  מהבעלים  שנחסר 

מיד איכא שיעבודא אשומר ומצי אמר ליה 

המפקיד ממוני גבך.

נפקא מינות איכא בזה לעניין יורש, ותרי 

האחד, לענין מי שהפקיד בשכר אצל 

חבירו ונגנב החפץ ומת השומר אי אמרינן 

דגברא  אקרקפתא  דרמי  חיוב  חלות  דהוי 

דשומר אם כן החיוב אינו אלא על השומר 

עצמו אבל היורשים אינם חייבים בו, אבל 

הוא  שומר  תשלומי  חיוב  דיסוד  נימא  אי 

משום דממוני גבך הוא הרי דיכול הבעלים 

היורשים  מן  ממונו  את  לתבוע  המפקיד 

דהא ממונו גבם הוא.

הלכה וראיתי  ללימודי  המכון  בחיבור 

תובב"א  שמש  בית  ברמת 
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שכתב  אפרים  המחנה  דברי  את  שהביאו 

שומר  בין  בזה  לחלק  ל"ח(  סי'  )שומרים, 

שכר  דשומר  והיינו  שכר  לשומר  חינם 

אבל  החפץ  על  לשמור  גופו  את  משעבד 

שומר חינם אינו מתחייב אלא להניח את 

חייב  אינו  אבל  שמור  במקום  הפיקדון 

המחנה  ביאר  זה  פי  ועל  בעצמו.  לשמרו 

אפרים דהא דכתב בשולחן ערוך )סי' רצ"ג 

ס"א(: "ואם הפקידו אצלו לזמן ידוע אינו 

הזמן".  תוך  ממנו  לקבלו  להכריחו  יכול 

חיוב  דליכא  חינם  בשומר  דווקא  היינו 

אגברא לשמור אבל בשומר שכר דחיובא 

דיכול  פועל  הוא  הרי  דרמי  הוא  אגברא 

הם  דעבדי  היום מדרשא  בחצי  בו  לחזור 

ולא עבדים לעבדים.

דלדעת המחנה אפרים שומר חינם נמצא 

אלא  בעינן  דלא  בחפצא  דין  הוא 

שומר  ואילו  שמור  במקום  החפץ  שיהא 

דגברא  אקרקפתא  דרמי  חיובא  הוי  שכר 

זה  ולפי  היום.  בחצי  בו  לחזור  יכול  ולכן 

שומר  הוי  אי  השומר  דמת  דהיכא  יתכן 

דאין  כיון  שומר  נעשה  נמי  היורש  חינם 

שמור  באופן  החפץ  את  להשאיר  אלא  לו 

אביו  היה  אם  אבל  אביו,  כבר  עשה  וזה 

שומר שכר דהוי חיוב דרמי אגברא אם כן 

ליכא למימר שיתחייב הבן בשיעבוד הגוף 

מחמת שעבוד הגוף של האב.

על והנה  חלק  ב'(  ס"ק  )שם  בקצוה"ח 

שומר  דבין  וכתב  אפרים  המחנה 

חינם ובין שומר שכר אינם יכולים לחזור 

הויא  לא  דבתרוייהו  השמירה  מקבלת 

שיעבוד דרמי אגופיה אלא הוי חיוב להניח 

את החפץ במקום המשתמר ולהוי אחראי 

)סי'  הנתיה"מ  דעת  וכן  נאבד  או  נגנב  אם 

ש"ה סק"ג(.

היא ונראה  והנתיבות  הקצות  דדעת 

חינם  שומר  בין  שומרים,  דחיובי 

ובין שומר שכר, חיובי חפצא הם ודין הוא 

שיהא החפץ שמור ונפקא מינה בזה כנ"ל. 

ויש לפלפל בזה עוד.
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מצוה ס. מצות בית דין לדון בדין השואל

לדון בדין השואל, כלומר אדם ששאל מחברו שום חפץ או בהמה, והשאלה היא 
בלא שכר כלל אלא שנתחסד עמו לעשות לו טובה זו, ואחר כך אם נפל מחלקת 
ביניהם על הדבר, שנדון ביניהם הדין, שנאמר על זה כמו שכתוב בפרשה זו )שמות 
כ"ב, י"ג( וכי ישאל איש מעם רעהו וגו. ובדין השואל חייבה התורה אפילו האנסין 

לפי שבאחריותו היא אחר ששאלה ולא הוציא עליה דבר משלו, והרי זה כעין 
לוה מעות שאם נאנסו ממנו לא יפטר מן המלוה בטענת אנס. ועל עניין שאלה 
בבעלים שפטור, נוכל לומר לפי הפשט שהתורה לא חייבה השואל אחר שבעל 
הכלי או הבהמה עמו, דמכיון שהוא שם ישמר הוא את שלו ואל על פי שהשואל 
פטור אף לאחר שהלכו הבעלים מכיון שהיו שם בשעת שאלה, אפשר לתרץ 
בזה שלא רצתה הורה לתת הדברים לשעורין ולומר אם ישהו שם הבעלים הרבה 
יהא פטור השואל ואם מעט יהא חייב, וצותה התורה דרך כלל דכל שהבעלים 

)בבא מציעא  זיכרונם לברכה  וזהו הטעם שאמרו  שם בשעת שאלה, יהא פטור. 
צ"ה:( שאם היה עמו בשעת שאלה אף על פי שלא היה עמו בשעת שבורה ומתה 

פטור. אבל היה עמו בשעת שבורה ומתה ולא היה עמו בשעת שאלה חייב, כי 
בתחלת המעשה העניין תלוי. וזה הטעם בעצמו מספיק לנו בשכירות הבעלים 

שגם כן פטור.

מתה  שאם  צ"ו:(  מציעא  )בבא  לברכה  זיכרונם  רבותינו  שאמרו  מה  המצוה,  דיני 
הבהמה מחמת מלאכה וכן אם נשבר הכלי מחמת המלאכה שפטור, ואם שנה מן 
הדרך שצווהו הבעלים אפילו מתה מחמת המלאכה שחייב, ואם )שם פג.( הוליכה 
במקום שהרואים מצויים, חייב להביא ראיה על טענתו שטען שמחמת מלאכה 
מתה, וכשמשלם מי שחייב לשלם שמין )שם צז.( לו תשלומין כמו בנזקין, ושחייב 
השואל במזונותיה משמשכה )כתובות ל"ד:( עד סוף השאלה, ודין )שם( הניח להם 
אביהם פרה שאולה ומתה, ודין האומר לחבדו השאילני דבר פלוני בטובתך )בבא 
זמן  לכמה  סתם  והשואל  שבריו.  לו  ומחזיר  לעולם  בו  שמשתמש  ק"ג.(  מציעא 

משמע, והחלוק שיש בדברים רבים בעניין זה, ואי זה רב נשאל לתלמידיו )שם 
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צ"ז.( ואי זהו שהם שאולים לו, ודין האומר לשלוחו צא והשאל עם פרתי, והשואל 

מן האשה ונשאל לבעלה, או השואל מאשתו, ושתפין ששאלו זה מזה או מאחר 
ונשאל לאחד מהם, ודיני השואל פרה ושלחה המשאיל במצות השואל או שלא 
מבארים  פרטיה,  ויתר  להשאיל,  רשאי  השואל  שאין  שאמרו  ומה  במצותו. 

במציעא פרק שמיני, ובשבועות גם כן פרק שמיני ]ח"ה ש"מ עד שמ"ו[.

ונוהגת בזכרים, שעליהם לעשות דין. ובית דין העובד עליה ולא דן, בטל עשה.

חכמת חינוך

מצוה ס

מצות בית דין לדון בדין השואל

- שחייבו הכתוב באונסין בשביל שכל הנאה  "ותיתי משואל  וז"ל:  א.  עיין עוד ברש"י בבא מציעא מ"א: 
שלו...".

בגדר כל הנאה שלו דנאמרה בשואל.

השואל הנה  בדיני  לדון  היא  הס'  המצוה 

איש  ישאל  ד"כי  מקרא  לה  וילפינן 

מעם רעהו" וגו )שמות כ"ב, י"ג( ודין השואל 

ואינו  אונסין  על  אף  לשלם  דחייב  הוא 

אם  או  מלאכה  מחמת  במתה  אלא  פטור 

כדכתיב  שאלה  בשעת  עמו  הבעלים  היה 

ישלם"  לא  עמו  בעליו  "אם  פרשה  בהאי 

)שם כ"ב, י"ד(.

מהשוכר ויש  השואל  נתחלק  במה  לברר 

והרי  באונסין  אף  הכתוב  דחייבו 

בחפץ  השתמשות  זכות  איכא  לשניהם 

זכות  על  לבעלים  שילם  שהשוכר  אלא 

השתמשות זו.

בהא דשואל חייב יותר משומר חינם והנה 

איתא בגמרא )ב"מ צ"ד.( דחייב משום 

דכל הנאה שלו, וביאר רש"י )שם ד"ה דהא( 

ובו  מלאכתו  עושה  הוא  "שבחנם  וז"ל: 

היה לו להחמיר יותר וחייבו על טענת גנב 

כדי  ולא פטרו בשבועה  קרן בלא שבועה 

בחינוך  וכאן  עכ"ל.  כפל"  לידי  להביאו 

דטעם החיוב של השואל הוא משום דכל 

הנאה שלו היא, והטעים עוד וכתב: "ובדין 

השואל חייבה התורה אפילו האונסין לפי 

שבאחריותו היא אחר ששאלה ולא הוציא 

עליה דבר משלו, והרי זה כעין לוה מעות 

המלוה  מן  יפטר  לא  ממנו  נאנסו  שאם 

של  חיובו  דיסוד  ונמצא  אונס".  בטענת 

השואל הוא משום דכל הנאה שלו היאא.



מטחכמת חינוך

באונסין ויש  חייב  דשואל  בהא  לחקור 

משום דכל הנאה שלו היא אם זו היא 

סיבת חיובא דשואל או רק סימן לחיוביה. 

עוד יש לחקור בהא דכתב המחנה אפרים 

הוא  חינם  דשומר  הקודמת(  במצוה  )הו"ד 

דין בחפצא שיהא שמור ושומר שכר הוא 

מהו  לעיין  ויש  שומר,  שיהא  בגברא  דין 

או  בחפצא  דין  הוא  אם  שואל  של  דינו 

יש לחקור בהא דאמרינן  עוד  דין בגברא. 

הנאה שלו  דכל  היינו משום  חייב  דשואל 

אם הוא דין בשואל דאמרינן דחייב משום 

דנפיש הנאתיה, או דלמא חייב משום דאין 

לאדם  החפץ  בנתינת  הנאה  שום  לבעלים 

זה וכיון שכך הוי זכות תביעה של הבעלים 

מחמת  ממון  הפסד  שום  להם  ייגרם  דלא 

השאלה.

חייב והנה  דשואל  דאמרינן  הא  לכאורה 

משום דכל הנאה שלו היא דבר תמוה 

ביותר, הגע עצמך שווי זכות ההשתמשות 

אדם  שאל  למשל  דאם  היא,  כמה  בחפץ 

הוא  בו  מחבירו חפץ ששווי ההשתמשות 

חפץ  קיבל  אחר  ואדם  ביום  אחד  דינר 

מחבירו כדי שיהא שומר שכר עליו בשכר 

של  הממון  שהנאת  ביום  דינרים  עשרה 

השומר שכר גדולה היא עשרת מונים מהא 

דהשואל  לומר  יתכן  היאך  השואל,  דשל 

חייב  ויהא  שכר  מהשומר  יותר  חייב  יהא 

היא,  שלו  הנאה  דכל  משום  באונסין  אף 

והא בכהאי גוונא ובאופנים אחרים רבים, 

הנאת השואל פחותה היא מהנאת השומר 

יותר  השואל  את  לחייב  יתכן  ואיך  שכר 

מהשואל באופנים אלו.

איתא בגמרא )ב"מ פ"א.(: "תנו רבנן והנה 

השאילני  לך  ואשמור  לי  ישמור 

השאילני  ואשאילך  לי  שמור  ואשאילך 

שכר  שומרי  נעשו  כולן  לך  ואשמור 

המתחיל  דיבור  רש"י  וביאר  לזה",  זה 

"אין  לשונו:  וזה  לך"  ואשאיל  "השאילני 

זה שואל להתחייב באונסין שאין כל הנאה 

שלו שאף הוא משאילו".

שלו נמצא  הנאה  ד"כל  חיובא  דיסוד 

הגברא  הנאת  בשווי  לאו  היא" 

תליא מילתא ולאו בשוויות השמירה תליא 

איכא  הנאה  בכמה  דין  הוא  אלא  מילתא 

ולאו  השאלה,  מעסק  ולנפקד  למפקיד 

מקבלה דשווי ממון אתינן עלה אלא הוא 

תלוי בהשוואת הבעלים והנפקד, דאם כל 

ההנאה מחפץ זה דנפקד היא ולבעלים לית 

על  אף  וחייב  שואל  הוי  כלל,  הנאה  ליה 

ואף אם ההנאה היא מועטת, אבל  אונסין 

אם לית ליה הנאה מן החפץ של הנפקד אף 

אם מקבל אלפי אלפי דינרים על שמירתו 

לא  זו  הנאה  על  לשלם  צריך  שהוא  או 

חשיב דכל הנאה שלו.

משפט, והנה  )חושן  שלמה  חכמת  בספר 

לשונו:  וזה  ד'( הקשה  סעיף  ע"ב  סימן 

המלוה על המשכון ונתן לו רשות להשתמש 

בו וכו'. נ"ב עיין בסמ"ע והש"ך מה שכתב 

לו  ונתן  מחבירו  ספר  בשואל  הר"ן  בשם 

דאין  נחשב שואל  דלא  ספר אחר למשכון 
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כל הנאה שלו דהמשאיל נהנה פרוטה דר"י, 

עייש"ה. ולדידי הדבר תמוה מן הש"ס פ"ח 

דב"מ דף צ"ד ע"ב דקאמר שםב תדע דשואל 

כל הנאה שלו אינו משלם אלא קרן. ושואל 

כל הנאה שלו והא בעי מזוני. ומשני דקיימי 

מתא.  בנטר  ומשני  נטירה  בעי  והא  באגם 

ואבע"א לא תימא כל הנאה שלו אלא רוב 

שואל  דכל  מוכח  כן  ואם  וכו'.  שלו  הנאה 

אין כל הנאה שלו רק רוב הנאה שלו. ואף 

זה רק דמשני  לתירוץ הראשון לא מכחיש 

דקושית הש"ס הוי ממקום דכל הנאה שלו 

אינו  כן  פי  על  ואף  באגם,  דקיימא  דהיינו 

חייב רק בקרן אבל זה מודה בדלא קיימא 

הנאה  כל  הוי  דלא  מתא  נטר  ובלא  באגם 

שלו ומכל מקום חייב באונסין ואם כן מוכח 

דאף באין כל הנאה שלו חייב באונסין ולא 

פטרינן בהשאילני ואשאלך רק דהתם כיון 

שלו  הנאה  רוב  אף  כנגדו  לו  משאיל  דזה 

באין  אבל  כנגדו  לו  משאיל  שהרי  הוי  לא 

משאיל לו רק שפטור מפרוטה דר"י קשה 

שמרויח  ממה  זה  ריוח  אולמא  מאי  שפיר 

דליכא  היכא  הנטירה  גם  המזונות  בבהמה 

הרוחת  לי  מה  זו  הרוחה  לו  מה  נטירתא 

פרוטה דר"י בספר דליכא הרוחה אחרת רק 

זה וצריך עיון טובא מן הש"ס הנ"ל ודו"ק 

עכ"ד.

כל  שואל  דהא  תדע  בשבועה  מכפילא  עדיפא  שבועה  בלא  "קרנא  צ"ד.  מציעא  בבא  הגמרא  וז"ל  ב.  
בעיא  והא  באגם  דקיימא  מזוני  בעיא  והא  שלו  הנאה  כל  והשואל  קרן  אלא  משלם  ואינו  שלו  הנאה 
ואיבעית  שלו  הנאה  רוב  אימא  אלא  שלו  הנאה  כל  תימא  לא  אימא  ואיבעית  מתא  בנטר  נטירה 

אימא בשאילת כלים" ע"כ. 

מש"כ דהא דכל הנאה שלו לא תליא ולפי 

בשויות ההנאה אלא דאם כל ההנאה 

ליה  לית  ולבעלים  היא  דנפקד  זה  מחפץ 

הנאה כלל, הוי שואל וחייב אף על אונסין, 

נראה דכל עניינא דכל הנאה שלו הוא סימן 

לבעלים  השוכר  חיובי  ויסוד  להתחייבות 

סימן  והוא  הסיבה,  ולא  השאלה  בשעת 

להשוואת הנאת המפקיד והנפקד וכיון שכן 

הא דמאכיל בהמת חבירו בשעה שמשתמש 

בה אינו פוטרתו מתשלומים כיון דהאכלת 

בהמת חבירו אינה סיבה לחיובו אלא יסודא 

סימנא  הויא  שלו  הנאה  דכל  דינא  דהאי 

ואם  בשעת שאלה  התחייבותו  על  בעלמא 

ונהנה  כן אף אם לאחר מכאן בא הבעלים 

עמו מחפץ זה הרי זה חייב.

מינה גדולה בעניין זה למי ששאל ונפקא 

נהנה,  חבירו  שגם  באופן  מחבירו 

דהנה מחד איכא למימר דסיבה ליכא הכא 

אבל  היא,  דיליה  דהנאה  כולא  לאו  דהא 

כיוון  איכא  דסימן  למימר  איכא  מאידך 

ששאל  מהחפץ  לגמרי  נהנה  עצמו  דהוא 

ולא נתן לבעלים דבר, אף דלאחר מכאן בא 

הבעלים ונהנה.

משפט ועיין  בחושן  המשפט  בנתיבות 

סימן ש"מ סק"א שכתב דאף בכהאי 

עם  יחד  בחפץ  משתמש  שהבעלים  גוונא 



נאחכמת חינוך

דליכא  )באופן  לו  שהשאיל  לאחר  השואל 

דהשואל  אמרינן  עמו"(  ד"בעליו  פטורא 

דעיקר  נמצא  שלו.  הנאה  דכל  כיוון  חייב 

הנאה  ד"כל  והא  דשואל  דחיובא  יסודא 

דכיון  דמילתא,  בסימנא  יסודה  שלו" 

דבשעת שאלה לא קא מקבל בעלים ולאו 

ג.  ועוד עיין בזה בחידושי הרי"מ על מסכת שבועות פרק ו' בד"ה 'ויש לישב'.

מידי, יהיב ליה השואל התחייבות אף על 

האונסין ואף אם לאחר מכן לא נהנה ממש 

מהחפץ או דלאו כולה הנאה דיליה דשואל 

היא מכל מקום מיקרי כל הנאה שלו כיון 

וזהו  שאלה  בשעת  מידי  ולא  יהיב  דלא 

יסודא חיובא דשואלג.
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מצוה ס"א. מצות בית דין לדון בדין מפתה

עליו  אותו כמשפטו הכתוב  מי שפתה בתולה שנדון  כלומר  בדין מפתה,  לדון 
בפרשה, שנאמר )שמות כ"ב, ט"ו( וכי יפתה איש בתולה וגו'. ועניין הפתוי הוא, 
שאומר לה דברים של שקר או של אמת עד שתתרצה אליו. )עי' רמב"ן על התורה 

שם(

שרש הדין ידוע. ואל תתמה כאן בהיות כל כבודה בת מלך פנימה )תהלים מה יד( 
נמכרת לבועל בחמשים כסף, בין עשירה, בין עניה, שאין הקנס רק דמי הנאת 
השכיבה בלבד, אבל מצד אחר חייב השוכב אותה לתת בשת ופגם לפי יחוסה 

וחשיבותה, וכל מצות השם יתברך אמונה.

דיני המצוה, כתב הרמב"ם זכרונו לברכה, )נערה בתולה א', ב'( כל שבעיר, בחזקת 
זיכרונם  ואמרו  אנס.  בחזקת  שבשדה  וכל  אנס,  שהוא  עדים  שיעידו  עד  פתוי 
ואם  והמפתה.  והבת  האב  ברצון  תלויים  מפתה  שנשואי  ל"ט.(  )כתובות  לברכה 
כנסה, אין שם קנס. ודין כהן גדול שפתה או אנס, ודין קנס בנבעלה כדרכה, וזמן 
ומה שכתב לאביה דוקא  )שם כ"ט.( הקנס אינו אלא משלש שנים עד שתבגר, 

כן  שאין  מה  הוא,  מדעתה  דפתוי  עליה,  קנס  דין  אין  אב  לה  אין  אבל  לאביה, 
באנס, וכמו שנכתב במקומו בעזרת השם. והנשים שאין להן קנס ועשר הן, ויתר 

פרטיה, מבארים בפרק שלישי ורביעי מכתבות )ה' נערה בתולה, א'(.

ונוהגת בכל מקום שיש בית דין סמוכין, שאין דנין דיני קנסות אלא בסמוכין. 
והעובר עליה ולא עשה דין זה, בטל עשה.
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חכמת חינוך

מצוה ס"א

מצות בית דין לדון בדין מפתה

א.  "אין לי אלא אביה, היא עצמה מנין? תלמוד לומר אם מאן ימאן" )כתובות ל"ט:(.
ב.  בפירושו לספר המצוות של הרס"ג ל"ת רע"ו בד"ה "ומיהו" והלאה )הלשון כאן מהוצאת ספריה(.

המצוה הס"א היא לדון בדין המפתה הנה 

ד"וכי  מקרא  לה  וילפינן  בתולה 

ושכב  ארשה  לא  אשר  בתולה  איש  יפתה 

כ"ב,  )שמות  לאשה"  לו  ימהרנה  מהר  עמה 

אביה  ימאן  מאן  "אם  בתריה  וכתיב  ט"ו( 

לתתה לו כסף ישקל כמהר הבתולת". הרי 

שמצוה זו היא שיקחנה המפתה לאשה או 

שישלם קנס לאבי הנערה. ודרשינןא דהאי 

דאף  דאתא  הוא  לרבויי  ימאן"  מאן  "אם 

היא רשאית למאן.

עם והנה  אך  זו  מצוה  כעין  נאמר  באונס 

)דברים,  נאמר  דשם  חילוקים,  כמה 

בתולה  נערה  איש  ימצא  "כי  כ"ח(:  כ"ב, 

עימה  ושכב  ותפשה  אורשה  לא  אשר 

לאבי  עמה,  השוכב  האיש  ונתן  ונמצאו. 

לאישה,  תהיה  ולו  כסף  חמישים  הנערה 

תחת אשר עינה לא יוכל שלחה כל ימיו".

דחייב הרי  חדא  תרתי,  איכא  דבאונס 

דחייב  ותרתי  לאביה  קנס  לשלם 

לישא אותה לאישה, מה שאין כן במפתה 

ואם  לאשה,  שיישאנה  הוא  החיוב  דעיקר 

לא יקחנה ישלם קנס לאביה.

עיקרה ויש  זו דמפתה אם  לחקור במצוה 

דעיקרא  דלמא  או  לאשה  שישאנה 

היא  רצו  לא  דאם  אלא  קנס  שישלם  הוא 

או אביה שתנשא לו מחייבינן ליה למפתה 

שישלם, ועוד יש לעייןאם האי דינא ד"מהר 

ימהרנה לו לאשה" נוהג בזמן הזה, דהנה 

"נוהגת  דמפתה  זו  דמצוה  החינוך  כתב 

שאין  סמוכין,  דין  בית  שיש  מקום  בכל 

דנין דיני קנסות אלא בסמוכין." ועתה אי 

נימא דהאי דינא דמהר ימהרנה לו לאשה 

דינא  האי  נהיג  לא  א"כ  מהקנס  חלק  הוא 

בזמן הזה, אבל אי נימא דאינו חלק מהקנס 

אלא מצוה דרמיא אקרקפתא דגברא איכא 

למימר דנוהג אף בזמן הזה ואף בלי פסק 

בית דין.

פערלא והנה  ירוחם  רבי  להגאון  ראיתי 

מנה  דלא  בהא  שעמד  לאחר  ז"לב 

דלא  להא  וכתב  דמפתה  זו  למצוה  הרס"ג 



חכמת חינוך נד

מנה הרמב"ם מצוה זו אלא למצוה אחת וזה 

קשה  ודאי  דמפתה  בשתים  "אבל  לשונו: 

גרע  דלא  וסייעתו.  ז"ל  להרמב"ם  טובא 

מייעוד ופדייה חליצה וייבום פדייה ועריפה 

וביותר  שתים.  שתים  לשיטתם  שנמנין 

תמוה לשון הרמב"ם ז"ל )בריש הלכות נערה 

בתולה( שלא מנה אלא מצות תשלומי קנס 

בלבד. ולא הזכיר כלל מצות מהור ימהרנה 

לו לאשה. אלא שכתב שם שאם כנסה אינו 

דסבירא  לומר  ואפשר  עיי"ש.  קנס,  משלם 

ליה להרמב"ם ז"ל וסייעתו דכיון דגלי קרא 

מהר ימהרנה לו מדעתו. משמע דאינה אלא 

רשות גמור. ואפילו כשאין ידו משגת לשלם 

לכנסה.  עליה  חיובא  שום  רמיא  לא  הקנס 

לאשה  לו  ימהרנה  מהר  קרא  כתב  ולא 

נפשיה  למיפטר  מצי  דבהכי  לענין  אלא 

אח"כ.  לכשיגרשנה  אפילו  קנס  מתשלומי 

היכא  אפילו  בעשה.  עלה  למיקם  לא  אבל 

כסף  חמשים  תשלומי  לשלומי  ליה  דלית 

קנס שעליו לשלם. ולא דמי לייבום וחליצה 

ופדייה ועריפה. דהתם מיהת כל אחת מהן 

חדא  דבכל  אלא  היא.  עלי'  דרמיא  מצוה 

מינייהו מיקיימא מצוה שעליו. וכן בייעוד 

ופדייה. והילכך נמנין שתיהן. מה שאין כן 

הכא". הרי שדעת הגאון רבי ירוחם פערלא 

דלדעת כמה ראשונים ליכא חיובא אמפתה 

למינשאה כלל אפילו בעידנא דדנים דינים 

כפשטיה  ודלא  עצום  חידוש  והוא  קנסות, 

דקרא.

עיין בהמשך דבריו דמבואר דאין אמנם 

הדבר מוסכם דכתב שם הגאון רבי 

ירוחם פערלא: "הן אמת דמדברי הרא"ש 

העזר  )אבן  בטור  והובא  דיבמות(  פ"ב  )סוף 

איכא  במפתה  דגם  מתבאר  קע"ז(.  סימן 

שראיתי  איברא  לכנסה...  עשה  מצות 

בתשובות מהר"ם די בוטון ז"ל )סימן כ"ו( 

דוקא  לאו  הטור  שכתב  דמפתה  שכתב 

דכתיב  הוא  באונס  לאשה  תהיה  דולו 

אבל מפתה דכתיב ביה מהור ימהרנה לו 

לאשה כבר פירשו )בפרק אלו נערות( מהור 

וכו', ואם כן שמעינן  ימהרנה לו מדעתו 

מזה דסבירא ליה דגם במפתה איכא עשה 

פנים  כל  על  כן  ואם  וכו',  באונס  כמו 

דאיכא  ליה  דסבירא  צ"ל  ע"כ  במפתה 

מצוה, אלא דמכל מקום אין כופין אותו 

לכך משום דגלי קרא. ואם כן מבואר דגם 

להרמב"ם וסייעתו ז"ל לא יתכן דרך זה 

ליישב מה שלא מנו עשה דמהור ימהרנה 

אצלי.  עיון  צריך  ודבריהם  לאשה.  לו 

אפשר  ודאי  ז"ל  הגאון  לרבינו  ומיהו 

וכמשכ"ל",  להסמ"ק  י"ל  וכן  כן.  לומר 

כמה  דלדעת  שביאר  באריכות  עיי"ש 

ראשונים ליכא מצוה שישאנה לו לאשה 

ומטעם זו לא מנאה הסמ"ג במניינו אבל 

ראשונים  ועוד  הרא"ש  הרמב"ם,  לדעת 

הרי זה חיוב גמור אלא דאין כופין אותו, 

הרמב"ם  מנאה  לא  אמאי  תמה  זה  ועל 

לשתי מצוות נפרדות.
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הרמב"ם ונראה  שכתב  מה  פי  על  לבאר 

א',  פרק  בתולה,  נערה  )הלכות  כאן 

להינשא  רצת  שלא  "המפותה  ג'(:  הלכה 

למפתה, או שלא רצה אביה ליתנה לו, או 

שלא רצה הוא לכנוס הרי זה נותן קנסה, 

רצו  ואם  לכנוס,  אותו  כופין  ואין  והולך 

לה  כותב  אלא  קנס,  משלם  אינו  וכנסה 

כתובה כשאר הבתולות". ומבואר בדברי 

הרמב"ם דבמקום דאינה רוצה לינשא לו 

אין כופין את המפתה על המצוה לכונסה, 

הוי  המפותה  לכנוס  זו  מצוה  אם  ומעתה 

האב,  ברצון  תלוי  הוא  אמאי  גמור  חיוב 

למימר  צריך  כרחך  ועל  והמפתה,  הבת, 

אלא  ואינו  לישאנה  גמור  חיוב  דליכא 

כן,  לעשות  הישר  ומדרך  בעלמא  מצוה 

בראש  שהרמב"ם  במה  הביאור  וזהו 

דהמצוה  רק  כתב  בתולה  נערה  הלכות 

כמש"כ  והיינו  וכו',  המפתה  לקנוס  היא 

דאיכא  אלא  הקנס  הוא  דחיובא  דעיקרא 

נמי מצוה שישאנה אך אינו חיוב גמור כל 

כך.

בעלמא,  קול  אלא  אינו  מראשון  משנים,  נטענת  ואם  שכתב  דבריו  בהמשך  ברמ"א  שם  עיין  ג.  
נשוי,  אינו  והשני  נשוי  האחד  בשוה,  משניהם  נטענת  ואם  לכנסה.  מצוה  השני  בפגמה,  הוסיף  והשני 
שתבעה  זונה  עליו.  נאמנת  היא  אם  כ"ב  סי'  לעיל  ועין  שם(.  זה  )גם  לכנסה  נשוי  שאינו  על  מצוה 
זהו  מ"א(.  סי'  )ריב"ש  תביעות  בשאר  כמו  לשבע  צריך  כופר,  והוא  באתננה,  דבר  לה  שנדר  לאחד 
בתו  לתן  לאב  אסור  אבל  במקרה,  המעשה  נעשה  כבר  אם  הינו  ממון,  ומפתה  לאונס  תורה  שחיבה 
בין  לזנות,  עצמה  המכינה  וכל  כ"ט(  י"ט,  )ויקרא  להזנותה  בתך  את  תחלל  "אל  נאמר:  זה  ועל  לזנות, 
הרמב"ם(.  בשם  )טור  לבעולה  בתולה  בין  בזה  חלוק  ואין  קדשה,  זו  הרי  אביה,  מדעת  בין  מדעתה 
את  וחתכו  הכותי,  עם  שזנתה  באחת  ומעשה  גדר.  לעשות  כדי  הזונות,  לקנס  דין  הבית  ורשאין 

חטמה, כדי לנולה )תשובת הרא"ש כלל י"ח(.
דחייבה  דנהי  וכתב  שם  "הרא"ש  הרא"ש:  דברי  על  שכתב  י"ז  ס"ק  שם  הגר"א  בביאור  ועיין  ד.  

דתמיהא ולפי  מילתא  לבאר  נראה  זה 

דאיכא בהאי עניינא דמפתה, דעויין 

בשלחן ערוך אבן העזר סימן קע"ז דכתב: 

"הנטען על הפנויה, יש אומרים שלא לכנס 

שמחזיקים  שנראה  שפתים,  לזות  משום 

וכתב  לכנס".  שמצוה  אומרים  ויש  הקול. 

שם ברמ"א הגה: והסברא ראשונה עיקר. 

לתרבות  תצא  שלא  לחוש  שיש  ובמקום 

בעלמא,  בקול  זה  וכל  לכנסה.  מתר  רעה, 

אבל אם ודאי בא עליה, מצוה לכנסה, אבל 

אין כופין על כך )שם(ג.

הגר"א )סעיף קטן ט"ז( על הרמ"א ובביאור 

כתב: "וי"א וכו' כמ"ש ולו תהיה 

לאשה" וכן הוא בדברי הרא"ש )יבמות ב', 

ז(: "בנטען על הפנויה יש דעות חלוקות יש 

אומרים דלא יכניס משום לזות שפתים ויש 

באונס  כדאשכחן  לכנוס  דמצוה  אומרים 

דנהי  אומר  ואני  לאשה  תהיה  ולו  ומפתה 

דחייבתיה תורה לכונסה אחר שנפגמה הני 

מילי בודאי אבל קול בעלמא אין להחזיק 

הקול ולפגום שניהם"ד, הרי שכתב הרא"ש 
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שייכת  זו  דמצוה  בגר"א  להלכה  הוא  וכן 

תהיה  ד"לו  דקרא  ואף  הזה  בזמן  אף 

ובאונס  דכתיב  הוא  דברים  בספר  לאשה" 

נערה מכל  או  איירי בקטנה  וכן  קא מיירי 

המצוה  דיסוד  הגר"א  דדעת  נראה  מקום 

שייך אף במפותה ובבוגרת.

זה ועל  "כל  שם:  הרמ"א  כתב  פנים  כל 

בקול בעלמא אבל אם ודאי בא עליה 

כך",  על  כופין  אין  אבל  לכנסה  מצוה 

י"ט(  קטן  סעיף  )שם,  הגר"א  כתב  זה  ועל 

"וכ"ז כו'. כנ"ל וכמ"ש מהר ימהרנה כו'" 

היינו דמצוה ד"מהר ימהרנה" איכא אופן 

דנוהגת אף בזמן הזה רק דאין כופין עליה 

וקא חשיב לה למצוה אפילו אבוגרת.

דהביאור בכל זה הוא כנ"ל, והיינו ונראה 

הקנס  הוא  דמפתה  החיוב  דעיקר 

להלכות  הרמב"ם  דברי  בשער  וכדאיתא 

נערה בתולה אלא דאמרה תורה דמעיקרא 

רק  לאשה  ליה  ולממהרנה  למינסבה  בעי 

דאינו חיוב גמור אלא הוא מדרך הישר.

החינוך והנה  תמה  דמפתה  מצוה  בעיקר 

כאן  תתמה  "ואל  לשונו:  וזה  כאן 

)תהלים,  פנימה  מלך  בת  כבודה  כל  בהיות 

כסף,  בחמשים  לבועל  נמכרת  י"ד(  מ"ה, 

בין עניה, שאין הקנס רק דמי  בין עשירה, 

הנאת השכיבה בלבד, אבל מצד אחר חייב 

יחוסה  לפי  ופגם  בשת  לתת  אותה  השוכב 

ל"נ  ולי  שניהם.  ולפגום  הקול  להחזיק  אין  בעלמא  קול  אבל  בודאי  ה"מ  שנפגמה  אחר  לכונסה  תורה 
כו'  משום  ומשני  נמי  לכתחלה  אפילו  בגמרא  ופריך  ונכרית  השפחה  על  דוקא  במתני'  מדקאמר  כן 

דלא יאמרו משום כך נתגיירה מ' דוקא כה"ג". 

וחשיבותה, וכל מצות השם יתברך אמונה". 

המפתה  עונש  קלות  לחינוך  שהוקשה  הרי 

דצריך  ופגם  בושת  נמי  דאיכא  ותירץ 

לא  אמאי  הקושיא  הוקלה  גם  ובזה  לשלם 

ענש באונס בוגרת לכל הפחות כמו בנערה 

דאיכא למימר דגם בה משלם בושת ופגם.

עמד בעניין זה הרמב"ן על התורה כאן וכן 

וכתב וזה לשונו: "אבל חלק הכתוב בין 

אונס למפתה, ששם נאמר "ולו תהיה לאשה 

לא יוכל לשלחה כל ימיו", והטעם כי דרך 

בתולות  מפתים  חמד  בחורי  להיות  ארץ 

שיהא  הגון  ואיננו  היפות,  הגדולים  בנות 

על  ישאנה  פירוש שלא  ולכן  נשכר,  חוטא 

כרחה וישלם להם, ובעבור שגם היא חטאה 

בדבר לא נתן עליו עונש שישאנה על כרחו, 

ודי שישלם הקנס, ואחרי שישאנה לדעתה 

הנשים,  ככל  עמו  היא  הרי  אביה  ודעת 

בני  דרך  וכן  בתורה.  כתובה  עליו  לה  אין 

במעלה  הפחותים  בנות  לאנוס  הגדולים 

אשר אין להם כח כנגדם, ולכן אמר באונס 

ולו תהיה לאשה על כרחו. ועל דעת רבותינו 

גם שם בין היא בין אביה יכולין לעכב, כי 

איננו הגון שיקחנה על כרחה ויעשה עמה 

רק  איננו  הזה  הדין  והנה  רעות...  שתים 

בנערה כדין האונס, אבל שם פירש הכתוב 

כי ימצא איש נערה בתולה, וכאן לא הזכיר 

אינו  שם  הנזכרת  הנערה  כי  והטעם  נערה, 
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אלא להוציא את הבוגרת, שהיא אשה, אבל 

פטר  שלא  הרי  בכלל...".  היא  גם  הקטנה 

אלא  בעלמא  בממון  המפתה  את  הכתוב 

כיון שהוא דרכם של בני הגדולים לעשות 

זה  הרי  רוצה  היא  דאם  התורה  ציוותה  כן 

יקחנה לו לאשה.

כעין ובאברבנאל  כתב  כאן  התורה  על 

"וכי  וכתב:  הרמב"ן  דברי 

תלוה  כסף  אם  וגומר  בתולה  איש  יפתה 

את עמי. אחרי שזכר המצות הנכללות בלא 

לא  בדבור  שגם  זכר  תגנוב  ובלא  תרצח 

אשת  לבד  לא  אחרות  מצות  נכללו  תנאף 

איש והמאורסה שחייב מיתה עליה אבל גם 

הנערה הבתולה אשר לא אורסה אם יפתה 

איש אותה ושכב עמה אל יחשוב שאין לו 

בזה חטא כיון שאינה בעולת בעל. כי הנה 

אף על פי שאינה מאורסה נכלל ענינה בלא 

ישכב  שבפתוי  ה'  שנא  דבר  והוא  תנאף. 

אדם עמה. ולכן יהיה עונש המפתה שמהר 

ימהרנה לו לאשה רוצה לומר שיקחנה לו 

כמוהר  כתובתה  לה  ויכתוב  מיד  לאשה 

אצל  כסף  חמשים  קצוב  שהוא  הבתולות 

ונתן  שנאמר  באונס  הבתולה  את  התופש 

ומוהר  כסף.  חמשים  הנערה  לאבי  האיש 

הוא מלשון מהרה. והתבונן יושר המשפט 

נערה  מפתה  אדם  אין  הרוב  על  כי  הזה 

כי  לה  להנשא  כבודו  כפי  הראויה  בתולה 

וזה  תחיה",  לא  ד"מכשפה  ללאו  זה  עניין  דנסמך  הטעם  דזהו  לבאר  עוד  הוסיף  שם  ובאברבנאל  ה.  
מכשפות  שהן  האומרות  שאננות  נשים  ידי  על  הבתולות  יפתו  הרוב  על  שהאנשים  "ומפני  לשונו: 
כי  תחיה  לא  מכשפה  מצו'  לזה  סמך  לכן  באיש.  ותרצה  הנערה  תתפתה  ומעשיהן  חכמתן  ידי  ושעל 

היא המביאה את האיש ואת הנערה לנאוף".

אם היה כן היה שואל. אותה לנשואין אבל 

הנכבדים בעיניהם בראותם את בנות האדם 

כי טובות הנה ויתאוו להן יפתו אותן לשכב 

עמהן וידרו להן נדרים ללקחם לנשים ובזה 

תתרצה הנערה הבתולה כדי להנשא לאיש 

כן  לא  ולבבו  יחשוב  כן  לא  והוא  נכבד 

ולעוזבה  תאוותו  בה  למלאות  אלא  ידמה 

ולהתפאר עם זה אצל הבחורים, ע"כ צותה 

לאשה  לו  ימהרנה  מהור  שהמפתה  תורה 

ויקחה בנשואין אף על פי שלא תהיה בת 

גילו. ואביה לא יתן לה נדוניא כלל. האמנם 

הנערה  שתהיה  בהפך  הדבר  יקרה  אם 

ימאן  מאן  ולכן  אותה  המפתה  מן  נכבדת 

פי  על  אף  כלומר  לאשה  לו  לתתה  אביה 

שהיא רצתה בו. הנה אז כסף ישקול האיש 

במקום  הידוע  הבתולות  כמוהר  לאביה 

אותה  שפסל  לפי  האונס  אצל  והוא  אחר 

בעיני הבחורים ויצטרך אביה להרבות לה 

מותר ומתן. וראוי הוא שיפרעהו המפתה. 

תלה  לא  בדבר  חטאה  היא  שגם  ובעבור 

הכתוב הנשואין בה אלא באביה"ה.

כופין הרי  דבאונס  הוא  המצוה  שיסוד 

אותו כיוון שהרשיע כל כך וכן משום 

דכנראה לא יהיה מי שישאנה לאחר מכאן 

אבל במפותה, אף שמצוה איכא למינסבה 

עיקרה  מקום  מכל  והוא,  היא  חפצה  אי 

דמצוה קנסא הוא, ואכתי צריך בירור.
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מצוה ס"ב. שלא להחיות מכשפה

שלא נחיה מכשפה אלא נמיתה, שנאמר )שמות כ"ב, י"ז( מכשפה לא תחיה, ולאו 
דוקא מכשפה, אלא כל מי שעושה כשוף, אלא שדבר ברגיל, שהנשים כשפניות 

)סנהדרין ס"ז.( יותר מן האנשים.

תקלות  כמה  וגודם  מאד  עד  רע  דבר  הכשוף  עניין  כי  שידוע  המצוה,  משרשי 
מן  לסלק  נצטוינו  כן  ועל  הדברים,  שידועים  בו  להאריך  צריך  איני  אדם  לבני 
העולם המשתדל בזה לפי שהוא בא כנגד חפץ השם שהוא חפץ בישובו ושיתנהג 
הכל בדרך הטבע שהטבע בתחלת הבריאה, וזה בא לשנות הכל. ועניין הכשוף 
הוא לפי דעתי כן, שהשם ברוך הוא שם בתחלת הבריאה לכל דבר ודבר מדברי 
העולם טבע לפעל פעלתו טובה וישרה לטובת בני העולם אשר ברא, וצוה כל 
על  למינהו  י"ב(  )א',  בראשית  בפרשת  שכתוב  כמו  למינהו,  פעלו  לפעל  אחד 
מעשהו,  על  להכריחו  מלמעלה  כח  המשיל  ואחד  אחד  כל  על  וגם  הנבראים. 
לו  שאין  מלמטה  עשב  לך  אין  ו'(  רבה  )בראשית  לברכה  זיכרונם  שאמרו  כמו 
ואחד בטבעו  כל אחד  ומלבד פעלתם שעושה  גדל.  לו  מזל מלמעלה, שאומר 
יש להם פעלה אחרת. בהתערב מין מהם עם מין אחר, ובמלאכת התערבת יש 
בה צדדין שלא הרשו בני אדם להשתמש בהן, כי יודע אלקים שסוף המעשה 
היוצא לבני אדם באותן צדדין רע להן, ומפני זה מנעם מהם. וזהו אמרם זיכרונם 
לברכה דרך כלל )שבת ס"ז:( כל שיש בו משום רפואה, אין בו משום דרכי האמרי. 
כלומר אין לאסרו מפני צד כשוף אחר שיש תועלת בו מצוי בנסיון באמת אין 
זה מן הצדדין האסורין, כי לא נאסרו רק מצד הנזק שבהן. ועוד יש באותן צדדי 
התערבות והתחבולות האסורות לעשות עניין אחר שנאסרו בעבורו לפי שכח 
אותו התערבת עולה כל כך שמבטל מפעלתו לפי שעה כח המזל הממנה על 
שני המינים. והמשל על זה, כמו שאתה רואה שהמרכיב מין בשאינו מינו יחדשו 
לברא מין שלישי, נמצא שבטלה ההרכבה כח שניהם, ועל כן נמנענו מלהעלות 
על רוחנו אף כי נעשה בידינו דבר שמראה בנו רצון להחליף דבר במעשי האל 

השלמות.
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ואפשר שיעלה בידינו מזה רמז משרשי כלאי זרעים ובהמה ושעטנז, ובמקומם 
נאריך בם בעזרת השם. וזהו שאמרו זיכרונם לברכה )סנהדרין ס"ז:, חולין ז':( למה 
שכחן  כלומר  מטה.  ושל  מעלה  של  פמליא  שמכחישין  כשפים  שמם  נקרא 
עולה לפי שעה יותר מכח הממנים עליהם. וראה כוון דבריהם זיכרונם לברכה 
גזרו  הוא  ברוך  שהשם  לפי  מעלה,  גזרת  אמרו  ולא  מעלה  של  פמליא  שאמרו 
ורצה מתחלת הבריאה להיות הפעלה הזאת יוצאת מבין שניהם בהתערבם, ובו 
תוכחת מגלה אל הממנים עליהם, אבל אמרו שכח הפמליא נכחש מכל מקום. 
יירא  זכותו יעלה על כח הממנים, לא  וכח  ומי שקרבת שכלו באור פני המלך 
מהמעשה הזה והכחשותיו, כמו שמצינו בגמרא במסכת שבת )פא, סנהדרין ס"ז:( 

שאמר החכם אל המכשפה.

וידיעת חלוק ענינים אלה, אי זה תערבת התר לנו ואין בו צד כשוף ואי זהו שיש 
בו צד כשוף ואסור בחכמת הכשוף, ידוע. ואל תחשב כי מלאכת הכשוף והשדים 
דבר אחד, שהרי בפרוש אמרו זיכרונם לברכה )סנהדרין שם( בלטיהם זה מעשה 
שדים, בלהטיהם זה מעשה כשפים. משמע מזה שעניין הכשוף אפשר להעשות 
בלתי מעשה שדים, ואמנם גם עם השדים יעשו לפעמים אותן. ואותן השדים 
שמשתמשין בהן למלאכת הכשוף נקראין מלאכי חבלה, כן פרש רש"י זכרונו 
דיני הכשוף  ובפרטי  לברכה לפי שעניין הכשוף לעולם אינו נעשה רק לחבל. 
בלאו דמכשף נאריך בו יותר בעזרת השם, כי שם מקומו, שאין כאן אלא אזהרת 

הדין, כלומר שלא נמחל להם אבל נמיתם.

ונוהגת מצוה זו, לעשות דין במכשפים, בזכרים כי להם יאות ונתן לעשות משפט, 
אבל לא לנקבות. ודוקא בארץ ישראל ובסמוכין ובבית דין של עשרים ושלשה. 
ובית דין העובר עליה אם יש בו כח לעשות משפט עבר על לאו זה, מלבד שבטל 
מצות עשה שהוא לעשות דין במחייבין דרך כלל, ואין בזה מלקות לפי שאין בו 
מעשה, וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו חוץ מנשבע וממר ומקלל חברו 

בשם )מכות ט"ז.(.
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מצוה ס"ב

שלא להחיות מכשפה

שלא הנה  המצווה  היא  הס"ב  המצווה 

החינוך  וכתב  מכשיפה.  להחיות 

ד"לאו דוקא מכשפה, אלא כל מי שעושה 

שהנשים  ברגיל,  שדבר  אלא  כשוף, 

כשפניות )סנהדרין ס"ז, א( יותר מן האנשים". 

הסנהדרין  בזמן  אלא  נוהג  אינו  זה  ולאו 

ובזמן הבית.

מחלוקת והנה  זו  מצווה  ביסוד  נחלקו 

גדולה אי ציווי זה קאי רק אבית דין 

ישראל, דהנה  ציווי על כל  או דלמא הוא 

סנהדרין(  מהלכות  ג'  הלכה  )פי"ד  הרמב"ם 

בית  מיתת  מחוייב  "כל  לשונו:  וזה  כתב 

דין שלא המיתו אותו בית דין ביטלו מצות 

עשה, ולא עברו על מצות לא תעשה: חוץ 

עברו  אותו  המיתו  לא  שאם  המכשף,  מן 

'מכשפה  שנאמר  תעשה,  לא  מצות  על 

כתב:  והחינוך  יז(".  כב,  )שמות  תחיה'  לא 

במכשפים,  דין  לעשות  זו,  מצוה  "ונוהגת 

בזכרים כי להם יאות ונתן לעשות משפט, 

ישראל  בארץ  ודוקא  לנקבות.  לא  אבל 

ובסמוכין ובבית דין של עשרים ושלשה", 

על  מוטלת  זו  דמצווה  בדבריהם  ומבואר 

בית דין והיא דומה לחיוב בית דין להמית 

המחוייב בית דין ונוהגת דווקא בבית דין 

של עשרים ושלשה שסמוכין בארץ ישראל 

ויכולים לפסוק בדיני נפשות. אלא דבדברי 

הרמב"ם מבואר דעוברים על העשה אחר 

גמר דין ורק אם אינם ממיתים את המכשף, 

אף  דנוהג  בחינוך  שנמשמע  כמו  ודלא 

קודם גמר דין.

חלק אמנם  א-ב(  אות  )כאן  חינוך  במנחת 

וזה  בתרתי  והחינוך  הרמב"ם  על 

לשונו: "נהי דודאי המשפט לדונו אינו אלא 

אם  אבל  ושלושה,  עשרים  של  דין  בבית 

בית דין דנו אותו וגמרו דינו ואחר זה ברח 

כל  על  דמצווה  אפשר  נפשו,  על  עמד  או 

ישראל להרוג אותו מהלאו הזה...". והיינו 

דמכשיפה  זה  דלאו  למנ"ח  ליה  דמסתבר 

לא תחיה קאי אכל ישראל ולא רק על בית 

דין, ועיי"ש במנחת חינוך שכתב עוד )אות 

ב'( לחלוק על משמעות דברי החינוך שלאו 

זה נוהג אף לפני גמר דין וזה לשונו: "גם 

מה שנראה מדברי הרב המחבר דאם בית 

זה  לאו  על  עוברים  משפט  עשו  לא  דין 

קצת צריך עיון דנראה דכל זמן דלא דנוהו 

ונתחייב אין עוברים על לאו זה רק מלווה 
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נפשות",  דיני  כל  כמו  לדון  עליהם  עשה 

עי"ש.

קשה ביותר לפי"ד הרמב"ם והחינוך ועתה 

לא  ד"מכשיפה  זה  דלאו  הסוברים 

תחיה" קאי על בית דין והוא דומה לחיוב 

מיתה  שחייב  מי  כל  את  להמית  דין  בית 

"כל  בפירוש:  הנ"ל  הרמב"ם  שכתב  וכמו 

אותו  המיתו  שלא  דין  בית  מיתת  מחוייב 

בית דין - ביטלו מצות עשה, ולא עברו על 

שאם  המכשף,  מן  חוץ  תעשה:  לא  מצות 

לא המיתו אותו -עברו על מצות לא תעשה, 

שנאמר "מכשפה לא תחיה" עכ"ל, אם כן 

לאו דמכשיפה לא תחייה למאי אתא, דמה 

נתחדש בלאו זה יתר על החיוב שיש על בית 

דין להמית את מי שחייב מיתהא, וצע"ג.

בספר וביישוב  נפלאים  דברים  ראיתי  זה 

להרב  הסמ"ג  על  אברהם  משנת 

שכתב  ז"ל  פרייס  אהרן  אברהם  הגאון 

)לא תעשה קצ"ה( לבאר עניין זה על פי מה 

שכתב הרמב"ם בספר המצוות על מצווה 

לשונו:  וזה  ש"י(  תעשה  לא  המצוות  )ספר  זו 

אמרו  והוא  המכשף.  מהחיות  שהזהירנו 

בכל  למעלה  אמר  תחיה.  לא  "מכשפה  לשונו:  וזה  זה  עניין  לבאר  שכתב  עה"ת  ברמב"ן  ועיין  א.  
להמית  עלינו  עשה  ומצות  מיתה,  חייב  שהוא  והטעם  יב(,  כא  טז,  יד  )לעיל  יומת  מות  מיתות  חייבי 
לא  בכאן  אבל  יומת,  שיצוה  בעצמו  מזה  או  ז'(,  י"ז,  )דברים  מקרבך  הרע  ובערת  שנאמר  ממה  אותו 
שהיא  מפני  והטעם,  אותה.  נחיה  שלא  בלאו  אותנו  להזהיר  בה  החמיר  כי  תמות,  מות  מכשפה  אמר 
כגון  התקלה,  מרובי  בכל  וכן  בלאו,  בה  החמיר  אחריה  נפתים  והשוטים  המהומה  רבת  השם  טמאת 
רוצח  לנפש  כופר  תקחו  ולא  ברוצח  ואמר  ט'(,  י"ג,  )שם  עליו  תכסה  ולא  תחמול  ולא  במסית  שאמר 
משום  הכא  יתירא  לאו  איכא  הרמב"ן  שלדברי  ונמצא  ל"א(".  ל"ה,  )במדבר  למות  רשע  הוא  אשר 
המצוות  ספר  על  הרמב"ן  בהשגות  עיין  ועוד  אתא,  למאי  לאו  האי  צ"ב  אכתי  אך  האיסור,  חומרת 

מצווה י"ג כעין דברים אלו. 

אנחנו  לו  וכשנמחול  תחיה",  לא  מכשפה 

לא שבטלנו  לא תעשה,  מצות  על  עוברים 

מחלנו  כאילו  ויהיה  לבד,  עשה  מצות  בו 

לאחד ממחוייבי מיתת בית דין, עכ"ל.

אמינא וקשה  הוי  מצינו  דהיכן  טובא 

חיוב  למחול  דין  לבית  כח  שיהיה 

מיתה, וזה לשונו של בעל המשנת אברהם 

ולנועם דבריו אעתיק כאן את לשונו: "יש 

חילוק בין מתרשל ומוחל, דאם הבית דין 

מתרשל להוציא את קיום הפסק של מיתה 

למי שנתחייב, אי אפשר לומר מצד הסברא 

שבית דין זה כבר עבר על העשה של ובערת 

הפסק  את  יקיימו  אפילו  כי  מקרבך,  הרע 

אפילו לאחר זמן מן הזמנים יתקיים אז הצו 

שהתרשלו  ובמה  מקרבך  הרע  ובערת  של 

לקיים את הפסק עד זמן מאוחר לא עברו 

על העשה כי אין כתוב זמן של קיום הפסק 

בשאר  תינח  זה  והנה  בתורה,  ובערת  של 

מכשפה  גבי  אבל  דין  בית  מיתת  חיובי 

חוץ מהצו של העשה דבערת הרע יש לא 

תעשה של מכשפה לא תחיה, שמשמעו לא 

דין לה אפשרות שתחיה אפילו  יתן הבית 
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שעה קלה וכל אימת שהיא חיה לאחר גמר 

דין שלה הבית דין מיד עובר על מכשפה 

יום או  יהרגו אותה לאחר  ואם  לא תחיה, 

דין  שהבית  הגם  דינה,  גמר  לאחר  יומיים 

של  הזמן  אבל  אז  מני  תחיה  לא  יקיימו 

יום או יומיים שחייתה באשמת הבית דין 

יש להבין  יתוקן..., ומעתה  ולא  כבר עבר 

קרא  מדשני  הנ"ל...  המצוות  הספר  את 

בלישניה ולא כתיב בלשון עשה תמיתו את 

ב.  עיין ברבינו בחיי על פסוק זה שיישב עניין זה שהוציא הפסוק בלשון 'לא תחיה' ולא כתב 'תומת' וז"ל: 
"ומפני שישראל היו מורגלים בחכמה הזאת, כי הם היוצאים ממצרים עתה מחדש וקרוב הדבר מאד שיטעו 
בני אדם אחריה, על כן הוצרך הכתוב למנוע מהם לאסור החכמה הזאת, וכדי להוסיף חומר בדבר לא אמר 

הכתוב מכשפה מות תמות, אלא לא תחיה )שמות כב יז(".

'לא תחיה'ב משמעו  כתיב  המכשפה אלא 

הוא כנ"ל דהבית דין מצווה ומוזהר שלא 

ליתן לה לחיות אפילו שעה קטנה", עיי"ש 

שהאריך בביאור הענין.

דמכשיפה ונמצא  האיסור  דעיקר  זה  לפי 

דין  בית  על  דווקא  הוא  תחיה  לא 

דינה  גזר  על  למחול  ולא  להחיותה  שלא 

ומשום כך אינו עובר אלא לאחר גמר הדין 

וכמו שכתב הרמב"ם ויש לפלפל בזה עוד.
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מצוה ס"ג. שלא להונות הגר בדברים

ונכנס  שנתגיר  האמות  מן  אחד  והוא  בדברים,  אפילו  הגר  מלהונות  שנמנענו 
בדתנו, שאסור לו לבזותו אפילו בדברים, שנאמר )שמות כ"א, ב'( וגר לא תונה. 
ואף על פי שאנו מזהרים בזה בישראל וזה כיון שנכנס בדתינו הרי הוא כישראל, 
הוסיף הכתוב לנו אזהרה בו, וגם נכפלה האזהרה עליו דכתיב )ויקרא י"ט, ל"ג( "לא 
תונו" פעם אחרת, לפי שעניין ההונאה אליו קרובה יותר מבישראל, כי הישראל 
יש לו גואלים שתובעים עלבונו. ועוד טעם אחר בו, שיש בו חשש שלא יחזור 
היית  לו אמש  ח'( שלא תאמר  )קדושים  ואמרו בספרא  לסורו מכעס הבזיונות. 

עובד עבודה זרה ועכשיו נכנסת תחת כנפי השכינה.

יצרנו לעולם לבל נעשה כל  משרשי המצוה, מלבד מה שכתבנו, כדי לכף את 
אשר נמצא בכחינו לעשות לרעה, על כן הזהירתנו בזה האיש שהוא בינינו בלי 
עוזר וסומך ויש כח ביד כל אחד ואחד ממנו עם אוהביו עליו לבל נעביר עליו את 
הדרך כלל אפילו בדברים כאלו הוא כאחד ממנו, ומתוך גדרים כאלו נקנה נפש 
יקרה ומסלסלת ומעטרת המדות הראויה לקבלת הטוב, וישלם בנו חפץ השם 

יתברך שחפץ להטיב.

והודיעונו  עליו,  לברכה  זיכרונם  שהזהירונו  האזהרות  רב  כגון  המצוה,  דיני 
מקומות  בכ"ד(  שגרס  לעמבערג  דפוס  )עי'  ואחד  שבעשרים  בדבר  עוד  להזהירנו 
הזהירה התורה עליו )בבא מציעא ל"ט:, עיי"ש( וכתבו גם כן לחזוק המצוה שבאותו 
נצטוינו באהבת הגר, שבאהבת המקום כתיב  לשון שנצטוינו באהבת המקום, 
במדרשים  כאלו  דברים  והרבה  הגר.  את  ואהבתם  כתיב  ובגר  ה',  את  ואהבת 

ובקצת מקומות בגמרא )ח"ה סימן ש"ז(.

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ובנקבות. והעובר עליה ובזהו, עבר על לאו, 
ואין לוקין עליו לפי שאין בו מעשה.



חכמת חינוך סד

חכמת חינוך

מצוה ס"ג

שלא להונות הגר בדברים

אדם  בין  הוא  גר  אונאת  איסור  אם  יחקור 
למקום או בין אדם לחברו. יפשוט ספיקו של 
המנחת חינוך בגר שהחל להקניטו אם מותר 

להשיב לו.

המצווה הס"ג היא שלא להונות את הנה 

הגר בדברים וילפינן לה מקרא )שמות 

כ"א, ב( דכתיב 'וגר לא תונה ולא תלחצנו'.

שבין ויש  לאו  הוא  אם  זה  בלאו  לחקור 

אדם  בין  שהוא  או  לחבירו  אדם 

למקום.

לחדש עוד  בא  אם  זה  בלאו  לחקור  יש 

גר  שהוא  מי  אפילו  לאנות  ולאסור 

וכמו שמצינו בפסח דכתב קרא )במדבר ט', 

י"ד( "וכי יגור אתכם גר ועשה פסח לה'", 

והיינו דאתא קרא לריבויי ולמימר דאיסור 

שנולד  איש  על  דווקא  נאמר  לא  אונאה 

ישראל אלא אף על הגר או דילמא דקרא 

איכא  ולמימר דדווקא אגר  אתא כפשטיה 

ואף  אותו,  להונות  שלא  מיוחדת  אזהרה 

אם לא היה איסור אונאה על ישראל, מכל 

מקום איכא איסור אונאה על גר.

על עוד  רחמנא  דאזהר  הא  אם  לעיין  יש 

עינוי הגר היינו דווקא במזיד כשיודע 

שהוא מאנהו או דאיסור זה הוא אף בשוגג 

ואף על פי שכל איסורים שבתורה הזהירה 

בם תורה על השוגג כמזיד, מכל מקום הכא 

אייתר רחמנא קרא וכתב טעמא ד'כי גרים 

הייתם בארץ מצרים', והך טעמא שייך רק 

כשעושה כן במזיד.

לומר דאיסור עינוי הגר הוא חמור ונראה 

שבין  עוון  גם  דהוי  משום  כך  כל 

עוון שבין אדם למקום,  וגם  אדם לחבירו 

והיינו שהאיסור לענותו הוא משום שנפשו 

לו  לגרום  ונקל  ואלמנה  יתום  כמו  שפלה 

צער ולכן הזהירה עליו תורה כמה פעמים 

ואלמנה,  יתום  על  תורה  שהזהירה  וכמו 

והאי טעמא הוי איסור בין אדם לחבירו.

בין וטעם  דהוי  הגר  בעינוי  דאיכא  נוסף 

בזה  שיש  משום  הוא  למקום  אדם 

עניין של זכירת יציאת מצרים והמאנה את 

הגר מראה שאינו זוכר כי גרים היינו בארץ 

טעמא  דמהאי  למימר  ואיכא  מצריים. 

יתום  עינוי  לאיסור  טעם  תורה  כתבה  לא 

אונאתם  על  סתם  הזהירה  אלא  ואלמנה 

אבל באיסור הונאת גר הזכירה התורה בכל 



סהחכמת חינוך

פעם את הטעם של יציאת מצריםא והיינו 

בנפשו  מראה  הגר  את  שהמאנה  משום 

שאינו זוכר את יציאת מצרים.

זה איכא למימר דוודאי דאף המענה ולפי 

את הגר בשוגג הרי זה עובר באיסור 

את  במענה  הדין  הוא  שכן  וכמו  אונאה 

על  אבל  ואלמנה,  יתום  מענה  או  ישראל 

יציאת  זכירת  משום  בגר  המיוחד  האיסור 

מצריים, אם עינה את הגר בשוגג אינו עובר 

בנפשו על זכירת יציאת מצרים דכיוון דלא 

זוכר  דאינו  הראה  לא  הרי  שמאנהו  ידע 

שהקב"ה הוציאנו ממצרים.

א.  וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים )שמות כב ט(.
וגר לא תלחץ, ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים )שם כג ט(.

כמוך  לו  ואהבת  אתכם  הגר  הגר  לכם  יהיה  מכם  כאזרח  אותו.  תונו  לא  בארצכם,  גר  אתכם  יגור  וכי 
כי גרים הייתם בארץ מצרים, אני ה' אלקיכם )ויקרא יט לג(.

בארץ  הייתם  גרים  כי  הגר,  את  ואהבתם  ושמלה.  לחם  לו  לתת  גר  ואוהב  ואלמנה,  יתום  משפט  עושה 
מצרים )דברים י ח(.

והרשיע  והתחיל  אחד  ישראל  בא  שאם  במשמע  אין  הדומה,  לפי  "ואולם  שם:  המחבר  הרב  וז"ל  ב.  
הופכים,  לה  שאין  כאבן  האדם  להיות  אפשר  שאי  השומע,  יענהו  שלא  הרעים  בדבריו  חבירו  לצער 
שותק  כאבן,  האדם  להיות  התורה  תצווה  לא  ובאמת,  החרופין.  על  כמודה  בשתיקתו  שיהיה  ועוד, 
להתקוטט  נתחיל  ושלא  הזאת  המידה  מן  שנתרחק  אותנו  תצוה  אבל  למברכיו,  כמו  למחרפיו 
זולתי  אדם,  בני  יחרפוהו  לא  קטטה  בעל  שאינו  מי  כי  זה,  מכל  אדם  כל  ינצל  ובכן  אדם,  בני  ולחרף 
דבריו  על  להשיב  אדם  מבני  מחרף  יכריחנו  אולי  ואם  השוטים.  על  לב  לתת  ואין  הגמורים,  השוטים 
ז  )קהלת  ינוח  כסילים  בחיק  כעס  כי  הרבה  יכעס  ולא  ונעימות  סלסול  דרך  לו  שישיב  לחכם  ראוי 
אדם.  שבבני  הטובים  דרך  זהו  המחרף,  על  המשא  וישליך  מחרופיו  השומעים  אל  עצמו  וינצל  ט( 
במחתרת  הבא  התורה  התירה  מאשר  הדומה  לפי  כסיל  לענות  לנו  שמתר  זה  דבר  ללמד  לנו  ויש 
לו  יש  כי  חבירו,  מיד  הנזקים  לסבל  האדם  נתחיב  שלא  ספק  שאין  א(,  כב  )שמות  ולהרגו  להקדים 
ממנו.  להנצל  יכול  שהוא  דבר  בכל  ותוך,  מרמות  מלא  אשר  פיהו  מדברי  כן  וכמו  מידו  להנצל  רשות 
להשיב  זו  בהוראה  עצמם  להכניס  ירצו  שלא  כך  כל  חסידותם  שעולה  אדם  מבני  כת  יש  ואולם 
לברכה  זכרונם  אמרו  ועליהם  מדאי,  יותר  זה  בענין  ויתפשטו  הכעס  עליהם  יגבר  פן  דבר,  חורפיהם 
)שופטים  אומר  הכתוב  עליהם  משיבין  ואינם  חרפתם  שומעין  עולבים,  ואינם  הנעלבין  פ"ח:(:  )שבת 

ה', ל"א( ואוהביו כצאת השמש בגבורתו" עכ"ל.
רמת  של  רבה  זילברשטיין  יצחק  בהרה"ג  יעקב  אברהם  להגר"ר  חינוך  המנחת  על  חן  אבני  ספר  ג.  

אלחנן. 

של"ח( ועיין  )מצווה  להלן  החינוך  בספר 

אינו  דברים  דאונאת  דלאו  שכתבב 

נוהג אם אחר התחיל לצער אותו בדברים 

חרפתו  שישמע  לשומע  אפשר  שאי  רעים 

ולא ישיב, עיי"ש, ובמנחת חינוך כאן )אות 

ב'( הסתפק אם היתר זה נאמר גם לגבי גר 

אפשר  עמו  להתקוטט  הגר  התחיל  דאם 

והניח  בדברים,  להשיבו  לו  מותר  דיהיה 

בצריך עיון.

בספר אבני חןג שכתב לתלות שאלה ועיין 

זו בשני הטעמים שכתב החינוך כאן 

באיסור אונאת גר. דהנה החינוך כתב בטעם 



חכמת חינוך סו

ההונאה  שענין  "לפי  גר:  אונאת  איסור 

הישראל  כי  מבישראל,  יותר  קרובה  אליו 

יש לו גואלים שתובעים עלבונו. ועוד טעם 

אחר בו, שיש בו חשש שלא יחזור לסורו 

דלפי  חן  באבני  וכתב  הבזיונות".  מכעס 

הטעם הראשון שהוא משום שהגר מתאנה 

שהתחיל  זה  הוא  שהגר  כיוון  אז  בקל 

לעצמו  גרם  דהוא  למימר  איכא  בקטטה, 

ומותר להשיב לו אף שיתאנה על ידי כך, 

גר  אונאת  איסור  דטעם  השני  לטעם  אבל 

הוא משום שלא יחזור לסורו, איכא למימר 

אסור  בקטטה  שהחל  זה  הוא  שהגר  דאף 

להשיב לו.

דטעם אמנם  למימר  איכא  הנ"ל  לפי 

שלישי יש כאן, והוא משום החיוב 

בין אדם למקום לזכור שגרים היינו בארץ 

שייך  חיובא  דהאי  אפשר  וא"כ  מצרים. 

הגר  שהחל  ובין  בקטטה  הוא  שהחל  בין 

בקטטה.

שכתב נמצינו  הטעם  דמלבד  למדים 

החינוך בלאו זה דהוא מצוה שבין 

אדם לחבירו איכא למימר דאית בה טעם 

ד.  הו"ד בהערות למנ"ח בשולי המנחה כאן הערה 17 ועיי"ש דכן הקשה ברבבות אפרים. 
תל"א  מצווה  להלן  החינוך  בספר  עיין  זו  מצווה  בו  נוהגת  אי  תושב  בגר  כאן  המנ"ח  שהסתפק  ובמה  ה.  
בדתנו,  ונכנס  דתו  שהניח  האמות  משאר  אלינו  שנתחבר  מי  כל  הם,  "והגרים  וז"ל:  הגר  דאהבת  במצווה 
ועליהם נאמר )דברים י', י"ט( ואהבתם את הגר וגו'. ואף על פי שיכללהו כמו כן הצווי בישראל, שנאמר עליו 
ואהבת לרעך כמוך )מצוה רמ"ג( שהרי גר צדק בגלל רעך הוא, הוסיף לנו השם בו מצוה מיחדת לו באהבתו". 

ומכל זה משמע דדוקא גר צדק שבחר להיות יהודי בכלל אזהרה זו.

נוסף משום זכירת יציאת מצרים ומצווה זו 

הויא נמי מצוה שבין אדם למקום.

יש ליישב עוד מה שהקשה במנחת ובזה 

חינוך  המנחת  דהנה  ועודד,  סולת 

בגר  נוהג  אונאה  איסור  אם  הסתפק  כאן 

שאינו עמו בתורה ובמצוותה, וקשה דהא 

אונאה  דאיסור  וברמ"א  בש"ס  איתא 

בישראל אינו נוהג במי שאינו עמו בתורה 

התורה  שהחמירה  נאמר  והיאך  ובמצוות 

אונאת  מאיסור  יותר  גר  אונאת  באיסור 

דברים דישראל ובכמה מקומות מצינו שגר 

קל מישראל.

תרי ועל  איכא  הגר  דבאונאת  הנ"ל  פי 

איסורים, גם איסור בין אדם לחבירו 

וגם איסור בין אדם למקום, י"ל בפשיטות 

עמיתו,  שאינו  במי  אף  שייכי  דתרווייהו 

דהא האיסור שבין אדם לחבירו הוא משום 

שנפשו שפלה עליו וזה שייך אף במי שאינו 

עמיתו, וכן האיסור משום שיש בעינוי הגר 

ביטול זכירת יציאתנו ממצרים והיותנו שם 

נמי שייך  בין אדם למקום  לעבדים שהוא 

גם באופן שהגר אינו בכלל עמיתך.
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מצוה ס"ד. שלא להונות הגר בממון

שנמנענו שלא להונות הגר בממון, שאם יהיה לנו עמו משא ומתן שלא להונות 
תלחצנו  לא  )שם(  במכילתא  ואמרו  תלחצנו,  ולא  כ'(  כ"ב,  )שמות  שנאמר  אותו, 
בממונו. וזה הלאו נוסף על הלאו שיכללהו עם ישראל כלם, שהם בלאו דאונאת 
במצוה  משפטיה  כל  שכתבנו  הטעם  מן  ובממון  בדברים  עליו  ונזהרו  ממון, 
בעזרת  ההונאה  פרטי  קצת  נכתב  בישראל  ממון  דאונאת  ובלאו  לזו.  הקודמת 

השם )שם(.

חכמת חינוך

מצווה ס''ד

שלא להונות את הגר בממון

יחקור אם גדר אונאת ממון שבגר היא כגדר 
אונאת ממון שבישראל או שהוא על כל דבר 

שבממון שמצערו שלא כדין

המצווה הס''ד היא שלא להונות את הנה 

הגר בממון וילפינן לה מקרא ד''ולא 

ואיתא במכילתא  כ'(  כ''ב,  )שמות  תלחצנו'' 

)שם( 'לא תלחצנו—בממונו'.

על ויש  דווקא  הוא  זה  איסור  אם  לחקור 

דברים שהגר אינו חייב לו על פי דין 

ואף אם היה ישראל היה אסור לתובעו או 

שהוא גם על דברים שהוא חייב לו על פי 

דין ואילו היה ישראל היה מותר לו לתובעו, 

דאם האיסור הוא דווקא על דברים שאינו 

בהאי  נתחדש  כן  אם  דין  פי  על  לו  חייב 

איסור  על  עובר  שהתובע  דמלבד  איסורא 

בשאר  דנוהג  וכיו''ב  אונאה  גניבה  גזל, 

ישראל אם עשה כן לגר הרי זה עובר נמי 

על לאו דולא תלחצנו, אבל אם לחץ אותו 

דבר  בו  שנשה  או  ממונו  את  לו  להשיב 

שהוא חייב לו בדין אינו עובר באיסור זה, 
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ללחוץ  הוא שלא  זה  דלאו  נימא  אם  אבל 

אותו אפילו על דברים שחייב לו בדין אם 

אופן  בכל  תלחצנו'  'לא  משום  עובר  כן 

שלוחץ אותו על דבר שבממון.

יש לחקור, דאפילו אם נימא שאיסור עוד 

באופן  דווקא  הוא  תלחצנו  דלא  זה 

שלוחץ אותו שלא כדין יש לעיין אם זהו 

אונאת  שהוא  באופן  אותו  דלוחץ  דווקא 

דבר  כל  דעל  תורה  ואמרה  בישראל  ממון 

לאו  איכא  בישראל  ממון  אונאת  דמיקרי 

נוסף במאנה את הגר וכמו שמצינו באונאת 

דברים שאסרה תורה להונות את הגר והוא 

להונות  תורה  שאסרה  מה  על  נוסף  לאו 

דליכא  היכא  אבל  בדברים,  ישראל  את 

בזה אונאת ממון אינו עובר אף אם עושה 

עמו שלא כדין כגון שגוזלו או גונב ממנו 

דלמא  או  גזילה,  או  גניבה  משום  דעובר 

אופן  בכל  הוא  תלחצנו  דלא  זה  דאיסור 

שעושה לגר דבר שבממון שלא כדין, בין 

שגוזל, גונב, חומד או מאנה אותו.

זה ומלשון  דאיסור  משמע  המחבר  הרב 

הוא חזרה על איסור אונאת ממון 

והזהירה  התורה  וחזרה  בישראל  שיש 

החינוך  לשון  וזה  לגר  כן  לעשות  שלא 

כאן:" שאם יהיה לנו עמו משא ומתן שלא 

הלאו  על  נוסף  הלאו  וזה  אותו...  להונות 

בין  בממון  בין  הגר  את  המאנה  כל  וז''ל:"  שכתב  הט''ו(  )פי''ד  מכירה  הלכות  ברמב''ם  ועיין  ו.  
ממון.  הוניית  זה  תלחצנו  ולא  דברים.  הוניית  זה  תונה  לא  וגר  שנאמר  לאוין.  בשלשה  עובר  בדברים 
אל  ומשום  עמיתו.  את  איש  תונו  לא  משום  לאוין  בשלשה  עובר  הגר  את  המאנה  שכל  למדת  הא 

תונו איש את אחיו. ומשום וגר לא תונה:"

בלאו  שהם  כלם,  ישראל  עם  שיכללהו 

דאונאת ממון''.

ורש''י, והנה  הרמב''ם  נחלקו  זה  בדבר 

והחינוך  הרמב''םו  דעת  דהנה 

ואונאת  דברים  דאונאת  דלאו  היא  כאן 

ממון בגר חד הוא וכל שעובר בזה עובר 

עובר  בדברים  מאנהו  שאם  אלא  בזה 

ואם  בישראל  דאיכא  דברים  באונאת  גם 

ממון  באונאת  גם  עובר  בממון  מאנהו 

חינוך  המנחת  הקשה  ובאמת  דישראל, 

לוחץ  בכלל  המאנה  דאם  ב'(  אות  )כאן 

דלוחצו בממון ''אם כן אמאי דוקא מאנה 

גם גנב וגזלו וכל מי שלוקח ממונו יעבור 

בשולי  שהביא  מה  עיי''ש  זה''  בלאו 

המנחה ליישב קושיא זו.

היא על  הרמב''ם  דדעת  נמצא  פנים  כל 

דלאו זה הוא דווקא על איסורי אונאת 

ולא על מי שגוזל או  ממון שיש בישראל 

וכל  זה  לאו  נתייחד  דבגר  בגר אלא  נושה 

שעובר באונאת ממון עובר גם על אונאת 

דברים.

נ''ט:( אבל  דף  מציעא  )בבא  רש''י  דעת 

שמצערו  דכל  דעתו  אלא  כן  אינה 

ממון שחייב  בגר  נושה  אם  אפילו  בממון 

לו כדין אם נושה בו באופן האסור הרי זה 
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תהיה  לא  על  וכן  תלחץ  לא  וגר  על  עובר 

משנהז  המגיד  דעת  נוטה  וכן  כנושה,  לו 

והמנחת חינוך. ומ"מ נמצא דבין לרמב''ם 

ובין לרש''י אינו עובר משום לחיצת הגר 

אלא  בדין  לו  שחייב  ממון  על  לוחצו  אם 

והטעם  כדין,  שלא  עמו  כשעושה  דווקא 

הוא דאונאה לא שייכת כשהוא עושה דבר 

שהוא כדין וכשזהו ממונוח.

הרמב''ם כתב עוד שבכל ענין שמאנה והנה 

בדברים,  ובין  בממון  בין  הגר,  את 

עובר בג' לאוין וזה לשונו הרמב''ם בהלכות 

בין  הגר  את  המאנה  כל  פי''ד:"  מכירה 

לאויןט  בשלשה  עובר  בדברים  בין  בממון 

שנאמר וגר לא תונה זה הוניית דברים ולא 

שכל  למדת  הא  ממון,  הוניית  זה  תלחצנו 

ז.  עיי''ש במגיד משנה שחלק על הרמב''ם בחריפות וז''ל:" ועיין במגיד משנה)הלכות מכירה פי''ד הט''ו( 
שהקשה על שיטת הרמב''ם וכ' ולא ידעתי למה נדחק הרב לומר מ"ש שעל הגר עוברין בהונאת דברים על 
לאו של אוניית ממון וכן בהפך שהרי יש כאן שני לאוין מיוחדין באונאת ממון שהיא לחיצה לדעתו ז"ל וב' 
לאוין באונאת דברים שזהו לא תונה ולא תונו אותו שהם באונאת דברים ולשון מכילתא וגר לא תונה בדברים 
נכלל עמהן הרי כאן ששה  ואחד באונאת דברים שהגר  לאוין האמורים בישראל אחד באונאת ממון  ושני 
לאוין. ורש"י ז"ל כתב המאנה את הגר באונאת דברים. הלוחצו הדוחקו. לא תהיה לו כנושה לוחץ הוא שדוחק 
אותו לתבוע לו את חובו. ה"ג מאי שנא אונאה דכתיב ביה תלתא וגר לא תונה ולא תונו אותו ולא תונו איש 
את עמיתו וגר בכלל עמיתו לוחצו נמי תלתא כתיב ביה וגר לא תלחצנו וגר לא תלחץ ולא תהיה לו כנושה 
עכ"ל. אינו מפרש לחיצה אונאת ממון אלא דחיקת ממון כעין לא תהיה לו כנושה והוא הנכון בפשט הלשון. 

ובאמת דברי המחבר תמוהים בעיני וצ"ע.
ח.  ויש לעיין לדעת רש''י בעושה לו דבר שבממון שהוא כדין דאורייתא אבל אינו ישר וכגון דינא דבר מצרא 

אם עובר בלאו זה, וצ''ע
ט.  ומקורו מבבא מציעא דף נט: "תנו רבנן: המאנה את הגר עובר בשלשה לאוין, והלוחצו עובר בשנים. מאי 
שנא מאנה - דכתיבי שלשה לאוין: וגר לא תונה, וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אתו, ולא תונו איש את 
עמיתו - וגר בכלל עמיתו הוא. לוחצו נמי, שלשה כתיבי: ולא תלחצנו, וגר לא תלחץ, ולא תהיה לו כנשה 
- וגר בכלל הוא! - אלא: אחד זה ואחד זה בשלשה. תניא, רבי אליעזר הגדול אומר: מפני מה הזהירה תורה 
בשלשים וששה מקומות, ואמרי לה בארבעים וששה מקומות בגר - מפני שסורו רע. מאי דכתיב וגר לא תונה 

ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים? תניא רבי נתן אומר: מום שבך אל תאמר לחברך"
י.  עיי''ש בלחם משנה וז''ל: "כל המאנה את הגר בין בממון בין בדברים" וכו''. ה"ה הקשה על רבינו קושיות 

המאנה את הגר עובד בשלשה לאוין משום 

לא תונו איש את עמיתו ומשום אל תונו איש 

את אחיו ומשום וגר לא תונה. וכן אם לחצו 

והונהו בממון עובר בשלשה לאוין. משום 

תונו  ולא  ומשום  אחיו.  את  איש  תונו  אל 

איש את עמיתו. ומשום ולא תלחצנו, ומפני 

מה עובר בגר על לאו של הוניית דברים אף 

בהניית ממון ועל לאו של הוניית ממון אף 

את  הכתוב  שהוציא  מפני  דברים,  בהונאת 

שניהם בלשון הונייה סתם וכפל לאוין בגר 

בשני הדברים בפירוש לא תונו ולא תלחץ, 

עכ''ל.

חלקו והרב  משנהי  והלחם  המגיד 

מנא  הרמב''ם  דברי  על  בחריפות 

נמי  עובר  בממון  הגר  את  דהמאנה  ליה 



חכמת חינוך ע

משום אונאת דברים וכן דהמאנהו בדברים 

עובר נמי משום אונאת ממון. ובמהרש''ל 

בביאורו על הסמ''ג כתב על דברי הרמב''ם, 

פירש  וגם  שהרמב''ם משנה כל הפוסקים 

דלחיצה קאי אאונאת ממון ודבריו תמוהים 

מאוד ואינו כפי הסוגיא כלל, עכ''דיא.

וכן ובאמת  ביותר  קשים  הרמב''ם  דברי 

קשה על הרמב''ם למה לא אמרו 

מלאוין הנמצאים בכתוב ומסוגית הגמ'. אבל יש להקשות על רבינו קושיות אחרות מיניה וביה דאם כדבריו 
דעוברים על לאו של אונאת ממון באונאת דברים וכן בהפך בישראל נמי אמאי לא עבר באונאת ממון אלא 
בלאו אחד שהוא אל תונו איש את אחיו כמ"ש בריש פי"ב וכן באונאת דברים אמאי לא עבר אלא בלא תונו 
איש את עמיתו כמ"ש כאן היה לו לעבור על ממון מפני דברים ועל דברים מפני ממון דומיא דגר. ועוד בממון 
דגר אמאי לא עבר לאו דוגר לא תונה שהוא של דברים כיון דאת אמרת כן דעובר בלחיצת ממון ג' משום 
דעובר על לאו לא תונו דממון בישראל וכן עובר על לא תונו דדברים בישראל כיון שעובר על ממון כזה כיון 
שהוציאם בלשון אונאה ג"כ ראוי לו לעבור על וגר לא תונה כיון שהוציאו בלשון אונאה. ואפשר לומר שלתרץ 
לזה כתב רבינו ז"ל וכפל לאוין בגר בשני דברים בפירוש לא תונה ולא תלחץ ואם כוונת הכתוב היתה שיעבור 
באונאת ממון בגר בארבעה לימא בגר לא תונה שתי פעמים חד בממון וחד בדברים דומיא דישראל דכתיב 
ביה לא תונו ולא תונו אחד בממון ואחד בדברים ומדשני וכתב חד בלשון הונאה וחד בלשון לחיצה משמע 
דאתא לומר דמחולקים הם זה מזה ולא יעבור על זה כזה ועל זה כזה, וזה שכתב רבינו בשני דברים בפירוש 

כלומר בשני דברים מחולקים וקושיא קמייתא עדיין לא מיתרצא וצ"ע:"
יא.  הו''ד במשנת אברהם )ח''ג עמ' ד'( על הסמ''ג מצווה קע''ג.

יב.  וכן כתב במשנת אברהם הנ''ל.
יג.  וז''ל האור שמח )הלכות מכירה פרק י''ד(: ''הנה רבינו במנין המצות סובר דאם הוכפלו הלאוין אינו לוקה 
כמנינין, ועיין בספר המצות מל"ת קע"ט, הביאו הרב המגיד הלכות מאכלות אסורות פרק ב' הלכה כ"ג, וכן 
למנין המצות, ולכן הגם דכאן אינו לוקה על הלאוין הללו פירש רבינו דברים שהן אזהרות חלוקות למנין 
שס"ה לאוין, ובגר עובר בשלשה, דהוא גר, ובכלל עמיתו, ובכלל אחיו, והא דעובר במאנהו בממון גם על לאו 
דלא תונו איש את אחיו, דמיירי באונאת ממון, גם על לאו דלא תונו איש את עמיתו דמיירי באונאת דברים, 
דבגר אם מאנהו בדברים נשפל בדעתו, וסובר כיון שהוא מעם אחר הקילו ישראל בממונו, וממונו מותר, ואין 
דורש ומבקש עבורו, והרי זה כאונאת ממון, אם כי לחיצה לא שייך, אבל שם אונאה שמצאנו גם בממון גם 
בדברים בשם משותף שייך ע"ז, שהוא ירא לכנוס במסחר וקנין עם ישראל בן ברית פן ידחקהו ויאנהו, וכן אם 
אינה אותו בממון סובר שמצד שהוא שפל אצל ישראל שאינו מגזעם לכן מאנהו, ואין לך שפלות דעת מזה, 
והוי כמבזהו ומשפילהו, משא"כ בישראל לא שייך זה, ולא עבר על אונאת דברים או ממון רק בלאו דיליה 

לחודא, זה סברת רבינו, וראויה אליו, ודוק.'' עכ''ל
יד.  עיין עקידת יצחק שמות )פרשת משפטים, שער מ''ו( וז''ל:" וגר לא תלחץ בדבר המשפט אפילו באותן 
נגישות שיש לעשותן לישראל רק התנהגו עמו לאט ונחת לפי שנפש הגר מצרה עליו להיותו בארץ נכריה 

וכסבור שכל לחיצה ונגישה שיעשה לו הוא לסבות הגרות."

דישראל  דברים  ואונאת  ממון  באונאת  כן 

באונאת  גם  עובר  בממון  דמאנהו  דהיכא 

דברים. ועיין באור שמחיב שכתביג ליישב 

נמי  עובר  בדברים  מאנהו  דאם  זה  דבר 

באונאת ממון משום שהגר סבור דמחמת 

בממונויד  ישראל  הקילו  אחר  מעם  דהוא 

ושממונו מותר והרי זה כאונאת ממון אם 

מחמת  פנים  כל  ועל  שייך  לא  לחיצה  כי 
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זה הוא יהיה ירא להכנס במסחר וקנין עם 

הישראל פן ידחקהו ויאנהו, וכן אם מאנה 

שהוא  דמשום  הגר  סבור  בממון  אותו 

ולכן  מאנהו  כשפל  הישראל  בעיני  נחשב 

עובר נמי באונאת דברים כשמאנהו בממון, 

עיי''ש בדבריו.

גם ובזה  אמרינן  לא  אמאי  נתיישב 

באונאת  שעובר  פעם  דכל  בישראל 

ממון שעובר נמי באונאת דברים.

זה צריך להיות אבל  כן דלפי  קשה לומר 

דהגוזל או נושה בגר או לוקח ממנו 

הגר,  אונאת  משום  נמי  דעובר  ריבית 

בהדיא  איתא  המצוות  ספר  על  וברמב''ם 

במקח  דווקא  הוא  אונאה  של  זה  דאיסור 

גם  שעובר  רש''י  כדעת  ודלא  וממכר 

בספר  הרמב''ם  לשון  וזה  בגר,  כשנושה 

המצוות בלאו זה דאונאת גר בממון:

מהונות גר צדק ומהזיקו במקח ''הזהירנו 

'ולא  אמרו  והוא  וממכר. 

תלחצנו'  'לא  מכילתא  ולשון  תלחצנו''. 

)נ''ט  וכבר התבאר בגמרא מציעא  בממון. 

'לא  משום  עובר  הגר  את  שהמאנה  ע''ב( 

ומשום  כה-יז(  )ויקרא  אחיו'  את  איש  תונו 

עובר  והלוחצו  כב-כ'('  )שמות  תונו  לא  'גר 

טו.  אמנם מדברי החינוך להלן מצווה תל''א משמע דעל כל רמאות עם הגר עובר בלאו זה וז''ל:" וכמו כן 
הדבר במניעה מלרמות אותו, שאף על פי שהיה בכלל ולא תונו איש את עמיתו )מצוה שלח(, הוסיף לנו 
הכתוב בו מניעה מיחדת לו, באמרו וגר לא תונה )מצוה כג(. ואמרו בגמרא)ב''מ נט, ב(, שהמאנה הגר עובר 
משום לא תונו וגו', ומשום וגר לא תונה, וכמו כן מבטל מצות ואהבת לרעך, ומצות ואהבתם את הגר. '' עכ''ל 

וצ''ע 

מוסף  'לא תלחצנו''  כ'(  כ''ב,  )שמות  משום 

על האזהרה שהוא נכלל עם ישראל רוצה 

לומר אונאת ממון. ''

דאיסור ונראה  בבירור  הרמב''ם  מדברי 

אונאת ממון שיש בגר הוא דווקא 

כשמאנהו לפי כללי האונאה שיש באונאת 

החינוך  דעת  נראה  וכן  בישראל  ממון 

הגר  להונות  שלא  שנמנענו  שכתב:"  כאן 

ומתן  משא  עמו  לנו  יהיה  שאם  בממון, 

כדברי  דלא  והוא  אותו"טו,  להונות  שלא 

רש''י שסובר שעובר על אונאת ממון בכל 

אופן שעושה לו דבר שבממון שלא כדין.

איסור אמנם  על  שדוקא  לבאר  נראה 

אלא  עובר  אינו  ממון  אונאת 

כשנוהג  ולא  כפשוטו  בממון  כשמאנהו 

אבל  כדין,  שלא  ממון  ענייני  בשאר  עמו 

לענין איסור אונאת דברים דדעת הרמב''ם 

באיסור  גם  עובר  בממון  שמאנהו  שכל 

דהאי  למימר  איכא  דגר  דברים  אונאת 

דבר  לו  עושה  אם  אף  עליו  עובר  איסורא 

שלא כדין בשאר דיני ממונות.

בכל פעם והטעם  דברים  שעובר באונאת 

בשאר  אף  כדין  שלא  עמו  שנוהג 

שענין  משום  הוא  לרמב''ם  ממון  ענייני 



חכמת חינוך עב

משום  הוא  דגר  דברים  דאונאת  האיסור 

הצער שגורם לו בזה, וא"כ כל צער שגורם 

עובר  כדין  שלא  עמו  שנוהג  ידי  על  לו 

עליו בין אם מצערו באונאת ממון ובין אם 

מצערו בענין אחר שנוהג עמו שלא כדין. 

וכל זה כשמצער אותו בענייני ממון עובר 

איפכא  אבל  דברים  דאונאת  לאו  על  נמי 

טז.  וז''ל ספר פרי האדמה:" בהונאת הגר דהמאנה אותו או באונאת ממון או באונאת דברים עובר בג' לאוין 
והקדים ואמר דגר לא תונה זו ]הונאת[ דברים ולא תלחצינו ממון. ובדברים עובר משום לא תונו איש את 
עמיתו ומשום אל תונו איש את אחיו ומשום וגר לא תונה ובממון משום אל תונו איש את אחיו ומשום לא 
תונו איש את עמיתו ומשום ולא תלחצינו וכתב רבינו ז"ל דמה שעובר בגר בדברים נמי משום לאו דממון 
ובממון משום דברים משום דהוציא שניהם לשון הונאה סתם וכפל לאוין בפסוק לא תונה ולא תלחץ והנה 
בש"ס דף נ"ט ע"ב איתא דהמהנהו בדברים עובר בג' משום וגר לא תונה ומשום וכי יגור וכו' לא תונה אותו 
ומשום לא תונו איש את עמיתו וההונה אותו בממון עובר בג' לא תלחץ ולא תלחצינו ומשום לא תהיה לו 

כנושה נראה דלוחצו לאו ממון אלא דומיא דלא תהיה לו כנושה וכפי' רש"י ז"ל:
והנה הרב המגיד ז"ל הביא לשון רש"י ולא תהיה לו כנושה ותמה אמאי נקט רבינו באונאת ממון לא תונו ואל 
תונו ולא תלחצינו ובדברים לא תונה ולא תונו ואל תונו והניחו בצ"ע והרב לח"מ ג"כ הרבה להשיב יעו"ש. 
ועיין בס' עין יהוסף שם ועיין בס' פרשת דרכים דף ס"ו כי העת לחוץ לא אוכל להאריך זולת אכתוב הנראה 
לענ"ד דנראה דרבינו ז"ל לא היה גורס בש"ס הלאוין בהדיא רק דההונהו בדברים עובר בג' וההונהו בממון בג' 
סתם בדברי הרי"ף ז"ל וכן הרב המגיד ז"ל וא"כ לדעת רבינו ז"ל דהלוחצו היינו הונאת ממון וכדפי' במכילתא 
ניחא ליה לומר לא תהיה לו  וגם פסוק לא תלחצנו אבל השלישי לא  וגר לא תלחץ  א"כ מצינו בגר פסוק 
כנושה כמ"ש בגירסתינו משום דהתם קאי לענין לדוחקו לבד וא"כ מוכרח שהוא לא תונו איש את אחיו אע"ג 
דקאמר אחיו וגר לאו אחיו הוא אמנם אמאי בגר בג' טפי מישראל מוכרח שהוא מכפל הלאוין בין בדברים 
בין בממון אם כן לא תלחץ ולא תלחצנו חד וגר לא תונה ולא תונו אותו חד ומדמצינו דהוציא הכתוב אונאת 
דברים ואונאת ממון שניהם לשון הונאה סתם ובגר כפל באונאה שתים לא תונה ולא תונו אותו ובלחיצה 
שתים לא תלחץ ולא תלחצנו לומר דעובר בדברים גם על לאו דממון ובממון גם על לאו דברים א"כ בממון 
הוי שתים של ישראל ולאו דלא תלחצנו ובדברים הוי השתים של ישראל וגם על לאו דגר לא תונה וכיון 
דלאו דלא תלחצנו הוי עיקרו לממון משו"ה בדברים נקטינן לאו דלא תונה עם שתים של ישראל דהוי משום 
הונאת ממון ג"כ ובהונאת ממון נקטינן לא תלחצנו שהוא עיקרו עם שתים דישראל שהוי דברים בכלל לא 

תונו איש את עמיתו:
נמצא דבדברים איכא תרי לא תונה ואל תונו איש את עמיתו ולאו דלא תונו איש את אחיו שהוא בממון 

דהיינו אם מאנה אותו בדברים אינו עובר 

אלא על איסור אונאת ממון אבל לא בגזל 

או 'לא תהיה לו כנושה', וצריך עיון אמאי, 

גירסה  שהביא  האדמהטז  פרי  בספר  ועיין 

אחרת ליישב דבר זה וה' יצילנו מטעויות 

ויראנו בתורתו נפלאות ונוראות.
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מצוה ס"ה. שלא לענות יתום ואלמנה

שנאמר  והאלמנות,  היתומים  על  בדבור  אפילו  או  במעשה  מהכביד  שנמנענו 
)שמות כ"ב, כ"א( כל אלמנה ויתום לא תענון, אבל כל משאו ומתנו של אדם עמהם 

יהיה בנחת ובחסד ובחמלה.

משרשי המצוה, מה שכתבתי בסמוך בעניין הגר, לפי שאלו הן תשושי כח שאין 
להם מי שיטען טענותם בכל נפש כמו שהיה עושה איש האלמנה ואביהן של 
יתומים אם היה קים, ועל כן הזהירתנו תורתנו השלמה לקנות מדת חסד ורחמים 
בנפשנו ונהיה ישרים בכל מעשינו כאלו יש כנגדנו טוען בכח הטענה בהפכנו, 
ונחוס ונחמול עליהם ונראה זכותם בכל דבר יותר משהיינו עושים אם היה האב 

והבעל קים.

מדיני המצוה, מה שאמרו )רמב"ם דעות ו', י'( שאפילו אלמנתו של מלך ויתומיו 
באזהרה זו, והיאך נוהגין עמהם, שלא נדבר אליהם אלא רכות. ולא ינהג אדם 

ובהונאת ממון איכא תרי לא תלחצנו ולא תונו איש את אחיו ופסוק לא תונו איש את עמיתו שהוא בהונאת 
דברים ותמהני על הרב קרית ספר שהביא גרסתינו ולא נחית לישב דברי רבינו ועיין מה שאמר הרב בעל 
שנות חיים דף קמ"ה שתירץ קושית הלחם משנה אמאי בישראל נמי לא אמרינן דיעבור על לאו של דברים 
בשל ממון ועל ממון בשל דברים עי' מ"ש התוס' דלא אמרינן לאוי יתירי היכא דאיכא למדרש ואם היינו 
אומרים לעבור בשניהם היינו אומרים דשניהם בממון וכו' יעו"ש ולענ"ד הנה היסוד הוא דכל היכא דאיכא 
ובשל דברים  גם בשל דברים  נימא דיעבור בממון  ליה להונאת דברים  וכו' וקשה אחר דמוקמינן  למידרש 
גם בשל ממון דומיא דגר וזה כבר מפורש בדברי רבינו בדוקא בגר דהוכפל בב' וכו' ועיין מ"ש בספר מעיל 
שמואל בהגהותיו על רבינו דף כ"ט ודבריו מעורבים ומגומגמים לענ"ד דגירסת רבינו לחוד וגירסת הש"ס 

לחוד ודבריו צריכים ישוב:
אמנם קשה לי לפי מ"ש א"כ בהל' עבדים דין י"א בגר צדק גבי עבד שברח לארץ ישראל שהוא יותר שפל 
רוח דעובר נמי בעמך ישב לא תונינו וכו' וכתב עובר בג' גר לא תונה ולא תוננו ולא תונו איש את עמיתו וגם 
לא תלחצנו דהי"ל לומר לא תונו איש את אחיו אם הוא כדי לעבור על הונאת דברים בשל ממון וכו' כמ"ש 
בהל' מכירה וראיתי מ"ש הלח"מ ז"ל שם בהל' עבדים גם מ"ש הרב מהר"ח אבולעפיה בס' עץ חיים דף נ"ח 
ע"ג ולא זכר שר דברי הלח"מ ז"ל דהקשה לרבינו לפי מ"ש בהל' מכירה דעובר בג' על של ממון בשל דברים 
ועל של דברים בשל ממון א"כ אם נוסף בזה לאו דלא תוננו א"כ היה לו לומר ארבע. עוד הקשה הלח"מ מ"ש 
רבינו וגם עובר משום לא תלחצנו במאי מיירי אי בהונאת דברים אינו עובר בו ואם בממון אינו עובר משום 

וגר לא תונה וכו' יעו"ש.
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ויחוס  בדברים,  ילבינם  ולא  בעבודה,  גופן  יכאיב  ולא  כבוד,  מנהג  אלא  בהם 
)שבועות  לברכה  זיכרונם  אמרו  כן  ומפני  עצמו.  ממון  מעל  יותר  ממונם  על 
אלא  יפרע  לא  מקים  שטר  בידו  שיש  פי  על  אף  מממונם,  לפרע  שהבא  מ"ה.( 

בשבועה, מה שאין כן באחר. ועוד אמרו זיכרונם לברכה )בבא בתרא כ"ג.( שאם 
יש להם ריב עם שום אדם, שבית דין חייבים לטען בשבילם כנגד התובע אותם, 
וטועניין לתועלתם כל מה שיחשבו שהיה יכל אביהם לטען. ואם יש להם מעות 
שמכריחין בית דין כל מי שימצאו שהוא עשיר מנכסים שיש להם אחריות ויהיה 
איש נאמן ואוהב שלום וכשר, ומפקידין לו מעות היתומים להתעסק בהן בעניין 
שיהיה קרוב לשכר אצל היתומים ורחוק להפסד, מה שלא התירו באדם אחר 
משום אסור רבית דרבנן. ומכריחים גם כן כל אדם שהוא טוב להם שיפקח עיניו 

על נכסיהם אם לא הניח להם אביהם שום אפוטרופוס.

