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מבאר: ואלה המשפטים אשר תשים רש"י רש"י רש"י רש"י 

ולא לפני עובדי אלילים, ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנים אותו    -לפניהם  

כדיני ישראל אל תביאהו בערכאות שלהם שהמביא דיני ישראל לפני ארמיים 

מחלל את השם ומיקר את שם האלילים להשביחם, ורואים שאסור ללכת 

לבית משפט של הגויים או בתי משפט שאינם דנים על פי דיני התורה, ואדם 

 שעושה כן מחלל שם שמים ומייקר את את שם האלילים!

פרק ק' פסוק ב' כתוב: עבדו את ה' בשמחה באו לפניו ברננה, וברש"י בתהלים בתהלים בתהלים בתהלים 

פירש: עבדו את ה' בשמחה, וכל כך למה? דעו כי ה' הוא האלהים כשמשלם 

שכר פעולתכם אבל עובדי עבודה זרה אין להם לעבוד בשמחה כי אין משלמים 

להם שכר ע"כ!  ונתקשיתי שהרי מאמינים חלקם של עובדי עבודה זרה שיש 

להם קיבול שכר בעבודתם, ואם כן מה אומר שאין להם לעבוד בשמחה כיון 

שאין להם שכר והרי זה כל דעתם המשובשת שסוברים שיש שכר?!  ואם בא 

לפרש את האמת ולומר שעבודה זרה הוא הבל אם כן מה כל זה שייך לקיבול 

 שכר? והרי אינו אלא הבל גמור ומה לנו לדבר בקיבול השכר אם יש או אין?

ששני חלקים יש בכל דת, האחד הוא אמונתם בבורא או במנהיג, והשני אלא  אלא  אלא  אלא  

הוא העבודה אשר יש לעובדו, וכשנתבונן נראה שעיקר ההפסד והמוקש הוא 

בדרך העבודה ועל שם זה נקרא עבודה זרה, כי יש מן הגויים אשר יאמינו 

בבורא יחיד אלא שדרך עבודתם ותורתם היא דרך שקר והפסד, ויש אשר אין 

מאמינים בבורא יחיד וגם זאת בא להם מדרך עבודתם שתחילה עבדו לבורא 

היחיד אך כיון ששינו את דרך עבודתו על כן בא להם גם ההבל בעיקרי אמונתם 

וסברו גם לעבוד לאלילים, וכדברי הרמב"ם בהלכות עבודת כוכבים פ"א ז"ל, 

בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול ונבערה עצת חכמי אותו הדור ואנוש 

עצמו מן הטועים היה, וזו היתה טעותם, אמרו הואיל והאלהים ברא כוכבים 

אלו וגלגלים להנהיג את העולם ונתנם במרום וחלק להם כבוד והם שמשים 

המשמשים לפניו ראויין הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד, וזהו רצון האל 

וכבים היכלות לכ   ברוך הוא לגדל ולכבד מי שגדלו וכבדו, כמו שהמלך רוצה לכבד העומדים לפניו וזהו כבודו של מלך, כיון שעלה דבר זה על לבם התחילו לבנות 

ולהקריב להן קרבנות ולשבחם ולפארם בדברים ולהשתחוות למולם כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרעה, וזה היה 

עיקר עבודת כוכבים, וכך היו אומרים עובדיה היודעים עיקרה, לא שהן אומרים שאין שם אלוה אלא כוכב זה, הוא 

שירמיהו אומר מי לא ייראך מלך הגוים כי לך יאתה כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך ובאחת יבערו ויכסלו 

מוסר הבלים עץ הוא, כלומר הכל יודעים שאתה הוא לבדך אבל טעותם וכסילותם שמדמים שזה ההבל רצונך שארכו 

הימים עמדו בבני האדם נביאי שקר ואמרו שהאל צוה ואמר להם עבדו כוכב פלוני או כל הכוכבים והקריבו לו ונסכו 

לו כך וכך ובנו לו היכל ועשו צורתו כדי להשתחוות לו כל העם הנשים והקטנים ושאר עמי הארץ, ומודיע להם צורה 