ועוד אמרו בהן )גיטין נ"ב.( שכל משא ומתן שיהיה להם עם כל אדם יהיה ידם 
פרות  שמכרו  יתומים  כיצד?  באחת.  מהקדש  ויותר  הקדש,  כמו  העליונה  על 
ומשכן מהם הלוקח ולא נתן להם הדמים עדין והוקרו בינתים, חוזרין בהן, שאין 
ונתן הכסף וקם לו. הוזלו הפרות  נכסיהן נקנין אלא בכסף כהקדש שכתוב בו 
אין הלוקחים יכולין לחזר בהן, שלא יהא כח הדיוט חמור מכחם. וכן אם לקחו 
הם פרות ומשכו אותם ולא נתנו הדמים והוקרו אין המוכר יכול לחזר, שלא יהא 
כח הדיוט שקונה במשיכה גדול מכחם. ואם הוזלו היו יכולין לחזר, אבל מפני 
תקנתם אמרו שלא יהו יכולין לחזור כדי שימצאו מי שימכר להם פרות בהקפה. 
נתנו הם דמים למוכר בשביל פרות ולא משכו הפרות והוזלו הפרות חוזרין בהן. 
וזו האחת שאמרנו שיתרים הם על ההקדש, כי ההקדש אינו חוזר בו בזו, מכיון 
שיש בכיוצא בזה מי שפרע להדיוט, לא רצו חכמים להטיל פחיתות מדה בשביל 
מעט רוח לגבי הקדש, אבל לגבי יתומים די להם להיות כשאר העם, וכיון ששאר 

)יתומים  שפרע,  מי  דין  עליהם  שיש  אלא  בזו  הדין  מן  בהם  לחזור  יכולין  העם 
שאין להם מי שפרע( בדין הוא שיחזרו בהם. נתנו היתומים דמים ולא משכו הפרות 

תקנה  וזו  שפרע,  מי  ומקבלים  חוזרים  בהם,  לחזור  המוכרים  רצו  אם  והוקרו, 
הוא להם, שאם יהיה דינם שיקנו בנתינת המעות ויהיו שלהם לגמרי, שלא יהא 
המוכד יכול לחזור בו, יאמר להם המוכר נשרפו או אבדו באנס. ואם שמא תאמר 
יהיו ברשותם לכל תועלתם, שאם ירצו יקחו אותם על כל פנים, ואם לא ירצו לא 
יקחו אותם כדי שלא יטען המוכר דבר זה, תשובתך כי כל זה אי אפשר לעשות 
להם, שאינו בדין שנתן להם נכסי בני אדם, די להם כי אנחנו מעמידים אותם 
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זמנין אדינא דאורייתא זמנין אדינא דרבנן לתועלתם, אבל לפנים מכל זה אינו 
בדין לתת להם ממון העולם. וכעין מה שאמרו עליהם בגמרא )בבא מציעא ע.( 
יתמי דאכלי דלאו דידהו ליזלו בתר שבקיהו. לקחו היתומים דמים על פרותיהם 
ולא משכם מהם הלוקח והוזלו, יכולין הלוקחין לחזר בהן מן הדין ומקבלים מי 
שפרע, שאם אתה אומר נעמידם על דין תורה, ומכיון שנתנו הלוקחין המעות 
זכו בפרות ולא יוכלו לחזר הלוקחין יהיה זה רעה ליתומים, שלא ימצאו לעולם 
ונמצא  שעה  לפי  למעות  יצטרכו  ואולי  פרותיהם.  על  מעות  להם  שיקדים  מי 
שהיה  תועלתם  צדדי  בכל  עיינו  כן  ועל  לפעמים,  גדול  הפסד  זו  בתקנה  להם 

אפשר ותקנו להם.

האפוטרופוס  שיעשה  בכל  שפרע  מי  מקבלין  היתומים  אין  עד:(  )שם  ולעולם 
לעניין  בעלמא  הדין  וכן  בו.  חוזר  הוא  שמכחם  לפי  כן  גם  האפוטרופוס  ולא 
שליח הנושא ונותן לדעת משלחו ששניהם אין מקבלין מי שפרע. ומכל מקום 
אמרו בהם שמתר לענותם קצת לתועלתם, כגון הרב לתלמידו של תורה או של 
אמנות, אבל אפילו לתועלתם מצוה להקל בהם יותר משאר כל אדם. ואמרו גם 
כן שברית כרותה להם שנעניין מצעקתם, שנאמר )שמות כ"ב, כ"ב( שמע אשמע 
צעקתו. ושהם נקראים יתומים לעניין מצוה זו עד שלא יהו צריכין בעסקיהם 
לאדם גדול אלא עושין כל צרכי עצמן כשאר כל הגדולים. ויתר פרטיה מבארים 

במקומות מפזרים בגמרא ובמדרשות )ה' דעות פ"ו(.

לנהג  אדם  בני  שחייבין  ונקבות,  בזכרים  זמן  ובכל  מקום  בכל  זו  מצוה  ונוהגת 
עמהם דרך נחת וכבוד. והעובד עליה והכעיסן או הקניטן, או רדה בהם, או אבד 
ממונם. וכל שכן אם הכה אותן, הרי זה עובר בלא תעשה. ואף על פי שאין לוקין 
על לאו זה, לפי שאין הענוי דבר מסים כדי להלקות עליו כי לעולם יוכל המענה 
רשע לטען בשקר כי מן הדין ענם או לטובתם. השם יתברך שהוא בוחן לבבות 
כלומר  בחרב,  אתכם  והרגתי  שנאמר  בתורה,  מפרש  ענשו  והרי  צערם,  תובע 
ימצאו  ולא  יתומים  ובניהם  אלמנות  המענים  נשי  שתהיינה  מדה,  כנגד  מדה 
המענה,  היא  נקבה  ואם  לו.  מודדין  בה  מודד  שאדם  שבמדה  ח:(  )סוטה  מרחם, 
תמות ואישה ישא אחרת שתענה בניה. ודרשו זיכרונם לברכה והיה כי אם צעק 
יצעק אלי, בן קובל לאביו, אשה לבעלה, אלמנה ויתום אלי, ושמעתי כי חנון 
אני. והרמב"ן זכרונו לברכה )ל"ת רנ"ו( ימנה אזהרת יתום ואלמנה בשני לאוין מן 

הטעם שכתבנו למעלה )מצוה ז'(.
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מצוה ס"ה

שלא לענות יתום ואלמנה

א.  וכן בפרשה דשרה והגר "שובי אל גבירתך והתעני תחת ידיה" וכן בשמות )א, י"א-י"ב( "וישימו עליו שרי 
מיסים למען ענותו בסבלותם" אמנם מקרא דיום הכיפורים )ויקרא ט"ז, כ"ט( דתענו את נפשותיכם וכן מ'אם 

תענה את בנותי' דלבן לא משמע כ"כ ויש לדון. 
יתום  ורודף שלמונים  אוהב שוחד  כולו  גנבים  וחברי  סוררים  "שרייך  כ"ג-כ"ו(:  )א',  בישעיה  וכדאיתא  ב.  

המצוה הס"ה היא שלא לענות יתום הנה 

ד"כל  מקרא  לה  וילפינן  ואלמנה 

אלמנה ויתום לא תענון" )שמות כ"ב, כ"א(. 

ומתננו  משאנו  שכל  דהיינו  החינוך  וכתב 

יהיה איתם בנחת בחסד ובחמלה.

לעיין מהו גדר עינוי יתום ואלמנה ואי ויש 

איכא חילוק בין האיסור שלא להונות 

כל אדם מישראל לבין האיסור לענות יתום 

ואלמנה.

כ"ו, דהנה  )דברים  ביכורים  מקרא  בפרשת 

המצרים  אותנו  "וירעו  כתיב  ו'( 

קשה"א,  עבודה  עלינו  ויתנו  ויענונו 

חזק  לשון  זה  שעינוי  משמע  ובפשטות 

עובר  שאינו  להיות  צריך  זה  ולפי  וקשה, 

זה אלא אם כן מזיק בידיים ומצער  בלאו 

את היתום והאלמנה בצורה חזקה, ובוודאי 

על  שיעבור  בכדי  דבעינן  הצער  דשיעור 

שעובר  הצער  משיעור  יותר  גדול  זה  לאו 

בו משום אונאה.

דמבואר אבל  ובחינוך  ברמב"ם  עיין 

יתום  עינוי  דאיסור  בדבריהם 

ואלמנה אינו כך, דהנה החינוך כאן כתב 

מהכביד  "שנמנענו  זה:  לאו  בביאור 

היתומים  על  בדבור  אפילו  או  במעשה 

כל  כ"א(  כ"ב  )שמות  שנאמר  והאלמנות, 

משאו  כל  אבל  תענון,  לא  ויתום  אלמנה 

ומתנו של אדם עמהם יהיה בנחת ובחסד 

ונראה  עליהם  ונחמול  ונחוס  ובחמלה... 

זכותם בכל דבר יותר משהיינו עושים אם 

עליה  והעובר  קיים...  והבעל  האב  היה 

והכעיסן או הקניטן, או רדה בהם, או אבד 

זה  הרי  אותן,  הכה  אם  שכן  וכל  ממונם. 

עובר בלא תעשה".

מזה דעיקר אזהרה זו ד'כל אלמנה ומשמע 

לאזהורי  אתיא  תענון'  לא  ויתום 

שלא יצער אותם כלל ולא עוד אלא שצריך 

להם  יבוא  שלא  הזהירות  בתכלית  ליזהר 

שום צער על ידו ואף לא על ידי אחריםב.
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ו' וכן  )פרק  החזקה  ביד  ברמב"ם  מבואר 

הלכה י' מהלכות דעות( וזה לשונו: "חייב 

והיאך  ואלמנות...  ביתומים  להזהר  אדם 

נוהגין עמהן. לא ידבר אליהם אלא רכות. 

ולא ינהוג בהן אלא מנהג כבוד, ולא יכאיב 

גופם בעבודה ולבם בדברים קשים, ויחוס 

על ממונם יותר מממון עצמו, כל המקניטן 

או מכעיסן או הכאיב להן או רדה בהן או 

אבד ממונן הרי זה עובר בלא תעשה וכל 

שכן המכה אותם או המקללן", עיי"שג.

קל ועל  דיותר  להדיא  מבואר  פנים  כל 

לעבור על איסור עינוי יתום ואלמנה 

מלעבור על איסור אונאה, דאיסור אונאה 

דבר  לו  כשאומר  אלא  עליו  עובר  אינו 

מעשיך  זכור  לו  שאומר  וכגון  המצערו 

יתום  עינוי  אבל  וכדומה,  הראשונים 

אינו מדבר  אם  אפילו  עליו  עובר  ואלמנה 

איתם בלשון רך וכדומה, ואם כן צריך עיון 

לצער  האיסור  את  התורה  הוציאה  למה 

לשון  שהוא  'עינוי'  בלשון  ואלמנה  יתום 

חזק יותר מלשון אונאה.

לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם. לכן נאום האדון ה' צבקות אביר ישראל, הוי אנחם מצריי ואינקמה 
מאויביי. ואשיבה ידי עלייך, ואצרוף כבור סיגייך ואסירה כל בדילייך. ואשיבה שופטייך כבראשונה, ויועצייך 
כבתחילה; אחרי כן ייקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה". ועיין כאן בתורה שלמה באריכות אם אזהרה דלאו זה 
עיקרה על השופטים או על כל אחד ואחד מישראל ועיין באבן עזרא כאן שכתב: "ולאחר שאמר לא תענון 
– לשון רבים, אמר: כי אם ענה תענה אתו כי כל רואה אדם שהוא מענה יתום או אלמנה ולא יעזרם, גם הוא 

יחשב מענה".
היתום  מענות  "שהזהירנו  וז"ל:  זה  כעין  שכתב  זה  בלאו  רנ"ו(  )במצוה  המצוות  בספר  ברמב"ם  ועיין  ג.  
והאלמנה שנאמר )שמות כ"ב, כ"א( כל אלמנה ויתום לא תענון והאזהרה הזאת כוללת שלא יענה אותם לא 
בטוב  לחיות  להם  ויתנו  בעסק  עמם  ויתעסק  ורכים  טובים  דברים  עמם  ידבר  אבל  במעשה  ולא  במאמר 
שמחים. ויכוין ההפלגה בזה כלו, ומי שיקצר בדבר מזה הנה עבר על זה. וכבר התבאר העונש על לאו זה, 

והוא אמרו יתעלה )שמות כב-כג( "והרגתי אתכם".

שהוא וכן  זה  דציווי  יתכן  איך  עיון  צריך 

עשה  בקום  שהם  דברים  יכלול  לאו 

זה  דלאו  והחינוך  הרמב"ם  שכתב  וכמו 

ויכבד  רכים  דברים  איתם  שידבר  כולל 

אותם וינהלם בחסד ובחמלה.

ויש ליישב כדלהלן:

הוא דהנה  עיקרו  זה  דין  אם  לחקור  יש 

או  עינוי  המעשה  את  שעושה  במי 

שעיקרו במי שמתענה, דהנה לגבי אונאת 

לצער  שדרכו  דיבור  לו  אומר  אם  דברים 

אבל הלה לא נצטער הרי זה אינו עובר, וכן 

לצער  דרכו  שאין  דיבור  לחבירו  אמר  אם 

על  הצטער  והלה  לצערו  נתכווין  לא  וגם 

ידי דיבורו נמי אינו עובר שהרי זה לא אמר 

כלל,  לצערו  נתכווין  לא  וגם  דבר המצער 

עובר  אם  לעיין  יש  ואלמנה  ביתום  אבל 

בכל דבר שדרכו לגרום להם צער אף אם 

לא נצטערו או דלמא דעובר דווקא אם הוא 

דבר שמצער אותם וכשגרם להם צער עובר 

אינו מצער  כלל  דבר שבדרך  הוא  אם  אף 
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אחרים והוא לא התכוין לצערם אלא שלא 

נזהר דיו כראוי לדבר עם יתום ואלמנה.

)אף ויש  הדקדוק  בעלי  דרך  פי  על  לומר 

הוא  דעינה  בזה(,  דרכי  שאין  פי  על 

שפועל  דבר  שעושה  דהיינו  פיעל  לשון 

בנפשם והוא תלוי בנפש היתום והאלמנה 

על  הוא  פעל  לשון  שהוא  אונה  אבל 

יש  שכך  וכיוון  האונאה.  מעשה  עיקר 

לומר שעיקר איסור אונאה תלוי במעשה 

שעושה אם הוא בדרך כלל מעשה שגורם 

לצער, אבל בעינוי יתום ואלמנה יש לומר 

שעיקר איסורו תלוי במה שפועל בנפשם 

אף  אז  מסויים  בדבר  ליענות  דרכם  ואם 

שאין דרך בני אדם להתענות בזה הרי זה 

עובר, שהיה לו לידע דכיוון דהם יתומים 

ואלמנות שצריך להזהר בזה.

יסודית והנה  מחלוקת  במכילתא  נחלקו 

"כל  המכילתא:  לשון  וזה  זה  בלאו 

אלמנה ויתום לא תענון אין לי אלא אלמנה 

וז"ל המכילתא: "כבר היה רבי ישמעאל ורבי שמעון  ד.  ועיין שם בהמשך דברי המכילתא מעשה מיוחס 
יוצאין ליהרג. אמר לו רבי שמעון לרבי ישמעאל, רבי לבי יוצא שאיני יודע על מה אני נהרג. אמר לו רבי 
ישמעאל לרבי שמעון, מימיך בא אדם אצלך לדין או לשאלה ועכבתו עד שתהא שותה כוסך )ונוטל( ]ונועל[ 
סנדלך או עוטף טליתך. אמרה תורה אם ענה תענה, אחד ענוי מרובה ואחד ענוי מועט. אמר לו נחמתני רבי". 
ונמצא שאמר ר' ישמעאל כשיטתו שאיסור ענוי הוא על כל אדם ולא רק על אלמנה ויתום ועוד מבואר מדברי 
המכילתא כאן שגדר עינוי הוא קל יותר מגדר אונאה דדעת ר' ישמעאל היא שאף אם עיכב את הדין קצת 
ה"ז כבר עבר בעינוי. ועיי"ש בהמשך דברי המכילתא: "וכשנהרגו רבי שמעון ורבי ישמעאל, אמר להם רבי 
עקיבא לתלמידיו. התקינו עצמכם לפורענות, שאלו טובה עתידה לבא בדורנו, לא היו מקבלים אותה אלא 
רבי שמעון ורבי ישמעאל. אלא גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שפורענות גדולה עתידה לבא בדורנו, 
וסילק אלו מבינותינו. שנאמר הצדיק אבד ואין איש שם על לב ואנשי חסד נאספים באין מבין וגו' )ישעיה 
נ"ז(. ואומר, יבא שלום ינוחו על משכבותם הולך נכוחו. ולבסוף, ואתם קרבו הנה בני עוננה זרע מנאף ותזנה" 

עכ"ל המכילתא. ועיין בתורה שלמה להרב מ.מ. כשר. 
ה.  ביאור זה הוא עפ"י דברי המלבי"ם על התורה שכתב כאן )התורה והמצווה(: ר' ישמעאל סבירא ליה 
ור' עקיבא סבירא ליה  ויתום.  שאלמנה יתום בא לדוגמה. רצונו לומר כל החלשים והנדכאים כמו אלמנה 

לומר  תלמוד  מנין-  אדם  כל  שאר  ויתום. 

לא תענון דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא 

בהן  לענות,  שדרכן  ויתום  אלמנה  אומר, 

דבר הכתוב" עכ"ד המכילתא.

מי ואם  שכל  היא  ישמעאל  ר'  דעת  כן 

שדרכו ליענות אם עינהו הרי זה עובר 

שדיבר  אלא  דווקא  לאו  ואלמנה  ויתום 

סובר  עקיבא  רבי  אבל  בהווה  הכתוב 

שיתום ואלמנה דווקא ולא אחריםד.

זה שנקט ועיין  ברש"י על התורה בפסוק 

"כל  לשונו:  וזה  ישמעאל  כרבי 

לכל  הדין  הוא  תענון.  לא  ויתום  אלמנה 

אדם, אלא שדבר הכתוב בהווה, לפי שהם 

תשושי כח ודבר מצוי לענותם", עכ"ל.

עקיבא אבל  כרבי  פסק  הנ"ל  הרמב"ם 

ולכן כתב דאף אלמנת מלך שבדרך 

אם  מקום  מכל  הכח  מתשושי  אינה  כלל 

עינה אותה עובר בלאו זהה. ואם כן למאי 

על  הוא  זה  דאיסור  עקיבא  כרבי  דפסקינן 
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לומר דדווקא  יש  דווקא  ואלמנות  יתומים 

לעשות  או  לומר  שלא  להזהר  צריך  בהם 

שום דבר שיגרום עינוי בנפשם.

זה הוציאה התורה איסור זה בלשון ולדבר 

בדווקא  שתלוי  דבר  שהוא  עינוי 

'תענו  הכיפורים  ביום  וכדאיתא  במתענה 

את נפשותיכם'. ועיין עוד בתורה שלמה מה 

שהביא כאן עוד דברים נפלאים. וכן בזה יש 

נמי דברים  כולל  זה  יתכן דלאו  איך  לבאר 

בנחת  איתם  לדבר  כגון  עשה  בקום  שהם 

שאלמנה ויתום דוקא. ורש"י ז"ל בפירושו תפס כשטת ר"י, והרמב"ם )בפ"ו מה' דעות( פסק כרבי עקיבא. 
ומבואר שר' ישמעאל כשטתו, שסבירא ליה שלפעמים תפס הכתוב דבר אחד לדוגמא. כמה שאמרו במכלתא 
והוא  משפטים בג' מקומות הלכה עוקבת מקרא. במרצע בתער בספר. רצונו לומר שבא הכתוב לדוגמא, 
הדין פה תפס דוגמא אלמנה ויתום שהם החלשים ע"פ הרוב. ויתר התנאים ורבי עקיבא מכללם, לא פירשו 
כן. וחפשו בכל אלה ד' מקומות לדרוש בכלל ופרט, או רבוי ומעוט. וסבירא ליה דהכתוב דוקא, והוא הדין 
ויתום שדרכן לענות, ורצונו לומר  ויתום. ומה שאמרו באלמנה  בכאן, אמר שהכתוב לא דבר רק באלמנה 
אף אלמנתו של מלך, כמה שאמרו הרמב"ם, אחרי שרובן דרכן לענות. ועל זה אמר כל אלמנה. וסבירא ליה 
דלא דרשינן טעמא דקרא. ור' ישמעאל יסבור כרבי שמעון גבי חובל בגד אלמנה, דדרשינן טעמא דקרא. 
ואין חלוק בין אלמנה ויתום ובין כל אדם שהוא נדכא ונענה כמוהם. ולדידי' רצונו לומר, שלא בא הצווי על 

אלמנתו של מלך.
ומה שאמר לר"י שאר כל אדם מנין תלמוד לומר תענון. יש לומר שדייק ממה שבא בלשון רבים., והיה לו 
לומר לא תענה שכל הפרשה דבר בלשון יחיד. שהלשון מורה שמזהיר את הבית דין והצבור שישגיחו על זה. 
שהם אביהם של יתום ודין אלמנות וצריכים להשגיח על זה. ומצד זה תפס אלמנה ויתום, כי בשאר כל אדם 

אין האזהרה על הבית דין רק על כל יחיד שלא יענה את חברו.
ומה שאמרו אם ענה תענה אחד ענוי מרובה ואחד ענוי מועט. התבאר אצלנו שכפל, המקור על הפעל מציין 
שבכל אופן שיעשה הפעל. ודעת התנא קמא שמצין שבכל אופן שיענה אף ענוי מועט. ודעת רבי שמעון 
שיענה וישנה. וכבר הבאתי דוגמא לזה בפרשת בא על פסוק ובשל מבושל. וכפי הנראה לר"י, שסובר שהוא 
שם הדוגמא, והוא כולל כל אדם, כן כולל כל ענוי. ולדידיה מלת כל רוצה לומר כל מיני החלשים הדומים 

כיתום ואלמנה, לא תענון אף ענוי כל שהוא.
ולרבי עקיבא ]שכן יסבור גם רבי[ שרק בדתום ואלמנה ידבר, סבירא ליה שדבר בדוקא שיענה וישנה. ותראה 
ישמעאל  ר'  והוא דעת  וכו'.  לדין  לר' שמעון מימיך בא אצלך אדם  ישמעאל אמר  מהמעשה שהביא. שר' 
]בפרט להאומרים שבעל פלוגתא דפה הוא ר' ישמעאל הנהרג[. שהצוי הוא בכל אדם ובכל ענוי אף ענוי 
מועט. וזהו שאמרו אמרה תורה אם ענה תענה אחד ענוי מרובה ואחד ענוי מועט. ורבי עקיבא לשטתו שאינו 
מדבר רק ביתום ואלמנה ורק כשיענה וישנה, לא קבל סברא זו, ואמר לתלמידיו התקינו עצמכם לפורענות. 

ואמר שסלק את הצדיקים האלה שלא יראו בצרות העתידות לבא.
"ולדידי  וז"ל:  זו  ועיין בעבודת המלך על הרמב"ם כאן שכ' על קושיא  ו.  עיין במש"כ המנחת חינוך בזה 

וכדומה, והיינו משום דאם אינו עושה כן אף 

ומצערם בדברים המצערים  דאינו מקניטם 

שאר אדם מכל מקום הוא כבר עושה דבר 

ולכן  ריבם,  יריב  וה'  בנפשם  צער  שגורם 

כדי שלא לעבור על לאו זה צריך לדבר עמם 

בנחת ובחסד, ופשוט.

להו ובזה  דהוקשה  הא  ליישב  יש 

כאן(  חינוך  במנחת  )עיין  לאחרונים 

לומר  דיש  זהו,  לאו  על  לוקין  אין  אמאי 

ובאלמנה  ביתום  תלוי  עינוי  איסור  דעיקר 
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בזה  שייך  לא  ולכן  אותם  שמצער  ובמה 

אימתי  ללב  המסור  דבר  הוא  כי  מלקות 

הוא מלתא דתמיהא טובא מה שטרחו בזה, והדבר מפורש אצל רבנו בספר המצוות וזה לשונו ומי שיקצר 
בדבר מזה הנה עבר על לאו זה ]וכבר[ אמר יתעלה עונש העובר על לאו זה והוא אמרו יתעלה וחרה אפי 
והרגתי אתכם הרי מפורש הטעם שאין לוקין עליו משום שגלתה תורה ענשו, וזהו כוונת רבנו גם הכא במ"ש 
הרי ענשו מפורש בתורה, ור"ל דלהכי לא לקי עלייהו, וזכיתי להשיג את הס' היקר קרית ספר להמבי"ט ז"ל 
ומצאתי שכתב ולאו זה אין לוקין עליו אף בדבר שיש בו מעשה מפני שהתורה פירשה עונש על לאו זה במה 

שאמר וחרה אפי וכו' הרי מבואר כדברינו" עכ"ל.
ז.  אמנם אכתי צ"ע אמאי נסתפקו האחרונים באלמנה שנשאה אם שייך בה עדיין איסור עינוי אלמנה, ומ"ש 

מיתום שהגדיל ועמד ברשות עצמו דאמרינן דכבר אינו בגדר יתום וצ"ע. 

עובר עליו דכל אחד עובר עליו כפי עניינו 

ומה דמענה אותוז.
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מצוה ס"ו. מצות הלואה לעני

מעליו  ולהקל  לו  הרחייב  למען  לו  שצריך  מה  כפי  היד  כהשגת  לעני  להלוות 
אנחתו. וזאת המצוה )רמב"ם ספר המצוות עשה קצ"ז( של הלואה היא יותר חזקה 
וגלה  בני אדם  בין  ונודע דחקו  נתינת הצדקה, שמי שנתגלה  ומחייבת ממצות 
וירא  בושה  לאותה  בא  לא  שעדין  כמי  ואפלתו  דחקו  אין  מהם,  לשאל  פניו 
לא  אולי  מעט  שירויח  במה  הלואה  של  סעד  מעט  לו  יהיה  ואם  בה,  מהכנס 
ויחיה בנותר.  יצטרך לבוא לשאלה לעולם, וכשירחמנו האל ברוח ישלם נשיו 
ועל כן הזהירתנו תורתנו השלמה על זה לסעד המך בהלואה טרם יצטרך לבוא 
זיכרונם  ואמרו  עמי,  את  תלוה  כסף  אם  כ"ד(  כ"ב  )שמות  שנאמר  השאלה  אל 
לברכה במכילתא )שם( כל אם ואם שבתורה רשות חוץ משלשה שהם חובה, וזה 
אחד מהם, ויכריחו הדבר מדכתיב במקום אחר דרך צואה )דברים ט"ו ח'( והעבט 

תעביטנו.

החסד  במדת  ומרגלים  מלמדים  ברואיו  להיות  האל  שרצה  המצוה,  שרש 
והרחמים כי היא מדה משבחת, ומתוך הכשר גופם במדות הטובות יהיו ראוים 
לקבלת הטובה, כמו שאמרנו שחלות הטוב והברכה לעולם על הטוב לא בהפכו, 
ובהטיב השם יתברך לטובים ישלם חפצו שחפץ להטיב לעולם. ואם לאו, מצד 
שרש זה, הלא הוא ברוך הוא יספיק לעני די מחסורו זולתנו, אלא שהיה מחסדו 
ברוך הוא שנעשינו שלוחים לו לזכותנו. ועוד טעם אחר בדבר, שרצה האל ברוך 
הוא לפרנס העני על ידי בני אדם מגדל חטאו, כדי שיוכח במכאוב בשני פנים, 
לזכותנו  כדי  זה שאמרנו  וכעניין  מזונו.  ובצמצום  כגילו  בקבלת הבשת מאשר 
צוה  שהרי  עניים,  אוהב  אלקים  אם  ששאלו  אחד  למין  מחכמינו  חכם  השיב 

עליהם, למה אינו מפרנסם וכו', כמו שבא )במסכת בבא בתרא י, א(.

דיני המצוה, כגון איזה עני קודם במצוה זו והאזהרות הרבה שהזהירונו זיכרונם 
ונאלח ומשקץ עד  ונתעב  ונמאס  י.( שהאדם מרחק  )שם  לברכה עליה שאמרו 
שקרוב להיות מאוסו כמאוס עבודה זרה אם יש לו ומושך ידו ממצוה זו. וכמה 
נחמד ונאהב ומרחם ומתברך בכמה ברכות המחזיק בה, הכל מבאר במקומות 

מכתבות ובתרא )שם ט:( ובמקומות רבים מן הגמרא )ח"ה צ"ז(.
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חכמת חינוך

מצוה ס"ו

מצות הלוואה לעני

א.  עיין ברמב"ם הלכות מתנות עניים )פרק ח' ה"א( וז"ל: "הצדקה, הרי היא בכלל הנדרים. לפיכך האומר 
ואם איחר, חייב ב"לא תאחר  - חייב ליתנה לעניים מיד;  הרי עליי סלע לצדקה, או הרי הסלע הזו צדקה 
לשלמו" )דברים כ"ג, כ"ב( שהרי בידו ליתן מיד, והעניים מצויין הן. ב אם אין שם עניים, מפריש ומניח עד 
שימצא עניים. ואם התנה שלא ייתן עד שימצא עני, אינו צריך להפריש; וכן אם התנה בשעה שנדר בצדקה או 

התנדב אותה, שיהיו גבאין רשאין לשנותה ולצרף אותה בזהב - הרי אלו מותרין".

החסד  ממצוות  היא  זו  מצווה  אם  יחקור 
וההטבה עם חבירו או שהוא דין מדיני צדקה 
והנפקא מינה בזה וכן בגדר חיוב ההשבה אם 

קיבל הלוואה בתורת צדקה

לעני הנה  להלוות  היא  הס"ו  המצווה 

להקל  כדי  הכסף  את  צריך  הוא  אם 

כ"ב,  )שמות  מקרא  לה  וילפינן  עצמו  מעל 

ואמרו  עמי',  את  תלווה  כסף  ד'אם  כ"ד( 

במכילתא כאן דכל אם שבתורה הוא רשות 

חוץ משלשה וזהו אחד מהם.

היא מכלל והנה  זו  יש לחקור אם מצווה 

המצוות שהם מדיני החסד וההטבה 

טעינה,  פריקה,  מצוות  וכמו  לאחרים 

מצווה  שהיא  או  וכדומה  אבידה  השבת 

אחר  דבר  היא  שמא  או  הצדקה  ממצוות 

בדבר,  מינה  נפקא  וכמה  בעלמא,  וחיוב 

ובעיקר הנפקא מינה היא אם צריך להלוות 

כסף למי שאינו עני אם צריך לזה דאם היא 

מצוה ממצות צדקה א"כ אין מצוה להלוות 

כיון  להלוואה  צריך  שהוא  אף  לעשיר 

שאינו עני, אבל אם מצוה זו היא ממצוות 

ההטבה לזולתו אז גם עשיר אם הוא צריך 

כתיב  דעני  ואף  לו,  להלוות  מצווה  איכא 

בקרא היינו ללמד דאם עני ועשיר מבקשים 

ממנו להלוות להם צריך להלוות לעני כיוון 

שיש לו קדימה, וגם דדיברה התורה בהווה 

לכסף,  שצריך  זה  כלל  בדרך  הוא  שהעני 

דמצוות  נימא  דאם  בזה,  מינה  נפקא  וכן 

עיון  צריך  צדקה,  מדיני  דין  היא  הלוואה 

נדר  אם  דהנה  צדקה,  דיני  בזה  נוהג  האם 

לתת צדקה לעניים חלים בזה דיני נדר של 

בל  דין  דין  בזה  יש  וכן  מיוחדים  צדקה 

נדר  אדם  אם  עיון  צריך  כן  ואם  תאחרא, 

נדרי  שילווה צדקה לעניים אם חלים בזה 

צדקה או לא לעניין בל תאחר וכדומה.

מינא נוספת דאיכא למימר בזה היא נפקא 

ומתנות  בפאה  דמצינו*  הא  לענין 
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וצריך  חבירו,  עבור  לזכות  דיכול  עניים 

חבירו  עבור  לזכות  יכול  אם  זה  לפי  עיון 

בהלוואה אף שהוא עצמו אינו עני )באופן 

שמשעבד את עצמו ולא את חבירו דאז איכא למימר 

עליו(. מביא  שהוא  בשעבוד  לחבירו  נוח  דלא 

שהעני וכן  באופן  הנ"ל  פי  על  לעיין  יש 

שאינו  לדבר  הלוואה  ממנו  מבקש 

מכדי חייו וכגון שמבקש הלוואה למסחר 

לא,  או  לו  להלוות  צריך  אי  בו  לקנות  או 

ממצות  מצוה  היא  זו  דמצווה  נימא  דאי 

לו  לתת  חייב  אינו  לכאורה  כן  אם  צדקה 

אלא למה שהוא כדי חייו וכדומה אבל לא 

למסחר, אבל אם דין זה הוא מדיני ההטבה 

עם חבירו אז צריך לתת לעני ואף לעשיר 

בכהאי גוונא.

בבירור והנה  משמע  ובחינוך  ברמב"ם 

ממצוות  מצוה  היא  זו  שמצוה 

כאן הרחיב שלא  דבספר החינוך  הצדקה, 

כדרכו וכתב דגדר מצווה זו הוא "להלוות 

לעני כהשגת היד כפי מה שצריך לו למען 

הרחיב לו ולהקל מעליו אנחתו".

להלוות לעני להקל לו מעניו ולהרחיב לו, וזה מצוה  ב.  וז"ל הרמב"ם בספר המצוות עשה קצ"ז: "שצונו 
היותר חזקה ויותר מחוייבת מכל מצות צדקה, כי מי שנתגלה ונתבזה לשאול מיד האנשים אין צרת עניו כמו 
צרת המסתתר שירצה להעזר עד שלא יתגלה עניו ויתבזה. והצווי במצוה זו הוא אמרו יתעלה )שמות כב-כד( 

"אם כסף תלוה את עמי". ולשון מכילתא כל אם שבתורה רשות חוץ משלשה וזה אחד מהם וכו'.
ג.  וכן הוא בסמ"ג עשה צ"ג ובסמ"ק סימן רמ"ח בהביאם מצווה זו כתבו שהיא לעניים.

ד.  צ"ז ס"ק ב'.
ה.  עיי"ש שכתב דייתכן שמישהו יהיה עשיר אך בכל זאת ייחשב לעני לעניין הלוואה וכגון שהוא נמצא 

במקום בלי כסף וכדו'. 

שדעתו היא שאין מצוות הלוואה ומבואר 

אלא אם כן יש בה קיום של צדקה 

וכן  אנחתו'  מעליו  ולהקל  לו  ו'להרחיב 

מבואר בהמשך דבריו. וברמב"ם פ"א ה"א 

מהלכות מלוה ולוה גם כתב כן וזה לשונו: 

"מצות עשה להלוות לעניי ישראל שנאמר 

עמך.  העני  את  עמי  את  תלוה  כסף  אם 

תעביטנו  העבט  לומר  תלמוד  רשות  יכול 

מן הצדקה אל העני  גדולה  זו  ומצוה  וגו' 

עדיין  וזה  לשאול  נצרך  כבר  השואל שזה 

על  הקפידה  והתורה  זו.  למדה  הגיע  לא 

ורעה  שנאמר  לעני  מלהלוות  שימנע  מי 

מלשון  וברור  וגו'".  האביון  באחיך  עינך 

וכן בספר המצוותב שדעתו  כאן  הרמב"ם 

צדקה  ממצוות  חלק  היא  זו  שמצווה 

ומניעת העני מאביונות, ולפי זה אין חיוב 

להלוות  מצווה  אין  וכן  לעשירג  להלוות 

כדי  בשביל  שאינו  דבר  הוא  אם  לעני 

הרי"ם  בחידושי  להדיא  מבואר  וכן  חייו. 

על חושן משפטד שהאריך לבאר דמצוות 

הלואה אינה אלא למי שהוא עני ממש ולא 

אברהם  רבי  בפירוש  מצאתי  וכן  לעשירה 

כן  גם  כן  שכתב  התורה  על  הרמב"ם  בן 
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בפירוש כאן וזה לשונו: "את העני - נתבאר 

שמצוה להלוות לעני, לא לעשיר"ו.

להדיא אבל  איתא  ערוךז  ובשולחן  בטור 

וזה  בלבד  לעניים  אינה  זו  דמצווה 

לשון השולחן ערוך: "מצות עשה להלוות 

יותר  גדולה  מצוה  והיא  ישראל  לעניי 

מהצדקה וקרובו עני קודם לעניים אחרים 

ועניי עירו קודמים לעניי עיר אחרת ואפילו 

לפי  להלוותו  להלוות מצוה  עשיר שצריך 

ו.  ועיי"ש עוד בדבריו פירוש נפלא פירוש לשון פסוק זה דאם כסף תלווה עפ"י פירושו של רבי מימון אבי 
הרמב"ם וז"ל: "אם כסף וג' –קדם הפירוש כי כל אם ואם שבתורה רשות חוץ מג' וזה אחד מהם. ולאבי אבא 
ז"ל בפירושו שאין ההלואה מצות עשה שקיומה חל ]על האדם[ על כל פנים שהרי אפשר שלא יבקש אדם 
ללוות ממנו ולכן לא תחול עליו מצוה זו ומשום זה הביאה )הכתוב( בלשון אם וכאילו אמר "אם יבוא אליך 
אחד ללות ממך אשר חלה עליך )המצוה( להלוות לו לא תהיה לו כנשה", וזה פירוש יפה מתאים עם משמעות 
הלשון )של המקרא( וטעם הקבלה; ולר' סעדיה ז"ל ראיה כי אם זה חובה לא רשות כי הביא )המקרא( מצוה 
זו עצמה בלשון אחר בהודעת החיוב בפתח תפתח וג' והעבט תעביטנו וג' וזו ראיה חזקה על מה שהביאה 

הקבלה".
ז.  חושן משפט סימן צ"ז סעיף א'.

גם לעשיר  ושלכן חייב להלוות  זו  זו אף  ועיין במלבי"ם כאן על התורה שביאר את הפסוק בדרך לא  ח.  
וז"ל: "קפד. תלוה את עמי את העני עמך. סדר הכתוב לדבר תמיד בדרך לא זו אף זו, כמבואר אצלנו בכמה 
מקומות. והיה לו לומר בהפך אם תלוה את העני את עמי. שזה רבותא יותר שגם להעשיר לא יהיה כנושה. 
ועל כורחך שסדר דבריו בדרך הקדימה והאיחור. שעמי קודם לעם אחר ועני להעשיר ועני שעמך לעניים 

אחרים, ומובא בבבא מציעא )דף עא(". עכ"ל.
ט.  וראיתי בשיעורו של הגאון הרב אשר ווייס שביאר כדלהלן: "וצ"ב מאי טעמא באמת יש מצוה להלוות 
לעשיר שיש לו כדי צרכו. ואפשר לומר דאף עשיר בשעה שצריך כעני הוא לענין מצות הלואה, דאף שאין 
לו דין עני להתפרנס מן הצדקה דהלא עשיר הוא, מ"מ מצוה להלוותו עד שירוח לו וכעני הוא לשעה, וכעין 
שמצינו לגבי מעשר עני דעשיר המהלך בדרך כעני הוא לענין מעשר עני, כמבואר במשנה בפאה )פ"ה מ"ד(, 
וברמב"ם )פ"ט מתנו"ע הט"ו(. ועפי"ז אפשר לבאר את דברי היראים קפג שכתב שגם בעשיר נאמר הלאו 
"לא תהיה לו כנושה", ולכאורה הוא תמוה הא כל היכא שיש לו מהיכן לפרוע אין שייך איסור זה, ובעשיר 
תמיד יש לו, ולפי מה שביארנו שמיירי בעשיר שכעת אין לו, שייך בו שפיר גם לאו זה דלא תהיה לו כנושה. 
אך באמת עי"ש שהגדיר את האיסור "לא תהיה לו כנושה פי' אל תשתרר עליו בשביל הלואתך שאתה מראה 
עצמך שאתה נושה בו ולא תראה עצמך ]לו[ בשעה שאין לו ]שנראה[ כאלו תובעו". ומבואר דהאיסור הוא 

בכל הנהגה של השתררות על הלוה, וזה שייך גם בעשיר".
י.  וז"ל החפץ חיים בספרו אהבת חסד פרק א' הלכה א': "ומצוה גם כן ללות לעשיר לפי שעה בשעה שאין 
המעות מצוי לו, דגמילות חסד נוהג בין לעניים ובין לעשירים, אלא דהעני קודם לו בזה. ולכך פרט הכתוב 
לעני במצוה זו, ואי לא דהודיענו הכתוב, היה רצונו של אדם יותר להלות לעשיר, מפני שגם הוא ישיג פעמים 

רבות טובות ממנו, ועוד שהעשיר בטוח אצלו יותר".

עצה  וליעצו  בדברים  אף  ולההנותו  שעה 

א'  קטן  סעיף  שם  ובסמ"ע  לו".  ההוגנת 

ולא מיעט  "ומדכתיב סתם את עמי  כתב: 

היא  מינה דמצוות עשה  לנכרי שמע  אלא 

אפילו להלות לעשיר הצריך לפי שעה אלא 

רוב  נקטו  ובאמת  וכו'".  לו  קודם  שעני 

וגםח  לעניים  היא  זו  דמצווה  האחרונים 

חיים  החפץ  לבאר  האריך  וכן  לעשיריםט 

בספרו אהבת חסדי.



פהחכמת חינוך

שהביא ועיין  כאן  שלימה  בתורה 

מצאתיו(  )לא  דרשב"י  מהמכילתא 

וזה לשונו: "את העני עמך אין לי אלא עני 

עשיר מניין תלמוד לומר עמך... אם כן למה 

נאמר עני ממהר אני ליפרע על ידי עני יותר 

דאין  הנ"ל  הרי"ם  בחידושי  )ועיין  העשיר"  מן 

ואכתי איכא למימר דמצווה  זו  קושיא ממכילתא 

ועל כל  ולא לעשיריםיא(.  דווקא לעניים  זו היא 

פנים נראה דאיכא מחלוקת בין הראשונים 

והאחרונים אם מצווה זו דאם תלווה היא 

יא.  ועיין בכמה אחרונים דאף אם נימא דלא שייך מצוות הלואה דאורייתא ד'אם כסף' אלא בעניים מכל 
מקום איכא מצוות גמילות חסד בממונו אם אדם שאינו עני צריך כסף ויכול לסייע לו ע"י הלואה, ובודאי 

דמצוה לעשות כן. 
יב.  עיין בתשובת הרא"ש כלל צ' אות י"א וז"ל: "... דכל סחורה צורך פרנסה היא ואיכא מצוה בהלואה אבל 

שומר שכר לא הוי עד שנעשית ההלואה" עעיי"ש.

מצווה דווקא לעניים או שהיא גם לעשירים 

זו  זו תלוי גם אי אמרינן דמצוה  ובשאלה 

העני  עם  וההטבה  הצדקה  ממצוות  היא 

לזולתו  מצווה ממצוות ההטבה  או שהיא 

והחסד שמיטיב לאחרים ולכן יש חיוב גם 

זו היא  נימא דמצווה  ואי  להלוות לעשיר. 

מדיני הצדקה לעני אם כן אין להלוות לו 

כי אם לדברים שהם כדי חייו וקיום של וחי 

אבל  פרנסהיב,  גם  זה  ובכלל  עמך,  אחיך 

יותר מזה לא, ויש לפלפל בזה עוד טובא.



חכמת חינוך פו

מצוה ס"ז. שלא נתבע חוב מעני שאין לו במה לפרע

שנמנענו מלתבע החוב מן הלוה בעת שנדע שאינו יכול לפרע חובו לפי שאין 
לו, שנאמר )שמות כ"ב, כ"ד( לא תהיה לו כנושה. ודע כי זאת המניעה תכלל גם כן 

שלא להלוות ברבית לישראל.

משרשי המצוה, לקבע לנו מדת החסד והחמלה, וכשיהיו קבועות בנו אז נהיה 
ראויים לקבלת הטובה וישלם חפץ השם בנו שחפץ בעולם הזה ובעולם הבא.

מדיני המצוה, מה שאמרו זיכרונם לברכה )בבא מציעא מ"ה:( מנין לנושה בחברו 
מנה ויודע שאין לו שאסור לעבר לפניו שנאמר לא תהיה לו כנושה. ומה שאמרו 
גם כן במכילתא )שם( לא תהיה לו כנושה שלא יראה לו בכל זמן ודברים אחרים 

הנאמרים בעניין זה, במציעא )ע"ה:( ובמקומות בגמרא.

ונוהגת בזכרים ונקבות בכל מקום ובכל זמן. והעובר עליה ותבע הלואתו מחברו 
ויודע שאין לו ותובעו כדי לצערו, עבר על לאו זה, והוא כעובר על מצות מלך.

חכמת חינוך

מצוה ס"ז

שלא נתבע חוב מעני שאין לו במה לפרע

א.  והנה יש לתמוה מאי שייך לאו זה להלוואה בריבית דהם שתי עניינים שונים לגמרי. וראיתי ביאור נפלא 
לאו  שיסוד  לבאר  ע"ב(  ע"ה  מציעא  )בבא  חיים  התורת  בשם  שכתב  ס"ח(  )סימן  נחלתו  חבל  בשו"ת  בזה 
זה ד'לא תהיה לו כנושה' הוא שלא ללחוץ על הלוה להחזיר אם אין לו ואין לך לחיצה גדולה מזו אם כל 

חוב הנה  לתבוע  שלא  היא  הס"ז  המצוה 

וילפינן  ליפרע  במה  לו  שאין  מעני 

לה מקרא ד'לא תהיה לו כנשה' )שמות כ"ב, 

להלוות  שלא  היא  זו  מצוה  ובכלל  כ"ד( 

לישראל בריביתא.



פזחכמת חינוך

איסור ויש  זהו  האם  זה  באיסור  לחקור 

המלוה  בשביל  הוא  תכליתו  שעיקר 

ובאיסור זה באה התורה למנוע את המלוה 

דאיסור  דלמא  או  אכזרי,  מעשה  מלעשות 

הלוה  על  התורה  שחסה  היא  תכליתו  זה 

בהם  שיש  כלים  למשכן  לאיסור  ובדומה 

משום חיי נפש בא איסור זה להגן על הלוה, 

יש  אם  מסופק  שהוא  באופן  מינה  ונפקא 

ללוה מה להשיב, דאם האיסור הוא משום 

אכזריות המלוה איכא למימר דכיון שהוא 

שמא  מסופק  שהוא  משום  העני  את  תובע 

יש לו מה להשיב אינו מעשה אכזריות כלל 

אבל  הלואתו,  את  ממנו  לבקש  לו  ומותר 

אם איסור זה עיקרו שלא לגרום צער ללוה 

אם כן אם יש ספק בדבר ויתכן שאין ללוה 

כסף להשיב אם כן גם אז אסור לתבוע ממנו 

את הלואתו מחמת הספק שמא הוא מצערו 

דספק דאורייתא לחומרא.

דעיקר ונראה  מקומות  מכמה  להוכיח 

איסור זה הוא משום מניעת מעשה 

אכזרי, דהנה החינוך במצוה זו כתב שענין 

מצוה זו הוא: "שנמנענו מלתבע החוב מן 

חובו  לפרע  יכול  שאינו  שנדע  בעת  הלוה 

לא  כ"ד(  כ"ב,  )שמות  שנאמר  לו,  שאין  לפי 

זמן שהוא לא מחזיר אז גודל ההלואה הולך וגודל, ודפח"ח. 
ב.  הלכות מלוה ולווה פרק א' הלכה ב'.

ג.  שולחן ערוך, חושן משפט סימן צ"ז סעיף "אסור לנגש את הלוה לפרע, כשיודע שאין לו. ואפלו להראות 
לו, אסור, מפני שהוא נכלם בראותו למלוה ואין ידו משגת לפרע".

ד.  בחינוך כתב ליישב וז"ל "ואפשר דהתורה לא אסרה כלל באינו יודע כי אין אדם יודע מטמונותיו של חברו 
וא"כ ברוב פעמים לא יתבענו על כן אין איסור כל רק ביודע שאין לו", ועיי"ש מה שהביא עוד בשולי המנחה 

על המנ"ח בשם האחרונים בדבר זה.

לקבע  המצוה,  משרשי  כנושה...  לו  תהיה 

לנו מדת החסד והחמלה, וכשיהיו קבועות 

בנו אז נהיה ראויים לקבלת הטובה וישלם 

חפץ השם בנו שחפץ בעולם הזה ובעולם 

זה  שאיסור  החינוך  מדברי  וברור  הבא", 

הוא דווקא אם יודע שאין ללוה מה לתת לו 

אבל אם הוא אפילו רק מסופק אם יש לו אז 

מותר לבקש ממנו ומקורו בדברי הרמב"ם 

את  הנוגש  "כל  זה:  באיסור  כתבב  שגם 

העני, והוא יודע שאין לו מה יחזיר לו עובר 

בלא תעשה, שנאמר: לא תהיה לו, כנושה", 

והיינו שאיסור זה הוא דווקא אם יודע שאין 

לו וכן נפסק בשולחן ערוךג.

אסור ועיין  למה  שהקשה  חינוך  במנחת 

אם  הא  לו,  שאין  יודע  אם  דוקא 

גם  כסף  ללוה  שאין  בודאות  יודע  אינו 

צריך להיות אסור משום דספק דאורייתא 

ובמה  שיישב  במה  עיי"ש  לחומרא, 

שיישבו האחרוניםד.

זה אולם  שאיסור  לומר  יש  הנ"ל  לפי 

לנהוג  המלוה  על  לאסור  תכליתו 

יודע  אם  דוקא  ולכן  האכזריות,  במידת 

אם  אבל  ואסור,  אכזריות  הוי  לו  שאין 

אין בדבר משום  לו  יש  הוא מסופק שמא 



חכמת חינוך פח

מידת האכזריות. ובזה יתיישב הא דאף על 

גב דאסור לבקש מהלוה אם אין לו מצינו 

דבית דין יורדים לנכסיו וגובים ממנו שהוא 

מזה  ללוה  יותר קשה  דבר הרבה  לכאורה 

שהמלוה מבקש ממנו כשאין לו. ויש לומר 

דעיקר איסור זה הוא על המעשה אכזריותה 

שמבקש ממנו ממון כשיודע שאין לו ולכן 

שמבקש  זה  הוא  כשהמלוה  דוקא  אסור 

מובן  וכן  לנכסיו,  יורדים  דין  כשבית  ולא 

וכן  לו'.  שאין  'יודע  אם  דוקא  אסור  למה 

מדויק עוד ממה שכתב החינוך בסוף מצוה 

מחברו  הלואתו  ותבע  עליה  "והעובר  זו: 

עבר  לצערו,  כדי  ותובעו  לו  שאין  ויודע 

והוא כעובר על מצות מלך".  זה,  על לאו 

והיינו דוקא אם תובעו כדי לצערו ופשוט.

יש ליישב מה שהקשו באחרוניםו האי ובזה 

לאו למאי אתא ומ"ש מלאו דאונאת 

דברים דאסור ומה הוסיפה התורה באיסור 

זה. ויש לומר דבאונאת דברים העיקר הוא 

ה.  אמנם עיין בספר הבתים )לרב דוד כוכבי מתקופת הרשב"א( שכתב בטעם מצווה זו: "כונת אזהרה זו 
מבוארת בעצמה... כי צער גדול הוא לבעל נפש טובה כשלוה ואין לו לשלם כי אם יעבור תמיד לפניו יתבייש 
ויעמוד בצער או יברח מפניו, וכשם שאסור למלוה לתבוע כך אסור ללווה לכבוש ממון חברו שמאמר אל 
תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך" וכו' עיי"ש, ומשמע מדבריו שעיקר האיסור הוא משום טובת הלוה 

ודלא כדברינו הנ"ל.
שהיא  בהלואה  דוקא  החמירה  שהתורה  נלענ"ד  וז"ל:  ליישב  שכתב  ועיי"ש  י"ב  ט'  נחלתו  חבל  שו"ת  ו.  
גמילות חסדים על כך שהמלוה לא יבייש את הלווה. אלו דברי הרמב"ם בספר המצוות: "והמצוה הרל"ד היא 
שהזהירנו שלא לבקש המלוה מן הלווה כשנדע שאינו יכול לפרעו". גמילות החסד צריכה להיות שלמה ואם 
אין אין לדרוש ממנו. ומכאן שדוקא בהלואה חייבים בגמילות חסדים מעין זו, אבל אם שוכר פועל ואין לו מה 
לשלם לפועל או מזיק לניזק או קונה למוכר – אפילו זקף את החוב במלוה לא מוטל על הניזק או המוכר או 

הפועל לאו של 'לא תהיה לו כנושה' עכ"ד.
ז.  מלוה ולוה פ"א ה"ב.

שלא לומר למתאנה שום דבר שיצער אותו 

והכל לפי המתאנה ותלוי מה יגרום לו צער, 

אבל כאן עיקר האיסור הוא על המלוה שלא 

מכל  אך  דין  פי  על  לו  שמותר  דבר  יעשה 

מקום יש בו משום מידת האכזריות.

יש להוסיף, דהנה בלאו הקודם נתבאר עוד 

והאחרונים  הראשונים  מחלוקת 

אלו  בפסוקים  שנאמרה  הלואה  מצות  אם 

היא דוקא בעניים או שהיא גם בעשירים, 

אמנם בלאו זה כתב הרמב"םז 'עני' דווקא 

נוהגת  ושהיא  ערוך  דלא כשולחן  ומשמע 

המצוות  בספר  עיין  וכן  בעניים  דוקא 

לרמב"ם )לא תעשה רל"ד( שכתב דמצווה זו 

"שלא  שם:  לשונו  וזה  בעניים  דוקא  היא 

יתבע העני בחובו כשיידע שהוא עני, ולא 

כנושה"  לו,  תהיה  "לא  שנאמר  לו,  יצר 

)שמות כ"ב, כ"ד( והוא לכאורה ראיה לדברי 

מצוה  הקודמת  שבמצוה  הרי"ם  החידושי 

ס"ו ואכ''מ.
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מצוה ס"ח. שלא נשית יד בין לוה למלוה ברבית

שלא נתעסק במלות רבית בין הלוה והמלוה, כלומר שלא נעשה להם ערבות 
ולא נעיד אליהם ולא נכתב ביניהם שטר שיש בו הזכרת רבית, שנאמר )שמות 
)עה:( שהלאו הזה נאמר  כ"ב, כ"ד( לא תשימון עליו נשך. ובא הפרוש במציעא 

על המתעסקים בעניין כגון ערב ועדים וסופר. ושם נאמר גם כן שהמלוה נכלל 
עמהם בלאו זה מלבד הלאוין האחרים שמיחדין בו. וכלל העניין שאמר אביי 

שם, שהמלוה עובר על ששה לאוין, והלוה בשנים, והמתעסקין באחד.

משרשי המצוה, כי האל הטוב חפץ בישוב עמו אשר בחר, ועל כן צוה להסיר 
עד שימצא  חיל חברו מבלי שירגיש בעצמו  יבלע האחד  לבל  מכשול מדרכם 
נשך.  נקרא  זה  ומפני  הדבר,  וידוע  רבית  של  דרכו  כן  כי  טוב,  מכל  ריקן  ביתו 
ובהמנע מן המעשה הזה ערב וסופר ועדים ימנעו בני אדם ממנו. ויתר פרטיה 

במציעא.

או  סופר  ונעשה  זה  על  והעובר  ונקבות.  בזכרים  זמן  ובכל  מקום  בכל  ונוהגת 
ערב או עד במלוה עבר על לאו זה, אבל אין לוקין עליו, שאפילו המלוה אינו 
במלקות, שהרי נתן להשבון, ואינו בדין דהני דאתו מחמתיה יתחייבו במלקות.

חכמת חינוך

מצוה ס"ח

שלא נשית יד בין לוה למלוה ברבית

החינוך הנה  כלשון  היא  הס"ח  המצווה 

"שלא נתעסק במלות רבית בין הלוה 

ערבות  להם  נעשה  שלא  כלומר  והמלוה, 

שטר  ביניהם  נכתב  ולא  אליהם  נעיד  ולא 

כ"ב,  )שמות  רבית, שנאמר  הזכרת  בו  שיש 

ובא  נשך".  עליו  תשימון  "לא  כ"ד-ל"א( 
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הפרוש )בבא מציעא ע"ה:( שהלאו הזה נאמר 

ועדים  ערב  כגון  בענין  המתעסקים  על 

נכלל  שהמלוה  כן  גם  נאמר  ושם  וסופר. 

האחרים  הלאוין  מלבד  זה  בלאו  עמהם 

שמיחדין בו". עד כאן לשון החינוך. ואם 

את  שמאפשר  מי  לכל  נאמר  זה  לאו  כן, 

ההלואה בריבית.

אותו ויש  הוא  זה  לאו  גדר  האם  לחקור 

'לפני עוור' או שהוא  גדר של איסור 

מבואר  דהנה  מסייע.  לאיסור  יותר  דומה 

בגמרא )ע"ז ו: ועעיי"ש נ"ה.( דאיסור לפנ"ע 

והיינו  דנהראא  עברי  בתרי  דוקא  הוא 

דנהרא  עברי  דתרי  חילוקא  האי  להו  איתא  והחינוך  הרמב"ם  אי  הפוסקים  דנחלקו  לציין  חשוב  א.  
לא;  י,  )כלאים  מקומות  במספר  לפנ"ע  דין  הזכיר  "הרמב"ם  יב  סימן  ח"א  נחלתו  חבל  בשו"ת  דהנה 
ט(  ו,  ממרים  ה;  ג,  אבל  ב;  ד,  מלוה  יד;  יב,  רוצח  א;  ה,  גניבה  א;  ה,  גזלה  ו;  כב,  אסו"ב  כ;  ה,  נזירות 
תמהו  האחרונים  ו.  דף  בע"ז  הגמ'  בסוגית  שמקורו  דנהרא'  עברי  'תרי  דין  הזכיר  לא  מקום  ובשום 
מקומות  בכמה  כתב  הרמב"ם  אחר.  בדין  תלוי  דנהרא  עברי  תרי  שדין  לי  נראה  חמד,  שדי  עי'  כך  על 
ואסור  הגזלן  מן  הגזול  דבר  לקנות  'אסור  א:  ה,  גזלה  בהל'  כך  התורה.  מן  אסור  לעבירה  שסיוע 
על  ועובר  עבירה  עוברי  ידי  מחזק  וכיו"ב  אלו  דברים  העושה  שכל  שיקנהו,  כדי  שינוייו  על  לסעדו 
מפורשים  ו.  ה,  שביעית  המשנה  בפירוש  וכ"כ  מלוה  ובהל'  רוצח  בהל'  וכ"כ  מכשול'.  תתן  לא  לפנ"ע 
להצטרף  שאסור  וכשם  רשע'  עם  ידך  תשת  'אל  משום  אסור  שסיוע  ג  ו,  לתרומות  בפירושו  הדברים 
אסור  שסיוע  הסוברים  אחרים  ראשונים  על  הרמב"ם  חולק  בכך  ד(.  י,  עדות  )הל'  אמת  המעיד  לרשע 
)מצוה  החינוך  בס'  אבל  ב(.  )ו,  בע"ז  וריטב"א  א(  )ג,  בשבת  ור"ן  רא"ש  תוס'  דעת  זוהי  מדרבנן.  רק 
בזולת  שיתפתה  אותה  מביא  שהוא  עבירה,  עובר  שיעזור  מצוה  כמו"כ  כולל  הלאו  'וזה  כתב:  רלב( 
בלפני  עוברים  ששניהם  ברבית  ולווה  במלוה  ז"ל  אמרו  הצד  ומזה  עוד.  אחרים  פעמים  לעבור  זה 
שהוא  לעיל  שכתבנו  לחילוק  נ"מ  אין  וא"כ  רלט(".  )ל"ת  לרמב"ם  בסהמ"צ  דבריו  מקור  וגו''.  עוור 
חיים[  ]אורח  )ח"א  להועיל  מלמד  שו"ת  ועי'  הרמב"ם.  על  חלקו  אחרים  ראשונים  דרבנן.אמנם  איסור 
האריך  כבר  דמיין  פרנקפורט  דק"ק  אב"ד  האראוויטץ  מוהר"ם  הרב  ידידי  "הנה  שכתב:  לד(  סי' 
ו'  )ע"ז  דנהרא  עברא  בתרי  דקאי  דש"ס  תירוצא  האי  ליה  לית  דהרמב"ם  והוכיח  עור  לפני  בענין 

ע"ב(" ובהמשך התשובה הוא מקבל דעה זו", עכ"ד המלמד להועיל.
עיוור  ולפני  מסייע  איסור  בין  חילוק  דאין  דס"ל  נראה  והחינוך  הרמב"ם  דברי  מפשטות  עכ"פ 
נחלקו  אבל  דנהרא  עברא  לחד  דנהרא  עברי  תרי  בין  חילוק  וליכא  נינהו  מדאורייתא  ותרוויהו 
תשימון  'לא  גדר  מהו  היא  והשאלה  השיטות  לכל  אזלא  הנ"ל  החקירה  אבל  וכנ"ל  בד"ז  האחרונים 

עליו נשך'.
המקורות  את  וביארו  שסידרו  תשל"ג(  )גליון  ו.  זרה  עבודה  עמ"ס  לתרופה  עלים  גליון  עיין  ב.  
רא"ש  בבא;  ד"ה  תוס'  ג.  שבת  )עי'  הראשונים  כתבו  כבר  "אמנם  וז"ל:  ברור  באופן  זה  לאיסור 

שלו  הסיוע  כשבלא  דוקא  הוא  שהאיסור 

לא היה ביד חבירו לעבור על העבירה אבל 

אם היה בידו לעבור עליה גם בלא הסיוע 

שלו, הרי אף שהוא מסייע לה מכל מקום 

יש  נמי  הכא  כן  ואם  בלפנ"ע,  עובר  אינו 

לעיין אי אמרינן שדוקא מי שההלואה לא 

'לא  באיסור  עובר  בלעדיו  נעשית  היתה 

תשימון עליו נשך' אבל אם ההלואה היתה 

נעשית גם בלעדיו אזי אינו עובר, או דלמא 

הוא  נשך  עליו  תשימון  לא  של  זה  איסור 

ביסודו דומה לאיסור מסייע דלא בעינן בו 

תרי עברי דנהראב והיינו שכל מי שמסייע 
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ההלואה  אם  אף  והיינו  בריבית  להלואה 

מסייע,  אלא  ואינו  בלעדיו  נעשית  היתה 

נתחדש מפסוק זה דאסור ועובר משום 'לא 

תשימון עליו נשך'.

לצד שאינו עובר אלא כשלא היתה והנה 

עיון  צריך  בלעדיו  ההלואה  נעשית 

ע"ה.(  מציעא  )בבא  במשנה  אמרינן  אמאי 

שהסופר והעדים נמי עוברים באיסור 'לא 

נמי  איהו  בלאו  הא  נשך'  עליו  תשימון 

נעשית הלואה זו והרי זה כמי שהביא כיסא 

או שולחן למעשה ההלואה שתיעשה יותר 

ב'לא  עובר  דאינו  מודו  דכו"ע  בקלות 

תשימון עליו נשך'.

ו:  במכילתין  ריטב"א  ועי'  בשלמא,  ד"ה  שם  הר"ן  חי'  בבא;  ד"ה  שם  הרא"ש  תוס'  א;  סי'  פ"א  שבת 
כשאפשר  גם  ענין,  בכל  עבירה  עוברי  בידי  לסייע  שאסור  מנין(  ד"ה  שם  הריף  על  ור"ן  הכא;  ד"ה 
שכתבו  יש  אכן  מדרבנן,  הוא  זה  איסור  הראשונים  רוב  ]לפי  עזרתו.  בלי  האיסור  את  לקחת  לו 
מצות  בכלל  שכתב  דאורייתא,  איסור  בזה  שיש  משמע  רה(  )מצוה  המצות  בספר  הרמב"ם  שמדברי 
איסור  שיש  הרי  שימרה",  מאומתנו  זולתנו  נעזוב  ושלא  נמרה,  שלא  מצווין  אנחנו  "אבל  תוכחה: 
בין  החילוק  ולדבריו  בפועל,  בידו  לסייע  שאסור  וכש"כ  וימרה,  שיחטא  אחרים  את  לעזוב  מה"ת 
איסור  בזה  יש  עור"  "ולפני  שמטעם  הוא,  מכשול"  תתן  לא  עור  "ולפני  מדין  האיסור  לבין  זה  איסור 
כלל  ו  מע'  כללים  שד"ח  שם;  שבת  חיות  מהר"ץ  )ראה  עשה  איסור  אלא  בזה  אין  מסייע  ומטעם  לאו, 

כו אות ג. וע"ע שעה"צ סי' שמז אות ח([". עד כאן מהעלים לתרופה והדברים ברורים ומחוורים. 
ברבית  ללוות  אסור  כך  להלוות  שאסור  "כדרך  ולוה:  ממלווה  ה"ב  פ"ד  רמב"ם  הרמב"ם  לשון  וזה  ג.  
אסור  וכן  לאחיך.  תנשך  לא  כלומר  ללוה  אזהרה  שזו  למדו  השמועה  מפי  לאחיך  תשיך  לא  שנאמר 
תעשה.  בלא  עובר  ה"ז  ביניהן  עד  או  סופר  או  ערב  שהיה  מי  וכל  ברבית.  ומלוה  לוה  בין  להתעסק 
עובר  בריבית  שהמלוה  למדת  הא  ולסופר.  ולערב  לעדים  אף  אזהרה  זו  נשך  עליו  תשימון  לא  שנאמר 
תקח  אל  אכלך.  תתן  לא  ובמרבית  בנשך.  לו  תתן  לא  כספך  את  כנושה.  לו  תהיה  לא  לאוין.  ששה  על 
תשיך  לא  בשנים.  עובר  והלוה  מכשול.  תתן  לא  עור  ולפני  נשך.  עליו  תשימון  לא  ותרבית.  נשך  מאתו 
עליו  תשימון  לא  משום  אלא  עוברין  אין  בהן  וכיוצא  ועדים  ערב  מכשול.  תתן  לא  עור  ולפני  לאחיך. 
תתן  לא  עור  לפני  משום  עובר  הורהו  או  מהן  אחד  שסייע  או  שניהם  בין  סרסור  שהיה  מי  וכל  נשך. 
ולא  בריבית,  ומלווה  לווה  בין  יד  להשית  "שלא  וז"ל:  רל"ז  מצווה  המצוות  בספר  הוא  וכן  מכשול". 

להיות ערב, ולא עד, ולא לכתוב שטר ביניהם, שנאמר: לא תשימון עליו נשך )שמות כב, כד(".
אחד  שסייע  או  שניהם  בין  סרסור  שהיה  מי  "וכל  ולוה:  מלוה  מהלכות  ה"ב  פ"ד  הרמב"ם  וז"ל  ד.  
איסור  משום  אלא  עובר  אינו  שהסרסור  הרי  מכשול".  תתן  לא  עור  לפני  משום  עובר  הורהו  או  מהן 
הרי  עיוור  לפני  של  איסור  בזה  שייך  שלא  באופן  סרסור  שהוא  דמי  פוסקים  כמה  ונקטו  עיוור  לפני 

זה מותר לכתחילה ואכסף משנה. 

מאידך גם לצד דעובר אף שאינו אלא אך 

מסייע קשה, דלפי זה היה צריך להיות 

הסופר,  הערב,  הלווה,  המלוה,  רק  שלא 

וכדאיתא  זה  באיסור  עוברים  והעדים 

ברמב"םג ובחינוך כאן, אלא גם בעל החדר 

הקולמוס  בעל  וכן  ההלואה,  נעשית  שבו 

להיות  צריך  בהם  נכתב  שהשטר  והדיו 

אמרו  לא  אמאי  עיון  וצריך  שעוברים, 

שאף כל מי שסייע להלוואה עובר, וליכא 

המסייע  אף  ועובר  נמי  הכי  דאין  למימר 

בלא תשימון עליו נשך, דברמב"םד איתא 

דסרסור אינו עובר אלא ב'לפני עור לא תתן 

מכשול' אבל ב'לא תשימון' אינו עובר.
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העיקר עוד  אם  זה  באיסור  לחקור  יש 

והיינו  התוצאה,  או  המעשה  הוא 

מעשה  שעשה  במה  הוא  האיסור  האם 

שגרם להלוואה בריבית או שהאיסור הוא 

מלווה  לגביית  שגרם  מעשה  שעשה  במה 

ונפקא מינה אם המלוה מחל על  בריבית, 

הריבית או שהלוה לא החזירה.

דיבור ועיין  ע"ה:  דף  מציעא  )בבא  בתוספות 

מדבריהם  דמבואר  'ערב'ה(  המתחיל 

דאיסור לא תשיך ששייך גבי הערב והעדים 

הוא גם באופן שהייתה נעשית ההלואה אף 

ה.  וז"ל התוס': "ערב ועדים אין עוברין אלא משום בל תשימון. זימנין דעברי נמי אלפני עור לא תתן מכשול 
כגון שלא היה מלוה בלא ערב ועדים אבל לא תשימון פסיקא ליה אבל לפני עור זימנין דלא עברי כגון שהיה 
מלוה לו בלאו הכי כי היכי דמושיט כוס של יין לנזיר לא עבר אלא היכא דקאי בתרי עברי נהרא שלא היה 

שותהו אם לא היה זה )ע"ז דף ו.(" עכ"ד.
ו.  עיין שם במשנה למלך דברים נפלאים וז"ל: "כתב הרשב"א בתשובה סי' תתקל"ח דאבק רבית אינו עובר 
עליו הלוה אלא המלוה כדאמרינן רב עיליש גברא רבה הוא ואיסורא לאינשי לא הוה ספי ואילו היה האיסור 
על הנותן הול"ל גברא רבה הוא ולא עביד איסורא ע"כ. וכ"כ הרב הנ"י בפרק זה בורר. אך הרא"ש ז"ל גבי 
ההיא דרב עיליש כתב דיש לדקדק דאבק ריבית כי האי אין איסור ללוה מדלא יהיב לדידיה טפי לא קרינן 
ביה לא תשיך הלכך ליכא איסורא ללוה אלא משום ולפני עור לא תתן מכשול ע"כ. ומדקאמר דאבק רבית 
כי האי משמע דהאי דוקא הוא דליכא איסורא ללוה אבל בשאר אבק רבית אף הלוה עובר משום לא תשיך 
ובטעם הדבר כתב מהרלנ"ח דכיון דאיסור הרבית אינו  וכ"כ מהרלנ"ח סי' ק"ג והרב המבי"ט ח"א סי' נ"א 
עובר הלוה אלא משעת נתינה דלאו דלא תשימון אינו עובר הלוה כי אם המלוה ופלגא באגר והפסד טעם 
א"א  החלוקות  ושתי  החצי  בשתיהן  המעות  בעל  שיקח  וההפסד  השכר  חלוקות  שהשוו  מצד  הוא  הרבית 
שיצאו לפועל לעולם אלא האחד מהם ובערך אותה החלוקה לבדה אין רבית כלל שאם היה לוקח רב עיליש 
חצי הריוח לבד אינו רבית מצד אותה חלוקה שאם היו מתנים שיקח השליש בהפסד מותר היה גם כשיפרע 
חצי ההפסד אינו רבית מצד אותה חלוקה שאם היו מתנים שיקח שני שלישים בריוח מותר היה א"כ אין שם 
רבית פועל לעולם והרבית הוא מטעם השימה וכבר אמרנו שאין הלוה עובר על לא תשימון ומש"ה קאמר 
התם בדיוק לא הוה ספי ולא קאמר לא הוה עביד אבל בכל רבית דרבנן דיש רבית בפועל שנותן יותר מהראוי 
כמו שהמלוה עובר מדרבנן משום לא תשיך ה"ה הלוה ע"כ. ואע"ג דלפי טעם זה היה נראה דגם המלוה אינו 
עובר משום את כספך ושרי בלקיחת רבית כי האי מ"מ נראה דכיון שהמלוה הוזהר בשימה אע"פ שלא לקח 
רבית כי הוזהר בלקיחה הוזהר מה שנאסר עליו בשימה שלא יקחנו אבל לוה שלא הוזהר בשימה לא הוזהר 
בנתינה אלא מאי שהוא רבית בפועל ובזה סרה קושיית המבי"ט על מהרלנ"ח ועיין בתשובת מהרא"ש סי' 
קס"ב שנסתפק בדין זה אם יש איסור ללוה קודם נתינה או דוקא בשעת נתינה והאריך בזה" עכ"ד המשנה 

למלך, ועיין שם עוד דברים נפלאים בגדר איסור לפני עוור. 

בלעדיהם, ובמנחת חינוך אות א' כאן תמה 

על דברי התוספות דלמה יעבור משום לא 

אף  נעשית  הייתה  ההלוואה  אם  תשימון 

בלא עזרתו.

שהסתפק ויש  מה  פי  על  זה  ענין  לבאר 

על  עוברים  עם  כאן  למלך  המשנה 

נתינת  בשעת  תשימון  לא  של  זה  איסור 

הריבית.  קבלת  בשעת  או  ההלואה 

דאיסור  המהרלנ"ח  בשם  שםו  ומסיק 

ולא  המלוה  על  דוקא  הוא  תשימון'  'לא 

על הלוה ושזמן חלות האיסור הוא דוקא 



צגחכמת חינוך

הפירעוןז,  בשעת  ולא  ההלואה  בשעת 

ולכן מייד בשעת ההלואה עובר על איסור 

דלא  האיסור  דגדר  ונמצא  תשימון',  'לא 

וגם  עוור  לפני  לגדר  דומה  אינו  תשימון 

האיסור  עיקר  אלא  מסייע  לאיסור  לא 

ההלואה  לחלות  ששייך  מי  כל  על  הוא 

אף  עובר  אינו  הסרסור  ולכן  בריביתח, 

ידיו נעשה  שהוא זה שגרם להלואה ועל 

כל הדבר וכן אין איסור על בעל הקולמוס 

אלא  בריבית  הלואה  שטר  של  הקלף  או 

ז.  ובזה יש ליישב את מה שהקשה בספר מראה המקום עמ"ס בבא מציעא על התוס הנ"ל וז"ל: "צ"ב דמכל 
מקום העדים מכשילין שעל ידם בא לידי גביית הריבית דבלא עדים אפשר שיהיה הלוה מכחיש", ועפ"י הנ"ל 

אין קושיא דעיקר האיסור הוא בשעת הלואה.
ח.  ועכ"פ מקושיית המנ"ח ברור שאין דעתו כך.

ט.  וכעי"ז כתב בספר שערי דעת )בלוך( על ב"מ ס"ב א' ד"ה 'ואלו', ליישב את דברי התוס' הנ"ל מקושיית 
ועיי"ש  אינו תלוי בגרימת ההלואה אלא בשותפות למעשה ההלואה,  'לא תשימון'  והיינו שאיסור  החינוך 
בספר איילת השחר שם ע"ב שהקשה על דברי התוס' וז"ל: "מבואר בדבריהם דלא תשימון הם עוברים אפילו 
אם בלעדיהם ג"כ היה מלוה בריבית. ויש לעיין מנ"ל באמת דהא בקרא לא נזכר ערב ועדים" עיי"ש שהניח 
בקושיא. ועפ"י הנ"ל אין להקשות דהרי עיקר האיסור של לא תשימון הוא יצירת ההלואה ואם כל זה היה 
דוקא באופן שנעשה הדבר גם בלעדיהם הרי שלא היה צריך עוד איסור נפרד בשביל זה כיוון שזה כלול בלפני 

עיוור כבר. 
י.  וזה לשון השו"ע: "צריך ליזהר בריבית וכמה לאוין נאמרו בו ואפילו הלוה הנותנו והערב והעדים עוברים", 
ולא כתב סופר כלשון הגמרא, אבל עיי"ש בש"ך )סק"א( שכתב: "כתב בהגהת דרישה בשם הסמ"ג דגם הסופר 
עובר ע"כ וכ"כ הרמב"ם רפ"ד מהלכות מלוה והיינו כחכמים דמתניתין ס"פ א"נ )בבא מציעא, פרק ה, משנה יא( 
והוא מוסכם מכל הפוסקים, וכ' עוד הרמב"ם שם אסור להתעסק בין לוה ומלוה ברבית וכל מי שיהיה סרסור 
בין שניהם או שסיים אחד מהם עובר על לפני עור וגו', וכ"כ הסמ"ג שם ר"ס קצ"ג" עכ"ל הש"ך, ומחלוקת 
זו היא מחלוקת תנאים דאיתא במשנה )בבא מציעא ע"ה(: "ואלו עוברין בלא תעשה המלוה והלוה והערב 
והעדים וחכמים אומרים אף הסופר עוברים משום לא תתן ומשום אל תקח מאתו, ומשום לא תהיה לו כנושה 

ומשום לא תשימון עליו נשך ומשום ולפני עור לא תתן מכשול ויראת מאלקיך אני ה'".
יא.  וזה לשון המכילתא כאן: "לא תשימון עליו נשך מה תלמוד לומר. לפי שהוא אומר, את כספך לא תתן לו 
בנשך )ויקרא כה(, הרי זה אזהרה למלוה שלא ילוה לו ברבית. )אתה אומר למלוה, או אינו אלא ללוה. כשהוא 
אומר אל תקח מאתו, הרי ללוה אמור.( אין לי אלא אזהרה ללוה ולמלוה, אזהרה לעדים ולערב וללבלר מנין 
- תלמוד לומר לא תשימון, מכל מקום. מכאן אמרו, המלוה ברבית עובר על חמשה דברים. משום בל תתן, 
ובל תקח, לא תשימון עליו נשך, לא תהיה לו כנושה, לפני עור לא תתן מכשול. כשם שהמלוה והלוה עוברין 
)בחמשה דברים(, כך הערב והעדים והלבלר עוברים. רבי ]יהודה[ מתיר ללבלר". וזה שורש המחלוקת לגבי 

הסופר. 

כלול  ההלואה  לחלות  ששייך  מי  דוקא 

באיסור זהט.

פי זה יש לבאר את מחלוקת התנאים ועל 

שנחלקו בה הפוסקים להלכה דיעויין 

דעה  )יורה  ריבית  בהלכות  ערוךי  בשולחן 

קמא  תנא  כדעת  שפסק  א'(  סעיף  ק"ס  סימן 

תשימון'  ד'לא  זה  שבאיסור  במשנה 

עוברים רק המלוה, הלוה, הערב, והעדים, 

אבל הסופר אינו עובר עליויא אבל הש"ך 

)שם סק"א( בשם הפרישה כתב לחלוק ופסק 



חכמת חינוך צד

עובר  הסופר  דגם  שסוברים  שם  כחכמים 

באיסור לא תשימון.

דאינו ויש  מודו  דכו"ע  הנ"ל  עפ"י  לומר 

עובר אלא מי ששייך לחלות ההלואה 

אלא דנחלקו התנאים האם הסופר שכותב 

את השטר הוא חלק מהחלת המלוה או לא, 

דאם אינו חלק מהחלת המלווה אף על פי 

בלעדיואינו  נעשית  היתה  לא  שהההלואה 

לא  דההלואה  מהסרסור  עדיף  דלא  עובר 

אינו  מקום  ומכל  בלעדיו  נעשית  היתה 

עובר בזה ויש לפלפל עוד.



צהחכמת חינוך

מצוה ס"ט. שלא לקלל הדין

כמו  דינים,  ופרושו  תקלל  לא  אלהים  כ"ז(  )כ"ב,  שנאמר  הדינים,  לקלל  שלא 
)שם ח'( אשר ירשיעון אלהים. והוציאו הכתוב בלשון אלהים, כדי שיהא נכלל 

לברכה  זיכרונם  שאמרו  כמו  השם,  דברכת  לאו  והוא  אחר,  לאו  הזה  הלאו  עם 
במכילתא ובספרי, אזהרה לברכת השם מדכתיב אלהים לא תקלל. ומה שכתוב 
זהו הענש. אבל האזהרה  יומת,  ונוקב שם ה' מות  )ויקרא כ"ד ט"ז(  במקום אחר 
שאמרו  וזהו  אזהרה  בלי  במצוה  הענש  אזכרת  לנו  יספיק  לא  כי  מכאן,  היא 
רבותינו ז"ל )סנהדרין נ”ד.( תמיד, ענש שמענו, אזהרה מנין. והעניין הוא מפני כן 
שאם לא תבא לנו בדבר מניעת האל אלא שיאמר עושה דבר פלוני יענש בכך, 
היה במשמע שיהיה רשות ביד כל הרוצה לקבל הענש ולא יחוש לצעדו לעבר 
על המצוה ולא יבא בזה כנגד חפץ השם ומצותו, ויחזר דבר המצוה כעין מקח 
וממכר, כלומר הרוצה לעשות דבר פלוני יתן כך וכך ויעשהו או יתן שכמו לסבל 
ואין הכונה על המצות בכך אלא שהאל לטובתינו מנענו בדברים  ויעשהו,  כך 
והודיענו במקצתן הענש המגיע לנו מיד, מלבד העברת רצונו שהיא קשה מן 
כן  אם  אלא  ענש  לא  מקום  בכל  פ"א.(  )יומא  לברכה  זיכרונם  אמרם  וזהו  הכל. 
כן  אם  אלא  המצוה  העברת  על  לנו  הבא  הענש  האל  יודיע  לא  כלומר  הזהיר, 

הודיענו תחלה שרצונו הוא שלא נעשה אותו הדבר שהענש בא עליו.

הדין  שיוציאו  כדי  וקללתו  הנדון  יראת  הדינין  מעל  להסיר  המצוה,  משרשי 
לאמתו. ועוד הזהיר על זה גם כן במקום אחר בתורה. ועוד נמצא תועלת אחרת 
כי המון העם בסכלותם שונאים אותו,  רבות,  כי בקללת הדין תקלות  במצוה, 
כמו  עליו,  לקום  כך  מתוך  ויתעוררו  יקללוהו  אולי  קללתו  על  יזהרו  לא  ואם 
שאמר החכם למלך על המון העם הזהר שלא יאמרו, שאם יאמרו יעשו, ויהיה 

בזה רעה רבה, כי הוא במשפט יעמיד ארץ.

מדיני המצוה, בדינין, מה שאמרו חיוב הלאו שאין אלא המקלל הדין בשם משמות 
השם כגון י-ה או ש-די ואלקים וכיוצא בהן, או בכנוי כגון חנון או קנא וכיוצא בהן. 
אבל בלא שם וכנוי, כגון ארור פלוני, או אל יהי ברוך, אין בו חיוב לאו אבל אסור 



חכמת חינוך צו

הוא. ומה שפרשו זיכרונם לברכה גם כן בעניין זה שהחיוב )רמב"ם סנהדרין כ"ו, ג'( 
אינו במקללו בלשון הקדש דוקא אלא אפילו בכל לשון, וכי צריך עדים והתראה 

בזה ככל חייבי לאוין, ויתר פרטיה מבארים בסנהדרין )פ"ו מהלכות סנהדדין(.

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. והעובר עליה וקלל הדין בשם או 
בכנוי לוקה שתי מלקיות, לפי שהוא ככל אחד מישראל הכשרים שהם בכלל 

אסור זה וכמו שנכתב בסדר קדושים תהיו )מצוה רל"א( ואחד מפני שהוא דין.

חכמת חינוך

מצוה ס"ט

שלא לקלל הדיין

א.  מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי, שמות כב, כז: 'אלהים לא תקלל' - יכול אם אמר לו "ארור אתה" יהא 
חייב? תלמוד לומר: 'אלהים לא תקלל' - מגיד שאינו חייב עד שיפרש בשם או בכנוי. ובמגילה )דף טו.( איתא 
"ואמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא: אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך, שהרי אבימלך קלל את שרה הנה הוא 
לך כסות עינים, ונתקיים בזרעה - ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו". וכן הוא במכות )דף י"א.(: "אמר רב יהודה 
אמר רב: קללת חכם אפילו בחנם היא באה. מנלן? מאחיתופל, שבשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא, בעא 
למישטפא לעלמא, אמר: מהו לכתוב שם אחספא ומישדא בתהומא דליקו אדוכתיה? ליכא דאמר ליה מידי; 

הלאו הס"ט הוא שלא לקלל הדיינים, הנה 

וילפינן לה מקרא ד'אלהים לא תקלל' 

)שמות כ"ב, י"ז( ומפסוק זה גופא ילפינן נמי 

דקרא  ונמצא  לגדף  שלא  והוא  הע'  ללאו 

אבל  אדיינים  קאי  תקלל  לא  ד'אלהים' 

ילפינן מינה גם שלא לקלל את ה' יתברך.

לקלל והנה  שלא  גם  הוא  קללה  איסור 

כל אדם מישראל וילפינן לה מקרא 

ד'לא תקלל חרש' )להלן מצווה רל"א( ועיי"ש 

מה שאבאר שם בעזרת השם יתברך בגדר 

מיוחד  לאו  נוסף  כאן  אבל  ישראל,  קללת 

מהו  עיון  וצריך  בשם,  הדיין  את  למקלל 

ועוד  בדיין,  שנתייחד  זה  נוסף  לאו  גדר 

מצינו  עוד  היכן  וכן  יתכן  איך  עיון  צריך 

אהדדי  שייכי  דלא  לאוין  שתי  דילפינן 

במנין המצוות מאותו פסוק.

איסור עוד  לענין  דיין  גדר  לברר מהו  יש 

סמוכין  דין  בית  דווקא  הוא  זה האם 

או שכל דיין שדן כלול באיסור זה.

האם עוד  זו  מצוה  בגדר  לחקור  יש 

או  הדיין  כבוד  הגנת  משום  עיקרה 

עצמו שחיישינן  הדיין  הגנת  שהיא משום 

שהקללה תתקייםא או משום שהיא מעשה 
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דהנה  לא רצתה שנעשהב,  נבלה שהתורה 

פוגע  שאינו  ודאי  ה'  את  מגדף  באיסור 

והאיסור  הקללה  ידי  על  עצמו  בהקב"ה 

הוא משום פגיעה בכבוד המקום או משום 

מצינו  ומאידך  בזה,  שיש  הנבלה  מעשה 

כגון  בחבירו  שפוגע  מצד  שהם  איסורים 

דעיקר  ואלמנות  ביתומים  פגיעה  איסור 

שיש  הנבלה  מעשה  משום  אינו  האיסור 

הכבוד  חשיבות  הוא  עיקרו  אלא  בזה 

והשמירה שיש על יתומים ואלמנות, ואם 

כן יש לחקור בתכלית איסור קללת הדיינים 

אם עיקרו הוא משום כבוד הדיין או עצם 

מעשה  משום  שהוא  או  בדיין  הפגיעה 

הנבלה שיש בזה, וכן יש לומר עוד דטעם 

שכתב  וכמו  ריב  להשבית  הוא  המצוה 

אמר: כל היודע דבר זה ואינו אומרו - יחנק בגרונו! נשא אחיתופל ק"ו בעצמו, אמר: ומה לעשות שלום בין 
איש לאשתו, אמרה התורה: שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים, לכל העולם כולו לא כל שכן, א"ל: שרי; 
א"ר  ויחנק.  ביתו  אל  ויצו  ואחיתופל...  כתיב:  ואפ"ה  וקם אדוכתיה;  נחת  כתב שם אחספא שדי אתהומא, 
אבהו: קללת חכם אפילו על תנאי היא באה. מנלן? מעלי, דקאמר ליה עלי לשמואל: כה יעשה לך אלהים וכה 
יוסיף אם תכחד ממני דבר, ואף על גב דכתיב: ויגד לו שמואל את כל הדברים ולא כחד ממנו, ואפ"ה כתיב: 

ולא הלכו בניו בדרכיו וגו'".
ב. עיין באור שמח דזוהי דעת הרמב"ם )הל' סנהדרין פרק כ"ו, ה"א( וז"ל: "בספר המצות שי"ז האריך שלאו 
זה אינו מצד המקולל שמצטער, רק מצד המקלל, שזה פחיתות בנפש, והאזהרה שלא ירגיל נפשו לתכונה 
רעה מפעולות הכעס, לכן אפילו חרש ואפילו עצמו לוקה... כיון דמקלל חרש דאינו מצטער כלל ג"כ לוקה, 
א"כ ע"כ הלאו אינו מצד המקולל, רק מצד המקלל, שגורם פחיתות ותכונה מושחתת בנפשו, א"כ אין זה 

מצד שנוגע לחבירו ע"כ". 
ג. וז"ל החינוך )להלן מצוה רל"א בלאו שלא לקלל אדם מישראל(: "ואפשר לנו לומר, לפי עניות דעתנו, כי 
בהיות הנפש המדברת שבאדם חלק עליוני, וכמו שכתוב )בראשית ב ז( ויפח באפיו נשמת חיים. ותרגם 'לרוח 
ממללא', נתן בה כוח רב לפעול אפילו במה שהוא חוץ ממנה. ועל כן ידענו, ונראה תמיד כי לפי חשיבות 
נפש האדם ודבקותה בעליונים כנפש הצדיקים והחסידים ימהרו דבריהם לפעול בכל מה שידברו עליו, וזה 
דבר ידוע ומפורסם בין יודעי דעת ומביני מדע. ואפשר לומר עוד, כי העניין להשבית ריב בין בני אדם ולהיות 

ביניהם שלום, כי עוף השמים יוליך את הקול, ואולי יבואו דברי המקלל באזני מי שקולל. 
'ויותר היה נראה' וז"ל: " כי אני תמה כי משמעות  ג' ד"ה  ד.  כן הוא בתומים חושן משפט סימן כ"ז אות 
דיין  פירושו  ואלקים  'אלקים לא תקלל'  מן  כל עיקרו  והא  עובר בלאו  דיין  בזמן הזה המקלל  דא  הוסקים 

להלן  קללה  לאיסור  הטעם  את  החינוך 

במקלל אחד מישראלג.

ובעיקר ואיכא  מינות  נפקא  כמה  בזה 

דאם  מחילה  לענין  מינה  נפקא 

עיקר הטעם לאיסור קללת דיין היא משום 

יכול  הדיין  אז  לדיין  שיש  והצער  ההיזק 

הטעם  עיקר  אם  אבל  קללתו,  על  למחול 

הוא משום הגנאי שיש בזה לנפש המקלל 

או משום כבוד הבית דין אז הדייןאינו יכול 

למחול על זה.

קללה ]והנה  איסור  לענין  דיין  בגדר 

ה'(  אות  )כאן  חינוך  במנחת  עיין 

גם  והביא שכך  בסמוכין  אלא  נוהג  דאינו 

סעיף  כ"ז  סימן  משפט  )חושן  התומיםד  דעת 

משפט  המשפט  בנתיבות  אמנם  ב'(,  קטן 
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הכהנים )שם אות ג'( נקט בפשטות דאיסור 

הלויה  שבט  ובספר  הזה,  בזמן  נוהג  זה 

כתב דמסתימת ספר החינוך ונתינת טעמו 

משמע שאיסור זה נוהג אף בזמן הזה, וזה 

לשון החינוך כאן בטעם המצוה: "משרשי 

הנדון  יראת  הדיינין  מעל  להסיר  המצוה, 

לאמתו...  הדין  שיוציאו  כדי  וקללתו 

רבות,  תקלות  הדיין  בקללת  כי  ועוד... 

אותו,  שונאים  בסכלותם  העם  המון  כי 

יקללוהו  אולי  קללתו  על  יזהרו  לא  ואם 

ויתעוררו מתוך כך לקום עליו וכו'", ושני 

שאינם  בדיינים  נמי  שייכים  אלו  טעמים 

דמסתימת  הלוי  בשבט  והוסיף  סמוכים, 

מדייני  דיין  המקלל  "כל  שכתב  הרמב"םו 

אלהים  שנאמר  תעשה  בלא  עובר  ישראל 

לא תקלל, ולא חילק בין סמוכים לשאינם 

סמוכים, וכן מסתימת דברי השולחן ערוך 

חושן משפט סימן כ"ז שכתב "המקלל א' 

בשם  )טור(  עצמו(  מקלל  )ואפילו  מישראל 

שקורים  מהשמות  באחד  או  בכינוי  או 

העכו"ם להקב"ה, אם היה בעדים והתראה 

- לוקה אחת משום 'לא תקלל חרש'. ואם 

'אלהים  משום  אחרת  עוד  לוקה  דיין  היה 

ואם  פשוט  וזה  סמוך  ופירושו  בפרשה  כתיב  'אלקים  ב:(  )סנהדרין  בגמ'  להדיא  עדאמרינן  ומומחה  סמוך 
כן אין כאן רק על קללת דיין סמוך ומומחה, אבל דייני שמנינו אשר אין לנו סמוכים בעוונותנו הרבים רק 
דיין בא להודיענו שיש  נראה דהטור דהתחיל אסור לקלל  לכן  זה לקללה  ענין  ומה  שליחותייהו קעבדינן 

איסור והיינו לדיין מומחה אבל באמת בזמן הזה אינו כי אם לאו דכל אדם ועעיי"ש בדבריו. 
ה. שו"ת שבט הלוי חלק ה' בקונטרס המצות מצווה ס"ט.

ו.  פרק כ"ו ה"א מהלכות סנהדרין.
ז.  עיי"ש בקצות החושן שהביא דאיסור זה נוהג בזה"ז וז"ל ואם היה דיין. עיין בראנ"ח ח"א סימן קי"א כתב 

ז"ל וה"ה לממונה על הקהל אסור לקלל וע"ש.
ח.  או"ח ח"ג סימן ע"ח.

לא תקלל'" נמי משמע דנוהג גם בזמן הזה 

שייך  היה  לא  דאם  ועוד,  סמוכים,  שאין 

בזמן הזה לא היה מביאוז.[

ב'( ועיין  אות  ע"א  )מצוה  חינוך  במנחת 

על  למחול  שרצו  והנשיא  דהדיין 

כדבר  זה  וכתב  לקללם,  מותר  קללתם 

על  חלקו  מהאחרונים  כמה  אבל  פשוט, 

הדיין  דלא שייך שימחול  להו  וסבירא  זה 

על כבודו וכמו שכתב באגרות משהח וזה 

דמקלל  חדש  דבר  אמינא  "ולכן  לשונו: 

עצמו ומקלל חברו הם שני עניני איסורים, 

דמקלל עצמו הא איתא בשבועות דף ל"ו 

נפשך...  ושמור  לך  דהשמר  מקרא  שהוא 

שיענש  מחמת  הוא  פירושו  שפשטות 

שתקויים  שאפשר  קללתו  בשביל  בנפשו 

קללתו ויוזק, אבל במקלל חברו אינו מצד 

לא  דודאי  קללתו  תקויים  דשמא  החשש 

יחושו בשמים לקללתו שהרי עושה איסור 

וגם הוא קללת חנם שמפורש בקרא  בזה, 

דאין לחוש שיתקיים וברור שלא יבא מזה 

הוא  שהאיסור  אלא  לחברו,  רעה  שום 

וכמו  בשם,  לחברו  שמבזה  הבזיון  מצד 

איסור מגדף שוודאי לא עשו דבריו כלום 
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על מה שמבזה השם  סקילה שהוא  וחייב 

בשם... וכן הוא איסור מקלל לנשיא ולדיין 

כלום  עושה  קללתו  שאין  שאף  ולהדיוט 

עכ"ל,  בשם",  אותם  שביזה  מה  על  חייב 

ואם כן איסור קללת הדיין נמי הוא משום 

וכתב  סמך  זה  ומטעם  דין  הבית  כבוד 

השולחן ערוך מיד אחרי איסור קללת הדיין 

את הלכות כבוד הדיין ואיך צריך להתנהג 

דאין  התומים  לדעת  ואף  דייןט,  מי שהוא 

שהוא  במי  אלא  מדאורייתא  קללה  איסור 

שכתבה  המצוה  מעצם  מקום  מכל  סמוך 

תורה חזינן איך התורה רוצה שנתייחס למי 

שעושה דיןי.

המקלל וברמב"ם  ד"כל  כתב  הנ"ליא 

בלא  עובר  ישראל  מדייני  דיין 

תקלל'",  לא  'אלקים  שנאמר  תעשה, 

לשונויב:  וזה  זצ"ל  הגרי"ד  זה  על  וכתב 

ט.  וז"ל השו"ע )חושן משפט סימן ח'(: ומצוה על הצבור לנהוג כבוד בדיין ויהיה אימתו עליהם וגם הוא 
לא יתבזה ולא ינהוג קלות ראש לפניהם שכיון שנתמנה אדם פרנס על הצבור אסור לו לעשות מלאכה בפני 
ג' כדי שלא יתבזה בפניהם וק"ו שאסור לו לאכול ולשתות ולהשתכר )טור( בפני רבים. )כל דיין שאין לו מי 

שישמשנו אסור לו לקבל להיות דיין( )הגה"מ פכ"ה דסנהדרין( עכ"ל.
י.  וראיתי להר"ר גד אלדד שליט"א שהביא דבר נפלא בעניין זה בשם האבני נזר )יורה דעה, חי"ב סי' שיב 
ס"ק מז-נג( וז"ל: "... הדיין, עיקר הכוונה - התורה, להופיע משפטי ה' בעולם. אך המלך, נהפוך הוא, כי אין לו 
עסק במשפטים בעצם, דאם כן גם בחילול שבת היה דן )לדבריו, דברים שבין אדם למקום - רק בית דין דנים(, 
רק כל עסקו להעמיד ארץ... אבל להעמיד הדין על תילו, אין נפקא מינה בין 'אית ביה חסרון כיס' אי לא, רק 
באמת אין כוונת התורה לדון כשאין סמוכין, רק שההכרח לדון במידי דשכיח ואית ביה חסרון כיס שלא יחרב 
העולם, והא דומיא דמלך ממש, שמשפט יעמיד ארץ...". והיינו שדעת האבנ"ז דגדר דיין בזה"ז דומה לגדר 

מלך כדי שתהיה יראתו עלינו ושיעמוד המשפט.
יא. הלכות סנהדרין ריש פכ"ו.

יב.  הודפס בספר "ארץ הצבי" לרב שכטר, "קונטרס הסמיכה" אות ו'.
יג.  ל"ת שט"ו.

יד.  אמנם יש לפקפק מזה מהא דיש גרסאות שגרסו ברמב"ם סה"מ בלאו דקללה דישראל )שי"ז( "והמקלל 
איזה דיין שיהיה עובר בשני לאוין" ומשמע דזה כולל אף דיינים בזה"ז. 

אפילו  לאו  בהך  דעובר  נראה,  "בפשוטו 

דין,  בבית  ישיבתו  בשעת  שלא  במקללו 

והמתבאר  תורה'.  ה'דין  בשעת  ושלא 

מזה, דסמיכה הוא מינוי וחלות שם בגברא 

ואפילו שלא בשעת הדין עדיין שם 'סמוך' 

ושם 'א-להים' עליו".

איסור והיינו  הוא  דיין  קללת  שאיסור 

חלק  והוא  תורה  דין  שדן  בגברא 

מדיני כבוד הדיין ששייכים גם חוץ לבית 

בספר  הרמב"ם  מלשון  מדוייק  וכן  דין, 

הדיין  מלקלל  "הזהירנו  שכתביג  המצוות 

והוא אמרו 'אלקים לא תקלל'", ולא כתב 

דין  הבית  את  לקלל  שלא  הוא  שהאיסור 

אלא האיסור הוא על הגבראיד שהוא דיין, 

ולפי זה נראה שאיסור זה אינו נוהג בזמן 

דהא  נימא  אי  דאף  סנהדרין  שאין  הזה 

לבית  לתת  מועיל  עבדינן  דשליחותייהו 
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סמוכים  דין  בית  של  דינים  אותם  את  דין 

הדיין  על  יחיל  שזה  שייך  לא  מקום  מכל 

בזמן הזה דין דיין אף בשעה שאינו יושב 

בדיןטו ומטעם זה ברור שהדיין אינו רשאי 

שכתב  דמלך  ודומיא  כבודו  על  למחול 

כבודו  על  שמחל  שהמלך  הרמב"םטז  בו 

אינו  הדיין  נמי  והכא  מחול  כבודו  אין 

מדברי  וכן משמע  כבודו  על  למחול  יכול 

לאיסור  שהביא  המצוות  בספר  הרמב"ם 

קללת דיין ונשיא בחדא מחתא ולאו דנשיא 

כולל גם מלךיז.

את ומזה  המקלל  לדיין  מינה  נפקא  עוד 

ועוד  חינוך  המנחת  דכתבו  עצמו 

דכיון שיכול הדיין למחול על קללתו פטור 

נמי אם קילל את עצמו, אמנם לפי דברינו 

יש לומר דכיון שאיסור זה הוא משום כבוד 

טו.  אמנם עדיין צ"ע שהרי איסור שוחד נוהג בדיינים בזה"ז ואף בזמן שהם אינם יושבים בדין.
טז.  הלכות מלכים פרק ב'.

יז.  וז"ל הרמב"ם בסה"מ מצווה שי"ז: "הנה כבר התבאר שמי שקלל חבירו בשם עובר בלאו אחד והוא לא 
תקלל חרש. ומי שקלל הדיין עובר בשני לאוין ולוקה שתים, ומי שקלל נשיא לוקה שלש. ולשון מכילתא 
כשהוא אומר )שמות כב-כז( "ונשיא בעמך לא תאור" אחד דיין ואחד נשיא במשמע ומה תלמוד לומר )שמות 
כב-כז( "אלהים לא תקלל" לחייב על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו, מכאן אמרו יש מדבר דבר אחד וחייב 

עליו משום ארבעה דברים משום )ויקרא יט-יד( "לא תקלל חרש" ומשום האב ומשום דיין ומשום נשיא בעמך 
מכל מקום. הנה התבאר מה שזכרנוהו. והתבארו משפטי מצוה זו ברביעי משבועות."

יח.  והכי איתא בגמרא סנהדרין )ס"ו.(: דתניא אלהים חול דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר אלהים קודש 
ותניא רבי אליעזר בן יעקב אומר אזהרה למברך את השם מניין תלמוד לומר אלהים לא תקלל למ"ד אלהים 
חול גמר קודש מחול למ"ד אלהים קודש גמרינן חול מקודש בשלמא למ"ד אלהים חול גמר קודש מחול אלא 
למ"ד אלהים קודש גמר חול מקודש דילמא אקודש אזהר אחול לא אזהר א"כ לכתוב קרא לא תקל מאי לא 

תקלל ש"מ תרתי.

בית דין ודומיא דמלך ומלך במשפט יעמיד 

ארץ אם כן איכא למימר דדיין שקילל את 

עצמו חייב.

אכתי קשה טובא הא דילפינן מחד קרא אך 

הקשה  הרקיע  בזהר  דהנה  לאוין,  שני 

לאוין,  לג'  תנאף  דלא  לאו  מנה  דהסמ"ג 

אבל הרמב"ם לא הלך בדרכו משום שא"א 

כן קשה  ואם  קרא,  לאוין מחד  למנות שני 

לא  דאלקים  קרא  להאי  הרמב"ם  מנה  איך 

אברהם  משנת  ובספר  לאוין.  לשני  תקלל 

כתב ליישב דעיקר ילפותא דקללת דיין היא 

עדיין  אך  תקלליח,  שבתיבת  יתירא  מלשון 

מצווה  מנה  לא  שהרמב"ם  דמצינו  קשה 

ועיין  במצוות,  ריבוי  במקום  אף  יתירה 

בספר משנת אברהם על הסמ"ג מצווה ט"ז 

שהאריך לבאר עניין זה, וצריך עיון.
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מצוה ע. לאו דברכת השם

מכל  ההוא  הרע  במאמר  האדם  שמתרוקן  לפי  השם,  בברכת  המצוה  ומשרשי 
טובה, וכל הוד נפשו נהפך למשחית, והנה הוא נחשב כבהמות, כי באותו דבר 
ממיני  בו  שנבדל  הדבור,  והוא  אדם,  נעשה  ובו  לטובה  השם  שהבדילו  ממש 
הדעת  גדר  מכל  לגמרי  עצמו  ומוציא  לרעה  עצמו  את  הוא  מבדיל  הבהמות, 
כי  זה,  על  התורה  הזהירתנו  כן  ועל  ממנו,  ולמטה  ונאלח  נמאס  כשרץ  ונעשה 
האל הטוב יחפץ בטובתינו. וכל דבור ודבור הגורם מניעת הטובה ממנו יבא כנגד 

חפצו ברוך הוא.

מדיני המצוה כגון מה שפרשו שאין החיוב עד שיפרש את השם המיחד שהוא 

)יו"ד ה"א וי"ו ה"א( או של )אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד( כדעת קצת מפרשים )רמב"ם ע"ז ב' 

ז'( ומה שאמרו )סנהדרין נו.( שבכל יום ויום היו שואלין את העדים בכנוי יכה יוסי 

את יוסי, נגמר הדין מוציאין כל אדם לחוץ, ושואלין את הגדול שבעדים ואומרין 
לו אמור מה ששמעת, בפיך, והוא אומר, והדינים עומדים על רגליהם וקורעין 
ולא מאחין. והעד השני אומר אף אני כמוהו שמעתי. ואם היו עדים רבים כלם 
אומרין כן. ומה שאמרו זיכרונם לברכה )נדרים פז, א( שמגדף אף על פי שחזר תוך 
כדי דבור נסקל, ומי שגדף השם בשם מעבודה זרה קנאין פוגעין בו, ואם לא פגעו 
בו ובא לבית דין, אינו נסקל עד שיברך בשם מן השמות המיחדין. והטעם שאינו 
נסקל, לפי שהוא בעצמו מכיר אפילו בעת הכעס שאין דבריו אלא שטות גמור, 
ומכל מקום פוגעין בו קנאים מאחר שהשחית והתעיב והעז פניו לדבר דברים 
רעים כאלה. ומה שאמרו שכל השומע ברכת השם מפי ישראל חייב לקרע. אבל 
השומע מן הגוי, אינו חייב לקרע, ולא קרעו )סנהדרין ס'.( אליקים ושבנא אלא 
מפני שרבשקה משמד היה. וכל העדים והדינים סומכים ידיהם אחד אחד על 
ראש המגדף ואומרים לו דמך בראשך שאתה גרמת לך. ואין בכל הרוגי בית דין 
מי שסומכין עליו אלא מגדף בלבד, שנאמר )ויקרא כ"ד, י"ד( וסמכו כל השומעים 

וכו'. ויתר פרטיה מבארים בסנהדרין פרק ז.
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ונוהג אסור זה בכל מקום ובכל זמן. והעובר על זה וברך השם בעניין שאמרנו, 
נסקל בארץ על פי סמוכין. ועכשיו בחוצה לארץ שאין לנו סמוכין, מרחיקין כל 

ישראל ממנו ומחרימין אותו )בטור בחושן המשפט סי' תכ"ה(.

חכמת חינוך

מצוה ע

לאו דברכת השם

א.  והכי איתא שם: "דתניא )ויקרא כד, טו( איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו מה תלמוד לומר והלא כבר 
נאמר )ויקרא כד, טז( ונוקב שם ה' מות יומת לפי שנאמר ונוקב שם מות יומת יכול לא יהא חייב אלא על שם 
המיוחד בלבד מניין לרבות כל הכינויין תלמוד לומר איש כי יקלל אלהיו מכל מקום דברי רבי מאיר וחכמים 

אומרים על שם המיוחד במיתה ועל הכינויין באזהרה".
ב.  עיין בהעמק דבר לנצי"ב עה"ת )שמות כ"ב, כ"ז( וז"ל: "אלהים לא תקלל. במשמעות לא תקלל נכלל 
לשון בזיון והכי תרגם אונקלוסא לא תקל. ולא פי' כמו לעיל בפ' ומקלל או״א דילוט. אלא הוא מלשון ואקל 
בעיניה" עיי"ש. וכן עיין במלבי"ם על פסוק זה שכתב: "שהקללה הוא מציין הדבור, והוא משתתף עם קלה 
מנחי ל"ה, שהוא הפך הכבוד. רק שקלל בכפל, הוא מורה בזיון יותר" וכו' עיי"ש מש"כ בביאור מחלוקת רבי 

ישמעאל ורבי עקיבא בפסוק זה. 

ה' הנה  דברכת  לאו  היא  הע'  המצווה 

לא  ד'אלקים  מקרא  נמי  לה  וילפינן 

בגמרא  ואמרו  כ"ז(  כ"ב,  )שמות  תקלל' 

את  שיקלל  צריך  זה  דבלאו  נו.(א  )סנהדרין 

מיתה  חייב  המיוחד  שם  ועל  בשם  השם 

ועל כינויים הרי הוא בלאו.

לאו והנה  הוא  המצוה  דיסוד  ספק  אין 

לקללו  שאסור  למי  ההיזק  משום 

דלקודשא בריך הוא לא שייך לגרום שום 

ידי הקללה הוא לכאורה  והנזק שעל  נזק, 

החינוך  כתב  וכן  ה',  את  המברך  על  רק 

דטעם המצוה הוא מצד הנזק שיש למברך 

המצוה  "ומשרשי  לשונו:  וזה  ה'  את 

בברכת השם, לפי שמתרוקן האדם במאמר 

הרע ההוא מכל טובה, וכל הוד נפשו נהפך 

למשחית, והנה הוא נחשב כבהמות" וכו' 

משמע  הפסוק  מפשטות  אמנם  עיי"ש. 

דטעם איסור זה הוא משום שגורם זלזולב 

מהא  משמע  וכן  יתברך,  ה'  של  בשמו 

דלשון קללה הוא גם לשון קלות, ומטעם 

בגדיהם,  לקרוע את  צריכים השומעים  זה 

ואפילו השומע מפי השומע צריך לקרוע.

לחקור אם יש למגדף שאיסורו נלמד ויש 

ונשיא,  דיין  מקלל  של  פסוק  מאותו 

דינים של קללה השייכים בכל דיני קללה 

דמגדף  הרמב"ם  דכתב  דכיון  דלמא  או 
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הם,  אחד  דבר  שניהם  זרה  עבודה  ועובד 

עובד  של  לדינים  בכלליו  שווה  מגדף  דין 

עבודה זרה.

בגידוף עוד  המחייב  מהו  ביאור  צריך 

צריך  וכן  המעשה.  או  הכוונה  האם 

עיון כמה כוונה צריך במגדף, דהנה מחד 

גיסא אמרינןג דלא מועילה חזרה תוך כדי 

תליא  דלא  מזה  דמשמע  במגדף  דיבור 

בזה  ומגלה  בו  דחוזר  אף  ולכך  בכוונה 

ומאידך  חייב,  נמי  בדעתו  שלם  היה  דלא 

מהא דאמרינןד דהעדים אומרים מה שהם 

שמעו בפירוש, משמע דבעינן כוונה דאם 

להו  דמייתינן  יתכן  כיצד  כוונה  בעינן  לא 

לעדים לידי איסור כל כך חמור.

הוזמו והנה  דאם  כתב  חינוך  המנחת 

שנהרג  לאחר  המגדף  של  העדים 

חייב  הגידוף  את  שאמר  העד  הרי  המגדף 

אבל  היתר,  שום  בלי  גידף  שהרי  מיתה 

כוונתו  אין  וכתבוה שאם  יש שחלקו עליו 

חייב,  אינו  לצורך  שלא  שגידף  אף  לגדף 

וכן מדברי הרמב"םו שכתב שהמגדף הרי 

ג.  נדרים פז.
ד.  סנהדרין נו.

ה.  בספר מנחת חן לרה"ג אברהם זילברשטיין על מצוה זו ובספר מנחת יחיד להרה"ג יחיאל זילברברג על 
מצוה ע' כתב לחלוק על המנ"ח מטעם אחר עיי"ש. 

ו. עבודה זרה פ"ב ה"ו.
ז.  סנהדרין ס"א. 

ח.  הלכות עבודה זרה )ג, ו(: "העובד ע"ז מאהבה, כגון שחשק בצורה זו מפני שהיתה מלאכתה נאה ביותר, 
או שעבדה מיראתו לה שמא תריע לו כמו שהן מדמין עובדיה שהיא מטיבה ומריעה, אם קבלה עליו באלוה 

חייב סקילה, ואם עבדה דרך עבודתה או באחת מארבע עבודות מאהבה או מיראה פטור".
ט.  וכן מפורש בספר מנורת המאור וז"ל גבי מגדף: "וגדולה היא עבירה זו, שאף על פי שאין בה מעשה אלא 

בדבור, נהרג עליה כמו מודה בעבודה זרה ומקבלה עליו לא-לוה".

משמע  זרה,  עבודה  וכעובד  כופר  הוא 

הגידוף  מעשה  משום  לאו  האיסור  דעיקר 

הוא אלא משום הכוונה.

מגדף ונראה  איסור  בגדר  תלוי  זה  דדבר 

זרה  עבודה  כעושה מעשה  הוי  אי 

דהנה  זרה,  בעבודה  כמודה  הוא  אם  או 

עבודה  שעובד  במי  ואבייז  רבא  נחלקו 

זרה מאהבה או מיראה דדעת אביי דחייב 

ודעת רבא דפטור, ופסק הרמב"םח כרבא 

דהעובד עבודה זרה מאהבה ומיראה פטור 

הרי  מיתה,  חייב  באלוה  קיבלו  אם  אבל 

דלענין איסור עבודה זרה אינו עובר לדעת 

ונראה  בה,  כשמודה  אלא  במעשה  רבא 

אם  מגדף  בגדר  האחרונים  דנחלקו  לומר 

של  מעשה  עושה  כמו  הוא  מגדף  גדר 

עבודה זרה ולכן אם אין כוונתו לכך פטור 

בעבודה  כמודה  הוא  מגדף  גדר  אם  אבל 

זרה אז חייב אף שאין כוונתו לכך.

כמודה ונראה  הוא  מגדף  דאיסור  לומר 

לא  זה  ומטעם  זרהט  בעבודה 

וכדאיתא  דיבור  כדי  תוך  חזרה  מועילה 
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ולכן גם אם אין כוונתו לכך חייב  בגמרא 

וכדעת המנחת חינוך הנ"ל.

מצינו והנה  דיבור  כדי  תוך  חזרה  לענין 

)עי'  זרה  עבודה  כדיני  מגדף  שדין 

סתירה  בזה  ואין  ח'(  אות  כאן  חינוך  במנחת 

להא דלענין הא דבעינן דיקלל בשם מגדף 

אביו  מקלל  והיינו  המקללים  לשאר  שוה 

ומקלל  דיין,  מקלל  חבירו,  מקלל  ואמו, 

נשיא, דאינו חייב עד שיקלל בשם, דאמנם 

לענין גידוף בשם דומה איסור מגדף לשאר 

כי  ועובד עכו"ם שנאמר  י.  עיין רמב"ם פרק ט"ו ה"ו מהלכות סנהדרין: "מצות עשה לתלות את המגדף 
קללת אלהים תלוי הרי מגדף אמור ובעובד עכו"ם נאמר את ה' הוא מגדף".

כמו  עכו"ם  עובד  תולין  "לפיכך  המלך:  העבודת  וז"ל  ע"ז  מהל'  ה"ו  פ"ב  הרמב"ם  על  המלך  עבודת  יא.  
שתולין את המגדף. אלה המה דבריו ז"ל בהל' סנהדרין שהבאנו שנא' כי קללת אלהים תלוי הרי מגדף אמור 
ובעובד עכו"ם נאמר את ה' הוא מגדף, ועי' בתוס' יו"ט בפ' נגמר הדין שם שכתב שדקדק בירושלמי וספרי 
ולא מצא דרשה זו, ובאמת פירש כן רבנו מה שאמרו בגמ' שם מ"ה ב' וחכ"א מה מקלל זה שכפר בעיקר 
אף כל שכפר בעיקר ור"ל עובד ע"ז דהוי ג"כ מגדף וכמו שסייים רבנו כאן ומפני זה כללתי דין המגדף בהל' 
עכו"ם ששניהם כופרים בעיקר הם, וזהו ר"ל שהעובד ע"ז נקרא מגדף, וכמו דס"ל לרבנו דמגדף היינו עובד 
ע"ז, ע"פ דרשתם ז"ל, וכמ"ש שהמודה בעכו"ם ה"ז מחרף ומגדף, וכן המה דברי רבנו בפי' המשנה לסנהדרין 
פ"ו שם מגדף בלבד, ועובד ע"ז נקרא ג"כ מגדף הוא מה שנאמר והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן 

הגר את ה' הוא מגדף, ופרשו זה בספרי כי אותה פרשה כולה בע"ז מדברת ע"כ".

מקום  מכל  אבל  הם  ושוים  קללה  איסורי 

כיון דהושוה איסור מגדף גם לעבודה זרהי 

שלא  וכגון  לע"ז  אלו  בדינים  הוא  שווה 

מועילה החזרה בתוך כדי דיבור.

בעבודת המלך על הרמב"םיא שכתב ועיין 

לעובד  מגדף  דהושוה  ודעתו  כך 

עבודה זרה וכן שהושוה דין עובד עבודה 

זרה למגדף, ונמצא מגדף למד ומלמד וכן 

נמצא דאית ביה כללי קללה וכללי עבודה 

זרה ותרוייהו איתנהו ביה.



קהחכמת חינוך

מצוה ע"א. שלא לקלל הנשיא

ובא  תאור,  לא  בעמך  ונשיא  כ"ז(  כ"ב,  )שמות  שנאמר  הנשיא,  את  לקלל  שלא 
כן  גם  כולל  זה הלאו  ואמנם  זה המלך.  א'( שהנשיא  כ"ו  )רמב"ם סנהדרין  הפרוש 
הנשיא שבישראל, והוא ראש סנהדרי גדולה, שנקרא נשיא גם כן, לפי שכונת 
הכתוב להזהירנו על כל מי שהוא ראש שררה על ישראל בין ממשלת מלכות 

בין ממשלת התורה.

בני אדם מבלי שיעשו אחד מביניהם  משרשי המצוה, לפי שאי אפשר לישוב 
ראש על האחרים לעשות מצותו ולקים גזרותיו מפני שדעות בני אדם חלוקין 
זה מזה ולא יסכימו כלם לעולם לדעה אחת לעשות דבר מכל הדברים, ומתוך 
כך יצא מביניהם הבטול והאסיפה בפעלות, ועל כן צריכין לקבל דעת אחד מהם 
אם טוב ואם רע למען יצלחו ויעסקו בעסקו של עולם, פעם ימצא בעצתו וחפצו 
תועלת רבה ופעם ההפך, וכל זה טוב מן המחלקת שגורם בטול גמור. ומאחר 
שהממנה לראש סבה אל התועלת שאמרנו, הן שהוא גדול להדריכנו בדרכי הדת 
או גדול במלכות לשמור איש מרעהו שתקיף ממנו, ראוי הדבר וכשר שלא נקל 
בכבודו, וגם שלא לקללו אפילו שלא בפניו וכל שכן בפני עדים כדי שלא נבוא 
מתוך כך לחלק עמו, לפי שההרגל הרע שהאדם מרגיל עצמו בינו לבין עצמו 
הוא סוף מעשהו והמחלקת כבר עליו אמרנו )במדבר רבה קרח י"ח( ההפסד הנמצא 

בשבילו.

מדיני המצוה, מה שאמרו זיכרונם לברכה )שבועות ל"ה.( שאין חייב עליו אלא 
לא  אלהים  משום  מלקיות,  שלש  לוקה  ושהמקללו  בכנוי.  או  בשם  המקללו 
י"ד(  י"ט,  )ויקרא  ומשום לא תקלל חרש  ונשיא בעמך לא תאור,  ומשום  תקלל, 

שהוא לאו כולל כל ישראל. ויתר פרטיה מבארים בסנהדרין )שם(.

ונוהגת בזכרים ונקבות, בארץ ובכל מקום שנהיה עם מלכנו או עם ראש סנהדרי 
גדולה. והעובר עליה וקללו בשם או בכנוי, לוקה שלש מלקיות. ואם בן הנשיא 

קללו לוקה ארבע, שלש שאמרנו, ואחד משום מקלל אביו.



חכמת חינוך קו

חכמת חינוך

מצוה ע"א

שלא לקלל הנשיא

א.  סנהדרין יט ב.
ב.  עי' רמב"ם הל' מלכים פ"ג ה"ז ושם ה"י.

ג.  שוב ראיתי להרב יהודה זולדן שכתב שכן דעת הגר"מ פיינשטיין בדברות משה )בבא בתרא סוף פרק א 
יא, א. רק לענין הבאת שעיר  יג( "שגם נשיא שבט כנחשון הוא בכלל לאו זה, וכדברי הגמ' בהוריות  הערה 

ולא הוזכר ה'  גביו אלא ה' אלוקיו, אבל לענין קללה נאמר בפסוק נשיא סתם,  ממעטים את מי שאין על 
אלוקיו לפי דבריו, כלול באיסור זה גם נשיא שאינו אחראי על כל השבט, כדוגמת חניאל בן אפוד שהיה נשיא 
רק של חצי שבט מנשה )במדבר לד, כג(, ובודאי שאיסור הקללה חל גם עליו. לפי דבריו, הרמב"ם לא הזכיר 

נשיא שבט, מפני שלא מצוי כיום נשיא כזה, וגם לעתיד לבוא לא יהיה" עכ"ד.
ד.  וז"ל הרמב"ם בסה"מ מצוה שט"ז: הזהירנו מלקלל הנשיא. והוא אמרו )שמות כב-כז( "ונשיא בעמך לא תאור", 
וזה השם רוצה לומר נשיא ישימהו הכתוב על המלך אשר לו הממשלה אמר אשר נשיא יחטא, וחכמים ישימוהו 
במוחלט על ראש הישיבה של שבעים זקנים, ובכל התלמוד ובמשנה יאמרו נשיאים ואבות בית דין, ובלשונם 
)גמרא סנהדרין י"ט:( נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול והמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול. ודע שזה הלאו 

הוא כולל גם כן הנשיא עם המלך, כי ענין לאו זה שהוא מזהיר שלא לקלל כל מי שיש לו ממשלה לצוות והוא 
במעלה העליונה בין שהיתה שלטונית או תוריית והוא ראש הישיבה וזה המובן מדין מצוה זו, והעובר על לאו 

זה לוקה )שם, שם(. 

את הנה  לקלל  שלא  הוא  הע"א  הלאו 

ד'ונשיא  מקרא  לה  וילפינן  הנשיא 

וכתב  כ"ז(,  כ"ב,  )שמות  תאור'  לא  בעמך 

מלך,  הוא  כאן  האמור  דנשיא  החינוך 

והוסיף דלאו זה כולל גם הנשיא שבישראל 

והוא ראש סנהדרין הגדולה שנקרא נשיא.

הוא ובמנחת  זה  איסור  אם  חקר  חינוך 

או  לחבירו  אדם  שבין  איסור 

וכן יש לחקור עוד בגדר  בין אדם למקום 

איסור קללת נשיא אשר נאמר על מלך ועל 

נשיא הסנהדרין אם הוא דין מדיני מלוכה 

מלך שתהא  עליך  תשים  'שום  וכדאמרינן 

משפט  מדיני  שהוא  או  עליך'א  אימתו 

וחיזוק לאיסור של קללת דיין, ובפרט לפי 

לפסוק  יכול  דמלך  הרמב"םב  שכתב  מה 

בדיני נפשות יש לומר דדין זה הוא חיזוק 

אחר  טעם  איכא  דלמא  או  המשפט  לדיני 

ללאו זה.

המנחת חינוך )כאן אות א'( כתב שכל והנה 

בלאו  כלול  שבטג,  נשיא  אף  נשיא, 

ובספר החינוך מבואר  זה, אבל ברמב"םד 

דלאו זה נוהג דווקא במלך ישראל ובנשיא 



קזחכמת חינוך

על התורה  וכן ברמב"ן  הגדולה,  סנהדרין 

אמלך,  רק  קאי  דקרא  דפשטיה  מבוארה 

דהא  הרמב"ן  בדברי  מבואר  מזו  ויתרה 

הוא  האיסור  בכלל  נמי  הסנהדרין  דנשיא 

שהביא  הראנ"חו  דעת  נראה  וכן  חידוש, 

הקצות החושן )סימן כז סק"א( שכתב דאיסור 

על  הממונה  בפרנס  אף  שייך  דיין  קללת 

הפסוק של  את  הביא  ומזה שלא  הציבור, 

'ונשיא בעמך לא תאור' שינהג בממונה על 

הציבור, נראה דס"ל דאיסור זה הוא דווקא 

במלך ובנשיא הסנהדרין הגדולהז.

זו היא משום כבוד ונראה  דיסוד מצווה 

הגדול,  דין  הבית  וכבוד  מלכות 

המצווה  בטעם  החינוך  שכתב  וכמו 

ה.  וז"ל הרמב"ן עה"ת כאן: "נשיא בעמך לא תאור – הנישא על העם, והוא המלך. והזהיר שלא יאור אותו 
כאשר יחייב אותו במשפטו.ועל דעת רבותינו בגמרא )בבלי סנהדרין ס״ו:( אלהים לא תקלל – אזהרה על 
ברכת השם אפילו בכנוי. והנה הזהיר על המלך העליון יתברך ועל המולך בארץ. והם אמרו בגמרא כי יכנס 
בכלל אלהים השם הנכבד והשופט אשר ישב מושב אלהים בארץ. ולא נתבאר אם יכנס בכלל הנשיא ראש 
סנהדרי גדולה שנקרא נשיא בגמרא )בבלי סנהדרין י״ט:(, והרב רבי משה אמר שהוא בכלל האזהרה הזו )רמב״ם 
ספר המצוות לא תעשה שט״ז, הלכות סנהדרין כ״ו: א'(. וכן נראה לי ממה ששאל ר' יהודה הנשיא על עצמו: 
כגון אני מה אני בשעיר וכו' )בבלי הוריות י״א( "עכ"ד הרמב"ן. אמנם מסוף דבריו משמע שיתכן שזה כולל גם 
נשאים אחר דאח"כ כתב הרמב"ן: "וא״כ, יאמר לא תאור כל נשיא בעם שהוא ראש שררה על כל ישראל, בין 
שתהיה השררה ההיא בממשלת מלכות, בין שתהיה ממשלת תורה, כי נשיא הסנהדרין הוא במעלה העליונה 

בשררת התורה".
ו.  בשו"ת הראנ"ח סי' קיא.

ז.  ועיין בנצי"ב בהרחב דבר כאן שכתב וז"ל: "ויש גם כן נ״מ לדינא בין נשיא לשארי בני אדם, דאיתא במו״ק 
)יז, א( אב בית דין שסרח אין מנדין אותו, וכן הוא בירושלמי הוריות פ״ג 'נשיא שחטא אין מנדין אותו', והיינו 
משום שנידוי הוא מעין קללה, כמו שכתבו התוספות יבמות )כב, ב( ד״ה כשעשה תשובה. ומשום שהוזהרנו 
על הנשיא ביחוד, למדנו שאזהרה עליו חמור מכל אדם שמנדין ומאוררין על החטא. דזה כלל גדול דאע״ג 
שלמדין מה שאינו מפורש בתורה מהמפורש במדות שהתורה נדרשת, מ״מ מה שכתוב מפורש הוא חמור 
יותר, וכמו שכתבתי בסמוך בפסוק ל' בשם הרמב״ם ז״ל, ועיין ריש פרשת קדושים, ועיין בראשית )לז, כג(". 

ונראה מדבריו ג"כ דזה נוהג דווקא באב בי"ד של סנהדרין הגדולה דאל"כ בטלה ראייתו. 
ח.  ודלא כמש"כ המנ"ח כאן. 

ט.  פרק ו' הלכה ו' מהלכות תלמוד תורה. 

שאי  לפי  המצוה,  "משרשי  לשונו:  וזה 

אפשר לישוב בני אדם מבלי שיעשו אחד 

מביניהם ראש על האחרים לעשות מצותו 

אדם  בני  שדעות  מפני  גזרותיו  ולקים 

לעולם  כלם  יסכימו  ולא  מזה  זה  חלוקין 

הדברים,  מכל  דבר  לעשות  אחת  לדעה 

ומתוך כך יצא מביניהם הבטול והאסיפה 

כן צריכין לקבל דעת אחד  ועל  בפעלות, 

על  מחילה  שייך  דלא  נראה  ולכן  מהם". 

לאו זהח וכן על קללת עצמו דיסוד מצווה 

והמלך  המלכות  כבוד  משום  הוא  זו 

ואף  מחול,  כבודו  אין  כבודו  על  שמחל 

על גב דמבואר ברמב"םט שהנשיא שמחל 

על כבודו מחול מכל מקום הנשיא שמחל 



חכמת חינוך קח

יש  זה  ולפי  מחולי.  בזיונו  אין  בזיונו  על 

זו אינה מצווה שבין אדם  לומר שמצווה 

לחבירו דאינו יכול למחול אותה אבל היא 

משום  למקום  אדם  שבין  מצוה  אינה  גם 

נזק המקלל וכמו שכתבו כמה אחרוניםיא, 

כבוד  משום  הוא  זו  מצווה  עיקר  אלא 

המלכות וכבוד נשיא הסנהדרין דהקפידה 

התורה על כבודם ואין מי שימחל על זה 

ודומה למצוה של 'שום תשים עליך מלך 

מצוה  אינה  שהיא  עליך'  אימתו  שתהא 

המקום  כבוד  משום  או  המלך  לתועלת 

שהמלכות  תורה  שרצתה  משום  אלא 

או  דיין  ולכן  כאן,  וכן  מזולזלת  תהא  לא 

י.  בתשובות הריב"ש )סי' רכ( בשם הראב"ד לענין אב והובאו דבריו בכ"מ סוף הל' ת"ת ועכ"פ י"ל דק"ו 
לענין נשיא שאינו רשאי למחול על בזיונו. 

)הו"ד בהערות למנ"ח בשולי המנחה  זה  והם דברים נפלאים בענין  יוסף'  'חוט המשולש ברכי  יא.  בספר 
הערה 26, 27(.

וכן עיין בספר ארץ הצבי )עמ' ק"צ בהערה(.
יב.  ודלא כדעת המנ"ח וכן עיין במנחת סולת ובשולי המנחה כאן הערה 48. 

יג.  עמ' ק"צ בהערה.

מלך שקיללו את עצמם גם חייבים משום 

הזלזול שגרמו למלכות ולסנהדריןיב. וכן 

המרדכי  בשם  הצבייג  ארץ  בספר  הביא 

שמחל  דהמלך  הניזקין  פרק  בגיטין 

וכדאמרינן  מחול  כבודו  אין  כבודו  על 

אין  ולכן  המלוכה  ולו  מלכים  הממליך 

דכבוד  כבודו  על  למחול  הבעלים  המלך 

וכן  הממליכו  ה'  כבוד  משום  הוא  המלך 

הוא הטעם כאן.

לשיטת ובין  ובין  הראשונים  לשיטת 

דין  מהו  עיון  צריך  חינוך  המנחת 

דאיתנהו  אלו  בישראל  שהיו  השופטים 

בספר שופטים לענין לאו זה, וצריך עיון.



קטחכמת חינוך

מצוה ע"ב. שלא להקדים חקי התבואות

ובאור  בסדר.  שנוציאם  אלא  קצתם  על  קצתם  התבואות  חקי  נקדים  שלא 
תבואה  היא  טבל  ופרוש  טבל,  היא  ותנקה,  כשתודש  שהחטה  הוא  זה  עניין 
שלא הורמה, והחיוב עלינו בה להוציא ממנה תחלה תרומה גדולה, ומן התורה 
)קידושין כ"ט:( אפילו חטה אחת פוטרת הכרי, אבל חכמים אמרו שהוא חלק אחד 

מחמשים, ואחר כך ממה שנשאר החיוב עלינו להוציא ממנה מעשר והוא נקרא 
מעשר ראשון. ואחר כך ממה שנשאר יש לנו להוציא מעשר אחר והוא מעשר 
בעליו  שיאכלוהו  שני  ומעשר  ללוי,  ראשון  ומעשר  לכהן,  תרומה  ותנתן  שני, 
בירושלים. ועל זה הסדר אנו חייבים שנפריש מן התבואה חלקים אלה, ובאה 
לנו המניעה בזה שלא נקדים )תרומות ג', י'( מזה מה שראוי לאחר ולא נאחר מה 
שראוי להקדים, שנאמר )שמות כ"ב, כ"ח( מלאתך ודמעך לא תאחר, והוא כאלו 

אמר ממלאתך ודמעך לא תאחר מה שראוי להקדימו.

משרשי המצוה, כי בהעשות הדברים על סדרן לא יבוא בהן הערבוב והטעות, 
וכשאינן נעשים כן יהיה הטעות נמצא בהן תמיד. ובהיות התרומות והמעשרות 
דבר גדול בקיום הדת, כמו שנפרש בעזרת השם בסדר ראה, ושופטים, צונו השם 
יתברך להזהר בהם הרבה שלא לבוא בחשבונן לידי טעות לעולם. ובשמענו טוב 

מזה מן המקבלים, נקבל.

מדיני המצוה, מה שאמרו זיכרונם לברכה )תרומות שם( שאם עבר והקדים בעניין 
זה מה שאין ראוי להקדים, מה שעשה עשוי, ולא נתחייבנו לחזר ולערב הכל 
)שם(  ובמכילתא  ז'(  )שם  תרומה  במסכת  שדרשו  מה  וכן  שניה.  פעם  ויפרישם 
מלאתך, אלו הבכורים הנטלים מן המלאי, כלומר קדם שנטל מן הדבר כלום, זהו 
לשון מלאי כלומר שהוא כדבר מלא לגמרי. ודמעך, זו תרומה. לא תאחר, שלא 
תקדים תרומה לבכורים וכולי. ויתר פרטיה, במסכת תרומות ]פ"ג מה' תרומה[.

ונוהגת בזכרים ונקבות, בארץ ישראל ובזמן שישראל שם, כדעת הרמב"ם ז"ל 
)הל' תרומות א', כ"ו( שכתב שמצות תרומה ומעשרות מן התורה אינה אלא בזמן 
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שארץ ישראל בישובה. והעובר עליה והקדים דברים אלו זו לזו, דינו כעובר על 
מצות מלך, אבל אין לוקין עליו, שכך נתבאר שם בתרומה )עי' תמורה ד.( שאין 

בזה הלאו מלקות.

חכמת חינוך

מצוה ע"ב

שלא להקדים חקי התבואות

א.  שו"ר במנ"ח בשולי המנחה )שם בהערה וכן שם בהערה 18( שהביא כעין דברים אלו בשם האפיקי ים ח"א 
סימן כ"ד או י"ז והמשאת משה דרעים סימן ל"א אות ג' עעיי"ש.

ב.  כאן אות ב'.

יחקור אם דין זה הוא על הגברא המפריש או 
על החפצא של התרומה המופרשת וכן יחקור 
כשהפריש  דוקא  הוא  אם  ההקדמה  בגדר 
אף  הקדמה  שייתכן  או  המוקדם  את  אחריה 

כשלא הפריש אחריה כלום

את הנה  להקדים  שלא  הוא  הע"ב  הלאו 

מקרא  לה  וילפינן  התבואות  חוקי 

כ"ב,  )שמות  תאחר'  לא  ודמעך  ד'מלאתך 

כ"ח( והיינו שיפריש הכל כסדר, הביכורים 

מעשר  גדולה,  תרומה  אחריהן  תחילה, 

או  שני  מעשר  ולבסוף  לאחריה,  ראשון 

מעשר עני.

יש לחקור בלאו זה אם הוא דין על והנה 

הגברא,  על  דין  שהוא  או  החפצא 

והיינו האם גדר מצוות התרומה כסדר היא 

שכל דגן, תירוש ויצהר יופרש כסדר הראוי 

או דלמא גדר הדין הוא על החפצא דהיינו 

התרומות  שכל  המצווה  וגדר  הפירות 

ועיקר  כסדר  יהיו  אלו  מפירות  שיופרשו 

המצווה היא בפירות ולא בגברא.

שנאמר עוד  איחור  גדר  מהו  לחקור  יש 

תאחר',  לא  ודמעך  ד'מלאתך  בקרא 

לבא  צריך  שהיה  שדבר  הוא  הגדר  האם 

ביכורים  וכגון  אחריו  שבא  דבר  קודם 

ראשון  מעשר  קודם  לבוא  צריכים  שהיו 

באו אחריו, או דילמא דגדר איחור הוא כל 

אחרי  בא  לא  אם  אפילו  כסדר  שבא שלא 

וכל  לו,  קודם  להיות  צריך  שהיה  הדבר 

שבא שלא כסדרו הוי איחור ושינוי זמןא, 

ונפקא מינה בשתי חקירות אלו לענין מה 

שכתב המנחת חינוךב במי שהפריש מעשר 

ראשון קודם שנגמרה מלאכתו שעדיין לא 

דגדר  נימא  דאי  חיוב,  לידי  באה התבואה 
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שהיה  דבר  קודם  דבר  שבאה  הוא  איחור 

ראשון  וכגון שבא מעשר  צריך להקדימו, 

קודם תרומה גדולה, אם כן כאן שלא באה 

שלא  שכיון  לומר  יש  חיוב  לידי  התבואה 

דאיחר  נחשב  לא  כלל  לתרום  חיוב  היה 

הפרשת  שאין  מכיוון  התרומה  מלהביא 

תרומה  במקום  נעשתה  ראשון  המעשר 

שהיתה צריכה להקדים אותו אבל אי נימא 

דוקא  שייך  אינו  איחור  או  הקדמה  דגדר 

כל  אלא  לאחריו  או  לפניו  שבא  לדבר 

שאינו במקומו הרי זה עובר, אם כן גם אם 

תרומות  חובת  התבואה  על  חל  לא  עדיין 

של  שהמקום  כיון  מקום  מכל  ומעשרות 

מעשר ראשון הוא אחרי ביכורים ותרומה 

חל  לא  עדיין  אם  אפילו  כן  אם  גדולה 

פירות אלו הרי לא באו כסדרן  החיוב על 

ספר  שכתב  מה  לפי  אף  כן  ואם  ועובר, 

החינוך דמצווה זו היא 'שלא נקדים חוקי 

התבואות קצתם על קצתם אלא שנוציאם 

בספר  ברמב"ם  גם  הוא  זה  וכעין  כסדר'ג, 

על  קצתם  הזרע  חקי  מהקדים  "הזהיר  וז"ל:  כעי"ז  שכתב  קנ"ד  מצווה  המצוות  בספר  ברמב"ם  ועיין  ג.  
יוציא ממנה תחלה תרומה והיא  קצתם אבל יוציאם כסדרן, ובאור זה החטה דרך משל כשזרוה היא טבל 
חלק מחמשים ואח"כ יוציא מהנשאר מעשר ראשון ואח"כ יוציא מעשר שני מהנשאר ותנתן תרומה גדולה 
לכהן והמעשר ראשון ללוי ומעשר שני יאכל לבעלים בירושלים, ועל זה הסדר ראוי שיעשה, ובאה האזהרה 
מהקדים מה שראוי לאחר ומלאחר מה שראוי להקדים מאמרו מלאתך ודמעך לא תאחר כאילו יאמר לא 
תאחר ממלאתך ודמעך מה שראוי להקדימו. ובמשנת תרומה )משנה תרומות ג-ו( המקדים תרומה לבכורים 
ומעשר ראשון לתרומה ושני לראשון אע"פ שהוא עובר בלא תעשה שנאמר )שמות כב-כח )"מלאתך ודמעך 
לא תאחר" מה שעשה עשוי. ובמכילתא )שמות כב-כח( "מלאתך" אלו הבכורים הניטלים מן המלאה )שמות כב-

כח( "ודמעך" זה תרומה )שמות כב-כח( "לא תאחר" שלא תקדים שני לראשון ראשון לתרומה תרומה לבכורים 

וכו' ]מכאן אמרו המקדים תרומה לבכורים ומעשר ראשון לתרומה[, ומעשר שני לראשון אע"פ שהוא עובר 
בלא תעשה מה שעשה עשוי. וכבר התבאר בפ' ראשון מתרומה שהמקדים אינו לוקה )משפטים, הל' תרומות 

פ"ג(" עכ"ד.

המצוות, יש להסתפק אם הגדר של 'שלא 

שיש  האחרות  בתרומות  תלוי  כסדר' 

בפירות אלו או דלמא דעיקר איסור זה כל 

אם  ואף  תורה  שייעדה  כסדר  תרם  שלא 

לא  שעדיין  מלאכה  גמר  קודם  תורם  הוא 

חל חיוב מעשרות מכל מקום אם תרם שלא 

כסדר שייעדה תורה הרי זה עובר.

אם ונראה  תלויה  נמי  תלויה  זו  דשאלה 

או  בחפצא  מצווה  היא  זו  מצווה 

ליכא  בחפצא  היא  המצווה  דאם  בגברא, 

שיפריש  הוא  שהחיוב  כך  כל  למימר 

כסדר כל זמן דלא חל חיוב מעשר אבל אי 

למימר  איכא  בגברא  מצווה  היא  המצווה 

את  שיעשה  חיוב  הוא  זה  דחיוב  טפי 

ואפילו אם הפירות עדיין  ההפרשה כסדר 

חינוך  כמנחת  ודלא  חיוב  לידי  באו  לא 

החינוך  שכתב  מהטעם  מבואר  וכן  כאן, 

במצווה זו וזה לשונו: "משרשי המצוה, כי 

בהן  יבוא  לא  סדרן  על  הדברים  בהעשות 

הערבוב והטעות, וכשאינן נעשים כן יהיה 
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הטעות נמצא בהן תמיד. ובהיות התרומות 

כמו  הדת,  בקיום  גדול  דבר  והמעשרות 

שנפרש בעזרת השם בסדר ראה, ושופטים, 

צונו השם יתברך להזהר בהם הרבה שלא 

לבוא בחשבונן לידי טעות לעולם", ומזה 

הגברא  על  היא  המצווה  דעיקר  נראה 

שייעשה כסדר וזה שייך אפילו אם הפירות 

עדיין לא באו לידי חיובד.

תליא ובירושלמי  זה  דכל  מבוארה מבואר 

דזה  האמוראים  במחלוקת 

ר'  עובר  הוא  "אימת  הירושלמי:  לשון 

שמואל  רבי  מתחילה,  אמר  בא  בר  חייא 

בר רב יצחק אמר בסוף, מה נפיק מביניהן 

ד.  שוב ראיתי בספר 'חברותא' עמ"ס ביצה דף י"ג. שכתב אהא דאיתא שם בגמרא שקנסו חכמים את הלוי 
על שסייע בידי הישראל לעבור על דברי תורה, בקבלו ממנו את המעשר שהקדימו להפריש אותו לפני מירוח 
דרש"י והמאירי פירשו שקנסוהו מפני שהערים וגרם לישראל לעבור על דברי תורה ולשנות את סדר הפרשת 
המעשרות, וכן ביאר הרא"ש בתרומות ]י ו[ ובמקדש דוד ]נה ז[ ובאפיקי ים ]א מד ב[ דייקו מדבריהם שהלאו 
של מלאתך ודמעך לא תאחר נאמר גם קודם גמר מלאכה, ודין זה הוא איבעיא דלא איפשטא בירושלמי. 
ורש"י בשבת ]קכז ב[ כתב שאם הקדימו בשבלין אינו לוקה ולכאורה סתר משנתו, ובפשטות נראה שנקט 
כי כאן נחשב כהקדימו אחר מירוח. ובאפיקי ים ]באות ה[ חילק בין הקדמה בפירות המעשר, לבין הקדמה 
בפירות הנותרים של בעל הבית. ובברכת אברהם כתב שאינו לוקה, משום התראת ספק שמא לא ידוש ולא 
יג-טו[  ים שם אות  ]ועיין באפיקי  בו.  יתחייב, אך עובר על הפיכת סדר התרומות אף שעדיין לא התחייב 

שיישב כן על פי יסוד אחר ודחאו[" עכ"ד.
ה.  מסכת תרומות פרק ג' הלכה ג'. 

"רבי  הירושלמי:  וז"ל  בשיבלים  הפריש  לעניין  המנ"ח  במש"כ  ממש  שהסתפק  בירושלמי  עיי"ש  ועוד  ו.  
שמואל בר אבא בעי מעשר ראשון שהקדימו בשיבלין עובר או אינו עובר אלא על סדר תניין קומי דרבי 
אבוהו תרומה אינה מעכבת את הביכורים אמר לון דאבא פנימון היא רבי יוסי בעי היידא דאבא פנימון א"ל 
רבי מנא שמעית אבא תני ביכורים בימינו ותרומה בשמאלו אית תניי תני עובר אית תניי תני אינו עובר מאן 

דמר עובר רבנן מאן דמר אינו עובר אבא פנימון".

לסירוף הכרי נפק מביניהן על דעתיה דר"ח 

בר  שמואל  דרבי  דעתיה  על  עובר  בא  בר 

רבי  שנחלקו  והיינו  עובר",  אינו  יצחק  רב 

חייא בר אבא ורשבר"י אם עובר על איחור 

התרומה בשעת הפרשת התרומה הראשונה 

שלא כסדר או שעובר רק כשמפריש אחרי 

שם  ואיתא  להקדים,  צריך  שהיה  אותו  זה 

הפריש  דאם  הכרי,  בנשרף  מינה  דנפקא 

שלא כסדר ואח"כ נשרף הכרי איכא למימר 

שלא עבר כיון שלא היה שום הקדמה ביחס 

לתרומה אחרת אבל אם העיקר זה ההפרשה 

שלא  שהפרישו  כון  עובר  אז  כסדר  שלא 

במקומו ואף דנשרף הכריו.
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מצוה ע"ג. שלא לאכול טריפה

ז'( ובשר בשדה טרפה לא תאכלו.  שלא לאכול מן הטרפה, שנאמר )שמות כ"ב, 

ומשמעות הנגלה בכתוב זה הוא להזהירנו על בהמה שטרפה זאב או ארי בשדה, 

ושטרפה בעניין שהיא נטויה למות בטרף ההוא, דודאי אין במשמע שאם נגע 

בראש אזנה או תלש מצמרה שתקרא טרפה בכך, אלא ודאי המשמעות הנכון 

והקבלה מסיעת בכך הוא שנטרפה בכדי שתמות לשעה או לזמן קרוב בשביל 

ועוד  אחת.  שנה  הוא  זה  שזמן  נ"ז:(  )חולין  לברכה  זיכרונם  ואמרו  ההוא.  הטרף 

יש להבין לכל מבין כי לא תקפיד התורה כשהגיע לה טרפות זה על ידי זאב או 

ארי או דב, אלא שתאסר כל בהמה המכה מכה המביאה אותה לידי מות על כל 

)חולין  במשנה  שבא  וכמו  ממיתות,  שהן  חכמים  אותן  שמנו  המכות  והם  פנים, 

מ"ב.( זה הכלל כל שאין כמוה חיה טרפה. וזה שאמר הכתוב בשדה לאו דוקא, 

הוא  וכן  לטרף.  בהמות  דרך  ובשדות  בהווה,  לעולם  לדבר  הכתוב  שדרך  אלא 

במכילתא )שם( דבר הכתוב בהווה. וגם כן נצטרך לכתב בשדה כדי ללמד בו עוד 

דברים אחרים רבים, כי דברי התורה נדרשין לכמה פנים, יתלבשו מבחוץ לבוש 

מלכות שש ומשי ורקמה טהורים, ומבפנים יש זהב ורב פנינים. ולבוש זה הפסוק 

הנגלה והנראה בו יותר בתחלת העיון הוא ללמוד על הטרפה לבד, כמו שכתבנו, 

ועל בשר מן החי שבכלל בשר טרפה הוא. ומה שבפנים כן הוא, שמלמד )חולין 

סח.( על כל בשר שיצא חוץ ממחיצתו שאסור ונעשה כטרפה, כגון בשר קדשים 

שיצא חוץ לעזרה, ובשר קדשים קלים שיצא חוץ לחומה, ובשר הפסח שיצא 

כן  יבוא  מקרא  של  ומשמעותו  אמו.  למעי  חוץ  שיצא  העבר  וכן  לחבורה  חוץ 

כאלו אמר ובשר בשדה טרפה הוא, כלומר בשר שיצא חוץ למחיצתו, שזהו לשון 

דינן  למחצתן  חוץ  יצאו  שזכרנו  אלה  וכל  הוא.  טרפה  מחצות,  לו  שאין  שדה, 

כטרפה, ומי שאכל מהן כזית, לוקה.

משרשי מצוה זו, לפי שהגוף כלי לנפש ובו תעשה פעולתה, וזולתו לא תשלם 

מלאכתה לעולם, ועל כן באה בצלו לטובתה ולא לרעתה באמת כי האל לא ירע 



חכמת חינוך קיד

אבל ייטיב לכל, נמצא כי הגוף בין ידיה כמו הצבת ביד הנפח אשר עמו יוציא 

כלי למעשהו, ובאמת כי בהיות הצבת חזק ומכון לאחז בו הכלים, יעשם האמן 

טובים. ואם לא יהיה הצבת טוב, לא יבואו לעולם הכלים מכונים ונאים. וכמו 

כן בהיות בגוף שום הפסד מאיזה עניין שיהיה, תתבטל פעלת השכל כפי אותו 

הפסד, ועל כן הרחיקתנו תורתנו השלמה מכל דבר הגורם בו הפסד. ועל הדרך 

ואם  האסורות.  מאכלות  בכל  בתורה  האסור  לנו  שבא  נאמר  הפשט  לפי  הזה 

יש מהן שאין נודע לנו ולא לחכמי הרפואה נזקן, אל תתמה עליהם, כי הרופא 

הנאמן שהזהירנו בהן חכם יותר ממך ומהם, וכמה נסכל ונבהל מי שחשב שאין 

לו בדברים נזק או תועלת אלא במה שהשיג הוא. ויש לך לדעת כי לתועלתנו 

לא נתגלה סבתן ונזקן פן יקומו אנשים מחזיקים עצמן כחכמים גדולים ויתחכמו 

פלוני  במקום  אם  כי  איננו  פלוני  בדבר  שיש  התורה  שאמרה  פלוני  נזק  לומר, 

שטבעו כן, או באיש פלוני שטבעו כן וכן, ופן יתפתה לדבריהם אחד מן הפתאים, 

על כן לא נתגלה טעמן, להועיל לנו מן המכשול הזה.

וידוע הדבר מדרכי הרפואה שבשר כל הטרפות האסורות לנו מוליד הפסד אל 

מה  לומר  עליך  תקשה  ואל  בבהמה.  חלי  מורה  שהטרפות  מחמת  אוכלו  גוף 

הפסד יוכל להיות בבהמה שנטרפה מיד ונשחטה, כי לא מחכמה תקשה על זה, 

הלא ידעת כי לכל דבר התחלה, ואם תודה אלי כי בארך הזמן ימצא ההפסד בה 

מחמת הטרפות, תתחייב להודות כי ברגע הראשון התחל ההפסד אלא שהוא 

מועט בהתחלה, ואין ספק כי מן הנזק רע אפילו מעוטו. ועוד שכל דיני התורה 

וכל דבר שיש לו קימא, בגדר כזה יתחייב להיות, שאם תתן דבריך לשעורין לא 

יתקיים דבר בידך לעולם.

שמנה  מ"ג.(  )חולין  והם  בסיני,  למשה  לו  שנמסרו  הטרפיות  כגון  המצוה,  דיני 

אבות, דרוסה, נקובה, חסרה, נטולה, פסוקה, קרועה, נפולה, שבורה. והדרוסה 

היא הטרפות החמורה מכלן, לפי שהוא מפורש בתורה. ולפיכך אמרו זיכרונם 

לברכה )רמב"ם שחיטה ה', ג'( שכל ספק הבא לנו עליו, אסור. ובשאר הטרפיות יש 

בהן ספקן מותרין. וכל אחד ואחד מאלו האבות יש לו כמה וכמה תולדות כמו 

שבא פרטן בגמרא. וחשבון כלל הטרפיות שאפשר שימצאו בבהמה וחיה ועוף 

העולה בידינו בפרטן לפי הדומה מדברי הגמרא הם שבעים ושתים עם טרפות 

לפי  לגרע,  אין  ומהם  להוסיף  אין  ועליהן  הבהמה.  על  יתר  בעוף  שיש  אחת 

שכל מכה שתארע לבהמה או לחיה או לעוף חוץ מאלו שמנו חכמים בדורות 

נודע לנו  ואפילו  דיני ישראל, אפשר שתחיה  והסכימו עליהם בתי  הראשונים 
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ואמרו שהן טרפות,  וכל אלו המכות שמנו  מדרך הרפואה שאין סופה לחיות. 

אף על פי שנראה בדרכי הרפואה שבידינו שמקצתן אין ממיתין ואפשר שתחיה 

י"א( על פי התורה. וכל  י"ז,  )דברים  מהן אין לך אלא מה שמנו חכמים, שנאמר 

אחת מן שבעים ושתים הטרפיות שאמרנו, מפרש בארכה עם כל תנאיו במסכת 

חלין.

אחריהן  לחזיר  צריך  אדם  אין  ובעוף  בבהמה  חכמים  שמנו  אלו  טרפיות  וכל 

ולבדק אותן טרם שיאכל בשר הבהמה והעוף, מפני שחזקתן שכשרים הם, כי 

זולתי באחת מהן שהצריכו  רב בעלי חיים בחזקת בריאים אנו מחזיקין אותן, 

חכמים לבדק טרם שנאכל הבשר מפני שזה הטרפות מצוי הרבה, והיא טרפות 

הריאה שמצויין בה רירין הנקראים סרכות, ויש לחוש בהן שלא ימשכו קרום 

רירין  אותן  יהיו  צד  באיזה  לעולם  לראות  אדם  צריך  לפיכך  וינקבוהו,  הריאה 

בריאה טרם שיאכל מן הבהמה, ואם ימצא אותן בעניין שאפשר כי בתנועתם 

ינקבו הראה, טרפה, שאנו אומרים כל העומד לנקב על כל פנים כנקוב חשבינן 

ליה וכאלו מתה היא, אחר שאי אפשר לה להנצל מן המות, וידוע הוא כי אותו 

החלי הגומל אותן רירין במקומות העתידין לנקב, התחלת חלי המביא לידי מות 

הוא אחר שבאותן מקומות נעשו הרירין.

בידינו מדברי הגמרא  הן המקומות שהרירין טורפין לפי הכלל העולה  ואלו 

נתרת  ואינה  טרפה  סרוכה,  שהאמה  בעולם  מקום  כל  הטובים  הפרושים  עם 

בבדיקה, זולתי בעניין אחד אם סרוכה לדפן ויש מכה בדפן והסרכא כלה יוצאת 

ממקום המכה, שבזו נאמר תבדק. ויש מתירין בלא בדיקה. ויש מוציאין )רש"י 

מנהגנו  וכן  לחתוך,  מחתוך  שבצדה  לאנה  סרוכה  אם  זה  מכלל  ב'(  מ"ו,  חולין 

סרוכה,  ימין  מצד  שהיא  דורדא  שהענוניתא  בעולם  מקום  כל  להתיר.  היום 

ימין  מצד  שלש  מהן  ויש  העינוניתא,  מלבד  חמש  הן  הריאה  ואנות  טרפה. 

הבודק בשעה שהבהמה תלויה ברגליה כדרך שתולין אותה הטבחים, ושתים 

מצד שמאל. אם סרוכות או סמוכות זו אצל זו והסרכא יוצאת מחתוך לחתוך, 

וכן אם סרוכות אל צלעות הבהמה שהן רבוצות בתוכן, והסרכא יוצאת מגב 

האנות אל הצלעות ותופשת בצלעות ובבשר שבין הצלעות, וכל שכן בבשר 

לבד, כל זה דנין אותו להתר. אבל אם הסרכא יוצאת ביניהן מחתוך האנה לגב 

חברתה או מגב לגב, וכן אם יוצאת מן האנות אל הצלעות ואינה תופשת כי אם 

בעצמות לבד, וכן בכל מקום אחר בעולם שבבהמה שתהיינה האנות סרוכות 

שם או סמוכות, דנין אותו לאסור.
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והרמב"ם זכרונו לברכה )שחיטה י"א ז'( הוציא מכלל זה כל זמן שסרוכות לחזה 

ולשמנונית החזה ודן להתר, ולא כן אנו נוהגים. סרכא התלויה בכל מקום בין 

באנות בין באמה, כשרה, ויש שטורפה, ואנו נוהגין בה התר. נמצאו האנות שלא 

כסדר זה או חסרות מחשבון זה, טרפה. והעינוניתא דורדא משלמת חסרון אחד. 

ואם נמצאו יתרות מחשבון זה הרבה אין בכך כלום, ובלבד שלא ימצא היתרון 

מצד גבן, דאלו מצד גבן אפילו אחת קטנה כעלה הדס או יותר קטנה, אוסרת. 

ויש מתירין )רמב"ם שחיטה ח', ד'( כשהיא קטנה יותר מעלה הדס.

כמו  עצמו  זה  ובפרק  מחלין.  שלישי  בפרק  מבארים  זו,  מצוה  פרטי  רבי  ויתר 

כן. ובפרק אחרון ממכות וראשון מבכורות יתבארו דיני שאר האסורין שכתבנו 

זו  אזהרה  ונכפלה  טרפות(.  ה'  )י"ד  שלו  בפנים  הכתוב  בלשון  שנשמעין  למעלה 

בנביאים בספר יחזקאל )מ"ד, ל"א( בכהנים לבד שכתוב עליהן כל נבלה וטרפה 

לפי  בהן,  נכפלה  כן  שמפני  מ"ה.(  )מנחות  חכמים  והודיעונו  הכהנים.  יאכלו  לא 

שהכתוב צום לאכל חטאת העוף במליקה, ואף על פי שאסורה לישראל כנבלה, 

ואולי תחשב מתוך כך שיתר להן אפילו בחלין מליקה או שחיטה נפסדת שלא 

יצאו לגמרי בכל עניין  תקפיד תורה בהן, דמכיון שיצאו מן הגדר בדבר אחד, 

השחיטה, ולפיכך הזהיר הנביא בהם בפרוש להודיענו שלא התרו רק במליקה 

לבד בקרבן. אבל בחלין, נשארים הם באסורן כמו ישראלים.

ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. והעובר עליה ואכל כזית 

לוקה.  למחיצתן,  חוץ  שיצאו  הכתוב  בפרוש  שנשמעים  אלו  ומכל  הטרפה  מן 

ואל יקשה עליך ואיך לוקה, והא קימא לן אין לוקין על לאו שבכללות, והרי 

זה ]לאו[ שכלל כמה דברים, כמו שאמרנו, כי פרוש עניין זה כבר בארוהו בספר 

והרמב"ן  זכרונו לברכה  והם הרמב"ם  הדור,  גדולי  המצות בעקר התשיעי שני 

זכרונו לברכה, והרחיבו שם פרושיהם וראיותיהם בזה לברר הדבר יפה, ויאריך 

העולה  כי  לדעת  לך  יש  מקום  ומכל  בספר.  מנהגי  כפי  הנחתיו  כן  על  העניין, 

מדברי שניהם, שאין זה מכלל לאו שבכללות.
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חכמת חינוך

מצוה ע"ג

שלא לאכול טריפה

א.  ראוי לציין כאן את מה ששמעתי מפ"ק של הרה"ג הר"ר אהרן שכטר ר"י רבינו חיים ברלין בשעת סעודת 
לי'  תהיו  קודש  ש'ואנשי  משום  הוא  טריפה  של  זה  לאיסור  דהטעם  תורה  כתבה  דהנה  בביתו  קודש  שבת 
דהאיסור הוא איסור של קדושה ולא מצד שזה מזיק בפ"ע וכמש"כ הרמב"ן כאן וז"ל: "ואנשי קדש תהיון 
להתחיל  כשבא  ועתה  המכוערים,  בדברים  והזהיר  המשפטים  הזכיר  הנה  עד  כי  הזה:  הכתוב  טעם   – לי 
באיסור המאכל, פתח ואמר ואנשי קדש תהיון לי – שראוי הוא שיאכל האדם כל מה שיחיה בו, ואין האסורין 
יולידו עובי וגסות בנפש. על כן אמר ואנשי קודש  במאכלים רק טהרה בנפש, שתאכל דברים נקיים שלא 
תהיון לי, כלומר אני חפץ שתהיו אנשי קדש בעבור שתהיו ראויים לי לדבקה בי שאני קדוש, לפיכך לא תגאלו 
נפשותיכם באכילת הדברים המתועבים... והטרפה אין בה שקוץ, אבל יש בשמירה ממנה קדושה". והיינו 
שאיסור טריפה יש בו התעלות מעל הטבע ויש בזה קדושה ולכן ניתן דבר זה דווקא לכלבים שהכלבים דרכם 
לנבוח וזהו הטבע שלהם והכלבים התעלו מעל הטבע שלהם ולא נבחו ולכן ניתן להם כשכר דווקא הטריפה 
שיש באיסור אכילתה התעלות מעל הטבע ע"כ. ועכ"פ צ"ע לפי"ד הרמב"ן למה נאמר אף בנבילה שיש בזה 
משום קדושה וכדכתיב: "לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכר לנכרי כי עם קדוש 

אתה לה' אלקיך" )דברים י"ד, כ"א(, ולמה נותנים דווקא טריפה לכלב ונבילה לגר תושב ויש לדון בזה עוד. 
ב.  דז"ל החינוך כאן: "וגם כן נצטרך לכתב בשדה כדי ללמד בו עוד דברים אחרים רבים, כי דברי התורה 
נדרשין לכמה פנים, יתלבשו מבחוץ לבוש מלכות שש ומשי ורקמה טהורים, ומבפנים יש זהב ורב פנינים. 
ולבוש זה הפסוק הנגלה והנראה בו יותר בתחלת העיון הוא ללמוד על הטרפה לבד, כמו שכתבנו, ועל בשר 
מן החי שבכלל בשר טרפה הוא. ומה שבפנים כן הוא, שמלמד )חולין סח א( על כל בשר שיצא חוץ ממחצתו 
שאסור ונעשה כטרפה, כגון בשר קדשים שיצא חוץ לעזרה, ובשר קדשים קלים שיצא חוץ לחומה, ובשר 
הפסח שיצא חוץ לחבורה וכן העבר שיצא חוץ למעי אמו. ומשמעותו של מקרא יבוא כן כאלו אמר ובשר 
בשדה טרפה הוא, כלומר בשר שיצא חוץ למחצתו, שזהו לשון שדה, שאין לו מחצות, טרפה הוא. וכל אלה 

שזכרנו יצאו חוץ למחצתן דינן כטרפה, ומי שאכל מהן כזית, לוקה."
חוץ  שיצא  דבשר  דינא  נמי  ילפינן  זה  מלאו  דהנה  שבכללות  לאו  דלהוי  הראשונים  הקשו  זה  ומטעם  ג.  

למחיצתו ועיין ברמב"ם בשורש התשיעי וברמב"ן שם מה שכתבו בזה.

יחקור אם סימני הטריפה הם סימן או סיבה 
לאיסורה

לאכול הנה  שלא  היא  הע"ג  המצווה 

ד"ובשר  מקרא  לה  וילפינן  טריפה 

בשדה טריפה לא תאכלו"א )שמות כ"ב, ל'( 

שאינם  דברים  כמה  נמי  ילפינן  זה  ומלאו 

דבשר  איסורא  והיינו  הטריפהב  מענין 

חוץ  שיצא  ועובר  למחיצתו  מחוץ  שיצא 

מחוץ  שיצא  פסח  בשר  וכן  אמו  למעי 

לחבורה וקדשים קלים שיצאו חוץ לחומה, 

דכל אלו דין טריפה יש להם ולוקה עליהם 

מפסוק זהג, ועוד נפסק להלכה כשיטת רבי 
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מן  בשר  איסור  ילפינן  זה  דמפסוק  יוחנן 

החיד.

זה ויש  אם  טריפה  באיסור  לחקור 

)וכדמוכח  טריפה  היא  שהבהמה 

או  הטחול  ניקב  וכגון  שבה  הטריפה  מסימני 

הריאות וכדומה( הוא סיבה לאיסור אכילתה 

דמחד  האיסור.  לעיקר  לאיסור  סימן  או 

של  האיסור  דסיבת  למימר  איכא  גיסא 

בהמה זו היא משום שגופה חסר ולכן היא 

אינה ראויה לאכילהה וכמו שכתבו החינוך 

ואחרים בטעם מצווה זו, או דלמא איכא 

הם  טריפה  דסימני  גיסא,  לאידך  למימר 

ולכן  זו לא תחיה עוד  סימן לזה שבהמה 

אסורה באכילה ועיקר איסורה אינו משום 

הוא  האיסור  עיקר  אלא  בה  שחסר  מה 

משום שהיא עומדת למות, וכן נראה מהא 

דאמרו דטריפה תחילת נבילה היא, והיינו 

שהמיתה כבר החלה בה משעה שנטרפה. 

ענין זה יש לחקור גם במה דאיתא במשנה 

הכלל  זה  חכמים  "אמרו  מ"ב(  דף  )חולין 

לחקור  דיש  טרפה"  חיה  כמוה  שאין  כל 

ד.  חולין קב ב, ורש"י ותוספות שם ד"ה ובשר וברמב"ם הלכות מאכלות אסורות פ"ד ה"י ובטוש"ע יו"ד 
ס"ב ב'.

העופות  בדיני   )11 הערה  כאן  המנחה  בשולי  )הו"ד  שחיטה  הלכות  על  לרשב"ץ  שמועה  ביבין  ועיין  ה.  
הדורסים שמה שכתוב לכלב תשליכון אותו הוא משום שאין הטריפה ראויה למאכל אדם מחמת הארס שלה 
ולכן יש להשליכה לכלב ולא לגר דדוקא בנבילה כתבה תורה לתת אותה לגר תושב משום שהיא יכולה להיות 
בריאה אבל טריפה לא ובאמת כך הוא באבן עזרא כאן שכתב: "וטעם לכלב תשליכון אותו – אין ראוי לאוכלו 
כי אם הכלב. והבשר שנטרף יש בו כדמות סם מזיק, על כן התיר לתת הנבלה לגר או למוכרה לנכרי )דברים 

י״ד: כ״א(, ולא הטרפה". אמנם צ"ע בטעם זה עפ"י מש"כ הרמב"ן עה"ת כאן הו"ד לעיל בהערה. 

ו.  עוד עיין חולין דף מ"ב. וז"ל הגמרא שם: "א"ר שמעון בן לקיש: רמז לטרפה מן התורה מנין? מנין? "ובשר 
בשדה טרפה לא תאכלו" אלא רמז לטרפה שאינה חיה מן התורה מנין... דכתיב: "וזאת החיה אשר תאכלו" - 

חיה אכול, שאינה חיה לא תיכול, מכלל דטרפה לא חיה".

לחיות  יכולה  אינה  דהחיה  הא  האם  בזה 

איסורה  לעיקר  סימן  הוא  שכזה  מום  עם 

ושהחלה  לחיות  יכולה  לא  שהיא  והוא 

בה מיתה, או שכלל זה הוא סיבת איסורה 

והיינו דאם יש בה מום שמחמתו הבהמה 

זה מום שאוסר  הרי  י"ב חודש  לא תחיה 

את הבהמהו.

באופן ונראה  הוא  בזה  מינה  שנפקא 

חודש,  מי"ב  יותר  חיה  שהטריפה 

משום  הוא  האיסור  דעיקר  נימא  דאם 

אם  כן  אם  למות,  שעתידה  בהמה  שהיא 

חיה הבהמה יותר מי"ב חודש נתברר דלא 

היתה עתידה למות ולכן אינה אסורה, אבל 

אם עיקר האיסור הוא משום המום שיש בה 

והיינו שאסרה תורה כל שיש לה מום כזה 

וכדמשמע  למיתתה  גורם  הוא  שבעלמא 

הרי  הרמב"ם,  וכדביאר  הפסוק  מפשטות 

היא אסורה.

לומר דבדבר זה נחלקו הראשונים ונראה 

מי"ב  יותר  שחיה  טריפה  בענין 

חודש דהנה ידועה דעת הרמב"ן בחידושיו 
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יותר מי"ב חודש  לחוליןז שטריפה שחיה 

הרי זה מותרת.

מצאנו אבל  אם  שאף  היא  הרמב"ם  דעת 

סימני  עם  לחיות  יכולה  שבהמה 

דזה  אסורה  זה  הרי  הלל"מ  שהם  טרפות 

לשון הרמב"םח: "ואין להוסיף על טרפות 

לחיה  או  לבהמה  שיארע  שכל  כלל  אלו 

הדורות  חכמי  שמנו  מאלו  חוץ  לעוף  או 

ז.  חולין עו.
ח. הלכות שחיטה פ"י הי"ב-י"ג.

'טריפה האמורה בתורה' ואז שאר טריפות לכאורה נלמדות  ט.  אמנם יש לדקדק בלשון הרמב"ם שכתב 
רבינו שבמנין  "הדגיש  וז"ל:  רבינוביץ'  נחום  ח' במש"כ הר"ר  ועיין במאסף תחומין חלק  מהללמכל מקום 
הטריפות ישנם שני סוגים: א( הידועים על פי הקבלה שמנאום חכמים מהלכה למשה מסיני; ב( כל שאין 
כמוה חיה טריפה. על פי עיקרון זה הוסיף רבינו מדעתו הרחבה למנין הטריפות שבגמרא "לחי העליון שניטל 
טריפה". תמהו עליו חכמי לוניל ושאלוהו: "ואנו בעניותנו לא שמענו עד היום הזה ולא מצאנו כתוב כן בשום 
חיבור הנעשה בשום לשון והיה בעינינו דבר זה פלא". השיב להם רבינו תשובה ארוכה להסביר תפקידו של 
הלחי העליון עד שאם ניטל "אין לך מי שאין כמוה חיה יותר מזו... וזה שאמרתם שלא שמעתם ולא ראיתם 
בחיבור מי שמנה טרפה זו הרבה דברים לא יזכירו אותם המפרשים מפני שלא שמו דעתם להם, וכשיבין אדם 

באותם הדברים יראו..
מאידך גיסא מבואר בתלמוד שנחלקו חכמים אם טריפה חיה אם לא, ואם יולדת אם לאו. מעולם לא נחלקו 
אם טריפות נאמרו למשה מסיני. הסובר שטריפה חיה לא בא להתירה. הוא סבור שהיא נאסרה אע"פ שהיא 
יכולה לחיות. נמצא שלהלכה אע"פ שיש חפיפה מסויימת בין שני הסוגים מכל מקום שונים הם בעיקרון. 
הטריפות מהלכה למשה מסיני אסורות אע"פ שיש בהן שיכולות לחיות וכל שכן אם חיות רק מכוח תרופות 
שונות. והטריפות שאין כמותן חיות אסורות על פי הרופאים שקובעים שאין כמוה חיה, ואע"פ שלא קבלו 

חכמים שהן במנין הטריפות.
מעתה זכינו להבין עוד פסק בהלכות שחיטה )י, יב( שכבר תמהו עליו הרבה:

"ואין להוסיף על טרפות אלו כלל, שכל שיארע לבהמה או לחיה או לעוף חוץ מאלו שמנו חכמי הדורות 
סופה  שאין  הרפואה  מדרך  לנו  נודע  ואפילו  שתחיה,  אפשר  ישראל  דיני  בתי  עליהן  והסכימו  הראשונים 
לחיות. וכן אלו שמנו ואמרו שהן טרפה, אע"פ שיראה בדרכי הרפואה שבידינו שמקצתן אינן ממיתין ואפשר 
עליו  ז"ל השיג  יורוך."... הרמב"ן  פי התורה אשר  על  לך אלא מה שמנו חכמים שנאמר,  אין  שתחיה מהן 
)בהקדמה בשרש השני( וז"ל: "ואם יאמר כי הבהמה שטרפה אריה ונקב הקרום של מוח או הלב לבית חללו 
ילקה עליו מן התורה ואם נקבו מן החולי יהיה מדרבנן זה אינו ראוי לשמוע ואינו כדרך התלמוד ולא כדרך 
הרפואה, שהמכה קרובה לרפואה יותר מן החולי. וכבר הורה כן בחבורו הגדול." שתי טענות בפי הרמב"ן 
ז"ל: א( אין סברה לחלק בין טריפה בידי ארי לבין נטרפה מחולי; ב( רבנו עצמו קבע שאין לחלק בין טריפת 
ארי לטריפה מגורם אחר, שכך כתב בהלכות מאכלות אסורות )ד, ח-ט(: "... למה נאמר בתורה טרפה? דבר 
הכתוב בהווה... וענין הכתוב שהנוטה למות מחמת מכותיה ואי אפשר לה לחיות מחמת מכה זו אסורה." הרי 
שפתיו ברור מללו שזו כמו זו נכללה ב"ענין הכתוב". וראיה מכרחת מפסקו )שם ה, ה(: "תלש איבר מן החי 

דיני  בתי  עליהן  והסכימו  הראשונים 

לנו  נודע  ואפילו  שתחיה  אפשר  ישראל 

מדרך הרפואה שאין סופה לחיות וכן אלו 

שמנו ואמרו שהן טרפה אף על פי שיראה 

אינן  שמקצתן  שבידינו  הרפואה  בדרכי 

אלא  לך  אין  מהן  שתחיה  ואפשר  ממיתין 

התורה  על-פי  שנאמר:  חכמים  שמנו  מה 

אשר יורוך"ט.
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איסור ונראה  דעיקר  ס"ל  דהרמב"ן 

זו  שבהמה  משום  הוא  טריפה 

הם  שבה  הטרפות  וסימני  למות  עתידה 

אם  אבל  לאיסורה  הסיבה  ולא  סימן  רק 

ובהמה  נכון  סימן  נמצא שאינם  לא מתה 

דעיקר  ס"ל  הרמב"ם  אבל  מותרת,  זו 

בה  הוא משום המום שיש  איסור טריפה 

דהמום אינו סימן גרידא אלא הוא הסיבה 

לאיסורה ולכן אף אם היא חיה עם סימנים 

זה  שמטעם  ואפשר  אסורה,  זה  הרי  אלו 

בהווה  הכתוב  שדיבר  הרמב"ם  ביאר 

אלא  ומתה  שטרפוה  אותה  אינה  וטריפה 

הרמב"םי:  לשון  וזה  ונפצעה  שטרפוה 

"טרפה האמורה בתורה זו שטרפה אותה 

בהן.  וכיוצא  ונמר  ארי  כגון  היער  חית 

נץ  וכן עוף שטרף אותו עוף הדורס כגון 

וכיוצא בו. ואין אתה יכול לומר שטרפה 

אותה והמיתה אותה שאם מתה הרי היא 

נבלה. ומה לי מתה מחמת עצמה או הכה 

ונטרפה בנטילתו ואכלו חייב שתיים משום איבר מן החי ומשום טריפה." הרי שמתחייב מן התורה בנטרפה 
בידי אדם ולא רק בידי חיה טורפת... בסוג זה של טריפות גם הרופאים אינם יכולים לקבוע בודאות מי יחיה 
ומי ימות. יש והם יכולים לקבוע שהסיכויים לחיות הם קלושים ביותר, אבל יתכן שבהמה מסויימת שיש לה 
מכה כזו בכל זאת תתרפא ותוכל לחיות... מעתה זהו שכתב רבנו: "ואין להוסיף על טריפות אלו כלל. שכל 
שיארע לבהמה או לחיה או לעוף חוץ מאלו שמנו חכמי הדורות הראשונים והסכימו עליהן בתי דיני ישראל 
אפשרשתחיה ואפילו נודע לנו מדרך הרפואה שאין סופה לחיות". הואיל ומדרך הרפואה אין לדון כי אם על 
דרך הרוב עדיין אפשר שתחיה. ואפילו במקרה מסויים מעריכים הרופאים שבהמה זו "אין סופה לחיות" מכל 
מקום על מכה זו בדרך כלל אין לדון כי אם על דרך הרוב. ממילא אין לראות בה "כעין טרופת היער" ולפיכך 

מן התורה אינה טריפה ולכך גם אין לאוסרה מאחר שחכמי הדורות הראשונים לא גזרו עליה" עעיי"ש.
י.  הלכות מאכ"א פרק ד' הלכה ו'.

יא.  מסכת פסחים אות ק"כ.
יב.  ועוד עיין בעניין נתרפאה בשו"ת הרשב"א ח"א צ"ח ובמאירי בסוף פירושו לדף מב. וברא"ה בבדק הבית, 

בית שני, שער ג' לד: בהעמק שאלה קכ"ה, א ובמאמרו של הר"ר חננאל סרי במאסף תורני אסיף.

בסייף והמיתה או שברה ארי והמיתה הא 

מתה"  ולא  בשנטרפה  אלא  מדבר  אינו 

מיתת  דאין  ללמדנו  דבא  והיינו  ע"כ, 

מה שנפצעה  אלא  האיסור  סיבת  הבהמה 

על ידי שטרפוה.

בקובץ שיעוריםיא לגאון רבי אלחנן ועיין 

טריפה  באיסור  שחקר  הי"ד  וסרמן 

אם הוא מתחדש כל שעה או כיון שנאסרה 

הרי זה איסור עולם ומסיק התם וזה לשונו 

"ולפי זה צריך לומר דבטריפה אין איסורה 

טריפה  עכשיו  שהיא  במה  תלוי  שעה  כל 

אלא בשעה שנטרפה נאסרה לעולם ואפילו 

אם תחזור לבריאותה על ידי מעשה ניסים 

לא תהא ניתרת, דכיון שנאסרה שעה אחת 

אלו  דבריו  ולפי  עכ"ל  לעולם",  אסורה 

אבל  הנ"ל,  הרמב"ן  דברי  על  לו  הוקשה 

גופא  דבהא  קושיא  כאן  אין  דברינו  לפי 
נחלקו הרמב"ם והרמב"ן.יב
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טריפה והנה  שהאוכל  כתבו  בתוספותיג 

גם  שתיים  חייב  נבילה  שנעשית 

ובמצפה  נבילה,  וגם משום  טריפה  משום 

יוחנן  רבי  מחלוקת  דזוהי  הביא  איתןיד 

וריש לקיש בירושלמיטו דלרבי יוחנן חייב 

ובספר  אחת,  חייב  לקיש  ולריש  שתיים 

וזה  כתב  כאן  הרמב"ם  על  ושמחה  אורה 

דכתב  י"ז  הלכה  סוף  להלן  "עיין  לשונו: 

ולפיכך  היא  נבילה  תחילת  שהטריפה 

מצטרף זו עם זו לכזית, ולפי זה יש לומר 

אלא  עליה  לוקה  אינו  טריפה שמתה  דכל 

משום נבילה אבל לא משום טריפה, משום 

איסור  גם  בה  יש  נמי  בעלמא  נבילה  דכל 

נשתנה  ולא  מנה,  מאתיים  דבכלל  טריפה 

טריפה שנתנבלה מנבילה בעלמא שהיתה 

איסור  בלוע  דלעולם  ונתנבלה,  בריאה 

טריפה גם בנבילה שהרי טרפה חצי נבלה 

היא וכשנתנבלה כולה יש בהן גם טרפה, 

ולפיכך חייל איסור נבילה על טריפה שאין 

יג.  חולין לב. ד"ה ורמינהי, דן בדבריהם אחיעזר ח"ב ו-א.
יד.  על התוס' שם הו"ד בקובץ יסודות וחקירות ערך טריפה.

טו. נזיר ו א דף כה.
טז.  ועיין בספר משנת יעקב על הרמב"ם בהלכות מאכ"א כאן שהביא צד נוסף לחקירות אלו וז"ל: "והנה 
מטו בזה בשם הגר"ח מבריסק זצ"ל ]וראה בספר אחיעזר ח"ב סי' ו' וז'[ דפירוש דברי הרמב"ם הוא דבטרפה 
והיינו דטרפה אינה שם איסור מיוחד של טרפה, אלא דחסר בטריפה  חסרה השחיטה לגבי היתר אכילה, 

היתר השחיטה לגבי להתירה באכילה. וזה מש"כ הרמב"ם: הואיל והטרפה תחילת נבלה היא".
ועמש"כ להלן פ"ד ה"י ראיה לזה מדברי הרמב"ם שם, וכן מדבריו בפ"ה ה"ט, ע"ש, גם ממה שהרמב"ם הביא 

להלכות טרפות בהלכות שחיטה, משמע נמי שבטריפות חסרה בזה השחיטה להתירה.
אך ראה בחי' מרן הגרי"ז הלוי במכתבים שבסוף הספר עמוד ע"ט שמדבריו משמע שהגר"ח זצ"ל לא למד 

יסוד דבריו מדברי הרמב"ם האלה. יעו"ש. עכ"ד

טריפה  גמר של  אלא  אחר  איסור  הנבילה 

דו"ק" עכ"ד.

תלוי אבל  שהוא  לומר  יש  הנ"ל  לפי 

במחלוקת הראשונים הנ"ל, דאי נימא 

דאיסור טריפה הוא משום שטרפותה הוא 

ומיתתה הוא עיקר איסורה  סימן למיתתה 

אם כן איכא למימר דאם מתה אינו לוקה 

סיבת  הוא  דנבלותה  נבילה  משום  אלא 

שאף  טריפה  באיסור  ונתחדש  איסורה 

אם שחטה בעודה בחיים קודם שנתנבלה 

אבל  נבילה,  להיות  שסופה  משום  אסורה 

משום  הוא  טריפה  איסור  דעיקר  נימא  אי 

א"כ  האיסור  סיבת  הם  הטריפה  דסימני 

עצמו  בפני  איסור  הוא  טריפה  איסור 

כן  ואם  לבסוף,  דתתנבל  להא  שייך  ואינו 

ונעשית  הטריפה  דלאחר שמתה  לומר  יש 

ויש  טריפה.  איסור  מינה  פקע  לא  נבילה 

לפלפל ולהעמיק בכל זה עוד טובא ובאתי 

רק לעוררטז.
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דהנה עוד  אחר,  בעניין  להוסיף  יש 

היא  נבילה  תחילת  דטריפה  קיי"ליז 

זית  וחצי  טריפה  זית  חצי  אכל  אם  ולכן 

נבילה חייב משום דטריפה תחילת נבילה 

דווקא  חינוךדזהו  המנחת  וכתב  היא, 

בטריפה ממש ולא ממה שנתרבה מאיסור 

זה, ולכן אם אכל חצי זית בשר שיצא חוץ 

אינן  אלו  הרי  נבילה  זית  וחצי  למחיצתו 

של  הסברא  שייך  לא  שהרי  מצטרפים, 

יז.  רמב"ם מאכא"ס פ"ד הי"ז.
יח.  כאן אות ג'.

להוסיף  ויש  היא.  נבילה  תחילת  טריפה 

המנחת  הביא  דהנה  מסברא  זה  לפי  עוד 

את  שמנה  התוספות  דעת  את  חינוךיח 

למצוות  אותו'  תשליכון  'לכלב  הפסוק 

לומר  ויש  הרשות,  כדבר  רק  ולא  עשה 

על  רק  דזהו  ודעימיה  התוספות  בדעת 

טריפה ממש אבל לא על בשר שיצא חוץ 

למחיצתו, ובפרט דזה לא שייך בקדשים 

שנפסלו ואין להאריך.
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 מצוה ע"ד. שלא לשמע טענת בעל דין
שלא בפני בעל דין חברו

שלא ישמע הדין טענת האחד שלא בפני בעל דינו, שנאמר )שמות כ"ג, א'( לא 
תשא שמע שווא. והטעם לפי שבני אדם ידברו דברי שוא שלא בפני בעל דינם, 
וצוה הדין על זה כדי שלא יכניס בנפשו כזביו של אחד מהם. וכן בא במכילתא 
)שם( שאזהרה זו של לא תשא וגו', על זה נאמרה. ועוד אמרו שם, שהיא אזהרה 

ואפילו  דינו,  גם הוא טענותיו לדין שלא בפני בעל  יטען  גם לבעל הדין שלא 
ירצה לשמע אותן הדין, ועל זה נאמר גם כן )שם ז'( מדבר שקר תרחק. ועוד אמרו 
)מכות כ"ג.( שזה הלאו כולל מספר לשון הרע, ומקבלו, ומעיד  זיכרונם לברכה 

עדות שקר.

ממנו,  מאוס  דבר  אין  הכל,  בעיני  ונאלח  נתעב  השקר  כי  ידוע,  המצוה  שרש 
אשר  וכל  אמת  אל  יתברך  שהשם  מפני  אוהביו,  כל  בבית  והקללה  והמארה 
אתו אמת, ואין הברכה מצויה וחלה אלא במתדמים אליו במעשיהם, להיותם 
רחום,  שהוא  שידוע  כמו  מרחמים  ולהיותם  אמת,  אל  שהוא  כמו  אמיתיים 
ולהיותם גומלי חסדים כמו שהוא רב החסד. אבל כל מי שמעשיו בהפך מידותיו 
הטובות והם בעלי השקר שהם בהפך מידותיו ממש, כמו כן תנוח עליהם לעולם 
מה שהוא הפך מידותיו, והפך מדת הברכה שהיא בו היא המארה והקללה, והפך 

השמחה והשלום והתענוג שהם אתו, הוא הדאגה והקטטה והצער, כל אלה )איוב 
מן השקר  הזהירתנו התורה להרחיק  כן  ועל  כ"ט( חלק אדם רשע מאלהים.  כ, 

הרבה כמו שכתוב מדבר שקר תרחק. והנה הזכירה בו לשון רחוק לרב מיאוסו 
נטה  שלא  הזהירתנו  הרחוק  ומצד  האזהרות.  שאר  בכל  כן  הזכירה  שלא  מה 
אזנינו כלל לשום דבר שנחשב שהוא שקר, ואף על פי שאין אנו יודעין בברור 
שיהא אותו הדבר שקר, וכעין מה שאמרו זיכרונם לברכה )חולין מ"ד.( הרחק מן 
הכעור ומן הדומה לו. ובאמרי מדות בהקדוש ברוך הוא, אני נמשך בדבר אחר 
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דברי רבותינו ז"ל שיחסו אליו ברוך הוא שם מדות על צד המקבלים, אבל הוא 
ברוך הוא לגדלו ויחודו מצד עצמו אין ליחס אליו מדות, כי הוא וחכמתו וחפצו 

ויכלתו ומדותיו אחד בלי שום שתוף ופרוד בעולם.

מדיני המצוה, מה שאמרו זיכרונם לברכה )שבועות ל:( שכל דין שיודע בדין שהוא 
מרמה שחייב להסתלק ממנו, ולא יאמר אחתכנו ויהיה קולר תלוי בצואר העדים. 
והשבחים הגדולים שמשבחין חכמים בבקשת האמת והרחקת השקר בדין, ויתר 

רבי הפרטים, מבארים בסנהדרין ובמדרשים כמו כן )פכ"ה מה' סנהדרין(.

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים אבל לא בנקבות, לפי שאינן דנות, ולכך אינן 
בכלל אזהרה זו שלא לקבל טענת בעל דין אחד שלא בפני בעל דינו, מכל מקום 
בכלל לאו זה הן שלא יטענו טענותם לדין שלא בפני בעל הדין. וכן מוזהרות 
להרחיק מכל שקר כמו האנשים. והעובר עליה, הרי הוא כעובר על מצות מלך, 

אבל אין לוקין על לאו זה לפי שאין בו מעשה.

חכמת חינוך

מצוה ע"ד

 שלא לשמע טענת בעל דין שלא בפני בעל דין 
ובגדר איסור לא תשא שמע שוא וקבלת לשון הרע

יחקור אם איסור זה הוא על השמיעה או על 
ולכל  לדיינים  איסור  אותו  הוא  ואם  הקבלה 

ישראל או שיש כאן שני איסורים נפרדים

הלאו הע"ד הוא שלא לשמוע טענת הנה 

בעל דין שלא בפני בעל דינו וילפינן 

)שמות  שוא"  שמע  תשא  ד"לא  מקרא  לה 

ל"א(  )שבועות  בגמרא  אמרינן  וכן  א'(  כ"ג, 

דמכאן אזהרה לדיין שלא ישמע דברי בעל 

בגמרא  נמי  ואמרינן  חבירו  בלא  אחד  דין 

)מכות כג( דמכאן אזהרה למקבל לשון הרע 

לשון  למדבר  אזהרה  שמכאן  אמרינן  וכן 

הרע דקרינן ביה נמי 'לא תשיא'.

שמע ויש  תשא  ד'לא  זה  באיסור  לחקור 

שוא' דילפינן מיניה איסורא דשמיעת 

לשון  קבלת  ואיסור  דין  הבעל  דברי 

שמיעה  על  אפילו  הוא  איסורו  אם  הרע 

בעלמא או שעיקר איסור זה הוא על קבלת 

בעל  שמיעת  לעניין  והנה  בלב.  הדברים 
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הדין משמע מלשון הגמרא שהאיסור הוא 

איתא  והכי  בעלמא,  שמיעה  על  אפילו 

זוב,  במצוה  המצוותא  בספר  ברמב"ם  נמי 

והספק הוא לענין איסור קבלת לשון הרע 

שנאמר לכל אדם מישראל ומסתימת לשון 

שמכאן  שכתבו  ועוד  הרמב"ם  הגמרא 

לכאורה  משמע  הרע  לשון  למקבל  איסור 

שהאיסור הוא על קבלת הלשון הרע ולאו 

דוקא על השמיעה.

קשה איך יתכן שיהיו שני איסורים ומעתה 

מפסוק  נלמדים  מזה  זה  שונים 

שווא  שמע  תשא  דלא  דאיסורא  אחד, 

שנאמר לדיין עיקרו הוא שלא ישמע דברי 

בעל דין בלא חבירו ולא מוזכר בו איסור 

לשון  למקבל  אזהרה  ואילו  הקבלהג  על 

הרע  הלשון  קבלת  על  הוא  עיקרו  הרע 

ולכאורה ליכא איסור על השמיעה.

והוא  דינו.  בעל  בפני  שלא  הדין  מבעלי  אחד  לשמוע  שלא  השופט  "הזהיר  וז"ל:  רפ"א  ל"ת  א.  
והזהיר  דינם  בעל  בפני  שלא  דין  בעלי  יהיו  שברוב  שוא",  שמע  תשא  "לא  א'(  כ"ג,  )שמות  אמרו 
אמתות.  ולא  להם  יושר  אין  הדברים  צורת  לנפשו  תכנס  שלא  כדי  הדברים,  אותם  משמוע  השופט 
דינו  בעל  שיהיה  עד  דין  מבעל  ישמע  שלא  לדיין  אזהרה  שוא"  שמע  תשא  "לא  )שם(  מכילתא  ולשון 
אמר  הענין  מזה  ולהזהיר  עמו,  חבירו  שיהיה  עד  לדיין  דבריו  ישמיע  שלא  דין  לבעל  ואזהרה  בפניו 
גם  זה  לאו  ובכלל  ע"א(.  )לא  משבועות  ברביעי  שנתבאר  כמו  תרחק"  שקר  "מדבר  ז'(  כ"ג,  )שמות 

כן אמרו אזהרה למספר לשון הרע והמקבלו ומעיד עדות שקר כמו שהתבאר במכות )כג ע"א(".
שהוא  כיוון  שמא  או  הדברים  את  לקבל  לדיין  איסור  יש  האם  לעיין  יש  עדיין  א"כ  שכך  וכיון  ב.  
על  נוסף  איסור  הוזכר  שלא  מזה  לכאו'  ונראה  בקבלתם.  נוסף  איסור  אין  הדברים  את  ושמע  עבר 
אז  שכן  זה  את  לקבל  איסור  שיש  נראה  המצווה  מטעם  מקום  ומכל  בזה  נוסף  איסור  שאין  הקבלה 

יוצא דין מעוות ומכל מקום אולי איסורו משום מדבר שקר תרחק.
דינין  מבעלי  אחד  דברי  לשמוע  לדיין  "אסור  וז"ל:  ה"ז  פכ"א  סנהדרין  הלכות  ברמב"ם  עיין  ג.  
וכל  אחיכם.  בין  שמוע  שנאמר  אסור  אחד  דבר  ואפילו  חבירו.  בפני  שלא  או  חבירו  שיבא  קודם 
לשון  למקבל  אזהרה  זה  לאו  ובכלל  שוא  שמע  תשא  לא  שנאמר  תעשה  בלא  עובר  מאחד  השומע 
שיבא  קודם  לדיין  דבריו  ישמיע  שלא  מוזהר  דין  בעל  וכן  שקר.  עדות  ומעיד  הרע  לשון  ומספר  הרע 

בעל דין חבירו. וגם על זה וכיוצא בו נאמר מדבר שקר תרחק".

בספר חפץ חיים )כלל ו' אות ב'( שכתב ועיין 

שמיעת  על  התורה  מן  איסור  שיש 

לשון הרע אף אם הוא אינו מאמין לדבר, 

שהאריך  ב'(  אות  חיים  מים  )בבאר  ועיי"ש 

השמיעה  על  אף  הוא  שהאיסור  להוכיח 

מראיותיו  ואחת  מאמין,  אינו  אם  ואף 

"ראיה ברורה לדין זה דאסור מן התורה" 

ממה שמצינו שאיסור זה הוא איסור לדיין 

וגבי הדיין האיסור הוא על השמיעה ואם 

כן הוא הדין לגבי לשון הרע האיסור הוא 

אף על השמיעה בלבד.

אלו וקשה  שאיסורים  אף  כרחך  על  דהא 

מקום  מכל  פסוק  מאותו  נלמדים 

יודה  חיים  החפץ  אף  דהנה  חלוקים,  הם 

דהאיסור של הדיין אינו אלא על השמיעה 

ואינו עובר שוב גם על מה שמקבל דבריו 

שיאמר  מי  שמענו  לא  אחד  דין  בעל  של 
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שכמו שיש איסור קבלת לשון הרע על כל 

אחד מישראל יש איסור נוסף על הדיינים 

שלא לקבל את דבריו של בע"ד אחד בלא 

חבירו.

חלקת בנימין )הלכות לשון הרע כלל ובספר 

על  להקשות  הוסיף  ח'(  הערה  ו' 

דברי החפץ חיים ממה שמבואר ברמב"ם 

הרע  לשון  לשמוע  שמותר  אופנים  שיש 

דבריו,  את  לקבל  אסור  מקום  מכל  אבל 

וכגון שהוא באפי תלתא, ומכל מקום כתב 

על זה החפץ חיים שאסור לספר למי שיש 

חשש שיקבל את הדברים משום שאז נמצא 

ולפי  שמכשילו באיסור קבלת לשון הרע, 

דאורייתא  איסור  שיש  חיים  החפץ  דברי 

אף על שמיעת לה"ר מה לי שמיעה ומה לי 

קבלה וצריך שיהיה אסור אף בדבר שנאמר 

באפי תלת.

רוזנר וכן  שלמה  לרב  באר  עלי  בספר 

הוסיף להקשות ע"ד החפץ חיים ממה 

הוא  שהאיסור  מקומות  בכמה  שמבואר 

לחוד,  השמיעה  ולא  הדברים  את  לקבל 

והוא מלבד מה שמבואר בראשונים דכבר 

המקבל  "כל  קי"ח.(  )פסחים  איתא  בגמרא 

וכן  לכלבים"  להשליכו  ראוי  הרע  לשון 

שלשה,  הורגת  הרע  "לשון  ט"ו:(  )ערכין 

ד.  פרשת וישב, שאילתא כ"ח.
שביד  דאף  הרמב"ם  והוא  זה  לדבר  הכלל  מן  יוצא  שהביא  קנ"ז(  )עמ'  באר  בעלי  שם  ועיין  ה.  
לרמב"ם)אבות  המשניות  בפירוש  יעויין  מקום  מכל  קבלה  בלשון  האיסור  את  הרמב"ם  הביא  החזקה 
שהאומרו  באמת  יעשה  אשר  בפעולותיו  אפילו  האדם  גנות  שיגנה  הרע  "לשון  שכתב  מי"ז(  פ"א 
דברי  שאר  וכל  הכלל  מן  היוצאת  היא  זו  מימרא  מקום  ומכל  עעיי"ש,  יחטא"  ישמעהו  ואשר  יחטא 

הראשונים מורים שהאיסור הוא על הקבלה. 

המספרו, המקבלו וכו'" וכן ממה שתירגם 

אונקלוס "לא תשא שמע שוא - לא תקבל 

שמא דשקר".

בשאילתותד והדברים  גם  מבוארים 

שעיקר האיסור בלשון הרע הוא 

לקבוליה  אסיר  "וכי  שם:  דכתב  הקבלה 

ליה  למיחש  אבל  מעשה,  ביה  למעבד 

מהדר  קא  פלניא  ליה  אמרין  דאי  מיבעי. 

ליה  מיבעי  לצעורך,  או  למקטלך,  בתרך 

האי  מר,  דאמר  מיניה.  נפשיה  לנטוריה 

לא  דלקבולי  גב  על  אף  בישא,  לישנא 

מיבעי, למיחש ליה מיבעי".

לשון ומבואר  לקבל  הוא  דהאיסור  מזה 

לבא  שיכול  שבמקום  רק  הרע, 

מזה היזק לו או לאחרים יכול לחוש לדבר, 

אפילו  אסור  להיזק  מקום  אין  אם  אבל 

איסור  שיש  כלל  ברור  לא  אבל  לחוש 

איך  נשאר קשה  כן  ואם  לחודה,  בשמיעה 

יתכן שלאו זה של לא תשא שמע שוא הוא 

אנשים  לשאר  אבל  לדיין  שמיעה  איסור 

הוא איסור קבלה, וכן מנלן לומר חילוק זה.

לומר בזה שחלוק דין הדיין בזה והנראה 

דהנה  מישראל,  איש  כל  מדין 

את  לשמוע  צריך  אנשים  כשדן  הדיין 
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הוא  צריך  טענותיהם  פי  ועל  טענותיהם 

לדון אותם ולפסוק את הדין, ומה שהדיין 

באופן אישי מחליט בלבו אם בעל דין זה 

נאמן אצלו או לא אין זה מעלה ולא מוריד, 

"כשיבואו  באבות  במשנה  שאמרו  וכמו 

כרשעים  בעיניך  יהיו  דין  בעלי  לפניך 

וכשנפטרים מלפניך יהיו בעיניך כצדיקים 

שנאמנות  הרי  הדין",  את  עליהם  שקיבלו 

הבעלי  על  אינה  הדיין  אצל  דינים  הבעלי 

או  נאמנים  אנשים  הם  אם  עצמם  דינים 

טענותיהם  בירור  של  נדון  היא  אלא  לא 

והוצאת משפט מתוקן, ולכן עיקר האיסור 

בפני  שלא  דין  הבעל  דברי  שמיעת  הוא 

הוא  הבע"ד  שטוען  דהטענה  דינו,  בעל 

מה שצריך להיות בשיקול הדעת של הדיין 

וזה מה שיקבע את הדין ולא אם אדם זה 

לו  אסור  שכן  וכיון  לא,  או  אצלו  נאמן 

לשמוע טענות אחד מהם שלא בפני בעל 

דינו אף אם אינו מקבל את דבריו ומאמין 

לו דשמיעת אחד מהם שלא בפני בעל דינו 

מאפשרת לו לטעון טענת שקר.

שנאמר משא"כ  הרע  לשון  קבלת  איסור 

אף  שנלמד  מישראל  אדם  לכל 

הוא מקרא ד"לא תשא שמע שוא". דהתם 

ע"פ  חבירו  עם  עצמו  את  מנהיג  אדם  כל 

מה שמשער בדעתו מי הוא אדם זה וכמו 

תראה  "כי  הפסוק  על  לשונו  שאחזה 

חמור שונאך" דאם ראה את חבירו עושה 

עבירה והוכיחו והלה לא שמע לו שמותר 

לחבירו  אדם  של  שיחסו  הרי  לשנאתו, 

תלוי בשיפוט ושיקול דעת מי הוא חבירו, 

היו  לא  ירושלים  שזקני  בגמרא  אמרו  וכן 

מי  יודעים  שהיו  לא  אם  בסעודה  יושבים 

שהם  אנשים  שהיו  הרי  בסעודה,  יהיה 

והיו כאלה  רצו לשבת איתם  שיערו שהם 

וכן כל אדם ואדם, ולכן אסרה  שלא רצו, 

כי  הקבלה,  את  דווקא  אדם  בכל  התורה 

עיקר משפט האדם את חבירו היא הקבלה 

וההחלטה )אמנם אף לפי זה יש איסור שמיעת 

לשון הרע לכל הפחות מדרבנן וכמו שכתב החפץ 

חיים שם(.

לדיין ונמצינו  שהאיסור  זה  לפי  למדים 

ולאדם מישראל אחד הוא, ועניינו 

את  לשמוע  אסור  אדם  לשפוט  דכשבאים 

שבדיין  אלא  בפניו,  שלא  שכנגדו  הטענה 

עיקר המשפט שהוא דן את חבירו הוא על 

האיסור  היא  השמיעה  ולכך  השמיעה  פי 

המשפט  עיקר  מישראל  אדם  בשאר  אבל 

שהוא דן את חבירו הוא על פי הקבלה בלב 

ולכך הקבלה היא שאסורה.



חכמת חינוך קכח

מצוה ע"ה. שלא יעיד בעל עברה

שלא נקבל עדות איש חוטא ולא נעשה בשביל עדותו שום דבר, שנאמר )שמות 
כ"ג, א'( אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס. ובא הפרוש )סנהדרין כ"ז.( אל תשת 

רשע עד, אל תשת חמס עד, כלומר בעל חמס, להוציא את החמסנין ואת הגזלנין 
שהם פסולין לעדות, שנאמר כי יקום עד חמס באיש )דברים י"ט, ט"ז(.

שרשי מצוה זו נגלה, שכל מי שעל עצמו לא חס ולא יחוס על מעשיו הרעים, לא 
יחוס על אחרים, ועל כן אין ראוי להאמינו בדבר.

הן  שעשרה  א'(  ט',  עדות  )רמב"ם  לברכה  זיכרונם  שאמרו  מה  המצוה,  מדיני 
הן: נשים, ועבדים, וקטנים, חרשים, שוטים,  ואלו  הפסולין לעדות מן התורה, 
סומים, רשעים, ואנשים הבזויין ביותר, וקרובים, ונוגעין בעדות, הרי אלו עשרה. 
וטמטום )רמב"ם שם ג( ואנדרוגינוס בכלל נשים, ומי שחציו עבד בכלל עבדים. 
להתיישב  הדין  צריך  כפיתו,  בעת  שלא  וגם  שוטה.  בכלל  כפיתו  בעת  הנכפה 
בדבר אם דעתו מבלבלת מצד החלי. וכן הפתאים ביותר שאינם מבינים דברים 
הסותרין זה את זה, וכן אנשים מבהלים ונחפזים בדעתן ומשתגעין ביותר, כל 
אלו בכלל שוטים. וכן מה שאמרו זיכרונם לברכה )סנהדרין כ"ד:( איזהו הנקרא 
רשע שפסול מן התורה, ואיזהו רשע שפסול מדבריהם, כגון העובר על גזל של 
דבריהם, שהוא פסול מדבריהם, ומכללם הוא משחק בקוביא שאין לו אמנות 
אלא הוא, ומפריחי יונים בישוב, ומגדלי בהמה דקה, והחלוק שהוא בין פסול 

)שם  לברכה  זיכרונם  אמרו  התורה  מן  שהפסול  מדבריהם,  לפסול  מדאורייתא 
עדותו  מדרבנן  והפסול  עליו,  שהכריזו  קדם  אפילו  בטלה  עדותו  העיד,  כ"ו:( 

רב  כמו שאמר  והוא  תשובה מחזירו לכשרותו,  ואיזו  עליו,  עד שיכריזו  קימת 
אידי בפרק זה בורר )שם כה א( דאמר רב אידי בר אבין החשוד על הטרפות אינו 
ויחזיר אבדה בדבר חשוב,  יוצא מחזקתו עד שילך למקום שאין מכירין אותו 
או יוציא טרפה מתחת ידו בדבר חשוב ומשלו, וכמו כן נאמר בחשוד על עברה 

אחרת לפי הדומה, ויתר פרטיה, מבארים שם בסנהדרין ]פ"א שם[.
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דנות  שאינן  בנשים,  לא  אבל  בזכרים  זמן  ובכל  מקום  בכל  זו,  מצוה  ונוהגת 
שיצטרכו לקבל עדות. והעובר עליה וקבל עדות איש רשע ועשה דבר בשביל 
עדותו, עבר על לאו, אבל אין לוקין על לאו זה לפי שאין בו מעשה. ואפילו עשה 

בו מעשה בכל דבר שבממון, לפי שנתן להשבון אין לוקין עליו.

חכמת חינוך

מצוה ע"ה

שלא יעיד בעל עברה

א.  וז"ל המכילתא כאן: "אל תשת ידך עם רשע אמר לו, איש פלוני חייב לי מאתים דינרין ולי עד א' בוא 
והצטרף עליו וטול אתה מנה ואני מנה. לכך נאמר אל תשת ידך וגו'. )אמר לו רבו אתה יודע בי שאלו נותנין 
לי כל ממון שבעולם אין אני מבדה, מנה לי אצל פלוני ויש לי עד אחד בוא והצטרף עמו כדי שאטול את שלי. 
לכך נאמר אל תשת ידד וגו'.( עד חמס הוא זה. כך היו נקיי הדעת שבירושלים עושין, לא היה אחד מהם הולך 
לבית המשתה עד שהוא יודע מי הולך עמו, ולא היה חותם בגט עד שהוא יודע מי חותם עמו. רבי נתן אומר, 
אל תשת ידך ]אל תשת רשע עד[ אל תשת חמס עד להוציא את החמסנין ואת הגזלנין שהן פסולין לעדות. 