שבדה מלבו ואומר זו היא צורת הכוכב פלוני שהודיעוהו בנבואתו, והתחילו על דרך זו לעשות צורות בהיכלות ותחת 

האילנות ובראשי ההרים ועל הגבעות ומתקבצין ומשתחוים להם ואומרים לכל העם שזו הצורה מטיבה ומריעה וראוי 

לעובדה וליראה ממנה, וכהניהם אומרים להם שבעבודה זו תרבו ותצליחו ועשו כך כך ואל תעשו כך וכך, והתחילו 

כוזבים אחרים לעמוד ולומר שהכוכב עצמו או הגלגל או המלאך דבר עמהם ואמר להם עבדוני בכך וכך והודיע להם 

דרך עבודתו ועשו כך ואל תעשו כך, ופשט דבר זה בכל העולם לעבוד את הצורות בעבודות משונות זו מזו ולהקריב 

להם ולהשתחוות, וכיון שארכו הימים נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם ולא הכירוהו ונמצאו כל 

 .עם הארץ הנשים והקטנים אינם יודעים אלא הצורה של עץ ושל אבן וההיכל של אבנים שנתחנכו מקטנותם להשתחוות לה ולעבדה ולהשבע בשמה עכ"ד

שעיקר הקלקול תחילתו בדרך העבודה (בדינים של הדת), ונראה שעל העבודה בלבד אמר בתהלים עבדו את ה' בשמחה, ולא מדבר הפסוק על עצם ומפורש ומפורש ומפורש ומפורש 

 תורת
 הר שמואל

 זמני השבת:
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 מזל טוב
 לשכן יקר אהוב על הבריות

 ו“הימשה בן ישי ורעיתו ‘ הר
 על הברית לנכד

 

 ולשכן יקר איש תורה וחסד
 ו“היישראל נחמני ורעיתו ‘ הר

 על הולדת הנכדה
 ועובדו‘ בן לירא ה

 ו“הייצחק גולן הכהן ורעיתו ‘ הר
 

 ‘ולשכן יקר אוהבי תורה ויראת ה
 ו“היראובן מטטוב ורעיתו ‘ הר

 על אירוסי הבן
 תזכו לראות נחת באורך ימים ושנים!

 פרשה מפורשת 
 הרב דוד שרעבי

 ז“פרשת משפטים תשע

     

 

 העלון נתרם על ידי אוהב תורה וחסד מזכה הרבים
 

 בעילום שם

 ה“ע דוד‘ בת ר יהודית צערלנ מרת “לע
 

 

 העלון השבועי נערך לזכות הרבים בעלויות הדפסה בלבד, אשרי מי שזכה במצווה רמה זו!!
 ברכות בריאות פרנסה ושפע!! 

ואלה יעמדו על 
 הברכה...

 5המשך בעמוד 
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האם מותר לברור בכף או במזלג אוכל מתוך פסולת לאלתר 
 בשבת

היא שהרי בכלי אסור לברור אוכל מתוך פסולת אפילו לאלתר והאם כף השאלה השאלה השאלה השאלה 

 או מזלג נקראים כלי.

ביד   -במסכת שבת דף עד עמוד א כתוב  אלא אמר רב יוסף: בורר ואוכל  הגמרא הגמרא הגמרא הגמרא 

פטור אבל אסור, ובנפה   -לא יברור, ואם בירר  -ביד. בקנון ובתמחוי  -בורר ומניח 

חייב חטאת. מתקיף לה רב המנונא: מידי קנון   -לא יברור, ואם בירר    -ובכברה  

אוכל מתוך הפסולת, בורר   -ותמחוי קתני! אלא אמר רב המנונא: בורר ואוכל  

חייב   -לא יברור, ואם בירר    -אוכל מתוך הפסולת, פסולת מתוך אוכל    -ומניח  

אלא אמר אביי: בורר   -חטאת. מתקיף לה אביי: מידי אוכל מתוך פסולת קתני!  