שנאמר לא יקום עד חמס באיש. מהו ]ענשו[ ועשיתם לו כאשר זמם".
ב.  לעיל מצוה נ"ב.

שכתב הנה  כמו  היא  הע"ה  המצווה 

החינוך: 'שלא נקבל עדות איש חוטא 

ולא נעשה בשביל עדותו שום דבר' וילפינן 

לה מקרא ד"אל תשת ידך עם רשע להיות 

עד חמס" )שמות כ"ג, א'(.

זה, ויש  איסור  נאמר  מי  על  לחקור 

שלא  דין  הבית  על  איסור  הוא  האם 

וכדמשמע  הרשע  של  עדותו  את  לקבל 

שהוא  דלמא  או  הנ"ל,  החינוך  מלשון 

על  איסור  שהוא  והיינו  הפסוק  כפשטות 

ביחד  יעיד  שלא  מישראל  ואחד  אחד  כל 

משמע  וכן  רשע,  שהוא  לו  שידוע  מי  עם 

מהמכילתא כאןא.

איסור ועוד  הוא  זה  לאו  אם  לחקור  יש 

אתי  זה  לאו  דעיקר  דאפשר  דין,  או 

ליה  הוי  רשע  שהוא  דמי  דינא  לאוריי 

גברא דפסול לעדות וממילא אין להצטרף 

להא  ודמי  כשר  עד  דאינו  כיון  לעדותו 

דמנינן מצוה לדון דיני שורב או בור שעיקר 

מסויימים,  דינים  להורות  באה  המצווה 

כל  את  החינוך  דהביא  מהא  משמע  וכן 

שכתב  וכמו  זה  בלאו  העדות  פסולי  דיני 
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איש  עדות  נקבל  "שלא  זה:  לאו  בתחילת 

חוטא ולא נעשה בשביל עדותו שום דבר".

זה או  לאו  דעיקר  דקרא  כפשטיה  דילמא 

נאמר על הגברא ואתא למיסר אגברא 

על בית דין לקבלו או על העד שלא להעיד 

עם מי שהוא רשע ועיקר האיסור הוא על 

העד.

"אל וזה  זה:  פסוק  על  עזרא  האבן  לשון 

 – רשע  עם  יתחבר  שלא   – ידך  תשת 

להעיד בעבור שידע כי על פי עד אחד לא 

הוא  והיינו שעיקר האיסור  יקום דבר...", 

הוא  זה  וכעין  העד  על  ודוקא  הגברא  על 

בדברי רבי אברהם בן הרמב"ם על התורה 

 – רשע  עם  ידך  תשת  "אל  כאן:  שכתב 

על  בעדותו  העד  עם  יסכים  שלא  פשוטו 

לעד  מותר  שאין  הקבלה  וביארה  השקר 

אע״פ  בעדותו  לרשע  להצטרף  האמת 

האזהרה  ועצם  האמת,  על  מעיד  שהוא 

בביאור האזהרה על קבלת עדותו של פסול 

רשע  עם  ידך  תשת  ״אל  בשיעור  לעדות 

הוא  האיסור  דעיקר  ומשמע  עד״,  להיות 

על הגברא ועל העד כשר שלא יעיד עם מי 

שהוא רשע.

מינה בכל זה למה שנחלקו הש"ךג ונפקא 

והקצות החושןד במי שראה עדות 

תשובה  עשה  ואח"כ  רשע  שהיה  בשעה 

ג.  חושן משפט, ל"ד אות ל"ג.
ד.  סימן ל"ה אות ד'.

ה.  ז"ל הרמב"ם פרק י"ד הלכה ג' מהלכות עדות: "תחילתו בפסלות - אף על פי שסופו בכשרות, פסול".

מקרי  אי  ונחלקו  בכשרותו  להעיד  ורוצה 

דאמרינן  בכשרות  וסופו  בפסול  תחילתו 

החושן  הקצות  דדעת  להעידה,  דפסול 

בפסול  תחילתו  ליה  דהוי  משום  דפסול 

דכיון  הש"ך  דעת  אבל  בכשרות,  וסופו 

שעשה  כיון  הגוף  פסול  הוי  לא  דרשע 

דנחלקו  לומר  ויש  להעיד  כשר  תשובה 

הנ"ל  במחלוקת  החושן  והקצות  הש"ך 

זו ד'אל תשת ידך עם רשע',  ובגדר מצוה 

ידך עם רשע להיות  נימא ד'אל תשת  דאי 

דרשע  לאוריי  דאתא  הוא  דינא  חמס'  עד 

כן  אם  הגוף  פסול  הוי  הרי  לעדות  פסול 

מסתבר טפי כדברי הקצות החושן דפסול 

אף בשעשה תשובה דהא כיון שהיה רשע 

בשעת ראיה הוי ליה תחילתו בפסול ואף 

מכל  מכן  לאחר  תשובה  שעושה  פי  על 

בכשרות  וסופו  בפסול  תחילתו  הוי  מקום 

דאמרינן דפסול.

לעד אבל  אתא  דקרא  דעיקרא  נימא  אי 

אגברא  אסר  וקרא  והכשר  השני 

וקאמר לן דעד כשר אסור לו להצטרף עם 

רשע אם כן אף אם היה העד רשע בשעת 

ראיה מכל מקום כיון שעשה תשובה והוא 

כשר בשעת הגדה לא איכפת לן בזה ולא 

פסולא  לאו  דקרא  בפסול,  תחילתו  הוי 

דקרא  עיקרא  אלא  לאורויי  אתא  דגברא 

ד'אל תשת ידך עם רשע להיות עד' עיקרו 
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על שעת העדות וכיון שבשעת העדות הוא 

אינו רשע הרי הוא יכול להעיד, והדברים 

פשוטים.

יש בדבר זה עוד נפקא מינה רבתי, והנה 

אייבשיץ  למוהרר"י  דבתומיםו 

יאיר  החוות  דברי  את  הביא  זצלה"ה 

באופן  שהסתפק  רנ"ה  דף  בהשמטות 

חייב  אי  פסול  בעצמו שהוא  יודע  שהעד 

להעיד או לא, וכתב התומים דאף על פי 

דדבר פשוט הוא דמי שהוא יודע בעצמו 

אם  אבל  דין  בבית  יעיד  לא  קרוב  שהוא 

ידוע  שאין  כיון  רשע  שהוא  בעצמו  יודע 

אלא לו, חייב להעיד דהא אין אדם נפסל 

על פי עצמו אפילו אמר לבית דין שהוא 

דעיקר  דכיון  עוד  התומים  וכתב  פסולז, 

רשע  עם  ידך  תשת  ד'אל  האיסור  טעם 

אם  משקר  חשש  משום  הוא  עד'  להיות 

שאומר  בעצמו  ויודע  רשע  שהוא  מי  כן 

יעיד  לא  למה  בעצמו  שיודע  כיון  האמת 

חידוש  והוא  להעיד,  עליו  דמצוה  וודאי 

גדול.

ערוך אמנם  שולחן  על  הרי"ם  בחידושי 

כתב  כ'(  ג'  אות  )כאן  משפט  חושן 

המלך  גזירת  מחמת  הוא  דרשע  דפסולא 

ודלא בעינן רשע דחמס כדי שיהיה פסול 

ו.  סימן כ"ח אורים ס"ק ג'.
ז.  וכן כ' בתומים סימן פ"ז ס"ק כ"ז דאינו נקרא רשע ופסול אלא אם כן העידו עליו ב' עדים בבי"ד עעיי"ש.

ח.  אמנם צ"ע מדוע אין בזה משום 'לפני עוור לא תתן מכשול וצ"ע. 
ט.  עוד עיין באור שמח פרק י"ב ה"ב ד"ה 'הנה נא' ובקובץ הערות יבמות סימן כ"א, קצה"ח סימן כ"ח ס"ק 

ח', גבורות ארי מכות ה:, ובפתחי תשובה סימן ל"ד סק"א.

רשע  שהוא  בעצמו  שיודע  וכיון  הגוף, 

ופסול לעדות אסור לו להעיד.

דנחלקו בחקירה הנ"ל גדר האיסור ונראה 

חמס'  עד  להיות  ידך  תשת  ד'אל 

דהתומים ס"ל דהוא איסור דנאמר לגברא 

והיינו העד הכשר השני שמעיד עמו דאם 

יודע בחבירו שהוא פסול לעדות לא יעיד 

עמו, אבל אם העד השני אינו יודע שהוא 

פסול אף על פי שהעד הרשע בעצמו יודע 

לחבירוח  לומר  מחוייב  אינו  מקום  מכל 

החידושי  אבל  להעיד,  ויכול  יעיד  שלא 

הרי"ם ס"ל דקרא אתא לאוריי פסול הגוף, 

אם כן כיון שיודע בעצמו שהוא רשע הרי 

זה לא יעיד דאין כאן עדות כלל. ויש לעיין 

ולפלפל בכל זה עוד הרבהט ואני לא באתי 

אלא לעורר.

חילוק אמנם  יש  זה  דבכל  לציין  חשוב 

לרשע  מעבירה  רשע  בין  גדול 

דחמס, דבמנחת חינוך אות ב' כתב דרשע 

דחמס פסול אף בבני נח דבהא איכא יותר 

פנים  כל  ועל  משקר,  חשש  שהוא  סברא 

מבואר דרשע דחמס אינו פסול מהאי קרא 

דספר  מקרא  הוא  אלא  משפטים  דפרשת 

)דברים  באיש'  חמס  עד  יקום  ד'כי  דברים 

י"ט, ט"ז(, ומעתה יש לעיין אם העיד גברא 



חכמת חינוך קלב

שהוא רשע דחמס או שהעיד עד כשר יחד 

ד'אל  זה  בלאו  עובר  אם  דחמס  רשע  עם 

תשת ידך עם רשע להיות עד', וכן יש לעיין 

קורבה  מחמת  הפסולים  כל  העידו  אם 

תשת  ד'אל  זה  בלאו  עוברים  אם  וכדומה 

את  שהביא  החינוך  מדברי  ומשמע  ידך', 

כל הפסולים בלאו זה כגון אשה וקטן שכל 

פסול  של  עדות  מקבלים  דין  שבית  פעם 

ואכתי  זה,  בלאו  עוברים  הם  הרי  עדות 

צריך עיון.



קלגחכמת חינוך

מצוה ע"ו. שלא לנטות אחרי רבים בדיני נפשות בשביל אחד

שלא ילך הדין אחר דעת הרב בדיני נפשות כשיהיה התוספת איש אחד לבד )עיין 
ספר המצוות להרמב"ם ל"ת רפ"ב(. וביאור זה כי כשתהיה מחלקת בין הדינים בדין 

אדם אחד ויאמרו קצתם שהוא חייב מיתה וקצתם שאינו חייב, והיו המחייבין 
יותר על המזכין אחד, שלא יעשה הדין בחוטא כדברי המחייבין, שנאמר )שמות 
לחתך  שיזדמן  הרב  אחר  תלך  לא  כלומר  לרעת,  רבים  אחרי  תהיה  לא  ב'(  כ"ג, 

משפט מות, וזהו לשון הכתוב שאמר לרעת, כלומר לחיוב מיתה, וזהו כשיהיה 
רב מצמצם, כלומר שההכרע אינו אלא מחמת איש אחד. אבל כשיהיה ההכרע 
בשנים אפילו לרעת מטין על פיהם, ובמכילתא הטייתך לטובה על פי עד אחד, 

ולרעות על פי שנים.

משרשי מצוה זו, לפי שנצטווינו להתדמות במעשינו למידות השם ברוך הוא, 
הדין,  משורת  לפנים  אדם  בני  עם  שעושה  כלומר  חסד,  רב  שהוא  וממידותיו 
וגם אנחנו נצטווינו בכך שיהיה הזכות בדיני נפשות יותר על החיוב, לפי שהוא 
דבר שאין לו תשלומין. ומשפטי המצוה, בפרק רביעי מסנהדרין, כמו שכתבתי 
למעלה במצות עשה של אחרי רבים להטת. והעובר עליה וחייב ברב המכריע 

באחד, עבר על מצות מלך, וענשו גדול מאד, שגורם לאבוד נפש שלא כדין.

חכמת חינוך

מצוה ע"ו

שלא לנטות אחרי רבים בדיני נפשות בשביל אחד

המצוה הע"ו היא שלא להטות הדין הנה 

של  רק  הוא  הרוב  אם  נפשות  בדיני 

דיין אחד אלא צריך שיהיה רוב של לפחות 

שני דיינים במניין המחייבים יותר ממניין 



חכמת חינוך קלד

תהיה  ד"לא  מקרא  לה  וילפינן  המזכים, 

אחרי רבים לרעות" )שמות כ"ג, ב(.

לחקור אם מצווה זו היא דין ומציאות ויש 

בית  במיתת  רוב  דין  שאין  והיינו 

יותר המחייבים  יש שנים  כן  אם  דין אלא 

כן  לדון  מצווה  שהיא  או  המזכים,  מאשר 

אבל אם עברו ודנו על פי רוב של אחד נמי 

למיתה  דנוהו  אם  מינה  ונפקא  דין,  חשיב 

ברוב של אחד אם יש לפסק דין זה חלות 

כלשהו כגון אם נוהגים בגוף המת כדין מי 

בזה  ואיכא  לא,  או  דיןא  בית  מיתת  שמת 

עוד נפקא מינה.

קושיא והנה  הקשה  כאן  חינוך  המנחת 

בפי"א  דהרמב"ם  מהא  אלימתא 

הדברים  את  מנה  ה"א  סנהדרין  מהלכות 

לדיני  ממונות  דיני  בין  חילוק  בהם  דיש 

זה  דין  אלו  דברים  בכלל  ומנה  נפשות 

שבנפשות צריך רוב של שנים כדי להכריע 

את  אעתיק  הדברים  ולחשיבות  לחיוב, 

מלקיות  דיני  "ואחד  לשונו:  וזה  קושיתו 

בהן  שוים  האלו  הדינים  גלות  דיני  ואחד 

משנה  ובכסף  בשלשה,  שהמלקות  אלא 

אם  עומדת,  מיתה  במקום  דמלקות  כתב 

וגלות  נפשות לאו דוקא, דמלקות  דיני  כן 

דמלקות  כיון  מבין,  ואיני  זה.  בדין  כן  גם 

בקברות  אותם  קוברין  אין   - דין  בית  הרוגי  "כל  סנהדרין:  מהלכות  ה"ח  פי"ד  הרמב"ם  דז"ל  א.  
ואחת  ולנשרפין,  לנסקלין  אחת  דין:  בית  להן  מתקנין  קברות  שתי  אלא  ישראל,  בכלל  אבותיהם 
וקוברין  העצמות,  את  מלקטין  היו   - הבשר  נתאכל  השמועה.  מפי  הלכה  זה,  ודבר  ולנחנקין.  לנהרגין 

אותן בקברות אבותיהם. ויש לקרוביהן לעשות להם ארון ותכריכין".

בשלשה אם כן לא משכחת לה לילך אחר 

הרוב לחייב בשום פנים כי תמיד ליכא רק 

אחד יותר לחיוב, אם כן משכחת לה לזכות 

ולחיוב לא משכחת לה רק כשכל השלשה 

זה  דבדין  עיון  וצריך  לחיוב,  מסכימים 

דמלקות לא נלך אחר הרוב בשום פעם רק 

לזכות". והיא קושיא אלימתא דהא נמצא 

ממשמעות הרמב"ם הנ"ל דלא שייך לחייב 

מלקות בבית דין של שלשה אלא אם כן כל 

חינוך  במנחת  ועי"ש  מחייבים,  דין  הבית 

שהניח שכן הם הדברים.

שדין והנה  יראה  כאן  במכילתא  המעיין 

לרעות  רבים  אחרי  תהיה  דלא  זה 

של  דין  בבית  ורק  נפשות  בדיני  רק  נאמר 

המכילתא  לשון  דזה  מזה,  ולמעלה  כ"ג 

)כאן קצ"ח(: "לא תהיה אחרי רבים ממשמע 

אתה  אבל  לרעה,  עמהם  הווה  אתה  שאין 

הווה עמהם לטובה. כיצד, שנים עשר מזכין 

מחייבין  י"ג  זכאי.  מחייבים  עשר  ואחד 

וי"ב  מזכין  עשר  אחד  חייב.  מזכין  ועשר 

מחייבין שומע אני יהא חייב. תלמוד לומר 

]לא תהיה אחרי רבים לרעות[. אמרה תורה 

מה  מטין.  פי  על  הרוג  עדים  פי  על  הרוג 

עדים בשנים, אף מטין בשנים. אחד עשר 

מזכין ואחד עשר מחייבין ואחד אומר איני 



קלהחכמת חינוך

לכף  אלא  יטה  שלא  לדיין  אזהרה  יודע 

זכות, שנאמר ולא תענה על ריב".

דברי והנה  את  הביא  כאן  שלמה  בתורה 

המכילתא  מדברי  שדייק  הרדב"ז 

הנ"ל: "אמרה תורה הרוג על פי עדים הרוג 

מטין  אף  בשנים,  עדים  מה  מטין.  פי  על 

בשנים" דאם דנו בית דין בהלכה אם חייב 

מיתה על דבר מסויים ובאו לקבוע הלכה 

על פי זה דיכולים לחייב מיתה אף על פי 

והיינו  אחד,  פי  על  אלא  רוב  להם  שאין 

משום שלדברי המכילתא לא ילפינן מהאי 

קרא אלא איסור לעשות מעשה על פי אחד 

רק קביעת הלכה, אף  הוא  יותר, אבל אם 

על פי שלדורות יחייבו מיתה ע"פ הלכה זו 

שנקבעה על ידי בית דין, מכל מקום כיון 

שפיר  זה  פסק  פי  על  קטלינן  לא  דהשתא 

מיקרי רובב.

החינוך, ולפי  קושיית  את  ליישב  יש  זה 

דלעולם אף דדיני מלקיות שוה לדיני 

סגי  דלא  זה  דדין  כיון  מקום  מכל  נפשות 

בעינן  דלחובה  להטות  רבים  דאחרי  מקרא  ליה  מפקינן  היכי  "...וא"ת  כאן:  משנה  הלחם  וז"ל  ב.  
דקרא  דרישא  דכיון  י"ל  רבינו  כדפירש  ממונות  לדיני  אפילו  עשה  למצות  קרא  דאתא  דילמא  שנים 
נפשות  דיני  ג"כ  סיפא  לאוקומי  סברא  א"כ  וכו'  רבים  אחרי  תהיה  לא  דאמר  נפשות  בדיני  איירי 
רבים  פי  על  דמטים  ממונות  לדיני  ילפינן  קרא  ומהאי  לשנים  הטיה  בעינן  דלחובה  לומר  ואתא 
שנאמר  כדכתיבנא:  תטה  דלא  מקרא  ליה  ילפינן  אחד  ע"פ  נפשות  בדיני  ההטיה  תהיה  שלא  אבל 
קמא  בפרקא  דאמרו  משום  הוא  לנטות  מלת  שהזכיר  דמה  אפשר  וכו'.  להטות  רבים  אחרי  לנטות 
דמיתורא  כלומר  נוטה  ב"ד  לך  עשה  אמרה  התורה  להטות  רבים  אחרי  לנטות  ת"ל  מה  דסנהדרין 
דלהכי  אחד  פי  על  לטובה  דהטיה  מכאן  למדנו  א"כ  שקול  ולא  נוטה  ב"ד  דעבדינן  לן  נפקא  דלנטות 
לומר  אתא  לרעות  רבים  אחרי  תהיה  דלא  וקרא  כדפירש"י  לטובה  הטיה  שיהיה  כדי  נוטה  ב"ד  בעינן 
אחרי  שאמר  והוא  שנים  ע"פ  אלא  לנטות  דהיינו  בטובה  האמורה  כהטיה  יהיה  לא  חובה  של  דהטיה 

רבים להטות וכיון דמלנטות למדנו דהטיה לטובה ע"פ אחד לזה הזכירו רבינו".

ברוב של אחד נאמר דווקא בדין שבית דין 

ממיתין בו דאז בעינן רובא דאית ביה תרתי 

אין  אם  אבל  מהמחייבים,  יותר  המזכים 

ההלכה  לקבוע  כדי  דנים  אלא  בו  ממיתין 

דאינם  טעמא  מהאי  זה,  דין  נאמר  לא  אז 

עם  רובא  בעינן  לא  נמי  זה  בדין  ממיתים 

תרתי במלקות אלא סגי ברוב פשוט דאית 

ביה חדא טפי.

לומר מהאי טעמא דבאמת כשעוברים ויש 

פי  על  נפשות  דיני  ומטים  דין  בית 

האיסור  על  שעברו  פי  על  אף  יותר  אחד 

הרוג  והוי  ביה  אית  רוב  דין  מקום  מכל 

וכן שמעתי לצדד מהדיין  דין,  על פי בית 

הרגו  דאם  שליט"א  ראפפ  דניאל  הר"ר 

בלבד  אחד  דיין  של  רוב  פי  על  דין  בית 

אף על פי שעברו על איסור זה דיניהם דין 

דין,  בית  דהרוגי  דינא  גברא  להאי  ואיכא 

מיעוט  פי  על  שהרגו  דין  לבית  דמי  ולא 

והוי  דין פסק  המחייבים דודאי דלית ביה 

רציחה ממש ואין על הנדון דין של הרוגי 



חכמת חינוך קלו

בית דין, וכן משמע קצת מלשון הרמב"ם 

בספר המצוות שכתב במצוה זו )לאו רפ"ב( 

וזה לשונו: "שלא לנטות אחרי רבים בדיני 

נפשות, אם היו המחייבין יתר על המזכין 

ג.  אמנם צ"ע אם כן דעת הרמב"ם ביד החזקה דכ"כ בפרק ח' מהלכות סנהדרין הלכה א': "בית דין שנחלקו 
מקצתם אומרים זכאי ומקצתם אומרים חייב הולכין אחר הרוב. וזו מצות עשה של תורה שנאמר אחרי רבים 
להטות. במה דברים אמורים בדיני ממונות ובשאר דיני אסור ומותר וטמא וטהור וכיוצא בהן. אבל בדיני 
נפשות אם נחלקו בזה החוטא אם יהרג או לא יהרג. אם היו הרוב מזכים זכאי ואם היו הרוב מחייבין אינו 
נהרג עד שיהיו המחייבין יתר על המזכים שנים. מפי השמועה למדו שעל זה הזהירה תורה ואמרה לא תהיה 
אחרי רבים לרעות. כלומר אם הרוב נוטים לרעה להרוג לא תהיה אחריהם עד שיטו הטייה גדולה ויוסיפו 
המחייבין שנים. שנאמר לנטות אחרי רבים להטות הטייתך לטובה על פי אחד לרעה על פי שנים. וכל אלו 

הדברים קבלה הם" וצ"ע.

אחד", ומשמע דעיקר האיסור הוא הנטייה 

דלא  סתם  ולא  גוונא  בכהאי  הרוב  אחר 

מיקרי רוב אלא אם כן רבו המחייבים שנים 

יותרג. כנלע"ד וברוך ה' אשר זיכני לכך.



קלזחכמת חינוך

 מצוה ע"ז. שלא ילמד חובה 
מי שלמד זכות תחלה בדיני נפשות

שלא ילך אחד מן הדינים אחר דעת דין אחד גדול או אפילו אחר דעת הרב על 
צד שיאמינהו לחיוב או לזיכוי מבלי שיהיה הדבר מובן אצלו בשכלו, ואם הוא 
דין התלוי בגזרת הכתוב או מצד גזרה שווה או הקש שיהא יודע אותו הוא, ולא 
יסמך ויבטח על אחד מן הדינים, ולא על הרב, שנאמר )שמות כ"ג, ב'( ולא תענה 
על ריב לנטת, רוצה לומר לא תאמר על הריב דבר לנטות, כלומר מצד הנטיה 
לבד, אחר דברי דין אחד גדול או אחר הרב ולא מצד הבנתך, או שתרצה להחריש 
מכילתא  ולשון  כן.  תעשה  לא  דבריהם,  אחר  ולהטות  הדין  על  שבלבך  ממה 
)שם( לא תענה על ריב לנטת שלא תאמר די לי שאהיה כרב פלוני אלא אמר 

ובזה  רבים להטות  לומר אחרי  כן? תלמוד  דיני ממונות  יכול אף  מה שלפניך. 
הלאו בעצמו נכלל שהמלמד )סנהדרין ל"ד.( זכות בדיני נפשות לא יחזר וילמד 
חובה כמו שאמר לא תענה על ריב לנטות, כלומר לא יהיה דבריך להטות אותו 
לחובה. וכמו כן נכלל בו אין פותחין בדיני נפשות לחובה. ויבא הפרוש כן לא 
תענה על ריב לנטות כלומר לא יהיה פתח דבריך להטות אותו לחובה, כי על 
כרחינו בתחילת הדין יש לנו לפרש אותו, שאי אפשר לומר שבכל הדין יזהיר 

שלא תענה בו לחובה שאם כן לא יהיה שום אדם נדון לעולם.

וכמו כן שמענו מזה הלאו שאין מתחילין בדיני נפשות מן הגדול אלא שלמטה 
יו"ד הוא  כי בלא  רב,  ריב כמו על  וזהו לא תענה על  יגיד תחלה דעתו,  הימנו 
תחלה.  תדבר  שאתה  אליך,  יענה  הוא  אלא  גדול  על  תענה  לא  כלומר  נכתב, 
והעניין הוא כדי שלא יסמכו על דברי הגדול כל אלה הדברים למדנו מלא תענה 
על ריב לנטות. ועניין זה מכח חכמת התורה שיש להבין מדבר אחד ממנה כמה 
דברים, וזהו שאמרו זיכרונם לברכה )אותיות דרבי עקיבא( שבעים פנים יש לתורה. 
ולפי שיודע אלקים כי העם מקבלי התורה בהתנהגם על הדרך שנצטוו בה יהיו 
נכונים אל החכמה ואל התבונה ויבינו בה הצריך להם אל הנהגת העולם, סתם 
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להם הדברים במקומות, ומסר להם הפרוש על יד הסרסור הגדול אשר ביניהם 
ובינו ולא נתנה במלות רחבות יותר, לפי שכל מלותיה גזורות ומחייבות בחשבונן 
ובצורתן להיות ככה, כי מלבד משמעות מצותיה היקרות שאנו מבינין בה, נכללו 
בה חכמות גדולות ומפוארות, עד שהעלו רבותינו זיכרונם לברכה גדל החכמה 
שהניח האל ברוך הוא בתוכה שאמרו עליה )בראשית רבה א( שהביט הקדוש ברוך 

הוא בה וברא את העולם.

משרשי מצוה זו, כמו שאמרנו תחלה, שלא ילך אחד מן הדינין אחר חבריו אלא 
יבין הדברים מעצמו. הטעם מפני שאפשר שמתוך כך יבא הדין כלו לפעמים על 
דעת אחד מהם, הבן הדבר כי כן הוא, ולא רצה השם יתברך למסר דין נפש לדעת 
אחד. אבל בדין ממון שנתן להשבון אין חוששין לכל זה, ואפילו לשלשה מוסרין 
אותו לכתחלה על סמך דאי אפשר דליכא בהו חד דגמיר, ושאר הדברים שנלמדו 
ממנו כגון מלמד זכות שלא ילמד חובה, ושאין פותחין לחובה, ואין מתחילין מן 
הגדול, כל זה לחמלת השם יתברך על בריותיו כאדם החומל על בניו, דרך משל, 
כמו שכתוב )דברים י"ד, א'( בנים אתם ליי אלהיכם וגו'. והגע עצמך על דרך משל, 
אם יוליד איש מאה, ובנה להם עיר והושיבם שם וראה שלא יתקימו בישוב אלא 
אם כן יגזר עליהם שכל המכה רעהו יענש בממונו, ואם ימיתהו יומת, וקם האחד 
ועבר על גזרתו, אם ימחל לו הרי הישוב בטל, שלא תשאר מורא על הנשארים, 
מה יש לו לעשות ואל יראה במות בנו השני, יחזר על כל פנים בכל צד שיוכל 
לפטרו מן הדין. אם יוכל מוטב, ואם אי אפשר בשום צד יצוה להמיתו, כדי לקים 

ישוב האחרים, וכן הדבר הזה והבינהו.

מדיני המצוה, מה שאמרו זיכרונם לברכה )סנהדרין י"ז.( שאם פתחו כלם לחובה 
ועד כמה  )שם מ"א.( שמוסיפים עליהם,  והמחייבים שוים  ואם המזכין  שפטור, 
זכות  יודע מה יהא בכך, ומה שאמרו שהמלמד  מוסיפין, ואם אומר אחד איני 
חוזר  דין  בגמר  אבל  נאמר,  ומתן  משא  בשעת  דווקא  חובה  ומלמד  חוזר  אינו 
להימנות עם המחייבין. ואם פתח אחד ואמר יש לי ללמד חובה ונשתתק או מת 
שהוא כמי שאינו יודע, והמזכה ומת רואין אותו בגמר דין כאלו הוא במקומו, 
ותלמיד הבא ללמד חובה משתקין אותו, ואם אמר ללמד זכות מעלין אותו עם 
סנהדרין, ואם יש ממש בדבריו שומעין לו ואינו יורד משם לעולם, ואם אין ממש 
יורד משם כל אותו היום דרך מוסר, והנדון בעצמו שאמר יש לי  בדבריו אינו 
ללמד על עצמי זכות שומעין לו, והוא שיש ממש בדבריו, ויתר פרטיה, מבארים 

בפרק שביעי מסנהדרין ]פ"א שם[.

למעלה  שאמרנו  כמו  דנות,  שאינן  בנשים,  לא  אבל  בזכרים  זו  מצוה  ונוהגת 
ד'(  ד',  )שופטים  הנביאה  בדבורה  שכתוב  מה  עליך  יקשה  ואל  מקומות.  בהרבה 
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והיא שפטה את ישראל, שאפשר לנו לתרץ שלא היה הדין נחתך על פיה, אבל 
אסור  של  בדברים  אפילו  עמה  ונותנין  נושאין  והיו  ונביאה  חכמה  אשה  היתה 
נאמר  או  וכו',  ישראל  את  שפטה  והיא  עליה  כתוב  ולכן  כן,  גם  ודינין  והתר 
שקבלוה עליהם ראשי ישראל ואחריהם כל אדם לדון על פיה, דבקבלה ודאי 
הכל כשרים, דכל )כתובות נ"ו.( תנאי שבממון קים. ומכל מקום כל זה שאמרנו 
שאינן דנות, הוא כדעת קצת המפרשים וכדעת הירושלמי )סנהדרין ג', ט'( שכן 
כי  ואמרו  לדון.  הן  כשרות  המפרשים,  מן  קצת  לדעת  אבל  מפרש.  שם  נמצא 
מקרא מלא הוא שנאמר והיא שפטה. ומה שאמרו בסנהדרין )ל"ד.( דכל שאינו 
כשר להעיד אינו כשר לדון, ונשים ודאי אינן כשרות להעיד כדמוכח שם, אפשר 
מן  והנראה  כ"ז.(.  )עירובין  מן הכללות  לפי שאין למדין  זה  לפי דעתם  שיאמרו 
הדברים ומן הסברא שאינן בתורת דין, כדאיתא בירושלמי וכדמשמע לפי גמרין 

דרך פשיטות.

ונוהגת מצוה זו בארץ ישראל בלבד, שאין דנין דיני נפשות אלא שם. והעובר על 
זה ולא רצה ללמד בדין מה שרואה בדעתו וסומך על חבריו, או שפתח לחובה, 
ואין  לאו,  על  עברו  תחלה,  שפתח  גדול  או  הזכות,  אחר  חובה  ולמד  שחזר  או 

לוקין עליו, לפי שאין בו מעשה.

חכמת חינוך

מצוה ע"ז

שלא ילמד חובה מי שלמד זכות תחלה בדיני נפשות

א.  וז"ל הרמב"ם ספר המצוות מצוה רפג: הזהיר הדיין מהטות לדעת דיין אחד על צד, ההשען אליו בחיוב 
החייב או זכות הזכאי מבלתי שיהיה הדבר מובן אצלו לפי הקשו ושכלו מהקדמות התורה, והוא אמרו )שמות 
כ"ג, ב(: "לא תענה על ריב לנטות", רצה בזה לא תבקש בריב הנטיה והוא שתטה עם הרוב או עם הגדולים 

הלאו הע"ז ילפינן מיניה כמה וכמה הנה 

דינים אבל עיקרו הוא כמבואר בחינוך 

כאן "שלא ילך אחד מן הדיינים אחר דעת 

או אפילו אחר דעת הרוב  גדול  דיין אחד 

לזיכוי מבלי  או  לחיוב  צד שייאמינהו  על 

ולא  בשכלו...  אצלו  מובן  הדבר  שיהיה 

ולא  הדיינים  מן  אחד  על  ויבטח  יסמוך 

וילפינן לה מקרא ד"לא תענה  על הרוב", 

זה  וכעין  ב'(  כ"ג,  )שמות  לנטות"  ריב  על 

ובמשנה  המצוותא  במנין  ברמב"ם  הוא 
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תורה. ומלאו זה נלמדו עוד כמה ענייניםב 

נוספים והם שמי שלימד זכות כשדנו בית 

חובה  וילמד  יחזור  לא  נפשות  בדיני  דין 

בשעת משא ומתן, ואף על פי שיכול לחזור 

מכל  דין  גמר  בשעת  חובה  לצד  ולפסוק 

מקום בשעת משא ומתן אסור למי שלימד 

זכות לחזור וללמד לצד חובה, וכן ילפינן 

שאין פותחין בדיני נפשות אלא מהצד ולא 

ושתשתוק במה שיש בנפשך בדין ההוא. ולשון מכילתא "לא תענה" שלא תאמר בשעת מנין די בשאהיה 
כאיש פלוני אלא אמור מה שלפניך יכול אף דיני ממונות כן תלמוד לומר )שמות כ"ג( "אחרי רבים להטות". 
ומזה הלאו גם כן האזהרה למלמד זכות שלא יחזור וילמד חובה לאמרו )שמות כ"ג, ב'( "לא תענה על ריב", 
וכן מחזירין לזכות ואין מחזירין לחובה וכן אין מתחילים מן הגדול, כל אלו הדברים אמנם נלמדו מאמרו 
לא תענה על ריב כמו שהתבאר בפ"ד מסנהדרין )גמרא סנהדרין לז.( ושם התבארו משפטי מצוה זו )רמב"ם 
פ"י ה"א מהלכות סנהדרין(: אחד מן הדיינים בדיני נפשות שהיה מן המזכין או מן המחייבין לא מפני שאמר 
דבר הנראה לו בדעתו אלא נטה אחר דברי חבירו הרי זה עובר בלא תעשה. ועל זה נאמר ולא תענה על ריב 

לנטות. מפי השמועה למדו שלא תאמר בשעת מנין די שאהיה כאיש פלוני אלא אמור מה שלפניך.
וז"ל: "ולא תענה על רב לנטות. שלא תאמר בשעת מניין דיי שאהיה  וכן הוא במכילתא דרשב"י כאן  ב.  
כפלוני אלא אמור מה שבפניך ]יכול אף דיני ממונות כן ת"ל אחרי רבים להטות[ ד"א לא תענה על רב לנטות 
ואין  זכות בדיני נפשות: ד"א לא תענה על רב לנטות מכאן שמחזירין לזכות  שלא ילמד חובה מי שלימד 
מחזירין לחובה: ד"א לא תענה על רב לנטות מכאן שאין פותחין בדיני נפשות תחלה לחובה אלא לזכות: ד"א 
לא תענה על רב לנטות מכאן אין מתחילין בדיני נפשות תחלה אלא מן הצד לא מן הגדול על רב כת': ד"א 

לא תענה על רב מכאן שאין מושיבין מלך בסנהדרין" עכ"ד המכילתא. 
ג.  וברש"י עה"ת הלך לו בדרך אחרת וז"ל על פסוק זה: "לא תהיה אחרי רבים לרעות - יש במקרא זה מדרשי 
חכמי ישראל, אבל אין לשון המקרא מיושב בהן על אופניו. מכאן דרשו שאין מטין לחובה בהכרעת דיין אחד 
)סנהדרין ב.(, וסוף המקרא דרשו, אחרי רבים להטות, שאם יש שנים מחייבין יותר על המזכין, הטה הדין על 
פיהם לחובה, ובדיני נפשות הכתוב מדבר. ואמצע המקרא דרשו, ולא תענה על ריב, על רב, שאין חולקין על 
מופלא שבבית דין, לפיכך מתחילין בדיני נפשות מן הצד, לקטנים שבהן שואלין תחלה שיאמרו את דעתם. 
שירבו  אחד  דיין  בשביל  מיתה  לחייב  לרעת.  רבים  אחרי  תהיה  לא  המקרא.  פתרון  כך  רבותינו  דברי  ולפי 
מחייבין על המזכין. ולא תענה על רב. לנטות מדבריו, ולפי שהוא חסר יו"ד דרשו בו כן. אחרי רבים להטת. 
וממשמע  מן המזכין.  יותר  שנים המכריעין במחייבין  בזמן שהן  ואימתי,  נוטה אחריהם,  רבים שאתה  ויש 
שנאמר לא תהיה אחרי רבים לרעות, שומע אני אבל היה עמהם לטובה, מכאן אמרו דיני נפשות מטין על פי 
אחד לזכות ועל פי שנים לחובה. ואונקלוס תרגם לא תתמנע מלאלפא מה דבעינך על דינא, ולשון העברי לפי 
התרגום כך הוא נדרש, לא תענה על ריב לנטות, אם ישאלך דבר למשפט, לא תענה לנטות לצד אחד ולסלק 
עצמך מן הריב, אלא הוי דן אותו לאמיתו. ואני אומר לישבו על אופניו כפשוטו וכך פתרונו. לא תהיה אחרי 
רבים לרעות. אם ראית רשעים מטין משפט, לא תאמר הואיל ורבים הם הנני נוטה אחריהם. ולא תענה על 
ריב לנטות וגו'. ואם ישאלך הנדון על אותו המשפט, אל תעננו על הריב דבר הנוטה אחרי אותן רבים להטות 

את המשפט מאמיתו, אלא אמור את המשפט כאשר הוא, וקולר יהא תלוי בצואר הרבים. 

ד'לא  בקרא  וקרינן  דין  שבבית  במופלא 

תענה על ריב' לא תענה על רבג.

המצוה ויש  עיקר  אם  זו  במצוה  לחקור 

את  יקבלו  שלא  דין  הבית  על  היא 

וכן  חובה  ומלמד  החוזר  הדיין  של  דעתו 

אחר  מי שהלך  דעתו של  את  יקבלו  שלא 

הרוב וכן שלא ילכו אחר המופלא שבבית 

כל  על  עיקרה  זו  שמצוה  דלמא  או  דין, 
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דיין ודיין שלא יאמר דבר שאינו משיקול 

דעתו בלא שום השפעה מרוב הדיינים או 

ובהא דאין פותחין  דין  מהמופלא שבבית 

צד  למימר  איכא  דין  שבבית  במופלא 

הגדול  על  מצוה  דהיא  והוא  בזה  שלישי 

שבדיינים שלא יגיד את דעתו ויגרום בכך 

לאחרים שיבטלו את דעתם אליו.

האיסור והנה  יסוד  מהו  לחקור  יש 

הצד  מן  דפותחים  דינא  בהאי 

או  סיבה  הוא  שבדיינים  מהמופלאד  ולא 

דעיקר  איכא למימר  גיסא  תוצאה, דמחד 

דרצתה  הוא  הצד  מן  דפותחין  הטעם 

הנראה  את  יאמר  ודיין  דיין  שכל  תורה 

לו בדעתו לכן אמרה תורה שיאמר הקטן 

אח"כ  ורק  קודם  דעתו  את  שבדיינים 

יאמר המופלא שבהם את דעתו כדי שלא 

וימנעו  מדעתו  האחרים  הדיינים  יושפעו 

מלומר את דעתם האמיתית, ולצד זה האי 

דינא דפותחין מן הצד הוא סיבת האיסור. 

יחלוק  הוא שלא  האיסור  עיקר  דלמא  או 

שכך  וכיון  המופלא  על  שבדיינים  הקטן 

אמרה תורה שיפתחו מהצד, ולצד זה הא 

דאין חולקים על המופלא שבבית דין הוא 

הסיבה לאיסור והא דפותחים מהצד אינו 

אלא תוצאה.

דנחלקו הראשונים בעניין זה ממש, ונראה 

מקרא  דדרשינן  איסורא  אם  והוא 

מעיקרא  תוצאה  הוא  רב'  על  תענה  ד'לא 

ד.  ועיין בספר משנת אברהם על הסמ"ג כאן )מצוה קצ"ו( שהביא את מחלוקת הראשונים בדינא דמופלא. 

דקרא ד'לא תענה על ריב' והיינו דעיקרא 

דמצוה זו היא תוצאה מפשטא דקרא דלא 

תענה על רב או שהוא להיפך ומאי דילפינן 

מקרא ד'לא תענה על ריב' הוא תוצאה של 

הדרשה של 'לא תענה על רב'.

הראשונים ונראה  גדולי  בזה  דנחלקו 

במאי  כתיב  קרא  דהאי  עיקרא  אם 

והיינו  ריב'  על  תענה  'לא  ביה  דדרשינן 

דיני  והיינו  ריב,  שיש  באופן  לענות  שלא 

נפשות, ולא להסכים סתם לדעת דיין אחר 

מהלכות  ה"א  )פ"י  הרמב"ם  שכתב  וכמו 

הדיינים  מן  "אחד  לשונו:  וזה  סנהדרין( 

מן  או  המזכין  מן  שהיה  נפשות  בדיני 

המחייבין לא מפני שאמר דבר הנראה לו 

בדעתו אלא נטה אחר דברי חבירו הרי זה 

עובר בלא תעשה. ועל זה נאמר 'ולא תענה 

על ריב לנטות'. מפי השמועה למדו שלא 

תאמר בשעת מנין די שאהיה כאיש פלוני 

אלא אמור מה שלפניך", וכן הוא בחינוך 

כאן שכתב: "ולא יסמך ויבטח על אחד מן 

הדינים, ולא על הרב, שנאמר )שמות כ"ג ב'( 

"ולא תענה על ריב לנטת", רוצה לומר לא 

מצד  כלומר  לנטות,  דבר  הריב  על  תאמר 

הנטיה לבד, אחר דברי דיין אחד גדול או 

לפי  ונמצא  הבנתך"  מצד  ולא  הרוב  אחר 

הוא  הלימוד  שעיקר  והחינוך  הרמב"ם 

מקרא דלא תענה על ריב.
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שדרשו אבל  מבואר  כאן  ובסמ"ג  ברש"י 

ביה  דדרשו  במה  דקרא  עיקרא  את 

דדרשינן:  אמאי  דקאי  והוא  במכילתא 

"לא תענה על ריב-לא תענה על רב" וכמו 

לשונו:  וזה  כאן  התורה  על  רש"י  שכתב 

"ואמצע המקרא דרשו: לא תענה על רב – 

שאין חולקין על מופלא שבבית דין, לפיכך 

לקטנים  הצד,  מן  נפשות  בדיני  מתחילין 

שבהן שואלין תחלה שיאמרו את דעתם". 

זו  מצווה  דעיקר  שלמד  בסמ"ג  הוא  וכן 

היא שלא לחלוק על המופלא שבבית דיןה 

ואם כן עיקר דרשתם הוא שלא יחלוק אף 

זה  ומטעם  דין  שבבית  המופלא  על  אחד 

דפותחין  זה  דבדין  ונמצא  מהצד  פותחים 

מהצד לרש"י ולסמ"ג עיקר הדין הוא שלא 

לחלוק על המופלא וכתוצאה מזה פותחים 

מהצד כדי שיוכלו קטני הדיינים לומר את 

דעתם, אבל לרמב"ם והחינוך עיקר המצוה 

היא שיאמר כל אחד את דעתו וזוהי הסיבה 

שפותחים מהצד.

והחינוך ונמצא  הרמב"ם  זה שלדעת  לפי 

עיקר המצוה דלא תענה על רב היא 

שדעת  מחמת  דבר  יאמר  שלא  הדיין  על 

גדול הדיינים היא כך, אבל דינא דפותחים 

מהצד הוא מצוה על בית דין להגן על הדיין 

שבדיינים  מופלא  ידבר  שאם  אזהרה  משפטים...  בפ'  תורה  "הזהירה  קצ"ה-קצ"ו:  ל"ת  הסמ"ג  וז"ל  ה.  
שבהן  לקטנים  הצד,  מן  נפשות  בדיני  ]שם[  מתחילין  לפיכך  מדבריו  לנטות  שאסור  נפשות  בדיני 
בדיני  דאילו  לרעות  שאמר  נפשות  בדיני  משמע  המקרא  זה  ועיקר  דעתן...  שיאמרו  תחילה  שואלים 

ממונות מה שהוא טוב לזה רע לזה" עכ"ד עעיי"ש. הרי שעיקר הלאו הוא למאי דילפינן מינה. 
ו.  דברי הלח"מ עפ"י תיקון שבמהדורת שבתי פרנקל.

שיוכל לדון כפי דעתו אבל לרש"י ולסמ"ג 

הא דפותחים מהצד הוא מצוה דרמי על כל 

דיין ודיין שלא יחלוק על המופלא.

יתיישב מה שהקשה הלחם משנה על ובזה 

סנהדרין(:  מהלכות  ה"א  )פ"י  הרמב"ם 

"ומה שאמר ובכלל לאו זה שלא יחזור וכו' 

שם בפרק אחד דיני ממונות המלמד זכות 

סברא  שהוא  ופירש"י  חובה  מלמד  אינו 

ד'והצילו' בעינן ורבינו סובר שהוא בכלל 

לאו זה ולא הזכיר כאן שהוא בכלל דלאו 

זה אלא הך דמלמד זכות וכו'. אבל במנין 

המצות כתב שמה שמתחילין מן הצד ואין 

מתחילין מן הגדולו וכן מחזיר לזכות ולא 

לחובה הכל הוא בכלל לאו זה ולא ידעתי 

מאין יצא לו".

דעת ולהנ"ל  זה  דמטעם  לומר  יש 

במצוה  כלול  זה  דכל  הרמב"ם 

שעיקר  משום  והיינו  רב'  על  תענה  ד'לא 

המצוה הוא שכל אחד מהדיינים ידון כפי 

דעתו לכן מתחילין מן הצד ואין מתחילין 

מן הגדול.

מחזירין והטעם  ואין  לזכות  שמחזירין 

שדרשו  מה  פי  על  הוא  לחובה 

"ולא  לשונו:  וזה  כאן  דרשב"י  במכילתא 

בשעת  תאמר  שלא  לנטות.  רב  על  תענה 
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מה  אמור  אלא  כפלוני  שאהיה  דיי  מניין 

ת"ל  כן  ממונות  דיני  אף  ]יכול  שבפניך 

אחרי רבים להטות[ ד"א לא תענה על רב 

זכות  שלימד  מי  חובה  ילמד  שלא  לנטות 

בדיני נפשות: ד"א לא תענה על רב לנטות 

מחזירין  ואין  לזכות  שמחזירין  מכאן 

לחובה: ד"א לא תענה על רב לנטות מכאן 

לחובה  תחלה  נפשות  בדיני  פותחין  שאין 

אלא לזכות: ד"א לא תענה על רב לנטות 

תחלה  נפשות  בדיני  מתחילין  אין  מכאן 

אלא מן הצד לא מן הגדול על רב כתיב: 

ד"א לא תענה על רב מכאן שאין מושיבין 

מלך בסנהדרין" עכ"ד המכילתאז.

בדיני ואם  דוקא  קרא  להאי  דרשינן  כן 

על  והוא  בדברי ממונות  ולא  נפשות 

פי דברי המכילתא הנ"ל ויש לומר בשיטת 

שזהו  דאמרינן  דהא  והחינוך  הרמב"ם 

מה  כעין  הוא  לחובה  ולא  לזכות  דוקא 

ד'דרכיה  מקרא  ובסוכה  ביבמות  דדרשינן 

למילף  היכי  לן  גלי  קרא  וחד  נועם'  דרכי 

דקרא  למימר  איכא  כן  ואם  קרא,  מאידך 

יכול  אחד  שאין  לן  גלי  העדה'  ד'והצילו 

לחזור מדבריו ודווקא לחובה.

ש"ח( ועיין  סימן  א'  )חלק  הרדב"ז  בשו"ת 

אביא  הדבר  ולחשיבות  כן  שביאר 

כאן את לשונו: "שאלת ממני אודיעך דעתי 

מדכתיב  יפה  נלמד  הצד  מן  מתחילין  בשלמא  "וא"ת  וז"ל:  כאן  הרמב"ם  על  ברדב"ז  הוא  וכעי"ז  ז.  
לנטות  ריב  על  תענה  לא  משמע  דהכי  וי"ל  קרא.  מהאי  מידרשי  היכי  הדרשות  שתי  אבל  חסר  רב 
לימד  אפילו  א"כ  וכ"ת  הראשונה.  מדעתך  לנטות  ריב  על  תענה  לא  נמי  ומשמע  אחרים  דעת  אחר 

חובה לא ילמד זכות הא כתיב והצילו העדה".

בהאי קרא דלא תענה על רב ודרשינן ביה 

לא תענה על רב דהיינו המופלא שבדיינים, 

וקשיא טובא וכי אחד מן הסנהדרין שראה 

ומזכה או מחייב  את המופלא טועה בדין 

לא יוכל לחלוק עליו, ולא עוד אלא שאם 

מדבר  כתיב  והא  בלאו  עובר  עליו  חלק 

שקר תרחק.

שלא תשובה:  הקטן  על  זו  אזהרה  אין 

אלא  בדין  הגדול  על  יחלוק 

עיקר האזהרה היא על הגדול שלא יתחיל 

ויאמר דעתו תחלה כי שמא יפתח בחובת 

הנדון ושאר דייני הסנהדרין הקטנים ממנו 

לכבוד המופלא שבבית דין שפתח לחיוב 

שמא  כי  תחלה  עליו  לחלוק  יוכלו  לא 

רצונם להפך בזכות הנדון לפיכך יתחילו 

כי שמא לאחר שישמע המופלא  מן הצד 

טענות הראשונים אשר טענו לזכות הנדון 

שבתחלה  אעפ"י  בזכותו  ויהפך  יחזור 

היתה כוונתו לחובה, מיהו אם רצה הקטן 

בידו.  הרשות  הרב  על  ולענות  לחלוק 

ושיעור הכתוב כך הוא לא תתחיל לדבר 

מתחייב  ונמצא  רב  על  יענה  לא  כי שמא 

ודוק  שלא כדין והאזהרה היא על הגדול 

ז"ל  דוד  רבינו  בשם  כתבו  וכן  ותשכח. 

תלמידו של הרמב"ן ז"ל: וא"ת דהא תנן 

ולפי  הגדול  מן  מתחילין  ממונות  בדיני 
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נפשות  בדיני  דהכא  לומר  אנו  צריכין  זה 

ממונות  בדיני  איירי  קרא  והלא  איירי 

נוטה  דין  בית  דבעינן  לנטות  דכתיב  נמי 

ליה  דאית  למאן  ממונות  בדיני  אפילו 

הכי בריש סנהדרין. וי"ל דקרא איירי בין 

הך  אבל  ממונות  בדיני  בין  נפשות  בדיני 

אלא  איירי  לא  רב  על  תענה  דלא  דרשא 

בדיני נפשות משום דבעינן ושפטו העדה 

וקרינן  רב  על  דכתיב  א"נ  העדה.  והצילו 

על ריב וסתם ריב הוי דיני נפשות. ואיכא 

תנא דסבירא ליה דכולי קרא בדיני נפשות 

בדיני  אבל  נוטה  דין  בית  בהו  דבעינן 

והנל"ד  נוטה  דין  בית  בעינן  לא  ממונות 

כתבתי". עד כאן דברי הרדב"ז.

ח.  והנה במדינתנו מלכות של חסד ארצות הברית של אמריקה מנהג בית דינם הגבוה הוא שכלל השופטים 
נושאים ונותנים בדבר אבל הם פותחים בגדול והוא כנגד עניין מצוה זו והיפך דעת התורה. 

מהיכי אמנם  עיון  צריך  זה  דבר  ביסוד 

הדיינים  שצריכים  כלל  לן  תיתי 

דחששה  אחרי  זה  עם  זה  וליתן  לישא 

חביריו,  ידי  על  יושפע  אחד  שכל  התורה 

ואמאי לא נימא דבית דין ישמעו וידונו את 

למקומו  אחד  כל  וילך  דינין  הבעלי  דברי 

וידון לעצמו איך לפסוקח.

תורה והנראה  שהוצרכה  דמזה  ברור, 

חזינן  הצד  מן  שפותחין  לומר 

זה  ידונו  דין  שבית  הוא  דין  בית  דמיסודי 

בדיני  בין  לפניהם  שבא  דבר  בכל  זה  עם 

ביותר  ויבואר  נפשות,  בדיני  ובין  ממונות 

בעזרת ה' יתברך במצוה הבאה )מצוה ע"ח( 

בעשה דהליכה אחר הרוב.
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מצוה ע"ח. מצות הטיה אחרי רבים

לנטות אחרי רבים, והוא כשיפל מחלקת בין החכמים בדין מדיני התורה כלה, 
וכמו כן בדין פרטי, כלומר בדין שיהא בין ראובן ושמעון, על דרך משל, כשתהיה 
המחלקת בין דיני עירם שקצתם דנין לחיוב וקצתם לפטור, לנטות אחר הרב 
לעולם, שנאמר )שמות כג, ב( אחרי רבים להטות. ובבאור אמרו זיכרונם לברכה 
הכתות  בששתי  הוא  הדומה  לפי  זה  רב  ובחירת  דאורייתא.  רבא  י"א.(  )חולין 

לא  מעטת  חכמים  שכת  לומר  שאין  בשווה,  התורה  בחכמת  יודעות  החולקות 
החכמה בקרוב,  אבל בהשוית  כיוצאי מצרים,  ואפילו  מרבה  בורים  כת  תכריע 
הודיעתנו התורה שרבוי הדעות יסכימו לעולם אל האמת יותר מן המעוט. ובין 
נותן שלא נסוד מדרך  שיסכימו לאמת או לא יסכימו לפי דעת השומע, הדין 
הרב. ומה שאני אומר כי בחירת הרב לעולם הוא בששתי כתות החולקות שוות 
נדקדק  לא  שבהם  הסנהדרין,  מן  חוץ  מקום  בכל  נאמר  כן  כי  האמת,  בחכמת 
מהם.  הרב  כדברי  נעשה  לעולם  אלא  יותר  יודעת  כת  זו  אי  חולקין  בהיותם 
והטעם לפי שהם היו בחשבון מחייב מן התורה, והוא כאלו צוותה התורה בפרוש 

אחר רב של אלה תעשו כל ענייניכם, ועוד שהם כלם היו חכמים גדולים.

משרשי מצוה זו, שנצטווינו בזה לחזק קיום דתנו, שאלו נצטווינו קימו התורה 
כאשר תוכלו להשיג כוונת אמיתתה, כל אחד ואחד מישראל יאמר דעתי נותנת 
שאמיתת עניין פלוני כן הוא, ואפילו כל העולם יאמרו בהפכו לא יהיה לו רשות 
לעשות העניין בהפך האמת לפי דעתו, ויצא מזה חרבן שתעשה התורה בכמה 
תורות, כי כל אחד ידין כפי עניות דעתו. אבל עכשיו שבפרוש נצטווינו לקבל 
בה דעת רב החכמים יש תורה אחת לכולנו והוא קיומנו גדול בה ואין לנו לזוז 
מדעתם ויהי מה. ובכן בעשותנו מצוותם, אנו משלימין מצות האל, ואפילו אם 
לא יבואו לפעמים החכמים אל האמת חלילה, עליהם יהיה החטאת ולא עלינו. 
וזהו העניין שאמרו זיכרונם לברכה בהוריות )ב.( שבית דין שטעו בהוראה ועשה 
היחיד על פיהם, שהם בחיוב הקרבן לא היחיד כלל, זולתי בצדדים מפרשים שם.

דיני המצוה, כגון החלוקים שיש ברב זה בין דיני ממונות לדיני נפשות שבדיני 



חכמת חינוך קמו

נפשות צריך שיהא הרב יותר נכר, וכמה אנשים צריכים לדיני נפשות מחמת שאנו 
מצוין לעשות כדברי הרב, ואין ראוי להמית איש אחד בשני דינים שהם רב כנגד 
אחד. וכן מה שאמרו זיכרונם לברכה )סנהדרין לז.( שצריכין גם כן אלו העושים רב 
בדיני נפשות להיות סמוכין, והסמיכה עדות להם שהם חכמים ונבונים ושלמים 
שראויים לעשות כל דבר על ידם. ולא נמית אנשים על פי אנשים חסרי חכמה 
פן יטעו בדין, ולמיתה אין תשלומין, ושבדיני נפשות המלמדים זכות אין חוזרין 
והנה  נפשות,  בדיני  בזכות  ושפותחין  כן,  אינו  ממונות  ובדיני  חובה,  ומלמדין 
בין תלמיד,  רב  בין  זכות,  נסתלק הפותח בכך מכת המחייבת, ושהכל מלמדין 

ויתר פרטיה, מבארים בסוף סנהדרין.

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ובנקבות, והעובר עליה ולא נטה אחריהם, 
בטל עשה וענשו גדול מאד, שהוא העמוד שהתורה נסמכת בו.

חכמת חינוך

מצוה ע"ח

מצות הטיה אחרי רבים

א.  ונחלקו האחרונים אם דין רובו ככולו גם נלמד מקרא דאחרי רבים להטות וכן הוא בשו"ת חת"ס )או"ח 
אבל  ומצה(  חמץ  )הל'  הרמב"ם  על  עזרי  ובאבי  רכ"ט(,  אות  )סטנסיל  הש"ס  על  הגר"ח  בחי'  ק"מ(,  סימן 

במנחת אשר כתב לחלוק על זה )עיין מנחת אשר מועדים ח"א סי' ל"א( ואכמ"ל. 
ב. בקובץ יסודות וחקירות הביא שכך כתוב בספר שערי יושר ג-ג סוף ד"ה ובתוס' פ"ק, והצפנת פענח כללי 

התורה והמצוות ח"ב רוב )אות ט( מסתפק בזה )פרי משה רוב א-א(.

ההטיה הנה  מצות  היא  הע"ח  המצוה 

אחרי רבים וילפינן לה מקרא ד"אחרי 

בדין  ונכלל  ב'(,  כ"ג,  )שמות  להטות"  רבים 

זה ההטיה אחרי רבים בבית דין וגם דינא 

הרוב  אחר  ושהולכים  דאורייתא  דרובא 

כשיש ספק וכן נלמד מזה דין ביטול ברובא.

של וכבר  זה  דין  אם  האחרונים  חקרו 

או  הנהגה  הוא  הרוב  אחרי  הליכה 

קביעת המציאות דמחד גיסא איכא למימר 

שדין זה של הליכה אחר הרוב הוא הנהגה 

שאמרה תורהב במקום שיש ספק אבל לא 

שזה מברר לנו מה המציאות, אבל מאידך 

ודאות  של  הוראה  דהוא  למימר  איכא 

זו שאנו  והיינו דאמרינן שדעת הרוב היא 

כבר  זה  בעניין  ונחלקו  כמציאות,  רואים 

גדולי הראשונים והאחרונים.



קמזחכמת חינוך

)הגר"ח וכבר  האחרונים  גדולי  הורונו 

לנו  אין  זה  עניין  להבין  דכדי  ועוד( 

לזוז מפשטיה דקרא ובדיני בית דין שבהם 

נאמר הפסוק, והנה במצוה הקודמת נאמר 

וכתבו  לרעות',  רבים  אחרי  תהיה  'לא 

לדיין  איסור  שהיא  זו  במצוה  הראשונים 

להמשך בדעותיו אחר הרוב או אחר גדול 

בדעתו  לו  הנראה  את  לומר  אלא  הדיינים 

הגדול  דעת  או  הרוב  דעת  זו  אין  אם  אף 

רבים  ד'אחרי  דקרא  ונמצא  דין,  שבבית 

לרעות'  רבים  אחרי  תהיה  ו'לא  להטות' 

הם כמעט שני כתובים המכחישים זה את 

זה, דמצד אחד יסוד הדין של אחרי רבים 

שזה  האחרונים  שביארו  כמו  הוא  להטות 

דין  בבית  ואחד  אחד  כל  כאילו  נחשב 

פסק כדעת הרוב דאם לא כן איך יש כאן 

בית דין של שבעים ואחד או כ"ג הנדרש 

לדיני נפשות בלא שנאמר שדעת המיעוט 

מצטרפת לדעת הרבים ונמצא דדינא דרוב 

הוא שהמיעוט נהפך לדעת הרוב וכך הוא 

מהאי  ברוב  דביטול  לדינא  נמי  דילפינן 

אחרי  תהיה  ד'לא  קרא  מאידך  אבל  קרא, 

שהרי  להיפך  בדיוק  מורה  לרעות'  רבים 

ג.  רמב"ם הל' סנהדרין פ"ט ה"א.
ד.  שם בסוף קונטרס הכללים הו"ד כאן במנ"ח אות ב'.

ה.  שמעתי מהדיין הרה"ג ר' גבריאל שטרן שליט"א.
ו.  בבא קמא כ"ז ד"ה קמ"ל וז"ל: "קמ"ל דאין הולכין בממון אחר הרוב. תימה מה טעם אין הולכין ליתי בק"ו 
מדיני נפשות כדאמרינן בפ"ק דסנהדרין )דף ג:( ור' יאשיה מייתי ליה בק"ו מדיני נפשות ומה דיני נפשות 
דחמירי אמר רחמנא זיל בתר רובא דיני ממונות לא כ"ש ואפילו רובא דליתיה קמן אזלינן בדיני נפשות בתר 
רובא כדאמר בריש סורר ומורה )סנהדרין דף סט.(. וי"ל דהתם גבי דיינים שאני דחשיב מיעוט דידהו כמי 
שאינו וליכא למימר התם אוקי ממונא בחזקת מריה דהא ב"ד מפקי מיניה אבל גבי שאר ממון דאיכא מיעוט 

אסור למיעוט לבטל דעתם מפני הרוב, וכן 

לחיוב  כולו  שפסק  דין  דבית  דינא  איכא 

ופסקו כולם להמיתו דאין רשאין להמיתו 

הדיינים  דדעת  ונמצא  זכאיג,  יוצא  והוא 

שבמיעוט אינה בטלה לגמרי.

דאיתא ויש  הא  פי  על  זה  עניין  לבאר 

בספר גט פשוטד דאם לא נשאו ונתנו 

הדיינים ביניהם אין דינם דין, והא דאזלינן 

נשאו  הדיינים  אם  דווקא  הוא  רובא  בתר 

ונתנו ביניהם, ובחתם סופרה איתא דאפילו 

אם רק אחד מהדיינים לא היה שם בשעת 

משא ומתן הרי דין זה בטל כיוון שלא היה 

שם רוב.

בין ונראה  שיש  ודברים  דהדין  מזה 

לאחד  אותם  המצרף  הוא  הדיינים 

וגורם לפסק להיות פסק שנפסק על פי כ"ג 

או ע"א דיינים ובלא דעת המיעוט או אם 

ממספר  כאן  חסר  מסכימים  הדיינים  כל 

הדיינים ולכן עד שעת גמר דין דעתו של כל 

אחד ואחד מהם חשובה, ובדין 'אחרי רבים 

רואים  דאנו  ההנהגה  נתחדשה  להטות' 

דכתבו  והא  כאחד,  הדיינים  כלל  דעת  את 

התוספותו בבבא קמא וזה לשונם: "דהתם 



חכמת חינוך קמח

גבי דיינים שאני דחשיב מיעוט דידהו כמי 

שאינו", אין הכוונה דדעת המיעוט החולק 

כמאן דליתא, אלא הכוונהז שנתחדש בהאי 

קרא דכיון שנשאו ונתנו אין אנו דנים על 

אחד  שכל  ואומרים  עצמו  בפני  דין  כל 

דנים  אנו  אלא  אחר  דבר  אומר  מהדיינים 

את כל הבית דין כאחד ולומר שטבעו של 

דבר זה אחד הואח ומזה למדו הראשונים 

שיש דין ביטול ברוב.

שהקשה ובזה  המרדכיט  קושית  יתיישב 

רבינו  מורי  לי  "והקשה  לשונו:  וזה 

הוא  בסנהדרין  קרא  האי  עיקר  הא  יקר 

וכן  הגזית  בלשכת  הן  קבועין  וסנהדרין 

וחזקה לא אזלינן בתר רובא".
ז.  כך שמעתי מידידי הרה"ג ר' שניאור בורטון שליט"א.

ח.  ועיין כעין דברים אלו בספר בתורתו של ר' גדליה )עמ' נ"א( וז"ל: "גזירת הכתוב של "אחרי רבים להטות" 
– באמת ענין אחד היא, בין בבית דין, בין בביטול איסור בהיתר ובין בכל דפריש מרובא פריש. הענין הוא 
שהמיעוט בטל אל הרוב. באיזה מובן? במציאות היומיומית, כאשר יש לפני האדם תערובת של שני מינים, 
ידי  על  כלל  נקבעת בדרך  זאת  ולאפיין אותה בהגדרה אחת,  נוטה להתייחס אליה כאל מהות אחת,  הוא 
תכונת הרוב, שהיא הדומיננטית. למשל, אם הוא רואה שדה שרובו ירוק ויש בו נקודות צהובות או שחורות 
– הוא יתאר את השדה כירוק. אם הוא אוכל תבשיל שרובו אורז ומעורב בו ירק – הוא יאמר שאכל אורז. וכל 
כיוצא בזה. גם בענינים רוחניים אנו אומרים שמי שרובו זכויות נקרא צדיק ומי שרובו עבירות נקרא רשע 
)רמב"ם הל' תשובה ג, א על פי הגמ' בראש השנה(. גזירת הכתוב של "אחרי רבים להטות" היא, שגם מבחינה 
הלכתית, כאשר יש לפנינו תערובת שני מינים – רשאים אנו לדון אותה לפי תכונת הרוב. ]... [ לכן מיעוט 

איסור בטל ברוב היתר" עעיי"ש.
ט.  חולין דף יא. תקצ"ג.

י.  ועיי"ש במרדכי שתירץ באופ"א וז"ל: "]ותירץ[ שלא שייך למימר כל קבוע כמחצה אלא היכא דאיכא 
ספיקא לברר הדבר כגון גבי תשעה חנויות שלקח ואין יודע מאי זה לקח וכן בתשעה ישראל ועובד כוכבים 
אחד ביניהם שאינו יודע על מי זרק אף על פי שבודאי יודע שהיהודי לשם ונתכוון לזרוק בין כלם מאחר 
דעובד כוכבים אחד ביניהם פוטרין ליה אבל אם מתכוין ואמר לאותו ישראל אני מתכוין חייב אף על פי 
שהעובד כוכבים עומד ביניהם וה"נ בסנהדרין כיון דיודעין ורואין מי הן המזכין ומי הן המחייבין דין הוא 
]שנלך[ אחריהם ועוד דאין עושין מעשה בגופן אלא אחר הדבור הנבדל והנפרש מפיהם והוי כבשר הנמצא 
דאמרי' ביה כל דפריש מרובה פריש" עכ"ד. והאריכו האחרונים בדברים ועיין בספר הנפלא חבצלת השרון 

להרה"ג הר"ר מרדכי קרליבך בספרו על ספר שמות בפסוק זה )דף תרי"ד(. 

בכל מקום שהן יושבין ודמיא לט' ישראל 

שאם  ביניהם  עומד  כוכבים  עובד  ואחד 

דמינה  לו  וארב  דכתיב  פטור  לתוכו  זרק 

כו'  דמי"  ע"מ  כמחצה  קבוע  דכל  ילפינן 

דהא  לתרץ  יש  ולהנ"ל  קושיתו.  כאן  עד 

דהסנהדרין נושאים ונותנים ביניהם מערב 

דצריך  תורה  ואמרה  יחד  דבריהם  כל  את 

להחליט כל דעות אלו יחד מה טבעם, וזהו 

דין דאחרי רבים להטות, וכיון שאנו דנים 

ברוב,  ביטול  דין  זה  הרי  כאחד  כולם  על 

רק  דנאמר  קבוע  דין  בו  לדון  שייך  דלא 

לענין חתיכה דלא ידעינן אי פרשה מהרוב 

או מהמיעוטי.



קמטחכמת חינוך

דמשמע אמנם  הא  בזה  עיון  צריך  עדיין 

שדין  המצוותיא  בספר  ברמב"ם 

שאמרה  ספק  שיש  במקום  דוקא  הוא  זה 

תורה להכריע כדעת הרוב. עוד צריך עיון 

באופן  הפסוקים  את  התורה  סידרה  למה 

זה, דלכאורה היה צריך לומר קודם 'אחרי 

יא.  עשה קע"ה וז"ל שם: "לנטות אחרי רבים, והוא כשיפל מחלקת בין החכמים בדין מדיני התורה כלה, 
וכמו כן בדין פרטי, כלומר בדין שיהא בין ראובן ושמעון, על דרך משל, כשתהיה המחלקת בין דיני עירם 
להטות.  רבים  אחרי  ב(  כג,  )שמות  שנאמר  לעולם,  הרב  אחר  לנטות  לפטור,  וקצתם  לחיוב  דנין  שקצתם 
ובבאור אמרו זכרונם לברכה )חולין יא א( רבא דאוריתא ע"כ. וז"ל החינוך )כאן(: בחירת רב זה לפי הדומה 
הוא בששתי הכתות החולקות יודעות בחכמת התורה בשוה, שאין לומר שכת חכמים מעטת לא תכריע כת 
בורים מרבה ואפילו כיוצאי מצרים, אבל בהשוית החכמה בקרוב, הודיעתנו התורה שרבוי הדעות יסכימו 
לעולם אל האמת יותר מן המעוט. ובין שיסכימו לאמת או לא יסכימו לפי דעת השומע, הדין נותן שלא נסוד 
מדרך הרב. ומה שאני אומר כי בחירת הרב לעולם הוא בששתי כתות החולקות שוות בחכמת האמת, כי כן 
נאמר בכל מקום חוץ מן הסנהדרין, שבהם לא נדקדק בהיותם חולקין אי זו כת יודעת יותר אלא לעולם נעשה 
כדברי הרב מהם. והטעם לפי שהם היו בחשבון מחיב מן התורה, והוא כאלו צותה התורה בפרוש אחר רב של 

אלה תעשו כל עניניכם, ועוד שהם כלם היו חכמים גדולים. עכ"ל.
יב.  וז"ל: "לא תהיה אחרי רבים לרעות – יש במקרא הזה מדרשי חכמי ישראל, אבל אין לשון המקרא מיושב 
בהן על אופניו. מיכן דרשו: שאין מטין לחובה בהכרעת דיין אחד, וסוף המקרא דרשו: אחרי רבים להטות 
– שאם יש שנים במחייבין יותר מן המזכין, הטה הדין על פיהם לחובה. ובדיני נפשות דבר הכתוב. ואמצע 
המקרא דרשו: לא תענה על רב – שאין חלקין על מופלא שבבית דין, לפיכך מתחילין בדיני נפשות מן הצד, 
לקטנים שבהן שואלין תחלה שיאמרו את דעתם. לפי דברי רבותינו, כך פתרון המקרא: לא תהיה אחרי רבים 
לרעות – לחיב מיתה בשביל דיין אחד, שירבו מחייבן על המזכין, ולא תענה על רב – לנטות מדבריו, ולפי 
שהוא חסר יו״ד דרשו בו כך, אחרי רבים להטות. ויש רבים שאתה נוטה אחריהם, ואימתי, בזמן שהן שנים 
אחרי רבים לרעות שומע אני: אבל היה  לא תהיה  המכריעין במחייבין יותר מן המזכין. וממשמע שנאמר: 
עמהם לטובה. מיכאן אמרו: דיני נפשות מטין על פי אחד לזכות, ועל פי שנים לחובה. ואונקלוס תרגם: לא 
תתמנע מלאלפא מה דמתבעי לך על דינא. ולשון העברי לפי התרגום כך הוא נדרש: לא תענה על ריב לנטות 
– אם ישאלוך דבר משפט, לא תענה לנטות לצד אחד ולסלק עצמך מן הריב, אלא הוי דן אותו לאמיתו. ואני 
אומר ליישבו על אופניו כפשוטו, כך פתרונו: לא תהיה אחרי רבים לרעות – אם ראית רשעים מטי משפט, 
אל תאמר: הואיל ורבים הם, הנני נוטה אחריהם. ולא תענה על ריב לנטות אחריהם וגו' – ואם ישאלך הנידון 
על אותו משפט, לא תעננו על הריב דבר הנוטה אחרי אותן רבים, להטות את המשפט מאמתו, אלא אמור 

המשפט כאשר הוא, וקולר יהי תלוי בצואר רבים". עכ"ד.

רבים להטות' ורק אחרי זה לפרש דאף על 

לא  מקום  מכל  להטות  רבים  שאחרי  פי 

תענה  שלא  וגם  לרעות  רבים  אחרי  תהיה 

כבר  בזה  נתקשה  ובאמת  לנטות,  ריב  על 

רש"י על התורה עיי"שיב.
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מצוה ע"ט. שלא לרחם על עני בדין

שלא יחמול הדין על החלש והדל בשעת הדין, אלא שידין דינו לאמתו, לא על 
צד החמלה עליו, אבל ישווה בין העשיר והדל, להכריחו לפרע מה שהוא חייב, 
שנאמר )שמות כ"ג, ג'( ודל לא תהדר בריבו. ונכפל זה העניין במקום אחר, שנאמר 
)ויקרא י"ט, ט"ו( לא תשא פני דל. ולשון ספרא )שם( שלא תאמר עני הוא זה, ואני 

והעשיר חייבים לפרנסו, אזכנו ונמצא מתפרנס בנקיות, תלמוד לומר לא תשא 
פני דל.

ושרש המצוה ידוע, שהשכל מעיד בהשוית הדין, שדבר ראוי וכשר הוא.

על  לחמלתו  הדין  והשווה  עליה  והעובר  בזכרים.  זמן  ובכל  מקום  בכל  ונוהגת 
הדל, עבר על מצות מלך, ואין בה מלקות, שאין בה מעשה.

חכמת חינוך

מצוה ע"ט

שלא לרחם על עני בדין

הדיין הנה  ירחם  שלא  היא  הע"ט  המצוה 

הדין  בשעת  החלש  ועל  העני  על 

לה  וילפינן  לאמיתו,  הדין  את  שידון  אלא 

ג(,  כ"ג,  )שמות  דל"  פני  תשא  ד"לא  מקרא 

דווקא  נאמר  הוא  אם  זה  בדין  לחקור  ויש 

על הטיית דין או שהוא על כל שמרחם על 

למימר  איכא  גיסא  דמחד  והיינו  בדין,  עני 

הדין  את  הדיין  יטה  שלא  הוא  שהאיסור 

מחמת שאחד מהבעלי דין הוא עני, ואיסור 

זה הוא דווקא אם מעוות את הדין ובדומה 

)ויקרא  במשפט"  עוול  תעשו  "לא  לאיסור 

דין שהוא  איסור הטיית בעל  וכן  י"ט, ט"ו( 

רשע )להלן מצוה פ"א( שהוא אסור דווקא אם 

שכתב  וכמו  שלו  המשפט  את  מטה  ממש 



קנאחכמת חינוך

הרמב"ם בהלכות סנהדרין )פרק כ' הלכה י'(: 

ואחד  כשר  אחד  לדין,  שניים  לפניך  "באו 

זה,  הוא  ורשע  הואיל  תאמר  אל   - רשע 

וחזקת זה שאינו משנה בדיבורו, אטה הדין 

"לא תטה משפט  נאמר  זה  על  על הרשע: 

אביונך, בריבו" )שמות כ"ג, ו( אף על פי שהוא 

אביון במצוות, לא תטה דינו", עכ"ד, הרי 

ממש  דין  הטיית  על  דווקא  הוא  שהאיסור 

אבל אם סתם אינו אוהבו כל כך לא נראה 

בדבר,  איסור  שיש  ומהרמב"ם  מהפסוק 

והכא נמי האיסור הוא להטות הדין ממש.

והוא או  גיסא  לאידך  למימר  איכא  דלמא 

דעיקר איסורא ד'לא תשא פני דל' הוא 

שלא לרחם כלל על העני בדין ואף על פי 

וכמו  הדין לטובתו,  אינו מטה את  שהדיין 

ליקח  או  גדול  פני  להדר  התורה  שאסרה 

שוחד בין שהוא מטה את הדין בין שאינו 

מטה את הדין כך אסרה התורה לרחם על 

לעניין  ברמב"ם  איתא  דהנה  בדין,  העני 

שוחד )פכ"ג ה"א מהלכות סנהדרין( "לא תיקח 

לומר  צריך  אין  י"ט(  ט"ז,  )דברים  שוחד" 

את  לזכות  אפילו  אלא  הדין,  את  לעוות 

ועובר  אסור,   - החייב  את  ולחייב  הזכאי 

בלא תעשה. וכן הוא לענין נשיאת פני גדול 

)פרק כ' מהלכות סנהדרין הלכה ח'( וזה לשונו: 

הרי  כיצד:  בדין.  גדול  פני  להדר  "אסור 

א.  רמב"ם סה"מ לאו רע"ז.
אומר  שהוא  לפי  נאמר  למה  בריבו  תהדר  לא  "ודל  המכילתא:  וז"ל  כאן  המכילתא  פי  על  והוא  ב.  
לא  ודל  לומר  תלמוד  מנין  חלופיהן  אלו  אלא  לי  אין  פרט  גדול  פני[  תהדר  ולא  ]דל  פני  תשא  לא 

תהדר בריבו. אבא חנן אומר משום רבי אליעזר בלקט שכחה ופאה הכתוב מדבר" ע"כ. 

גדול  חכם  אחד  לדין,  שניים  לפניך  שבאו 

- לא תקדים לשאול בשלומו  ואחד הדיוט 

של גדול ולא תסביר לו פנים ולא תכבדנו, 

שלא יסתתמו טענותיו של אחר, אלא אינו 

נפנה לאחד מהן, עד שייגמר הדין שנאמר 

לא תהדר פני גדול )ויקרא י"ט, ט"ו(", עכ"ל 

ואיסור  שוחד  דאיסור  נמצא  הרמב"ם, 

נשיאת פני גדול הוא בין כשמטה את הדין 

ובין כשאינו מטה את הדין כלל, כל שלוקח 

שוחד או נושא פנים עובר, והכא נמי איסור 

את  שמטה  בין  הוא  בדין  דל  על  החמלה 

הדין ובין שאינו מטה את הדין.

ברור דאיסור זה אינו דומה לאיסור ונראה 

ושאיסור  גדול'  פני  תהדר  'לא 

כשמטה  דווקא  הוא  דל'  פני  תשא  'לא 

"והעובר  כאן:  החינוך  כתב  דכך  הדין  את 

עליה והשווה הדין לחמלתו על הדל, עבר 

ואין בה מלקות, שאין בה  על מצות מלך, 

מעשה", וברור שזהו דווקא כשמטה ממש, 

וכן ממה שכתב המנחת חינוך כאן )אות ג'( 

דעובר גם בלאו ד'בצדק תשפוט את עמיתך' 

משמע דאיסור 'לא תשא פני דל' הוא דוקא 

כשמרחם  רק  ולא  ממש  הדין  את  כשמטה 

המצוותא  בספר  ברמב"ם  הוא  וכן  עליו, 

זוב וזה לשונו: שהזהיר  כאן שביאר מצוה 

בין  ישוה  אבל  בדין  עני  על  מחמול  הדיין 



חכמת חינוך קנב

עשיר לעני להכריחו לפרוע מה שהוא חייב 

ג'(  כ"ג,  )שמות  יתעלה  אמרו  והוא  לפרוע, 

זאת  נכפלה  וכבר  בריבו"  תהדר  לא  "ודל 

והוא  אחר.  בלשון  הענין  בזה  האזהרה 

תשא  "לא  ט"ו(  י"ט,  )ויקרא,  יתברך  אמרו 

פני דל" ולשון ספרא )ויקרא, י"ט, ט"ו( "לא 

תשא פני דל" שלא תאמר עני הוא והואיל 

ונמצא  אזכנו  לפרנסו  חייבין  והעשיר  ואני 

י"ט- )ויקרא,  לומר  תלמוד  בנקיות  מתפרנס 

ט"ו(: "לא תשא פני דל", עכ"ד. הרי שאיסור 

זה הוא דווקא כשנותן לו ממון שלא כדין.

לא ואכתי  אמאי  מסברא  לאקשויי  איכא 

תשא  ד'לא  דאיסורא  דכמו  נימא 

ג.  פרק כ' מהלכות סנהדרין הלכה ח'.

אפילו  פנים  לו  כל שנושא  הוא  גדול'  פני 

אם אינו מטה דין הכא נמי איסור 'לא תשא 

פני דל' הוי נמי גם בשאינו מטה דין. ונראה 

לומר מסברא דכשהוא נושא פנים לעשיר 

שכתב  וכמו  העני  טענות  מסתתמות  מייד 

הרמב"ם הנ"לג באיסור נשיאת פני גדול: 

"לא תקדים לשאול בשלומו של גדול ולא 

תסביר לו פנים ולא תכבדנו, שלא יסתתמו 

טענותיו של אחר", אבל אם נושא את פניו 

רשאי  דאינו  דפשוט  גב  על  אף  העני,  של 

כולי  למימר  ליכא  כן,  לעשות  ראוי  ואין 

ופשוט  העשיר,  טענות  דמסתתמות  האי 

הוא.
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מצוה פ. מצות פרוק משא

כי  ה'(  כ"ג,  )שמות  שנאמר  בדרך,  במשאה  שיגעה  הבהמה  מעל  המשא  להסיר 
תראה חמור שנאך וגו'. השונא זה, פרושו ישראל. ואף על פי שכתוב )ויקרא י"ט, 
י"ז( לא תשנא את אחיך בלבבך, דהינו ישראל, אמרו חכמים )פסחים קי"ג:( שעניין 

זה הוא כגון שראהו עובר עברה ביחיד והתרה בו ולא חזר, שזה מתר לשנאתו. 
כל בהמה, אלא שדבר הכתוב בהווה,  דוקא חמור אלא  ומה שאמר חמור לאו 
שהחמורים למשא. וכתיב )שמות כ"ג, ה'( עזב תעזב עמו, כלומר עזרהו, מלשון 

)נחמיה ג', ח'( ויעזבו ירושלים. שהוא מלשון חזק.

צריך  ואין  משבחת,  מדה  שהיא  החמלה  במדת  נפשנו  ללמד  המצוה,  משרשי 
לומר שחובה עלינו לחמל על האיש המצטער בגופו, אלא אפילו על המצטער 

באבדת ממונו, מצוה עלינו לחמל עליו ולהצילו.

גוי ומשאוי של ישראל או  )בבא מציעא ל"ב:( אם הבהמה של  דיני המצוה, כגון 
בהפך, ודין הפוגע באוהבו ישראל ובשונאו, שמצוה בשונא לכף היצר, ואפילו 
אוהב לפרק ושונא לטען. ושונא זה אינו כשונא שזכרנו מחמת עברה אלא שאין 

לבו שלם עמו. ופרוש כי תראה מאימתי הוא החיוב, ושערו חכמים )רמב"ם הל' 
רולח ושמירת נפש י"ג, ו'( שהוא אחד משבעה ומחצה במיל וזהו ריס. אבל רחוק 

מזה השעור, אין חייב להטות הדרך אליו, והעושה לפנים מן השורה, תבוא עליו 
ברכה. ודין )שם ל', ב'( זקן או נכבד ואינה לפי כבודו שהכל נדון לפי מה שיהא 
עושה בשלו, ודין )שם ל"ב:( פריקה בחנם וטעינה בשכר, ושמדדה )שם ל"ג.( עמו 
עד פרסה, ונוטל שכר על הלויה, כמו שמבואר הכל בפרק שני ממציעא ]ח"ה 

סי' פד[.

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ובנקבות. והעובר עליה, בטל עשה, ומראה 
בעצמו מדת האכזריות שהוא מדה מכערת. וכל )שבת קנ"א:( שאינו מרחם, אין 

מרחמין עליו מן השמים, שאין ראוי גופו לקבלת הרחמנות.



חכמת חינוך קנד

חכמת חינוך

מצוה פ

מצות פרוק משא

א.  והראני ר' נפתלי הלפגוט דבמשך חכמה על הפסוק בספר דברים כתב כאן: "לא תראה חמור אחיך כו' 
ובמשפטים כתיב אויבך משום דבערבי פסחים אמר מי שרי לשנויי הא כתיב לא תשנא אחיך בלבבך, ומוקי 
בראה בו שעבר עבירה, וזה היה קודם העגל אשר היו כולם ממלכת גוי קדוש, אז הוה שרי לשנויי אם ראה בו 
עבירה, לא כן אחרי כל המסות אשר נכשלו בעונות, אם יראה אדם בחבירו חטא אם יפשפש במעשיו ימצא 
כמה מכשולים ופקפוקים, זה בפרט זה וזה בפרט זה, לכן אסור לשנוא איש כזה, רק מי שהוא בעצמו סר 
מרע וצדיק תמים בדרכיו, אבל קשה למצא כמותו וע"ז אמרו ראיתי ב"ע והמה מועטים, לכן כתיב אחיך" 

עכ"ד הנפלאים.
ב.  רמב"ם עשה ר"ג.

ג.  חינוך מצוה תקמ"א.
ד.  עיין במנ"ח כאן אות י"ד דלאו ד'לא תראה' לא קאי רק אמצות טעינה שבחומש דברים אלא אף על מצות 

פריקה המוזכרת כאן וכן הוא בספר המצוות לרמב"ם עשה ר"ב ול"ת ע"ר, הובא בשולי המנחה כאן. 

החינוך הנה  כמו שכתב  היא  הפ'  המצוה 

"להסיר המשא מעל הבהמה שיגעה 

ד"כי  מקרא  לה  וילפינן  בדרך",  במשאה 

משאו  תחת  רובץ  שונאךא  חמור  תראה 

וחדלת מעזוב לו עזוב תעזוב עימו" )שמות 

כ"ג, ה'(. ולהלן )דברים כ"ב, ד'( כתבה התורה 

את מצות טעינה הדומה לה וכדכתיב התם: 

"לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים 

עימו",  תקים  הקם  מהם  והתעלמת  בדרך 

ומנו הרמב"םב והחינוךג את מצות טעינה 

פריקה  מצות  ואת  עצמה  בפני  למצוה 

ד'לא  הלאו  את  וכן  עצמה  בפני  למצוה 

תראה' שלא להתעלם ממי שצריך פריקה 

או טעינה מנו ללאו בפני עצמוד.

פריקה, ויש  מצות  דנן,  במצוה  לחקור 

אם היא מצוה שבין אדם לחבירו או 

מצוה שבין אדם למקום, דאם נימא דמצוה 

זו היא משום צער הבהמה הרי היא מצוה 

שבין אדם למקום, אבל אם נימא דמצוה זו 

היא משום צער האדם שהוא בעל הבהמה 

הרי זו מצוה שבין אדם לחבירו, וכן תלוי 

בזה השאלה אם מצוה זו היא מצוה שבגופו 

או לא, ונפק"מ אם שייך בה שליחות, דאם 

שעיקר  הרי  הבהמה  צער  משום  עיקרה 

את  שיסיר  והעיקר  התוצאה  הוא  המצוה 

צער  לה  יהיה  ולא  הבהמה  מעל  המשא 

וממילא ודאי דשייך בזה שליחות, אבל אם 

עיקר המצוה היא משום צער בעל הבהמה 
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הרי המצוה היא הפריקה עצמה והיא מצוה 

על הגברא דהיינו מצוה שבגופו לפרוק עם 

למימר  שייך  שלא  יתכן  אזי  הבהמה  בעל 

שימנה שליח וצריך לפרוק בעצמו.

יש לעיין אם מצות פריקה היא מצוה עוד 

אם  מינה  ונפקא  לא,  או  שבממון 

הוא  ספק  והאי  לא,  או  מחילה  בה  שייך 

בין אם נימא דמצוה זו עיקרה משום צער 

צער  משום  דהיא  נימא  אם  ובין  הבהמה 

או  בגופו  מצוה  היא  אם  בין  הבעלים, 

אם  בזה  מינה  ונפקא  התוצאה,  שעיקרה 

במקום שיש הפסד ממון לרואה את חמור 

עצמו  את  למנוע  יכול  בדרך  נופל  חבירו 

ממצוה זו.

ה.  ועיין ברבינו בחיי כאן שכתב בפירוש דמצות פריקה היא משום צער בעלי חיים וזה לשונו: "עזוב תעזוב 
עמו – זו מצות פריקה, ודרשו רז״ל בבבא מציעא שהכתוב מיותר כי היינו יכולים ללמוד אותו ממה שכתוב 
)דברים כ״ב( הקם תקים עמו שהיא מצות טעינה וקל וחומר הוא ומה טעינה שאין בה צער בעלי חיים אמרה 

תורה הקם תקים עמו מצות פריקה שיש בה צער בעלי חיים לא כל שכן ואעפ״כ נכתב ללמדך שהם שני דינין 
חלוקין, חלוקה מצות טעינה ממצות פריקה ומצות פריקה ממצות טעינה, ובא הכתוב לומר פריקה בחנם 
טעינה בשכר, ושם העלו בגמרא כי הכתוב הזה עזוב תעזוב לפריקה בחנם אתא משום דצער בעלי חיים 

דאורייתא." ע"כ. 
ו.  דז"ל המשנה בבבא מציעא ל"ב. פרק וטען פרק וטען אפילו ארבעה וחמשה פעמים חייב שנאמר )שמות 
כ"ג, ה'( עזב תעזב הלך וישב לו ואמר הואיל ועליך מצוה אם רצונך לפרוק פרוק פטור שנאמר עמו אם היה 

זקן או חולה חייב מצוה מן התורה לפרוק אבל לא לטעון ר"ש אומר אף לטעון רבי יוסי הגלילי אומר אם היה 
עליו יתר על משאו אין זקוק לו שנאמר תחת משאו משאוי שיכול לעמוד בו עכ"ל המשנה, ואמרו בגמרא 
דמחלוקת ת"ק ורבי יוסי הגלילי תלויה בשאלה אי צער בעלי חיים דאורייתא דדעת רבי יוסי הגלילי היא 

דצער בעלי חיים דרבנן אבל לת"ק צער בעלי חיים דאורייתא ויבואר בהמשך הדברים אי"ה. 
ז.  שבת קכח: ד"ה צער בע"ח דאורייתא.

ח.  ואין להביא ראיה ממש"כ הרמב"ם ביד החזקה )פרק י"ג הלכה ט' מהלכות רוצח ושמיה"נ( דמצוה לפרוק 
מעליה  לפרוק  מצוה  עמה  הבעלים  שאין  אע"פ  רבוצה  חבירו  בהמת  "מצא  וז"ל:  שם  הבעלים  כשאין  אף 
ולטעון עליה שנאמר עזוב תעזוב הקם תקים מכל מקום. אם כן למה נאמר עמו שאם היה בעל הבהמה שם 
והלך וישב לו ואמר לזה שפגע בו הואיל ועליך מצוה אם רצית לפרוק לבדך פרוק הרי זה פטור שנאמר עמו. 
ואם היה בעל הבהמה זקן או חולה חייב לטעון ולפרוק לבדו", וברור דמצוה זו מלבד דהתם נמי איכא למימר 

דמשום הפסד הבעלים הוא אלא שצריך לפרוק אף אם אין הבעלים שם. 

הוא והנה  פשוט  דדבר  נראה  גיסא  מחד 

חייםה  בעלי  צער  ענינה  זו  דמצוה 

)ל"ב.- מציעא  בבא  הגמרא  שדנה  וכמו 

ל"ג.ו( בענין מצוה זו ובענין צער בעלי חיים 

וכדאיתא בדברי רש"י על מסכת שבתז וזה 

שנאמר  דאורייתא.  בע"ח  "צער  לשונו: 

'עזוב תעזוב עמו' ואיכא מאן דדריש טעמא 

דקרא משום צער בע"ח, באלו מציאות.ח.

מצות אבל  דעיקר  ברור  נראה  מאידך 

בעל  של  צערו  משום  הוא  פריקה 

וכן פשוט מלשון החינוך במצוה  הבהמה 

נפשנו  ללמד  זו שכתב: "משרשי המצוה, 

ואין  משבחת,  מדה  שהיא  החמלה  במדת 

צריך לומר שחובה עלינו לחמל על האיש 
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המצטער  אפילו  אלא  בגופו,  המצטער 

עליו  לחמל  עלינו  מצוה  ממונו  באבדת 

ולהצילו", וכן משמע ממה שכתבה התורה 

דהזכירה  שונאך'  חמור  תראה  'כי  כאן 

של  הבעלים  שהוא  האדם  את  התורה 

מציעא  )בבא  בגמרא  אמרו  וכבר  הבהמה, 

ל"ב:( דמצוה בשונא כדי שיכוף יצרו, הרי 

באדם  מינה  נפקא  איכא  פריקה  דלענין 

דידיה  צערא  ומשום  הבהמה  בעל  שהוא 

מדברי  ברור  נראה  וכן  בה,  לן  דאית  הוא 

שכתב:  כאןט  המצוות  בספר  הרמב"ם 

לחוץ  במשאו  הנבוך  מהניח  "שהזהירנו 

עד  ממנו  ונפרוק  אותו  נעזור  אבל  בדרך, 

ומגביה  ולהגביהו  אותו  לשאת  שיתקן 

בהמתו  על  אם  גבו  על  אם  משאו  עמו 

אמרו  והוא  תורה,  במשנה  שהתבאר  כמו 

)שמות, כ"ה, ה'( 'וחדלת מעזוב לו'", עכ"ד 

הרמב"ם  שדעת  ברור  הרי  הרמב"ם. 

הוא  פריקה  מצות  דעיקר  המצוות  בספר 

משום צער הבעלים, וכן נראה מהא דפסק 

הנפש  ושמירת  רוצח  מהלכות  )פי"ד  הרמב"ם 

הלכה ט'( לחלק בין בהמת ישראל לבהמת 

דחיוב  איתא  ואם  זוי,  מצוה  לענין  עכו"מ 

ליכא  הוא  דבהמה  צערא  משום  פריקה 

לחלק בין בהמת ישראל לבהמת עכו"ם.

ט. סה"מ עשה ע"ר.
י.  וז"ל הרמב"ם פי"ד מהלכות רוצח ושמירת הנפש הלכה ט': "מצא בהמת חבירו רבוצה אע"פ שאין הבעלים 
עמה מצוה לפרוק מעליה ולטעון עליה שנאמר עזוב תעזוב הקם תקים מכל מקום. אם כן למה נאמר עמו 
שאם היה בעל הבהמה שם והלך וישב לו ואמר לזה שפגע בו הואיל ועליך מצוה אם רצית לפרוק לבדך פרוק 

הרי זה פטור שנאמר עמו. ואם היה בעל הבהמה זקן או חולה חייב לטעון ולפרוק לבדו".

דברים ובענין  והרמ"א  המחבר  כתבו  זה 

ברורים. דהנה בשולחן ערוך )חושן 

לשון  את  העתיק  ס"ח(  ער"ב  סימן  משפט 

שם:  ערוך  השולחן  לשון  וזה  הרמב"ם 

"בהמת עו"ג והמשא של ישראל, אם היה 

אינו  בהמתו  אחר  מחמר  כוכבים  העובד 

ולטעון  לפרוק  חייב  לאו,  ואם  לה,  זקוק 

המחבר  והמשיך  ישראל".  צער  משום 

של  הבהמה  היתה  אם  "וכן  ט':  בסעיף 

חייב  כוכבים,  עובד  של  והמשוי  ישראל 

אבל  ישראל.  צער  משום  ולטעון  לפרוק 

להטפל  חייב  אינו  ומשאו,  עו"ג  בהמת 

מזה  ברור  ונראה  איבה".  משום  אלא  בו 

איתא  דאי  צבע"ח,  משום  כאן  שייך  דלא 

דמצות פריקה היא משום צער בעלי חיים 

לא שייך לחלק בין בהמת ישראל ובהמת 

"וי"א  וכתב:  הגיה  שם  וברמ"א  עכו"מ. 

לפרוק חייב אפילו אין העובד כוכבים שם, 

משום צער בעלי חיים דהוי דאורייתא, וכן 

בכל מקום דפטור לפרוק מכל מקום משום 

צער בע"ח מיהו חייב, ונפקא מינה שיכול 

דעת  שאף  וברור  סי"ד(".  )טור  שכר  לקבל 

הרמ"א היא שאין ענינה של מצות פריקה 

צער בעלי חיים אלא דסבירא ליה לרמ"א 

נלמד ממקום  דצער בעלי חיים דאורייתא 
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אחר ולכן יתכן שבמקום שאין משום מצות 

פריקה מכל מקום איכא משום צער בעלי 

צער  משום  לפרוק  וחייב  דאורייתא  חיים 

בעלי חיים ולא משום פריקה.

פריקה והשתא  דבמצות  להא  דאתינן 

בעלי  צער  משום  ליכא  עצמה 

בעלי  צער  ראיה דמשום  להביא  אין  חיים 

שם  הרמב"ם  שכתב  ממה  הוא  חיים 

בהלכה ט' וז"ל: "הפוגע בשנים אחד רובץ 

מצא  ולא  מעליו  פרק  ואחד  משאו  תחת 

בתחילה  לפרוק  מצוה  עמו,  שיטעון  מי 

משום צער בעלי חיים ואחר כך טוען. במה 

או  שונאים  שניהם  כשהיו  אמורים  דברים 

ואחד  שונא  אחד  היה  אם  אבל  אוהבים. 

אוהב מצוה לטעון עם השונא תחילה כדי 

לכוף את יצרו הרע", עכ"ל, דנראה דהוא 

דמצות  הרמ"א  בדברי  לעיל  כמבואר  גם 

פריקה היא מצוה בפני עצמה אבל פעמים 

יא.  שו"ת הרשב"א ח"א סימנים רנ"ב-רנ"ז עיין עוד שיטות בזה הו"ד בשולי המנחה בהערות על המנ"ח 
אות א'. 

יב.  ועיין בשו"ת הרדב"ז )הו"ד על הרמב"ם בהל' רוצח ושמיה"נ פי"ג, ה"ט( שכתב לבאר את שיטת הרמב"ם 
בדרך נפלאה וז"ל: "שאלת ממני כיון דאיפסיקא הלכתא צער בעלי חיים מן התורה מאי טעמא זקן ואינה לפי 
כבודו למה אינו פורק משום צער בעלי חיים. ועוד איך פסק הרמב"ם ז"ל אם היה בעל הבהמה שם והלך וישב 
לו ואמר לזה שפגע בו עליך המצוה אם רצית לפרוק פרוק הרי זה פטור שנאמר עמו. עוד כתבאבל בהמת 

עכו"ם ומשאו אינו חייב ליטפל בו אלא משום איבה ואמאי הא איכא משום צער בעלי חיים:
תשובה השאלה הראשונה אשר שאלת תירץ הרמב"ן ז"ל דעשה דכבוד תורה עדיף. וכתב עלה הר"ן דלא 
מחוור דזקן לאו דוקא שקנה חכמה אלא ה"ה למכובד וכדאמרינן כל שבשלו פורק וטוען בשל חבירו נמי אבל 
כל שאין דרכו בשלו אינו חייב בשל חבירו וכן דעת הרמב"ם ז"ל פי"ג מהלכות רוצח ושמירת נפש אלא כך 
נ"ל דכיון דצער בעלי חיים הותר לתשמישן של בני אדם כל שכן בכבוד בשב ואל תעשה דגדול כבוד הבריות 
ע"כ. ואני אומר שלא היתה כונת הרב ז"ל במה שאמר דעשה דכבוד תורה עדיף דוקא בזקן שקנה חכמה אלא 
אפילו זקן מכובד ומשום דגדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה כל שכן שידחה צער בעלי חיים 
אפילו שהוא מן התורה שהרי אין בו לאו ולא עשה ומ"מ השאלה הראשונה מתורצת. והשאלה הב' איברא 
דכולה סוגיא משמע דבחנם פטור אבל בשכר חייב אבל הרב ז"ל ]לא[ איירי בהלכות רוצח ושמירת נפש 

שחייב לפרוק משום צער בעלי חיים דהוא 

ענין חיצוני למצות פריקה.

היא ונמצא  פריקה  מצות  דעיקר  זה  לפי 

שבה  לחבירו  אדם  שבין  מצוה 

העיקר הוא התוצאה והוא שיציל את חבירו 

שבהמתו  בעת  נמצא  הוא  שבו  מהצער 

שייך  יהיה  זה  ולפי  משאה,  תחת  כורעת 

בה שליחות וא"צ לעשות זאת בגופו ואין 

עיקר מצוה זו משום צער בעלי חיים. וסמך 

לדבר זה יש להביא ממה שכתב הרמב"ם 

להלן  החינוך  כתב  וכן  המצוות  בספר 

פריקה  דמצות  להתעלם  תוכל  דלא  בלאו 

שייכת גם באדם ולא רק בבהמה וכן דעת 

הרשב"איא ונראה מזה גם דאין עיקר מצות 

שיתכן  אף  חיים  בעלי  צער  משום  פריקה 

שיצטרף לזה איסור צער בעלי חיים מכל 

מקום אין זה מענין עיקר המצוהיב.
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בעלי והנה  דצער  עניינא  דהאי  בעיקרא 

בדעת  רבוותא  איפליגו  חיים 

דאורייתא  חיים  בעלי  צער  אי  הרמב"ם 

דצער  משנהיג  הכסף  דדעת  דרבנן,  או 

הקשה  והגר"איד  דאורייתא,  חיים  בעלי 

עליו מכמה מקומות ונקט דדעת הרמב"ם 

כמה  כתבו  וכן  דרבנן  הוא  שצעב"ח  היא 

אחרונים בדעת הרמב"ם דצעב"ח דרבנן.

בפירוש המשניות לרמב"ם על מסכת אבל 

בעלי  דצער  בפירוש  נמצא  ביצהטו 

אלא בדין חיוב הפריקה ומשום הכי כתב פטור מדין פריקה אבל חייב משום צער בע"ח ונפקא מינה שחוזר 
ותובע שכרו בבי"ד. אי נמי דמותר לקחת השכר והיינו דלא כתב אינו חייב ליטפל בו כמו שכתב גבי עכו"ם 
וגבי עכו"ם כלל הרב דין פריקה וטעינה יחד וכתב דאין חייב ליטפל בו אלא משום איבה ומשום טעינה כתב 
כן דליכא צער בע"ח אבל בפריקה איכא תרי טעמי משום צער בע"ח ומשום איבה וכיון דלא נפקא מינה מידי 

דסוף סוף חייב ליטפל משום איבה לא הוצרך לפרש... " עוד עיין שם בדבריו. 
יג.  פי"ג ה"ט מהלכות רוצח ושמיה"נ וז"ל: בהמת העכו"ם וכו'... שמעינן ממאי דשקלינן וטרינן בה לדידן 
דקי"ל צער ב"ח דאורייתא והטעם משום דאמרינן שם בגמרא על רבנן ור"ש מדברי שניהם נלמוד צער ב"ח 
דאורייתא ואע"ג דמתיב עליה הא שני כל מאי דאותביה ואע"ג דר"י הגלילי פליג ואמר צער ב"ח לאו דאורייתא 
יחידאה הוא וכן פסקו הרי"ף והגאונים צער ב"ח דאורייתא והשתא מ"ש רבינו גבי בהמת העכו"ם אם היה 
העכו"ם מחמר אחר בהמתו אינו זקוק לה היינו דוקא לטעון אבל לפרוק חייב משום צער ב"ח דאורייתא 
וכדאוקימנא וכך מתפרשים דברי רבינו משום דמסיפא שכתב ואם לאו חייב לפרוק ולטעון דמשמע אבל 
ברישא אינו חייב בתרוייהו אלא בחדא דהיינו לטעון וסמך עוד על מ"ש בסוף הפרק הפוגע בשנים וכו' מצוה 

לפרוק בתחלה משום צער ב"ח... הלכך ע"כ לומר שהוא פוסק כרבנן דצער ב"ח דאורייתא עכ"ד. 
יד.  חו"מ סימן ער"ב ס"ק יא.

טו.  וז"ל הרמב"ם בפירוש המשניות )מסכת ביצה פרק ג' משנה ד'(: "בכור שנפל לבור רבי יהודה אומר ירד 
מומחה כו': רבי יהודה אומר רואין את המומין ביום טוב. ורבי שמעון אומר אין רואין את המומין ביום טוב. 
ולשון התורה כי הבכור קדש אבל אם נפל בו מום מיד נסתלקה הקדושה ממנו ויהיה מותר לאכלו כחולין 
אמרו כי יהיה בו מום. ועוד יתבארו לך המומים כולן המתירין הבכורות לשחיטה במסכת בכורות. ולפיכך אם 
נפל לבור ולא נפל בו מום אין מותר להעלותו מן הבור לפי שאינו ראוי לאכילה אע"פ שאצלינו צער בעלי 

חיים דאורייתא...".
טז.  וז"ל הרמב"ם במורה נבוכים ח"ג פרק י"ז: "אבל אמרם צער בעלי חיים דאורייתא ממה שנאמר על מה 
הכית את אתנך הנה זה על דרך הבאת השלמות לנו כדי שלא נתנהג במידות האכזריות, ולא נצער לבטלה ללא 
תועלת, אלא נפעל בעדינות ורחמנות ואפילו באישי איזה בעל חי שיהיה זולתי בעת הצורך, כי תאווה נפשך 

לאכול בשר לא שנשחט על דרך האכזריות או השחוק" עכ"ד. 
יז.  ועתה אי נימא דאיסור צער בעלי חיים הוא דאורייתא אבל אינו נלמד ממצות פריקה צ"ע מאיפה הוא 

ברמב"ם  הוא  וכן  מדאורייתא  הוא  חיים 

הוא  חיים  בעלי  דצער  נבוכיםטז  במורה 

נבוכים  במורה  הרמב"ם  וכתב  דאורייתא, 

דהמקור להא דצער בעלי חיים דאורייתא 

גבי בלעם "למה הכית  הוא מקרא דכתיב 

שנתבאר  כמו  נראה  כן  ועל  אתונך",  את 

הוא  לרמב"ם  חיים  בעלי  צער  דאיסור 

של  הטעם  עיקר  זה  שאין  אלא  דאורייתא 

מצות פריקהיז.
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)להגר"י ובספר  התורה  על  ליעקב  אמת 

הכית  'למה  הפסוק  על  קמנצקי( 

את אתונך' )במדבר כ"ב, ל"ב( כתב להקשות 

דהנה  נבוכים.  במורה  הרמב"ם  דברי  על 

הרמב"ם במורה נבוכים הביא ראיה דצער 

הכית  ד'למה  מקרא  דאורייתא  חיים  בעלי 

ברמב"ם  מבואר  מאידך  אבל  אתונך'  את 

הגר"א  הבנת  פי  על  פריקה  גבי  כאן 

חיים  בעלי  דצער  ליה  דסבירא  ודעימיה 

דרבנן, ועיי"ש שהקשה על הבנה זו מכמה 

לעשות  דמותר  בהם  שמבואר  הלכות 

כדי להציל  וביו"ט  איסורים דרבנן בשבת 

את הבהמה מצער ומשמע מזה דצער בעלי 

חיים דאורייתא.

ועוד וליישב  ליעקביח  האמת  כתבו  זאת 

בידיים  צער  בין  לחלק  אחרונים 

הבהמה  את  דבמצער  דממילא,  לצער 

בידיים וכמעשה דבלעם הרשע דהכה את 

דאורייתא  דאיסורא  למימר  איכא  אתונו 

דהריטב"א  שהביא  אגם  אשר  להר"ר  ראיתי  הנבוכים  במורה  דלהלן  הרמב"ם  שכתב  המקור  ומלבד  נלמד 
)ב"מ שם ד"ה 'תדע'( כתב דהמקור להא דצער בע"ח דאורייתא אתיא מהלכה למשה מסיני ודהשטמ"ק בשם 
הראב"ד סובר דהמקור להא דצער בע"ח דאורייתא הוא מאיסור 'לא תחסום שור בדישו' ואע"ג דקיי"ל דלא 
דרשינן טעמא דקרא כתבו התוספות רא"ש )ב"מ צ. ד"ה 'הייתה אוכלת'( דלגבי מצווה כמו 'לא תחסום שור 

בדישו' אפשר לדרוש טעמא דקרא כיוון דפשוט דטעמא הוא משום צער בע"ח עכ"ד. 
יח.  אמנם באמת ליעקב בסו"ד כתב להניח ענין זה בצ"ע.

יט.  ועיין בנצי"ב בהרחב דבר לחומש דברים במצות טעינה שכתב וז"ל: "והא שפסק הרמב״ם צער בעלי חיים 
דרבנן, הוא מסוגיא דפסחים )קיג, ב( דמפרש ״שונאך״ דקרא בשונא ישראל ולא שונא עובד כוכבים, ואי משום 
צער בעלי חיים מה לי ישראל או עובד כוכבים, כדאיתא בב״מ שם )ל"ב, ב'(. והגר״א בחו״מ סימן ער״ב )סעיף 
י״א( הקשה על זה הפסק מהא דקיימא לן בהלכות שבת )כ"א, ט'( 'צער בעלי חיים דאורייתא'. ונראה, דמחלק 
הדין שאר  הוא  קודם שיתן לבהמתו, ממילא  ואסור לטעום בעצמו  עליו,  חיים שמזונותיו  )הרמב״ם( בבעלי 

צערא, מה שאין כן בהמת חבירו" עכ"ד. 

הוא, אבל ביכול למנוע את הבהמה מצער 

איכא  בהמה  בפריקת  דאיתא  הא  וכגון 

הוא.  דאורייתא  לאו  דאיסורא  למימר 

בין  חילוק  דאין  למימר  איכא  הנ"ל  ולפי 

צער בעלי חיים דבידים ודממילא דכולהו 

כך התירו חכמים  ומשום  נינהו  דאורייתא 

אבל  מצטערת,  כשהבהמה  בשבת  מוקצה 

אין להביא ראיה למצוה זו ממצות פריקה 

בעלי  צער  משום  ענינה  עיקר  שאין  כיון 

חייםיט.

נעמו דברי הגאון ר' איסר זלמן מלצר ומה 

כאן  הרמב"ם  על  האזל  אבן  בספרו 

לפי מה  נראה  דמילתא  "ובטעמא  שכתב: 

דכיון  הר"ן...  בשם  יוסף  הנימוקי  שכתב 

דצער בעלי חיים הותר לתשמישן של בני 

תעשה,  ואל  בשב  לכבודם  שכן  כל  אדם 

תוכל  לא  ולכן  הבריות...,  כבוד  דגדול 

חיובית,  מצווה  להיות  בע"ח  צער  מצות 

ועיקר דין צער בעלי חיים דאורייתא הוא 



חכמת חינוך קס

מתעצל  אינו  ואם  אותם  לצער  דאסור 

אפשר  אי  אבל  מצווה,  איכא  ומצילו 

שתהיה מצווה חיובית כיון שרצונו וטרחו 

חיים,  בעלי  של  מצערם  חשוב  יותר  הוא 

מצילן  כשהוא  פנים  כל  דעל  דכיון  אלא 

מצער ולא איכפת ליה בטורח עושה מצווה 

דאורייתא לכן דוחה איסור דרבנן וכן שפיר 

איכא קל וחומר... אבל היכי שאינו מחויב 

מצד היזק לישראל ליכא חיוב משום צער 

בעלי חיים" ודפח"ח.
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מצוה פ"א. שלא להטות משפט רשע

עבירות,  בעל  רשע  שהוא  כשידע  הדין  מבעלי  אחד  על  הדין  להטות  שלא 
שנאמר )שמות כ"ג, ו'( לא תטה משפט אביונך בריבו, ופרושו שהוא אביון במצות, 
שאין במשמע שיהא אביון בממון שאין צריך לומר שלא יטו עליו הדין לגזל 
ממנו בעניו, אלא נצטוינו שאף על פי שהוא רשע לא יאמר הדין הואיל ורשע 
הוא  וכן  לך.  ולא  הוא  כי המשפט ברשעים לאלקים  הדין,  הוא אטה עליו את 

במכילתא, רשע וכשר עומדין לפניך בדין, שמא תאמר וכו'.

שרש השוית הדין בכל אדם, דבר משכל הוא.

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן, בזכרים אבל לא בנקבות, שאינן דנות. ועובר עליה 
והטה הדין על הרשע עבר על מצות מלך.

חכמת חינוך

מצוה פ"א

שלא להטות משפט רשע

להטות הנה  שלא  היא  הפ"א  המצוה 

משפט רשע וילפינן לה מקרא ד"לא 

חז"ל  ודרשו  בריבו"  אביונך  משפט  תטה 

דאביון האמור כאן היינו אביון במצוות.

לחקור בלאו זה אם הוא דין מהדינים ויש 

האזהרה  וכמו  בהם  מוזהר  שהדיין 

להטות  שלא  התורה  שהזהירה  הכללית 

להטות  שלא  האזהרה  כמו  וכן  משפט 

גם הזהירה התורה  משפטו של עשיר, כך 

או  הרשע,  של  משפטו  את  להטות  שלא 

נאמנות  בדיני  דין  הוא  זה  לאו  דלמא 

ואמרינן דאף על פי שבא לפניך רשע לדין 

עוד  דבריו  תפסול  ואל  דבריו  את  קבל 

בטרם אמרם.
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השאלה ונראה  גם  תלויה  זו  דבחקירה 

זה,  לאו  על  עוברים  זמן  באיזה 

דאם האיסור הוא שלא להטות את משפטו 

של הרשע ושלא לפסוק את הדין נגדו רק 

משום רשעותו אזי אינו עוברים באיסור זה 

אלא אם כן פסק את הדין כנגדו ואין עובר 

אלא בשעת גמר דין אבל אם עיקרא דלאו 

לא אתי אלא לאוריי דבעו דיינים למשמע 

מה דאמר הבעל דין הרשע הרי שאיסור זה 

בבית  שיש  ודברים  דין  בשעת  כבר  נאמר 

דין.

מדברי החינוך כאן והרמב"ם בספר והנה 

המצוות על מצווה זו נראה דסבירא 

ליה כצד הראשון והיינו שעיקר הלאו הוא 

שלא להטות את הדין, ולפי זה אינו עובר 

הרמב"םא  כתב  דכך  דין  גזר  בשעת  אלא 

שהוא  כשידע  הדיין  "שהזהיר  זה:  בלאו 

מהשים  והזהיר  עבירות  ובעל  רשע  אדם 

ענשו להטות דינו. והוא אמרו יתעלה )שמות 

בריבו",  אביונך  משפט  תטה  "לא  כ"ג( 

בדין  עומדין  וכשר  רשע  מכילתא  ולשון 

אטה  הוא  ורשע  הואיל  תאמר  לא  לפניך 

תטה  'לא  ו(  כ"ג,  )שמות  לומר  תלמוד  דינו 

הוא במצות,  אביון  בריבו'  אביונך  משפט 

כלומר אף על פי שאביון הוא במצות לא 

תטה דינו" עכ"ד הרמב"ם.

מדברי הרמב"ם שאיסור זה הוא ומבואר 

שלא לפסוק את הדין נגד הרשע 

א.  ספר המצוות לאו רע"ח.

כאן:  גם כתב החינוך  וכך  בגלל רשעותו. 

"נצטוינו שאף על פי שהוא רשע לא יאמר 

את  עליו  אטה  הוא  ורשע  הואיל  הדיין 

הוא  לאלוקים  ברשעים  המשפט  כי  הדין, 

וכשר  רשע  במכילתא,  הוא  וכן  לך.  ולא 

וכו'"  תאמר  שמא  בדין,  לפניך  עומדין 

עכ"ד החינוך.

ה"ה אבל  )פ"כ,  החזקה  ביד  ברמב"ם 

השני  כצד  מבואר  סנהדרין(  מהלכות 

"באו  הרמב"ם:  לשון  דזה  זו  בחקירה 

לפניך שנים אחד כשר ואחד רשע אל תאמר 

הואיל ורשע הוא וחזקתו משקר וחזקת זה 

שאינו משנה בדברו אטה הדין על הרשע. 

על זה נאמר לא תטה משפט אביונך בריבו 

תטה  לא  במצות  אביון  שהוא  פי  על  אף 

זה  איסור  דעיקר  בדבריו  ומבואר  דינו", 

הוא שלא לפסול את דברי בעל הדין הרשע 

מייד אלא צריך לשמוע את דבריו והוא דין 

בהלכות נאמנות ודין זה נאמר כבר בשעת 

הדין ודברים של הדין.

האיסור ונפקא  עיקר  מתי  זה  בכל  מינה 

בדיין  איסורא  האי  שייך  ואי 

הדין  בעלי  עליהם  שקיבלו  סמוך  שאינו 

האיסור  דעיקר  נימא  דאי  אותם,  שידון 

הרשע  של  משפטו  את  להטות  שלא  הוא 

משום רשעותו הרי שאיסור זה הוא בשעת 

זה  לאו  על  שיעבור  ושייך  הדין  פסיקת 

בספר  כאן  כתב  וכן  דין,  בבית  דווקא 
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בשולי המנחה דלפי דברי החינוך לאו זה 

שייך רק בדיין כשר ולא רק במי שקיבלוהו 

עליהם, דכיון שהאיסור הוא "שלא לחייב 

יודע  הוא  אם  גם  עונש  בתורת  הרשע  את 

זה  לאו  נאמר  שלא  מסתבר  זכאי,  שהוא 

שקיבלוהו  פסול  אבל  דין,  לבית  אלא 

את  לחייב  רשאי  שיהא  ס"ד  לא  עליהם, 

הרשע בתורת עונש". אבל אם נימא דעיקר 

איסור זה הוא שלא נפסול את דברי הבעל 

דין משום רשעותו הרי זה שייך בשעת דין 

בדיין  נמי  ושייך  דין  בית  שלפני  ודברים 

שאינו סמוך ובקיבלו עלייהו.

נפלאים עוד  דברים  המנחה  בשולי  הביא 

מה  לענין  היא  נוספת  מינה  דנפקא 

שכתב המנחת חינוך כאן )אות ג'( דלאו זה 

שייך בבן נח. דאי נימא שאיסור זה יסודו 

בגלל  רק  אדם  של  דינו  את  לעוות  שלא 

רשעותו אם כן ודאי שדין זה נוהג אף בבני 

שלא  זה  ובכלל  הדינים  על  שנצטוו  נח 

לעוות את הדין. אבל אם נימא דאיסור זה 

דין  שהבעל  דבגלל  נימא  דלא  לחדש  בא 

רשע הוא אם כן מסתמא הוא משקר, אם 

כן בבן נח איכא למימר דאדרבא, כיון דלא 

הרשע,  להשוות  דצריך  נח  בבן  נתחדש 

נאמן  אינו  רשע  הוא  דאם  הוא  סברא 

בטענותיו.

בפרקי ולהבנת  במשנה  יעויין  זה  ענין 

בן  "יהודה  ח'(  א',  )פרק  אבות 

מהם...  קבלו  שטח  בן  ושמעון  טבאי 

יהיו  לפניך,  עומדים  דינין  בעלי  וכשיהיו 

בעיניך כרשעים וכשנפטרים מלפניך, יהיו 

בעינך כזכאין, כשקבלו עליהם את הדין", 

תטה  ד'לא  דינא  שכתב  אחרי  והרמב"ם 

משפט אביונך' בפרק כ' מהלכות סנהדרין, 

מהלכות  הי"א  כ"ג  )בפרק  אחר  במקום  כתב 

לפניך  הדין  בעלי  יהיו  "לעולם  סנהדרין(: 

טוען  מהן  אחד  שכל  ובחזקת  כרשעים, 

הדברים,  מן  שתראה  מה  לפי  ודון  שקר, 

וכשייפטרו מלפניך, יהיו בעיניך כצדיקים 

שקיבלו עליהם את הדין, ודון כל אחד מהם 

כלים  הנושאי  וציינו  זכות",  לכף  בליבך 

אבות. בפרקי  המשנה  את  דבריו  על  שם 

י"ז, אבל  סימן  משפט  )חושן  ערוך  השולחן 

בעינך  ד"יהיו  דינא  להאי  כלל  י'( 

כרשעים" דפרקי אבות עם לאו דלא תטה 

משפט אביונך, דזה לשונו השולחן ערוך: 

"...ואם באו לפניו אחד כשר וא' רשע לא 

בחזקת  וזה  משקר  וחזקתו  רשע  זה  יאמר 

שאינו משנה בדיבורו אטה הדין על הרשע 

בעיניו  הדין  בעלי  שני  יהיו  לעולם  אלא 

טוען  מהם  א'  שכל  ובחזקה  כרשעים 

שקר וידון לפי מה שיראה לו מן הדברים 

ככשרים  בעיניו  יהיו  מלפניו  וכשיפטרו 

אחד  כל  וידון  הדין  את  עליהם  כשקיבלו 

כלל  ערוך  דהשולחן  ונראה  זכות".  לכף 

להאי דינא ד'לא תטה משפט אביונך בריבו' 

עם האי משנה ד"יהיו בעינך כרשעים". וכן 

מפורש בהגהות הגר"א על השולחן ערוך 
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שםב דיסוד האי דינא דיהיו בעינך כרשעים 

הוא מקרא ד'לא תטה משפט אביונך'.

ד"לא ונראה  דינא  דהאי  הרמב"ם  דדעת 

נאמר  עיקרו  תטה משפט אביונך" 

הדין  את  להטות  שלא  הדיין  על  כאיסור 

אינו  שכן  וכיון  רשעותו  מפני  אחד  על 

שייך לדין המשנה דבעלי הדין יהיו בעינך 

ודברים,  הדין  שעת  על  שנאמר  כרשעים 

דהאי  דעיקרא  נראה  ערוך  לשולחן  אבל 

ב.  הגהות הגר"א אות י"ח.
ג.  ועיין שם בסמ"ע שכתב דדין זה דיהיו בעינך כרשעים היינו דוקא כשיש הכחשה ביניהם.

ולכן  הדין  בעלי  בהשווית  דין  הוא  לאו 

בעינך  דיהיו  המשנה  עם  דינא  להאי  כלל 

כרשעיםג.

השולחן ואכתי  משמעות  לפי  עיון  צריך 

דנמצא  הגר"א  דברי  ולפי  ערוך 

מדברי המשנה בפרקי אבות שהלאו שלא 

על  אף  מתקיים  רשע  של  משפטו  להטות 

רשע  שהוא  רק  אלא  רשע  שאינו  מי  ידי 

בעיני הדיין, וצריך עיון.
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מצוה פ"ב. שלא לחתוך הדין באמד הדעת

שלא יהרגו בית דין הנדון כי אם בעדים מעידין על אותו עניין שהוא נהרג עליו 
חזקות,  אותות  מצד  עליו  שיעידו  ]לא[  ממש  בעיניהם  אותו  שעשה  שראוהו 
לבל  מאד  עד  הזהר  כלומר  תהרג,  אל  וצדיק  ונקי  ז'(  כ”ג,  )שמות  נאמר  זה  ועל 
תהרג אדם שיהא באפשרות שלא עשה מה שאמרו עליו שעשה. וכן הוא מפרש 
במכילתא שאמרו שם ראוהו רודף אחר חברו להרגו והתרו בו אם הרגת אותו 
ומפרפר  הרוג  מיד  ומצאוהו  אותו  בהכותו  ראו  שלא  עיניהם  והעלימו  תהרג, 
והסיף מנטף דם מיד ההורג, שומע אני יהא חייב, תלמוד לומר ונקי וצדיק אל 
תהרג הרי שמפני שהעלימו עיניהם בעת ההכאה, נפטר זה. וכשר הדבר וראוי 
להיות כן, שאלו התורה התירה להקים גבולי הענש באפשרות הקרוב ]ה[, יצא 
מן העניין לפעמים להקים גבולי הענש באפשרות רחוק ]ה[ עד שנמית בני אדם 
לפעמים על מה שלא עשו, כי יש לאפשרות רחב גדול. ודע זה והבינהו כי דבר 
השם  פקודי  וכל  זה,  על  אותנו  וצוה  זה השער  יתעלה  סגר  ולפיכך  הוא.  ברור 
שני  עליו  שהעידו  מי  זה  לאו  בכלל  נכלל  ועוד  ט'(.  י"ט,  )תהלים  ישרים  יתברך 
בשבת  מלאכה  שעשה  מעיד  שהאחד  כגון  אחת  עבידה  שעבר  שראוהו  עדים 
והאחד מעיד שעבד עבודה זרה, שזה אינו נדון בעדותן, שנאמר ונקי וצדיק אל 
תהרג. וכן אמרו זיכרונם לברכה )מכילתא(, היה אחד מעידו שראהו עובד לחמה 

ואחד ללבנה שומע אני יצטרפו, תלמוד לומר ונקי וצדיק אל תהרג.

שרש המצוה, נגלה הוא כמו שאמרנו.

אפילו  מצטרפת  עדותן  שאין  ו:(  )מכות  לברכה  זיכרונם  שאמרו  מה  כגון  דיניה 
מעידים בעברה אחת עד שיראו שניהם כאחד. ועוד שיהיו רואין זה את זה בשעת 
יכולים  ואין  אחר  מחלון  והאחד  זה  מחלון  ראהו  האחד  אם  להוציא  המעשה, 

לראות זה את זה, ושהמתרה מצרפן אם רואה שניהם, ויתר פרטיה בסנהדרין.

כמו שאמרנו כמה פעמים,  לפי שבהם המשפט  בזכרים,  ישראל  ונוהגת בארץ 
אבל לא בנקבות, לפי שאינן דנות. והעובר עליה ודן על פי עדות שאינה מכונת 
כמו שאמרנו עבר על מצות מלך, וענשו גדול מאד שגורם להרג נפשות שלא 
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כדין. והרמב"ן זכרונו לברכה )ספר המצוות ל"ת ר"צ( חשב זה המקרא בשני לאוין 
לעניין אחר, והוא שנפטר בדיני נפשות בצדדין שנחייב בדיני ממונות. וסמך על 
מה שאמרו בגמרא סנהדרין )ל"ג:( תנו רבנן, מנין ליוצא מבית דין חייב, ואמר 
תהרג,  אל  וצדיק  ונקי  שנאמר  אותו,  שמחזירין  זכות,  עליו  ללמד  לי  יש  אחד 
זכאי,  דין  מבית  ליוצא  ומנין  נקי.  שהוא  ילמד  זה  דשמא  הוא,  נקי  וזה  כלומר 
ואמר אחד יש לי ללמד עליו חובה, שאין מחזירין אותו, תלמוד לומר וצדיק אל 
תהרג. וזה צדיק הוא, שכבר יצא צדיק. הנה ידקדקו המקרא לשני לאוין. וכל 
ענינים אלה מן השרש שכתבתי, שרצה האל שנהפוך בכל זכות הנדון שמא עשה 
תשובה ונחם על רעתו שעשה ויהיה ממישבי עולם, והוא ברוך הוא חפץ בישובו.

חכמת חינוך

מצוה פ"ב

שלא לחתוך הדין באמד הדעת

א.  כלשון החינוך כאן: "ועוד נכלל בכלל לאו זה מי שהעידו עליו שני עדים שראוהו שעבר עבידה אחת כגון 
שהאחד מעיד שעשה מלאכה בשבת והאחד מעיד שעבד עבודה זרה, שזה אינו נדון בעדותן, שנאמר ונקי 

וצדיק אל תהרג."
ב.  עיין מנחת חינוך כאן אות א' שכתב דהוא הדין למלקות ועיין בספר בשולי המנחה על המנ"ח שהביא את 

דברי המהרי"ק דבמלקות דנים על פי אומדנא ועעיי"ש מה שכתב בשם האור שמח.

המצוה הפ"ב היא שלא יהרגו בית דין הנה 

את הנידון אלא אם כן יש עדים שראו 

אותו עושה את המעשה בידים וילפינן לה 

מקרא ד"ונקי וצדיק אל תהרוג" )שמות כ"ג, 

ז'(. והרמב"ם והחינוךא כללו בלאו זה גם 

עובד  ראהו  שאחד  בעדות  להמית  שלא 

עבודה זרה והאחר ראהו מחלל שבת שלא 

נמית אותו.

הוא ומפשטות  זה  דלאו  נראה  הדברים 

דוקא בדיני נפשות וכמו שכתב 

דין  בית  יהרגו  "שלא  זו:  במצוה  החינוך 

הנדון כי אם בעדים מעידין על אותו ענין 

אותו  שעשה  שראוהו  עליו  נהרג  שהוא 

בעיניהם ממש לא שיעידו עליו מצד אותות 

"ונקי  בפסוק  מפורש  הוא  וכן  חזקות" 

מבואר  דייקא  תהרוג  תהרוג",  אל  וצדיק 

שלאו זה נאמר דוקא בהריגהב.

על ויש  דין  הוא  אם  זה  באיסור  לחקור 

לפסוק  שלא  עצמו  בפני  דיין  כל 

מיוחדת  עדות  או  אומדנא  פי  על  הדין 
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דהנה  דין  הבית  על  כללי  דין  שהוא  או 

דיין  לכל  איסורים שנאמרו  דישנם  מצינו 

לקיחת  איסור  וכגון  עצמוג  בפני  ודיין 

דין  לבית  שנאמרו  איסורים  ויש  שוחד, 

קרן  דיני  לדון  המצוה  וכגון  בכללותם 

זו  או סקילה, ואיכא נפקא מינה בחקירה 

לדיין שדן דיני נפשות בעדות מיוחדת או 

על פי אומדנא אבל היה במיעוט הדיינים 

דאי  זה,  בלאו  עובר  אם  הדין  גמר  בפסק 

תהרוג"  אל  וצדיק  ד"ונקי  זה  דלאו  נימא 

הרי  בכללותם  דין  הבית  על  איסור  הוא 

המיעוט  כדעת  פסקו  שלא  גוונא  בכהאי 

כאן  נהרג  ולא  עבירה  כאן  נעשתה  לא 

נקי וצדיק אף אם אחד מהדיינים גמר את 

מיוחדת,  עדות  או  אומדנא  פי  על  דעתו 

וצדיק  "ונקי  איסורא  דהאי  נימא  אי  אבל 

בפני  דיין  כל  על  לאו  הוא  תהרוג"  אל 

עצמו הרי דיין שעבר על איסור זה וקיבל 

עדות מיוחדת בדיני נפשות או שפסק על 

פסקו  שלא  אף  עובר  זה  הרי  אומדנא  פי 

חבריו כמותו.

שהדיין וביותר  גוונא  בכהאי  לעיין  יש 

אומדנא  פי  על  פסק  שבמיעוט 

באופן שכל הבית דין חייבו פה אחד בדיני 

נפשות דבכהאי גוונא אמרינן דאין הורגין 

שכתב  וכמו  מחייבים  שכולם  כיון  אותו 

סנהדרין(:  מהלכות  ה"א  ט'  )בפרק  הרמב"ם 

נפשות  בדיני  כולם  שפתחו  "סנהדרין 

ג.  וברמב"ם בספר המצוות כאן כתב 'שהזהיר לדיין'.

זה פטור עד  כולן חייב הרי  ואמרו  תחלה 

בזכותו  שיהפכו  מזכין  מקצת  שם  שיהיו 

ועתה  יהרג",  כך  ואחר  המחייבין  וירבו 

ודיין אחד מחייב  באופן שכולם מחייבים 

על פי אומדנא אבל לא מטעמם של שאר 

בית דין צריך עיון אי אמרינן דכיון שהיה 

יחיד לפסוק  אסור לאותו דיין שהוא דעת 

על פי אומדנא הרי הפסק שלו בטל והרי זה 

כמי שלא חייבו, וממילא לא חשיב דכולם 

דילמא  או  מיתה,  חייב  זה  ויצא  מחייבין 

פי  דין לא פסקו את הדין על  כיון דהבית 

שפסקו  הדיינים  רוב  פי  על  אלא  אומדנא 

ליכא  ממילא  המעשה  שראו  עדים  פי  על 

בהאי איסורא ד"נקי וצדיק אל תהרוג" אף 

לגבי אותו דיין שפסק עפ"י אומדנא, ולכן 

שפיר קרינן ביה דכולם חייבוהו.

ד"ונקי ונראה  איסורא  דהאי  דגדרא 

וצדיק אל תהרוג" תלוי במחלוקת 

כתב  התורה  על  ברש"י  דהנה  הראשונים, 

כאן על פי דברי המכילתא: "ונקי וצדיק אל 

תהרג – מנין ליוצא מבית דין חייב, ואמר 

זכות, שמחזירים  לי ללמד עליו  יש  אחד: 

אותו, תלמוד לומר: נקי אל תהרוג. וזה אף 

על פי שאינו צדיק שלא נצטדק בבית דין, 

מכל מקום נקי הוא מדין מיתה, שהרי יש 

לזכותו. ומנין ליוצא מבית דין זכאי ואמר 

להמיתו,  חובה  עליו  ללמד  לי  יש  אחד 

מנין שאין מחזירין אותו לבית דין לחייבו, 
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תלמוד לומר: וצדיק אל תהרוג, וזה צדיק 

הוא, שנצטדק בבית דין", עכ"ד.

זה דאין מחזירין לחובה בדיני נפשות ודין 

זו  מצוה  על  במנינו  בסמ"ג  הובא 

ד"ונקי  לאו  דהאי  דעיקרא  הסמ"ג  דדעת 

דאין  לדינא  אתא  תהרוג"  אל  וצדיק 

הרמב"ם  אבל  נפשותד.  בדיני  מחזירין 

ל"ג[  ]דף  בסנהדרין  תהרוג,  אל  וצדיק  ונקי  משפטים  בפרשת  "כתוב  ר':  ל"ת  הסמ"ג  וז"ל  ד.  
אל  ונקי  ת"ל  אותו  שמחזירין  זכות  עליו  ללמוד  לי  יש  אחד  ואמר  חייב  מב"ד  ליוצא  מניין  תניא 
ומניין  לזכותו,  יש  שהרי  מיתה  מדין  הוא  נקי  מ"מ  בב"ד  נצטדק  שלא  צדיק  שאינו  אע"פ  וזה  תהרוג 
לחייבו  לב"ד  אותו  מחזירין  שאין  להמיתו  חובה  עליו  ללמד  לי  יש  אחד  ואמר  זכאי  דין  מבית  ליוצא 
אצדיק  לא  כי  אותו  תהרוג  אל  נקי  שאינו  להיו'  שיכול  אע"פ  בדין  שנצטדק  זה  תהרוג  אל  וצדיק  ת"ל 
]בדף  שם  ותניא  ממנו,  ליפרע  שלוחים  הרבה  לי  יש  זכאי  יצא  לא  מידי  זכאי  יצא  מידך  אם  רשע 
]דף  ממונות  דיני  אחד  בפרק  דת"ר  הא  זה  לאו  ובכלל  מלקיות,  וחייבי  גליות  חייבי  דה"ה  דלעיל[ 
ומצאתן  אחריו  ורצתם  לחורבה  חבירו  אחר  שרץ  ראיתם  שמא  נפשות  לעידי  דין  בית  שאומר  ל"ז[ 
על  אלא  זו  בעדות  הורגין  אין  כלים  בדבריכם  אין  ראיתם  א"כ  מפרפר  והרוג  מטפטף  דם  בידו  חרב 
לנקותו  צד  ויש  הואיל  כלומר  תהרוג  אל  וצדיק  ונקי  נאמר  בזה  וכיוצא  זה  ועל  עדים  שני  ראיית  פי 

ולהצדיקו אל תהרגו" עכ"ד הסמ"ג. הרי דעיקר האי לאו לדינא דאין מחזירין הוא דאתא. 
החזק  הדעת  באומד  הגדרים  לחתוך  שלא  הדיין  הזהיר  רצ:  מצוה  בסה"מ  הרמב"ם  דז"ל  ה.  
והרודף  אחד  בבית  יכנס  ממנו  ולהנצל  להרגו  שונאו  ירדפהו  שאדם  כגון  לאמת  קרוב  היה  ואפילו 
והסכין  עליו  עומד  רודפו  שהיה  ושונאו  מפרפר  והוא  נהרג  הנרדף  ומצאו  אחריו  ונכנסו  אחריו  יכנס 
מעידין  עדים  שאין  אחר  הגדר  חתוך  צד  על  סנהדרין  יהרגוהו  לא  הרודף  זה  הרי  דם  ומנטף  בידו 
אל  וצדיק  "ונקי  כג-ז(  )שמות  אמרו  והוא  זה,  מהרוג  בתורה  האזהרה  ובאה  ההריגה,  שראו  עליו 
הוא  ברית  בן  הוא  ישראל  ואמרו  בו  והתרו  להרגו  חבירו  אחר  רודף  ראוהו  אמרו  ובמכילתא  תהרוג". 
שומע  ההורג  ביד  דם  מנטף  והסייף  ומפרפר  הרוג  ומצאוהו  עיניהם  והעלימו  תהרג  אותו  הרגת  אם 

אני יהא חייב תלמוד לומר )שמות כג-ז( "ונקי וצדיק אל תהרוג".
הספרי  כדברי  הלך  שהרמב"ם  הדבר  בטעם  שכתבו  מהאחרונים  דיש  הביא  אברהם  ובמשנת  ו.  
פרשת  )דברים,  הספרי  דז"ל  תרדוף"  צדק  ד"צדק  מקרא  מחזירין  דאין  דינא  להאי  ילפינן  דבספרי 
לחובה  אותו  מחזירים  אין  זכיי  דין  מבית  יצא  מנין   – תרדוף"  צדק  "צדק  קמ"ד(:  פיסקא  שופטים, 
צדק  "צדק  שנאמר:  לזכות  אותו  שמחזירים  מנין  חייב,  יצא  תרדוף".  צדק  "צדק  לומר:  תלמוד 
מנה  ששם  רפ"ג  ל"ת  המצוות  בספר  הרמב"ם  ממש"כ  מפורש  נראה  אמנם  הספרי.  עכ"ד  תרדוף" 
"הזהיר  שם:  הרמב"ם  דז"ל  לנטות"  ריב  על  תענה  ד"לא  בלאו  מחזירין  דאין  זה  דין  את  הרמב"ם 
שיהיה  מבלתי  הזכאי  זכות  או  החייב  בחיוב  אליו  ההשען  צד,  על  אחד  דיין  לדעת  מהטות  הדיין 
ריב  על  תענה  לא  ב'(  כ"ג,  )שמות  אמרו  והוא  התורה,  מהקדמות  ושכלו  הקשו  לפי  אצלו  מובן  הדבר 
ב'(  כ"ג,  )שמות  לאמרו  חובה  וילמד  יחזור  שלא  זכות  למלמד  האזהרה  כן  גם  הלאו  ומזה  לנטות" 
אלו  כל  הגדול,  מן  מתחילים  אין  וכן  לחובה  מחזירין  ואין  לזכות  מחזירין  וכן  ריב",  על  תענה  "לא 

הדברים אמנם נלמדו מאמרו לא תענה על ריב וכו" עעיי"ש. 

לא  בעקבותיו  והחינוך  המצוותה  בספר 

כתבו בכלל מצוה זו דין זה דאין מחזירין 

כאן ותמהו האחרונים בטעם הדברו.

ועוד ונראה  הסמ"ג  רש"י,  דדעת  ליישב 

וצדיק  דונקי  איסורא  דעיקר  רבים 

אל תהרוג הוא איסור על בית דין והאיסור 

ברורות  בראיות  אלא  להרוג  שלא  הוא 
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בעי  להרוג  לא  או  לזכות  אופן  יש  ואם 

ולכן  להרוג,  שלא  טצדקי  כל  בתר  למיזל 

זכאי מבית  דיצא  זה קאי אדינא  דין  עיקר 

וכן הא דמחזירין לזכות,  דין אין מחזירין 

אבל הרמב"ם והחינוך סבירא להו דעיקרא 

הוא  עיקרו  ולכן  קאי  אדיין  איסורא  דהאי 

שלא  הוא  ועיקרו  הדיין  של  בפסקו  דין 

עדות  פי  על  או  אומדנא  פי  על  לפסוק 

מיוחדת, ואף על פי שהרמב"םז והחינוךח 

ד"לא  בלאו  דומה  מצוה  לעיל  מנו  כבר 

תענה על ריב לנטות" שלא יפסוק הדיין על 

פי דעת אחר ויפסוק על פי דעתו הוא, מכל 

נפשות  בדיני  מיוחד  דין  נאמר  כאן  מקום 

ושלא  כלל  אומדנא  ע"פ  להרוג  שלא 

להרוג בעדות מיוחדת, ומטעם זה לא מנו 

דמחזירין  הדין  את  כאן  והחנוך  הרמב"ם 

מצוה  שאינו  לחובה  מחזירין  ואין  לזכות 

על הדיין אלא על בית דין.

)פרייס( כתב ליישב ובספר  משנת אברהם 

את דברי הרמב"ם דהשמיט את דין 

זה דאין מחזירין לחיוב וזה לשונו: "ולפי 

הרמב"ם  החליט  דלכך  נראה  דעתי  עניות 

ז.  סה"מ ל"ת רפ"ג. 
ח.  ספר החינוך מצוה ע"ז.

ט.  השגות הרמב"ן למצוה הר"צ: "כתב הרב והמצוה ר"צ שנמנענו מלקיים גבולי העונש באמתלאות חזקות. 
ובמכילתא אמרו באותו רודף אחר חבירו להרגו והתרו בו ואמרו ישראל הוא בן ברית הוא אם הרגת אותו 
תלמוד  חייב  יהא  אני  שומע  ההורג  ביד  דם  מנטף  והסייף  ומפרפר  הרוג  ומצאוהו  עיניהם  והעלימו  תהרג 
לומר ונקי וצדיק אל תהרוג, וכקב וכמו כן כשיעידו שני עדים עליו בשתי עבירות לא יהרג אמרו היה אחד 
מעידו עובד לחמה ואחד מעידו עובד ללבנה שומע אני יצטרפו ק"ל ונקי וצדיק אל תהרוג.והנכון בזה שימנו 
שתי מניעות שהם ענינים שונים אין להם דמיון זה עם זה כלל אבל חכמים רבו העדיות שאינן שוות מנקי 
האמתלאות  ורבו  וחזרו  במכילתא,  תחלה  השנויה  והיא  בעבירה  עדות  עליו  נתקיים  שלא  נקי  נקרא  שזה 

בספר המצוות לא תעשה ר"צ דקרא דונקי 

הדיין  להזהיר  ללמד  בא  תהרג  אל  וצדיק 

באומד הדעת החזק  הגדרים  שלא לחתוך 

ואפילו היה קרוב לאמת" וכו', וחזר ושנה 

בהלכות סנהדרין כ-א: אין בית דין עונשים 

וראיה  עדים  פי  על  אלא  הדעת  באומד 

ברורה דהרמב"ם ביאר בכל ספריו ובעיקר 

בהרבה  באה  שהתורה  נבוכים  במורה 

מקומות לעקר ולשרש את נימוסי הנכרים, 

וידוע שכמעט כל אומות העולם מענישים 

היו  וכך  הדעת  אומד  כל  על  מיתה  עונש 

נוהגים בימי קדם וגם עתה... ולכך מסתבר 

וצדיק אל תהרוג בא להזהיר  דונקי  דקרא 

שלא להרוג באומד הדעת אפילו כשנראה 

המשנת  עכ"ד  חייב"  שזה  לאמת  קרוב 

דין  דעיקר  לומר  יש  הנ"ל  ולפי  אברהם, 

על  דין  הוא  אל תהרוג"  וצדיק  ד"ונקי  זה 

דינא  את  בו  למנות  שייך  לא  ולכן  הדיין 

דאין מחזירין.

הרמב"ן ואכתי  דהקשה  מה  ליישב  צריך 

בספר המצוותט על דברי הרמב"ם 

קושיות,  שתי  החינוך,  הביאו  זו,  במצוה 
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הא  את  הרמב"ם  מנה  לא  מדוע  האחת 

לזכות  מחזירין  ואין  לחובה  דמחזירין 

דנלמדה במכילתא מהאי קרא, ועוד דהאי 

בדיני  אף  נאמר  מאומד  דנים  דאין  דינא 

ממונותי, וכן צריך עיון על דעת הרמב"ם 

ובתרגום  אונקלוס  בתרגום  דאיתא  מהא 

יונתן כאן כדעת רש"י והסמ"ג דזה לשונו 

דכי  ודנפק  "ודזכי  כאן:  אונקלוס  תרגום 

חייבא"  אזכי  לא  ארי  דינא לא תקטול  מן 

כאן  יונתן  בתרגום  בפירוש  יותר  והוא 

מצדיק שזה צדיק בדין אע"פ שאינו נקי מן החטא. ואני תמה עוד שאין הכתוב נדרש כן בתלמוד אבל ברביעי 
מסנהדרין )דף ל"ג:( שנינו דיני ממונות מחזירין בין לזכות בין לחובה דיני נפשות מחזירין לזכות ואין מחזירין 
לחובה, ואמרו ת"ר מנין ליוצא מב"ד חייב ואמר אחד יש לי ללמד עליו זכות מנין שמחזירין אותו ת"ל נקי אל 
תהרוג ומנין ליוצא מב"ד זכאי ואמר אחד יש לי ללמד עליו חובה מנין שאין מחזירין אותו ת"ל צדיק אל תהרוג 
שאין מחזירין אותו לחובה אפילו הסכימו כולם שטעו אלא א"כ טעו בדבר שהצדוקים מודין בו. והמדרש 
שתפשו בו בעלי הגמרא הוא עיקר ובו היה ראוי לתפוס וגם שם במכילתא היא שנויה. ואומר אני שתחלת 
הברייתא השנויה במכילתא היה אחד מעידו שהוא עבד לחמה ואחד מעידו שהוא עבד ללבנה וראוהו רודף 
אחר חבירו שתיהן באסמכתא בעלמא סמכו אותם למקרא הזה שאפילו בדיני ממונות כגון חמה ולבנה אין 
מצטרפין שהיא הכחשה בחקירות ואפילו נאמר בשהעידו שזבח וקטר להם שלא בפניהם עדות המכחשת זו 
את זו בבדיקות כגון זו פסולה דהוה ליה מנה שחור ומנה לבן בהכחשה אם נאמר בשאינן מכחישין חצי עדות 
היא וכבר יוצא לנו פטור מפסוק לא ימות על פי עד אחד בכיצד העדים )מכות י'( אמרו לא יומת על פי עד 
אחד להביא שנים שרואין אותו אחד מחלון זה ואחד מחלון זה ואין רואין זה את זה שאין מצטרפין ולא עוד 
אלא אפילו שנים בזה אחר זה מחלון אחד אין מצטרפין והעמידוה אפילו בבועל את הערוה דהאי קא חזי 
כולי מעשה והאי קא חזי כולי מעשה, כלומר שכל אחד רואה באותה בעילה מעשה המחייבו ואעפ"כ אינן 
מצטרפין והוא המניעה שנמנענו מלא יומת על פי עד אחד, וכן מאומד אף בדיני ממונות הוא פסול דקי"ל 
כרבנן דפליגי עליה דר' אחא בגמל האוחר כמתבאר שם ברביעי של סנהדרין )דף ל"ז:( ולא בא הכתוב הזה 
ונקי וצדיק אל תהרוג אלא לפטור בדיני נפשות המחוייבין בדין ממון. וזה ראו בעלי הגמרא ותפשו להם סוף 

המתניתא השנויה במכילתא שהיא עיקר המדרש בכתוב הזה ומ"מ שתי מניעות הן". 
י.  ועיין בספר אבי עזרי על הרמב"ם כאן )פ"כ מהלכות סנהדרין( שכתב ליישב קושיא זו באופן נפלא עיי"ש. 

דינך ואשכחו  זכאי מבי  נפק  "ודי  שכתב: 

ליה חובתיה ודי נפק חייב ואשכחו ליה זכו 

אין  ליה  מזכי  הוינא  לא  ארום  תקטיל  לא 

הוא חייבא", וכל זה כדברי רש"י והסמ"ג 

הנ"ל. וצריך עיון.

לדברי ובמכילתא  המקור  נמצא  דרשב"י 

דינא  איתא  דשם  הרמב"ם 

לחובה  מחזירין  ואין  לזכות  דמחזירין 

אקרא דלא תהיה אחרי רבים לרעות, ואכתי 

צריך ביאור.
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מצוה פ"ג. שלא לקח שחד

שלא יקח הדין שחד מבעלי הדין אפילו לדון דין אמת, שנאמר )שמות כ"ג, ח'( 
ושחד לא תקח. ונכפל הלאו בתורה בזה העניין במקום אחר )דברים ט"ז, י"ט( וכן 

אמרו בספרי לא תקח שחד, אפילו לזכות זכאי ולחייב חייב.

כדי  לאמתו.  הדין  את  לדון  אפילו  השחד  לקח  עלינו  שנאסר  המצוה,  משרשי 
להסיר מבינינו ההרגל הרע פן נבוא מתוך כך לדון בשחד דיני שקר, ודבר ברור 

הוא, אין צריך מופת.

מדיני המצוה, מה שאמרו זיכרונם לברכה )סנהדרין כ"ג(, שהנותן והמקבל עוברין 
בלאו. הנותן משום ולפני עור )ויקרא י"ט, י"ד(, והמקבלו שהוא בכלל ארור, וחייב 
וש  כדי להרבות שכר לסופריו,  לכונה  לדין להגדיל מעלתו  ושאסור  להחזירו, 
אפילו שחד דברים אסור לקח, אלא יראה עצמו כאלו אינו משים לבו כלל אל 
הדברים אם אולי יכבדוהו בעלי הדין בדברים. כללו של דבר, אסור לדין לקבל 
הנאה מבעלי הדין כלל בשביל דיניו, אבל אם הדין הוא בעל מלאכה התירו לו 
חכמים לשאל מבעלי הדין שכר בטלתו ממלאכתו בעוד שיעסק בדינם, והוא 
שיהא הדבר נכר שהוא שכר הבטלה בלבד ולא יותר, ויטל משניהם בשווה, ויתר 

פרטיה בסנהדרין ]פכ"ג שם[.

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים, שהם דנים. והעובר עליה וקבל שחד, עבר 
על מצות מלך, ואינו לוקה לפי שנתן להשבון.
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חכמת חינוך

מצוה פ"ג

שלא לקח שחד

א.  וכן כשנכפל איסור זה בספר דברים אף שהוא קצת בשינוי דהתם כתיב "כי השוחד יעור עיני חכמים 
ויסלף דברי צדיקים".

הדיין הנה  יקח  "שלא  היא  הפ"ג  המצוה 

דין  לדון  אפילו  הדין  מבעלי  שוחד 

לא  ד"ושוחד  מקרא  לה  וילפינן  אמת" 

דבשאר  אף  והנה  ח'(.  כ"ג,  )שמות  תקח" 

טעם  בכתוב  נתפרש  לא  תורה  איסורי 

התורה  נתנה  שוחד  באיסור  כאן  האיסור, 

פיקחים  יעור  השוחד  "כי  וכתבה  טעם 

ויסלף דברי צדיקים"א.

עיון טעם זה מה בא לרבות, וכן יש וצריך 

ד"כי  לחקור במקום שבטל טעמא 

השוחד יעור פיקחים ויסלף דברי צדיקים" 

אם גם בטל איסורא דשוחד ובמקום שלא 

אם  הדין  עיוות  לידי  יביא  שייך שהשוחד 

תמצי  ואם  לא,  או  שוחד  איסור  בזה  יש 

לומר דאיסור שוחד נוהג אף בכהאי גוונא 

צריך  כן  אם  הדין  עיוות  משום  בזה  דאין 

עיון טעמא דקרא למאי אתא.

זה עוד  דין  אם  זו  במצווה  לחקור  יש 

דשוחד עיקרו הוא משום לתא דדיין 

וכדכתיב "ושוחד לא תקח" והיינו שאיסור 

איסור  בו  יש  או שגם  הדיין  על  עיקרו  זה 

לנותן השוחד, ואם כן האם מצבו של נותן 

לא,  או  האיסור  גדר  על  משפיע  השוחד 

דעיקרא  דכיון  למימר  איכא  גיסא  מחד 

המשפט  הטיית  משום  דשוחד  דאיסורא 

הוא דנאמר, אם כן גדר האיסור נקבע גם 

גיסא  מאידך  אבל  עצמו,  דין  הבעל  לפי 

דעיקר  והוא  דקרא  למימר כפשטיה  איכא 

האיסור נאמר דווקא לדיין.

מינא רבתי בכל זה באופן שהדיין ונפקא 

לא ידע שהוא עתיד לדון את איש 

פלוני אבל הבעל דין ידע שהוא יבוא לפני 

דיין פלוני והקדים ושלח לו מתנה אם עבר 

זה  דין  דאם  לא,  או  איסור שוחד  על  בזה 

שיהיה  ידע  לא  הדיין  הרי  בדיין  דין  הוא 

דיין בדין זה ולכן ליכא איסורא בזה אבל 

דין זה הוא דין נמי בבעל דין אם כן כיוון 

דידע בעל דין בשעת נתינה דנתינה זו לשם 

הטיית הדין היא דאתיא אם כן ודאי דאיכא 

בזה איסורא.

יש לחקור במצווה זו אם היא נאמרה עוד 

דווקא על דיין והיא ממצוות שדווקא 
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שבידו  מי  כל  על  דין  דהוי  או  הדיין  על 

בין  הוא  יין  שתויי  דאיסור  וכמו  להורות 

מינה  ונפקא  שדן,  במי  ובין  שמורה  במי 

שלקח  הנגעים  את  הרואה  לכהן  בזה 

שוחד וכן למלך שלקח שוחד לדון בענייני 

זה תלוי אם עיקר  המדינה וכדומה, דדבר 

למימר  ליכא  כן  אם  לדיין  הוא  שוחד  דין 

דבאופנים אחרים עובר נמי באיסור שוחד, 

אבל אם עיקר דין שוחד הוא משום עיוות 

כן  אם  פקחים  עיני  דמעוור  ומשום  הדבר 

אסור בכל גוונא.

משפט והנה  )חושן  ערוך  בשולחן  כתב 

קדם  "אם  לשונו:  וזה  ס"ב(  ט'  סימן 

שיזמין  קודם  לדיין  מנחה  ושלח  התובע 

לנתבע לדין, אין הנתבע יכול לפסלו, אלא 

אם כן הדיין רוצה לחשך עצמו מאותו דין 

דהיינו  הסמ"ע  וכתב  חסידותו"ב,  ממדת 

"אפילו אם בשעה ששלח לו היתה תביעתו 

תביעה".  באותה  שיתבענו  מפורסמת 

צריך  שוחד  איסור  דלעיקר  מזה  ומתברר 

שיהיה שם דיין על הדיין ובלא זה אין כאן 

איסור כלל.

ל"ד, ומטעם  משפט  )חושן  הרמ"א  כתב  זה 

וזה  מאוחר  דשוחד  דינא  י"ח( 

דין  הבעל  ובא  כבר,  שדן  "דיין  לשונו: 

ב.  והרמ"א הוסיף: "כגון שיודע שנתקרב דעתו לזה )טור(".
ג.  ומכל מקום עדיין צריך עיון טובא על דברי הסמ"ע שכתב דאם הוא עדיין אינו דיין אין איסור שוחד 
"אפילו אם בשעה ששלח לו היתה תביעתו מפורסמת שיתבענו באותה תביעה", דמכל מקום ברור ששייך 

בזה טעמא ד"כי השוחד יעוור" וכו'. 
ד.  ובברית משה )הו"ד לקמן( כתב דמהא דנתנה תורה טעם לאיסור שוחד "כי השוחד יעוור עיני חכמים" 

אסור  בזכותו,  שהפך  על  מתנה  לו  ליתן 

הדיין  על  דיש  דכיוון  והיינו  לקבלו",  לו 

שם דיין חל עליו איסור שוחד ואסור לתת 

לא  עדיין  אם  מאידך  אבל  כסף  שום  לו 

לקחוהו בעלי דינים להיות דיין אפילו אם 

ידוע שיבוא דין זה לפניו מכל מקום ליכא 

בהא דין שוחדג.

יש לפשוט מה שנסתפק בספר משנת ובזה 

אברהם )פרייס( על הסמ"ג במצוה זו 

)מצוה ר"ח( וזה לשונו: "והנני מסופק מהו 

לידי  הדבר  בא  ולא  שוחד  לקח  אם  הדין 

שבאו  קודם  הצדדים  שנתפשרו  כגון  דיון 

לדיין אם זה הדיין עבר על הלאו של לקיחת 

שוחד שהרי הלאו של לא תקח שוחד קאי 

על מה שהדיין לוקח ממון או חפץ קודם 

הדיון וכ"כ האיסור הוא מיד משעת לקיחה 

או שמא זה דווקא אם לאחר לקיחת הממון 

הצדדים באים לפני הדיין לדין והוא מחריץ 

משפט אפילו לזכות את הזכאי ולחייב את 

החייב אבל כשלא התדיינו כלל לפניו לא 

מה  ולפי  שוחד",  לקיחת  על  הדיין  עבר 

שנתבאר כיוון שמיד שלקחוהו לדון יש על 

הדיין שם דיין אף שעדיין לא נתדיינו כלל 

מכל מקום כיוון שחל עליו שם דיין הרי זה 

אסור משום מקח שוחדד.
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איסור ובענין  בו  שייך  אי  דיין  שאינו  מי 

שוחד ליכא למיפשט מהנ"ל ולומר 

דדין זה הוא דוקא במי שחל עליו שם דיין 

אבל במלך וכהן לא שייך ביה איסור שוחד, 

דהרי גם על פי הנ"ל איכא למימר דכיוון 

שבא הדבר לפניו איכא איסור שוחד בדבר 

וכגון מלך וכהן דכיון שבא העניין לפניהם 

שוחד  איסור  עליהו  רמי  בדבר  ונתקשרו 

בדבר זה, ויש לדון בזה עוד.

שוחד והנה  דאיסור  ראיה  להביא  נראה 

דנמצא  מהא  בדיינים  דוקא  אינו 

לשון  וזה  כאן  דרשב"י  במכילתא 

המכילתא: "ושוחד לא תקח, שמא תאמר 

הדין,  את  נוטה  ואיני  ממון  נוטל  הריני 

תלמוד לומר כי השוחד יעור עיני חכמים 

חכמים  אלא  אינו  או  אומר  אתה  בתורה, 

יעוור עיני פקחים,  כשמועו, תלמוד לומר 

ומטמאין  מטהרין  שהן  הדעת  פקחי  אלו 

מדעת עצמן. מכאן אמרו כל הנוטל ממון 

עד  העולם  מן  יוצא  אינו  הדין  את  ומטה 

שיחסר מאור עיניו", ומדנקט להאי דרשא 

וטהרה  דטומאה  בעניינא  שוחד  דקבלת 

דבר  בכל  נאמר  שוחד  דאיסור  נראה  נמי, 

בענייני  כן  גם  זה  ולפי  אותו  דן  שהוא 

הוראה אבל צריך עיון דלא נמצא דבר זה 

בפוסקים.

משמע דאם לא באו הצדדים להתדיין ולא שייך הטעם הזה אין כאן איסור שוחד על הלקיחה גרידה ומשמע 
מדבריו דאיסור זה הוא דווקא אם באו הדברים לידי דיון ולא אם רק לקח את השוחד. 

בשו"ת חתם סופר )חושן משפט סימן ועיין 

כדי  שוחד  שקיבל  במי  שדן  ק"ס( 

למנות רב וזה לשון השאלה: "אנשי ק"ק 

לקבל  הקהלה  בני  יחד  התאספו  פלונית 

ד'  על  מסכימים  והיו  ומורה  רב  עליהם 

רבנים ליתנום אל תוך הקלפי ומי שיעלה 

הק"ק  לאנשי  וישאלו  יחזרו  ראשון  מהם 

הרי  הממאני'  על  בו  המתרצים  ירבו  אם 

הקלפי  מן  שני  יקחו  לאו  ואם  הרב  הוא 

בשלישי  וכן  הראשון  כמנהג  עמו  ויעשו 

שעלה  במי  מאנו  הרוב  והנה  ורביעי, 

רוב  עפ"י  זכה  והשלישי  בשני  וכן  ראשון 

המון  קול  הי'  ימים  איזה  אחר  הדיעות. 

קבלו שוחד  כי הרבה מאנשי הק"ק  סוער 

ממון מקרובי הרב ההוא כדי למנותו" וכו'. 

ודן החתם סופר אם אית ביה משום ושוחד 

אם  הנ"ל  כשאלה  לכאורה  והוא  תקח  לא 

אינו  שהוא  באופן  גם  נאמר  שוחד  איסור 

לשונו:  וזה  בזה  סופר  החתם  והשיב  דיין 

לומר  ]הבוחרים[  צריכים  היו  "שהרי 

על-ידי  אמרו  והם  שמים...  לשם  דיעותם 

שוחד שהוא חד ומעוור עיניהם... ואפילו 

ויישארו  מעטים,  השוחד  מקבלי  יהיו  אם 

לו רוב דעות שלא קבלו שוחד... בטל כל 

לדון  שכר  הנוטל  ואפילו  ההוא.  המעשה 

מכל  דרבנן,  קנס  משום  בטלים  דיניו   –

מן  אפילו  שבטל  שוחד,  שלקח  מי  שכן 
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ל"ז:  סימן  סוף  רמ"א  לשון  וזה  התורה". 

"טובי הקהל הממונים לעסוק בצרכי רבים 

הרי הם כדיינים, ואסור להושיב ביניהם מי 

שפסול לדין משום רשעה".

דהוי אמנם  דדעתו  דבריו  מסוף  נראה 

אף  דשוחד  דאורייתא  איסור 

בבוחרים ממונים על הקהל, ומכל מקום לא 

קאמר החתם סופר להאי אלא משום דאית 

על הבוחר דין דיין ולכן אסור, אבל באופן 

שהוא כהן או מלך או דהוא חכם המורה 

לא שייך ביה איסור שוחד דדין שוחד הוא 

כוונת  גם  כך  אם  לדון  ויש  בדיין  דווקא 

הערוך השלחן דכתב כאן )חושן משפט סימן 

אסור  דיין  דווקא  "ולאו  לשונו:  וזה  ט'( 

בקבלת שוחד אלא אפילו כל הממונים וכל 

העוסקים בצרכי ציבור אף שאין דיניהם דין 

תורה ואסורים להטות הענין בשביל אהבה 

או שנאה וכל שכן ע"י לקיחת שוחד ולאו 

דווקא שוחד ממון אסור אלא אפילו שוחד 

דברים כגון להקדים שלום להדיין אם לא 

היה רגיל בכך מקודם וכן לעשות לו איזה 

שירות אסור אם לא היה רגיל בכך מקודם 

אם  לדון  ויש  אסור".  קטן  שירות  אפילו 

כוונתו גם דהוא משום דבכל ענייני ציבור 

אבל  דיין,  דין  ואחד  אחד  לכל  ליה  אית 

גוונא צריך עיון אי  במלך, כהן וכל כהאי 

איתא ביה משום איסור שוחד מדאורייתא. 

ובשו"ת חבל נחלתו )ט"ז, מ'( כתב להדיא 

במי  ולא  בדיין  דווקא  הוא  שוחד  דאיסור 

שאינו דיין.

זה עוד  דאיסור  דרשו  דהנה  עיון  צריך 

ולא  הזכאי  את  לזכות  שלא  אף  הוא 

בכתובות  וכדאיתא  החייב  את  לחייב 

)ק"ה.(: "והתניא ושוחד לא תקח מה ת"ל 

ושלא  החייב  את  לזכות  שלא  ללמד  אם 

)דברים  נאמר  כבר  הרי  הזכאי  את  לחייב 

י"ט(: "לא תטה משפט", אלא אפילו  ט"ז, 

לזכות את הזכאי ולחייב את החייב אמרה 

תורה ושוחד לא תקח", ואם כן צריך עיון 

למה נאמר טעם ד"כי השוחד" הא איסור 

זה הוא אף בשאינו מטה את הדין.

הברטנורא ונראה  זה  בקושי  דהרגיש 

וזה  כאן  התורה  על  בפירושו 

לשפוט  אפילו  תקח  לא  "ושחד  לשונו: 

לא  נאמ'  הרי  הדין  להטות  שאם  אמת 

לעולם  כי  נימא  לישב  צריך  משפט,  תטה 

עליו  לעבור  וכדי  הדין  להטות  כדי  מיירי 

חטא  שלא  אעפ"י  השוחד  לקיחת  משעת 

י"ל דאם כן הוה ליה לאקדומי הלאו דלא 

אבל  משפט  תטה  דלא  ללאו  שוחד  תקח 

כדי  דמיירי  לומ'  נוכל  היאך  לישב  צריך 

להטות משפט הלא כת' בסופו כי השוחד 

יעור וכו' ויסלף דברי צדיקים וי"ל דהיינו 

מפרשינן יעור ראות הלב שמתוך כך ישכח 

ומשוקץ  עול  שקרוי  משפט  המטה  עונש 

אין  זה  לפי  כן  ואם  עכ"ד,  ותועבה"  חרם 

בין איסור לקיחת שוחד לפסק הדין  קשר 
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וכל שלוקח שוחד אף שלא יטה הדין כלל 

הרי זה אסור.

דאיתא אמנם  מהא  עיון  צריך  זה  דבר 

ע"ב(:  ק"ה  )דף  בכתובות  להדיא 

כיון  דשוחדא  טעמא  מאי  רבא  "אמר 

ליה  איקרבא  מיניה  שוחדא  ליה  דקביל 

דעתיה לגביה והוי כגופיה ואין אדם רואה 

חובה לעצמו מאי שוחד שהוא חד". הרי 

שמבואר להדיא דאיסור שוחד הוא משום 

הטיית הדין.

הוא ונראה  שוחד  איסור  דיסוד  לבאר 

הצריך  דבר  הוא  דין  דפסק  משום 

הדק,  מן  דק  ביה  ואית  בירור  אחר  בירור 

ועל כן איתא )סנהדרין ז.( אמר רבי שמואל 

יראה  לעולם  יונתן  רבי  אמר  נחמני  בר 

בין  לו  מונחת  חרב  כאילו  עצמו  דיין 

אינו  אמת  שהוא  דין  דפסק  ירכותיו", 

וצריך  זכאי  ומיהו  גילוי פשוט מיהו חייב 

אם  אף  כן  ועל  בדבר,  התבוננות  הרבה 

שזיכה  או  החייב  את  שזיכה  יצא  במקרה 

שוחד  שלקח  כיוון  מקום  מכל  הזכאי  את 

הרי שחסר בפסק דין והרי זה כאילו לא בא 

הדבר לפניו, דמי צריך לדיין שלקח שוחד 

ה.  מאזניים למשפט, חושן משפט, סימן ט, סעיף א, במשנה אחרונה הו"ד בד' ר"א שוחטמן. 
ו.  עיין ברמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ"ג וז"ל: לא תקח שוחד אין צריך לומר לעות את הדין אלא אפילו 
לזכות את הזכאי ולחייב את החייב אסור ועובר בלא תעשה. והרי הוא בכלל ארור לוקח שוחד. וחייב להחזיר 
וז"ל: "כשיתבענו. עט"ז דגם בריבית בעינן  השוחד כשיתבענו הנותן כשיתבענו דייקא. ועיין בנתה"מ כאן 
תובעו. ולכאורה קשה דכיון דשוחד ורבית מש"ה לא לקח עלייהו דהויין ניתק לעשה דבני השבה נינהו א"כ 
וע"כ צ"ל דהוא מטעם שכ' התומים  ניתק לעשה דלקי בלא קיימו.  ילקה כמו בכל  חייב להשיב כדי שלא 
שיאמר  אותו  דכופין  שכ'  קצה"ח  בעל  דברי  נסתלק  ובזה  תובעו.  כשאינו  מחלו  חזקתו  נתן  דמדעתו  כיון 

הגר"ש  כתב  וכן  הוא.  העם  כאחד  והלא 

מוהליברה בענין שוחד מאוחר וזה לשונו: 

"ואפילו לקבל אחר גמר דין אסור, שהרי 

אחר  לו  שיתן  שירגיש  למי  המשפט  יטה 

הדין", וביאר דבריו הר"ר אליאב שוחטמן 

ד"אם הדיין מצפה לקבל תשלום או טובת 

הנאה כלשהי מצד אחד מבעלי הדין, הדבר 

עלול להניעו להטות את הדין גם אם הדבר 

נעשה לאחר פסק הדין".

להמתיק בזה עוד דהנה יעוין בשו"ת ויש 

אגרות משה )חושן משפט חלק ב' סימן 

כ"ו ענף ד'( שכתב דאם נתחייב הבעל דין 

תחילה שיתן שוחד ונותן את השוחד אחר 

ובזה  מדאורייתא  דאסור  ודאי  דין  הגמר 

יש לומר דאסור אף אם נתחייב לו קודם 

שנעשה דיין ואפילו לדברי הסמ"ע הנ"ל 

דכיון שבשעה שדן יודע שיתכן שיבוא לו 

הדעת  שיקול  בו  אין  שוב  זה  מדין  ממון 

הנצרכת  הדיין  תכונת  את  בו  ואין  הראוי 

נבדק,  אין  עד  דק  על  דק  הדין  את  לברר 

הוא  ממונא  דלאו  למימר  דאיכא  ואף 

הממון  להחזיר  תמיד  וצריך  לו  דנתחייב 

)עיין בתומיםו ובמנחת חינוך כאן( מכל מקום 
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אם  אף  מזה  ממון  לו  שיבא  שיתכן  כיוון 

אין זה ממון לענין חיובי ממון מכל מקום 

כלל  הוא  ראיה  לאו  ג"כ  למלך  מהמשנה  ראיה  שהביא  ומה  מחלו.  דחזקה  ליתא  ולמ"ש  לתבעו  אני  רוצה 
דהב"ד  כ'  שם  המ"ל  דהא  תדע  בעצמו.  וכמ"ש  בתביעתו  הזמ"פ  שתלח  רק  החיוב  התחיל  שכבר  דשא"ה 
כופין את החייב בעצמו אפילו אינו רוצה לתבעו ובשוחד ורבית ודאי דאין הב"ד כופיין הדיין בעצמו ולדעת 
הגאונים דס"ל בי"ד סי' ק"ס דלא מהני מחילה ברבית ודאי דלא בעי תביעה דהא עיקר הטעם דפטור בלא 
תביעה הוא מטעם מחילה וכנ"ל. גם מ"ש בקצה"ח להוכיח דבריבית לא בעי תביעה מהא דב"ק נ"ד דמלוה 
רבית שהחזירו אין מקבלין ממנו ומחזירין לצי"ש ושם איירי בלא תביעה מדאין מקבלין ממנו דע"י תביעה 
מקבלין ממנו ואפ"ה מחזירין לצי"ש עכ"ל. אין ראיה כלל דאפשר דמיירי שתבעו פעם אחת ולא רצה להחזירו 
ואח"כ עשה תשובה ומחזיר. גם מ"ש לתרץ קושית הראשונים שהקשו בהא דאין ממשכנין חייבי חטאת כיון 
דלא ניחא ליה בכפרה כשאונסין אותו הוי כאנסוהו לקנות וכו' לא דמי כלל דבשלמא אנסוהו לקנות ליכא 
קבלת זוזי ובלא זוזי לא גמר ומקני אגב אונסא לחוד ואפילו מקבל זוזי כיון דהאונס הוא רק על הקנין דלא 
ולפ"ז ה"ה בחייבי חטאות  ומקנה  גמר  דזוזי  היא על המכירה אמרינן דאגב אנסי  מהני משא"כ כשהאונס 
דודאי כל אדם ניחא ליה בכפרה אילו לא היה צריך להוציא מעות רק שיצרו של חמדת ממון תקפו שלא ליתן 
בהמתו לצורך כפרה כעין שכ' הרמב"ם ס"פ ב' מהל' גירושין ע"ש ומחמת אונסו עד שתשש יצרו והקבלת 
כפרה שנחשב לזוזי דכמו שכתב התוס' דחיוב מצוה חשיב כקבלת זוזי ה"ה חיוב כפרה נחשב זוזי וכיון דעיקר 
אונס הוא על הקדש בהמתו וכפרה ודאי ניחא ליה רק ההקדש לא ניחא ליה וממילא כשאונסין אותו שיקדש 
בהמתו לחטאת כאנסוהו למכור דמיא וכיון שכתבו התוס' דחיוב הוי כקבלת זוזי גמר ומתרצה אגב אונסי 

דזוזי דמה לי חייב במצוה או שחייב בכפרה".

והדברים  כדיין  פסילתו  לעניין  ממון  הוי 

ברורים.
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מצוה פ"ד. מצות שמטת קרקעות

להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה השביעית שהיא נקראת מפני המעשה הזה 
שנתחייבנו בה שנת השמטה, ויזכה בפרותיה כל הרוצה לזכות, שנאמר )שמות 
חית  תאכל  ויתרם  עמך  אביוני  ואכלו  ונטשתה  תשמטנה  והשביעת  י"א(  כ"ג, 

השדה כן תעשה לכרמך לזיתך. ולשון מכילתא והלא הכרם והזית בכלל היה, 
בארץ,  שיצמח  מה  כל  יכלל  ונטשתה  תשמטנה  שאמר  הפסוק  שראש  כלומר 
בין פרות אילן או פרות אדמה, ולמה פרט הכתוב שני אלה? להקיש לכרם שאר 
מיני אילן, ללמד שכמו שיש בכרם עשה ולא תעשה, שהרי בפרוש נכתב עליו 
)ויקרא כ"ה, ה'( ואת ענבי נזירך לא תבצר, כמו כן כל שאר האילן יש בהן עשה 

ולא תעשה. ולפיכך פרט כרם וזית, ללמד על עניין זה, כי כוונת הכתוב דלאו 
דווקא כרם וזית לבד, אלא הוא הדין לכל שאר פרות האילן, אלא שהזכיר אחד 
מהם והוא מלמד לכלן שזה מן המידות שהתורה נדרשת בהם. ומצוה זו שהיא 
להפקיר כל פרותיה והמצוה האחרת שצוונו האל לשבת בה, כמו שכתוב בכי 

תשא )שמות ל"ד, כ"א( בחריש ובקציר תשבת, קשר אחד להן.

ולציר ציור חזק במחשבתנו עניין חדוש העולם  משרשי המצוה, לקבע בלבנו 
כי )שמות כ', י"א( ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שלא 
ברא דבר, הכתיב מנוחה על עצמו. ולמען הסיר ולעקר ולשרש מרעיוננו דבר 
הקדמות אשר יאמינו הכופרים בתורה ובו יהרסו כל פנותיה ויפרצו חומותיה, 
זה למנות שש  דבר  ושנה שנה על  יום  יום  זמננו  כל  באה חובה עלינו להוציא 
שנים ולשבת בשביעית, ובכן לא תפרד לעולם העניין מבין עינינו תמיד, והוא 
כעניין שאנו מונין ימי השבוע בששת ימי עבודה והשביעי יום מנוחה. ולכן צוה 
ברוך הוא להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה זו מלבד השביתה בה כדי שיזכר 
האדם כי הארץ שמוציאה אליו הפרות בכל שנה ושנה לא בכחה וסגלתה תוציא 
אותם, כי יש אדון עליה ועל אדוניה, וכשהוא חפץ מצוה עליו להפקירם. ועוד 
יש תועלת, נמצא בדבר לקנות בזה מדת הותרנות, כי אין נדיב כנותן מבלי תקוה 
אל הגמול. ועוד יש תועלת אחרת נמצא בזה שיוסיף האדם בטחון בשם יתברך, 
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כי כל המוצא עם לבבו לתת ולהפקיר לעולם כל גדולי קרקעותיו ונחלת אבותיו 
בו  תחזק  לא  ימיו,  כל  וכל המשפחה  הוא  בכך  ומלמד  אחת  שנה  בכל  הגדלים 

לעולם מדת הכילות הרבה ולא מעוט הבטחון.

מן  זו  שביתה  בחיוב  לנו  שהן  הארץ  מעבודות  הדברים  הן  מה  המצוה  מדיני 
התורה, כגון זריעה, זמירה, קצירה, בצירה, ואשר הן אסורות מדרבנן, כגון מזבל 
וחופר, ועבודות שבאילן כגון חותך ממנו יבלת, פורק ממנו עלין או בדין יבשים, 
מאבק באבק, או מעשן תחתיו להמית התולעת, סך הנטיעות, קוטם, או מפסג 
האילנות, ומה שהתירו לעשות כגון סוקרין בסקרא, ועודר תחת הגפנים, ודין 
הזבול  זמן  שיעבר  עד  שדהו  בתוך  אשפה  יעשה  ושלא  השלחין,  בית  עבודת 
יהא נראה כמזבל, ושעוריה ממאה וחמשים סאה  ולא  גדולה  ואחר כך שתהא 
זבל ולמעלה. ומה שאמרו )מוע"ק ג ב( שהחיוב להימנע מעבודת הארץ שלשים 
יום קדם שנה שביעית והיא הלכה למשה מסיני. ודין שדה אילן כמה זמן אסור 
בעבודה משנה ששית, ומהו נקרא שדה אילן, ואסור הברכה והרכבה, מה יהא 
בנטיעותיו, ופרות שביעית מה דינן, דכל שהוא מייחד למאכל אדם, כגון חטים 
ושעורים ופרות, אין עושין ממנו מלוגמא או דטיה, שנאמר בהן לאכלה. ושאינו 
ולא  לאדם  מלוגמא  ממנו  עושין  ודרדרים,  קוצים  כגון  אדם,  למאכל  מיחד 
לבהמה. ושאינו מיחד לאדם ולבהמה, כגון פואה ואזוב וקורנית, הרי הוא תלוי 
ויתר  דינן כעצים.  דינן כמאכל, חשבן לעצים  במחשבת האדם, חשבן לאכילה 
ד  ]פרק  שביעית  מסכת  והיא  זה  על  הבנויה  במסכת  מבארין  כלן  פרטיה  רבי 

מהלכות שמיטה[.

ונוהגת בזכרים ונקבות בארץ ישראל בלבד, ובזמן שישראל שם, שנאמר עליה 
)ויקרא כה ב( כי תבאו אל הארץ. ומדרבנן נוהגת אפילו בזמן הזה בארץ דוקא. וכל 

מקום )שבועות ו א( שהחזיקו בו עולי בבל עד כזיב ולא כזיב בכלל אסור בעבודה, 
וכל הספיחים הצומחין שם אסורים באכילה, כי הם קדשו המקומות שהחזיקו 
בהם כבר עולי מצרים ולא עולי בבל, שהן מכזיב ועד הנהר ועד אמנה, אף על פי 
שהן אסורין היום מדרבנן בעבודה בשביעית שהחמירו בהן, הספיחין שצומחין 
שם מתרין באכילה, אחר שלא נתקדש בעולי בבל. ומן הנהר ואמנה והלאה מתר 
בעבודה. סוריא, והוא מן המקומות שכבש דוד קדם שנכבשה ארץ ישראל כלה, 
והארץ  יחיד,  ג'( כבוש  א,  )רמב"ם תרומות  זיכרונם לברכה  וזהו הנקרא לרבותינו 
הזאת היא כנגד ארם נהרים וארם צובה כל יד פרת עד בבל, כגון דמשק ואחלב 
מן  בהן  נוהגת  שביעית  שאין  פי  על  אף  לאלו,  סמוכין  אחרים  ומקומות  וחרן 

התורה, גזרו בהן שיהיו אותן המקומות אסורין בעבודה כארץ ישראל. אבל )ידים 
אין שביעית  חייבין במעשר  פי שהן  ושנער אף על  ומצרים  ומואב  ג'( עמון  ד' 
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נוהגת בהן, וכל שכן שאין נוהגת בשאר חוצה לארץ. והעובר עליה ונעל כרמו או 
שדהו בשביעית או אסף כל פרותיו לביתו בזמן שישראל על אדמתן, בטל עשה. 
ומכל מקום מתר לאסף מהן מעט מעט לבית לאכל, ובלבד שתהא יד הכל שווה 

בהן כאלו אין לקרקע בעלים ידועים.

חכמת חינוך

מצוה פ"ד

מצות שמטת קרקעות

א.  וזה לשונו שם: "מצות עשה להשמיט כל מה שתוציא הארץ בשביעית, שנאמר "והשביעית תשמטנה 
ונטשתה" )שמות כ"ג, י"א( וכל הנועל כרמו, או סג שדהו בשביעית - ביטל מצות עשה; וכן אם אסף כל פירותיו 
לתוך ביתו. אלא יפקיר הכול, ויד הכול שווין בכל מקום שנאמר "ואכלו אביוני עמך" )שם(. ויש לו להביא 
מעט לתוך ביתו, כדרך שמביאין מן ההפקר חמש כדי שמן, חמש עשרה כדי יין; ואם הביא יתר מזה, מותר".

עשה הנה  מצות  היא  הפ"ד  המצוה 

כל מה שתוציא הארץ  "להפקיר את 

בשנה השביעית" וילפינן לה מקרא ד"ושש 

שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה 

)שמות  וגו'"  ונטשתה  תשמטנה  והשביעת 

כ"ג, י"א(.

נאמרה הנה  אם  זו  במצוה  לחקור  יש 

מפשטה  וכדמשמע  בקרקע  עיקרה 

ארצך  את  תזרע  שנים  ד"ושש  דקרא 

תשמטנה  והשביעת  תבואתה  את  ואספת 

ונטשתה" דהמצוה היא שלא ינהג בקרקע 

מנהג בעלות כלל וממילא יהא ההפקר גם 

דלמא  או  הקרקע,  מן  היוצאים  בפירות 

דחיילא  הוא  אפירות  מצוה  דהאי  עיקרא 

וכדמשמע ממה שכתב הרמב"ם על מצוה 

פרק  ויובל,  שמיטה  )הלכות  החזקה  ביד  זו 

כל  להשמיט  עשה  "מצות  כ"ד(:  הלכה  ד' 

שנאמר:  בשביעית,  הארץ  שתוציא  מה 

כ"ג,  )שמות  ונטשתה  תשמטנה  והשביעית 

צדדא  האי  ולפום  בלשונוא.  עיי"ש  י"א(" 

שלא  הפירות  שמיטת  היא  דמצוה  עיקרא 

ינהג בהם מנהג בעלות אלא דכיון דמקום 

שמיטת  ליה  קרינן  בשדה,  הוא  גידולן 

מנהג  בקרקע  לנהוג  יכול  ואינו  קרקעות 

בעלות.

שנהג ונפקא  במי  צדדי  תרי  בהנהו  מינה 

מנהג הפקר בשדהו עצמה ולאחר 

אחר  למקום  והוליכן  פירותיו  שנקטפו 

בעשה  עבר  אם  בעלות  מנהג  בהם  נוהג 

זה, דאי עיקרא דהאי מצוה הוא שלא ינהג 
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בקרקע  נהג  לא  הרי  בעלות  מנהג  בקרקע 

מנהג בעלות ואינו עובר בעשה זה, אבל אי 

עיקרא דהאי מצוה הוא בפירות הרי אפילו 

אי פירי ליתנהו בארעא עבר בעשה זה, וכן 

בארעא  ליתנהו  דהפירות  באופן  להיפך 

מנהג  בקרקע  ונהג  פירי  הבשילו  דלא  או 

הוא  אארעא  דמצוה  עיקרא  דאי  בעלות, 

אפירי  עיקרא  ואי  עובר  זה  הרי  דנאמרה 

הוא דנאמרה אינו עובר.

נפקא מינה בזה אי יכול לקיים מצות ועוד 

גם בחוץ לארץ, דאם עיקר  זו  עשה 

המצוה אארעא הוא דחיילה אם כן אף אם 

בחוץ  משדהו  שמיטה  פירות  שהיו  נמצא 

לארץ הרי זה מקיים מצוה זו על ידי שאינו 

נוהג בהם מנהג בעלים אף דהוי כבר בחוץ 

לארץ.

נתבוננו ונראה  דמצוה  צדדי  תרי  דבהאי 

דהנה  קרא,  בהאי  המקרא  מפרשי 

"תשמטנה  כאן:  פירש  התורה  על  רש"י 

זמן  אחר  מאכילה  ונטשתה  מעבודה.   –

מעבודה  תשמטנה  אחר:  דבר  הביעור. 

 – ונטשתה  וזירוע,  חריש  כגון  גמורה 

ומלקשקש". דהנה בפירושא קמא  מלזבל 

אפירות  קאי  דונטשתה  נקט  קרא  דהאי 

אבל לפי מה שכתב בפירוש בתרא עיקרא 

וברמב"ן  דחיילה.  הוא  אארעא  זו  דמצוה 

לך.  איננה  כאלו  היא,  כאשר  שתעזבנה  ונטשתה  "וטעם  קרא:  אהאי  עזרא  האבן  לשון  וזה  ב.  
כתב  זה  וכעין  הארץ".  סימן  הה״א  כי  י'(,  כ':  )שמות  ימים  ששת  כי  וכן:  ובשביעית,  להיות:  ראוי  והיה 
כדי  עזיבה  של  לשון  ונטשתה  תשמטנה  "והשביעת  לשונו:  וזה  התורה  על  בפירושו  הרמב"ם  בן  ר"א 

לחזק והכוונה עזיבת השדה הזרוע הפקר". 

שם לאחר שחלק על דברי רש"י כתב: "ור׳ 

בעל  כל  – שמוט  אמר: תשמטנה  אברהם 

משה ידו, ונטשתה – שלא תזרע את ארצך. 

בראשון,  דבק  הכתוב  אבל  כלום.  ואינו 

התבואה,  ותאסוף  תזרע  שנים  שש  אמר: 

את  תזרע  שלא   – תשמטנה  והשביעית 

ארצך, ונטשתה שלא תאסוף את תבואתה, 

וחיות  עמך  אביוני  ואכלו  תעזבנה,  אבל 

וכן:  הכרם.  ותבואת  העץ  פרי   – השדה 

ונטוש את השנה השביעית )נחמיה י׳, ל״ב(" 

עזראב  האבן  דעת  וכן  שדעתו  הרי  עכ"ד, 

דעיקר מצוה זו אארעא היא דחיילא.

המנחת והנה  בעל  זו  במצוה  חקר  כבר 

דין  או  בחפצא  דין  היא  אם  חינוך 

בגברא, וכן אם מצוה זו היא חלות או דין, 

דשמיטה  הפקרא  אם  לחקור  דיש  והיינו 

דלמא  או  שביעית  אפירות  חיילא  ממילא 

מעשה  הבעלים  שיעשה  היא  זו  דמצוה 

הפקר על פירותיו כדי שיחול בהם הפקר.

בשאלה וכמה  בדבר  מינות  נפקא  וכמה 

זו, והפשוטה בהם אי שרי למישקל 

לא  שהבעלים  באופן  שביעית  מפירות 

כאן:  חינוך  המנחת  לשון  וזה  הפקירם. 

"ואני מסופק, אי המצוה אקרקפתא דגברא 

פירותיו  להפקיר  ציוהו  דרחמנא  הוא, 

ואם  להפקיר,  לקיים  ומחוייב  בשביעית 
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מפקיר הרי זה הפקר, אבל אם אינו מפקיר 

מכל  עשה  על  דעובר  ונהי  מופקר,  אינו 

גזירת  על  עובר  רק  הפקר,  אינו  מקום 

השי"ת, אם כן אין אחר רשאי ליטלו, והרי 

הוא גזל ביד אחרים כל זמן שלא הפקיר. 

ומבואר בכמה מקומות בש"ס... דשביעית 

פטור מן המעשר, כיון דהוא הפקר והפקר 

שלא  זמן  כל  כן  אם  המעשר,  מן  פטור 

לעשר.  חייב  הפקר  הוי  דלא  כיון  הפקיר, 

זה אין צריכים הבעלים  או דילמא, הפקר 

דמלכא שהוא  אפקעתא  הוא  רק  להפקיר, 

ממילא הפקר, רק אם נעל כרמו עובר על 

עשה זו, והרי הוא גוזל הרבים, אבל ממילא 

הוי הפקר, אם כן פטור ממעשר בכל ענין, 

דבעלים,  כרחו  בעל  זכה  אחר  אם  וכן 

דלא  אף  הפקר  מן  דזוכה  שלו,  הוא  הרי 

ומסיק  דבריו.  כאן  עד  הבעלים"  הפקירו 

התם דבענין זה נחלקו רבוותא הבית יוסף 

והמהרי"ט  כ"ד(  )סימן  רוכל  אבקת  בשו"ת 

שכתב  מה  שם  עיין  מ"ג(  סימן  ח"א  )בשו"ת 

בענין.

דדעתו ומדברי  נראה  כאן  החינוך  בעל 

נוטה לשיטת מרן הבית יוסף דהוי 

לשונו  דזה  שיפקיר,  ובעינן  אגברא  דינא 

במצוה זו: "להפקיר כל מה שתוציא הארץ 

בשנה השביעית שהיא נקראת מפני המעשה 

ויזכה  השמטה,  שנת  בה  שנתחיבנו  הזה 

עליה  והעובר  לזכות  הרוצה  כל  בפרותיה 

ונעל כרמו או שדהו בשביעית או אסף כל 

אדמתן,  על  שישראל  בזמן  לביתו  פרותיו 

בטל עשה". ואם כן אף דלא הצריך שיעשה 

מעשה הפקר, מכל מקום כתב דזה שאינו 

גודר את שדהו הוי קיום דנטישה והפקר, 

וזהו דלא כאחרונים שכתבו דבעינן מעשה 

הרמב"ם  בדברי  מבואר  נראה  וכן  הפקר, 

כ"ד  הלכה  ד'  )פרק  זו  במצוה  החזקה  ביד 

ויובל( שכתב: "מצות עשה  מהלכות שמיטה 

להשמיט כל מה שתוציא הארץ בשביעית, 

ונטשתה  תשמטנה  והשביעית  שנאמר: 

סג  או  כרמו,  הנועל  וכל  י"א(.  כ"ג,  )שמות 

שדהו בשביעית ביטל מצות עשה, וכן אם 

יפקיר  אלא  ביתו,  לתוך  פירותיו  כל  אסף 

הכול, ויד הכול שווין בכל מקום שנאמר: 

ואכלו אביוני עמך )שם(", עכ"ל.

נראה לומר בספקו של המנחת חינוך ויותר 

החינוך  וספר  הרמב"ם  דמדברי 

נראה דיסוד המצוה אינו לא מעשה גברא 

המצוה  עיקר  אלא  דמלכא,  הפקרא  ולא 

בעלות  מנהג  ינהג  ולא  עצמו  דיסלק  היא 

דעיקרא  דתשביתו  מצוה  כעין  והוא  כלל 

ואף  ברשותו  חמץ  יהא  שלא  היא  דמצוה 

דפירות  באופן  שינהג  היא  המצוה  כאן 

לומר  אף  וייתכן  אינם ברשותו.  השביעית 

דבזה שעושה מעשה הפקר אדרבה, מראה 

כאילו יש לו בעלות בשדה ולכן עדיף טפי 

שלא יעשה דבר.

)משפטים, והנה  ישמעאל  דרבי  במכילתא 

קרא:  אהאי  איתא  י"ח(  אות  כ'  פרשה 
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"והשביעית תשמטנה ]ונטשתה. תשמטנה[ 

בעבודתה, ונטשתה באכילתה; ואין לי אלא 

פירות, עשבים מנין, תלמוד לומר ונטשתה, 

מכל מקום. דבר אחר: והשביעית תשמטנה 

ונטשתה, מפני מה אמרה תורה, לא שיאכלו 

ומחלקה  מכניסה,  אני  הרי  עניים  אותה 

לעניים תלמוד לומר: 'והשביעית תשמטנה 

אלא  פרצות.  בה  שפורץ  מגיד  ונטשתה' 

שגדרו חכמים מפני תיקון העולם".

פ"ד וביאר  ויובל  שמיטה  )הל'  משנה  בכסף 

דעשה  המכילתא  דברי  את  הכ"ד( 

שנוהג  או  שמראה  הבעלות  על  אינו  זה 

בשדה  שנוהג  אאופן  עיקרו  אלא  בפירות 

שלא  שגדרו  "כלומר  לשונו:  וזה  עצמה, 

ודאי  לגדור  אבל  בשדהו  פרצות  יפרוץ 

אם  אף  עשה  מצות  ומבטל  עובר  שהוא 

דעתו להפקירם אח"כ"ג.

שלמה ומצאתי  ר'  הגדול  הגאון  למרן 

ארץ  )מעדני  ז"ל  אויערבך  זלמן 

לשונו:  וזה  שכתב  ו(  אות  ה  סימן  שביעית 

"דבר זה ברור: דהפקירא דשביעית מתחיל 

רק משעת חנטה, או בשעת הבאת שליש... 

לאוכלן  שמותר  שעה  דמאותה  ומסתבר 

הרי הם הפקר גמור, דלא מסתבר כלל לומר 

ג.  ומצאתי למרן הגאון הגדול ר' שלמה זלמן אויערבך זצ"ל בספרו מעדני ארץ על מסכת שביעית )סימן ז'( 
ביאר בזה )עיי"ש בספר דברים נפלאים( וז"ל: "ונראה דמסיום דברי המכילתא 'שהוא פורץ פירצות' משמע 
ודאי דמה שאוסר במכילתא הכנסתם ע"מ לחלק לעניים הוא דוקא בכה"ג שעושה כן כמנהג בעלים ומעכב 
על אחרים,  משא"כ אם זוכה בהם כשאר כל אדם שזוכה מן ההפקר אין שום רמז לזה במכילתא שיש בזה 

איסור תורה וכן הבין גם המלבי"ם עיי"ש.

שמותר  משעה  רק  מתחלת  הפקר  שחובת 

מרוב  גם  משמע  וכן  לבית...  לכונסם  גם 

הראשונים, שכתבו )על המשנה ד, ז(: דטעמא 

דאין אוכלין פירות שביעית קודם שראויין 

ולא  ד'לאכלה  קרא  משום  הוא  לאכילה, 

דבריהם  מפשטות  נמי  ומשמע  להפסד'... 

מסתבר  שכן,  וכיון  תורה,  איסור  שהוא 

דכמו דחייל שאר קדושת שביעית משעת 

חנטה, הוא הדין נמי דמההיא שעתא חייל 

שפיר גם חובת הפקר. דאף על פי שרשאי 

הבעלים לעכב ולמנוע כל אדם מלאוכלן, 

שעה  באותה  הן  אסורין  שעדיין  כיון 

באכילה, מכל מקום בתורת בעלות מיהא 

אסור".

מדבריו והמתבאר  וכן  כאן  מדבריו 

שכתב  והמאירים  הנפלאים 

שם בסימן ז' )מעדני ארץ על מסכת שביעית( 

ונוהג  בשמיטה  חיובי  תרתי  דאיכא  הוא 

היא  האחת  בשביעית,  דחיילא  הפקר 

החיוב שינהג בפירות מנהג הפקר והשניה 

היא שינהג בקרקע מנהג הפקר, אבל הני 

תרתי חיובי לאו מעלמא הוא דאתו אלא 

תליין הא בהא, והיינו דחיוב מנהג ההפקר 

בקרקע חייל בתוצאה מקדושת השביעית 

דחיילא  משעה  ורק  הפירות  דחיילא 
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משעת  והיינו  אפירות,  שביעית  קדושת 

אארעא  דהפקר  חיובא  נמי  חיילא  חנטה, 

שביעית  קדושת  לידי  פירי  דאתו  וכיון 

בבעלות  לנהוג  אבעלים  איסורא  חיילא 

אארעא.

חייל נמצא  בשביעית  הפקר  חיוב  דיסוד 

דחיובא  אלא  נמי  ואפירי  אארעא 

דארעא מקדושא דפירי הוא דאתי, וקדושה 

דפירי איכא למימר דלאו אפקעתא דמלכא 

בעלמא היא ולאו מעשה דבעלים הוא אלא 

להשבתת החמץ  דמיא  דהוי  הוא  תרוויהו 

דהתורה הפקעתו מרשותו אבל איכא מצוה 

וכדאיתא  אגברא שינהג בהם מנהג הפקר 

שיפרוץ  צריך  היה  דמתחילה  במכילתא 

פרצות בשדהו.

עיין בעניין זה שו"ת בשו"ת אגרות ועוד 

צ'  סימן  ג'  חלק  דעה  יורה  משה 

דברים נפלאים.
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מצוה פ"ה. מצות שביתה בשבת

לשבת )רמב"ם ספר המצוות עשה קנ"ד( ממלאכה ביום השבת, שנאמר )שמות כ"ג, 
ונכפלה  זה.  וביום השביעי תשבת. כל ענינה כתוב למעלה בלאו הבא על  י"ב( 

מצות שבת עד י"ב פעמים.

חכמת חינוך

מצוה פ"ה

מצות שביתה בשבת

בשבת הנה  לשבות  היא  הפ"ה  המצוה 

השביעי  ד"וביום  מקרא  לה  וילפינן 

תשבות" )שמות, כ"ג, י"ב(.

של והנה  מצוות  כמה  נאמרו  בתורה 

גווני  דתרי  למימר  ואיכא  שביתה 

האופן  והוא  האחד  בהו,  אית  שביתה 

וכהא  דבר  לעשות  שלא  דעיקרו  הפשוט 

דמצוה ד"בחריש ובקציר תשבות" דעיקרא 

וכולה דעשה הוא שלא יעשה בה מלאכה, 

אבל איכא נמי שביתה דעיקרה עשה הבא 

בעשה  דאיכא  הא  וכגון  ששובת,  ידי  על 

הקודם  ונטשתה"  תשמטנה  ד"השביעית 

בזה  שכתב  מה  )עיין  במכילתא  ונתבאר  לזה 

מצוה פ"ד( דעניינה הוא שינהג מנהג הפקר 

הוא  המצוה  דעיקר  דאף  והיינו  בקרקעו, 

ששובת  ידי  דעל  עניינה  מ"מ  שביתה, 

עושה מעשה ומראה בנפשו דבר.

לחקור במצוה זו דשביתה בשבת אם ויש 

ודמי  מעשה  יעשה  שלא  הוא  עיקרה 

למצוה דבחריש ובקציר תשבות, או דלמא 

עיקרה הוא שביתה שיש בה הנהגה.

החינוך ובעניין  דהנה  רבוותא,  נחלקו  זה 

היא  דהמצוה  זו  במצוה  כתב 

והיינו  השבת"  ביום  ממלאכה  "לשבת 
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מל"ט  לעשות  שלא  היא  המצוה  דעיקר 

זו  מצוה  ויסוד  בשבת,  האסורות  מלאכות 

היא שלא לעשות מלאכה.

יונתן זאקס שליט"א מרא וראיתי  להר"ר 

שהביא  פאסייק  בק"ק  דאתרא 

עניינים חשובים  ימים כמה  בספרו חמדת 

במצוה זו דתשבות, והביא דבגמרא מסכת 

לא  דוחה  דעשה  בסוגיא  ה:-ו.(  )דף  יבמות 

אב  מכבוד  תיתי  "סד"א  איתא:  תעשה 

ואם דתניא יכול יהא כבוד אב ואם דוחה 

איש  ג'(  י"ט,  )ויקרא  לומר  תלמוד  שבת 

תשמורו  שבתותי  ואת  תיראו  ואביו  אמו 

כולכם חייבין בכבודי, מאי לאו דאמר ליה 

שחוט לי בשל לי וטעמא דכתב רחמנא את 

לא,  דחי?  הכי  לאו  הא  תשמורו  שבתותי 

לאו דמחמר".

"ונגמר וברשב"א  לשונו:  וזה  איתא  התם 

למידק  איכא  דחי,  דלא  מהכא 

אדרבה נגמר מהכא דדחי מיהא עשה ולא 

דכתיב  איכא  נמי  עשה  שבת  דהא  תעשה, 

שבתותי  את  דכתיב  וטעמא  תשבות, 

בעלמא  אלמא  דחי,  הכי  לאו  הא  תשמורו 

יונה  )רבינו  זצ"ל  הרב  מורי  דחי...ורבינו 

'כולכם'(  המתחיל  דיבור  ה:  בריטב"א  ומובא 

תירץ דבמחמר ליכא עשה דמסתמא תשבות 

נמצא  מלאכות".  אאבות  אלא  עשה  אינו 

דדעת רבינו יונה, הרשב"א דעשה דשבתון 

ותו לא,  דווקא אל"ט מלאכות דשבת  קאי 

ובמנחת חינוך )מצוה כ"ד( הביא דהתוספות 

שם חלקו על זה וס"ל דלאו דמחמר כלול 

בעשה דתשבות, וכתב דלפי זה נחלקו אף 

תהיה  התוספות  ודדעת  דתחומין  בלאו 

דתחומין נמי בכלל עשה דתשבות.

כ"ג, ומאידך  )ויקרא  התורה  על  ברמב"ן 

"יהיה  לשונו:  וזה  איתא  כ"ד( 

לנוח  שביתה  יום  שיהיה  שבתון.  לכם 

כד( שבתון עשה  )שבת  רבותינו  ואמרו  בו 

עובר  בי"ט  מלאכה  העושה  והנה  הוא 

עשה...  מקיים  בו  והשובת  ועשה  בלאו 

לגמרי  בו  לשבות  "שבתון"  ידרשו  והנה 

מלאכות  מאבות  שאינן  מדברים  אפילו 

ותולדותיהן... ונראה שהמדרש הזה לומר 

מנוחה  לנו  להיות  התורה  מן  שנצטוינו 

לא  מלאכה  שאינן  מדברים  אפילו  בי"ט 

שיטרח כל היום למדוד התבואות ולשקול 

יין  החביות  ולמלא  והמתכות  הפירות 

לבית  מבית  האבנים  וגם  הכלים  ולפנות 

מוקפת  עיר  היתה  ואם  למקום  וממקום 

חומה ודלתות נעולות בלילה יהיו עומסים 

על החמורים ואף יין וענבים ותאנים וכל 

לכל  ויהיה השוק מלא  בי"ט  יביאו  משא 

מקח וממכר ותהיה החנות פתוחה והחנוני 

והזהובים  שלחנם  על  והשלחנים  מקיף 

משכימין  הפועלים  ויהיו  לפניהם 

למלאכתן ומשכירין עצמם כחול לדברים 

הטובים  הימים  והותרו  בהן  וכיוצא  אלו 

זה  שבכל  עצמה  השבת  ואפילו  האלו 
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אין בהם משום מלאכה לכך אמרה תורה 

לא  ומנוחה  יום שביתה  "שבתון" שיהיה 

עיין  ויפה",  טוב  פירוש  וזהו  טורח,  יום 

שם עוד דברים נפלאים.

גופא ועל  דבהא  למימר  איכא  פנים  כל 

נחלקו, דדעת החינוך כאן והרשב"א 

עיקרה  כאן  דנאמרה  השביתה  דיסוד  היא 

א.  ובדעת הרמב"ם יש להסתפק אם דעתו היא כתוספות או כרשב"א דהנה ביד החזקה כתב הר"מ )פרק א' 
הלכה א' מהלכות שבת(: "שביתה בשביעי ממלאכה מצות עשה שנאמר וביום השביעי תשבות. וכל העושה 
בו מלאכה ביטל מצות עשה ועבר על לא תעשה שנאמר לא תעשה כל מלאכה" דמשמע דעיקר העשה היא 
שלא יעשה שום מלאכה ודוקא מלאכות מהל"ט מלאכות אבל בספר המצוות )עשה קנ"ד( כתב בביאור מצוה 
זו: "היא שצונו שנשבות בשבת והוא אמרו יתברך )שמות כג-יב( )שמות לד-כא( "וביום השביעי תשבות". והנה 
זו פעמים ובאר לנו שהשביתה ממלאכות היא חובה עלינו ועל בהמתנו ועבדינו" משמע  נכפל צווי מצוה 

דעיקר המצוה היא השביתה בכלל ואף לאו דמחמר ועיין בנושאי כלים שהאריכו בדבריו. 

מלאכות  בל"ט  ויסודה  דבר  יעשה  שלא 

זה  דעשה  התוספות  דעת  ואף  שבתורה 

שפיר  אתי  ומחמר  תחומין  נמי  כולל 

דעת  אבל  דבר,  יעשה  שלא  הוא  דעיקרא 

הרמב"ן על התורה היא דעשה זה אינו רק 

במנוחה  דיסודו  אלא  לעשות  דאסור  מה 

ושביתת השבתא.
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מצוה פ"ו. שלא לשבע בעבודת אלילים

שנאמר  בה,  לגוי  נשביע  ולא  לעובדיה,  ואפילו  זרה  עבודה  בשם  נשבע  שלא 
)שמות כ"ג, י"ג( ושם אלהים אחרים לא תזכירו. ובכלל ההזכרה שמענו בין נשבע 

בין משביע, ויש מפרשין שעקר לאו זה אינו בא אלא בעוסק עם הגוי ביום אידו 
אחרים  יזכרוה  שלא  כלומר  תזכירו,  לא  על  עבר  וקא  ומודה,  דאזיל  ומרויחו, 
על דרך האסורה להם, דהינו על דעת לעבדם, שהוא אסור אף להם מן התורה, 
ואמרו  זיכרונם לברכה הרחקה  הוסיפו  ועוד  זרה,  נח מזהרים על עבודה  שבני 

בסנהדרין )ס"ג:( שלא יאמר אדם לחברו שמר לי בצד עבודה זרה פלונית.

משרשי המצוה להרחיק כל עניין עבודה זרה בין במעשה בין בדבור עד שלא 
יעלה זכרה בלבבנו לעולם. והשגיחו רבותינו זיכרונם לברכה ואמרו שבארבעים 

וארבעה מקומות הזהירתנו התורה עליה לרב מאסה, צא וחשב.

מדיני המצוה, מה שאמרו שאפילו להזכיר שם עבודה זרה שלא בדרך שבועה 
אסור, ושכל עבודה זרה הכתובה בספרי הקדש מתר להזכיר שמה, כגון פעור 
לאחרים  לגרם  ושאסור  בהן,  וכיוצא  א'(  מ"ו,  )ישעיה  ונבו  ובל  כ"ח(  כ"ג,  )במדבר 

שידרו ושיקימו בשם עבודה זרה, אבל אינו לוקה אלא הנודר והמקים בשמה, 
דהינו הנשבע בעצמו ולא המשביע, ואף על פי שהמשביע כמו כן בכלל הלאו 

הוא, לפי דעת הרמב"ם ז"ל, ויתר פרטיה מבארים בפרק שביעי מסנהדרין.

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ובנקבות. והעובר עליה ונשבע בדבר מכל 
הנבראים שיאמינו בם הכופרים הסכלים על צד הגדלה, חייב מלקות, כן כתב 

הרב זכרונו לברכה, ואף על פי שאין בו מעשה בזה, מרב חמר עבודה זרה הוא.
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חכמת חינוך

מצוה פ"ו

שלא לשבע בעבודת אלילים

א.  ובספר המצוות כתב הרמב"ם )לאו י"ד(: " שהזהירנו מהשבע בע"ז, ואפילו לעובדיה לא ישביעו אותם 
בה כמו שבארו באמרם לא תשביעו העכו"ם ביראתו. והוא אמרו יתעלה )שמות כג-יג( "ושם אלהים אחרים לא 
תזכירו" לא תשביע לעכו"ם ביראתו, ושם נאמר גם כן "לא תזכירו" שלא ידור אדם בשם ע"ז. ובסנהדרין )סג-

ב( "לא תזכירו" שלא יאמר אדם לחבירו שמור לי בצד ע"ז פלונית, והעובר על לאו זה כלומר שישבע בדבר 

המצוה הפ"ו היא שלא להשבע בשם הנה 

את  נשביע  שלא  וכן  זרה  עבודה 

מקרא  לה  וילפינן  זרה  בעבודה  העכו"מ 

ד"ושם אלהים אחרים לא תזכירו לא ישמע 

על פיך" )שמות כ"ג, י"ג(.

לחקור אם איסור זה הוא משום שנותן ויש 

או  זרה,  עבודה  את שם  ומגדל  שבח 

שצריך  משום  הוא  האיסור  דעיקר  דלמא 

שישבע בשם שמים וכדכתיב )דברים י', כ'(: 

"את ה' אלהיך תירא אתו תעבד ובו תדבק 

ובשמו תשבע" ונמצא זה מבטל שם שמים 

על ידי שמגדל לעבודה זרה.

אף דפשטא דקרא משמע שלא לומר והנה 

אחרים  אלהים  של  שמם  את  כלל 

מקום  מכל  נשבע,  דאינו  בגוונא  ואפילו 

זה עיקרו הוא  כתב בספר החינוך דאיסור 

וביותר  אלילים,  בעבודת  לישבע  שלא 

הוסיף החינוך כאן: "ועוד הוסיפו זכרונם 

לברכה הרחקה ואמרו בסנהדרין )דף ס"ג:( 

שלא יאמר אדם לחברו שמר לי בצד עבודה 

דעניינא  החינוך  דדעת  הרי  פלונית",  זרה 

דהזכרת שם עבודה זרה בלא שבועה היינו 

מדרבנן, ויש לחקור בהא נמי אי האי תנאה 

זה  איסור  על  לעבור  בכדי  דצריך שישבע 

הוא משום דבלא שבועה לא הויא אמירה 

במקלל  חייב  דאינו  דמצינו  וכהא  מעליא 

אביו ואמו כי אם במקלל בשם, או דלמא 

דהאי דבעינן שישבע היינו משום דיסודה 

דהאי איסורא משום שבועה הוא.

ה' ויעויין  פרק  זרה  עבודה  )הלכות  ברמב"ם 

וז"ל:  וכתב  בזה  שחילק  י'(  הלכה 

בה  והנשבע  כוכבים  עבודת  בשם  "הנודר 

לוקה שנאמר ושם אלהים אחרים לא תזכירו. 

ואחד הנשבע בה  אחד הנשבע בה לעצמו 

העובד  להשביע  ואסור  כוכבים.  לעבודת 

כוכבים ביראתו. אפילו להזכיר שם עבודת 

כוכבים שלא דרך שבועה אסור שנאמר לא 

תזכירו"א, עכ"ל, הרי שלרמב"ם איסור זה 
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כולל בין נודר ובין מזכיר שם עכו"מ בעלמא 

ברמב"ם  יעויין  וכן  לוקה,  נודר  דאם  אלא 

הלאוין  כל  את  כשמונה  סנהדרין  בהלכות 

עבודה  בשם  הנודר  שכתב  עליהם  שלוקין 

הרמב"ם  על  תמה  שם  משנה  ובלחם  זרה, 

לשון  וזה  דברים  לשאר  נדר  בין  שחילק 

הלחם משנה: "ביאר זה רבינו שם סימן י"ד 

שהוא מושם אלהים אחרים לא תזכירו וכ"כ 

בפ"ה מהל' ע"ז הנודר בשם ע"א והנשבע 

לא  אחרים  אלהים  ושם  שנאמר  לוקה  בה 

רבינו  בדברי  לי  קשה  ועדיין  וכו'.  תזכירו 

דלמה מנה נודר ונשבע בתרי כיון דשניהם 

רבינו  דעת  אין  דהא  אחד  מלאו  יוצאים 

מלקות  שחייבין  הלאוין  אלא  כאן  למנות 

שבתורה  תעשה  לא  כל  כתב  שכן  עליהן 

שאין בהן וכו', משמע שבא למנות הלאוין 

ואם כן לא היה ראוי לו למנות נודר ונשבע 

בתרי אלא בחד, וצריך עיון, עד כאן דברי 

הלחם משנה, עיין שם בדבריו.

ראיתי לרמב"ן זה לשונו בהשגותיו אמנם 

לספר המצוות של הרמב"ם )מצוה 

שביעית  והמצוה  הרב  "כתב  שכתב:  ז'( 

היא שנצטוינו להשבע בשמו והוא אמרו 

בפרק  אמרו  וכבר  תשבע,  ובשמו  יתעלה 

לקיים  שנשבעין  מנין  מתמורה  ראשון 

ואני  תשבע.  בשמו  שנאמר  המצות  את 

מן הנבראים שיחשבו בהם הטועים האלהות על צד ההגדלה חייב מלקות. ובגמרא סנהדרין )סג-א( עם מה 
שהזהירנו מחבק ע"ז ולנשקה ולכבד לפניה וכגון אלו מפעולות הכבוד והאהבה אמר על כלם אינו לוקה חוץ 

מן הנודר בשמו והמקיים בשמו".

בגמרא  כן  אמרו  שלא  הרב  בדברי  תמה 

והקושיא...  הויכוח  דרך  על  אלא  תמורה 

והמתבאר מזה שאין השבועה בשמו בעת 

הצורך חובה ומצות עשה אבל רשות היא 

עוד  נכפל  השבועה  ענין  וכן  בידינו... 

ואותו  תירא  אלהיך  ה'  את  אחר  בפסוק 

אחרי  תלכו  לא  תשבע  ובשמו  תעבוד 

ברשות  ראוי  הכפל  ואין  אחרים  אלהים 

עשה,  מכלל  הבא  לאו  שהוא  נאמר  ולכן 

אלהים  אחרי  תלכו  לא  תשבע  ובשמו 

ולירא  לעבדם  או  בהם  להשבע  אחרים 

אלהים  ושם  בלאו  זה  נאסר  וכבר  מהם 

אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך אבל 

בא לעבור עליו בלאו ועשה כי האזהרות 

זרה רבות בכתוב... ומכל מקום  בעבודה 

המצות  בחשבון  תשבע  ובשמו  נביא  לא 

כי לא ימנה הרשות בשבועת אמת בשמו 

אחרים  אלהים  בשם  באיסור  בו  בא  ואם 

בלאו הבא מכלל עשה שהוא עשה אין אנו 

הנאמר  הלאו  אלא  בו  וכיוצא  בזה  מונין 

הששי,  בעיקר  שהזכרנו  בפירוש  בו 

בעל  של  במנינו  זה  שראיתי  פי  על  אף 

הלכות", הרי שנחלקו הרמב"ם והרמב"ן 

דלרמב"ם עיקר המצוה היא להשבע בשם 

זרה,  עבודה  בשם  לישבע  אסר  ולכן  ה' 

אבל לרמב"ן עיקר האיסור הוא ההרחקה 

מעבודה זרה ולכן אין מצוה להשבע בשם 
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להשבע  בא  שאם  היא  המצוה  אלא  ה' 

אלא  זרה  עבודה  בשם  חלילה  ישבע  לא 

הרמב"ן  דלהבנת  נמצא  ה'.  בשם  ישבע 

דעת הרמב"ם קרובה יותר לדברי החינוך 

והיא דעיקר מצוה זו היא שישבע בשם ה' 

ולא בשם עבודה זרה ובזה נתיישבה קצת 

קושיית הלחם משנה הנ"ל.

בסמ"ג )לאו ל"ב( וביראיםב מנו מצוה אבל 

דעיקרא  והוא  דקרא,  כפשטה  זו 

זרה  דמצוה הוא שלא להזכיר שם עבודה 

ולא הזכירו עניינא דשבועה כלל וזה לשון 

בשם  להתנבא  "שלא  זו:  במצוה  הסמ"ג 

אחרים  אלהים  ושם  זרה, שנאמר:  עבודה 

זה  לאו  ובכלל  י"ג(  כ"ג,  )שמות  תזכירו  לא 

בצד  לי  שמור  לחבירו  אדם  יאמר  שלא 

]דף  מיתות  ד'  בפ'  כדאמר  פלונית  ע"ז 

ס"ג[ והוא הדין שבכל ענין אסור להזכיר 

שם ע"ז שהרי המקרא נכתב בסתמא אלא 

שמותר  בתורה  הכתובה  ע"ז  היא  כן  אם 

כלל  הסמ"ג  הזכיר  דלא  הנה  להזכיר", 

עניין שבועה אלא עיקרא דמצוה הוא שלא 

להזכיר שם עבודה זרה כלל.

כל פנים נראה ברור דכולהו ראשונים על 

משום  מצוה  דהאי  דטעמא  סברי  קא 

לתא דעבודה זרה הוא וכמו שכתב החינוך 

הרמב"ם  בדברי  וכנראה  המצוה  בשורש 

הרמב"ן  מדברי  וכן  כאן,  המצוות  בספר 

דהאי  עיקרא  אי  דנחלקו  אלא  והסמ"ג 

ב.  עיין בספר יראים הקצר מצוה ע"ה ובשלם רמ"ה הביאם בשו"ת בני בנים דלהלן. 

דאתא  הוא  שבועה  ידי  על  דוקא  איסורא 

אי לאו, וכעין זה נמצא במפרשי המקרא, 

דהאבן עזרא אהאי קרא כתב: "שם אלהים 

לא  בהם.  שתשבעו  תזכיר-  לא  אחרים 

ישמע על פיך – שתשביעו בו אחרים, וכן 

כתוב בספר יהושע )כ"ג, ז'(".

אותם ומאידך  הביא  התורה  על  ברמב"ן 

"ועוד  וכתב:  צדדים  כשני 

או  אלהותם...  שם  תזכירו  שלא  תשמרו 

כענין  דברך,  על  עובדיו  בפי  ישמע  לא 

שלא  ס״ג:(  סנהדרין  )בבלי  רבותינו  שאמרו 

יעשה שותפות עם הגוי וישבע לו בעבודה 

יוצא,  ויתכן שיהיה לא תזכירו  זרה שלו. 

שלא תזכיר אותו לעובדיו לאמר באלהיך, 

זכר  פיך  על  ישמע  ולא  חסד,  עמי  עשה 

יהושע:  בספר  שנאמר  והוא  כלל.  שמו 

תשביעו  ולא  תזכירו  לא  אלהיהם  ובשם 

ז'( – הוסיף שם  )יהושע כ"ג:  ולא תעבדום 

ישביע  או  יזכיר  שלא  האזהרה  כי  לבאר 

דבריו.  כאן  עד  הנכר"  שום אדם באלוהי 

עניינו  אי  זה  פסוק  ביאור  שהזכיר  הרי 

בב'  בעלמא  הזכרה  אף  או  לישבע  שלא 

צדדים שונים.

להרב הגאון הר"ר יהודה הענקין וראיתי 

)שו"ת בני בנים ח"ג סימן ל"ה עיין שם 

מינה  נפקא  שכתב  נפלאים(  דברים  באריכות 

להלכה בעניין זה וזה לשונו: "וכיון שאסור 

להזכיר אלהים אחרים היאך אנו מזכירים 
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ותארסד"יי  וודנסד"יי  השבוע  ימי  בלע"ז 

הגרמניים  האלילים  שמות  על  שנקראו 

ויוני  ינואר  החמה  וחודשי  ותאר  וואדן 

וכו'... צריך לאמר שכיון שנתבטל פולחן 

אלילים אלה ועבר מן העולם מותר להזכיר 

את שמם וכמו שתרץ בספר היראים הקצר 

מה  את  רמ"ה(  )מצוה  ובשלם  ע"ה(  )מצוה 

עמוד  ס"ג  דף  סנהדרין  במסכת  שאמרו 

מותר  בתורה  הכתובה  זרה  עבודה  כל  ב' 

להזכיר שמה, עכ"ל, ומיהו בשלמא לדעת 

אלהים  שהזכרת  פ"ו  במצוה  החנוך  ספר 

הרחקה  אלא  אינה  שבועה  בלי  אחרים 

אלילים  להזכיר  התירו  שפיר  לכן  דרבנן 

הקדש,  בכתבי  שנזכרו  או  בטל  שפולחנם 

דאורייתא  היא  היראים  ספר  לדעת  אבל 

שבכלל  ל"ב  תעשה  לא  בסמ"ג  כתב  וכן 

לי  שמור  לחברו  אדם  יאמר  שלא  זה  לאו 

בצד ע"ז פלונית וכו' והוא הדין שבכל ענין 

אסור להזכיר שם ע"ז שהרי המקרא נכתב 

בסתמא, עכ"ל וכן כתב בסמ"ק מצוה קי"ד 

וכו'  לחברו  אדם  יאמר  שלא  זה  שבכלל 

עכ"ל ובפסקי הרא"ש במסכת סנהדרין שם 

ענין אסור דקרא סתמא כתיב  כתב שבכל 

מדרבנן  הוא  ואם  הסמ"ג,  וכדברי  עכ"ל 

וקרא אסמכתא איזו ראיה הביאו מהכתוב 

אלא בודאי הוא מדאורייתא לדעתם, וכיון 

שהכתוב אוסר בסתם היאך התירו להזכיר 

הקודש  בכתבי  שנזכרו  משום  רק  אלילים 

דברי  כאן  עד  בטל."  שפולחנם  משום  או 

שו"ת בני בנים.

דכולי עלמא לית מאן דפליג דיסודא נמצא 

דהאי לאו משום לתא דעבודה זרה 

הוא אלא פליגי אי חייב להשבע כדי דלהוי 

חייב ובכדי דלהוי אמירה ממש, או דלמא 

זרה  עבודה  משום  איסורא  דהאי  דיסודא 

הוא ולכן חייב אף במזכיר ולכן אין להקל 

אף באופן דאינו נשבע.

מינה רבתי נמי להא דכתב בהגהות ונפקא 

)פ"ה  כאן  הרמב"ם  על  מיימוניות 

מהלכות עבודה זרה( וזה לשונו: "כתב רא"ם 

לשום  לה  שניתן  שם  אלא  אסור  שאין 

אלהות שמשמע אלהות, אבל שם הדיוטות 

כגון שמות בעלמא כשמות הגוים אף על 

פי שעשאהו אלוה כיון שבזה השם אין בו 

כך  לשם  לו  ניתן  לא  וגם  ואדנות  אלהות 

מותר. וטעמא, דכתיב ושם אלהים אחרים 

הכתוב.  הקפיד  אלהות  בשם  תזכירו,  לא 

וכן תנן אלו הן אידיהן של גוים קלנדא וכו' 

שאלו שמות הדיוטות הם, ובכמה מקומות 

ותלמידיו,  הנוצרי  ישו  הוזכרו  בתלמוד 

ואין אלוה גוים יותר ממנו".

משום ונראה  איסורא  עיקר  דאם  לומר 

אף  חייב  יהא  הרי  הוא  שבועה 

כיון  האיש  אותו  של  בשמו  כשנשבע 

במי  שבועה  משום  דאיסורא  דעיקרא 

דאיסורא  עיקרא  אי  אבל  הוא,  ה'  שאינו 

משום הזכרת אלהות זרה הוא דאתא אם כן 

כיון שנודע שם זה לפני שעשאוהו אוה"ע 

לאלהות עליהם יש להקל בזה, ואכתי צריך 

בירור ולא באתי אלא לעורר.



קצגחכמת חינוך

מצוה פ"ז. שלא להדיח בני ישראל אחר העבודת אלילים

שלא יקרא אדם בני אדם לעבד עבודה זרה ויזרז אותם על כך, ואף על פי שזה 
וזהו  לבד,  הקריאה  רק  הפעלות  מן  פעלה  לה  יעשה  ולא  יעבדנה  לא  הקורא 
הנקרא מדיח. וכן אמרו בסנהדרין )ס"ג:( לא ישמע על פיך אזהרה למדיח, וכן 

אמרו במכילתא.

זה  בעניין  ומי שלא הדיח  דיניה בפרק עשירי מסנהדרין.  ידוע.  המצוה  שורש 
נכתב אזהרת  אנכי  ראה  ובסדר  נקרא מדיח אלא מסית,  אינו  אלא אדם אחד, 
מסית בעזרת השם. אבל כשמדיח שני אנשים או יותר נקרא מדיח. וזה שאתה 
בארבעים  שנכפלה  עד  בה  הענש  וגדל  זרה  בעבודה  אלו  הרחקות  כל  מוצא 
וארבעה מקומות בתורה, ושתכנה התורה לשם ברוך הוא קנא על עובדיה, אל 
כי השם  זולתי מצד העובדים,  נכתבו  והרחקות אלו  יעלה בלבך שקנאת האל 
או  גלגל  או  יעבדו מלאך  או  בני אדם  בין שיעבדו אותו  וברוך שמו  ברוך הוא 
ברוך  בכבודו  בזה  נופל  וגרוע  תוספת  צד  שום  אין  ברואיו  מכל  אחד  או  כוכב 
נוסף ולא נגרע בשביל דבר, אף כי שמעשיו  הוא, כי תכלית הכבוד וההוד לא 
כי כל ענינים אלה נאמרים על  אנחנו פעלותיו אנשי הגופות. אך תדע באמת 
מאמונת  ומתפשט  לגמרי  עצמו  מוציא  שהאדם  בעת  כי  יאמר  המקבלים,  צד 
ראוי  יהיה  לא  ההבל,  אחרי  מחשבותיו  ומתפיס  גופו  ומוליך  הוא  ברוך  השם 
כלל להניח בו שום ברכה ושום טובה, אבל יהיה ראוי להניח עליו כל מה שהוא 
הפך הברכה, והוא הקללה והמארה והחלאים וכל רעות, כי הוא נתרחק תכלית 
הרחוק מכל גבולי הטוב, ועל כן לא תשיגהו כי אם רע מכל צדדיו. ועל הדרך 
המשל יאמר עליו כאלו השם יתברך שהוא אדון הטוב נעשה לו לאויב ועצר 
ממנו כל הטובות, וכאלו הוא מקנא בו בהניחו עבודתו ועובד את אחרים. ואולם 
האל ברוך הוא לא יחייב לכל נברא ולא יקנא בבן אדם כי בידו להחזירם כלם 
עם כל שאר העולם כלו לתוהו ובוהו בהנחת חפצו בבטול כאשר בראם בהנחת 
חפצו בבריאה, אבל יכנה שמו ברוך הוא בקנא על דרך מעשה בני אדם לפי שאין 
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ביניהם שנאה גדולה כמי שמקנא באיש על שום דבר או מקנא באשתו בזנותה 
עם אחרים. ועל כן נכתבו בתורה דמיונות אלו אצלו ברוך הוא כדי שיכנס לאזן 

השומע ]פ"ד מהל' ע"א[.

דין העובר עליה  ובנקבות. אבל  זמן בזכרים  ובכל  זה בכל מקום  ונוהגת אסור 
אינן אלא במקום הראוי למשפט שהיא הארץ  ואשה שהם בסקילה,  בין איש 

הנבחרת.

חכמת חינוך

מצוה פ"ז

שלא להדיח בני ישראל אחר העבודת אלילים

את הנה  להדיח  שלא  היא  הפ"ז  המצוה 

לה  וילפינן  זרה  לעבודה  ישראל  בני 

זה  ואיסור  פיך"  על  ישמע  ד"לא  מקרא 

אחד,  מאדם  יותר  מדיח  אם  דווקא  נאמר 

דאם לא הדיח אלא אחד בלבד הוי מסית, 

וכן לא נאמר איסור זה דמדיח אלא באופן 

שהלכו ושמעו לו ועבדו עבודה זרה דהרי 

מצוה זו היא אזהרה לפרשה דלקמן למדיח 

כיון דאיסור  י"ג(  י"ג,  )דברים  דעיר הנידחת 

זה הוא דווקא אם מדיח יותר מאחד מבני 

עבודה  ועובדים  שהולכים  באופן  ישראל 

המצוות  בספר  הרמב"ם  כתב  וכן  זרה 

בלאו זה )מצוה ט"ו( וזה לשונו: "שהזהירנו 

מדרוש לע"ז ויקרא האנשים לעבדה ויזרזם 

יעשה  לא  הדורש  שזה  פי  על  ואף  זה  על 

אליה,  הדרישה  זולת  מהפעולות  פעולה 

העם  אל  אליה  דורש  היה  אם  נקרא  וזה 

י"ד(  י"ג,  )דברים  יתעלה  אמרו  והוא  מדיח, 

"יצאו אנשים בני בליעל". ואם דרש אחד 

מן האנשים נקרא מסית, והוא אמרו יתעלה 

אמך".  בן  אחיך  יסיתך  "כי  ז'(  י"ג,  )דברים 

במדיח,  הוא  אמנם  זו  במצוה  ודברינו 

יתברך  אמרו  הוא  בזה  שבאה  ואזהרה 

אזהרה  פיך"  על  ישמע  "ולא  כג-יג(  )שמות 

למסית, מסית בהדיא כתיב ביה )דברים י"ג, 

)דברים  וייראו"  ישמעו  ישראל  "וכל  י"ב( 

י"ג, י"ב( "ולא יוסיפו לעשות" אלא אזהרה 

למדיח. וכן אמרו במכילתא )שמות כ"ג, י"ג( 

"לא ישמע על פיך" אזהרה למדיח והעובר 

על לאו זה חייב סקילה...".

בין נמצא  איכא  חשובים  חילוקים  דכמה 

והם,  דמדיח,  ולאו  דמסית  לאו 
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אחד  אדם  עם  דיבר  אם  רק  היינו  דמסית 

"כי  ז'(:  י"ג,  )דברים,  הפסוק  וכפשטות 

או  בתך  או  בנך  או  אמך  בן  אחיך  יסיתך 

בסתר  כנפשך  אשר  רעך  או  חיקך  אשת 

אחרים..."  אלהים  ונעבדה  נלכה  לאמר 

דוקא  הוי  ולכן  בסתר  היא  ההסתה  דדרך 

וחייב, מה  הוי מסית  אם מסית אדם אחד 

שאין כן במצוה דידן דמדיח דהוא דווקא 

אם  דוקא  הוא  דמדיח  אסורא  וכן  ברבים, 

הלכו ועבדו עבודה זרה בגללו ומה שאין 

כך במסית דחייב אף אם לא הלך המוסת 

וגם בגוונא דלא עבד עבודה זרה.

לחקור אם איסור מדיח הוא איסור על ויש 

מעשה ההדחה אלא דצריך שידיח את 

דלמא  או  למעשהו  תוחלת  ויהיה  הרבים 

דהאיסור הוא על התוצאה ודווקא אם גרם 

דחייב,  למימר  איכא  אז  שיודחו  לרבים 

ועוד צריך עיון במדיח דהכא דהוא בלאו 

דכיון  תזכירו",  לא  אחרים  אלהים  ד"שם 

אי  לעיין  יש  הנדחת  דעיר  אזהרה  דהוי 

כולה איסורא דמדיח תליא בתנאים ובדיני 

אופנים  דאיכא  דילמא  או  הנידחת  עיר 

בגוונא  דהוי  אף  דמדיח  אאיסורא  דעובר 

דלא שייך שיבוא לידי דינא דעיר הנידחת, 

ובפרט  בדבר  מינות  נפקא  וכמה  וכמה 

נפקא מינה למדיח את הרבים במקום שאין 

עיר.

ב' והנה  הלכה  ה'  )פרק  כתב  הרמב"ם 

את  "המסית  כוכבים(:  עבודת  מהלכות 

נקרא  ואינו  זה מדיח  הרי  רוב אנשי העיר 

דחיובא  הרמב"ם  מדברי  ומשמע  מסית", 

רוב אנשי  אינו אלא אם הדיח את  דמדיח 

העיר ובאופן דנעשית עיר הנידחת, וצריך 

עיון אם כן מה דינו של המדיח את הרבים 

אבל לא הדיח את רוב העיר, דלכאורה דין 

מסית אין לו כיון דלא הסית את היחידים 

את  הדיח  דלא  כיון  לו  אין  מדיח  דין  וגם 

רוב העיר.

בלחם משנה )שם הלכה א'( האריך ובאמת 

כמה  מכח  ומסיק  זה  בענין 

דהעיר  דהיכא  לתרץ  נראה  "לכן  קושיות: 

את  סוקלין  ודאי  אז  הנדחת  עיר  נעשית 

הנדחת  עיר  נעשית  אינה  אם  אבל  המדיח 

אין סוקלין מדיחיה. וסובר הוא ]הרמב"ם[ 

ודאי  אז  לבד  ליחיד  המסית  דדוקא  ז"ל 

שסוקלין אותו וכל המדיח את הרבים אין 

רוב העיר  כן הודח  סוקלין אותו אלא אם 

ויהיו מדיחיה שנים שנעשית עיר הנידחת, 

ויש טעם לשבח בדבר, המסית לאחד לבד 

הוא מפתה אותו וגדול ענשו אבל המסית 

מהרה  כך  כל  לפתותם  יכול  אינו  לרבים 

ולכך  יתפתו בדברי היחיד  שהם רבים לא 

אין עונשו חמור כל כך ואינו נסקל אלא אם 

כן הודח רוב העיר ויהיו מדיחיה שנים שאז 

נעשית עיר הנדחת שאז אמרה תורה לסקול 

למדיחים כשיש לעיר דין עיר הנדחת אבל 

בלאו הכי אינו נסקל ופטור מדין מיתת בית 

דין וחייב בידי שמים."
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חיובא הרי  יסוד  משנה  הלחם  שלדעת 

דהעיר  באופן  דווקא  היינו  דמדיח 

נעשית עיר הנדחת והא בהא תליא דאינה 

נעשית עיר הנדחת אלא אם כן חייל אגברא 

כן  אם  אלא  מדיח  נעשה  ואינו  מדיח  דין 

מבואר  וכן  הנידחת  עיר  דין  אעיר  חייל 

שכתב  א'(  )אות  כאן  חינוך  במנחת  להדיא 

למדיח,  שהוציא  דאזהרה  פשוט  "ונראה 

אבל  הנידחת  עיר  דין  דשייך  באופן  היינו 

והמדיחים  כנידחים  נדונין  דאין  בעניין 

אזהרה  בכלל  אינם  כמדיחים,  נידונין  אין 

זו... דצריך שיהיו מדיחיה מתוכה ומאותו 

שנים..."  שיהיו  צריך  והמדיחים  השבט 

הנ"ל  משנה  הלחם  כסברת  והיינו  עיי"ש. 

הא  תליין  הנידחת  עיר  ודין  מדיח  דדין 

בהאא.

זה הוקשה למנחת חינוך )שם( מה ומטעם 

שכתב בספר החינוך ד"נוהג אסור 

זה בכל מקום ובכל זמן בזכרים ובנקבות" 

אינה  נשים  שהדיחוה  דעיר  קיי"ל  והרי 

הרמב"ם  שכתב  וכמו  הנדחת  עיר  נעשית 

אם  "וכן  זרה:  עבודה  מהלכות  ד'  בפרק 

הדיחוה נשים או קטנים, או שהדיחה יחיד, 

או שהודח מיעוטה, או שהודחו מאליהן, 

או שהיו מדיחיה מחוצה לה - אין דנין בה 

א.  וכן כתב המנ"ח בפירוש במצוה דעיר הנדחת )להלן מצוה תס"ד אות ג'(: "והנה זה מוסכם כנראה מדברי 
הר"מ כאן בהודחה מועטה דאין המדיחין בסקילה ה"ה באיזה אופן דאין העיר נעשית עהנ"ד כגון ירושלים 
וערי מקלט ועיר היושבת על הספר כיון דאין נעשין עהנ"ד מגזה"כ ה"ה דאין עונשין המדיחין וכ"כ הגאון 
בעל משנ"ח דגזה"כ כ"ה דעונש המדיחין תלוי אם נעשה עהנ"ד נענשין ואם לאו אינם נענשים." ועיין עוד 

בחזון איש עמ"ס סנהדרין סימן כ"ד אות ד'.

כיחידים  הם  הרי  אלא  הנידחת,  עיר  דין 

שעבדו עבודה זרה", והניח המנחת חינוך 

קושיא זו בצריך עיון.

לומר לאידך גיסא דמצוה זו דמדיח ונראה 

לאו בכולי דיני דעיר הנידחת תליין, 

דהנה הרמב"ם גבי מדיח )בפרק ה'( לא כתב 

אלא: "המסית את רוב אנשי העיר - הרי זה 

בזה  הביא  ולא  מסית"  נקרא  ואינו  מדיח, 

גופא  הנידחת  דבעיר  אע"ג  הרבה  דינים 

הביא דינים הרבה, בין בדיני העיר עצמה 

ובין בדיני המודחים, דזה לשונו שם ריש 

אלו  הרי   - מישראל  עיר  "מדיחי  ד':  פרק 

נסקלין, אף על פי שלא עבדו עבודה זרה, 

שעבדו  עד  עירם,  יושבי  את  הדיחו  אלא 

אותה. ואנשי העיר המודחין, נהרגין בסיף: 

שקיבלוה  או  זרה,  עבודה  שעבדו  והוא 

מניין,  למדיח  ואזהרה  באלוה.  עליהם 

יישמע  "לא  יג(  כג,  )שמות  לומר  תלמוד 

הרמב"ם:  הוסיף  עצמה  פיך".ואעיר  על 

שיהיו  עד  הנידחת  עיר  נעשית  העיר  "אין 

יתר על שניים, שנאמר  או  מדיחיה שניים 

בליעל"  בני  אנשים  "יצאו  יד(:  יג,  )דברים 

ויהיו מדיחיה מאותו השבט ומאותה העיר, 

שנאמר "מקרבך, וידיחו את יושבי עירם" 

)שם(. ועד שידיחו רובה".
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)כאן, ובספר  הרמב"ם  על  המים  בארות 

הגאון  להרב  א'(  הלכה  ה'  פרק 

)מחכמי  זצ"ל  שטעגר  מרדכי  משה  הרב 

פולין( חלק והקשה על הבנת הלחם משנה 

קושי  לי  יש  "אבל  וכתב:  ודעימיה  הנ"ל 

בדבריהם דלא יתכן מ"ש דאם לא הודחה 

דיציבא  לגמרי  דפטור  רובה  או  כולה 

דהנידחים  שמייא  בשמי  וגיורא  בארעא 

ליה  פטרינן  עצמו  והמדיח  נסקלין  הם 

ועוד  היא,  בורכא  ודאי  הא  לגמריה, 

ניחא  הא  ז"ל  לח"מ  הר"ב  לתירוץ  קשה 

הוא  הנידחת  עיר  נעשית  שאינה  למה 

שהיו  ואפילו  רובה  הודחה  שלא  בשביל 

המדיחים שנים אם פטורים בשביל שלא 

רובה  הודחה  אם  אבל  מחשבתם  נעשתה 

שהיה  בשביל  הנידחת  עיר  נעשית  ואינה 

ב'  והם  יצאו אנשים  והתורה אמרה  יחיד 

רובא  שהודחה  עצתו  נעשתה  הרי  כן  אם 

ואי  לגמרי  אותו  פוטרין  למה  כן  ואם 

דוקא  אנשים  יצאו  דהתורה אמרה  משום 

מצינא למימר דמ"ש יצאו אנשים ובעינן 

שנים הוא דוקא לחמלת ה' על העיר דלא 

ויחרימו אותה  הנידחת  עיר  נעשית  תהיה 

דינן כיחידים  אבל להציל אותם לא אלא 

ונסקלין".

קושיות אלו ועוד מסיק בעל בארות ומכח 

דס"ל  ודאי  "אלא  )שם(:  המים 

לרבינו דבין מסית ליחיד או מדיח לרבים 

הוא נסקל וכן משמע ממה שכתב המבי"ט 

וז"ל  י"ט  אזהרה  פ"ד  ספר  קרית  בס' 

ולעולם סוקלין את מדיחיה, ע"כ, ומשמע 

שם דבין אם נעשית עיר הנידחת בין אם לא 

נעשית סוקלין אותם, ומ"ש שם רבינו בין 

שהודחה כולה או רובה לא אתא אלא דלא 

דיינינן  הנידחת  עיר  דנעשית  דכיון  נימא 

להו ]למדיחין[ כדין המודחים", וכן נראה 

מדברי הרמב"ם וכן פשטות דברי החינוך 

כאן שכתב דנוהגת באנשים ונשים אף על 

פי דאין עיר נעשית עיר הנידחת בהסיתוה 

נשים, דאין הכרח דדין המדיח יהיה שווה 

לדין עיר הנידחת.

דיסודא ונראה  פליגי  לא  עלמא  דכולי 

תליא,  בתוצאה  דמדיח  דאיסורא 

הנידח  שילך  עד  אלא  חייב  אינו  דהמדיח 

מקום  מכל  אבל  זרה,  עבודה  ויעבוד 

יסוד  על  אורחי  בתלת  רבוותא  איפלגו 

חיובו של המדיח, דהנה דעת הלחם משנה 

נעשית  כן  אם  אלא  חייב  דאינו  ודעימיה 

ודקדוקיה  תנאיה  כל  עם  הנידחת  עיר 

בתוצאה  כולה  תלי  דמדיח  העונש  ויסוד 

ישמע  זה ד"לא  וכדאמרינן דאיסור  שגרם 

הנידחת  עיר  למדיח  אזהרה  הוי  פיך"  על 

כמה  דעת  אבל  ממש,  הנידחת  עיר  והיינו 

עיקרו  זה  איסור  דיסוד  אחרונים  וכמה 

המעשה הדחה שעושה המדיח, ואף על גב 

דתנאי יש בדבר והוא שילך המודח ויעבוד 
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עבודה זרה, מכל מקום לא בעינן שיהא זה 

וכתב בעל המרכבת המשנה  דווקא בעיר, 

על הרמב"ם כאןב דאף דבעינן שידיח לכל 

הפחות שנים, מכל מקום אם הלך רק אחד 

ועבד עבודה זרה הוה ליה למדיח דין מדיח 

וחייב סקילה ואף דלענ"ד קשה לומר דסגי 

כאן  החינוך  כדכתב  ועבד  שהלך  באחר 

"ומי שלא הדיח בענין זה אלא אדם אחד, 

ראה  ובסדר  מסית,  אלא  מדיח  נקרא  אינו 

אנכי נכתב אזהרת מסית בעזרת השם. אבל 

כשמדיח שני אנשים או יותר נקרא מדיח", 

דכדי  למימר  מצינו  שפיר  מקום  מכל 

מדיח  מדין  בסקילה  המדיח  את  לחייב 

פרטי  כולהו  במודחין  שיימצאו  בעינן  לא 

הוא  זה  דין  פנים  כל  ועל  הנידחת  דעיר 

דידיה  חוצפא  הוא  איסורו  ויסוד  במעשה 

כל  דלאו  אלא  הרבים  את  והדיח  דהלך 

אחד דהלך והדיח חייב אלא בתנאי דעכ"פ 

לכל הפחות הלך המודח ועבד עבודה זרה 

מחמת ההדחה.

ב.  הנ"ל, פרק ד' מהלכות עבודה זרה ועיי"ש עוד בספר המפתח.

הדרוש, ונראה  דרך  על  יותר  עוד, 

הוא  למדיח  מסית  בין  דהחילוק 

וכדאמרינן  לגזלן  גנב  בין  דאיכא  כחילוק 

תלמידיו  "שאלו  ע"ט:(  קמא  )בבא  בגמרא 

החמירה  מה  מפני  זכאי  בן  יוחנן  רבן  את 

תורה בגנב יותר מגזלן אמר להן זה השוה 

כבוד עבד לכבוד קונו וזה לא השוה כבוד 

של  עין  עשה  כביכול  קונו  לכבוד  עבד 

מטה  של  ואוזן  רואה  אינה  כאילו  מטה 

כאילו אינה שומעת", והיינו דגנב עשה עין 

משלם  ולכן  רואה  אינה  כאילו  מעלה  של 

תשלומי כפל, וכן המסית נענש אף על פי 

שלא הלך הניסת ועבד עבודה זרה משום 

את  ולהסית  בזוי  מעשה  לעשות  דניסה 

חבירו בסתר ובלי עונש, אבל המדיח דהלך 

נענש אלא אם  אינו  ועשה מעשהו ברבים 

וזהו  מחשבתו,  ונעשית  דבריו  הועילו  כן 

אף  חייב  דמדיח  הסוברים  בדעת  הביאור 

אם בסוף לא הלך אלא אחד ועבד עבודה 

זרה, ויש לפלפל בזה עוד.
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מצוה פ"ח. מצות חגיגה ברגלים

והן  בשנה,  פעמים  שלש  למקדש  לרגל  לעלות  שנצטוינו  והוא  ברגלים,  לחג 
סמוך לפסח ושבועות וסכות, כדי שנחג שם, שנאמר )שמות כ"ג, י"ב( שלש רגלים 
תחג לי בשנה. ועניין החגיגה הוא שנעלה שם בקרבן ונקריבהו שלמים לכבוד 
החג. ונכפלה מצוה זו פעמים בתורה, ואמרו זיכרונם לברכה במסכת חגיגה )י:(, 

שלש מצות נצטוו ישראל ברגל חגיגה, ראיה, שמחה.

ואף  הוא,  ברוך  לפניו  ריקניות  בידיים  לבא  בדין  שאינו  לפי  זו,  מצוה  משרשי 
נ', י"ב( אם ארעב  על פי שהאמת כי אינו צריך דבר מידינו כמו שכתוב )תהלים 
לא אומר לך, אף על פי כן בדמיון מחשבתינו אנחנו רואים כאלו נעמד לפניו. 
ואור  יותר משאר מקומות  והאמת שהנפשות קרובות אל הטוב במקום ההוא 
נוגה עליהם שם. ועל כן ראוי לנו לעשות מעשה הקרבן בעת ההיא,  פני מלך 
כי בפעולת הקרבן נתכן לקבלת הטובה ותתעלה נפשותינו מעלה מעלה, כמו 

שנכתב בעזרת השם.

להן  אין  אלו  שקרבנות  רפ"א(  )פאה  לברכה  זיכרונם  שאמרו  המצוה,  מדיני 
שעור, אלא אפילו אחד יספיק, בין בהמה בין עוף, תור או גוזל, ושחייב לעלות 
לירושלים על כל פנים בקרבן בידו או בכסף שיקנה בו קרבן בירושלים, אבל 
בשווה כסף אינו פטור. ואם לא הקריב קרבנו ביום ראשון, שיש לו תשלומין 
)חגיגה ט.( כל שבעה, ובלבד שיהיה הוא שם ביום ראשון. ויתר פרטיה מבארים 

במסכת חגיגה ]פ"א מהלכות חגיגה].

שחגר  הזכרים,  ב.(  )שם  כל  ולא  בנקבות,  לא  אבל  בזכרים  הבית  בזמן  ונוהגת 
וסומא אפילו באחת מעיניו וחולה וזקן וענוג הרבה שאינו יכול לעלות ברגליו 
חייבים  הזכרים  שאר  כל  אבל  ועבדים.  ואנדרוגינוס  טומטום  וכן  פטורין,  כלם 
ואפילו יש להם אמנות מכער]ת[ כגון )שם ד.( מקמץ ומצרף ועבדן מטהרין גופן 
שטנוף  ישראל,  כשאר  לפניו  מקבלין  והם  יתברך,  השם  לפני  ועולין  ומלבושן 
הנפש הוא הממאיס בני אדם לפני המקום ולא האמנות כל זמן שעושין אותו 
בנאמנות. והעובר עליה ונראה בעזרה ביום ראשון של חג ולא הביא קרבן בטל 

עשה, וגם עבר על לאו, שנאמר על זה )שמות כ"ג, ט"ו( ולא יראו פני ריקם.
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מצוה פ"ח

מצות חגיגה ברגלים

א.  חתם סופר )תורת משה, הספד שבסוף פרשת אמור(; שדי חמד )ח"ו, פאת השדה מערכת א"י ט(; שו"ת 
שיח יצחק )עמוד קמ"ב(; אור לציון )ג', כד, יב(; ויחוה דעת )א, כה ועוד דאף בזמן הזה דאין בית יש קיום 

מצוה בעליה לרגל לכותל המערבי(. 

ברגלים הנה  לחוג  היא  הפ"ח  המצוה 

וילפינן לה מקרא ד"שלש רגלים תחג 

לי בשנה" )שמות כ"ג, י"ב(. והנה קיום מצוה 

שכתב  וכמו  חגיגה  קרבן  בהבאת  הוא  זו 

כאן החינוך: "והוא שנצטוינו לעלות לרגל 

סמוך  והן  בשנה,  פעמים  שלש  למקדש 

שם...  שנחג  כדי  וסכות,  ושבועות  לפסח 

בקרבן  שם  שנעלה  הוא  החגיגה  וענין 

ונקריבהו שלמים לכבוד החג...".

וייחודה ויש  עניין מצוה  מה  טובא  לעיין 

של מצוה זו, דהנה במצות הבאת עולת 

ראיה המצוה היא ליראות לפני ה' ולהביא 

קרבן אבל פשוט דעניינא דמצוה לאו קרבן 

המקדש  בבית  שייראה  אלא  הוא  בעלמא 

בחג וכשם שבא לראות כך גם בא ליראות 

אלא דעם ראיה זו צריך שיביא קרבן אבל 

וכמו  דראיה  עניינא  איכא  הקרבן  מלבד 

בטורי  מצינו  וכן  אחרוניםא  כמה  שכתבו 

דברי  את  דהביא  א(,  ז,  א;  ב,  )חגיגה  אבן 

)פרק א' מהלכות חגיגה ה"א( דכתב  הרמב"ם 

שהעולה בלא קרבן לא קיים מצות ראיה, 

והטורי אבן חלק עליו וכתב דהעולה בלילה 

הבאת  מצות  קיים  שלא  פי  על  אף  לרגל 

פנים  כל  ועל  ראיה,  מצות  קיים  הקרבן, 

הקרבן  מלבד  ראיה  דעולת  דעניינא  ברור 

ברגל. המקדש  בבית  ליראות  הוא  עצמו 

גב וכן  על  אף  שמחה  שלמי  כשמביא 

דקיום המצוה הוא הקרבן וכמו שכתב 

הרמב"ם )שם(: "השמחה האמורה ברגלים 

- הוא שיקריב שלמים יתר על שלמי חגיגה, 

שנאמר  שמחה:  שלמי  הנקראין  הן  ואלו 

"וזבחת שלמים, ואכלת שם; ושמחת לפני 

חייבות  ונשים  ז'(  כ"ז,  )דברים  אלוהיך  ה' 

במצוה זו". מכל מקום עניינא דמצוה הוא 

שישמח ברגל.

שביתת וכמו  בהלכות  הרמב"ם  שכתב 

"שבעת  י"ז(:  הלכה  ו',  )פרק  טוב  יום 

ימי הפסח ושמונת ימי החג עם שאר ימים 

טובים כולם אסורים בהספד ותענית. וחייב 

אדם להיות בהן שמח וטוב לב הוא ובניו 

ואשתו ובני בניו וכל הנלוים עליו שנאמר 

שהשמחה  פי  על  אף  וגו'.  בחגך  ושמחת 
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האמורה כאן היא קרבן שלמים כמו שאנו 

אותה  בכלל  יש  חגיגה  בהלכות  מבארין 

כל  ביתו  ובני  ובניו  הוא  לשמוח  שמחה 

אחד כראוי לו."

זו אבל  במצוה  הדברים  נפלאו  מה 

לא  הקרבן  הבאת  דמלבד  דחגיגה, 

בגמרא  דהנה  המצוה,  יסוד  מהו  מצאנו 

לחגיגה  קרינן  אמאי  נתבאר  )י.(  בחגיגה 

רש"י  וכדפירש  בשערה  התלויים  הררים 

דהיינו דאיכא מקרא מועט והלכות מרובות 

רב  ליה  "לכדאמר  ב(:  )עמוד  שם  ואמרינן 

חג  אותו  וחגותם  דהאי  לאביי ממאי  פפא 

לה' זביחה דלמא חוגו חגא קאמר רחמנא 

אלא מעתה דכתיב )שמות ה', א'( ויחוגו לי 

במדבר הכי נמי דחוגו חגא הוא וכי תימא 

ויאמר  כ"ה(  י',  )שמות  והכתיב  נמי  הכי 

ועולות  זבחים  בידינו  תתן  אתה  גם  משה 

דלמא הכי קאמר רחמנא אכלו ושתו וחוגו 

)שמות  דכתיב  דעתך  סלקא  לא  קמאי  חגא 

ואי  בקר  עד  חגי  חלב  ילין  ולא  י"ח(  כ"ג, 

סלקא דעתך דחוגא הוא תרבא לחגא אית 

כתיב  מדבר  מדבר  אתיא  אלא  ליה?... 

)עמוס  התם  וכתיב  במדבר  לי  ויחוגו  הכא 

ה', כ"ה( הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר 

מה להלן זבחים אף כאן זבחים", ומבואר 

בגמרא דלא זו בלבד דעיקר מצוה זו היא 

הבאת הקרבן, אלא אף דאין עניינה חגיגה 

חגיגה,  בקרבן  חגא"  ד"חוגו  גדר  ודליכא 

ב.  אמנם עיין ברמב"ם פרק א' הלכה ג' מהלכות חגיגה דנקט: "החגיגה האמורה בתורה הוא שיקריב שלמים 
ביום טוב הראשון של חג, כשיבוא להיראות", כשיבוא ליראות דייקא.

ואם כן יש לעיין מהו גדר מצות חגיגה ומה 

נשתנה קרבן זה משאר הקרבנות.

הכא וביותר  החינוך  דהנה  עיון  צריך 

במצוה דחגיגה כתב דהעובר עליה 

ונראה בעזרה ביום ראשון של חג ולא הביא 

קרבן בטל עשה, וגם עבר על לאו, שנאמר 

על זה )שמות כג טו( "ולא יראו פני ריקם", 

תמיהתו  את  הביא  י'(  )אות  חינוך  ובמנחת 

של המשנה למלך בהגהותיו דהאי קרא לא 

קאי אלא אעולת ראיה ולאו בחגיגה, ועוד 

דעובר  דנקט  אמאי  חינוך  המנחת  תמה 

אם נראה בעזרה בלא קרבן דהא לכאורה 

כללב. בעזרה  נראה  לא  אם  גם  עובר 

בהלכות והמעיין  כאן  הרמב"ם  בדברי 

הלכות  וכמה  דכמה  יראה  חגיגה 

חגיגה  בהלכות  מקור  להם  דאין  מצינו 

הרמב"ם  וכתבם  ראיה  בהלכות  הם  אלא 

גם בהלכות חגיגה וכן כמה וכמה פסוקים 

דנאמרו לגבי חגיגה כתבם הרמב"ם בהלכות 

בהלכות  דנאמרו  פסוקים  להפך,  וכן  ראיה 

ראיה הביאם הרמב"ם לענין הלכות חגיגה, 

וכגון מה שכתב הרמב"ם בפרק ו' הלכה ז' 

טוב  ביום  הקריב  שלא  מי  חגיגה  מהלכות 

הרי  חגיגתו,  ושלמי  ראייתו  עולת  הראשון 

שנאמר  הרגל:  ימות  בשאר  מקריבן  זה 

 - ט"ו(  ט"ז,  )דברים  לה'  תחוג  ימים  "שבעת 

מלמד שכולן ראויין לחגיגה, וכולן תשלומי 

ראשון הם." וכן ממה שכתב הרמב"ם שם 
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בראייה,  החייב  "כל  ד':  הלכה  ב'  בפרק 

חייב בחגיגה; וכל הפטור מן הראייה, פטור 

ציין דהכי  ובכסף משנה שם  מן החגיגה", 

משמע בפ"ק דחגיגה )דף ו'( גבי הא דתניא 

נצטוו  מצות  שלש  אומר  הגלילי  יוסי  רבי 

ישראל בעלייתן לרגל", ועל כל פנים נראה 

דכולהו דיני דראיה וחגיגה איתנהו זה בזה.

המשנה ועתה,  קושית  שנתיישבה  אף 

במה  עיון  צריך  הנ"ל  למלך 

כיוון  ראיה  חגיגה ממצות  נתייחדה מצות 

ששוו בגדריהם, ומפני הדוחק נראה לומר 

אית  אחד  שם  ראיה  ועולת  חגיגה  דקרבן 

להו לכולהו אלא דקרבן חגיגה הוא שלמים 

ועולת ראיה הוא העולה אבל באמת כולהו 

חדא דינא אית להו.

מפורש בספר המצוות לרמב"ם שכתב וכן 

שצונו  "היא  נ"ב.(  )מצוה  דידן  במצוה 

לעלות למקדש שלש פעמים בשנה, והוא 

רגלים  שלש  י"ד(  כ"ג,  )שמות  יתעלה  אמרו 

תחוג לי בשנה".

ג.  ועיין באמרי אמת שם שכתב: "מצות עשה לעשות בית לה' מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות וחוגגין 
אליו שלש פעמים בשנה וכו'. ]הקשה הגאון ר' מנחם זמבה ז"ל הי"ד דבשלמא התנאי שיהיה ראוי לקרבנות 
אבל  לבית,  מעכב  דהמזבח  דשקלים  פ"ד  בירושלמי  כמבואר  מזבח  וליכא  בנוי  ביהמ"ק  אם  לה  משכחת 
איך משכחת לה שיהיה הבית בנוי ולא יהיה ראוי לראיית פנים שמצריך הרמב"ם תנאי דראיה למצות בנין 
הבית, השיבו[ ומה דהעיר בדברי הרמב"ם, זכורני כי אאמ"ו ז"ל נשא ונתן הרבה אם היה ראיה בשילה ונוב 
וגבעון, וברמב"ן פרשת ראה )יב-ח, טז-ח( כתב דבמשכן לא היה ראיה, ודקדק אמ"ו ז"ל מלשון הגמ' במנחות 
)כט.( מלמד שהיו מגביהין אותו לעולי רגלים, דמוכח דהיה עליה לרגל במדבר, דהאי קרא, הטהור, בשלחן 
שבמדבר נאמר, ומלשון המדרשים מוכח דהיה רק חינוך על זמן המקדש, אך מגמ' פ"ק דחגיגה )ו.( מוכח 

דהיה עליה לרגל ממש, א"כ טובא קמ"ל לשון זה".

"וכבר ודייק  והוסיף:  בלשונו  הרמב"ם 

התבאר בכתוב כי זאת החגיגה הוא 

והנה  יקריבהו.  בקרבן  שיעלה  מי  שכל 

נכפל הצווי פעמים, ולשונם )חגיגה ו:( שלש 

מצות נוהגות ברגל. חגיגה, ראיה, ושמחה. 

וחגיגה זו ענינה שיקרב קרבן שלמים, ואין 

נראה  פנים  כל  על  בה".  חייבות  הנשים 

חגיגה  קרבן  בין  איכא  מיוחדת  דקרבה 

עם  דאיכא  הקרבה  על  יתר  הראיה  ועולת 

שפיר  למימר  איכא  כן  ועל  שמחה  שלמי 

דחגיגה שלמים דראיה היא.

דכתב וכן  מהא  ולדייק  להוסיף  יש 

הבחירה  בית  הלכות  בריש  הרמב"ם 

)פרק א', הלכה א'( "מצות עשה לעשות בית 

הקרבנות.  בו  מקריבים  להיות  מוכן  לה' 

וחוגגין אליו שלש פעמים בשנה שנאמר 

החגיגה  דיסוד  הרי  מקדש"ג,  לי  ועשו 

לאו דווקא משום רגל הוא אלא מצוותו 

משום בית נמי ושפיר תלי במצוה דעולת 

ראיה.
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מצוה פ"ט. שלא נשחט שה הפסח בארבעה עשר בניסן 
בעוד החמץ ברשותנו

שלא נשחט שה הפסח בארבעה עשר בניסן בעוד שיהיה חמץ ברשותנו עד חצי 
היום, כמו שדרשו זיכרונם לברכה )פסחים ה.( אך חלק, שנאמר )שמות כ"ג, י"ח( לא 
תזבח על חמץ דם זבחי, ובא הפרוש בו לא תשחט שה הפסח ויהיה עדין חמץ 
בכלל  שמענו  כן  וגם  בתורה.  אחר  בלשון  המניעה  זאת  ונכפלה  ברשותך.  קים 
הפרוש, שלא )שם י"ג:( יהיה חמץ אצל השוחט אותו ולא אצל הזורק דמו ולא 

אצל המקטיר חלבו ולא אצל אחד מבני חבורה הנמנין עליו )שם סג.(.

משרשי המצוה, לפי שקביעות זמן בכל הענינים הוא קיום עשיתן, ידוע הדבר 
כמו  הדת,  בקיום  אצלנו  גדול  דבר  שהוא  הפסח,  בדבר  כן  ועל  אדם.  כל  אצל 
שכתבנו למעלה )במצוה כ"א(, צוה האל ברוך הוא שנעשה ענינו בסדר ובקביעות 
בגבול  הזה  עניין המועד  ולא תבוא מצוה ממצות  ודבר מדבריו,  דבר  לכל  זמן 
חברתה. ועל כן נזהרנו להשבית החמץ הנמאס בעינינו לשעתו תחלה ואחר כך 
להתחיל בקרבן הפסח שהוא התחלת שמחת המועד הטוב. ועוד אם שמענו טוב 

מזה נחזיק בו.

מדיני המצוה, מה שאמרו )שם ס"א.( שזמן שחיטתו אחר חצות, ואם שחטו קדם 
אלא  לכתחלה  נשחט  אינו  זמנו,  הוא  חצות  שאחר  פי  על  ואף  שפסול,  חצות 
אחר תמיד של בין הערבים אחר שמקטירין קטרת של בין הערבים, גם לאחר 

שמיטיב את הנרות, ויתר פרטיה בפסחים ]פ"ק מהלכות קרבן פסח[.

חמץ  כזית  מדעתו  והניח  עליה  והעובר  ובנקבות.  בזכרים  הבית  בזמן  ונוהגת 
ברשותו בשעת הקרבתו, אחד שוחט או זורק או מקטיר האמורין או אפילו אחד 

מכל בני החבורה הנמנין באכילתו לוקה, והפסח כשר מכל מקום.
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חכמת חינוך

מצוה פ"ט

 שלא נשחט שה הפסח בארבעה עשר בניסן 
בעוד החמץ ברשותנו

את הנה  לשחוט  שלא  הוא  הפ"ט  הלאו 

הפסח בעוד שחמץ ברשותנו, וילפינן 

לה מקרא ד"לא תזבח על חמץ דם זבחי" 

)שמות, כ"ג, י"ח(.

לחקור אם איסור זה הוא דין בשחיטת ויש 

הפסח או שהוא דין בבעלות על החמץ 

דמחד איכא למימר דעיקרא דאיסורא הוא 

מעשה השחיטה דאם שוחט כשיש ברשותו 

חמץ הויא שחיטה פסולה ומעשה עבירה, 

תזבח  לא   " קרא:  אהאי  רש"י  כתב  וכן 

על חמץ – לא תשחט את הפסח בארבעה 

וכן  החמץ",  את  שתבער  עד  בניסן  עשר 

את  שביאר  כאן(  התורה  )על  ברמב"ן  כתב 

דברי רש"י וכתב: "ולא תבין ממנו שירצה 

שיהיה  החמץ  ביעור  על  אזהרה  לדרשו 

קודם זמן השחיטה, כמו שהוזכר זה בפרק 

ראשון בפסחים )בבלי פסחים ה'( זמן שחיטה 

אמר רחמנא, שאין זה עיקר מדרש הכתוב 

כפי פסק ההלכה שם, כי ביעור חמץ בערב 

אפילו  ולא  התורה,  מן  לאו  בו  אין  פסח 

לאוכל אותו. אבל לפי הענין שהוא כהלכה 

הוא אזהרה לשוחט את הפסח על החמץ. 

וענינו שלא יהא חמץ לאחד מבני החבורה 

השחיטה...  בשעת  הפסח  על  הנמנין 

ומקרא קצר הוא."

דעיקר אמנם  למימר  איכא  מאידך 

האיסור הוא על הבעלות של חמץ 

בזמן שמקריבין הקרבן פסח וכמו שכתב 

זה   – תזבח  "לא  התורה:  על  ברשב"ם 

חמץ  להשאיר  נאסר  ומכאן  פסח  קרבן 

זה  וכעין  חצות",  אחר  ישראל  ברשות 

תזבח  לא  עזרא:  אבן  אברהם  רבי  כתב 

על חמץ דם זבחי – הוא: זבח חג הפסח 

חמץ  שימצא  אסר  והנה  כ״ה(  ל״ד,  )שמות 

מסוף  כאן  משמע  וכן  השחיטה."  בשעת 

עליה  "והעובר  שכתב:  החינוך  דברי 

בשעת  ברשותו  חמץ  כזית  מדעתו  והניח 

מקטיר  או  זורק  או  שוחט  אחד  הקרבתו, 

האמורין או אפילו אחד מכל בני החבורה 

הנמנין באכילתו לוקה, והפסח כשר מכל 

הוא  האיסור  דעיקר  דמשמע  מקום". 

הבעלות על החמץ.
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ברשותו ונפקא  חמץ  שהשאיר  למי  מינה 

קרבן  הביא  לא  אבל  פסח  בערב 

והניח חמץ ברשותו  וכגון מי שהיה טמא 

בערב פסח דאי עיקר איסורא משום חמץ 

משום  עיקרו  אי  אבל  עובר  זה  הרי  הוא 

למי  מינה  נפקא  וכן  עובר,  אינו  קרבן 

ששחט וזרק את דם קרבן הפסח ואחר כך 

קנה חמץ אם לוקה או לא.

הבאת ואף  הוא  האיסור  דעיקר  נימא  אי 

יש  ברשותו  חמץ  כשיש  הקרבן 

לחקור באיסור זה אם עיקרו הוא המעשה 

או התוצאה, דהיינו אם עיקרו שלא יקיים 

חמץ  כשיש  פסח  קרבן  הבאת  מצוות 

או  הפסח  קרבן  מדיני  דין  והוא  ברשותו 

שיביא  דאסור  המעשה  הוא  עיקרו  דלמא 

לאו  אבל  ברשותו  כשיש חמץ  פסח  קרבן 

מדיני הקרבן הוא, ונפקא מינה למי שהביא 

הקרבן  ונמצא  ברשותו  וחמץ  פסח  קרבן 

הכא  איכא  הוא  מעשה  משום  דאי  פסול, 

מעשה דהבאת הקרבן בעוד חמץ ברשותו, 

אבל אי משום חלות ותוצאה הוא הא ליכא 

דהקרבן פסול הוא.

)לאו והנה  המצוות  בספר  ברמב"ם 

ולכאן  לכאן  משמעות  איכא  קט"ו( 

על  הפסח  משחוט  "הזהיר  לשונו:  וזה 

הוא  דעיקרו  מדבריו  ומשמע  וכו'"  חמץ 

וכן משמע ממה שכתב  מעשה השחיטה, 

ה'  הלכה  א'  )פרק  החזקה  ביד  הרמב"ם 

הפסח  את  "השוחט  פסח(:  קרבן  מהלכות 

בזמנו והיה לו כזית חמץ ברשותו לוקה. 

שנאמר לא תזבח על חמץ דם זבחי. שלא 

השוחט  אחד  קיים.  והחמץ  הפסח  יזבח 

את  ואחד המקטיר  הזורק את הדם  ואחד 

או  מהם  אחד  ברשות  היה  אם  האימורין 

פסח  שאוכלין  חבורה  מבני  אחד  ברשות 

זה כזית חמץ בשעת הקרבתו הרי זה לוקה 

והפסח כשר", משמע דעיקר האיסור הוא 

מעשה הבאת הקרבן המתייחס אליו בעוד 

שהחמץ ברשותו.

בהמשך דבריו כתב הרמב"ם "וענינו אבל 

בין  והוא  הפסח  שחיטת  שבעת 

אצל  לא  ברשותו  חמץ  יהיה  לא  הערבים 

הזורק ולא אצל השוחט ולא אצל המקטיר 

מי  וכל  החבורה,  מבני  אחד  אצל  ולא 

מהם שיהיה חמץ אצלו בעת ההיא לוקה. 

ובמכילתא )שמות ל"ד-כ"ה( "לא תשחט על 

חמץ  ועדיין  הפסח  את  תשחט  לא  חמץ" 

הוא  האיסור  דעיקר  נראה  ומזה  קיים", 

הבעלות על החמץ בשעת שחיטה.

במשנה למלך )על הרמב"ם שם בפ"א, והנה 

"יש  וז"ל:  זה  כעין  הסתפק  ה"ה( 

להסתפק אם זרק או הקטיר על חמץ אחר 

שנפסל הקרבן באחד מן הדברים הפוסלים 

אם לוקה על לאו זה דלא תשחט על חמץ 

דאפשר דלא קפיד קרא אלא בקרבן כשר 

יש  אם  העבודות  מכל  אחת  יעשה  שלא 

שוב  הקרבן  נפסל  אם  אבל  חמץ  ברשותו 

של  וספיקו  זה",  לאו  משום  חיובא  ליכא 
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שעשה  באופן  דווקא  הוא  למלך  המשנה 

ולא  הקרבן  שנפסל  אחר  בקרבן  עבודות 

בנפסל הקרבן למפרע.

הירושלמי ועיין  דברי  את  שהביא  שם 

לשון  וזה  ד'(  הלכה  ה',  )פרק  בפסחים 

הירושלמי: "מניין לשוחט פסח על החמץ 

לומר  תלמוד  תעשה  בלא  עובר  שהוא 

)שמות ל"ד(: "לא תשחט על חמץ דם זבחי" 

תלמוד  מנין?  הזורק  השוחט  אלא  לי  אין 

לומר: "לא תשחט על חמץ דם", אמר רבי 

שמואל בר רב יצחק ממה שהוא מתחייב על 

הזריקה הדא אמרת פסח עצמו כשר", וכתב 

הם  ר"ש  דברי  כונת  דהנה  למלך,  המשנה 

ע"כ השוחט על החמץ הפסח כשר דאי ל"ת 

הכי היכי משכחת לה שיתחייב על הזריקה 

הרי כבר נפסל הקרבן משעת שחיטה ואיך 

מוכח  פסול  קרבן  חמץ  על  בזורק  יתחייב 

ליכא  פסול  דבקרבן  לר"ש  דס"ל  בהדיא 

שהיה  ואף  חמץ  על  תשחט  דלא  אזהרה 

זה שוחט וזה זורק מ"מ בעיקר הדין דס"ל 

נחלקו  לא  מיחייב  לא  פסול  דבדבר  לר"ש 

עליו.

יוסה ודחינן  רבי  "אמר  בירושלמי:  התם 

בין  חמץ  לו  שנתמנה  תיפתר 

וזה  שוחט  זה  שהיה  או  לזריקה  שחיטה 

זורק", והיינו דאיכא למדחי דאין הכי נמי 

דהשוחט על חמץ קרבנו פסול, אלא דשייך 

שיהא חייב אף על הזריקה באופן דנזדמן 

לו חמץ לאחר שחיטה. ונראה על כל פנים 

דמשמעות הירושלמי היא דעובר בלאו זה 

את  וזרק  הקרבן  דנפסל  גוונא  בכהאי  אף 

דמו פסול.

תשחט ומסקינן  לא  חזקיה  "תני  התם: 

קראת  התורה  זבחי  דם  על חמץ 

אותו זבחי" והיינו דילפינן מקרא דהזובח 

כשר.  הקרבן  הרי  חמץ,  על  הפסח  את 

והשתא איכא למימר דלמאי דמסקינן הכא 

פסול,  דקרבנו  אמרינן  הוי  קרא  דאלמלא 

דדינא דלא תזבח שייך אף אם הקרבן פסול 

דאי לאו הכי לא בעינן קרא. אמנם במשנה 

למלך מסיק איפכא וכתב: "ואם כן מדברי 

כולם נלמוד דכולהו מודו דאזהרה זו דלא 

תשחט הוא בזבח כשר דוקא אלא שחלקו 

להוכיח  במה שרצה  רבי שמעון  דברי  על 

כשר  שהזבח  הזריקה  על  הכתוב  מדחייב 

שאין זה הכרח ומדלא הקשו עליו אעיקרא 

דמלתא מנ"ל שאזהרה זו דלא תשחט אינו 

מלתא  דבהאי  משמע  פסול  בפסח  ג"כ 

כולם מודים דלא הזהיר הכתוב אלא בפסח 

כשר".

היא ונמצא  למלך  המשנה  דמסקנת 

עובר  אינו  פסול  קרבן  דהשוחט 

אלאו דלא תשחט, ואף דיש לחלוק בדבר 

שהיה  באופן  לעיין  יש  מקום  מכל  זה, 

ממנוייו  לאחד  והיה  וכשר  ראוי  הקרבן 

חמץ ואחר כך אירע פסול בזריקה אי נפטר 

נמי  דילפינן  דמהא  לומר  ונראה  למפרע. 

חמץ  דאיסור  זמנא  לן  גלי  איסורא  דהאי 
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מעשה  על  רק  ולא  בבעלות  איסור  דהוא 

הבאת הקרבן, ואם כן אף אם.

דבל והנה  חיובא  אי  רבוותא  איפלגו 

יראה נאמר משש שעות ולמעלה אי 

דאיסור  מרבוותא  וכמה  כמה  דדעת  לאוד 

מערב  כבר  נאמר  ימצא  ובל  יראה  בל 

מערב  חמץ  אכילת  שאיסור  וכשם  פסח 

יראה  נמי לאוין דבל  פסח הוא דאתי הכי 

בניסן משש שעות  בי"ד  אתיין  ימצא  ובל 

פסחים  הירושלמי  דעת  היא  כן  ולמעלה, 

א', ד', בדעת רבי יהודה; רש"י פסחים ד 

א )ד"ה בין לר' מאיר(, ושם ו ב )ד"ה דאמר ר' 

אלעזר(, ובבא קמא כט ב )ד"ה 'משש שעות'(, 

לפי הצל"ח פסחים ו ב; רמב"ם חמץ ג' ח', 

לפי הראב"ד ומגדל עוז שם ונודע ביהודה, 

קמא, אורח חיים כ'(.

ד.  ראה במיקרופדיה תלמודית שע"י ישיבת בית אל ערך "בל יראה ובל ימצא" שהואה מחלוקת זו.

רמב"ם אבל  שם;  חמץ  )ראב"ד  חולקים  יש 

והמאירי  ז',  שם  משנה  המגיד  לפי  שם 

ועוד(  קס"ב  מרוטנבורג  ו: שו"ת מהר"ם  פסחים 

וסוברים דלאוין דבל יראה ובל ימצא אינם 

נוהגים משש שעות ולמעלה.

ליה ואיכא  דסבירא  דלמאן  למימר 

דעיקרא דאיסורא דבל יראה משש 

דלא  לאו  כן  אם  חייל,  ולמעלה  שעות 

דאתא  הוא  חמץ  על  לבעלות  לאו  תזבח, 

ידעינן לה מקרא דב"י  ]דהא האי איסורא 

אבל  הקרבן,  הקרבת  למעשה  אלא  וב"י[ 

יראה לא  מאן דסבירא ליה דאיסורא דבל 

אתי אלא לשבעת ימי הפסח, איכא למימר 

חמץ"  על  תזבח  ד"לא  דחידושא  דעיקרא 

הוא לבעלות על החמץ בשעת הפסח, ויש 

לפלפל בזה עוד.
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מצוה צ. שלא להניח אמורי הפסח לפסל בלינה

שלא להניח אמורים של פסח עד הבקר שלא יקריבו אותן והן נפסלין בשהיה 
זו ונקראין נותר, שנאמר )שמות כ”ג, י”ח( ולא ילין חלב חגי עד בקר, והוא הדין 
ילין חלב, בא הכתוב  )שם( לא  ולשון מכילתא  לשאר אמורין ולשאר קרבנות. 
אחר,  במקום  המניעה  זאת  נכפלה  וכבר  בלינה.  שנפסלין  החלבים  על  ללמד 

שנאמר )שמות ל"ד, כ"ה( ולא ילין לבקר זבח חג הפסח.

משרשי המצוה, כי כבוד הקרבן להקריבו בזמנו הקבוע אליו, והמעביר המועד 
אל  כונותיו  ומתפיס  מתעורר  ואיננו  גוו  אחרי  הדבר  ומשליך  כמתיאש  נראה 

העבודה יפה, ומפני כן נפסלין בכך.

מדיני המצוה, מה שאמרו )פסחים ס"ד, ב'( שמצוה להקטיר אמורי כל זבח וזבח 
בפני עצמו. ומה שאמרו )מנחות ע"ב.( שמצות הקטרתן אחר שחיטה סמוך, ואם 
לא הקטירן כן מקטירן כל הלילה עד שיעלה עמוד השחר. ודוקא כשחל ארבעה 
ארבעה  חל  אם  אבל  טוב,  ביום  קרבין  שבת  שחלבי  בשבת  להיות  בניסן  עשר 
עשר בניסן בחל אין מקטירן בלילה, שאין מקטירין חלבי חל ביום טוב, דיום 

טוב עשה ולא תעשה ודוחה לאו דלא ילין, ויתר פרטיה בפסחים ]שם[.

ונוהגת בזמן הבית בזכרים כהנים. והעובר ולא הקריבן, אינו לוקה, לפי שאין בו 
מעשה.
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חכמת חינוך

מצוה צ

שלא להניח אמורי הפסח לפסל בלינה

א.  אמנם עיין במשנה למלך על הרמב"ם הלכות קרבן פסח פרק א' הלכה ז' שדן בעניין זה וכתב: "המניח 
אימורין ולא הקטירן וכו' חלב חגי עד בקר. פסוק זה הוא בפ' משפטים אך לא ידעתי מנא לן דפסוק זה בקרבן 
פסח מיירי והלא חג לא נאמר אלא על קרבן חגיגה ועוד שהיה לו להביא מקרא מפורש בפ' כי תשא ולא ילין 
לבקר זבח חג הפסח ופסוק זה הוא לאזהרת מלין אימורין של פסח וכמו שפירש"י בפי' התורה... ודע שהדבר 
הקשה אצלי הוא מההיא דאמרי' בפ"ק דחגיגה )דף י'( דהקשו חגיגות מיכתב כתיבן ודחו דלמא ה"ק רחמנא 
אכלו ושתו וחוגו חגא קמאי ואמרו לא ס"ד דכתיב לא ילין חלב חגי עד בקר ואי ס"ד דחגא הוא תרבא לחגא 
אית ליה כו' ע"כ. הרי לך מבואר דסתמא דתלמודא ס"ל דהאי קרא דחלב חגי בחגיגה מיירי ואי כדברי רבינו 
דהאי קרא במותיר אימורי פסח מיירי ליכא לאוכוחי כלל מהכא לקרבן חגיגה וכל אותו שקלא וטריא דאותה 
סוגיא מורה בהדיא דס"ל דקרא אתא למותיר מאימורי חגיגה. ואולי נאמר דאותה סוגיא היא אליבא דרב 
כהנא דמוקי להך קרא במותיר מאימורי חגיגה והכוונה לומר דתיקשי לרב כהנא מתני' דקתני דחגיגות הם 
כהררים התלויים בשערה דהא לדידיה מיכתב כתיבן כו' אבל לרב ספרא ודעמיה דאית להו דהך קרא מיירי 

במותיר באימורי הפסח לא קשה כלל ומ"מ הוא דוחק בעיני וצ"ע...
ודע דלסברת רבינו דאית ליה דאזהרת חלב חגי מיירי במותיר מאימורי פסח וכן אזהרת זבח חג הפסח בהכי 
מיירי לענין מנין המצות אינם נמנים אלא באזהרה אחת אע"פ שבא בכתוב שתי אזהרות וכמו שהשריש לנו 
רבינו בתשיעי משרשיו יע"ש. אך כפי גירסת התוס' שכתבנו דמשמע דאית להו דקרא דחלב חגי מיירי בחגיגת 
ט"ו נראה שראוי למנות שתי אזהרות האחת שהזהירנו מלהותיר אימורי חגיגת ט"ו לאומרו ית' לא ילין חלב 
חגי והשנית שהזהירנו מלהותיר אימורי הפסח לאומרו ית' לא ילין זבח חג הפסח ואע"פ שהכל הוא ענין אחד 
דהיינו שלא ילינו האימורים מ"מ כיון שבאו האזהרות בנושאים מתחלפים נמנה כל אחד מהם באזהרה מיוחדת. 
וגדולה מזו מצינו לרבינו שמנה ארבע אזהרות במותיר מאכילת אדם האחד הוא מה שנאמר בקרבן תודה לא 
תותירו וכמ"ש במנין המצות סימן ק"כ ובסי' קי"ז כתב שהזהירנו מהותיר שום דבר מבשר הפסח למחרתו ובסי' 
קי"ח כתב הזהירנו מהותיר שום דבר מחגיגת י"ד ובסי' קי"ט כתב הזהירנו מהשאיר דבר מבשר פסח שני הרי 
שאע"פ שהכל הוא ענין אחד שלא נשאיר שום דבר מזמן אכילתו מ"מ כיון שבאו אזהרות בעניינים מחולפים 
נמנית כל אזהרה ואזהרה למצוה בפני עצמה וא"כ הכי נמי באזהרות מלין אימורין ראוי שנמנה שתי אזהרות: 

ואע"פ שעבר אינו לוקה לפי שאין בו מעשה." עיין שם באריכות.

להותיר הנה  שלא  היא  הצ'  המצוה 

אימורים עד הבוקר וילפינן לה מקרא 

ד"ולא ילין חלב חגי עד בוקר" )שמות, כ"ג, 

בקרבן  נאמרה  זו  דמצוה  פי  על  ואף  י"ח( 

קרבנות  דשאר  לאימורין  הדין  הוא  פסח, 

במשנה  ועיין  כאן  בחינוך  וכדאיתא  נמי 

למלך שהאריך בעניין זהא.

אם ויש  נותר,  איסור  גדר  מהו  לחקור 

את  שמשאיר  מה  הוא  האיסור  עיקר 

החלב עד הבוקר או דלמא דעיקר איסורו 
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הוא משום שאינו עושה בחלב מה שראוי 

איסור  אם  לחקור  יש  כן  כמו  בו,  לעשות 

זה עיקרו הוא על הגברא שלא יותיר חלב 

הוא  האיסור  דעיקר  דלמא  או  הקרבן, 

והאיסור  נותר  זה  חלב  יהא  שלא  אחפצא 

לגרום לחלב להיות  על הגברא הוא שלא 

נותר.

שכתב והנה  החינוך  דברי  בסוף  עיין 

הבית  בזמן  "נוהגת  זו  דמצוה 

בזכרים כהנים, והעובר ולא הקריבן, אינו 

לוקה, לפי שאין בו מעשה", והוא חידוש 

נוהג  זה  לאו  דיהא  אמינא  דמסברא  גדול 

ודומיא דלאו דלעיל  בבעלים דקרבן פסח 

)מצוה  זבחי"  דם  חמץ  על  תזבח  ד"לא 

דוקא אלא  חייל אמקריב  לא  פ"ט( דהלאו 

אכל בני החבורה, ואם כן הכא נמי אמאי 

דקרבן,  אבעלים  קאי  לאו  דהאי  נימא  לא 

דמפשטא דסברא הוה אמינא דאם הבעלים 

לקחו את הקרבן אחר השחיטה ולא הניחו 

כראוי  האימורין  את  שיביא  הכהן  את 

נימא  הפחות  ולכל  לאו,  האי  על  דעוברין 

דגם הבעלים וגם הכהן עוברים בהאי לאו 

ודומיא דהאי דאמרינן בזובח את הפסח על 

החמץ דעובר המקריב וכן כל בני החבורה, 

הכא נמי נימא דעוברים כולם ואמאי קאי 

האי לאו אקרקפתא דכהן דוקא.

קרבן ועיין  מהלכות  א'  פרק  ברמב"ם 

פסח הלכה ז' שכתב בדין זה וז"ל: 

שלנו  עד  הקטירן  ולא  אמורים  "המניח 

תעשה,  בלא  עובר  זה  הרי  בלינה  ונפסלו 

שנאמר, לא ילין חלב חגי עד בקר. ואף על 

פי שעבר אינו לוקה לפי שאין בו מעשה".

אמאי ובכתבי  בירר  ד:(  )תמורה  הגרי"ז 

דטעמא  הכא  הרמב"ם  כתב 

בו מעשה  דלא לקי הוא משום לאו שאין 

ומאידך בפרק י' מהלכות קרבן פסח הלכה 

יא גבי אכילה דקרבן פסח כתב הרמב"ם: 

"וצריך אדם להשתדל שלא ישאיר מבשר 

הפסח עד בוקר, שנאמר "לא תותירו ממנו, 

עד בוקר" )שמות י"ב, י'( ואם השאיר ממנו, 

תעשה  בלא  עבר  בשני  בין  בראשון  בין 

ואינו לוקה על לאו זה - שהרי ניתק לעשה, 

באש  בוקר,  עד  ממנו  "והנותר  שנאמר 

תשרופו" )שמות י"ב, י'(". הרי שגבי האיסור 

להותיר מבשר הפסח כתב הרמב"ם דטעמא 

דאינו לוקה משום דהוי ניתק לעשה ואילו 

גבי האיסור להותיר מאימורי הקרבן כתב 

הרמב"ם דטעמא דאינו לוקה משום דאין 

בו מעשה.

דנאמר ונראה  דנותר  דאיסורא  לומר 

עיקרו  הקרבן  בשר  אכילת  לגבי 

בדיני  כלל  בדרך  הוא  וכן  אגברא  קאי 

אוכלי קרבן הפסח ולכן אינו לוקה משום 

דניתק לעשה דהנותר ממנו באש תשרופו, 

מדיני  ולאו  הקרבן,  אמקריבי  נמי  דרמיא 

הנותר  את  שורף  אינו  דהא  הוא  מקדש 
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מבשר הפסח במקדש אלא במקום אכילתו 

וכולהו  ה"ג(  פ"ד  )שם  ברמב"ם  כמבואר 

מדיני  ולאו  נינהו  אגברא  דרמיין  מצוות 

המקדש נינהו.

לא אבל  הקרבן,  באימורי  דלינה  איסורא 

מדיני  דין  הוי  אלא  אגברא  רמיא 

אכהן,  רמי  ולהכי  והקרבנות  המקדש 

לכהן  לנתוקי  שייך  לא  טעמא  ומהאי 

המצוה  דהא  דשריפה  בעשה  לאו  מהאי 

דוקא  המותיר  אכהן  רמיא  לא  לשורפן 

אלא על כל הכהנים ולהכי אמרינן דשייך 

דהקרבת  אבעלים,  ולא  אכהן  לאו  האי 

האימורין לאו אחריותא דבעלים הוא דאין 

האימורין  להעלות  הבעלים  ביכולת  זה 

דהוי דבר שהוא מעבודות המקדש ומהאי 

טעמא כתב הרמב"ם דהמלין את האימורין 

אינו לוקה משום דהוי לאו שאין בו מעשה 

דהכהן  בבעלותו  נשארין  האימורין  דאין 

המקריב עד שריפתן וברוך שזכינו.

דהגר"ח עיין  הגרי"ז  בכתבי  שם 

דהלאו  בזה  ביאר  ז"ל  סולובייצ'יק 

באימורין אינו דומה ללאו האמור גבי בשר, 

הוא  הלאו  תותירו  לא  בו  דנאמר  דבבשר 

נותר, אבל באימורין  זה שם  מה שחל על 

דנאמר בהם לא ילין הלאו הוא על שפוסל 

שם  עליהם  שחל  במה  ולא  בלינה  אותם 

שרפה  מצות  זה  לאו  לגבי  כן  ואם  נותר, 

ולא  צדדי  עשה  היא  נותר  בדין  האמורה 

שייך שינתק את הלאו שאינו על מה שחל 

שנפסלין  מה  רק  נותר  שם  האימורין  על 

לענין  לומר  הרמב"ם  הוכרח  ולכך  בלינה 

מעשה,  בו  שאין  דלאו  טעמא  האימורין 

רק דזה אכתי אינו מספיק מדוע לא קאמר 

גם טעמא דלאו שאין בו מעשה גם לענין 

בשר, עיין שם עוד בדבריו.

ובמנחת ועיין  למלך  במשנה  כאן  עוד 

סולת היכי ילפינן דהאי לאו בכולהו 

וחגיגה,  בפסח  דווקא  ולאו  קרבנות 

והדברים ארוכים.
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מצוה צ"א. מצות הבאת בכורים

אנו  שחייבין  באילן  שמתבשל  הראשון  הפרי  והוא  למקדש,  בכורים  להביא 
שבעת  אלא  התורה,  מן  זו  במצוה  האילנות  כל  ולא  לכהן,  ולתנו  שם  להביאו 
ותאנה,  גפן,  ושעורה,  חטה,  והם  ישראל,  ארץ  בהן  שנשתבחה  בלבד  המינים 
ורמון, זיתים ותמרים, שנאמר )שמות כ"ג, י"ט( ראשית בכורי אדמתך תביא וגו' 
ובא הפרוש שלא נאמר אלא על שבעה פרות אלו. ולפי הדומה כי בדרך זו למדו 
זיכרונם לברכה לומר כך, כי אחר שלא הזכרו כל פרות אחרים חוץ מאלו בתורה 
בשום מקום וצונו ברוך הוא להביא מאדצנו בכורי פרות סתם, באמת יש לדון כי 
על הפרות שהודיענו בתורה, שהן בארץ ישראל וששבחה בהן, על אותם צונו. 
ואפשר כי יש לרבותינו ז"ל עוד הכרח הכתוב בעניין, או שמא דברי קבלה הם. 
וכן היה דרכם להביא אותן )בכורים ג, ג'( הסמוכין לירושלים מביאין אותן רכים, 

והרחוקין מיבשין אותן.

משרשי המצוה, כדי להעלות דבר השם יתברך על ראש שמחתנו, ונזכר ונדע כי 
מאתו ברוך הוא יגיעו לנו כל הברכות בעולם. על כן נצטוינו להביא למשרתי ביתו 
ראשית הפרי המתבשל באילנות ומתוך הזכירה וקבלת מלכותו והודאתנו לפניו, 

כי הפרות ויתר כל הטובה מאתו יבאו, נהיה ראוים לברכה ויתברכו פרותינו.

מדיני המצוה, מה שאמרו זיכרונם לברכה )מכות י"ט:( שהן אסורין לזר כתרומה 
ושנתנין  מדרבנן,  בכורים  מהם  מביאין  פרות  ומאיזה  לירושלים,  משנכנסו 
הבכורים לאנשי משמר, ושטעונין כלי והוא לכהן אם הוא של עץ, ושלא יביאם 
ומין,  נוי, כגון שמשים הוצין או עלין בסל בין כל מין  אדם בערבוב אלא דרך 
ומקיף אשכלות ענבים לסל של תאנים על שפתו, ומביאין בידיהן תורים ובני 
והשמחה  אותן,  מעלין  היו  וכיצד  לכהנים,  אותם  ונותנין  הבכורים  לכבוד  יונה 
שהיו  והמזמורים  לקראתם,  והיוצאים  אותם  המביאים  עליהן  עושין  שהיו 

קוראין סמוך לעיר, פרטיה מבארים במסכת בכורים )פ"ג(.

ונוהגת בזמן הבית בזכרים, ובפרות ארץ ישראל וסוריא ועבר הירדן, אבל לא 
בפרות חוצה לארץ. והעובר עליה, בטל עשה.



ריגחכמת חינוך

חכמת חינוך

מצוה צ"א

מצות הבאת בכורים

א.  ומקור דבריו בירושלמי הוא וז"ל הירושלמי בביכורים )פרק א', הלכה ה'(: "האפיטרופין והעבד והשליח 
והאשה וטומטום ואנדרוגינוס מביאין ולא קורין שאינן יכולין לומר )דברים כ"ו( אשר נתת לי: ובגמרא התם 
איתא "שליח רבי יוסי רבי שמעון בן לקיש בשם רבי יוחנן בשלקטן לשלחן ביד אחר אבל אם להביאן הוא 
לא ישלחן ביד אחר. ולא מחסל לה. רבי יונה מחסל לה. רבי זעירא רבי אמי רבי שמעון בן לקיש בשם רבי 
הושעיה בשלקטן לשלחן ביד אחר אבל אם לקטן להביאן הוא לא ישלחן ביד אחר שכל הביכורים שנראו 
אמר  מילתא  הדא  יוסי  רבי  אמר  דלא  גב  על  אף  מנא  רבי  אמר  בקרייה.  אלא  ניתרים  אינן  בקרייה  ליתור 
דכוותה. אמר רבי זעירא לרבי יסא נהיר את כד איתאמרת הדא דרבי הושעיה ואמר רבי יוסי בי רבי חנינא 
קיימונה כשנתן דעתו למסור משעה  קורא  ואינו  ואח"כ מכר שדהו מביא  ביכוריו  פליגא הפריש  מתניתא 
ראשונה. והתנינן יבש האילן נקצץ האילן. עוד היא ביבש משעה הראשונה. וקרייה מעכבת. אמר רבי שמואל 
בר רב יצחק הראוי לקרייה אין קרייה מעכבת. ליקטן לשלחם ביד אחר לא ישלחם ביד אחר שמא ימלך הוא 

להביאן" עד כאן.

הבאת הנה  מצות  היא  הצ"א  המצוה 

מקרא  לה  וילפינן  למקדש  ביכורים 

ה'  בית  תביא  אדמתך  ביכורי  ד"ראשית 

אלוקיך" )שמות כ"ג, י"ט(. והנה פשטא דקרא 

את  שיביא  היא  דמצוה  דעיקרא  משמע 

דינא  והוא  בידיו לבית המקדש  הביכורים 

דרמי אגברא דלא כתיב "ראשית ביכוריך 

וכן  דייקא,  "תביא"  אלא  ה'"  בית  יבואו 

איתא ברמב"ם )פרק ב' הלכה כ'(: "המפריש 

בכוריו ונמקו או נבזזו או אבדו או שנגנבו 

או שנטמאו חייב להפריש אחרים תחתיהם 

שנאמר תביא בית ה' אלקיך מלמד שהוא 

הבית",  להר  שיביאם  עד  באחריותן  חייב 

להר  ההבאה  הוא  דדינא  דעיקרא  ומשמע 

הבית.

)הלכה אבל  דבריו  בהמשך  שם  יעויין 

בכוריו  "המפריש  עוד:  שכתב  כ"א( 

ביד  ישלחם  לא  לירושלים  בידו  להעלותן 

שליח. ואם לקטן מתחלה על מנת לשלחם 

ביד שליח הרי זה מותר לשלחם"א, וצריך 

עיון אמאי מצי לשלחם ביד שליח דהא אף 

מצוה  לכאורה  שלוחו,  הוא  המלקט  אם 

שבגופו  מצוה  אלוקיך"  ה'  בית  ד"תביא 

היא ולא מצי לעשותה על ידי שליח דהא 

רי"ד  התוספות  בעל  דברי  ידועים  הנה 

המפורסמים  בדבריו  הו"ד  פ"ב  )דף  בקידושין 
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שכתב  א(  קפ"ב,  סימן  החושן  קצות  בעל  של 

שאינן  למצוות  שבגופו  מצוות  בין  לחלק 

כן  אם  מקשים  "יש  לשונו:  וזה  בגופו 

יועיל השליח ויאמר אדם  לכל דבר מצוה 

תפילין  הנח  עבורי  בסוכה  שב  לחבירו 

שחייבו  שהמצוה  היא  מלתא  ולאו  עבורי 

המקום לעשות בגופו האיך יפטור הוא ע"י 

שלוחו והוא לא יעשה כלום ודאי בגירושין 

וקידושין מהני כי הוא המגרש ולא השליח 

שכותב בגט אנא פלוני פטרית פלונית וכן 

נמי האשה למי היא מקודשת כי אם לו וכן 

בתרומה הוא נותן והתרומה מפירותיו וכן 

ויזרק  ישחט  שמו  ועל  אוכל  הוא  בפסח 

לומר  יכול  נמי  הכא  בסוכה  אבל  הדם 

לשלוחו עשה לי סוכה והוא יושב בה אבל 

אם ישב בה חבירו לא קיים הוא כלום וכן 

דחילק  והיינו  עכ"ל,  המצות"  וכל  ציצית 

התוספות רי"ד בין מצוות שעיקרן עשיית 

מעשה בגופו למצוות שאין עיקרן עשיית 

בביכורים  הכא  כן  ואם  בגופו,  מעשה 

דעיקר המצוה היא מעשה ההבאה לבית ה' 

אמאי יוכל לעשות זאת על ידי שליח.

דהשליח עוד  נימא  לא  אמאי  עיון  צריך 

שייך  דלא  פי  על  דאף  וקורא,  מביא 

דיאמר השליח "האדמה אשר נתת לי" על 

על  כן  יאמר  לא  אמאי  מקום  מכל  עצמו 

המשלח ודומיא דהא דשליח המקדש אשה 

יכול לומר עבור המשלח "הרי את מקודשת 

לפלוני" או "הרי את מגורשת מפלוני" ואם 

כן אמאי לא נימא דהשליח מביא וקורא.

לחלק ועיין  שכתב  שם  החושן  בקצות 

וזה  במצוות  בשליחות  אחר  באופן 

כיון  בזה  דעתי  לעניות  "והנראה  לשונו: 

אלא  אמרינן  לא  כמותו  אדם  של  דשליח 

במידי דעשיה דאז הוה ליה מעשה שלוחו 

כמותו אבל במידי דליכא עשיה לא אמרינן 

שליח של אדם כמותו...ומשום הכי בפסח 

ליה מעשה שליח  וגירושין הוה  וקידושין 

הפסח  שחט  בעצמו  הוא  וכאלו  כמותו 

וגירושין כאלו הבעל עצמו  וכן בקידושין 

למאן  וכן  הגירושין  או  הקידושין  נתן 

דאמר יש שליח לדבר עבירה דהוא במידי 

דמעשה ושייך מינוי שליחות אבל בתפילין 

שהוא  זו  הנחה  התפילין  מניח  כשהשליח 

עשיה חשוב כאלו המשלח עשה הנחה זו 

אבל אכתי לא הניח התפילין על ראשו אלא 

כגוף  השליח  גוף  דאין  שלוחו  ראש  על 

שייך  לא  דממילא  דבמידי  כיון  המשלח 

ותפילין  בציצית  ומש"ה  שליחות.  מינוי 

וסוכה נהי דהוי ליה עשיית השליח כעשיית 

המשלח כיון דגוף שלוחו לא הוי כגופו לא 

עשה המעשה בגופו אלא בגוף שלוחו אבל 

הפסח  שחיטת  וגירושין  וקידושין  בפסח 

וגירושין דהוי ליה כאלו  ומעשה קידושין 

ודו"ק  המעשה  נגמר  הוא  הרי  הוא  עשה 

ותשכח דהכי הוא ברירא דהך מלתא".

דהקצות מחלק בין היכא דשליחות והיינו 

יכולה לייחס מעשה למשלח באופן 

היכא  אבל  הוא  מעשה  דמצוה  דעיקרא 

לא  ממש  ידיו  על  הדבר  שייעשה  דבעינן 
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שייך לומר שלוחו של אדם כמותו כיון דלא 

כגוף  השליח  של  עצמו  גופו  שיהא  שייך 

קושיא  בדוכתיה  קיימא  כן  ואם  המשלח, 

דידן אמאי יכול לעשות שליח להביא את 

היא  שבגופו  מצוה  לכאורה  הא  ביכוריו 

וכמו שנאמר "תביא בית ה".

וביכורים ומאידך  נמי  הכי  דאין  נימא  אי 

לאו מצוה שבגופו ועיקרא דמצוה 

אמאי  צ"ע  ה'  לבית  ביכוריו  שיבואו  הוא 

עכו"מ  ואף  קטן  להביאם  דיכול  נימא  לא 

ה',  בית  שיבואו  הוא  דמצוה  עיקרא  דהא 

ואף המיקל ביותר לא התיר דבר זה להביא 

ביכורים על ידי חרש שוטה וקטן.

בסוף אמנם  שכתב  חינוך  במנחת  עיין 

י"ב(:  אות  חינוך  )מנחת  זו  מצוה 

בעצמם  וקטן  שוטה  דחרש  "ופשוט 

להם  וקראו  לירושלים  ביכורים  שהביאו 

אם  אך  כלל  עליהם  ביכורים  דין  אין  שם 

קטן מופלא סמוך לאיש שהפריש ביכורים 

כתרומות  עליהם  ביכורים  דין  ודאי 

ומעשרות כמבואר בר"מ פ"ה מה' תרומות 

המצוות  בכל  כמו  כאשה  דינם  ועבדים 

עשה ועוברים על מצות עשה".

דדעת המנחת חינוך דאם נדרו נדר ונראה 

ותרומתו תרומה דיכול להחיל שם 

להביאם  נמי  יכול  פירותיו,  על  ביכורים 

עצום  חידוש  הם  דדבריו  ומלבד  למקדש, 

דלא בעינן שיהא חייב במצוות כדי שיביא 

מה  לפי  קשה  וביותר  למקדש,  ביכוריו 

דוקא  נוהגת  זו  דכתב החינוך כאן דמצוה 

שיביאו  יתכן  דאיך  בנקבות,  ולא  בזכרים 

חייבות  אינן  והנשים  ביכוריהם  קטנים 

וכבר תמה על דין זה במשנה למלך.

מה והדברים  לפי  כפלים  בכפל  קשים 

בתרא  בבא  התוספות  שכתבו 

)פ"א. דיבור המתחיל 'ההוא'( בהדיא דביכורים 

"ההוא  לשונם:  וזה  נינהו  הגוף  חובת 

דריש  נמי  והכי  לארץ.  חוצה  למעוטי 

בפרק ראשית הגז )חולין דף קלו. ושם( ארצך 

למעוטי חוצה לארץ ותימה אמאי איצטריך 

מיעוטא הא אמר בסוף פרק קמא דקדושין 

)דף לו:( כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה 

נוהגת אלא בארץ... ולרשב"א נראה דלא 

דלא  בארץ  תלויה  מצוה  בכורים  חשיבי 

גוף  דהתם  וחלה  ומעשר  לתרומה  דמי 

נינהו  דטבל  בתרומה  מחוייבין  הפירות 

תלוין  הן  חשובין  ולכך  באכילה  ואסורין 

בארץ אבל בכורים אין החיוב תלוי בפירות 

אלא באדם דאין נאסרין באכילה אף על פי 

שלא הפריש מהן בכורים ועוד מדלא חייב 

מוכח  בכרי  שיתמרח  עד  ומעשר  תרומה 

הגיע  שלא  לפי  בפירות  תלוי  שהחיוב 

חובת  ודאי  בכורים  אבל  חיובן  זמן  עדיין 

הגוף נינהו כע"ז דילפינן מינייהו בקדושין 

אלא  בפירות  תלוי  החיוב  שאין  לז.(  )דף 

באדם ואפילו בעודן באילן מתחייב כדתנן 

מפרישין  כיצד  מ"א(  )פ"ג  בכורים  במסכת 

בכורים יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה 
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שביכרה אשכול שביכר קושרו בגמי ואומר 

לו  אין  דאם  גב  על  ואף  בכורים  אלו  הרי 

]אינו[ חייב לקנות מכל מקום חובת הגוף 

דאין  גב  על  דאף  ציצית  חובת  כמו  נינהו 

חובת  חשיב  לו  כשאין  טלית  לקנות  חייב 

הגוף", הרי להדיא דחובת הגוף נינהו ואם 

כן הדרא קושיין לדוכתין ביתר שאת וביתר 

ביכורים  להביא  דיכול  מסקינן  דהיכי  עוז 

חיובא  הך  שייכא  היכי  וכן  שליח  ידי  על 

בקטן שהגיע לעונת נדרים.

ביכורים ונראה  מצות  בין  לחלק  דיש 

דביכורים  ביכורים,  של  למציאות 

והיינו דאמנם קטן שהגיע  נינהו  כקרבנות 

לעונת נדרים אינו חייב להביא קרבן ואין 

לידור  יכול  מקום  מכל  מצוה  קיום  בזה 

וכיון דחייל אבהמה שם  בקרבן ולהביאו, 

כן  כמו  המקדש,  לבית  לה  מייתינן  קרבן 

בביכורים אף דאינו חייב בהם וכשמביאם 

חייל  מקום  מכל  מצוה  קיום  בזה  ליכא 

למימר  איכא  וכן  ביכורים,  שם  עלייהו 

לביכורים  ליה  מייתי  דשפיר  בשליח 

בזה  מקיים  אינו  דהבעלים  פי  על  דאף 

דחייל  השתא  מקום  מכל  ביכורים,  מצות 

ביכורים שפיר מצי למייתי  אביכורים שם 

להו לבית המקדש, והדברים פשוטים.
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מצוה צ"ב. שלא לבשל בשר בחלב

שלא נבשל בשר בהמה בחלב, שנאמר )שמות כ"ג, י"ט( לא תבשל גדי בחלב אמו. 
ובא הפרוש )חולין קי"ג.(, דלאו דוקא גדי, אלא אפילו כל בשר בהמה במשמע, 
שאין לשון גדי אלא לשון בשר בהמה, והוציאו בלשון גדי, לפי שהבשר דבר רך 
כגדי. ואיך אתה למד כן, ממה שאתה מוצא בכמה מקומות בתורה שכתוב גדי, 
גדי  דוקא  לאו  סתם  גדי  שנאמר  שבמקום  למדת,  הא  עזים,  גדי  לפרש  והצרך 

עזים, אלא אף כל בשר בהמה כיוצא בו במשמע.

משרשי מצוה זו, לפי הדומה שהוא כעניין מה שכתבנו במצות מכשפה, כי יש 
בעולם דברים שנאסר לנו תערבתן בסבת העניין שאמרנו שם. ואפשר שתערבת 
הבשר עם החלב במעשה הבשול יהיה סבת אסורו מן היסוד ההוא. וקצת ראיה 
שנראה  נאכלנו,  שלא  פי  על  אף  התערבת  במעשה  לנו  האסור  שבא  לפי  לזה 
בזה שאין אסורו מחמת נזק אכילתו כלל רק שלא נעשה פעלת אותה התערבת 
כן במקום אחר שאם אולי נעשה  גם  והזהירנו  ולהרחקת אותו עניין שאמרנו. 
התערבת לבל נאכלהו ולא נהנה בו להרחיק העניין. ואפילו )פסחים כ"ה.( אכלו 
וכל  המאכלות,  אסורי  כל  בשאר  כן  שאין  מה  לוקה,  כלל,  ממנו  שנהנה  מבלי 
זה מורה שיסוד טעמו הוא מחמת התערבת, וכעניין שאמרנו בכשוף. זה נאמר 
זכרונו לברכה כתב  והרמב"ם  ועדין אנו צריכים למודעי המקבל.  מתוך הדחק 
בעניין טעם אחר )מורה נבוכים ח"ג פמ"ח( אמר, כי יש עובדי עבודה זרה יעבדוה 
זה  וכל  התערבת.  אותה  התורה  הרחיקה  ולכן  חלב,  עם  בשר  תערבת  במעשה 

איננו שווה לי )אסתר ה', י"ג(.

דיני המצוה, נכתב בעזרת השם בקצור כמנהגנו במצות אסור האכילה וההנאה 
בסדר כי תשא.

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. והעובר עליה ובשל בשר בחלב, ואף 
על פי שלא אכלו, לוקה.



חכמת חינוך ריח

חכמת חינוך

מצוה צ"ב

שלא לבשל בשר בחלב

א.  וכעין עניין זה עיין בגמרא בחולין ק"ח: דנחלקו כעין האי עניינא רב ולוי, דדעת רב דאינו חייב אלא 
אם בישל כזית בשר וכזית חלב אבל לוי סבירא ליה דחייב אף אחצי זית בשר וחצי זית חלב ולהלכה נקטינן 
)רמב"ם פרק ט', הלכה א'( כלוי. ובהשקפה ראשונה היה נראה דנחלקו רב ולוי אי עיקר האיסור הוא אבשר 

ואחלב בנפרד או דלמא דהוי איסור אתערובתם.

יחד הנה  לבשל  שלא  היא  הצ"ב  המצוה 

ד"לא  מקרא  לה  וילפינן  וחלב  בשר 

תבשל גדי בחלב אמו" )שמות כ"ג, י"ט(.

דאיסור ויש  עיקרא  אם  זה  בלאו  לחקור 

בישול בשר בחלב הוא יותר על הבשר 

איכא  שמא  או  החלב,  על  יותר  דהוא  או 

הוא  זה  דאיסור  דעניינא  כפשטא  למימר 

על הבשר והחלב בשווה, ונפקא מינה בזה 

באופן ששייך לגרום שיתבשל הבשר אך לא 

החלב או שיתבשל החלב אבל לא הבשר.

סוקול ושמעתי  צבי  הגר"ר  מהגאון 

בית  בישיבת  מו"צ  שליט"א 

בהו"א  דתליא  בברוקלין  נוברדהוק  יוסף 

דהכי  ק"ח:(  )דף  בחולין  בגמרא  ומסקנא 

איתא התם: "דאמר קרא )שמות כ"ג, י"ט( לא 

תבשל גדי בחלב אמו גדי אסרה תורה ולא 

חלב" ומקשינן עליה "וסבר רב גדי אסרה 

תורה ולא חלב והא איתמר חצי זית בשר 

וחצי זית חלב שבשלן זה עם זה אמר רב 

בשולו,  על  לוקה  ואינו  אכילתו  על  לוקה 

ואי ס"ד גדי אסרה תורה ולא חלב אאכילה 

אמאי לוקה חצי שיעור הוא".

רב ומסקינן  קסבר  לעולם  "אלא  בגמרא: 

חלב נמי אסור", הרי דאיכא הוה 

איסורא  ועיקר  אסור  הבשר  דרק  אמינא 

דאסרינן  למסקנה  אבל  הוא,  בשר  משום 

בין לבשר ובין לחלב, א"כ נראה דהאיסור 

קאי בשוה אבשר ואחלבא.

במחלוקת אבל  תלויה  זו  שאלה  באמת 

האחרונים, דהנה דעת הרמב"ם )פ"ט, 

ה"ו מהלכות מאכלות אסורות( דלא חייל איסור 

בשר בחלב אבשר נבילה, וזה לשונו שם: 

וכיוצא  "אבל המבשל בשר מתה או חלב 

לוקה  ואינו  בשולו  על  לוקה  בחלב  בהן 

על אכילתו משום בשר בחלב שאין איסור 

בשר בחלב חל על איסור נבילה או איסור 

חלב שאין כאן לא איסור כולל ולא איסור 

מוסיף ולא איסור בת אחת".
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האחרונים באופן זה דבישל בשר ונחלקו 

נאסר  דלא  דאמרינן  נבילה בחלב 

איסור  על  חל  איסור  דאין  משום  הבשר 

דדעת  לא,  או  החלב  דנאסר  אמרינן  אי 

קטן  סעיף  פ"ז,  סימן  )יו"ד  איגר  עקיבא  רבי 

פי  על  ואף  אסור  החלב  גונא  דבכהאי  א'( 

איש  החזון  דעת  אבל  נאסר,  לא  דהבשר 

דכיון  ז-ח(  אותיות  קטז,  סימן  חיים,  )אורח 

דהחלב  למימר  ליכא  נאסר  לא  דהבשר 

בזהב,  זה  תלויים  אלו  דאיסורים  נאסר 

נחלקו  גופא  דבהא  למימר  איכא  כן  ואם 

האחרונים דהיינו אי איסורא דבשר בחלב 

כי אתו איסורי תרוייהו בהדי  דווקא  חייל 

אף  לחדא  למיסר  דאיכא  דלמא  או  הדדי 

בלא השני.

לאו והשתא  דהאי  ביסודא  לדון  יש 

איסורא  אי  בחלב  בשר  דבישול 

בפני עצמו הוא או דלמא דתלי בלאו אחר, 

דהנה הרמב"ם )ספר המצוות לאו קפ"ו וקפ"ז( 

ובמצוה קי"ג(  )כאן מצוה צריך ביאור  והחינוך 

ללאו  בחלב  בשר  דבישול  זה  ללאו  מנו 

בחלב  בשר  אכילת  ולאיסור  עצמו  בפני 

הנאה  איסור  ואילו  עצמו,  בפני  ללאו 

עצמו,  בפני  ללאו  מנו  לא  בחלב  מבשר 

אבל הרס"ג )מניין המלקות, נ"ח( והבה"ג )לא 

תעשה ס"ט( לא מנו אלא חדא לאו בעניינא 

דבשר וחלב והוא לאו דבישול בשר בחלב, 

הלאוין  )מניין  לרשב"ץ  הרקיע  בזוהר  ועיין 

ב.  שוב ראיתי דדנו בזה במפענח צפונות )ח', ד'( ובשיעורי ר' שמואל )מכות עמוד תפ"ד(. 

תלתא  לכולהו  דמנה  קצ"ז(  קצ"ו,  קצ"ה, 

והיינו חד לאו לאיסור בישול, חד לאיסור 

הנאה, וחד לאיסור אכילה.

לשיטת הרס"ג הבה"ג ודעמם עיקרא והנה 

דאיסורא דבישול בשר בחלב משום 

איסורא  כולהו  מנו  ומשו"ה  הוא,  בישול 

דבב"ח לחד לאו, ולשיטת הרשב"ץ כל חד 

מינייהו הוי לא בפני עצמו, אמנם לרמב"ם 

ולחינוך אף דמנו בין לבישול ובין לאכילה 

לשני לאוין מ"מ ברור דאינם לאוין נפרדים 

בפני עצמם ]כמבואר לקמן[ ויש לעיין הי 

מינייהו עיקר האיסור, איסורא דבישול או 

איסורא דאכילה.

יסודית והנה  במחלוקת  זו  במצוה  נחלקו 

החינוך  דדעת  והרמב"ם,  החינוך 

ועירוב  בישול  משום  דאיסורא  דעיקרא 

דבשר וחלב הוא ואיסורא דאכילה הוי גדר 

הרמב"ם  דעת  אבל  בישול,  לאיסור  וסייג 

היא להיפך והיינו דעיקרא דאיסורא משום 

וסייג  גדר  הוי  בישול  ואיסור  הוא  אכילה 

כתב  כאן  החינוך  דהנה  אכילה,  לאיסור 

לפי  זו,  מצוה  "משרשי  המצוה:  בטעם 

במצות  שכתבנו  מה  כענין  שהוא  הדומה 

מכשפה, כי יש בעולם דברים שנאסר לנו 

תערבתן בסבת הענין שאמרנו שם. ואפשר 

שתערבת הבשר עם החלב במעשה הבשול 

וקצת  ההוא.  היסוד  מן  אסורו  סבת  יהיה 

במעשה  לנו  האסור  שבא  לפי  לזה  ראיה 
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נאכלנו, שנראה  פי שלא  על  אף  התערבת 

כלל  אכילתו  נזק  אסורו מחמת  בזה שאין 

התערבת  אותה  פעלת  נעשה  שלא  רק 

ולהרחקת אותו ענין שאמרנו. והזהירנו גם 

כן במקום אחר שאם אולי נעשה התערבת 

לבל נאכלהו ולא נהנה בו להרחיק הענין. 

שנהנה  מבלי  אכלו  כ"ה.(  )פסחים  ואפילו 

כל  בשאר  כן  שאין  מה  לוקה,  כלל,  ממנו 

שיסוד  מורה  זה  וכל  המאכלות,  אסורי 

טעמו הוא מחמת התערבת", הרי מפורש 

עיקרו  בחלב  בשר  דאיסור  החינוך  בדברי 

וחלב  בשר  דמערב  והיינו  לכלאיים  דומה 

שאינם שייכים יחד.

ברמב"ם מבואר דעיקר האיסור הוא אבל 

משום האכילה, דבפרק ט' הלכה ב' 

הרמב"ם:  כתב  אסורות  מאכלות  מהלכות 

אלא  האכילה  מלאסור  הכתוב  שתק  "לא 

מפני שאסר הבשול כלומר ואפילו בשולו 

אסור ואין צריך לומר אכילתו. כמו ששתק 

מלאסור הבת מאחר שאסר בת הבת". וכן 

בפרק א' הלכה הלכה ב' מהלכות טומאת 

מפי  משא  "טומאת  הרמב"ם:  כתב  מת 

נבלה  אם  הדברים  וחומר  וקל  השמועה, 

באהל  מטמאה  ואינה  ערב  טומאת  שהיא 

מטמאה במשא שנאמר והנושא את נבלתם 

המת לא כל שכן ומה נבלה שמגעה טומאת 

ערב משאה טומאת ערב אף המת שמגעו 

אין  שבעה.  טומאת  משאו  שבעה  טומאת 

טומאת משא במת מדברי סופרים אלא דין 

תורה. ויראה לי ששתק ממנה הכתוב כדרך 

בפירוש  שאסר  לפי  הבת  מאיסור  ששתק 

אפילו בת הבת. ושתק מאיסור אכילת בשר 

בישולו  אפילו  בפירוש  שאסר  לפי  בחלב 

כך שתק מטומאת משא במת לפי שטימא 

שכן  כל  אהלו  טומאת  אפילו  בפירוש 

משאו". נמצא דעיקרא דאיסורא לרמב"ם 

הוי משום בישול ולאו משום אכילה. ועיין 

וזה  בפירוש  כן  שכתב  משנה  בכסף  שם 

משא  בטומאת  והרי  תאמר  "ואם  לשונו: 

ענשו  בחלב  בשר  אכילת  ובאיסור  ובבת 

שאסר  מכיון  בחלב  בשר  וי"ל...  הדין  מן 

תועבה  כל  תאכל  לא  בכלל  הוי  בישולו 

כל שתיעבתי לך הרי הוא בבל תאכל א"נ 

דמשמע שלא אסרה תורה לבשל אלא כדי 

שלא יבוא לאכול" עד כאן דבריו.

משום נמצא  דאיסורא  עיקרא  דלרמב"ם 

עיקרא  ולחינוך  הוא  אכילה 

בישול  ומשום  עירובא  משום  דאיסורא 

נינהו.

לחינוך ונראה  ובין  לרמב"ם  דבין  ברור 

אף על פי דמנינן להו לתרי מצוות, 

בהדי  תליין  אכילה  ואיסור  בישול  איסור 

לן דהאוכל בשר בחלב  קיימא  הדדי דהא 

כבוש ומליח אינו לוקה דדרך בישול אסרה 

תורה, נמצא דאיסור האכילה, אף בדאיכא 

נותן טעם, אינו אסור אלא דרך בישול, ואף 

כדי  בישול  איסור  על  לעבור  צריך  דאינו 

שיעבור על איסור אכילה, דהא אם בישל 
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עכו"מ בשר וחלב עבורו דהעכו"מ לא קא 

עובר  האוכל  מקום  מכל  אאיסורא,  עבר 

איסורא  האי  תלי  פנים  כל  על  אבל  בלאו 

במציאותא דבישול בשר בחלב.

להיפך, והיה  הוא  דכן  נמי  לומר  נראה 

דכל שאין שייך לאכלו נמי לא שייך 

ביה איסור בישול, וכן נמצא בספר מנחת 

ישראל )להר"ר ישראל ב"ר יצחק שלום ס"ט ריש 

הלכות בשר בחלב( שצידד לומר נפקא מינה 

הלכה למעשה בין שיטת הרמב"ם והחינוך 

נפקא  להביא  "ונראה  לשונו:  וזה  הנ"ל 

באופן  שנסתם  כיור  בעניין  ביניהם,  מינה 

שיש שם שיירי שומן ושיירי גבינה, ושופך 

וע"י  הסתימה,  את  לשחרר  רותחים  מים 

כן נמצא שמבשל בשר וחלב. לפי החינוך 

שהתורה אסרה את הבישול אף שלא אוכל, 

והאכילה היא גדר שלא יבוא לבשל, אם כן 

וחלב.  בשר  בישול  על  עבר  גוונא  בכהאי 

אבל להרמב"ם שסובר שהתורה אסרה את 

יבוא  שמא  גדר  הוא  והבישול  האכילה, 

לאוכלו, אם כן באופן כזה שאין שום חשש 

שיבוא לאוכלו כגון לשחרר סתימה בכיור, 

יוסף  ובילקוט  אסרה.  לא  אפשר שהתורה 

)ח"ג עמוד קע"ד( כתב, שמעיקר הדין מותר 

לשפוך שיש כמה צירופים להתיר הדבר" 

עיין עוד שם.

זה אבל  בענין  האחרונים  נחלקו  באמת 

יביע אומר למרן הרב  דהנה בשו"ת 

נשאל  כתב  ס"ה(  יו"ד,  )ח"ז,  יוסף  עובדיה 

ירא שמים  כהאי עניינא: "נשאלתי מאדם 

לו  מותר  האם  כימית,  במעבדה  שעובד 

אם  חו"ל,  תוצרת  שהיא  חמאה  לבדוק 

כן,  שאם  החי,  מן  שומן  תערובת  בה  יש 

וכן  בחלב.  בשר  מבשל  שהוא  לחוש  יש 

תערובת  בה  יש  שמא  שוקולדה  בבדיקת 

בשר  מבשל  שהוא  ונמצא  וחלב  מבשר 

בחלב."

להגאון וכתב  עיני  "ותבט  לפסוק: 

מישרים  דובב  בשו"ת  מטשעבין 

איש  אודות  שנשאל  ל(  סימן  )סוף  ח"א 

ומביאים  לכימיה,  ד"ר  הוא  אשר  ה'  ירא 

אותם  לבחון  כדי  שוקולדה  מיני  לפניו 

בהם  יש  אם  בישול,  ע"י  כימית  במעבדה 

תערובת בשר בחלב, האם מותר לו לעשות 

בישול בשר  יש לאסור משום  או  המבחן, 

בחלב, וכתב, שיש לצדד היתר ע"פ מ"ש 

מת  טומאת  מהל'  )פ"א  משנה  הכסף  מרן 

ה"ב(... ותירץ בתירוץ ב', אי נמי לא אסרה 

שלא  כדי  אלא  בחלב  בשר  בישול  תורה 

אמרינן  )יא.(  בפסחים  והנה  לאכול.  יבא 

דשמא  חששא  ליכא  חמץ  ביעור  שבשעת 

יבא לאכול ממנו, משום שהוא עצמו מחזר 

עליו לשורפו, מיכל קאכיל מיניה, בתמיה, 

קא  תקרה  בביטול  )טו.(  בסוכה  וכיו"ב 

)סימן קצח(  יו"ד  יוסף  בבית  וע"ע  מיפלגי. 

ולא  כלים,  באחורי  לטבול  שמותר  שכ' 

שאנו  כיון  מרחצאות,  גזרת  משום  גזרינן 

בכלים,  יודע שאסור לטבול  רואים שהוא 
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שאין  אף  פיהם  על  שהניחם  ראיה  והא 

דרכם בכך, לפי זה בנדון דידין שכל כוונתו 

הדבר  שיתברר  כדי  בבישול  הבחינה  ע"י 

אם יש שם בשר בחלב, ולא יכשלו באיסור 

לאכול  יבא  דשמא  חשש  אין  בחלב  בשר 

וכו' עכת"ד. וראיתי להגאון רבי צבי פסח 

סימן  דעה  יורה  )חלק  צבי  הר  בשו"ת  פרנק 

כימית  בדיקה  בנידון  נשאל  כן  שגם  ע"ט( 

בשוקולד לברר אם אין שם תערובת בשר 

בדין  אחרונים,  כמה  דברי  והביא  בחלב, 

ושוב  בחלב,  בבשר  בישול  אחר  בישול 

וכתב  הנ"ל,  מישרים  הדובב  דברי  הביא 

פי דברי הכסף  יסודו על  להעיר, שבעיקר 

משנה, שבישול בשר בחלב תלוי באיסור 

אכילתו."

רבי הרי  והגאון  מטשעבין  הגאון  דדעת 

קא  דלא  דבאופן  פרנק  פסח  צבי 

איסורא  משום  ליכא  אכילה  עבור  מבשל 

דבישול בשר בחלב. ועיין שם בשו"ת יביע 

וזה  אלו  שיטות  על  לתמוה  דכתב  אומר 

לשונו:

)פ"ט "יש  הרמב"ם  שפסק  ממה  לתמוה 

שהמבשל  ה"ו(  אסורות  מאכלות  מהל' 

לוקה  ואינו  בישולו  על  לוקה  בחלב  חלב 

דהוי  )קיד.(,  בחולין  ומקורו  אכילתו,  על 

פלוגתא דאמוראי וכו', ולפי פסק הרמב"ם 

שאיסור  מוכח  אכילתו  על  לוקה  שאינו 

ע"כ.  אכילה.  באיסור  תלוי  אינו  בישול 

יצחק  בית  כן בשו"ת  ובאמת שכבר העיר 

בחולין  שהרי  קמ"ח(,  )סימן  מיו"ד  ח"ב 

)קיג:( לחד מ"ד המבשל חלב בחלב לוקה 

על בישולו, ואינו לוקה על אכילתו, שאין 

איסור חל על איסור, וכ"פ הרמב"ם. ואם 

כן איך כתב כן הכ"מ בדעת הרמב"ם, והרי 

שמא  משום  בישול  איסור  טעם  כל  אם 

יבא לאכול, היה לנו לומר שמכיון שאינו 

לוקה על אכילתו לא ילקה על בישולו וכו'. 

עש"ב".

דביביע אומר צידד דאף באופן שלא הרי 

שייך שיבוא לידי אכילה איכא איסור 

בישול.

לומר עוד דיש לתלות הא נמי במה ונראה 

צליית בשר  אי  דנחלקו האחרונים 

דהנה  לא,  או  מדאורייתא  אסירא  בחלב 

דעת הפרי מגדים )יורה דעה, משבצות זהב פ"ז, 

א'( דצליית בשר וחלב אסירה מדאורייתא 

וראייתו מקרא ד"ויבשלו את הפסח" )דברי 

לענין  דכתיב  י"ג(  פסוק  ל"ה  פרק  ב',  הימים 

קרבן פסח אף על גב דאינו נאכל אלא צלי, 

אבל דעת הגאון רבי עקיבא איגר )יורה דעה, 

פ"ז, א'( דצלייה אינה אסורה אלא מדרבנן 

מחשבה  לא  וצלייה  תורה  אסרה  דבישול 

בישול.

רבי ואפשר  דהגאון  מחלוקתם,  לפרש 

סבירא  ודעימיה  איגר  עקיבא 

להו דאיסורא דבשר וחלב הוא על הבשר 

והחלב בשוה, והאופן היחיד דשייך איסור 

החלב  דאז  דמתבשלים  באופן  הוא  זה 
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בשוה,  שניהם  ומתבשלים  הבשר  מבשל 

המחממם  הוא  האש  דכח  בצליה  אבל 

חדא  ולאו  יחד  מתבשלים  דאינם  נמצא 

מכח השני אז לא שייך למימר להאי איסור, 

זה  דאיסור  ליה  סבירא  מגדים  הפרי  אבל 

שייך בין שמתבשלים יחד ובין שאחד הוא 

המחמם השני יותר. ויש לדחות ולא באתי 

אלא לעורר.

יש לחקור בהאי לאו דבישול בשר ועתה 

בחלב אי הוי דין בחפצא או דלמא 

הוי דוקא איסורא דרמי אגברא, והיינו דיש 

בחלב  בשר  דבישול  זה  איסור  אם  לעיין 

והחלב  הבשר  יתבשלו  שלא  איסור  הוא 

הגברא  על  איסור  הוא  דילמא  או  יחדיו 

וחלב  בבשר  בישול  מעשה  יעשה  שלא 

יחדיו בזה ונפקא מינה לעניין גרמא, דאם 

הוא איסור במעשה יש להקל באופן דהוי 

גרמא אבל אם הוא דין בחפצא ובתוצאה 

טפי,  ביה  למזדהר  וצריך  דאסור  ודאי 

ונראה דכן הוא דעת היש אומרים דהביא 

בשם  ו'(  אות  פ"ז  סימן  דעה,  )יורה  הרמ"א 

המרדכי: "יש אומרים דאסור לחתות האש 

מבשלים  שהם  לפי  גוי  של  קדירה  תחת 

והמחתה  בשר  פעמים  חלב  פעמים  בהם 

בשר  בישול  לידי  בא  שלהם  קדירה  תחת 

בחלב". דאם הוא איסור על המעשה הרי 

דעשה מעשה בישול בשר בחלב אבל אם 

דאין  נראה  לכאורה  התוצאה  משום  הוא 

כאן מה שנאסר ושרי.

האחרונים וכן  דנחלקו  למה  מינה  נפקא 

של  כזיתים  שישים  לו  שהיו  במי 

לתוך  חלב  כזית  לתת  ורצה  יותר  או  בשר 

בשישים  בטל  שהחלב  באופן  התבשיל 

 ( אייגר  עקיבא  רבי  בשו''תגאון  דכתב 

לכתחילה  איסור  לבטל  דמותר  ר"ז(  סימן 

בבשר בחלב, והנה אף על פי דעשה מעשה 

בישול בשר בחלב, מכל מקום ליכא בהא 

אי  אבל  בשישים,  בישולו  ובטל  תוצאה 

שפיר  הוא  בישול  מעשה  דמשום  נימא 

איכא באופן זה מעשה בישול.

בשר וכן  איסור  לשיעור  בזה  מינה  נפקא 

בחלב, דכבר העיר במנחת חינוך כאן 

יהא  למה  גברא  איסור  הוא  דאם  ב'(  )אות 

זהו  הא  בכזית  בחלב  בשר  בישול  איסור 

יש  דשמא  וכתב  אכילה  באיסורי  דוקא 

לומר דהוי הלכה למשה מסיני.

בהא וכן  מינה  נפקא  למימר  נמי  איכא 

לענין בישול אחר בישול בבשר בחלב 

בישול  איסור  איכא  אי  רבוותא  דנחלקו 

כבר  שנתבשלו  וחלב  בבשר  בחלב  בשר 

קח:(,  )חולין  גרשום  רבינו  דדעת  יחדיו, 

משבצות  ק"ה,  סימן  דעה  )יורה  מגדים  הפרי 

זהב ס"ק ב'( ורבי עקיבא אייגר )יורה דעה פ"ז, 

סימן א'( דכיון דנתבשלו ליכא בהו איסורא 

א',  חלק  יעקב,  השבות  ודעת  דאורייתא, 

ועוד  פ"ז  סימן  אפרים  והיד  ל"ח,  סימן 

בבשר  בישול  אחר  בישול  דיש  אחרונים 

בחלב.
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דהאחרונים ואיכא  בטעמייהו  למימר 

אחר  בישול  דיש  להו  דסבירא 

שבות  שו''ת  דעת  )כן  בחלב  בבשר  בישול 

ועוד(  פ''ז  סימן  אפרים  יד  ל''ח,  א',  יעקב, 

דעיקרא דאיסורא איסור גברא הוא ואף על 

גב דכבר נתבשלו הבשר והחלב יחדיו מכל 

וחלב  לבשר  גברא  מבשל  קא  הא  מקום 

יחדיו. אציב כאן מצבת זיכרון לרב הגאון 

מיקירי  ובקי  חריף  קופשיץ  אברהם  רבי 

קרתא דירושלים נין להגאון רבי יוסף חיים 

זוננפעלד ז"ל חריף ובקי אשר בעניי זכיתי 

סמך  ואף  בחלב  בשר  הלכות  על  שבחנני 

ידו עלי להוראה. קיים בנפשיה "יראת ה' 

מוסר וחכמה ולפני כבוד ענוה" )משלי ט"ו( 

ויהי רצון שתעמוד לי זכותו שלא יצא שום 

דבר תקלה על ידי מעתה ועד עולם.



רכהחכמת חינוך

 מצוה צ"ג. שלא לכרת ברית לשבעה עממים
וכן לכל עובד עבודת אלילים

שהם  הכופרים  הרע  העם  אל  באהבתנו  נבטיח  שלא  כלומר  ברית,  נכרת  שלא 
החתי  והם  שם,  בואנו  טרם  בארצנו  מחזיקים  שהיו  שבתורה  עממים  שבעה 
והאמרי וכו', שנאמר לא תכרת להם ולאלהיהם ברית, כלומר שלא נעשה עמהם 

שלום ונניח אותם לעבד עבודה זרה.

השבעה  ואלו  העולם,  מן  משמשיה  וכל  זרה  עבודה  לאבד  זו,  מצוה  משרשי 
לשרש  ונצטוינו  מארצם.  נעקרו  כן  ועל  הראשון,  ויסודה  ע"ז  עקר  היו  עממין 
החרם  ב'(  ז',  )דברים  בתורה  עליהם  שכתוב  וכמו  לעולם  זכרם  ולאבד  אחריהם 
תחרימם, והיא מצות עשה בסדר ואתחנן )מצוה תכ"ה( ושם אאריך במצוה בעזרת 
זו בכלל המצות  וכי מצוה  היות בעולם האמות הרעות למה,  ונגיד סבת  האל, 
הנוהגות. ומן האזהרה בהם נשמע אזהרה שלא לכרת ברית לכל עובדי ע"ז. אבל 
יש חלוק בין שבעה עממים לשאר האמות עובדי עבודה זרה, )גיטין מ"ה.( ששאר 
האמות אם אין נלחמים עמנו אין מצוה עלינו להרגם, אלא שלא ישבו בארצנו 
עד שיעזבו עבודה זרה, ואלו השבעה עממים נצטוינו להרגם בכל מקום שנוכל 
להם, אלא אם כן יניחו עבודה זרה. והעניין לפי שהם היו עקר עבודה זרה ויסודה 
סכנה  בלא  להרגו  ויכול  מהם  אחד  לידו  שבא  מי  וכל  שכתבתי.  כמו  הראשון, 
ולא הרגו עובר בלאו. וזה שאמרנו עובדי עבודה זרה בשאין נלחמים עמנו שלא 
כגון המינין  זרה מן האמות אבל ישראל עובד ע"ז  נהרגם דוקא עובדי עבודה 
והמשמדין והאפיקורוסין מצוה עלינו להרגם, לפי שהם מצרים לישראל, ומוטב 

יאבדו אלף כיוצא בם ולא ישראל אחד כשר.

מדיני המצוה, מה שאמרו שמקבלין אותן אם רצו לחזר בתשובה. ויתר פרטיה, 
מבארים בסנהדרין ]י"ד סי' קצא[.



חכמת חינוך רכו

חכמת חינוך

מצוה צ"ג

שלא לכרת ברית לשבעה עממים וכן לכל עובד עבודת אלילים

א.  אבל בימינו אנו דאומות העולם דורשים שלום וצדק כידוע מצוה להיות בשלום ובשלווה עם כולם. 
..." וזה לשונו:  )ספר המצוות עשה קפ"ז(  דז' עממין  ב.  עיין שם ברמב"ם שכתב במצות החרם תחרימם 

ואולי יחשוב מישהו שזו מצווה שאינה נוהגת לדורות, כיון ששבעה עממין כבר כלו; אך זאת לא יחשוב אלא 
מי שלא הבין עניין 'נוהג לדורות ואינו נוהג לדורות', והוא: שעניין שנסתיים עם השגת מטרתו, בלי שיהא 
אותו הדבר קשור בזמן מסוים - אין אומרים עליו "אינו נוהג לדורות", לפי שהוא נוהג בכל דור שבו נמצאת 
אפשרות לאותו הדבר. הלא תראה, אם יאבד ה' את זרע עמלק בכללותו וישמידנו עד סופו - כמו שיהיה 
במהרה בימינו, כמו שהבטיח יתעלה: "כי מחה אמחה את זכר עמלק וגו'" )שמות י"ז, יד( האם נאמר אז שזה 
שנאמר "תמחה את זכר עמלק" )דברים כה, יט( אינו נוהג לדורות? כך אין לומר, אלא הוא נוהג בכל דור ודור, 
וכל עוד ימצא זרע עמלק יושמד. וכך הריגת שבעה עממין והשמדתם הוא ציווי שנצטווינו בו - והיא מלחמת 
מצווה. ואנחנו מצווים לשרשם ולרודפם בכל דור ודור עד שיישמדו, עד האחרון. וכך עשינו, עד שנשלמה 
השמדתם על ידי דוד, ונתפזרה השארית ונטמעה בין האומות עד שאינה ידועה ]עוד[. אולם על ידי זה שכבר 
כלו, לא תהיה המצווה שנצטווינו להורגם מצווה שאינה נוהגת לדורות, כשם שלא נאמר במלחמת עמלק 
שאינה נוהגת לדורות, אפילו אחר השמדתם והכרתתם, כי מצווה זו אינה קשורה בזמן ולא במקום מיוחד כמו 
המצוות המיוחדות למדבר או למצרים, אלא היא קשורה במי שמצווים עליו, וכל עוד יהיה בנמצא מקימים בו 
אותו הציווי. ובכלל ראוי לך להבין ולהתבונן בהבדל בין המצווה ובין הדבר שנצטווה עליו. כי יש שהמצווה 
נוהגת לדורות, אלא שהדבר שנצטווה עליו כבר נעדר בדור מן הדורות; אך לא בהעדר הדבר שנצטווה עליו 

נכרות ברית הנה  המצוה הצ"ג היא שלא 

ישראלא  בארץ  שהיו  עממין  לז' 

להם  תכרות  ד"לא  מקרא  לה  וילפינן 

ולאלוהיהם ברית" )שמות כ"ג, ל"ב(, וצריך 

דווקא  נאמרה  אי  זו  מצוה  גדר  מהו  עיון 

בז' עממין, או דלמא אף בשאר עממין, וכן 

צריך עיון אם נוהגת בזמן הזה או לא, ואף 

כשנוהגת צריך עיון אי הויא חובה על כל 

חובת  זו  דמצוה  דלמא  או  מישראל  אחד 

הציבור היא ונאמרה דוקא למלך או לכהן 

משיח וכדומה אך לא לכל יחיד ויחיד.

מח:( והנה  )מצוה  המצוות  בספר  ברמב"ם 

דמצוה  בפירוש  איתא  זו  מצוה  על 

וזה  עממין,  בשבעה  אלא  נוהגת  אינה  זו 

לשונו: "הזהירנו מכרות ברית עם הכופרים 

עם  לומר  רוצה  כפירתם,  על  ולהבטיחם 

)דברים  יתעלה  אמרו  והוא  עממין,  שבעה 

בארנו  וכבר  ברית.  להם  תכרות  לא  ב'(  ז', 

במצות עשה קפ"ז שמלחמת שבעה עממין 

וכל מה שבא בהם ראוי למנותו ושהוא לא 

ילך דרך מצות שאין נוהגות לדורות"ב עד 

כאן דבריו. נמצא דדעת הרמב"ם דמצוה זו 
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דוקא בז' עממין היא דנוהגת ולא באומות 

אחרות, וכן מוכח ממה שהשווה מצוה זו 

למצוה קפ"ז דהחרם תחרימם, וכן מבואר 

עבודת  מהלכות  א'  הלכה  י'  )פרק  החזקה  ביד 

דוקא  זכרה  זו  הלכה  כשהביא  כוכבים( 

כורתין  "אין  לשונו:  וזה  עממין  ז'  בענין 

עמהן  שנעשה  כדי  עממין  לשבעה  ברית 

שלום ונניח אותם לעבוד עכו"ם, שנאמר, 

לא תכרות להם ברית אלא יחזרו מעבודתם 

או יהרגו", ואם כן נראה דדעתו דהוא נוהג 

דוקא בז' עממין.

זה וכן  דאיסור  החינוך  שדעת  משמע 

וז"ל:  שכתב  עממין  בז'  דווקא  נוהג 

נבטיח  שלא  כלומר  ברית,  נכרת  "שלא 

שהם  הכופרים  הרע  העם  אל  באהבתנו 

מחזיקים  שהיו  שבתורה  עממים  שבעה 

ברישא  אמנם  שם",  בואנו  טרם  בארצנו 

לא  דאולי  לפקפק  )ויש  החינוך  כתב  דמצוה 

החינוך כתב את המפתח והכותרות של המצוות 

וצריך עיון בזה( "שלא לכרת ברית לשבעה 

אלילים",  עבודת  עובד  לכל  וכן  עממים 

אלילים",  עובד  לכל  "וכן  שהוסיף  הרי 

מהלכות  א'  הלכה  ו'  )פרק  משנה  בלחם  וכן 

דדעת הרמב"ם  ראיות  כמה  הביא  מלכים( 

נמי אמי שאינו מז'  זה חייל  היא דאיסור 

אומות וזה לשונו: "ועל דברי רבינו קשה 

תיהפך המצווה ל'אינה נוהגת לדורות'. אלא תהיה 'אינה נוהגת לדורות'. אם העניין להיפך והוא: שיהא דבר 
מסוים מצוי במצב מסוים, ובאיזה זמן חובה היה ]לעשות[ בו פעולה מסוימת, או דין; אך היום אינו חובה, אף 
על פי שאותו הדבר מצוי באותו המצב. כגון: לוי זקן שהיה פסול במדבר והוא כשר אצלנו היום, כמו שנתבאר 

במקומו. והבן כלל זה ודעהו." עכ"ד.

דקרא דלא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך 

ולאלהיהם  להם  תכרות  דלא  קרא  וכן  לי 

המשפטים  ואלה  בפרשת  דכתיבי  ברית 

כתב הסמ"ג  וכן  כתיבי",  אומות  בשבעה 

לכרות  "שלא  לשונו:  וזה  מ"ז  בלאוין 

תכרות  לא  שנאמר  עממים  לשבעה  ברית 

להם ולאלהיהם ברית, אבל בשאר אומות 

שמצינו  כמו  ברית  כריתת  נאסרה  לא 

בגבעונים שאמרו להם אולי בקרבי אתה 

יושב ואיך אכרות לך ברית... מיהו רבינו 

מהלכות  בפ"י  שכתב  לטעמיה  אזיל  ז"ל 

ע"א )ה"י( אין כורתין ברית לעובדי ע"ז כדי 

שנעשה עמהם שלום ונניח אותם לעובדם 

שנאמר לא תכרות להם ברית אלא יחזרו 

מעבודתם או יהרגו וכו', גם בסוף הפרק 

כתב אסור לנו להניח עובדי ע"ז בארצנו 

וכו' שנאמר לא ישבו בארצך וכו', והר"א 

ז"ל השיגו שם דקרא דלא ישבו וכו' איירי 

ליה  אית  דרבינו  משמע  אומות  בשבעה 

דקרא איירי אפילו בשאר אומות וכן קרא 

דכריתת ברית משמע דאית ליה דהוי בכל 

ברית  כורתין  אין  סתם  מדכתב  האומות 

בשבעה  דדוקא  פירש  ולא  ע"ז  לעובדי 

אומות משמע דלית ליה כסמ"ג", עיין שם 

עוד ראיות דנוהג איסור זה בין בז' אומות 

ובין בשאר אומות העולם.



חכמת חינוך רכח

מסקנא ובלחם  ליה  ברירא  לא  משנה 

לומר  יש  "ואולי  ומסיק:  דמילתא 

דרבינו סובר דקרא קאמר תרתי לא תכרות 

להם ולאלהיהם ברית ומדקאמר לאלהיהם 

נניח  לא  צד  דבשום  להזהיר  דבא  משמע 

לאלהיהם  שאמר  וזה  ע"ז  לעבוד  אותם 

ומדקאמר לא תכרות להם הודיענו שאפילו 

נכרות  לא  זרה  עבודה  עובדים  שאינם 

וכמו  ועבדים  להם ברית אלא שיהיו למס 

דוקא בעת  וזהו  ועבדות  למס  והיו  שאמר 

ישראל עליהם מלחמה כדכתיבנא  שערכו 

ומפני כן היה קשה לנשיאים מפני שכרתו 

ברית באופן שלא היה עליהם שעבוד דמס 

לא  אם  להרגם  רוצים  היו  ולכך  ועבדות 

מחמת השבועה", ומסיק דהדבר צריך עיון 

עיין שם באריכות משא ומתן נפלא בענין זה.

שיק על ספר החינוך במצוה זו ובמהר"ם 

במסקנתו:  וכתב  זה  בענין  דן 

ב'  כולל  דהקרא  ליה  דסבירא  "ונראה 

ז'  על  וקרי  ברית  להם  תכרות  לא  עניינים 

בא  ד"לאלהיהם"  דקרא  וסיפא  אומות 

זרה  עבודה  שעובדים  אומה  דכל  ללמד 

לב'  נחשב  אינו  הכי  ואפילו  זה  לאו  יש 

דלאו  ט'  בשורש  לשיטתו  לרמב"ם  לאוין 

אחד  ללאו  רק  נחשב  אינו  שבכללות 

גם בפרשת  הזה  פי שנכפל הלאו  על  ואף 

אלא  נכתב  לא  שם  מקום  מכל  ואתחנן 

סתם לא תכרות להם ברית ובזה יש ליישב 

המצות  דבמנין  להרמב"ם  סתירה  דאין 

ובפרק  אומות  שבעה  גבי  זה  דלאו  כתב 

בשאר  גם  כתב  זרה  עבודה  מהלכות  י' 

ז' אומות אפילו אין עובדים  אומות, דגבי 

עבודה זרה אית ביה לאו, וכן משמע בפ"ו 

גם  זרה  עבודה  עובדים  אם  אבל  ממלכים 

דדעתו  הרי  לאו".  ביה  אית  אומות  בשאר 

דב' ענינים נאמרו כאן, האחד הוא דאסור 

לכרות ברית עם ז' עממין בכל אופן והשני 

אומה  כל  על  ברית  לכרות  דאסור  הוא 

ואומה שעובדת עבודה זרה.

שכתב ונראה  וכמו  אחר  באופן  לומר 

בלחם משנה דב' איסורים איתנהו 

לז'  ברית  לכרות  שלא  הוא  האחד  כאן, 

עממין כלל והשני הוא שלא לכרות ברית 

לעובדי עבודה זרה, אבל לאו איסור כריתת 

ברית עם עובדי עבודה זרה הוא אלא דוקא 

כריתת ברית לאלוהיהם וקיום יראתם הוא 

דנאסר בו, וכמו שכתב ברמב"ן על התורה 

להם  יכרות  שלא  שיאמר  "...ויתכן  כאן: 

שיהרסם  אלא  כאחת,  אלהיהם  ועם  ברית 

כי  לומר  והכוונה  מצבותיהם,  וישבר 

בעודם עובדים את אלהיהם לא יכרות להם 

לעבוד  עליהם שלא  קבלו  אם  אבל  ברית, 

עבודה זרה רשאי הוא לקיימם".

עניין זה עיין בדברי הנצי"ב בחומש וכעין 

לא  "וכאן  כאן:  שכתב  דבר  העמק 

היתה אזהרה אלא שלא יהא הברית עמם ואת 

אלהיהם ביחד, אבל עמם לבד היו רשאים, 

אבל פרשה זו הוכפלה סוף סדר תשא לאחר 
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מעשה העגל, ואז הוזהרו גם עליהם לבד". 

ומכל מקום איכא למימר דלמסקנא דמילתא 

ברית עם ז' עממין היא דאסירא בכל אופן 

אבל ברית עם כל עכו"מ אסורה דוקא אם 

כורת לאלוהיהם ברית. ועל כל פנים נראה 

לפי זה מסברא דאיסורא דכריתת ברית לז' 

במלכי  אלא  נוהג  אינו  לעכו"מ  או  עממין 

ישראל, שופטיהם, שרי צבא וכדומה, דאי 

שיכרות  דאסור  מישראל  אחד  אכל  קאי 

זהו  כן  אם  שבצדו  הארץ  ליושב  ברית 

במצוה  שנאמר  מה  וכן  תחנם,  לא  איסור 

זרה  עבודה  עובדי  להושיב  "שלא  צ"ד 

בארצנו" אלא ודאי דהאי איסורא אכריתת 

וכן מצאתי  דבריו,  ע"כ  דנאמר,  הוא  ברית 

אברהם  הגאון  להרב  אברהם  משנת  בספר 

פרייס אבית דין דטאראנטא שכתב בביאורו 

לסמ"ג )לא תעשה מ"ז(: "וכפי הנראה מפשט 

כריתות  את  כולל  האיסור  אין  הכתובים 

היחיד  בין  היינו  האמור  א'  מסוג  ברית 

כל  כי  למשפחה  משפחה  בין  או  והיחיד 

הג' כתובים מדברים מכריתת ברית לאומה 

ולא ליחיד", עוד עיין שם דברים נפלאים.

חדא נמצא  ביה,  איתנהו  דיני  דתלתא 

איסורא  וכן  עממין  דז'  איסורא 

דכריתת ברית לעכו"מ הרוצים לדור בארץ 

ישראל ולעבוד עבודה זרה, ותרווייהו קאי 

דינא  הוא  השלישי  והדין  העם,  אראשי 

ג.  וכענין זה עיין במנחת חינוך אות ד' שדן בחיוב מלקות אהאי לאו ובשולי המנחה שם שהביא מספר אלה 
המצוות דאין בלאו זה מלקות. 

ואפשר  מישראלג,  ואחד  אחד  אכל  דחייל 

נמי דאיכא נפקא מינה להא דדנו האחרונים 

בחיוב מלקות בלאו זה, ויש לפלפל.

בסמ"ג איתא להדיא דבהאי איסורא והנה 

הוא  איסורא  חד  ברית  דכריתת 

אז'  דוקא  דחייל  איסורא  והוא  דאיכא 

עממין וזה לשון הסמ"ג )לאו מ"ט(: "שלא 

לא  שנאמר  עממים  לשבעה  ברית  לכרות 

בשאר  אבל  ברית  ולאלהיהם  להם  תכרות 

אומות לא נאסרה כריתת ברית כמו שמצינו 

בגבעונים שאמרו להם ואולי בקרבי אתה 

יושב ואיך אכרות לך ברית וכתיב ויכרתו 

שלמה וחירם ברית", ונראה דלסמ"ג איסור 

זה הוא איסור שנאמר דווקא לשופטי העם 

ברית,  לכרות  הכח  הוא  דלהם  ומנהיגיו 

ואכתי צריך עיון למה נאמר לאלוהיהם.

באבן עזרא על התורה על פסוק זה ועיין 

שכתב: "וטעם ולאלהיהם אם אמרו 

או  תהרסו  שלא  מנת  על  הארץ  לכם  נתן 

והיינו שהאיסור  אלהינו",  מצבות  תשברו 

שלא  הוא  ואיסורא  עממין  אשבעה  קאי 

להותיר דבר מגילוליהם בארצנו, אבל אם 

שבעה  אף  גילוליהם  בלא  להשאר  רוצים 

עממין שרי.

הביא בפירוש רבי אברהם בן הרמב"ם וכן 

וזה  גאון  סעדיה  רבי  בשם  התורה  על 
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שאפשר  אומר  ז״ל  סעדיה  "רבי  לשונו: 

שיבקשו מכם שתכרתו להם ברית להשאיר 

להסגיר  יסכימו  ואם  בארץ,  אלוהיהם  את 

יצאו ממנה לא תסכימו לא  והם  את הארץ 

את  להשאיר  ולא  בארץ  אותם  להשאיר 

ישבו  לא  במאמר  לזה  טעם  ונתן  אלהיהם, 

בארצך וגו׳ כלומר ישיבתם הם תגרום שתהיו 

נגררים אל חטאיהם ומפני זה הזהרתי אתכם 

מלכרות להם ברית וישיבת אלהיהם ]תגרום 

שתעבדו לאלהיהם ומפני זה הזהרתי אתכם 

מלכדות ברית לאלהיהם[", והיינו שהאיסור 

וכן  עממין  מהשבעה  להשאיר  שלא  הוא 

זרה  מהעבודה  דבר  בארצנו  להותיר  שלא 

שהיו עובדים אותה, ע"כ.
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מצוה צ"ד. שלא לשכן עובדי אלילים בארצנו

שלא לשכן עובדי עבודה זרה בארצנו, נאמר לא ישבו בארצך פן יחטיאו אתך לי.

משרשי המצוה, מה שנגלה בכתוב, בשביל שלא נלמד מכפירתם.

דיני המצוה. כגון מה שאמרו זיכרונם לברכה )ע"ז ס"ד.( שאלו רצו להניח עבודה 
זרה אף על פי שעבדוה מתחלתן שמתרים לשכן בארצנו, וזהו הנקרא גר תושב, 
כלומר שהוא גר לעניין שהתר לישב בארצנו, כמו שאמרו זיכרונם לברכה )שם( 
אי זהו גר תושב? זה שקבל שלא לעבד עבודה זרה. ואם לא הניח עבודה זרה אין 
צריך לומר שאין מוכרין לו קרקע שישכן בארצנו, אלא )שם כ"א.( אפילו להשכר 
לו בית, אסור כל זמן שישכר לדירה, לפי שמכניס שם עבודה זרה. אבל לסחורתו 
מתר, ובלבד שלא ישכיר לשלשה בני אדם, לפי ששלשה דבר קביעות הוא ואין 
זה  בעניין  שיש  לברכה  זיכרונם  רבותינו  שאמרו  הדינים  וחלוק  לקבעם.  ראוי 
מבארים  פרטיה,  ויתר  ישראל,  לארץ  סוריא  ובין  וכרמים,  לשדות  בתים  בין 

בסנהדרין ועבודה זרה ]שם[.

ונוהגת בזכרים ונקבות בארץ. והעובר עליה ומכר להם קרקע או השכירו להם 
במקום שאינו רשאי עבר על מצות מלך, ואינו לוקה, לפי שאפשר למכר להם 

קרקע או להשכיר בלא עשית מעשה.
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חכמת חינוך

מצוה צ"ד

שלא לשכן עובדי אלילים בארצנו

א.  אבל בימינו אנו דאומות העולם דורשים שלום וצדק כידוע מצוה להיות בשלום ובשלווה עם כולם.

המצוה הצ"ד היא שלא לשכן עובדי הנה 

מקרא  לה  וילפינן  בארצנוא  אלילים 

לי"  אתך  יחטיאו  פן  בארצך  ישבו  ד"לא 

דברי  מפשטות  ונראה  ל"ג(,  כ"ג,  )שמות 

דמצוה  המצוות  בספר  והרמב"ם  החינוך 

זו לאו דווקא בשבעה עממין היא דנאמרה 

אלא בכל עובדי אלילים.

אף על גב דהאי איסור נאמר בלשון והנה 

היא  זו  מצוה  אם  לחקור  יש  לאו, 

עשה הבא מכלל לאו דהיינו דכיון דאיכא 

עובדי  ידורו  שבו  מצב  שיהא  איסורא 

אלילים בארצנו אם כן איכא חיובא בקום 

להלחם  מישראל  ואחד  אחד  אכל  עשה 

בארץ  זרה  עבודה  עובדי  ידורו  שלא 

גיסא  לאידך  נימא  דלמא  או  ישראל, 

מעשה  אסר  דקא  לאו  הוא  זה  דאיסור 

דאיסורא, והיינו דאסור להביא בידים לידי 

ישראל  בארץ  כוכבים  עובדי  שישכנו  כך 

כגון  כך  לידי  למביא  דווקא  איסור  והוא 

בארץ  לעכו"מ  קרקע  המשכיר  או  המוכר 

ישראל, אבל אי לא עביד מעשה כלל לית 

לן בה ולא רמי עליה חיובא כלל.

טעמא ועוד  זה  בלאו  דהנה  עיון,  צריך 

יחטיאו  ד"פן  טעמא  והיינו  כתיבא 

אותך לי", וצריך עיון אם טעם זה משפיע 

נפקותא  איכא  ואי  עצמו  האיסור  גדר  על 

איכא  אבל  טעמא  דליכא  באופן  להלכתא 

טעמא  אבל  מעשה  דליכא  או  מעשה 

קרקע  שמוכר  באופן  ולמשל  דשייך,  הוא 

והתנה  כוכבים  לעובד  ישראל  בארץ 

במקום  העכו"מ  ידור  שלא  במכירתה 

שהוא  לישראל  להשכיר  רק  יוכל  אלא 

קונה  שאדם  הזה  בזמן  בפרט  המצוי  דבר 

להשכירם  בכדי  ניידי  דלא  ונכסי  קרקע 

שווים  כשיעלה  למכרם  ובכדי  לאחרים 

נימא  אי  ועתה  כלל,  שם  לדור  דעתו  ואין 

באופן  דווקא  הוא  איסורא  דהאי  דגדרא 

כן כשאין  לי", אם  יחטיאו אותך  "פן  של 

או  לישראל  להשכירה  אלא  הקונה  דעת 

הוא  עכו"מ  עצמו  הקונה  אם  אף  למכרה 

בארצך",  ישבו  ד"לא  זה  איסור  שייך  אין 
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וכן נפקא מינה למי שגורם שיעברו עכו"מ 

ושייך  לארץ  בחוץ  ישראל  שרובו  למקום 

עצם  שייך  לא  אבל  יחטיאו"  ד"פן  טעמא 

האיסור דאז יתכן דאסור נמי, אבל אי נימא 

דהדבר ביסודו אסור מחמת עצמו אף על 

גב דטעמא הוא דקאמר ואף על גב דאיכא 

למימר להאי טעמא ברובא דמעשים מכל 

ואסור  בזה  זה  תלויים  הדברים  אין  מקום 

אף בדליכא למימר להאי טעמא.

איסורא ועוד  דהאי  יסודא  אי  לברר  יש 

ישראל  ארץ  על  המלחמה  מדיני 

דהוא  דלמא  או  הוא  ישראל  ארץ  ויישוב 

דין בהרחקות מעבודה זרה ומדיני עבודה 

זרה הוא, ואף על פי שכתב החינוך בשורש 

הוא  זרה  עבודה  זו דמשום הרחקת  מצוה 

מכל מקום ליכא ספק בהא דבפירוש כתיב 

בקרא בארצך דאיסור זה הוא דוקא בארץ 

משום  דרק  למימר  ליכא  כן  ואם  ישראל 

לתא דעבודה זרה הוא.

זו וביותר  מצוה  שנא  מאי  עיון  צריך 

הקודמת  במצוה  דהנה  מקודמתה 

עיין  צ"ג,  )מצוה  ברית"  להם  תכרות  ד"לא 

שהיא  הראשונים  כתבו  שם(  שכתבתי  במה 

לז' אומות לדור בארץ  מצוה שלא להניח 

חדא  לאוי  תרי  דהני  איתא  ואי  ישראל, 

עניינא הוא אמאי לא מנינן רק להאי מצוה 

ד"לא ישבו בארצך" וממילא נכלל בזה גם 

ז' עממין.

במצוה ד"לא תכרות להם ברית" לא והנה 

או  בזכרים  נוהגת  אי  החינוך  כתב 

זה צידד המנחת חינוך דאין  ומכח  נקבות 

איסור זה נוהג בנשים כי לא להם לעשות 

האיסור  דיסוד  שהבין  הרי  המלחמה, 

דכריתת ברית במלחמה הוא דתלי, ומאידך 

החינוך  ספר  בעל  כתב  דידן  באיסורא 

בארץ.  ונקבות  בזכרים  "ונוהגת  להדיא: 

והעובר עליה ומכר להם קרקע או השכירו 

מצות  על  עבר  רשאי  שאינו  במקום  להם 

מלך, ואינו לוקה, לפי שאפשר למכור להם 

קרקע או להשכיר בלא עשית מעשה. " הרי 

ישבו  ד"לא  דידן  איסורא  דיסוד  צד  דאין 

בארצך" אתי מחמת מלחמה, נמצא דיסוד 

איסורים אלו חלוק הוא.

היא והיה  הרמב"ם  דדעת  לומר  נראה 

מכלל  הבא  לאו  עיקרו  זה  דאיסור 

עשה, דהרמב"ם בהלכות עבודה זרה )פרק 

במעשה  דינה  זו  דמצוה  כתב  ג'(  הלכה  י' 

וזה  ישראל  בארץ  כוכבים  עובד  דמושיב 

ושדות,  בתים  להם  מוכרין  "אין  לשונו: 

להם  מוכרין  ובסוריה,  ישראל;  בארץ 

בתים, אבל לא שדות. ומשכירין להם בתים 

בארץ ישראל, ובלבד שלא יעשם שכונה... 

בחוצה  ושדות  בתים  להם  למכור  ומותר 

לארץ, מפני שאינה ארצנו." ובזה נתיישב 

תכרות  דלא  ללאו  דידן  לאו  בין  החילוק 

שלא  הוא  לאו  דהאי  דעיקרא  ברית,  להם 

עכו"מ  לישיבת  המביא  מעשה  לעשות 
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בנשים  אף  דנוהג  פשוט  כן  ועל  בארצנו, 

דאינן בנות מלחמה.

ליישב זאת אפילו לפי דברי הרמב"ם ויש 

פ"י  זרה  עבודה  )הלכות  המפורסמים 

הדברים  כל  "אין  וז"ל:  שכתב  ו'(  הלכה 

האלו אמורים אלא בזמן שגלו ישראל לבין 

תקיפה  עכו"ם  שיד  או  כוכבים  העובדי 

על ישראל אבל בזמן שיד ישראל תקיפה 

כוכבים  עובדי  להניח  לנו  אסור  עליהם 

בינינו, ואפילו יושב ישיבת עראי או עובר 

ממקום למקום בסחורה לא יעבור בארצנו 

אלא עד שיקבל עליו שבע מצות שנצטוו 

אפילו  בארצך  ישבו  לא  שנאמר  נח  בני 

לפי שעה, ואם קבל עליו שבע מצות הרי 

גר תושב אלא  ואין מקבלין  גר תושב,  זה 

בזמן שהיובל נוהג אבל שלא בזמן היובל 

אין מקבלין אלא גר צדק בלבד"ב, עכ"ל, 

דאיכא למימר דאף לפי הרמב"ם לאו קום 

עשה הוא אלא כל זמן שיד ישראל תקיפה 

על העכו"מ הרי דכל פעם שהעכו"מ עובר 

בארץ ישראל הרי זה כנותן לעכו"מ לעבור 

עשה  דקום  איסורא  הוי  דלא  אף  כן  ועל 

מכל מקום אסיר.

וזה ובראב"ד  פעמיים  זה  דין  על  השיג 

ישיבת  יושב  "ואפילו  לשונו: 

ב.  וכעין זה נמצא ברמב"ם בספר המצוות )מצוה נ"א(: "הזהירנו מהושיב עובדי ע"ז בארצנו כדי שלא נלמוד 
כפירותם, באמרו )שמות כ"ג, ל"ג( "לא ישבו בארצך פן יחטיאו וגו" ואילו רצה העכו"ם לעמוד בארצנו אינו 
מותר לנו עד שקבל עליו שלא לעבוד ע"ז ואולם עובדי ע"ז לא ישכנו עמנו ולא נמכור להם נחלה ולא נשכיר 

להם בית, ובבאור אמרו לנו הפירוש לא תתן להם חנייה בקרקע".

עראי או עובר ממקום למקום בסחורה לא 

ולא  מצאנו  לא  זאת  א"א  בארצנו.  יעבור 

בז'  מביא  שהוא  והפסוק  מעולם  שמענו 

כתיב  ישיבה  לדבריו  ואפילו  הוא  אומות 

הראב"ד  שדעת  הרי  העברה",  ולא  בהו 

וחומר  וקל  עראי  בישיבת  איסור  דאין 

ישראל  נסיעה בעלמא של העכו"מ בארץ 

ודלא כשיטת הרמב"ם.

תמיהת הראב"ד כתב שם בכסף וביישוב 

משנה: "ורבינו משמע ליה דכיון 

דטעמא משום פן יחטיאו אותך לי אפילו 

למקום  ממקום  בעובר  או  עראי  בישיבת 

איכא למיחש להכי הילכך על כרחך לומר 

דישיבה דכתיבא בהו אפילו כל דהו קאסר 

ומשבע אומות ילפינן לשאר עובדי כוכבים 

זה  ולפי  יחטיאו",  פן  שייך  נמי  בהו  דהא 

נמצא דבאיסור זה איכא תרי גדרים, האחד 

לעשות  שלא  והוא  וגדרו  האיסור  יסוד 

מעשה הגורם שיושיבו עובדי עבודה זרה 

יד  שנותן  דווקא  זה  ובכלל  ישראל  בארץ 

ומלבד  ישראל,  בארץ  העכו"מ  לישיבת 

זאת איכא נמי איסור הנובע מטעמא ד"פן 

קום  מצות  נכלל  ובזה  לי"  אותך  יחטיאו 

עשה הבאה מכלל לא תעשה והיינו דצריך 

לפעול בידים בכדי שלא יבוא לידי איסורא 

ד"פן יחטיאו אותך לי".
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הרמב"ם וצריך  דהא  זה  ביאור  על  עיון 

תושב  דגר  דבריו  בהמשך  כתב 

נמי  כלול  הזה  בזמן  אותו  מקבלין  דאין 

טעמא  שייך  לא  תושב  ובגר  זה  באיסור 

שם  גם  ובאמת  לי"  אותך  יחטיאו  ד"פן 

וכתב:  הרמב"ם  דברי  על  הראב"ד  השיג 

הארץ"  בישיבת  לו  משוה  איני  "א"א 

זאת כתב הכסף משנה שם:  ליישב  אמנם 

נמי  הכי  דאין  לומר  נראה  רבינו  "ולדעת 

שאם מעצמו קיבל עליו שבע מצות שאין 

מונעין אותו מישיבת הארץ ולא בא לומר 

אלא שאין בית דין מקבלין אותו", ואם כן 

אזלינן  טעמא  דבתר  למימר  איכא  שפיר 

פשטא  הוא  חדא  ענייני,  תרי  הכא  ואיכא 

דאיסורא והוא שלא לעשות מעשה המביא 

לישיבת עכו"מ בארץ ישראל, ומלבד זאת 

איכא קום עשה היכא דשייך טעמא ד"פן 

יבואו  והוא לעשות מעשה שלא  יחטיאו" 

לידי מצב של החטאת ישראל.

וכמה ובזה  כמה  שהקשו  מה  ליישב  יש 

מנושאי הכלים דיעויין בספר מאמר 

אברהם  רפאל  להר"ר  הרמב"ם  על  המלך 

מצליח )נדפס בשאלוניקי( על דברי הרמב"ם 

ממה  עליו  תמיה  "ואני  לשונו:  וזה  כאן 

הל'  מלכים  מהל'  בפ"ה  רבינו  שכתב 

חוץ  הארצות  בכל  לשכון  מותר  וח'  ז' 

ובג' מקומות הזהירה תורה  מארץ מצרים 

שנאמר לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד 

ולפרקמטייא  לסחורה  לחזור  ומותר  וכו' 

ויראה  וכו'  להשתקע שם  אלא  אסור  ואין 

ישראל  מלך  מצרים  ארץ  כבש  שאם  לי 

לשוב  אלא  הזהירה  ולא  מותר  בי"ד  ע"פ 

גוים  ביד  והיא  בה  לשכון  או  יחיד  בה 

משאר  יותר  מקולקלים  שמעשיהם  מפני 

וכו',  מצרים  ארץ  כמעשה  ארצות שנאמר 

תורה  הזהירה  מצרים  ארץ  דבישיבת  הרי 

שלא לשבת בה כדכתיב לשוב בדרך הזה 

שם  מרן  כמ"ש  מותר  עראי  הכי  ואפילו 

הזה  בדרך  לשוב  דכתיב  הירושלמי  משם 

חוזר  אתה  אבל  חוזר  אתה  אי  לישיבה 

לפרקמטיא והטעם הוי משום דמעשה ארץ 

מצרים וכו' הרי דאף על גב דאיכא טעמא 

דקרא אפילו הכי דרך עראי מותר והוי קל 

וחומר ומה ארץ ישראל שהיא של ישראל 

גרים בארץ אפילו  והגוים הבאים שם הם 

שכן  כל  אותך  יחטיאו  לפן  חיישינן  הכי 

וקל וחומר בארץ מצרים שהם תושבים בה 

ואנו גרים בה ודאי דאיכא למיחש ואפילו 

הכי לא חייש רבינו לישיבת עראי ואם כן 

מאי שנא דהכא חייש והתם לא חייש כיון 

דבשניהם טעם אחד להם".

ד"פן ויש  דטעמא  הנ"ל  פי  על  ליישב 

ואל  בשב  לאו  לי"  אותך  יחטיאו 

באופן  עשה  קום  הוא  אלא  הוא  תעשה 

בארץ  חזקה  ישראל  דיד  ובאופן  ששייך 

ליתן  שלא  מעשה  לעשות  דחייב  ישראל 
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העכו"מ לדור בארץ וזה לא שייך בישראל 

שכבשו את ארץ מצריםג.

שהקשו וכן  מה  את  בזה  ליישב  יש 

המנחת  דכתב  אהא  האחרונים 

חינוך )מנחת חינוך כאן אות ג'( ד"כל אישי 

ישראל מצווים לגרשם" והקשו עליו )עיין 

בשולי המנחה שם( דמלשון החינוך משמע 

דעיקר האיסור הוא שלא להושיבם דכתב 

ג.  ועיין בספר מאמר המלך שם שיישב וכתב: "והנה לזה אפשר לומר דיש לחלק בין הכא להתם דהתם כיון 
שאין הטעם מפורש בהדיא בכתוב כמו לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך שהוא מפורש הטעם בהדייא ולכן 
ס"ל לרבינו לגזור אפילו ישיבת עראי אבל התם הוי משום דאנן דרשינן טעמא דקרא דהיינו להחמיר דוקא 
בישיבת קבע אף שלפי טעם הירושלמי אין לחלק בכך דטעמא טעים משום דכתיב לא תוסיפון לשוב וגו' 

לישיבה אין אתה חוזר אבל אתה חוזר לפרקמטייא וכו' מ"מ אפשר דרבינו ס"ל כמו שכתבתי".
ד.  ועיין בסוף דברי החינוך דמשמע כך גם כן דכתב: "ונוהגת בזכרים ונקבות בארץ. והעובר עליה ומכר להם 
קרקע או השכירו להם במקום שאינו רשאי עבר על מצות מלך, ואינו לוקה, לפי שאפשר למכר להם קרקע 

או להשכיר בלא עשית מעשה".
ה.  ועיין עוד בדברי הגרי"פ פערלא על סה"מ לרס"ג )מצוה קצ"ט אות כ"ג( וזה לשונו: "ועפ"ז יתבאר לנו 
על נכון מה שיש לתמוה במה שהשמיט רבינו הגאון ז"ל במנין הלאוין לאו דלא ישבו בארצך. ולאו דלא תחי' 
כל נשמה. שמנאום כל מוני המצות וזה מתמיה מאוד לכאורה. אבל לפמש"כ ניחא שפיר. משום דבלאו דלא 
ישבו בארצך הטעם מפורש בקרא דכתיב )בפרשת משפטים( לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי כי תעבוד 
את אלהיהם וגו'. וא"כ אינו אלא משום גדר והרחקה לאיסור ע"ז. ולכן אינו נמנה מצוה בפ"ע אלא הו"ל בכלל 
לאו דע"ז. וכן בלאו דלא תחיה כל נשמה שהטעם מפורש בקרא דכתיב )פ' שופטים( לא תחיה כל נשמה וגו' 
למען אשר לא ילמדו אתכם ככל תועבותם אשר עשו לאלהיהם וגו'. וא"כ אינו אלא משום גדר לע"ז ואינו 

איסור מצד עצמו. ולכן אינו נמנה מצוה בפ"ע."

החינוך דמצוה זו היא "שלא לשכן עובדי 

האיסור  דעיקר  משמע  בארצנו"  אלילים 

לפי  אבל  העכו"מד  את  כשמשכן  הוא 

דעיקר  נמי  הכי  דאין  ליישב  נראה  הנ"ל 

בארצנו  לשכנם  שלא  לאו  הוא  האיסור 

דאיכא  להוסיף  יש  זאת  מלבד  אבל 

טעמא ד"פן יחטיאו" ולזה מחוייב בקום 
ועשה.ה
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פרשת תרומה יש בה שתי מצות עשה, ולא תעשה אחת

מצוה צה. מצות בנין בית הבחירה

ושם תהיה  כלומר שנהיה מקריבים שם קרבנותינו אליו,  ה',  בית לשם  לבנות 
העליה לרגל וקבוץ כל ישראל בכל שנה, שנאמר ועשו לי מקדש. וזאת המצוה 
כוללת עמה הכלים הצריכים בבית אל העבודה, כגון המנורה והשלחן והמזבח 

וכל שאר הכלים כלם.

משרשי מצוה זו, מה שתראה בסוף דברי. ואכן מיראתי להתקרב אל משכן ה', 
כי ידעתי כל הקרב הקרב אם לא יתקדש למדי לא יראה הבית וחי. גם הכהנים 
וינף  והלויים אחר הטהרו  יתקדשו בבואם אל הקדש לפנים,  הנגשים לעבודה 
אהרן אותם תנופה טרם יתנו קולם בהיכל ה'. אמרתי גם אני אגיד עצתי, ואערך 

התנצלותי נגד זקני, וארחץ בנקיון כפי טרם אעלה בית ה'.

ובכל  ידוע הדבר ומפרסם בינינו העם מקבלי המצות כי שבעים פנים לתורה, 
אחד מהן שרשים גדולים ורבים, ולכל שרש ושרש ענפים, כל אחד ישא אשכל 
יוציאו פרח לשוקדים עליהם,  יום  יום  גדול של פרות נחמדים להשכיל לבות, 
פרחי חכמה ושכל טוב, כל עינים מאירות ורחבה ונסבה עמק חכמתה עד שאין 
כח באדם להשיג תכליתה. כמו שהעיד המלך החכם )קהלת ז, כ"ג( אמרתי אחכמה 
ואם  מעט  אם  כי  בה,  העוסק  ידי  להרפות  אין  זה  כל  ועם  ממני,  רחוקה  והיא 
הרבה ממנה יאכל כלה מתוקה, ואם יש כמה אשר מפרי עץ הגן לא תשיג ידם 
וכי  ורב עמקה,  גדל ערכה  ואנכי עם דעתי,  יקחו להם עליהן לתרופה.  לקחת 
פליאה ממני נשגבה, פערתי פי לדבר בה ואסמך במה שלמדוני רבותי, )ע"ז י"ט.( 
לגרס איניש ואף על גב דלא ידע מאי קאמר שנאמר )תהלים קי"ט, כ'( גרסה נפשי 

לתאבה.

דע בני, כי כל אשר יגיע אצל השם בעשות בני אדם כל מצותיו איננו רק שחפץ 
השם להיטיב לנו, ובהיות האדם מכשר ומוכן בעשית אותן מצות לקבל הטובה 
אז ייטיב אליו השם, ועל כן הודיעם דרך טוב להיותם טובים, והיא דרך התורה, 
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הוא  באשר  חפצו  השלים  מצותיו  המקבל  שכל  נמצא  טוב.  האדם  יהיה  בה  כי 
ראוי אז לקבל טובתו, וכל שאינו מכין עצמו לכך, רעתו רבה, שיודע חפץ השם 
בזה, והוא יעשה מעשיו כנגד חפצו. ופרשה אחת נכתבה בתורה להודיענו עקר 
זה לבד, והוא מה שכתוב בסדר והיה עקב )דברים י', י"ב-י"ג( ועתה ישראל מה ה' 
אלוקיך שואל מעמך וגו' עד לטוב לך. כלומר איננו שואל מעמך דבר בעשותך 
אלקיך  ל'  הן  אחריו  שכתוב  וכמו  לך.  להטיב  הגדול  בטובו  שרצה  רק  מצותיו 
רק  למצותיך  צריך  ואינו  כלומר  בה.  אשר  וכל  הארץ  השמים  ושמי  השמים 

מאהבתו אותך לזכותך.

ויש בעושי המצות ישימו מגמת פניהם אל הטובה המתעתדת אליהם בעשיתן 
כי ידעו שבסבתן תנוח עליהם הברכה והטוב, ואל הכונה ההיא יתעסקו  לבד, 
אל  הגיעו  לא  ואולם  אלקים,  גן  לעדן  וזוכים  בחיים  חלקם  ואלה  לעולם,  בהן 
תכלית הכונה הטובה. אבל יש אשר זכו ונתן להם השם יתברך לב לדעת ולהכיר 
חזק  קשר  באהבתו  לבבם  מורשי  יתקשרו  הכרתם  ומתוך  המעלות,  במידותיו 
לרב  יתברך  השם  חפץ  להשלים  כדי  גופם  הכנת  כוונת  כל  שישימו  עד  ואמיץ 
והיא  לב,  ישיתו  לא  ואל התועלת המתעתדת להם בעסק ההוא  אותו,  חשקם 
המעלה הגדולה שעלו אליה האבות הקדושים השלשה והרבה מבניהם אחריהם, 

זכר כלם לברכה, וזאת היא המדרגה העליונה שאפשר לבן אדם לעלות.

ומעתה בהיות הנחת דעתנו על זה בעניין מצותיו ברוך הוא, תחייב אותנו לאמר 
כי בנין בית לשם יתברך לעשותנו בה תפלות וקרבנות אליו, הכל להכין הלבבות 
לעבודתו יתעלה, לא מהיותו צריך לשבת בית אנשים ולבוא בצל קורתם, ואם 
וברוחו  יכלכלוהו  לא  השמים  ושמי  השמים  כי  ברותים,  או  יבנוהו  לבנון  ארזי 
ידועים  הלא  חלילה,  לכבודו  צריך  האדם  בני  בנו  אשר  הבית  כי  אף  יעמדו, 
הפעלות  ידי  על  יכשרו  הגופות  כי  גופותינו,  להכשר  שהכל  וברורים  הדברים 
מתלבנות  מטהרות  הלב  מחשבות  התמדתן  ורב  הטובות  הפעלות  וברבות 
מזדקקות, והשם חפץ בטובתן של בריות כמו שאמרנו. ועל כן צוונו לקבע מקום 
שיהיה טהור ונקי בתכלית הנקיות לטהר שם מחשבות בני איש ולתקן לבבם 
]לבבנו[ אליו בו, והוא ברוך הוא בחר אותו המקום והכינו אל הטובה לבני אדם 
אולי מהיותו אמצעות העולם בכוון, והאמצעות נבחר מן הקצוות, או מן הטעם 
שיהיה ברוך הוא היודע. ומתוך הכשר המעשה וטהרת המחשבה שיהיה לנו שם 

יעלה שכלנו אל הדבקות עם השכל העליוני.

פי  על  ואף  ההוא,  במקום  השכינה  שרית  נפרש  הזה  הצד  על  הפשט  דרך  ועל 
אפילו  עליהם  קדושתן  כח.(  )מגילה  לברכה  זיכרונם  רבותינו  אמרו  כי  שהאמת 
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כשהן שוממין, שמשמע בזה שאין כל סבת שרית השכינה שם מצד העובדים, 
כמו  ממנו  ברא  אשר  אדם  בני  לברך  האל  בחרו  המקום  אותו  כי  לומר  אפשר 
שאמרנו, וכמו שהיה חפצו לשלוח לבני אדם נביא להורותם דרך ילכו בה ויזכו 
כן חפץ בחסדיו הגדולים לקבע להם מקום בארץ שיהיה  נפשותם, כמו  לקים 
נכון אל טובת הבריות וזכותם, וכל זה מחסדיו על בריותיו. ומכל מקום, לעולם 
ואז  אדם,  בני  שם  שיעשו  הטובות  הפעלות  לפי  והקדשה  הברכה  שם  תתרבה 
עם הפעלות הטובות יפתחו מעינות הטוב כנגדו, כי באמת אינה דומה קדשת 

המקום בחרבנו לקדשתו בישובו.

והנחת הטעם הזה בעניין הבית תחייב אותנו גם כן לסמך אל הטעם הזה בעצמו 
כי  ידועים. הלא אמרנו  יקרים  וכלים  לפי הפשט עניין הקרבנות ושבט עובדו 
עקרי הלבבות תלויין אחר הפעלות, ועל כן כי יחטא איש, לא יטהר לבו יפה 
עוד, אבל בעשותו  ולכתל חטאתי לא אוסיף  בינו  בדבר שפתים לבד, שיאמר 
אל  להביאם  ולטרוח  עתודים  ממכלאותיו  לקחת  חטאו,  דבר  על  גדול  מעשה 
הבית הנכון אל הכהן וכל המעשה הכתוב בקרבני החוטאים, מתוך כל המעשה 

הגדול ההוא יקבע בנפשו רע החטא וימנע ממנו פעם אחרת.

)ויקרא  שכתב  הפשט  צד  על  לברכה  זכרונו  להרמב"ן  מצאתי  הטעם  זה  וכעין 
נגמרים במחשבה  כי בעבור שמעשה בני אדם  וזה לשונו,  א', ט'( בשם אחרים, 

עליו  ויסמוך  קרבן  יביא  יחטא  כאשר  כי  יתברך  השם  צווה  ובמעשה,  ובדבור 
ידיו כנגד המעשה, ויתוודה בפיו כנגד הדבור, וישרף באש הקרב והכליות שהם 
כלי המחשבה והתאווה, וכרעים כנגד ידיו ורגליו של אדם העושים כל מלאכתו, 
ויזרוק הדם על המזבח כנגד דמו בנפשו כדי שיחשב אדם בעשותו כל אלה כי 
חטא לאלקים בגופו ובנפשו, וראוי לו שישפך דמו וישרף גופו, לולי חסד הבורא 
שלקח ממנו תמורה וכפר הקרבן, שיהיה דמו תחת דמו, נפש תחת נפש. וראשי 
אברי הקרבן כנגד ראשי אבריו. והמנות להחיות בהן מורי התורה שיתפללו עליו. 
וקרבן התמיד בעבור שלא ינצלו הרבים מחטוא תמיד. ואלה הדברים מתקבלין 
מושכין הלב כדברי הגדה )שבת פז א(, עד כאן. והאריך הוא עוד בעניין, וכתב, 
ועל דרך האמת יש בקרבנות סוד נעלם וכו', כמו שכתב בפרושיו פרשת ויקרא.

להקריב  האל  צוונו  השרש  מזה  כי  ונאמר  הפשט,  צד  על  דברים  נוסיף  ועוד 
לעולם מהדברים שלב בני אדם חומד מהם כמו הבשר והיין והפת כדי שיתעורר 
הלב יותר עם העסק בהם, ולעני חייב להביא ממעט קמחו אשר עיניו ולבו עליו 
כל היום. ועוד יש התעוררות אחר ללב בקרבן הבהמות מצד הדמיון שגוף האדם 
והבהמה ידמו בכל עניניהם לא יתחלקו, רק שבזה נתן השכל ולא בזה. ובהיות 
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גוף האדם יוצא מגדר השכל בעת החטא, יש לו לדעת שנכנס בעת ההיא בגדר 
הבהמות אחר שלא יחלקם רק הוא לבדו. ועל כן נצטווה לקחת גוף בשר כמוהו 
ולהביאו אל המקום הנבחר לעלוי השכל ולשרפו שם, ולהשכיח זכרו כליל יהיה 
לא יזכר ולא יפקד תחת גופו, כדי לציר בלבבו ציור חזק שכל ענינו של גוף בלי 
שכל אבד ובטל לגמרי, וישמח בחלקו בנפש המשכלת שחננו האל שהיא קימת 
לעולם, וגם לגוף השתף עמה יש קיום בתחיה בסבתה בלכתו בעצתה, כלומר 
והבטיחה  הרבה.  החטא  מן  יזהר  זה,  ציור  בנפשו  ובקבעו  החטא,  מן  שישמר 
התורה שבמעשה הגדול הזה ובהסכמת עושהו שיתנחם על חטאו מלב ומנפש, 
תכפר אליו שגגתו. אבל הזדונות לא יספיק לכפרם דמיון זה, כי החוטא במזיד 

לא יוכח בדמיונות ודברים, כי אם שבט לגו כסילים )משלי כ"ו, ג'(.

ואל יקשה עליך בהנחת טעם זה איך נביא קרבן נדבה לעולם, כי טעמנו זה יסבל 
גם הנדבות. שאחר שאמרנו שהקרבן דמיון להשפלת הגופות ולעלוי הנפשות, 

אף בלא חטא ידוע ימצא בו המקריב תועלת לקחת המוסר.

והכליון נאמר בפשט העניין לבל  ובקרבן עזאזל שנשלח חי אל מקום החרבן 
לעמוד  התשוב  חטאים,  על  ענש  נפשו  שתקבל  שאחר  הגמור  החוטא  ידמה 
בן  כירבעם  תהיה  ואפילו  קצת  וטובה  השארות  לה  תהיה  או  הטובים  במקום 
נבט וחבריו, כמו שהוא רואה כל השנה כלה שיש לגוף הבהמה שהוא לדמיון 
השרפה  בעת  שם  שנשאר  באפר  יתברך  השם  בית  קצת  השארות  החוטא  גוף 
לא יוציאוהו מן הבית עד אחר זמן הרבה. על כן בשעיר החי הנושא כל העונות 
יראו רמז כי החוטא שעונותיו מרבים כמו האפקורוסין ושכפרו בתורה ובתחיית 
המתים וכל המצרים לישראל בכלל, לא יראו בטובה לעולם ותועלתם לא תמות 
לגמרי  ישלך  ישראל  כל  עונות  רבוי  בנשאו  השעיר  כמעשה  תכבה,  לא  ואשם 
אל ארץ גזרה, לא ימצא בבית ה' לא לשחיטה ולא לזריקה, זכרו יאבד מני ארץ. 
וזהו שאמרו זיכרונם לברכה )ירושלמי יומא פ"ו ה"ג( כי בשעה שישראל מרצין, לא 
הגיע לחצי ההר עד שנעשה אברים אברים, להודיען דמיון החוטא הגמור כי כן 
יאבד מהרה ויהיה כלה כליון גמור, למען ילמדו ויקחו מוסר וייטיבו דרכיהם. 

וזהו הסימן הטוב להם, שאין מלמד מוסר אלא האוהב, כמו שכתוב )משלי י"ג, 
כ"ד( ואהבו שחרו מוסר.

ויתר פרטיה  ובחלק הכהנים  ובמתנות הדם  ובעניין חלוק הקרבנות בשחיטתן 
רבים, אם נאמר לפי הפשט שהיה כן להיות מחשבת העובד מכונת אל העבודה 
הרבה, כי החלוקין יכריחו כיון המחשבה בדבר, לא נעלה בידינו רק דברי נערות. 
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המקבלים,  סעד  בלתי  ורגלינו  ידינו  נמצא  לא  בפשטים  גם  כי  הדברים  וכלל 
ואליהם נכרע אפים ויפתחו לנו בכל אלה העינים.

ואולם אין לקרותנו מכת הכסילים בהוציאנו כל רוחנו בדברים, כי בפסלת רב 
מעט אכל נמצא לעתים. גם כי ראינו לרבותינו זיכרונם לברכה כיוצא בדברינו 
אומרים שאמרו בקרבן סוטה )סוטה י"ד.( היא עשתה מעשה בהמה לפיכך תקריב 
שעורים. ובקרבן מצורע )ויקרא רבה פט"ז(, הוא עשה מעשה פטיט יקריב צפרים 
)ערכין טז:(. ובדומה לזה אמרו זיכרונם לברכה בעניין הנדה )נדה ל"א.(, מפני מה 

אמרה תורה לישב שבעה נקיים? שתהא חביבה עליו ביותר. ובאמת שאין כל זה 
לדעתם תכלית הכונה בדברים רק להודיע כי עניין המצווה יסבל הרבה רמזים 

מלבד עקרים גדולים וחזקים.

הבית  שנבנה  שקדם  קי"ב:(  )זבחים  לברכה  זיכרונם  שאמרו  מה  המצווה.  מדיני 
נאסרו  הבית  משנבנה  אבל  מקומות,  בשאר  קרבנות  מקריבין  היו  בירושלים 
כל המקומות לבנות בם בית לשם ולהקריב שם, שנאמר )תהלים קל"ב, י"ד( זאת 
מנוחתי עדי עד. ואלו הם הדברים שהם עקר בבנין הבית עושין בו קדש וקדש 
קדשים, ויהיה לפני הקדש מקום אחר והוא הנקרא אולם, ושלשתן נקראין היכל 
)מדות פ"ד, מ"ו( ועושין מחיצה אחת סביב להיכל רחוקה ממנו כעין קלעי החצר 

הנקרא  הוא  מועד  אהל  חצר  כעין  שהיא  זו  המקף במחיצה  וכל  שהיו במדבר, 
שצריכים  בתורה  הכתובים  הכלים  במקדש  ועושין  מקדש.  נקרא  והכל  עזרה, 
שם. ומה שאמרו )זבחים פ"ח.( שכל כלי הקדש שנקבו או נסדקו שמיד מתיכין 
אותן ועושין אותן חדשים, וסכין שנשמט מקתו או נפגם אין מתקנין אותו אלא 
גונזין אותו מיד, שאין עניות במקום עשירות. ועושין בתוך העזרה גבולין עד 
כאן לישראל, עד כאן לכהנים, ובונין סמוך לה בתים להשתמש בהם כל צרכי 
המקדש, וכל אחת נקראת לשכה. ויתר פרטיה, כגון בנין הבית כיצד? ותבניתו 
וכל מדותיו, ובנין המזבח ומשפטיו, מבארים במסכת מדות. וכן תבנית המנורה 

והשלחן ומזבח הזהב ומקומם בהיכל, בגמרא מנחות )כ"ח. צ"ז.( ויומא )ל"ג:(.

ונוהגת מצוה זו בזמן שרב ישראל על אדמתן. וזו מן המצות שאינן מוטלות על 
היחיד כי אם על הצבור כלן, כשיבנה הבית במהרה בימינו יתקיים מצות עשה.
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מצוה צ"ה

מצות בנין בית הבחירה

המצוה הצ"ה היא מצות עשה לבנות הנה 

מקרא  לה  וילפינן  הבחירה  בית  את 

ויש  ח'(.  כ"ה,  )שמות  מקדש"  לי  ד"ועשו 

לחקור איך מתקיימת מצוה זו, אי במעשה 

הבנין או דלמא בהא דהבנין כבר בנוי. עוד 

למעלה  שיעורה  מהו  זו  במצוה  לעיין  יש 

ומה הוא שיעורה למטה והיינו דיש לעיין 

נבנה  שכבר  הבית  את  לפאר  המוסיף  אי 

מקדש",  לי  ד"ועשו  זו  מצוה  מקיים  אי 

היכל  בית,  אי הבונה מקצת  לעיין  יש  וכן 

בלא אולם, אולם ולא מזבח וכו' אי מקיים 

מצוה זו ד"ועשו לי מקדש".

יש לעיין מצוה זו אמאן קא רמיא, אי עוד 

היא מצוה על היחיד ורמיא אכל אחד 

ואחד מישראל, או דלמא רמיא על הציבור 

כולו או דהוה מצוה דרמיא אבית דין, וכן 

או  הבונה  המקיימה,  הוא  מי  עיון  צריך 

הציבור כולו.

"תנא והנה  איתא:  ס"ב.(  )זבחים  בגמרא 

שלשה  אומר  יעקב  בן  אליעזר  רבי 

נביאים עלו עמהן ]עם עולי בבל[ מן הגולה 

מקום  ועל  המזבח  על  להם  שהעיד  אחד 

אף  שמקריבין  להם  שהעיד  ואחד  המזבח 

על  להם  שהעיד  ואחד  בית  שאין  פי  על 

רש"י  ופירש  אשורית",  שתכתב  התורה 

בית  שאין  פי  על  אף  "שמקריבין  שם 

וקדשה  לשעתה  קדשה  הבית  -דקדושת 

לעתיד לבא". נמצא דמקצת דיני בית חלו 

על מקום המקדש אף דאין שם מקדש דהא 

בית  דאין שם  פי  על  אף  דמקריבין  קיי"ל 

הרי דקדושת בית שייכא אף בלא דין בית, 

נמצא דתרי דיני איכא בדינא במקדש, דין 

וזה לא שייך אלא בבית  ודין בית  קדושה 

בלא  דקדושה  ודאי  במשכן  אבל  המקדש 

בית ובית בלא קדושה לא שייך.

ו' וברמב"ם  )פרק  הבחירה  בית  בהלכות 

הלכה י"ד( כתב: "כל מקום שלא 

נעשה בכל אלו וכסדר הזה אין קדוש גמור 

הוא  זכרון  תודות  שתי  עזרא  שעשה  וזה 

שלא  המקום  נתקדש  במעשיו  לא  שעשה 

היה שם לא מלך ולא אורים ותומים. ובמה 

נתקדשה בקדושה ראשונה שקדשה שלמה 
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לשעתן  וירושלים  העזרה  קידש  שהוא 

וקידשן לעתיד לבא"א.

בקידוש הרי  הבית  נתקדש  לא  דלרמב"ם 

גמור בבנין בית שני. ונראה דכוונתו 

את  קידשו  שלא  שלא  פי  על  דאף  לומר 

נתקיים  קדושה  דין  גמור  בקידוש  הבית 

ועומדת מקדושת  בו דהא קדושתו קיימת 

בית ראשון ולא היו צריכים אלא לדין בנין 

המקדש וזה נתקיים בבנין בית שני.

זו והנה  מצוה  ביסוד  הראשונים  נחלקו 

דהנה  ובטעמה.  בית הבחירה  דבנין 

החינוך כתב במצוה זו דגדרה הוא "לבנות 

בית לשם ה', כלומר שנהיה מקריבים שם 

לרגל  העליה  תהיה  ושם  אליו,  קרבנותינו 

וקבוץ כל ישראל בכל שנה, שנאמר ועשו 

לי מקדש. וזאת המצוה כוללת עמה הכלים 

הצריכים בבית אל העבודה, כגון המנורה 

והשלחן והמזבח וכל שאר הכלים כולם", 

הרי דעיקר המצוה לחינוך היא בניין הבית 

א.  ועיין שם בדברי הראב"ד הידועים שחלק על הרמב"ם וזה לשונו: "א"א סברת עצמו היא זו ולא ידעתי 
מאין לו ובכמה מקומות במשנה אם אין מקדש ירקב ובגמ' אמרו דנפול מחיצות אלמא למ"ד קדושה ראשונה 
לא קדשה לעתיד לבא לא חלק בין מקדש לירושלים לשאר א"י ולא עוד אלא שאני אומר שאפילו לרבי יוסי 
דאמר קדושה שנייה קדשה לעתיד לבא לא אמר אלא לשאר א"י אבל לירושלים ולמקדש לא אמר לפי שהיה 
יודע עזרא שהמקדש וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד ה' לעולם כך נגלה לי 

מסוד ה' ליראיו לפיכך הנכנס עתה שם אין בו כרת".
ב.  שו"ר להר"ר אהרון משניות שהביא את דברי מרן הרוגאצ'ובער בענין זה וז"ל בקיצור: "בספר צפנת פענח 
על הרמב"ם )הל' בה"ב פ"א ה"א( חוקר האם המצווה היא שיעשה או שיהיה דהיינו האם יש מצוה בעצם 
מעשה הבנין או שמא המצוה היא שיהיה בנין ומעשה הבניה הוא רק הכנה לקיום המצוה ולא חלק מהמצוה 
בית הבחירה",  "לבנות  נקט לשון  ובהלכות מלכים  לה'",  בית  "מ"ע לעשות  עצמה... דבהלכות בה"ב כתב 
ולשון לבנות משמע שיש מצוה בעצם הבנין, ומבאר הצפנת פענח שבזה יש נפקא מינה בין מקדש למשכן, 
שבמקדש המצוה היא שיהיה ואין מצוה בעצם הבנין משא"כ במשכן שהמצוה היא גם בעצם הבנין, ולפי 

במצוה  התלויות  מצוות  וכמה  כמה  ודיש 

דבריו:  בסוף  כאן  החינוך  הוסיף  ועוד  זו, 

על  ישראל  שרוב  בזמן  זו  מצוה  "ונוהגת 

וזו מן המצות שאינן מוטלות על  אדמתן. 

היחיד כי אם על הצבור כלן, כשיבנה הבית 

במהרה בימינו יתקים מצות עשה". וצריך 

עיון בזה דהא מחד כתב החינוך דמצוה זו 

ובמעשה  עשה  בקום  הציבור  על  מוטלת 

לשון  החינוך  כתב  ומאידך  המצוה, 

דתיעשה  משמע  עשה"  מצות  ד"יתקיים 

מצוה זו מאליה וליכא מעשה בקיום מצוה 

זו, וצריך עיון אם כן מה גדר מצוה זו לפי 

החינוך.

לומר על פי הנ"ל דתרי דיני איכא ונראה 

הבית,  בניית  חדא,  מצוה,  בהיא 

מקום  והנה  הבית,  קידוש  דין  איכא  ועוד 

המקדש מקודש ועומד ואין לנו עוד אלא 

בנייתו וכיון דנבנה הבית נתקיימו הני תרי 

מצוותב.



חכמת חינוך רמד

ביסוד תכלית המקדש עיין ברמב"ם והנה 

בהלכות בית הבחירה )א', א'( שכתב: 

"מצות עשה לעשות בית לה' מוכן להיות 

מקריבים בו הקרבנות, וחוגגין אליו שלש 

מקדש,  לי  ועשו  שנאמר  בשנה  פעמים 

משה  שעשה  משכן  בתורה  נתפרש  וכבר 

רבינו, והיה לפי שעה שנאמר כי לא באתם 

הרמב"ם  שלדעת  הרי  וגומר"ג.  עתה,  עד 

עבודת  עבור  היא  זו  מצוה  תכלית  עיקר 

מבואר  ועוד  לרגל,  והעליה  הקרבנות 

במעשה  לאו  דמצוה  דקיומא  מדבריו 

שיהא  זו  מצוה  דתכלית  אלא  הוא  הבניה 

מקום  שיש  שנמצא  וכל  בנוי  המקדש 

הרי  לרגל  והעלייה  הקרבנות  להקרבת 

דעיקר  נתבאר  ועוד  זו,  מצוה  שנתקיימה 

תכלית מצוה זו מתקיימת על ידי בנין בית 

הבחירה בירושלים.

המצוות כתב הרמב"ם: "המצוה הכ' ובספר 

שצונו לבנות בית הבחירה לעבודה, 

בו יהיה ההקרבה והבערת האש תמיד ואליו 

בכל  והקבוץ  לרגל  והעליה  ההליכה  תהיה 

ח'(  כ"ה,  )שמות  יתעלה  אמרו  והוא  שנה, 

זה צריך עיון למה נקט הרמב"ם בהלכות מלכים לשון לבנות והרי שם מדבר על בית הבחירה, ואולי נקט כן 
כי הקפיד על לשון הגמ' וסמך על מה שנקט בהלכות מלכים לשון עשיה ומשם נלמד שהמצוה היה שיהיה" 

עכ"ד בקיצור. 
ג.  ועיין שם בהלכה ג': "כיון שנבנה המקדש בירושלים נאסרו כל המקומות כולן לבנות בהן בית לה' ולהקריב 
בהן קרבן. ואין שם בית לדורי הדורות אלא בירושלים בלבד ובהר המוריה שבה נאמר ויאמר דויד זה הוא בית 

ה' האלקים וזה מזבח לעולה לישראל ואומר זאת מנוחתי עדי עד".
ושם בהלכה ה': "ואלו הן הדברים שהן עיקר בבנין הבית. עושין בו קדש וקדש הקדשים ויהיה לפני הקדש 
מקום אחד והוא הנקרא אולם. ושלשתן נקראין היכל. ועושין מחיצה אחרת סביב להיכל רחוקה ממנו כעין 
קלעי החצר שהיו במדבר וכל המוקף במחיצה זו שהוא כעין חצר אהל מועד הוא הנקרא עזרה והכל נקרא 

מקדש".

ועשו לי מקדש", עיין שם עוד, הרי דלדעת 

הרמב"ם עיקרא דמצוה דבנין בית הבחירה 

דאתא. הוא  שבמקדש  המצוות  לקיום 

ברמב"ן על התורה )שמות כ"ה, א'( ומאידך 

מבואר דנחלק בטעם מצוה זו דזה 

לשונו שם: "ולכן צוה תחלה על דבר המשכן 

לשמו...  מקודש  בתוכם  בית  לו  שיהיה 

והנה עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת 

השכינה שהוא הארון, כמו שאמר: 'ונועדתי 

כן  על  הכפרת',  מעל  אתך  ודברתי  לך שם 

הקדים הארון והכפרת בכאן כי הוא מוקדם 

דבנין  היא  הרמב"ן  דדעת  נמצא  במעלה". 

ולא רק היכי  הבית מצוה בפני עצמה היא 

דמצוה  עיקרא  אלא  העבודה  לקיום  תמצי 

להשראת  מנוחה  מקום  לבנות  כדי  היא 

הארון. היינו  השכינה  והשראת  השכינה 

אף דהרמב"ם כלל במצוה זו ד"ועשו והנה 

וגם  המשכן  בניית  את  מקדש"  לי 

פליג  ל"ג(  )עשה  ברמב"ן  כליו,  עשיית  את 

מנינן  דלא  פי  על  דאף  ליה  וסבירה  עליו 

לשלחן ומנורה למצוות בפני עצמן, מצוה 

עצמה  בפני  למצוה  מנינן  הארון  דעשיית 



רמהחכמת חינוך

הדברים  להטעים  ונראה  כרמב"ם,  ודלא 

על  בפירושו  לשיטתו  הרמב"ן  דאזל 

מקום  להיות  הוא  המשכן  דעיקר  התורה 

כן  ואם  הארון  והיינו  השכינה  להשראת 

בכללא  למצוה  לארון  שנכלול  יתכן  לא 

דתלי  נמצא  דאז  המשכן  דבניית  דמצוה 

עיקר בשאינו עיקר, אבל הרמב"ם דסבירא 

ליה דעיקרא דמשכן לעבודות המשכן הוא 

הלכות  בריש  הרמב"ם  שכתב  וכמו  דאתי 

בית  לעשות  עשה  "מצות  הבחירה  בית 

הקרבנות"  בו  מקריבים  להיות  מוכן  לה' 

שפיר אתי דלא מנינן אלא למצוה דעשיית 

דמצוה  דעיקרא  בכללא  וכלים  המשכן, 

קרבנות  בלא  בית  שיהא  שייך  ולא  נינהו 

איכא  בארון  אבל  בית,  בלא  קרבנות  או 

למימר דכיון דקדם הארון למשכן ודאיכא 

היכי תמצי לארון בלא משכן, שפיר איכא 

כמצווה  מכאן  לאחר  משכן  דאתי  למימר 

נוספת לישיבת הארון.

דברים אלו, לשיטת הרמב"ן ודעימיה ולפי 

המשכן  תכלית  דעיקר  להו  דסבירא 

הוא מקום להשראת השכינה ולארון, צריך 

אם  ארון  היה  דלא  שני  בבית  כן  אם  עיון 

היה למקדש דין בית אם נתקיימה מצוה זו, 

ועיין בספר מנחת סולת לרב הגאון דוד צבי 

זעהמאן אבד"ק דוקלא הי"ד שכתב להעיר 

שכתב  "ומה  ט'(  אות  צ"ה,  מצוה  )כאן  בזה 

המעין החכמה דמשום הכי לא נמנית מצות 

דתכלית  משום  עצמו  בפני  דארון  עשה 

הברית  ארון  שיהיה  הוא  המקדש  עשיית 

בנו  למה  כן  דאם  אדע  ולא  במקומו  קבוע 

בית שני בלא ארון ועל כרחך דאינו כן".

לעיל ונראה  שנתבאר  מה  פי  על  לומר 

דדין קדושה בבית שני נמצא כבר 

לעד  דנתקדש  הבית  בהר  היותו  מעצם 

ולעולמי עולמים, וכיון דאיכא בה קדושה 

אם כן בניית בית לקדושה זו נמי אית בה 

משום בניית מקום להשראת השכינה ובזה 

נתיישבה אף שיטת הרמב"ן, ודו"ק.

בהלכות והנה  והרמב"ם  שהחינוך  אף 

דהאי  בילפותא  נקטו  הבחירה  בית 

מצוה קרא ד"ועשו לי מקדש" )שמות כ"ה, 

)פרק א'  ח'(, מאידך מצינו בהלכות מלכים 

אחרינא  לקרא  הרמב"ם  דנקט  א-ב(  הלכות 

וכדאיתא התם: "שלש מצות נצטוו ישראל 

מלך  להם  למנות  לארץ,  כניסתן  בשעת 

ולהכרית  מלך,  עליך  תשים  שום  שנאמר 

זכר  את  תמחה  שנאמר  עמלק  של  זרעו 

שנאמר:  הבחירה  בית  ולבנות  עמלק, 

י"ב,  )דברים  שמה"  ובאת  תדרשו  "לשכנו 

עמלק  למלחמת  קודם  מלך  מינוי  ה'(, 

שנאמר אותי שלח ה' למשחך למלך עתה 

לך והכיתה את עמלק, והכרתת זרע עמלק 

קודמת לבנין הבית" עד כאן דבריו.

ד"ועשו הרי  לקרא  הרמב"ם  נקט  דלא 

אלא  תרומה,  דפרשת  משכן"  לי 

)דברים  תדרשו"  ד"לשכנו  לקרא  נקט 

ילפינן  מינייהו  מהי  עיון  וצריך  ה'(.  י"ב, 

בלחם  הקשה  וכן  המקדש  דבניית  למצוה 
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וכתב: "וקשה  משנה בהלכות מלכים שם 

רבינו  כתב  פ"א  הבחירה  בית  דבהלכות 

שנאמר  וכו'  לה'  בית  לעשות  עשה  מצות 

ועשו לי מקדש".

שליט"א וראיתי  גנק  מנחם  הר"ר  לגאון 

את  שהביא  יצחק  ברכת  בספרו 

שכתב  בזה  סולובייצ'יק  הגרי"ד  דברי 

לחלק בין מצות בניית בית המקדש למצות 

פשוט  "נראה  לשונו:  וזה  המשכן  בניית 

מקדש  בנין  בזה,  נאמרו  מצוות  דשתי 

מגזירת ועשו לי מקדש וזה אינו שייך לארץ 

ולמחיית עמלק, וגם איכא דין בפני עצמו 

של בנין בית הבחירה, דהיינו בנין המקדש 

דחלות  משום  המוריה,  ובהר  בירושלים 

נפרדים  דברים  שני  הבחירה  ובית  מקדש 

יכול  לירושלים  חוץ  המקדש  דמקום  הם, 

על פי הדבור להשתנות כמו שהיה בגלגל, 

נוב וגבעון, מה שאין כן דין בית הבחירה 

שבהר המוריה הוא לדורי דורות כדמבואר 

ה"ג,  הבחירה  בית  מהל'  פ"א  ברמב"ם 

בירושלים  המקדש  שנבנה  "כיון  וז"ל: 

עוד  שם  עיין  כולן",  המקומות  כל  נאסרו 

בדבריו הנחמדים.

ד.  ועיין בסמ"ג מצות עשה קס"ג שכתב דהיא מצוה "לבנות את בית הבחירה" וז"ל שם: "בפרק כהן גדול ]דף 
כ'[ תניא ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק; אחר שיניח להם 
המקום מכל אויביהם מסביב, לבנות בית הבחירה, שנאמר ועברתם את הירדן וישבתם בארץ ואח"כ והיה 
המקום אשר יבחר ה' אלהיכם לשכן שמו שם שמה תביאו את כל אשר אני מצוה אתכם עולותיכם וזבחיכם 

וגו'. וכבר מנינו למעלה העמדת המלך והכרתת עמלק ]בסימן קי"ד וקט"ו[.
זמן מצוה זו של בניין בית הבחירה לא הגיעה עד ימי דוד וכן הוא אומר בדוד ויהי כי ישב המלך בביתו וה' 
הניח לו מכל אויביו מסביב ויאמר המלך אל נתן הנביא הנה אנכי יושב בבית ארזים וארון ברית ה' עומד 
בתוך היריעה. והמקום הנבחר הוא ירושלם בהר המוריה שנאמר ויאמר דוד זהו בית אלהים וזהו מזבח לעולה 
בישראל ואומר זאת מנוחתי עדי עד. ונאמר ]בדברי הימים ב' ג'[ ויחל שלמה לבנות את בית ה' בירושלים 

כן אמנם  לומר  דאין  דעתי  לעניות  נראה 

דמוני  מהא  חדא,  טעמי,  מכמה 

המצוות לא מנו בהא אלא למצוה אחת והיינו 

מצוה דהכא ד"ועשו לי מקדש", ועוד דהנה 

הרמב"ם עצמו בספר המצוות כלל לתרוויהו 

בחדא מחתא וזה לשונו: "המצוה הכ' היא 

שצונו לבנות בית הבחירה לעבודה, בו יהיה 

ואליו תהיה  והבערת האש תמיד  ההקרבה 

שנה,  בכל  והקבוץ  לרגל  והעליה  ההליכה 

"ועשו  ח'(:  כ"ה,  )שמות  יתעלה  אמרו  והוא 

לי מקדש", ולשון ספרי שלש מצות נצטוו 

ישראל בעת כניסתן לארץ למנות להם מלך 

זרעו  ולהכרית  הבחירה  בית  להם  ולבנות 

של עמלק, הנה התבאר שבנין בית הבחירה 

מצוה בפני עצמה, וכבר בארנו שזה הכלל 

והשלחן  המנורה  שהם  רבים  מינים  כולל 

המקדש  מחלקי  כולם  וזולתם  והמזבח 

בכל  הצווי  ייחד  וכבר  מקדש,  יקרא  והכל 

חלק וחלק וכו" עיין שם עוד בדבריו. נמצא 

ומצות  לי מקדש'  ד'ועשו  דלרמב"ם מצוה 

בנית בית הבחירה בירושלים חדא נינהו.

עיון בכל זאת ויש לפלפל בזה עוד וצריך 

טובאד.



רמזחכמת חינוך

מצוה צ"ו. שלא להוציא בדי הארון ממנו

שלא להוציא בדי הארון מתוך הטבעות, שנאמר )שמות כ"ד, ט"ו( בטבעות הארון 
יהיו הבדים לא יסרו ממנו. ומבאר הוא שמצווה זו בכלל מצות הנוהגות לדורות 
היא. שאין פרוש נוהגות לדורות שלא יפסק מישראל מעשה אותה מצוה לעולם 
בשום זמן, אלא כן הוא העניין, כל מצוה שלא נצטווינו עליה לעשותה רק בזמן 
ידוע ולא יותר, כגון מה שכתוב )שמות י"ט, ט"ו( היו נכונים לשלשת ימים, וכמו כן 
אזהרה דסיני )שם ל"ד, ג'( גם הצאן והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא. וכל כיוצא 
נוהגות  שאינן  מצות  יקראו  אלו  בלבד,  לשעה  אלא  הצואה  הייתה  שלא  בזה, 
לדורות. אבל כל מצוה שלא נצטווינו עליה לזמן ידוע אף על פי שיש לה הפסק 
בזמן מן הזמנים מצד גלותנו או בסבת דבר אחר, כגון עכשיו בעונותינו שאין 
לנו ארון מצוה הנוהגת לדורות נקראת, לפי שכל זמן שיהיה לנו ארון, חייבין 
אנו לבל נסיר בדיו ממנו כדי שיוציאוהו בהם הלויים אם נצטרך להביאו ממקום 

למקום בסבת מלחמה או מאיזה סבה שתבוא.

משרשי המצווה. לפי שהארון משכן התורה, והוא כל עקרנו וכבודנו, ונתחייבנו 
לנהוג בו כל כבוד וכל הדר בכל יכולתנו, על כן נצטווינו לבל נסיר בדי הארון 
מתוך  ואולי  במהירות,  מקום  לשום  הארון  עם  לצאת  צריכים  נהיה  פן  ממנו 
הטרדה והחפזון לא נבדק יפה להיות בדיו חזקים כל הצרך, ושמא חס ושלום יפל 
מידם ואין זה כבודו. אבל בהיותם בו מוכנים לעולם ולא יסורו ממנו נעשה אותן 
חזקות הרבה ולא יארע תקלה בהן. ועוד טעם אחר, שכל כלי המקדש צורתן 
מתוך  לטובה  נפעל  האדם  שיהא  כדי  עליונים  גדולים  עניינים  לרמז  מחייבת 
מחשבתו בהן. ורצה האל לטובתנו שלא תיפסד אותה הצורה אפילו לפי שעה.

שלשת מצות סדר זה, אינן נוהגות היום.

בהר המוריה. ושם נעקד יצחק שנאמר ולך לך אל ארץ המוריה. בימי עזרא כשבנו בית המקדש בנוהו מעין 
בניין שלמה המפורש במלכים ומעין דברים המפורשין בבניין של יחזקאל שנתנבא על בנין העתיד לבנות רק 

שהגדיל מדתו יותר מבניינו של שלמה" עיין שם עוד. 



חכמת חינוך רמח

חכמת חינוך

מצוה צ"ו

שלא להוציא בדי הארון ממנו

א.  וז"ל החינוך: משרשי המצוה, לפי שהארון משכן התורה והיא כל עיקרנו וכבודנו, ונתחייבנו לנהוג בו 
כל כבוד וכל הדר בכל יכלתינו, על כן נצטוינו לבל נסיר בדי הארון ממנו, פן נהיה צריכים לצאת עם הארון 

המצוה הצ"ו היא לאו שלא להוציא הנה 

את בדי הארון מתוך הטבעות שעליו 

יהיו  הארון  ד"בטבעות  מקרא  לה  וילפינן 

הבדים לא יסורו ממנו" )שמות כ"ה, ט"ו(.

לחקור בהאי לאו אי הוי דין בחפצא ויש 

הסרת  איסור  אם  דהיינו  בגברא  או 

בדיו הוא דין מצורת הארון שצריך שיהיה 

באופן מסויים והמסיר בדיו הרי זה כמזיח 

החושן  דצריכים  דכיון  האפוד  מעל  חושן 

התורה  אסרה  מחוברין  להיות  והאפוד 

דין  והוי  לוקה  אותם  והמסיר  להסירם 

בחפצא דכך צריך שיהיה הארון עם בדים 

צורת  את  מבטל  דהמסירם  ונמצא  עליו 

החפצא של הארון ולוקה, או דלמא נימא 

יסורו  ד"לא  איסורא  דהאי  גיסא  לאידך 

דאסור  והיינו  הוא  גברא  איסור  ממנו" 

לגברא לעשות מעשה הפוגם בצורת הארון 

ודומיא דמצוה שלא לקרוע בגדי כהן גדול 

)מצוה ק"א( וכן דומיא דמצוה ד"לא תעשון 

כן לה' אלוקיכם")דברים י"ב, ד'( שכתב בה 

ונמחה  נאבד  "שלא  תל"ז(  )מצוה  החינוך 

נקרא  הוא  ברוך  הקדוש  ששם  הדברים 

הקדש  וספרי  המקדש  בית  כגון  עליהם, 

ושמותיו היקרים ברוך הוא", והיינו שעיקר 

המעשה  עושה  הגברא  על  הוא  האיסור 

דאיסורא  דעיקרא  למימר  איכא  נמי  והכא 

את  שעושה  הוא  דגברא  מעשה  משום 

מעשה האיסור של הסרת בדי הארון.

צריך ונפקא  כמה  עד  לעניין  בזה  מינה 

שיעבור,  כדי  הארון  מבדי  שיסיר 

הארון  צורת  את  שיבטל  צריך  אי  דהיינו 

הנכונה ואי צריך שיסירם לגמרי או לא, וכן 

נפקא מינה אם צריך שיעשה במזיד ובדרך 

שמצינו  כמו  חייב  שיהיה  כדי  השחתה 

לעבור  דשייך  דלמא  או  אחרים  במקומות 

על איסור זה אף בשוגג.

אלו ועל  חקירות  לתלות  יש  הפשט  דרך 

החינוך  דהנה  לאו,  דהאי  בטעמא 

זה,  באיסור  טעמים  ב'  דכתב  אף  כאן 

לתרוויהו הוי דין בצורת הארון והוי איסור 

חפצא התלוי בתוצאהא, וכן מבואר הדבר 

ברמב"ם בספר המורה )מורה נבוכים ג', מ"ה( 
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שכתב "באשר להיות הארון ניׂשא על כתף 

ברורה,  כבוד שבזאת  דרך  עגלות  על  ולא 

בהוצאת  ואפילו  תבניתו,  תיפגם  שלא 

הבדים מן הטבעות".

בכור אבל  יוסף  ר'  בפירוש  עיין  מאידך 

שור על התורה שכתב כאן "לא יסורו 

ממנו, מפני קדושת הארון לא רצה הקב״ה 

ולהכניסם  הבדים  להסיר  בו  שימשמשו 

מחזיקין  לנושאו  כשבאין  אבל  בטבעות 

אותו  וכשמניחין  ונושאין  הבדים  בראשי 

הקדושה  אימת  מחמת  מיד  להם  הולכין 

יהיו  הארון  בטבעות  דקרא  פירושא  והכי 

הבדים שישימם משה ויקבעם שם כדכתיב 

יוסרו  לא  שם  וכשיושמו  ותכל  בפרשת 

משום  הוא  האיסור  דעיקר  הרי  ממנו." 

לשום מקום במהירות, ואולי מתוך הטרדה והחפזון לא נבדוק יפה להיות בדיו חזקים כל הצורך, ושמא חס 
ושלום יפול ואין זה כבודו. אבל בהיותם בו מוכנים לעולם ולא יסורו ממנו, נעשה אותן חזקות הרבה ולא 
יארע תקלה בהן. ועוד טעם אחר, שכל כלי המקדש צורתן מחוייבת לרמוז ענינים גדולים עליונים, כדי שיהא 
ורצה האל לטובתנו שלא תפסד אותה הצורה אפילו לפי שעה,  נפעל לטובה מתוך מחשבתו בהן,  האדם 

עכ"ל.
יהיו  הארון  "'בטבעות  לשונו:  וזה  נפלאים  דברים  מצוה  דהאי  בטעמא  שכתב  שם  חכמה  במשך  ועיין  ב.  
הבדים...  'והיו  כתיב  במזבח  והנה  לוקה.  ארון  בדי  המסיר  עב.(:  )יומא  ז"ל  ואמרו   - ממנו'  יסורו  לא  הבדים 
בשאת אותו' )להלן כ"ז, ז(, וכן בשלחן )כ"ה, ח(, מה שאין כן בארון, הבדים הם קבועים בו תמיד - הלא דבר 
הוא! ונראה על פי מדרש שהארון רומז לכתר תורה שהוא מונח לכל הרוצה ליקח. והנה התלמיד חכם צריך 
סעד לתומכו שיהא עשיר מטיל מלאי לכיסו וכתודוס איש רומי, ובזה תורתו מתקיימת. וכן אמרו ז"ל גם על 
הארון ביומא )עב:(: כתוב 'ועשית לך ארון עץ' )דברים י', א( וכתוב 'ועשו ארון עצי שטים' )שמות כ"ה, י(, מכאן 
לתלמיד חכם שבני עירו מצווין לעשות לו מלאכתו. ולזה באו הבדים, שלעולם הבדים הם המחזיקים בה, הם 
הסומכים ידי התלמיד חכם, שהוא הארון לעדות ה' ותורותיו, ומהראוי שיהיו תמיד אוחזים בארון הברית 'לא 
יסורו ממנו'. וכמו שהפליגו חז"ל בירושלמי פרק ז' דסוטה )הלכה ד(: לא למד, ולא לימד לא שמר ולא עשה 
ולא היתה בידו להחזיק )והחזיק, הרי זה בכלל 'ברוך'( לכן באו הבדים קבועים בו תמיד ]ומצאתי באלשיך[."
ועל דרך המושכל, הנה נודע שיטת הרמב"ם דצריך להדליק הנרות גם ביום שזהו בכלל הטבת הנרות לדידיה. 
ושיטתו מושכלת, דכמו שאמרו ז"ל )שבת כב: ( 'וכי לאורה הוא צריך )אלא עדות היא לבאי עולם שהכינה שורה 
בישראל'(. ולהראות כי הוא אין צריך להאור, רק שזה חוק דתי הוצרך להדליק גם ביום, כמו שההדלקה ביום 
אינו להאיר כן ההדלקה בלילה, שלשניהם ענין אחד. כן הארון שהוא נושא את נושאיו )סוטה לה.(, ואין הבדים 
לשאת אותו - שהוא נושא את עצמו, כי הוא משכן כבוד הנושא העולמים. לכן צוה כי הבדים בל יסורו ממנו, 

הארון  בבדי  שימוש  ובכל  הארון  מורא 

הארון  צורת  ביטל  שלא  אף  לצורך  שלא 

הרי זה ביטל את קדושת הארון בהתעסקו 

בו שלא לצורך והוי דין בגברא.

נמצא בדעת זקנים לבעלי התוספות וכן 

אהאי קרא וזה לשונם: "מפני קדושת 

בו  שימשמשו  הקב"ה  רצה  לא  הארון 

אבל  בטבעות,  ולהכניסם  הבדים  להסיר 

כשבאין לנושאו מחזיקין בראשי הבדים 

להם  הולכין  אותו  וכשמניחין  ונושאין 

מיד מחמת אימת הקדושה, והכי פירושא 

הבדים'  יהיו  הארון  'בטבעות  דקרא 

כדכתיב  שם  ויקבעם  משה  שישימם 

יסורו  לא  שם  וכשיושמו  ותכל  בפרשת 

ממנו" עכ"דב.
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אי ועוד  מצוה  דהאי  בטעמא  מינה  נפקא 

עיקרא דאיסורא הוא מעשה ההסרה 

או דלמא דעיקר האיסור הוא שהם מוסרים 

מעשה  איסורא  דהאי  עיקרא  דאי  מהארון, 

דגברא הוא אם כן כיון שהסיר לית לן בה, 

אבל אי עיקר האיסור הוא משום ביטול צורת 

הארון נמצא דאף אחרי שהסיר איכא איסורא.

הי"ג והנה  )פ"ב,  החזקה  ביד  הרמב"ם 

זה  בעניין  כתב  המקדש(  כלי  מהלכות 

פנים  נושאין  הכתף  על  אותו  "כשנושאים 

כנגד פנים ואחוריהם לחוץ ופניהם לפנים. 

ונזהרים שלא ישמטו הבדים מן הטבעות. 

הטבעות  מן  הבדים  מן  אחד  שהמסיר 

לוקה. שנאמר בטבעות הארון יהיו הבדים 

לא יסורו ממנו".

ליה והקשו  מנא  חדא,  האחרונים,  עליו 

הארון  בדי  דמסיר  איסורא  דהאי 

אפילו במסיר אחד מן הבדים הא מפשטא 

דקרא משמע דהיינו דוקא במסיר את שני 

יסורו",  "לא  רבים  בלשון  דכתיב  הבדים 

שכתב  למה  סותרים  דדבריו  הקשו  וכן 

)הו"ד  שלו  המצוות  בספר  עצמו  הרמב"ם 

לקמן( דהאי איסורא דוקא במסיר בדיו ולא 

במסיר אפילו אחד.

שתי ונראה  נכללו  קרא  דבהאי  לומר 

הארון  ד"בטבעות  דכתיב  עניינים 

להורות כמו שאין ענין להבדים בעת היותו מונח באוהל מועד, ככה בשעה שנושאים אותו על הכתף אין זה 
ענין הנצרך להכבוד הנשוא כביכול, לכן לא יסורו הבדים ממנו תמיד, כמו שהנרות דולקים תמיד. ודו"ק" 
)שמות כ"ה, טו(. עד כאן דברי המשך חכמה ונמצא לפי דבריו הראשונים דדין בגברא הוא אבל לטעמו השני 

דין בצורת הארון הוא.

חדא  דהיינו  ממנו"  יסורו  לא  הבדים  יהיו 

זמן  דכל  והיינו  יהיו"  הארון  ד"בטבעות 

ציווי  על  עובר  זה  הרי  בארון  הבד  שאין 

דבטבעות הארון יהיו, ומלבד זאת איכא נמי 

איסורא ד"לא יסורו ממנו", והיינו האיסור 

שני  הם  דאלו  ונראה  שעה,  כל  להסירם 

חלקים של האיסור, והאחד מגדיר את השני, 

כשמנו  ראשונים  ושאר  כאן  החינוך  דהנה 

איסור זה דלא יסורו ממנו כתבו ד"בטבעות 

הארון יהיו" היינו חלק מהאיסור עצמו, ולא 

שלא  הוא  דהלאו  והיינו  עצמו  בפני  עשה 

יסורו ממנו בשום אופן שעל ידו לא נתקיים 

בטבעות הארון יהיו.

מאיר וראיתי  רבי  הגאונים  לרבנים 

שולביץ ורבי מרדכי זיסקינד הגר 

דירושלים  קדישא  קרתא  מיקירי  שליט"א 

והעלו  נפלאים  דברים  זה  בעניין  שדנו 

קושיא דהיכי אמרינן דלוקים אלאו ד"לא 

לעשה  הניתק  לאו  הוי  הא  ממנו"  יסורו 

ונראה  הבדים"  יהיו  הארון  ד"בטבעות 

כיון  כיון  כלל  קושיא  דליכא  כאן  לנאמר 

הארון  ל"בטבעות  העלו  המצוות  דמונים 

וכמו  הלאו  מאיסור  כחלק  הבדים"  יהיו 

שנתבאר לעיל, ופשוט.

על ויעויין  איתא  כ"ב.(  )מכות  בריטב"א 

דאיתא  שם  במכות  הגמרא  דברי 
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התם במשנה )מכות כ"א:( "יש חורש תלם א' 

וחייב עליו משום שמונה לאוין", ומקשינן 

"וליחשוב  כ"ב.(  )שם  התם  בגמרא  עליה 

נמי המזיח את החשן והמסיר בדי ארון", 

ומשכחת  "פירוש  התם:  הריטב"א  וביאר 

לה בחריש זו כגון שהסיר בדי ארון לחרוש 

בהם וכל שעה שחורש בהם ואינו מחזירן 

לארון עובר משום לא יסורו ממנו ואפילו 

דדעתו  נמצא  פרוטה",  בשוה  נהנה  אינו 

היא דעובר משום שאינו מחזירם ודעיקרא 

הארון  צורת  ביטול  משום  הוא  דאיסורא 

זה  הרי  לארון  מחזירם  דאינו  שעה  וכל 

עובר וכנ"ל, ויש לפלפל טובא בכל זה.

אף על פי דפשטא דקרא ד"בטבעות והנה 

הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו" 

צורת  דציור  משמע  ט"ו(  כ"ה,  )שמות 

כמה  נקטו  וכן  דקאמר  הוא  ובדיו  הארון 

מכל  דקרא,  פשטא  בבאור  מהראשונים 

ביאר  וכן  דאתא,  הוא  נמי  ללאו  מקום 

פו:(  תעשה  )לא  המצוות  בספר  הרמב"ם 

מתוך  הארון  בדי  מהסיר  "הזהירנו  וכתב 

ט"ו(  כ"ה,  )שמות  אמרו  והוא  הטבעות, 

יסורו  לא  הבדים  יהיו  הארון  "בטבעות 

ובסוף  לוקה.  זה  לאו  על  והעובר  ממנו" 

כ"ב.( אמרו כשנזכרו מחוייבי  )מכות  מכות 

הארון"  בדי  המסיר  איכא  "והא  מלקות 

ואזהרתיה מהכא  לוקה  לומר שהוא  רוצה 

שהוא  לך  התבאר  הנה  ממנו'  יסורו  'לא 

הרי  עליו".  ולוקין  תעשה  לא  מצות 

לאו  קרא  דהאי  לבאר  האריך  שהרמב"ם 

בדי  על המעשה של הסרת  לאו  והוי  הוא 

הארון.

ללאו ומכל  קרא  דהאי  פי  על  אף  מקום 

ביומא  בגמרא  משמע  דאתא,  הוא 

דהוי  הוא  נמי  הארון  אצורת  דציווי  )עב.( 

רמי  חנינא  בר'  יוסי  "רבי  התם  דאיתא 

הארון  "בטבעות  ט"ו(  כ"ה,  )שמות  כתיב 

יהיו הבדים לא יסורו ממנו" וכתיב )שמות 

כ"ז, ז( והובא את בדיו בטבעות, הא כיצד, 

הכי  נמי  תניא  נשמטין,  ואין  מתפרקין 

יהיו  יכול לא  יהיו הבדים  בטבעות הארון 

זזין ממקומן ת"ל והובא את בדיו בטבעות, 

אי והובא את בדיו יכול יהיו נכנסין ויוצאין 

ת"ל בטבעות הארון יהיו הבדים, הא כיצד 

מתפרקין ואין נשמטין". ופירש רש"י שם 

בדיבור המתחיל 'מתפרקין ואינן נשמטים' 

והכניס  עבים  היו  "בראשיהם  לשונו:  וזה 

ובאמצען  בטבעת  בדוחק  אחד  ראשן 

בטבעות  נדחקין  היו  לא  הלכך  דקין  היו 

אבל  ולכאן  לכאן  והולכין  מתפרקין  אלא 

עבים  שהן  לפי  מהן  לצאת  נשמטין  אינן 

ניתן  הטבעות  דבתוך  נמצא  בראשיהן". 

להזיז את הבדים בחנייתם אבל איכא לאו 

על הוצאתם לגמרי מן הבדים ולוקה אהאי 

רק  באתי  ולא  עוד  בזה  לפלפל  ויש  לאו, 

לעורר הדברים.
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מצוה צ"ז. מצות סדור לחם הפנים ולבונה

להשים בבית המקדש לפני ה' לחם תמיד, שנאמר )שמות כ"ה, ל'( ונתת על השלחן 
לחם פנים לפני תמיד )עי' ספר המצוות עשין כ"ז(.

יחיה  שבו  לפי  בלחם  תמידית  מצוה  הוא  ברוך  האל  שצוונו  המצווה,  משרשי 
האדם, ועל כן צריך אליו להיות הברכה מצויה בו תמיד, ומתוך עסקינו בו לקים 
עליו מצות השם יתברך יהיה הרצון והברכה חלים עלינו ויתברך במעינו, כי בכל 
שעושה בו האדם רצון השם יתברך בו הוא מתברך. ולפי כל עניין ועניין שישים 
מגמת פניו ומחשבותיו ועסקיו בדבר מצוה לפיהן מעין הברכה נובע עליו. וכן 
לברכה  זיכרונם  שאמרו  מה  וכעניין  )תרומה(  לברכה  זכרונו  להרמב"ן  מצאתי 
)ראש השנה ט"ז.( הביאו לפני עמר בפסח, כדי שיתברכו לכם תבואה שבשדות, 

נסכו לפני מים בחג, כדי שיתברכו לכם גשמי ברכה בשנה הבאה, תקעו לפני 
בשופר של איל, כדי לזכר עקדת יצחק. ועל הלחם הזה בעצמו אמרו )מגילה כ"ו.( 
ובו נעשה רצון האל, הייתה הברכה דבקה בו  כי מפני שהוא תשמיש המצווה 

ביותר. וכל אחד מן הכוהנים שמגיע לו ממנו כפול היה שבע.

מצד  נצטווינו  בכלן  והקרבנות  הפנים  ולחם  ומנורה  שלחן  כגון  הדברים  ואלה 
שאין  תלמיד,  עם  מבין  לכל  ופקפוק  ספק  אין  שכתבתי,  וכעניין  המקבלים. 
חסר תבונות בעולם יחשב שבסדור לחם בבית על שלחן שנניחנו שלם ונקחנו 
שלם תקבל שום הנאה למעלה חלילה, לא במראה ולא בריח ולא בשום צד, רק 
שצונו בכך לחפצו ברוך הוא שנתברך ממנו מרב מדת טובו. גם הלבונה הבאה 
עם הלחם שנכתב בה אשה לה', ואמרו מן המפרשים )רש"י ויקרא כ"ד, ז'( שאין 
מן הלחם לגבוה כלום אלא הלבונה שנקטרת בכל שבת כשמסלקין הלחם, אין 
כוונתם חלילה להיות חלוק כלל בין הלבונה והלחם למעלה. וקיום מצות האל 
כי כמו שצווה האל ברוך הוא להסדיר הלחם לפניו  ובלבונה אחד הוא,  בלחם 
ונעשה רצונו וסדרוהו, כן נעשה רצונו בלבונה שצוה להקטיר והקטירוה, קצב 
שנאכל  הלחם  כי  העוסקים,  צד  על  יכתבו  העניינים  אלה  כל  אבל  לכל.  אחד 
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לכהנים אין לכתב עליו שכלו לשם, כי הם יאכלוהו. נמצא כי אין כלו לשם, כי 
ממנו  שעושה  אלא  כלל  האדם  בו  יהנה  שלא  מה  בכל  אבל  בו.  יחלקו  אחרים 
מצות בוראו וכלה לגמרי במצווה, בזה נוכל לומר עליו כי כלו לה', כלומר שנכנס 
כלו במצותו לא אכל ממנו אדם ולא נהנה בו הנאה גופנית כלל. ועל שהריח אינו 
מן ההנאות של הגוף רק מהנאת הנפש, כי הגוף לא יקבל רק הנאת המשוש, יכנו 
לעולם עניין הריח אל השם ברוך הוא, אף על פי שהוא ברוך הוא וברוך שמו 
איננו לרב מעלתו וגדלו בגדר עניינים אלה כלל לפי שאינו גוף ולא כח בגוף, 

זבחים מ"ו: ד"ה הנחת  )רש"י  זיכרונם לברכה  וכבר פרשו  ידוע הוא אצל כל מבין. 
רוח( בכל מקום שנאמר )ויקרא א', ט'( ריח ניחוח לה' שאמרתי ונעשה רצוני, וכן 

)בראשית ח כא( וירח ה' את ריח הניחוח בדרך הזה. זהו שנראה לנו בעניין סדור 

הלחם בבית השם. והרמב"ם זכרונו לברכה כתב )מורה נבוכים ח"ג פמ"ה( וזה לשונו, 
אבל השלחן והיות הלחם עליו תמיד לא אדע לו סבה, ואיני יודע לאיזה דבר 

אייחס אותו עד היום.

מדיני המצווה, מה שאמרו זיכרונם לברכה )תורת כהנים אמור פי"ח( שבכל אחת 
ונתת  ז'(  כ"ד,  )ויקרא  בו קמץ לבונה, שנאמר  נותנין כלי שיש  היו  מן המערכות 
על המערכת. כלומר, על כל אחת מהן לבונה זכה )ויקרא כ"ד, ז'(. וכלי זה נקרא 
בזך. ואמרו זיכרונם לברכה )מנחות כ"ז.( ששני הסדרים מעכבין זה את זה, ושני 
הבזיכין מעכבין זה את זה, ומיום שבת ליום שבת )שם צ"ט:( מוציאין את הלחם 
ומסדרין לחם אחר מיד. וזה שמוציאין הוא )יומא י"ז:( שחולקין שתי המשמרות, 
וכיצד מסדרין אותו, שארבעה  ואוכלין אותו.  גדול  והיוצאת, עם כהן  הנכנסת 
השלחן.  מעל  הלחם  לטל  לפניהם  מקדימין  וארבעה  ובבזיכין  בלחם  נכנסין 
זה  של  טפחו  להיות  בהנחתו  מכונין  שהיו  צ"ט:(  )מנחות  לברכה  זיכרונם  ואמרו 
בצד טפחו של זה, לקים מה שנאמר לפני תמיד. וצורת הלחם ועניין הנחתו כיצד 
היה כדי שיהא האויר שולט בו, ויתר פרטיה, מבארים בפרק אחד עשר ממנחות 

)צד.( ]פרק ה' מהלכות תמידין[.

ונוהגת בזמן הבית בזכרים הכהנים, כי להם העבודה, ולא לנשים.
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חכמת חינוך

מצוה צ"ז

מצות סדור לחם הפנים ולבונה

א.  עיין רמב"ם ספר המצוות "המצוה הכ"ז היא שצונו להשים לחם הפנים לפניו תמיד והוא אמרו יתעלה 
)שמות כ"ה ל( "ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד". וכבר ידעת לשון התורה להשים לחם חדש בכל שבת 

ושיהיה עמו לבונה ושיאכלו הכהנים הלחם הנעשה בשבת הקודם...".

המצוה הצ"ז היא מצות עשה להשים הנה 

בבית המקדש לחם תמיד לפני השם 

על  ד"ונתת  מקרא  לה  וילפינן  יתברךא 

השלחן לחם פנים לפני תמיד" )שמות כ"ה, 

ל'(.

אי ויש  היא,  מה  זו  מצוה  עיקר  לחקור 

והיינו  בתוצאה  או  ההנחה  במעשה 

על  הנחה  אי  דהיינו  שם  הלחם  שיהא 

עיקר  דלמא  או  מצוה  עושה  השולחן 

המצוה שיהא הלחם מונח על השלחן לפני 

ה'. עוד יש לחקור אם שולחן מעכב במצוה 

זו, ואף אי נימא דשולחן מעכב יש לחקור 

אם המצוה היא דין בשולחן או דין בחלות, 

דמחד יש לומר דעיקר המצוה היא שיהא 

שולחן לפני ה' אבל מדיני השולחן שיהא 

המצוה  דעיקר  דלמא  או  תמיד,  לחם  שם 

היא שיהיו חלות אבל בכדי לקיים מצוה זו 

צריך שיהיה השולחן לפני ה'.

אינו ובטעמא  דשולחן  למימר  דאיכא 

מעכב בלחם הוא משום דמסקינן 

ונערכין  בשבת  ניטלים  )הסניפין(  דהקנים 

ה', הלכה  )פרק  וכמו שכתב הרמב"ם  בחול 

הקנים,  סידור  "ולא  ומוספין(:  מתמידין  י"א 

מערב  אלא  השבת  את  דוחה  נטילתן  ולא 

שבת נכנס ושומטן, ונותנן לאורך השולחן, 

ובאחד בשבת נכנס, ומכניס את הקנים בין 

החלות." וממה נפשך, אם איכא דין שולחן 

על הקנים אמאי לא מעכבי אף בשבת, ואם 

מהא  חזינן  קא  שולחן,  דין  עלייהו  ליכא 

דאמרה תורה דיסדר את הלחם על הקנים 

דשולחן אינו מעכב.

הרמב"ם ונראה  זה  בדבר  דנחלקו 

והרמב"ן, דהנה הרמב"ן בהשגותיו 

מה  על  השיג  ל"ג(  )מצוה  המצוות  לספר 

בגדי  לבישת  מצות  את  הרמב"ם  שמנה 

כהונה למצוה ולהבנת הדברים הבאתי את 

שנצטוו  ל"ג  המצוה  הרב  "כתב  דבריו: 

הכהנים ללבוש בגדים לגדולה וכבוד ואז 

ועשית  יתעלה  אמרו  והוא  במקדש  יעבדו 

בגדי קודש לאהרן אחיך, ושאר דבריו בזה, 
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ואריכות  בכתוב  פשיטותה  עם  זו  ומצוה 

הלכות  לבעל  ראיתי  לא  בביאורה  התורה 

מחוסר  בלאוין  מנה  אבל  אותה  שימנה 

דכיון  לומר  זאת  ודעתו  ששימש  בגדים 

שאין בלבישת בגדים שלא בשעת העבודה 

שום מצוה ואינן אלא הכשר העבודה שאם 

עבד בפחות מהן או ביותר תפסל עבודתו, 

והנה הוא חלק ממצות העבודה ואם היינו 

מצות  שתמנה  ראוי  היה  מצוה  זה  מונין 

בגדי לבן ביום הכפורים מצוה אחרת כמות 

כ"ג  בגדי  למנות  ראוי  וכן  זה,  מות  כן  זה 

מצוה ובגדי כהן הדיוט מצוה שניה, אבל 

כולן חלקים מחלקי העבודה המצווה ממנו 

יתעלה בימים הנאמרים בהם, וכבר נתבאר 

שאין מונים חלקי המצות."

"וכן ולאחר  הרמב"ן  הוסיף  אלו  דברים 

השלחן  עשיית  אנחנו  נמנה  לא 

ומזבח ומנורה מצוה מפני שנצטוינו לשום 

בהכשר  אותנו  וצוה  תמיד  ה'  לפני  לחם 

אותו בשלחן  לשום  הזאת שהיא  העבודה 

ההדלקה  שתהיה  לנו  ושיסודר  כן  מתואר 

כן  וענינה  משקלה  זהב  של  במנורה  הזו 

וכן, והנה הם תשמישי קדושה, ולא הוכשר 

שהם  שאמר  הרב  בו  שכתב  הטעם  בעיני 

הכלים  שאין  לפי  המקדש  מחלקי  חלקים 

חלק מן הבתים אבל הם שתים מצות ואינן 

על  אף  בבית  ומקריבין  זו  את  זו  מעכבות 

ולכן אצלי עשיית  כלים אלו,  בו  פי שאין 

ב.  ועל זה הדרך בעצמו אין ראוי שימנה באמרו )שמות כ"ז, כ( "ויקחו אליך שמן זית זך" אבל ימנה אמרו )שמות 
כ"ז, כ( "להעלות נר תמיד" והוא הטבת נרות כמו שהתבאר בתמיד.

תמנה  העדות  שם  לשום  והכפרת  הארון 

מצוה בפני עצמה", עיין שם עוד בהמשך 

דבריו.

דעיקר נמצא  הרמב"ן  בדברי  מבואר 

מצוות השולחן במקדש הוא משום 

מצוה  הכשר  והוי  המקדש  מצורת  דהוי 

לקיום המשכן, ונמצא לפי זה דעיקר מצוה 

במשכן  דין  הוא  תמיד  הלחם  דנתינת  זו 

וכיון דאין שולחן אין טעם בקיום המצוה.

הרמב"ם ומאידך,  שכתב  במה  המעיין 

בהקדמתו לספר המצוות בשורש 

וזה  יראה שאין דעת הרמב"ם כן  העשירי 

למנות  ראוי  לשונו: השרש העשירי שאין 

מן  אחת  לתכלית  הם  אשר  ההקדמות 

התכליות. דע כי פעמים יבאו צוויין בתורה 

ואותן הצוויים אינן מצוה אבל הם הקדמות 

לעשות המצוה כאילו הוא מספר איך ראוי 

אמרו  זה  דמיון  ההיא,  המצוה  שתעשה 

)ויקרא כ"ד, ה( "ולקחת סלת ואפית אותה" 

כי הוא אינו ראוי שימנה לקיחת סלת מצוה 

ועשייתה לחם מצוה, אבל הנמנה הוא אמרו 

)שמות כ"ה, ל'( "ונתת על השלחן לחם פנים 

לפני תמיד", הנה המצוה היא להיות הלחם 

תמיד לפני ה' ואחר כך ספר איך יהיה זה 

הלחם וממה יהיה ואמר שהוא יהיה מסלת 

ויהיו שתים עשרה חלות וכו', עיין שם עוד 

המצוה  דעיקר  מדבריו  ומשמע  בדבריוב, 
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הוא נתינת הלחם על השלחן והשולחן הוא 

שולחן  אין  אם  דאף  ונמצא  הלחם,  מקום 

יש מקום לומר שיקיים מצוות לחם תמיד, 

וכן משמע מלשון הרמב"ם בספר המצוות 

"המצוה  הפנים:  דלחם  זו  במצוה  שכתב 

הכ"ז היא שצונו להשים לחם הפנים לפניו 

ל'(  כ"ה,  )שמות  יתעלה  אמרו  והוא  תמיד 

תמיד",  לפני  פנים  לחם  השלחן  על  ונתת 

וכבר ידעת לשון התורה להשים לחם חדש 

ושיאכלו  לבונה  עמו  ושיהיה  שבת  בכל 

ועל זה הדרך בעצמו לא ימנה אמרו )שמות ל", ל"ד( "קח לך סמים" אבל ימנה הקטרת הקטורת בכל יום כמו 
את  אהרן  "ובהעלות  ל-ח(  )שמות  יקטירנה"  הנרות  את  בהיטיבו  בבקר  "בבקר  ל-ז(  )שמות  בו  הכתוב  שבאר 

הנרות" וזאת היא המצוה המנויה.
ואמרו קח לך סמים הקדמה בצווי לבאר איך תעשה המצוה הזאת והקטורת הזאת מאיזה דבר יהיה.

וכן )שמות ל-כג( "קח לך בשמים ראש" לא ימנה ואמנם ימנה הצווי שצוה שנמשח כהנים גדולים ומלכים וכלי 
הקדש בשמן המשחה המתואר.

ועל הדרך הזה הקש בכל מה שדומה לו עד שלא יתרבה אצלך מה שאין ראוי למנותו. וזאת כוונתנו בזה 
השרש. וזה דבר מבואר ואמנם זכרנוהו ועוררנו עליו בעבור כי כבר טעו בו רבים גם כן ומנו קצת הקדמות 
המצות עם המצוה עצמה בשתי מצות כמו שיתבאר למי שיבין מנין הפרשיות שזכר רב שמעון בן קירא, הוא 

וכל מי שנמשך אחריו מזכיר הפרשיות במנינם".
ג.  ועיין ברמב"ם בהלכות תמידין ומוספין בריש פרק ה' שכתב: "מצות עשה לסדר לחם הפנים בכל יום שבת 
על השולחן לפני ה' בהיכל שנאמר ביום השבת ביום השבת יערכנו הכהן וגו'. ודבר ברור בתורה שהוא שתים 
עשרה חלות כל חלה שני עשרונים. ועורכין אותו שני סדרים. שש חלות בכל סדר. חלה על גבי חלה ובין כל 
שתי חלות שלשה קנים של זהב כדי שתהיה הרוח מנשבת בו. וסומך כל מערכה בשתי קשוות. ונותנין בצד 
כל מערכה כלי שיש בו קומץ לבונה שנאמר ונתתה על המערכת לבונה זכה. וכלי זה הוא הנקרא בזך. נמצאו 
שני קומצי לבונה בשני הבזיכין. ושוליים היו לבזיכין כדי שיניחום על השולחן: שני הסדרים מעכבין זה את 
זה. ושני הבזיכין מעכבין זה את זה. והסדרין והבזיכין מעכבין זה את זה. ואין מחנכין את השולחן אלא בלחם 
הפנים בשבת. מיום השבת ליום השבת מוציאין את הלחם שהוא שם על השולחן משבת שעברה ומסדרין 

לחם אחר. וזה שמוציאין הוא שחולקין שתי המשמרות הנכנסת והיוצאת עם כהן גדול ואוכלין אותו".

הקודם."  בשבת  הנעשה  הלחם  הכהנים 

הרי שדעתו היא דעיקר המצוה היא הלחם, 

ומאידך  כאן.  החינוך  מלשון  משמע  וכן 

שכתב:  כאן  התורה  על  ברלב"ג  עיין 

"התועלת השלישי הוא במצוות, והוא מה 

שציוה לתת לחם הפנים על שולחן הזהב 

תמיד,  שם  שיהיה  ומצותו  בקודש,  שהיה 

שנאמר: ׳ונתת על השלחן לחם פנים לפני 

עיון  צריך  פנים  כל  ועל  ל'(".  )כ"ה,  תמיד׳ 

בדבר זה טובאג.
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פרשת תצוה - יש בה ארבע מצות עשה ושלש מצות לא תעשה

מצוה צח. מצות עריכת נרות במקדש

להטיב נרות תמיד לפני השם יתברך, שנאמר )שמות כ"ז, כ"א( יערך אתו אהרן 
הנזכרת  נרות  הטבת  מצות  וזוהי  יתברך,  השם  לפני  הנר  יערך  כלומר  ובניו, 

בגמרא )יומא י"ד, ב'(.

משרשי המצוה. שצונו השם יתברך להיות נר דולק בבית המקדש להגדלת הבית 
בנרות  בבתיהם  להתכבד  איש  בני  דרך  כן  כי  הרואים,  בעיני  ולתפארת  לכבוד 
דולקים, וכל עניין ההגדלה בו כדי שיכניס האדם בלבו כשיראהו מורא וענוה. 
וכבר אמרנו )במצוה ט"ז( כי במעשה הטוב תכשר הנפש. וכל זה סובב על היסוד 
הבנוי לנו כי הכל נגזר מצד המקבלים עם היותי מאמין באמת כי יש למקבלים 
הנראה  נכתב  אנחנו  גם  ואולם  נפלאים.  וסודות  נכבדות  חכמות  אלה  בענינים 

כפשוטן של דברים, והכל לשם שמים.

דיני המצוה, כגון מה שאמרו )תורת כהנים אמור י"ג, י"א( הדלקת הנרות דוחה שבת 
ונר  נר  לכל  פ"ט.(  )מנחות  ושנתן  תמיד,  בו  שנאמר  זמן  להם  שקבוע  כקרבנות 
חצי לג שמן שנאמר מערב עד בקר, ושערו חכמים שזה השעור יספיק בלילי 
יותר אין בכך כלום. ומעניין מצות ההטבה  ואם  נותנין בכל הלילות  וכן  טבת, 
הוא הדשון, ודשון המנורה והטבתה מצות עשה בבקר ובין הערבים. והדשון הוא 
שכל נר שכבה מסיר הפתילה וכל השמן שכבה ומקנחו ונותן בו פתילה אחרת 
ושמן אחר, ונר שלא כבה מתקנו. ונר מערבי אם כבה מדליקו מאש שעל המזבח 
החיצון. והאחרים מדליקין זה מזה, שמושך את הפתילה ומטה אותה עד שהאור 

נתפשת בה, לפי שאין כבוד המצוה להדליקן מנר אחר.

זהו  מתמיד.  וממקומות  )פ"ו.(  ממנחות  שמיני  בפרק  מבארים  פרטיה,  ויתר 
הנרות  שהטבת  זו  במצוה  פ"ג(.  ומוספין  )תמידין  לברכה  זכרונו  הרמב"ם  דעת 
היא  ז'(  ל',  שמות  )רש"י  אחרים  מפרשים  דעת  אבל  שפרשנו,  כמו  הדלקתן  היא 
וכן  בפני עצמה,  היא מצוה  וזו  ותקון הפתילות,  והקנוח  היא הדשון  שההטבה 

נראה בפרק התכלת במסכת מנחות )מ"ט: נ.( ]פ"ג מהלכות תמידין ומוספין[.

ונוהגת בזמן הבית בכהנים. וכהן העובר עליה ולא ערך הנרות כמצוה, בטל עשה.
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חכמת חינוך

מצוה צ"ח

מצות עריכת נרות במקדש

א.  ועיין ברמב"ם ספר המצוות כאן שכתב: "המצוה כ"ה היא שנצטוו הכהנים להדליק הנרות תמיד לפני ה' 
והוא אמרו יתברך שמו )שמות כ"ז, כ"א( 'יערוך אותו אהרן ובניו' וזאת היא מצות הטבת הנרות".

עשה הנה  מצות  היא  הצ"ח  המצוה 

השם  לפני  תמיד  נרות  "להטיב 

יתברך" )חינוך(א במקדש וילפינן לה מקרא 

ד"יערוך אותו אהרון ובניו".

גדרה, והנה  מה  זו  מצוה  עיון  צריך 

דראשית יש לחקור אם דין זה תלוי 

את  שייטיב  היא  והמצוה  במנורה  דוקא 

המנורה ואופן השימוש הנכון במנורה הוא 

למימר  איכא  דילמא  או  הנרות,  הדלקת 

דיהיו  הוא  דעניינא  דעיקרא  והוא  איפכא 

תמצי  דההיכי  אלא  במקדש  דולקים  נרות 

להדלקה זו היא המנורה ונפקא מינה בכל 

זה היא באופן שהדליק במקדש בלא מנורה 

או שהדליק את המנורה שלא במקדש, וכן 

שבמקדש  המנורה  נרות  את  שכיבה  למי 

"תמיד"  גדר  לבירור  מינה  נפקא  גם  ובזה 

שנאמר במנורה.

סולת עוד  מנחת  חינוך,  במנחת  דנו 

ובשאר אחרונים דגם במצות הדלקת 

לן  דקיימא  להא  איתא  במקדש  נרות 

או  מצוה  עושה  דהדלקה  חנוכה  בהלכות 

אגברא  דרמיא  חנוכה  בנר  דדוקא  דלמא 

הכא  אבל  מצוה,  עושה  דהדלקה  פסקינן 

דהנחה  לומר  יתכן  הוא  מקדש  דמדיני 

עושה מצוה, ועיקרה שתהא מנורה דלוקה 

נפקא  וכמה  כמה  ואיכא  מונחת,  במקומה 

מצוה  עושה  הנחה  או  הדלקה  אי  מינות 

וכמו שנאמרו גבי הדלקת נר חנוכה.

ח: ועיין  )במדבר  התורה  על  ברמב"ן 

אמר  וכתב:  אלו  בצדדים  שדן  ב( 

מתחלה )שמות כ"ז, כ'( "ואתה תצוה ויקחו 

אליך שמן זית זך להעלות נר תמיד", ולא 

הזכיר שם המנורה, והיה במשמע שידליקו 

בעשייתה  שאמר  כמו  בהימצאה  במנורה 

)שמות כ"ה, ל"ז( "והעלה את נרותיה והאיר 

או  תאבד  אולי  אם  אבל  פניה"  עבר  על 

תישבר, ידליקו בלתי מנורה, ואין המנורה 

נר  להעלות  המצוה  כי  ההדלקה,  מעכב 

תמיד לעולם", היינו דמרישא דקרא משמע 

דהדלקה עיקרא היא אולם מסיק ברמב"ן 

ולדורות  מיד  וצוה  הוסיף  כן  "ואחר  שם: 

ויקחו  ישראל  בני  את  צו  ב'(  כ"ד,  )ויקרא 
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המנורה  "על  ואמר  זך",  זית  שמן  אליך 

יערוך  שלא  הנרות",  את  יערוך  הטהורה 

זו  דמצוה  הרי  הטהורה".  במנורה  אלא 

דהדלקת הנרות במנורה דווקא היא דתליא, 

נמי  משמע  דכן  שכתבו  באחרונים  ויש 

הבחירה  בית  )הלכות  הרמב"ם  שכתב  ממה 

ג: ז'( "שבעת קני המנורה, מעכבין זה את 

זה, ושבעה נרותיה, מעכבין זה את זה, בין 

שאר  של  שהייתה  בין  זהב,  של  שהייתה 

בקנים",  קבועים  הנרות  וכל  מתכות  מיני 

ויש לפלפל בראיה זו עוד.

דעניינים אלו הא בהא תליין, דאי ונראה 

עיקר המצוה היא הדלקת המנורה 

ידי הדלקת הנרות  זו מתקיימת על  ומצוה 

הרי דעיקר המצוה תליא בהדלקה ואמרינן 

בהו הדלקה עושה מצוה,

הנרות אבל  היא  המצוה  דעיקר  נימא  אי 

עצמם שיהו דלוקים אם כן ודאי דלא 

אלא  מצוה,  עושה  דהדלקה  למימר  שייך 

הנחתן היא המצוה.*

מקדש ועיין  ביאת  הלכות  ברמב"ם  עוד 

"וכן  שכתב:  ז'  הלכה  ט'  פרק 

אם  לפיכך  בזרים  כשירה  הנרות  הדלקת 

הטיב הכהן את הנרות והוציאן לחוץ מותר 

על  השיג  שם  ובראב"ד  להדליקן",  לזר 

לזר  מותר  כשאמר  "הפליג  וכתב  זה  דין 

להדליקן אלא שאם הדליקן כשירות", הרי 

דהראב"ד חילק בין מעשה הדלקת הנרות 

מילתא  חדא  לרמב"ם  ואילו  וכשרותם 

הנרות  הדלקת  דלרמב"ם  נמצא  היא, 

הדליקו  דאם  וכן  בזר  לכתחילה  כשרה 

זה  הרי  והניחוה  וחזרו  בחוץ  המנורה  את 

כשר, והדברים טעונים ביאור דבאיזה עוד 

בחוץ  לעשותה  כשר  דיהיה  מצינו  עבודה 

מה  ביותר  תמוה  ועוד  בפנים,  ולהביאה 

שהקשו כבר המפרשים על הרמב"ם דהא 

וכמה  כתיב"  ובניו  אהרון  אותו  "יערוך 

פעמים כתיבה הדלקת המנורה גבי כהנים, 

עמק  בהגהות  כאן  שתמה  מה  קשה  וכן 

המלך על הרמב"ם מהא דקיימא לן במסכת 

שבת )דף כ"ב:( דהדלקה עושה מצוה וכתב 

שם ברש"י )שם ד"ה אי( כמו במנורה, והכי 

סימן  חיים  )אורח  ערוך  בשולחן  לן  קיימא 

תרע"ה(, ו"אם כן ראוי להיות המצוה בכהן 

רבינו  שכתב  כמו  עשה  מצוות  דזהו  כיון 

הנרות  והדלקת  ה"י  תמידין  מהל'  בפ"ג 

שם.  הי"ב  בפ"ג  שכתב  כמו  הטבתן  היא 

עיון"  וצריך  בפנים,  שהכניסן  מועיל  ומה 

עכ"ד.

הכא, ונראה  איכא  מצוות  דתרי  לבאר 

זו  ומצוה  המנורה  להדליק  חדא 

אינה נעשית אלא על ידי כהן ולא על ידי 

אחר, וכפשטא דקרא ד"יערוך אותו אהרון 

עושה  דהדלקה  אמרינן  ובהא  ובניו", 

בכהנים  דווקא  שייכא  זו  ומצוה  מצוה, 

כאן  המצוות  בספר  הרמב"ם  שכתב  וכמו 

)עשה כ"ה(: "היא שנצטוו הכהנים להדליק 

יתברך  אמרו  והוא  ה'  לפני  תמיד  הנרות 
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אהרן  אותו  יערוך  כ"א(  כ"ז,  )שמות  שמו 

ובניו וזאת היא מצות הטבת הנרות" עכ"ד.

נרות הרי  דהדלקת  זו  דמצוה  דעיקרא 

אהרון  המנורה  את  שידליקו  היא 

ובניו, והיינו דווקא כהנים, ודווקא מעשה 

ג'  בפרק  ברמב"ם  עיין  וכן  ההדלקה, 

מהלכות תמידין ומוספין הלכה י' שכתב: 

בבוקר  הנרות  והטבת  המנורה  "דישון 

יערוך  שנאמר  עשה  מצות  הערבים  ובין 

דוחה  הנרות  והדלקת  ובניו,  אהרן  אותו 

את השבת ואת הטומאה כקרבנות שקבוע 

להן זמן שנאמר להעלות נר תמיד", ובזה 

יש לדון דיתכן דשייך לקיים מצוה זו אף 

נרות  שידליק  עיקרה  אלא  המנורה  בלא 

בהיכל.

עצמה אבל  דהדלקה  עשה  מצוות  מלבד 

המנורה  נרות  שיהיו  מצוה  איכא 

הדלקה  דלא  אמרינן  ולזה  בהיכל  דולקים 

עושה מצוה אלא  הנחה  ולא  עושה מצוה 

ה',  דולקים בבית  נרות אלו  העיקר שיהיו 

כאן  החינוך  שכתב  ממה  גם  משמע  וכך 

שצונו  המצוה.  "משרשי  המצוה:  בשורש 

השם יתברך להיות נר דולק בבית המקדש 

בעיני  ולתפארת  לכבוד  הבית  להגדלת 

להתכבד  איש  בני  דרך  כן  כי  הרואים, 

בבתיהם בנרות דולקים, וכל ענין ההגדלה 

בו כדי שיכניס האדם בלבו כשיראהו מורא 

וענוה".

על ואם  הודלקה המנורה שלא  כן אף אם 

כשרה  אינה  דההדלקה  אף  כהן  ידי 

הרי  הם  דולקים  דהנרות  כיון  מקום  מכל 

שמתקיימת מצוה זו, ולפי"ז נראה דאין הכי 

ביטל  הכהן  אבל  להדליקם  לזר  מותר  נמי 

את המצוות עשה שלו וכמו שכתב החינוך 

העובר  וכהן  בכהנים.  הבית  בזמן  ונוהגת 

עליה ולא ערך הנרות כמצוה, בטל עשה.

דברי ואף  בספר  עיין  לדבר  ראיה  שאין 

י-יא(  פסוקים  י"ג  פרק  )ב  הימים 

ובהוכיחם  וישראל  יהודה  שבין  במלחמה 

את בני ישראל אומרים בני יהודה: "הלוא 

הדחתם את כוהני ה' את בני אהרון והלויים 

ותעשו לכם כוהנים כעמי הארצות כל הבא 

למלא ידו בפר בן בקר ואילים שבעה והיה 

אלוקינו,  ה'  ואנחנו  אלוהים.  ללא  כוהן 

בני  לה',  משרתים  וכוהנים  עזבנוהו,  ולא 

לה'  ומקטירים  במלאכת.  והלויים  אהרון 

עולות בבוקר בבוקר ובערב בערב וקטורת 

הטהור,  השולחן  על  לחם  ומערכת  סמים 

בערב  בערב  לבער  ונרותיה  הזהב  ומנורת 

כי שומרים אנחנו את משמרת ה' אלוקינו 

ואתם עזבתם אותו" ע"כ. הרי דעיקר ענינא 

מעשה  ולא  דולקים  דיהו  הוא  דמנורה 

ההדלקה.

חכמה וכעין  במשך  עוד  עיין  זה  עניין 

נודע  "הנה  שכתב  ט"ו(  כ"ה,  )שמות 

גם  הנרות  להדליק  דצריך  שיטת הרמב"ם 
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לדידיה.  הנרות  הטבת  בכלל  שזהו  ביום 

ושיטתו מושכלת, דכמו שאמרו ז"ל )שבת 

עדות  צריך, אלא  הוא  לאורה  "וכי  כ"ב:(: 

היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל" 

ולהראות כי הוא אין צריך להאור, רק שזה 

כמו  ביום,  גם  להדליק  הוצרך  דתי  חוק 

ההדלקה  כן  להאיר  אינו  ביום  שההדלקה 

בלילה וכו', עיין שם עוד.

אלא ויש  באתי  ולא  רבות  עוד  בזה  לדון 

לעורר.
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מצוה צ"ט. מצות לבישת בגדי כהנים

שנצטוו הכהנים ללבוש בגדים מיחדים לגדלה וכבוד ואז יעבדו במקדש, שנאמר 
)שמות כ"ח, ד'( ועשו בגדי קדש לאהרן אחיך ולבניו.

ואחדי  פעולותיו  לפי  נפעל  האדם  כי  לנו  הקבוע  היסוד  המצווה.  משרשי 
וכוונתו  מחשבותיו  כל  להתפיס  צריך  המכפר  והשליח  וכונותיו,  מחשבותיו 
אל העבודה, על כן ראוי ללבוש בגדים מיחדים אליה. שכשיסתכל בכל מקום 
תפילין  כעין  וזה  עובד.  הוא  מי  לפני  בלבו  ומתעורר  נזכר  יהיה  מיד  שבגופו 
שנצטוו הכל להניח בקצת הגוף שיהיה לזכרון מחשבת הכשר. ואף על פי שגם 

הכהן היה מניח תפילין, לגדל ענינו היה צריך גם זה.

ומן הטעם הזה נאמר )פסחים ס"ה:( שנתחייבו להיות ארך הכותנת על כל גופו 
עד למעלה מן העקב מעט, וארך )יומא עב ב( בית יד שלה עד פס ידו, והמצנפת 
כדי  בראשו  ומקיפה  אמה  עשרה  שש  ארכה  הי"ט(  פ"ח,  מקדש  כל  מהל'  )רמב"ם 

שלשים  ארכו  במתניו  שחוגר  והאבנט  עיניו,  שישא  עת  בכל  אותה  שיראה 
ושתים אמה ומקיפו ומחזירו על גופו כדך על כרך ונמצא שמרגיש בו בכל עת 
בזרועותיו שמתוך גבהו ברב ההקפים, הזרועות נוגעות בו על כל פנים. וכל זה 
ראיה למה שאמרתי למודה על האמת, מלבד שיש בעניין כבוד לבית ולעבודה 
בהיות העובד מלבש בלבוש מיחד לעבודה. וכבר כתבנו )במצוה צ"ה( כי בהגדלת 

הבית ובמוראו יתרככו שם לבות החוטאים וישובו אל ה'.

דיני המצוה. כגון באור המלבושים שהם שלשת מינין בגדי כהן הדיוט מין אחד, 
ובגדי כהן גדול שני מינין, בגדי זהב ובגדי לבן. ושל כהן הדיוט הם ארבעה כלים, 
של  רחב  חלוק  כעין  היא  הכותנת  ואבנט.  ומגבעת  מכנסים  כתנת  כן,  ושמם 
ממתנים  גדולים  שלהם  והיו  מקום,  בכל  ידועה  צורתן  והמכנסים  ישמעאלים, 
כלי  הוא  המגבעת  אמנם  גינוי.  הנקרא  שהוא  הירכים  עד  כלומר,  ירכים,  ועד 
שמניחין על הראש עשוי ככובע. האבנט הוא כמין אזור שחוגרין בו אלא שהם 
היו מקיפין בו הרבה הקפין מה שאין אנו עושין כן באזור. וארבעת כלים אלה 
לבדו  ב(  י"ב,  )שם  והאבנט  ששה,  כפול  ע"א.(  )יומא  וחוטן  לבנים  היו  פשתן  של 
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רקום בצמר, ובאלו היה עובד לעולם כהן הדיוט, ומתר )שם ס"ט.( ללבשן ביום 
בין בשעת עבודה בין שלא בשעת עבודה, דמתר להנות בהן, חוץ מן האבנט לפי 

שהוא שעטנז ולפיכך אסור שלא בשעת עבודה.

ושל כהן גדול הם שמונה ושמם כן, כותנת ומכנסים ואבנט כשם השלשה של כהן 
הדיוט, ומצנפת לכהן גדול במקום מגבעת לכהן הדיוט, שזה וזה על הראש נתון, 
אלא שהמצנפת הוא עשוי כמין בגד ארוך שצונפין בו הנשים ראשן, וכהן גדול 
צונף בה, והמגבעת עשויה כמין כובע, הרי ארבעה של כהן גדול שהיו ארבעתן 
לא  אבל  עשויין,  היו  רוקם  ומעשה  ששה,  כפול  וחוטן  לבנים  לבדו  פשתן  של 
היה דומה רקימתן לרקימת האבנט של כהן הדיוט. ועוד היו לו ארבעה אחרים 
של זהב ושמן, חשן, אפוד, מעיל, ציץ. ובכל השמנה היה עובד עבודת חוץ, אבל 
בפנים שהוא לפנים מן הפרכת לא היה עובד לעולם כי אם בבגדי הבד. ואחר 
שעבד בהן ביום הכפורים אחד, אינו חוזר )יומא כד א( ועובד בהן לעולם, שנאמר 
בפחות  גדול,  בין  הדיוט  בין  הכהן,  שיעבד  זמן  וכל  שם.  והניחם  ג'(  ט"ז,  )ויקרא 

מבגדיו המיחדין לעבודה ההיא או ביותר מהן עבודתו פסולה, וגם יתחייב מיתה 
בידי שמים, כמו שלמדו הדבר רבותינו זיכרונם לברכה )סנהדרין פ"ג:, זבחים י"ז:, 
יח:( מוחגרת להם אבנט והיתה להם כהנה )שמות כ"ט, ט'(. בזמן שבגדיהם עליהם, 

העובד  כזר  ויחשבו  עליהם,  כהנתם  אין  עליהם,  בגדיהם  אין  עליהם.  כהנתם 
מיומא  ובמקומות  מזבחים  שני  בפרק  מבארים  פרטיה,  ויתר  במיתה.  שהוא 

)ע"א:( וסוכה )ה א( ]פ"י מה' כלי המקדש[.

ונוהגת מצוה זו בזמן הבית בזכרי כהנה. ועובר עליה ועבד מחסר בגדים או יותר 
חייב מיתה בידי שמים כמו שכתבנו.

חכמת חינוך

מצוה צ"ט

מצות לבישת בגדי כהנים

עשה הנה  מצות  היא  הצ"ט  המצוה 

הכהונה,  בגדי  את  הכהנים  שילבשו 

קודש  בגדי  ד"ועשו  מקרא  לה  וילפינן 

לאהרון אחיך ולבניו" )שמות כ"ח, ד'(.
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עיקרה והנה  אם  זו  במצוה  לחקור  יש 

הבגדים  דלבישת  המצוה  מעשה 

שיהיו  דהיינו  התוצאה  דעיקרה  דלמא  או 

והנה  עבודה,  בשעת  עליו  כהונה  הבגדי 

הכהנים  דחייבים  מודו  עלמא  כולי 

עבודה  בשעת  עליהו  כהונה  בגדי  שיהיו 

"בזמן  )פ"ג:(  בסנהדרין  וכדאמרינן 

אין  עליהם,  כהונתם  עליהם  שבגדיהם 

והוו  עליהם,  כהונתם  אין  עליהם  בגדיהם 

במיתה"  ששימש  זר  מר  ואמר  זרים,  להו 

אבל מכל מקום עדיין יש לחקור אי איכא 

מצוה במעשה הלבישה, וכן צריך עיון אי 

איכא חילוק בהא בין מעשה המצוה לקיום 

דעיקר  נימא  אי  דהשתא  המצוה,  מציאות 

המצוה רק שיהא הכהן לבוש בגדים בשעת 

עבודה, ליכא ענין בלבישה כלל ואינו צריך 

איכא  אי  אבל  מצוה,  לשם  דלובש  לכוין 

שידע  צריך  אזי  מצוה  הלבישה  במעשה 

שעושה מצוה בשעת לבישה.

נתכוון ונפקא  שלא  לכהן  בהא  מינה 

אבל  הכהונה  בגדי  את  ללבוש 

היה לבוש בהם ממילא, דאי אמרינן דסגי 

במציאות בעלמא של לבישת בגדי כהונה 

הוי  בהם  דלבוש  ידע  שלא  אף  כן  אם 

עבודה כשרה ומקרי בגדיהם עליהם, אבל 

אי אמרינן דבעינן קיומא דמצוה דלבישת 

"בגדיהם  מקרי  דיהא  בכדי  כהונה  בגדי 

עליהם כהונתם עליהם" אם כן באופן שלא 

כיוון או שלא ידע דלובש בגדי כהונה הרי 

מינה  נפקא  עוד  פסולה.  ועבודתו  זר  זה 

בזה לענין ברכה אבגדי כהונה, דאי איכא 

מצוה בלבישה עצמה אם כן בעינן שיהא 

אלבישת  מברך  כהונה  בגדי  הלובש  כהן 

הבגדים, אבל אי הוו בגדים תנאי לעבודה 

והכשר מצוה אם כן לא בעינן לברוכי.

דין עוד  היא  אם  זו  במצוה  לחקור  יש 

דיש  דהיינו  בעבודה,  דין  או  בכהן 

דינים שהם מצוה על הכהן בעבודה וכגון 

שיעשם  ובלי  מום  בעל  הכהן  יהא  שלא 

איכא  אבל  עבודתו,  פסל  זה  הרי  כראוי 

נמי דינים דהם דין בקרבן ובעבודה עצמה 

וכגון שייעשו ביום וצריך עיון אם דין זה 

דבגדי כהונה הוי דין בכהן דצריך שיהיה 

לבוש בבגדי כהונה בשעת העבודה או דין 

בעבודה שתהא נעשית על ידי כהן הלבוש 

בבגדי כהונה.

לא והנה,  מצוה  דהאי  דקרא  מפשטא 

לבישה דהא  דבעינן מעשה  משמע 

אחיך  לאהרון  קודש  בגדי  "ועשו  כתיב 

הוא  לבישה  ולאו  ד'(  כ"ח,  )שמות  ולבניו" 

דכתיב ביה. וכבר עמד בזה הרמב"ם בספר 

)עשה ל"ג( וכתב שם  המצוות במצוה דידן 

זה  בכתוב  בא  "ולא  וז"ל:  דבריו  בתוך 

אותם  "וחגרת  בכתוב  בא  אבל  בבאור, 

אבנט" )שמות, כ"ט, ט'(, "והיתה להם כהונת 

עולם" )שמות כ"ט, ט'( ובא הפירוש )זבחים, 

כהונתם  עליהם  שבגדיהם  "בזמן  י"ז:( 

כהונתם  אין  עליהם  בגדיהם  אין  עליהם 
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זר  נתבאר  והרי  זרים  להו  והוו  עליהם" 

זה  לפי  נמצא  עכ"ל,  במיתה"  ששמש 

דלבישת בגדי כהונה לא הוי מעשה מצוה 

דהאי  דעיקרא  משמע  אלא  מצוה  וקיום 

הכהן  על  הבגדים  שיהיו  חיוב  הוא  מצוה 

מחוסר  הוי  בגדים  דבלא  עבודה  בשעת 

"מחוסר  הנקרא  במצב  שאינו  וכל  בגדים 

והוי  זה  מאיסור  נמנע  זה  הרי  בגדים" 

כהונתו עליו.

צריך עיון טובא, האי מצוה למאי ומעתה 

דילפינן  כיון  דהא  דאתא,  הוא 

לכללא ד"בגדיהם עליהם כהונתם עליהם" 

עליהם,  כהונתם  אין  עליהם  בגדיהם  ואין 

קא  ומאי  דאתא  הוא  למאי  עשה  מצות 

מחדש לן קרא.

הרמב"ן ונראה  קושיית  גופא  דזוהי 

)עשה ל"ג( על דברי  בספר המצוות 

הרמב"ם שם. דהנה הרמב"ן תמה על מה 

כהונה  דבגדי  זו  מצוה  הרמב"ם  שמנה 

ולא חשב לה כהכשר  למצוה בפני עצמה 

וזה לשון הרמב"ן שם: "לא ראיתי  מצוה 

מנה  אבל  אותה  שימנה  הלכות  לבעל 

ודעתו  ששימש  בגדים  מחוסר  בלאוין 

בגדים  בלבישת  שאין  דכיון  לומר  זאת 

ואינן  מצוה  שום  העבודה  בשעת  שלא 

בפחות  עבד  שאם  העבודה  הכשר  אלא 

הוא  והנה  עבודתו,  תפסל  ביותר  או  מהן 

זה  מונין  היינו  ואם  העבודה  חלק ממצות 

לבן  בגדי  מצות  שתמנה  ראוי  היה  מצוה 

ביום הכפורים מצוה אחרת... וכן לא נמנה 

אנחנו עשיית השלחן ומזבח ומנורה מצוה 

אינם  ההלכות  בעל  כדעת  הבגדים  וכן 

בהן,  שנצטוינו  העבודות  להכשר  אלא 

אותם  לובש  היה  עליו השלום  אהרן  אבל 

לעבוד  עליו  שגזר  מלך  גזירת  כמקיים 

להתפאר  בלבישתם  מתענג  היה  לא  בהן 

בכבודם.  להתיהר  ולא  ביופים  ולהתעטר 

יותר  ובקידוש  בבגדים  הרב  דעת  ואמנם 

מחוורת למנותם גם בכלל מצות עשה, כי 

בעבודתם מקיים מצוה מוסיף על משתמר 

מצות  ימנה  לא  למה  כן  ואם  הלאו,  מן 

עשה שיעשו הכהנים העבודה מעומד לא 

יושב ולא שוכב ממה שדרשו זבחים )כ"ג:( 

לעמידה בחרתים ולא לישיבה, והרב כתב 

בחבורו הגדול בעובד מיושב שאינו לוקה 

שאזהרתו מכלל עשה, ואולי מפני שלא בא 

הכתוב בזה לשון צואה ימנה הכשר עבודה 

בלבד, ואינו מחוור" עד כאן דברי הרמב"ן.

דמנה נמצא  אהא  להו  קשיא  דתרתי 

במנין  כהונה  לבגדי  הרמב"ם 

הוי  כהונה  דבגדי  דמצוה  האחת  המצוות, 

המקדש,  דעבודת  ממצוה  פרטא  חדא  רק 

ועוד קשיא ליה, דאף אי נימא דבגדי כהונה 

אינה  הא  דעבודה  המצוה  מפרטי  הוו  לא 

אלא ממכשירי מצוה דעבודת המקדש.

שמח כתב ליישב את שיטת הרמב"ם ובלב 

אומר אמת שאם  "ואני  לשונו:  וזה 

עבד שלא בבגדים עבודתו פסולה אבל לא 
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יוכיח  והכתוב  ממנה  חלק  הם  כך  בשביל 

שלא תלה עשיית הבגדים בה לומר ועשו 

בגדי קדש לאהרן לעבוד ולשרת כו' אבל 

שיהיה  כדי  כלומר  ולתפארת  לכבוד  אמר 

בהם מכובד ומפואר מבין שאר העם וכן הם 

היו לו לסימן על הכהונה... וכן אמר עוד 

בשאר הכהנים והלבשת אותם וכו' וקדשת 

אותם וכהנו לי. והנה הנם שני דברים, א' 

הם  להיות  דהיינו  אותם  וקדשת  לקדשו 

הבגדים  ידי  על  קדושים  כהנים  עצמם 

וכ"כ רש"י בפרשת תצוה לקדשו להכניסו 

לכהנו  שני  ועוד  הבגדים.  ידי  על  בכהונה 

ה'...  לפני  בהן  ויעבוד  שיכהן  כלומר  לי 

שאף על פי שהעבודה פסולה זולתי באלו 

בגדים  המצוה  עיקר  מקום  מכל  הבגדים 

ולתפארת  לכבוד  אם  כי  היתה  לא  בעצם 

כלשון  העם  כל  לעיני  ולהגדלתם  לכהנים 

הכתוב בין לכהן גדול בין לשאר הכהנים 

ולתפארת,  לכבוד  כו'  קדש  בגדי  ועשית 

ממנה  חלק  ולא  עבודה  אינן  הם  כן  ואם 

ולכך התירו ליהנות בהם, גם מצוה אחרת 

למנותה  וראוי  היא  העבודה  מן  נבדלת 

לבדה לעצמה" עיין שם עוד בדבריו.

אם כן דגדר מצוה זו לרמב"ם היא ונראה 

דאיכא  עצמו  בפני  לבישה  חיוב 

מצוה בלבישת הבגדים אבל דאין חיוב זה 

שייך כי אם בשעת עבודה, והיינו דאיכא ב' 

דינים בכהן הלובש בגדים בשעת עבודה, 

חדא, משום הכשר עבודה שיהיו הבגדים 

ועוד דאיכא מצוה דאורייתא בעצם  עליו, 

לבישת הבגדים לכבוד ולתפארת.

קושיא והשתא  בהא  לאקשויי  איכא 

אלימתא מרפסן איגרי דברמב"ם 

כתב:  ל"ב(  הלכה  י',  פרק  כלאים  )הלכות 

בשעת  שלא  כהונה  בגדי  שלבשו  "כהנים 

עבודה אפילו במקדש לוקין מפני האבנט 

בשעת  אלא  בו  הותרו  ולא  כלאים  שהוא 

כציצית",  עשה  מצות  שהיא  עבודה 

ובראב"ד דין שם חלק וכתב: "א"א טעה 

בזה שהרי אמרו ביומא בפרק בא לו כהן 

עבודה  בשעת  שלא  אפילו  במקדש  גדול 

האבנט  מפני  )נמי(  דקאמר  ומאי  מותר, 

מי  ואפוד  חושן  דאטו  אינו  כלאים  שהוא 

לית בהו כלאים".

לכמה תלמידי חכמים מופלגים והקשיתי 

ימנה הרמב"ם  יתכן דמחד  איך 

את מצות לבישת בגדי כהונה למצוה בפני 

עצמה ומאידך יפסוק דאסור ללבוש בגדי 

כהונה שלא בשעת עבודה משום לא תעשה 

כיון דלבישת בגדי כהונה  והלא  דשעטנז, 

ולתפארת  לכבוד  עצמה  בפני  מצוה  הוי 

דשבט הכהונה שפיר איכא למימר דדחיא 

בשעת  שלא  אף  דשעטנז  תעשה  ללא 

עבודה.

הרמב"ם ועל  לדעת  דאף  לומר  נראה  כן 

זה  אין  הלבישה  בגוף  מצוה  דאיכא 

בעלמא  לבישה  של  עצמה  בפני  מצוה 

לכבוד ולתפארת אלא לצורך עבודה ואינה 
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והיינו  העבודה,  בשעת  אלא  מתקיימת 

לאוריי  מצוה  האי  אתי  הרמב"ם  דלדעת 

ולאו  הוא,  בכהן  דין  כהונה,  בגדי  דדין 

משה  להר"ר  ראיתי  דהנה  עבודה,  מדיני 

בנימין פערלשטיין משיקאגא שכתב: "וגם 

אתי שפיר למה הרמב"ם מנה מ"ע ללבוש 

הבגדים  הנראה  שלפי  פי  על  אף  בגדים 

אפשר  אי  אבל...  העבודה,  צורך  רק  הם 

דבלי  העבודה  צורך  הם  שהבגדים  לומר 

ישראל  אם  כי  כלל  כהן  כאן  אין  הבגדים 

עליו.  כהן  שם  חל  הבגדים  ידי  על  ורק 

ואם כן אין לומר שזה רק חלק מהעבודה 

שהרי עד שהבגדים עליו, לא שייך עבודה. 

בגדי  ללבוש  חיוב  שאין  הרמב"ן  וטענת 

טענה  אינה  העבודה  משעת  לבד  כהונה 

בדברי הרמב"ם, דשלא  לפי מה שביארנו 

בשעת עבודה אין ענין של סוג כהונה כזה 

אין  עבודתו  לעבוד  כשבא  אבל  לעבודה, 

הפירוש שזה רק חלק מהעבודה כי אם זה 

ואם  ידם נעשה כהן,  מעצם כהונתו, שעל 

כן שייך להמנות כמצוה בפני עצמה.

זה יש לומר, דנקודת המחלוקת בין ולפי 

הרמב"ם והרמב"ן היא בהבנת הענין 

היא  דלהרמב"ם  עליהן,  כהונתן  אין  של 

דין  עליו  אין  כהונה  בגדי  שבלא  כפשוטו 

כהונה כלל בנוגע לעבודה בבית המקדש, 

ולהרמב"ן אין הכוונה כפשוטו דאין לו דין 

עבודה  וחילול  איסור  לו  דיש  רק  כהונה 

א.  וראיתי להרב עמיטל שכתב ליישב עניין זה ולא הבנתי את תירוצו. 

וחיוב מיתה כמו זר, אבל ודאי בפועל אין 

עליו דין זרות...".

הדבר יש לומר דמצוה זו מחדשת ובביאור 

דין  הוא  כהונה  דבגדי  זה  דדין 

בכהן דאי לאו האי עשה הוי אמינה דהוא 

דין בעבודה וכן מבואר במנחת חינוך כאן 

שעבד  דזר  דפשוט  שכתב  ט"ז(  אות  )כאן, 

מחוסר  שהיה  בזה  מזיד  היה  אבל  בשוגג 

הזרות  דעל  כלום,  ולא  חייב  דאינו  בגדים 

חיסור  ועל  שוגג  דהוי  משום  חייב  אינו 

בגדים  דמחוסר  משום  חייב  אינו  הבגדים 

וכיון  לעבוד  הראוי  בכהן  אלא  שייך  לא 

דאינו כהן לא שייך שיעבור משום חיסור 

עיקרא  החינוך  לדעת  דגם  הרי  בגדים, 

מלהיות  עצמו  שימנע  הוי  מצוה  דהאי 

מחוסר בגדים ולפי זה ליכא מצוה במעשה 

הלבישה אלא אכתי אמרינן דעיקר המצוה 

אלא  הכהונה  בבגדי  לבוש  שיהא  היא 

דמצוה זו היא דין בכהן ולא דין בעבודה, 

ואכתי צריך עיון טובאא.

משכנות יעקב )אורח חיים סוף סימן ובספר 

ח'( כתב דכהן הלובש בגדי כהונה 

בספרו  המלבי"ם  כתב  וכך  שיברך  צריך 

דהברכה  וכתב  א'(  )י"ח,  החיים  ארצות 

היא  הלבישה  בשעת  הכהנים  שבירכו 

ללבוש  וציונו  במצוותיו  קידשנו  "אשר 

מצוה  דאיכא  שדעתו  הרי  כהונה"  בגדי 

במעשה הלבישה.
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מה ולחיבת  כאן  להוסיף  אמרתי  הקודש 

היסח  בדין  בנעורי  שכתבתי 

הדעת בציץ של כהן גדול ובתפילין.

בתפילין דהנה  הדעת  דהיסח  איסורא 

דלרבי  -ח.(  ז:  )יומא  בגמרא  מבואר 

יהודה דסבר טומאה הותרה בציבור ילפינן 

לה מקרא ד"והיה על מצחו תמיד" )שמות 

כ"ח, ל"ח( דילפינן מינה דאסור לכהן גדול 

לאדם  דאסור  וכן  מהציץ,  דעתו  שיסיח 

"וכדרבה  שעליו  מתפילין  דעתו  שיסיח 

למשמש  אדם  חייב  דאמר  הונא  רב  בר 

מציץ  וחומר  קל  ושעה  שעה  כל  בתפיליו 

ומה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת אסור 

בהן  שיש  תפילין  ממנו,  דעתו  שיסיח 

אזכרות הרבה על אחת כמה וכמה" עיי"ש 

עוד בגמרא.

'ומה'( ועיי"ש  המתחיל  דיבור  )ח.  בתוספות 

כמה  זה  וחומר  קל  על  שהקשו 

מה  ליפרך  לי  "תימה  לשונו:  וזה  קושיות 

לציץ שכן השם הוא בגלוי תאמר בתפילין 

שהן מחופין עור ואין לתרץ דהכא נמי כתיב 

שדי בתפילין בקמטין, חדא, דאין זה כתב 

גמור דדוקא שי"ן של תפילין הלכה למשה 

מסיני אבל ד' י' לא, ועוד, בציץ איכא שם 

המיוחד בן ד' אותיות דחמיר טפי. ונראה 

אלא  דאורייתא  גמור  וחומר  קל  דאינו  לי 

מדרבנן והכי קאמר נהי נמי דאיכא חומרא 

פסק  עצמו  שהרמב"ם  ל"ח  סי'  בשאג"א  שם  שהקשה  מה  ומלבד  בתוס',  שם  שהקשו  מה  מלבד  זאת  ב.  
במקו"א דטומאה דחויה היא בציבור כר"ש, וא"כ איך הוא פוסק כר' יהודה דדריש 'תמיד' לשלא יסיח דעתו 

ממנו, עיי"ש מה שיישב.

טפי בציץ כדמפרש מכל מקום כיון דאיכא 

בהן  שיש  טפי  זה  חשיבות  צד  בתפילין 

יש  הדין  שמן  הוא  סברא  הרבה  אזכרות 

לחכמים לתקן למשמש בהן כל שעה", עד 

כאן דברי התוספות.

דמשמוש נמצא  דינא  התוספות  דלדעת 

וכן  מדרבנן  אלא  אינו  בתפילין 

נראה נמי דאיסורא דהיסח הדעת בתפילין 

מדרבנן הוא.

של אבל  זה  דדין  נראה  הרמב"ם  מדברי 

בתפילין  הדעת  והיסח  משמוש 

)פ"ד  הרמב"ם  כתב  דהא  הוא  דאורייתא 

למשמש  אדם  "חייב  הי"ד(:  תפילין  מהל' 

שקדושתן  עליו  שהן  זמן  כל  בתפיליו 

להדיא  נקטו  וכן  הציץ",  מקדושת  גדולה 

כמה אחרונים דשיטת הרמב"ם היא דהיסח 

הדעת בתפילין דאורייתא הוא.

היסח אמנם  דאיסור  הרמב"ם  לשיטת 

יש  הדעת בתפילין דאורייתא הוא, 

להקשות כמה קושיותב. חדא, עיין בדברות 

ע"ב(  הערה  כ'  )סימן  שבת  מסכת  על  משה 

איסור  וחומר  בקל  דילפינן  אהא  שהקשה 

היסח הדעת וחיוב משמוש בתפילין מציץ 

דאיך שייך למילף חיוב משמוש בתפילין 

שום  מצינו  לא  גופא  בציץ  כאשר  מציץ 

להיות  הדין  מן  לבא  ודיו  משמוש,  חיוב 
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כנידון )ועיי"ש דרצה מחילה ליישב ובסוף דבריו 

הניח בצריך עיון(.

יש להקשות בענין זה, מה שהקשה ועוד 

אהא  כ"ח(  סימן  פ"ג  )ברכות  ברא"ש 

דאיתא שם בגמרא דמותר לישן שנת עראי 

מותר  דאיך  הרא"ש  והקשה  בתפילין, 

מתנמנם  שהוא  בזמן  הא  בהן,  להתנמנם 

ואיתא  נמצא שהוא מסיח דעת מהתפילין 

איסורא  דאיכא  ז:(  )יומא  דידן  בגמרא 

שישן  שייך  ואיך  בתפילין  דעת  דהסחת 

אלימתא.  קושיא  והיא  עראי  שנת  בהם 

דברי  את  הביא  שם  שברא"ש  פי  על  ואף 

יונה שכתב שגדר היסח הדעת הוא  רבינו 

בשאגת  עי'  מקום  מכל  ראש,  קלות  דוקא 

אריה בסימן ל"ט שהוכיח שדעת הרמב"ם 

והרמב"ן שגדר היסח הדעת הוא לאו דוקא 

קלות ראש ואם כן הדרא קושיא לדוכתא.

שאגת וכן  בשו"ת  שהקשה  מה  קשה 

שאסור  אמרינן  איך  מ'(  )סימן  אריה 

רמי  הא  מהציץ,  דעתו  להסיח  גדול  לכהן 

הוא  וצריך  דעבודה  חיובא  גדול  אכהן 

המקדש,  בעבודת  ומחשבתו  כוונתו  לתת 

שלא  הוא  דמחוייב  אמרינן  היכי  כן  ואם 

יסיח דעתו מהציץ הא חייב לתת מחשבתו 

לאקשויי  נמי  ואיכא  המקדש,  בעבודת 

טפי כהאי עניינא בכל אדם דהיכי אמרינן 

כן  דאם  מתפיליו  דעתו  שיסיח  דאסור 

תורתו ומלאכתו מתי הן נעשות הא בדורות 

ג.  כך הקשה בשע"ת ריש סי' כ"ח.

יומא  כולי  תפילין  מנחי  הוו  הראשונים 

בשעת  מהם  דעתו  יסיח  שלא  שייך  ואיך 

תורה ומלאכה.

שמח )הלכות תפילין פרק ד', הלכה ז'( ובאור 

עוד ממה שמצינו  הוסיף להקשות 

דכהן גדול מתנמנם, ואיך מצי מתנמנם הא 

נמצא מסיח דעתו מהציץ.

קושייתו עיין בשאגת אריה )סימן וביישוב 

דגדר  למימר  דבעינן  דכתב  מ'( 

היסח הדעת בתפילין הוי ככל דיני התורה 

דנתנה בהם התורה גדר ושיעור לדבר, וכן 

לומר  מוכרחים  הדעת  דהיסח  דינא  בהאי 

אריה  השאגת  ודעת  לדבר,  גדר  דאיכא 

הילוך  הוא שיעור  כאן  היסח הדעת  דגדר 

חכמים  שהתירו  שמצינו  דכיון  אמות,  ק' 

עראי  שינת  ושיעור  בתפילין  עראי  שינת 

זהו  כן  אם  אמות,  ק'  הילוך  שיעור  הוא 

אבל  הדעת,  היסח  משיעור  פחות  בוודאי 

כל שהוא יותר מזה אסור.

דאיסור ומבואר  אריה  השאגת  מדברי 

ממש  כפשוטו  הוא  הדעת  היסח 

על  וכוונתו  דעתו  שיהא  דצריך  והיינו 

תפיליו או על הציץ בכהן גדול, וכן דיש גדר 

ושיעור מדויק לאיסור זה של היסח הדעת. 

כדהקשו  חדא  מבוארת,  בזה  והקושיא 

אריה  השאגת  שנתן  דהשיעור  האחרונים, 

קצר  שיעור  הוא  אמה(  ק'  הילוך  )שיעור 

השרת.  למלאכי  תורה  ניתנה  ולא  ביותרג 
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ועוד, דאם כן הדרא קושיית השאגת אריה 

לדוכתא, דהיכי מצי עביד כהן גדול עבודה 

דנמצא מסיח דעתו מהציץ, דהא הוא צריך 

כה"ג  עבודת  ולכאורה  בעבודה,  להתרכז 

השאגת  שנתן  זה  משעור  יותר  נמשכת 

אריה.

הוא והנראה  אלו  קושיות  ביישוב  לומר 

שמח  באור  שכתב  מה  עפ"י 

והוא  חידוש  דבר  עיי"ש(  הי"ז  פ"ד  )תפילין 

דאית  היכא  אלא  שייך  הדעת  היסח  דאין 

ליה דעת, אבל באין לו דעת כלל לא שייך 

שהוא  בזמן  ולכן  הדעת,  דהיסח  זה  דין 

שאין  כיון  הדעת  היסח  דין  שייך  לא  ישן 

ומבואר  גדול.  חידוש  והוא  כלל,  דעת  לו 

לו  שתהיה  צריך  היסה"ד  שלדין  מדבריו 

אחר  דבר  על  דעתו  שתהא  ושצריך  דעת 

ולא על התפילין או הציץ ולא שלא תהא 

לו דעת כלל.

למימר והשתא  איכא  להכי,  דאתינא 

שתהא  צריך  הדעת  היסח  דלדין 

דעתו על דבר אחר שאינו דבר שבקדושה 

אבל כל שדעתו על דבר שבקדושה איכא 

ועל  הדעת.  היסח  בגדר  זה  דאין  למימר 

שייך  איך  הרא"ש  קושיית  תתיישב  זה  פי 

איסור  על  שיעבור  בלא  בתפילין  שישן 

היסה"ד, דכיון שכשישן אין דעתו על דבר 

ד.  אמנם הקושיא היא איך עשו מלאכתם הא כל היום הם היו עם תפילין לא נתיישבה. ובשאג"א החדשות 
הביא מהנצי"ב )משי"ד ח"א ו'( שכתב דאין איסור בעצם היסח הדעת אלא דאם מסיח דעתו אז באותה שעה 

לא מקיים את המצווה. ויל"ע בזה, דא"כ הוא הדין לכאו' גם בציץ, וצ"ב.

דאסור  הדעת  היסח  בכלל  הוי  לא  אחר 

וכמו שכתב האור שמח, וכמו כן נתיישבה 

ללמוד  שייך  איך  משה  הדברות  קושיית 

חיוב משמוש בתפילין מציץ שאין בו חיוב 

כנידון,  להיות  הדין  מן  לבא  דיו  הא  כזה, 

כל  עסוק  שהוא  כיון  דבציץ  לומר  דיש 

מצווה  ג"כ  שהיא  המקדש  בעבודת  שעה 

ודבר שבקדושה אין זה בכלל היסח הדעת 

כן  שאין  מה  משמוש,  חיוב  אין  וממילא 

בזמן  במלאכתו  שיעסוק  ששייך  בתפילין 

שהם עליו, ולכן איכא חיוב משמוש שלא 

נתיישבה  גם  ובזה  מהציץ,  דעתו  יסיח 

שהכהן  יתכן  איך  אריהד  השאגת  קושיית 

גדול לא יסיח דעתו מהציץ בשעת עבודה 

דהוא  י"ל  ועתה  לעבוד,  צריך  הוא  הרי 

ולכן  חול  דבר  בגדר  אינה  דעבודה  משום 

מותר. ובאמת כך מבואר גם כן בריטב"א 

)סוכה כו. דיבור המתחיל "תנו רבנן אוכלין אכילת 

קפדינן  לא  הדעת  דלהיסח  שכתב  עראי"( 

לדברים  פונה  וליבו  ער  כשהוא  אלא 

בטלים, אבל כל שאינו מפנה דעתו לדברים 

של חול, אף על פי שאין דעתו על התפילין 

מותר.

השולחן ובאמת  בערוך  עיין  להלכה 

דהחיוב  דכתב  ב(  כ"ח  חיים  )אורח 

למשמש בתפיליו לא שייך בשעה שעוסק 

בתורה ובתפילה וכנ"ל ]ואף על פי שאפשר 
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כר'  היא  השולחן  הערוך  שסברת  לומר 

יונה )ברכות יד: מדפי הרי"ף( שסובר שהגדר 

ראש,  קלות  דוקא  הוא  הדעת  היסח  של 

מכל מקום אפשר לומר דהוא כוותיה ולא 

מטעמיה, ובפרט דהאור שמח שהביא שם 

לכאורה מפורש כדברינו הנ"ל ועיי"ש[.
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מצוה ק. שלא יזח החשן מעל האפוד

שהם  למעלה,  זכרנום  כבר  ואפוד  חשן  ועניין  האפוד.  מעל  החשן  נסיר  שלא 
שנים משמונה בגדי כהן גדול, והחשן היה נתון כנגד לבו של כהן לפניו, והאפוד 
מאחריו מכון כנגד החשן שלפניו והיה באפוד ממעשה האפוד בעצמו כמין שתי 
ידות יוצאות ממנו שחוגר עצמו הכהן בהן והוא נקרא חשב האפוד. ואותו חשב 
וצוה  החשן.  תחת  עומד  היה  לבו,  על  החשן  ונתן  בו  עצמו  שחגר  אחר  האפוד 
באפוד  קבועות  שהיו  טבעות  עם  בחשן  קבועות  שהיו  טבעות  לקשר  הכתוב 
לא  שאם  והדר,  קביעות  דרך  החשב  על  החשן  נתון  שיהיה  כדי  תכלת  בפתיל 
יקשר אותם באותן טבעות, יהיה החשן נד ונבדל מחשב האפוד ונוקש על לוח 
לבו של כהן, ועל זה נאמר )שמות כ"ח, כ"ח( ולא יזח החשן מעל האפוד. כלומר, 
לוקה  עבודה  בשעת  חבורו  והמפרק  יתפרק.  לא  ותרגומו  האפוד,  חשב  מעל 

מלאו זה.

הבית  אותו  בהגדלת  לזכותנו  לטובתנו  יתברך  השם  שרצה  המצווה.  משרשי 
הקדוש ולהיות כל אשר בו מכון וקבוע על מכונו, בין עניין כליו שיהיו בתכלית 
השלמות בין עניין כלי המשרתים, כגון מלבושים אלה שהן מלבשים בהן בשעת 
בכל  נוי  שום  יחסר  לא  השלמות  בתכלית  ושלם  נכון  יהיה  שהכל  העבודה, 
הדברים, ובאמת כי מנוי העניין הוא, שלא יהיה החשן נע ונד על לוח לבו אלא 

יעמד שם קבוע כמין חמר. ועד ששמענו טוב מזה נחזיק בזה.

מבארים  פרטיה  ויתר  לבישתן  וסדר  והאפוד  החשן  מעשה  כגון  המצוה.  דיני 
במדות )צ"ל מכות כ"ב.(.

ונקבות,  בזכרים  הבית  בזמן  האפוד,  מעל  החשן  נסיר  שלא  זו  מצוה  ונוהגת 
כלומר, שאחד איש או אשה שפרק חבורם לוקה.
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מצוה ק

שלא יזח החשן מעל האפוד

א.  ועיין בהשגות הרמב"ן לרמב"ם בשורש החמישי דכתב הרמב"ן: "ומאלו נלמוד שכל מקום שנאמר בתורה 
לאו מוסף על המצוה ואיננו טעם מפורש למה שקדם נתפוס אותו לאו בפני עצמו כמו לא יקרע ולא יזח. 
וכן כתובים רבים כגון ערות כלתך לא תגלה אשת בנך", ע"כ, והיינו משום דבקרא כבר איתא שיהו מחוברין 
וכדכתיב שם בשמות: ")כו( ועשית, שתי טבעות זהב, ושמת אותם, על שני קצות החושן על שפתו, אשר 
ונתת אותם על שתי כתפות האיפוד מלמטה ממול  זהב,  )כז( ועשית, שתי טבעות  אלעבר האיפוד ביתה. 

המצוה הק' היא לאו שלא יזח החושן הנה 

מעל האפוד וילפינן לה מקרא ד"ולא 

יזח החושן מעל האפוד" )שמות כ"ח, כ"ח(.

מדיני והנה  הוא  זה  דין  אם  עיון  צריך 

מדיני  שהוא  או  במקדש  העבודה 

עבודה  דיני  מצינו  דהנה  המקדש  כבוד 

לעבוד  לכהן  דאסור  הא  ולמשל  במקדש 

ומשום  פסול  עבד  ודאם  בגדים  מחוסר 

יזח"  ד"לא  נימא  ואי  בעבודה  דין  דהוי 

בכהנים  דדוקא  נמצא  הוא  עבודה  מדיני 

הוא דנוהג ולא בישראלים וכן נמצא דכהן 

באפוד  קשור  אינו  כשהחושן  ועבד  דעבר 

הרי זה עובר בלאו זה ויתכן אף דעבודתו 

מחוללת ומחוסר בגדים הוא דמקרי.

דלמא איכא למימר לאידך גיסא והוא או 

מדיני  דין  הוי  יזח"  ד"לא  זה  דדין 

כבוד המשכן וכליו ונוהג בין בכהנים ובין 

בישראלים וכהא דאמרינן )מצוה תל"ז ופ"א 

מאבני  אבן  דהנותץ  הבחירה(  בית  מהלכות 

בגדי  דקורע  באיסורא  וכן  לוקה  המזבח 

כהונה הכא נמי אמרינן דמזיח חושן מעל 

האפוד הוא דין בכבוד המשכן, וכן דנוהג 

בין בשעת עבודה ובין שלא בשעת עבודה 

בין במקדש ובין בכל מקום.

יזח עוד  דלא  לאו  אי  בהא  מינה  נפקא 

אית ביה מעשה אי לאו, והיינו דהנה 

ואף  לאו,  אהיא  מלקות  חיוב  איכא  ודאי 

דבפשטא דקרא כתיב "לא יזח" לשון נפעל 

החושן  יזוח  שלא  הוא  דהאיסור  ומשמע 

מעל האפוד ולאו במעשה הוא דתלי אלא 

מפרטי בגדי כהונה הוא, כבר אמרו בגמרא 

המזיח  אלעזר  ר'  ")ואמר(  ע"א.(:  )יומא 

חושן מעל האפוד והמסיר בדי ארון לוקה 

שנאמר "לא יזח" "ולא יסורו", מתקיף לה 

רב אחא בר יעקב ודילמא כי קאמר רחמנא 

חדקינהו ועבדינהו שפיר כדי שלא יזח ולא 

יסורו"א  ושלא  יזח  שלא  כתיב  מי  יסורו, 
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דאף  פשוט  פנים  כל  ועל  שםב  עיין  עוד 

על גב דלא יזח הוא דכתיב, לא יזיח הוא 

דקרינן ביה והוי ליה לאו, אלא דיש לחקור 

אם האיסור וחיוב המלקות הוא על מעשה 

הולך  או  שעובד  מה  על  שהם  או  ההזחה 

בחושן שמוזח מעל האפוד.

החינוך כאן כתב: "ונוהגת מצוה זו והנה 

שלא נסיר החשן מעל האפוד, בזמן 

הבית בזכרים ונקבות, כלומר, שאחד איש 

ומשמע  לוקה",  חבורם  שפרק  אשה  או 

ובין  כהן  שהוא  במי  בין  נוהג  זה  דאיסור 

זה  דדין  זה  לפי  ונמצא  כהן  שאינו  במי 

הוא דין בכבוד המקדש וכליו ואינו מדיני 

עבודה, אבל מאידך כתב החינוך בהמשך 

עבודה  בשעת  חבורו  "והמפרק  דבריו: 

זה  דאיסור  ליה  וסבירא  זה",  מלאו  לוקה 

זה  על  ותמה  הוא,  עבודה  בשעת  דווקא 

בצריך  והניח  ב'(  אות  )כאן  חינוך  המנחת 

עיון.

פניו, לעומת מחברתו ממעל, לחשב האיפוד. )כח( וירכסו את החושן מטבעותיו אל טבעות האיפוד, בפתיל 
תכלת, להיות, על חשב האיפוד ולא ייזח החושן, מעל האיפוד. )כט( ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן 

המשפט, על ליבו בבואו אל הקודש לזיכרון לפני ה', תמיד".
ב.  עיין שם בהמשך דברי הגמרא דאיתא: " רבי יוסי בר' חנינא רמי כתיב )שמות כה, טו( בטבעות הארון יהיו 
הבדים לא יסורו ממנו וכתיב )שמות כז, ז( והובא את בדיו בטבעות הא כיצד מתפרקין ואין נשמטין תניא נמי 
הכי בטבעות הארון יהיו הבדים יכול לא יהיו זזין ממקומן ת"ל והובא את בדיו בטבעות אי והובא את בדיו 
יכול יהיו נכנסין ויוצאין ת"ל בטבעות הארון יהיו הבדים הא כיצד מתפרקין ואין נשמטין אמר רבי חמא ברבי 
חנינא מאי דכתיב )שמות כו, טו( עצי שטים עומדים שעומדים דרך גדילתן דבר אחר עומדים שמעמידין את 

צפויין ד"א עומדים שמא תאמר אבד סברן ובטל סכויין ת"ל עומדים שעומדין לעולם ולעולמים".
יזח החושן מעל האפוד. וזה אמנם יהיה אם פירק החושן  ג. ועיין ברלב"ג כאן שכתב: "מה שהזהיר שלא 
מעל האפוד דרך קלקול והשחתה, כמו שביארנו. וכן הענין במה שהזהיר שלא יקרע פי המעיל, שנאמר 'לא 
ִיָקֵּרַע' )כ"ח, ל"ב(, והוא הדין לשאר בגדי כהונה אם קרען דרך השחתה, כי התורה הקפידה גם בפריקת החושן 
מעל האפוד, שהם שני בגדים מחוברים. כבר נתבאר זה בשביעי מיומא )עב, א(. וכבר נתבאר התועלת באלו 

המצוות במה שקדם".

)פ"ט והנה  הרמב"ם  דברי  הם  ידועים 

בו(  והעובדים  המקדש  כלי  מהלכות  ה"י 

מעל  חושן  המזיח  "וכל  זה  בענין  שכתב 

האפוד ומפרק חיבורן דרך קלקול לוקה", 

המנחת  עליו  ותמה  דייקא,  קלקול  דרך 

מנא  דרך השחתה  האי  א'(  אות  )כאן  חינוך 

דהוא  דיתכן  חינוך  המנחת  ותירץ  ליה, 

ג'(  הלכה  )כאן  הרמב"ם  שכתב  מה  משום 

"והקורע פי המעיל לוקה שנאמר לא יקרע 

שהקורען  כהונה  בגדי  לכל  הדין  והוא 

ליה  דסבירא  והיינו  לוקה",  השחתה  דרך 

כהונה  דבגדי  איסורי  הני  דכל  להרמב"ם 

קשה  אמנם  דבעינן  הואג  השחתה  דרך 

בספר  כתב  עצמו  דהרמב"ם  כן  לומר 

הוא  גדרו  זה  דאיסור  פ"ז(  )עשה  המצוות 

ש"הזהירנו מהסיר החשן מעל האפוד אבל 

)כ"ב.(  מכות  ובסוף  בו.  דבוק  החשן  יהיה 

אמרו עם זכרון מחוייבי מלקות והא איכא 

שהמזיח  התבאר  כבר  הנה  החשן.  מזיח 
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הסרת  הוא  האיסור  דיסוד  הרי  לוקה" 

החושן מהאפוד.

דביאור הענין הוא על פי מה דאמרו ונראה 

ר'  "ואמר  ע"א.(  )דף  יומא  במסכת 

והמסיר  האפוד  מעל  חושן  המזיח  אלעזר 

וכו'",  יזח  לא  שנאמר  לוקה  ארון  בדי 

וקשה, מה חידוש איתא בזה דהוא לאו, הא 

כתיבא בפירוש לא יזח, והביאור בזה הוא 

באפוד  דבוק  החושן  שיהא  דבעינן  דהא 

כבר איתא בקרא דהוא מדיני בגדי כהונה 

החושן  את  "וירכסו  קרא  בהאי  וכדכתיב 

מטבעותיו אל טבעות האפוד בפתיל תכלת 

ר'  אתי  כן  ואם  האפוד"  חשב  על  להיות 

אלעזר וקא מחדש לן דמלבד דינא דבגדי 

שיהו  דבעינן  והוא  בהא  דאיתא  כהונה 

החושן והאפוד דבוקים זה בזה איתא דינא 

דרמי אגברא והוא שלא יעשה מעשה ויזיח 

קא  מאי  עיון  וצריך  מהאפוד.  החושן  את 

מחדש באיסור זה, הא כולהו בגדים בעינן 

בשעת עבודה ופשיטא דאי מחוסר בגדים 

זה היכא דהחושן אינו קשור  הוא, ובכלל 

באפוד, לא קא עביד מידי, אלא על כרחך 

משחית  דהוי  והיינו  טפי  לחידושי  אתי 

דרך  עבודה  בשעת  דעביד  דכל  ונראה 

השחתה הוא והיינו דקאמר החינוך דדוקא 

בשעת עבודה הוא ואף על גב דסבירא ליה 

דנוהגת מצוה זו אף בישראלים והיינו דכל 

ניתוק בשעת עבודה השחתה היא וסבירא 

אלא  בעינן  השחתה  דדרך  כרמב"ם  ליה 

דכל ניתוק דשעת עבודה דרך השחתה היא 

אבל לא בשעת עבודה לא שייכא ביה דרך 

השחתה.

שי"ז( ונראה  )סימן  ביראים  מפורש  דכן 

בהן  לבוש  גדול  "כשכהן  דכתב: 

]בבגדים[ אסור להזיח החשן מעל האפוד, 

אבל בשאינו לבוש בהם - אינו מדבר, שהרי 

בטבעות התחתונות של החושן, המרוכסות 

אשר  הכתפות  טבעות  של  תכלת  בפתיל 

מדבר.  הכתוב   - האפוד  לחשב  ממעל 

הטבעות  היו  בהן  לבוש  שאינו  ובשעה 

מוזחות ועומדות ]בלי הפתיל[ שאי אפשר 

לו ללובשם בעודם מחוברות" והיינו כנ"ל.

בעינן אמנם  אי  המחלוקת  דשורש  נראה 

לאו  אי  לאו  בהאי  ממש  השחתה 

על  דרש"י  המקרא,  במפרשי  כבר  תליא 

לשון   – יזח  "ולא  כתב:  כבר  כאן  התורה 

בן  דונש  כדברי  הוא  ערבי  ולשון  ניתק, 

לברט". וברמב"ן שם הביא את דברי רש"י 

שם והשיג וכתב "והקרוב אלי כי הוא כמו 

יסח, מן "בית גאים יסח ה" )משלי ט"ו, כ"ה( 

"ובוגדים יסחו ממנה" )משלי ב׳, כ"ב( ענין 

נתיצה ונתוק", הרי דלרש"י עיקר האיסור 

ואילו  שינתק מהאפוד  לחושן  דגורם  הוא 

לרמב"ן איסור זה עיקרו ההשחתה דאיכא 

בכל  לפלפל  ויש  מהאפוד  החושן  בניתוק 

זה עוד ולא באתי אלא לעורר.