נעשה   -לא יברור, ואם בירר    -לאלתר, ולבו ביום    -לאלתר, ובורר ומניח    -ואוכל  

כבורר לאוצר, וחייב חטאת. אמרוה רבנן 

קמיה דרבא, אמר להו: שפיר אמר נחמני. 

כלי עץ שעושין כעין צינור   -כתב רש"י בקנון  

רחב מלאחריו וקצר מלפניו, ובעלי מטבע 

עושים אותו, והבורר בו קטנית נותן קטנית 

במקום הרחב ומנענעו, והקטנית מפני שהוא 

סגלגל מתגלגל ויורד דרך פיו הקצר, והפסולת 

 נשאר בכלי. 

השולחן ערוך  סימן שיט סעיף י"ד מותר כתב כתב כתב כתב 

לערות בנחת מכלי לחבירו ובלבד שיזהר 

שכשיפסוק הקילוח ומתחילים לירד נצוצות 

קטנות הנישופות באחרונה מתוך הפסולת, 

יפסיק ויניחם עם השמרים שאם לא יעשה כן, 

 הני  ניצוצות  מוכחי  שהוא בורר.

ומיירי שרוצה לשתות לאחר זמן  דאם בדעתו  -ברורה כתב, שהוא בורר ובמשנה ובמשנה ובמשנה ובמשנה 

לשתותו לאלתר הלא קי"ל דאוכל מתוך פסולת כשבוררם שלא ע"י כלי מותר אם 

בדעתו לאכול מיד וכאן אף שמערה מכלי לכלי מ"מ עיקר הברירה נעשה על ידי 

ידיו ואם נתן קיסמין בפי הכלי שמערה בתוכו כדי שיסתנן היטב בזה אפילו 

לאלתר אסור אם אינו מפסיק כשמתחילין הניצוצות לירד משם דחשיב כבורר 

ע"י כלי. ואסור לשפוך השומן מן הרוטב ואפי' אם לא יסירם בכף אלא ישפוך 

בהכלי עצמה דהוה כבורר ביד ולא בכלי וכנ"ל מ"מ אסור דהשומן מקרי פסולת 

לגבי הרוטב אם אינו רוצה לאכול השומן לאלתר ופסולת מתוך האוכל אסור אף 

אם רוצה לאכול האוכל לאלתר כמש"כ בריש הסימן ואם שפך ביחד עם השומן 

 גם מקצת מן הרוטב שרי [אחרונים]:

במשנה ברורה סימן שי"ט ס"ק ס"ב כתב וכן הקולט שומן הצף ע"פ החלב וכן  וכן  וכן  וכן  

[שקורין סמעטענע] גם זה הוא בכלל בורר ע"כ יזהר שכשיגיע סמוך לחלב יניח 

קצת עם החלב ואז שרי וכמ"ש סי"ד וה"ה להיפוך שיטול קצת מן החלב עם 

השומן הזה [אבל  ליקח השומן בצמצום אסור אפילו דעתו לאכול לאלתר שהרי 

הוא לוקח בכף, ובשער הציון כתב ומה שכתב הגר"ז דאם דעתו לאכול לאלתר 

שרי, היינו, בשמערה מכלי לכלי, וכן משמע ממגן אברהם סעיף קטן ט"ו, עיין 

שם, אבל בכף, דרך ברירה הוא בדבר זה. ועיין בנשמת אדם בהלכות יום טוב כלל 

פ"ב אות ב', והנראה לעניות דעתי כתבתי, אולם במשנה ברורה ס"ק ס"ו כתב ודע 

דבתוספתא איתא אבל מחבץ הוא מעשה קדירה ואוכל  ור"ל להפריד בכף מאכל 

 עבה מן הרוטב דמותר משום דדרך אכילה הוא בכך,

אדם התיר לעשות כן בשבת וכן באגלי טל כתב להתיר לקלוט בכף את בנשמת  בנשמת  בנשמת  בנשמת  

 השומן הצף ע"ג התבשיל כדי לאכל את התבשיל לאלתר , 

מנחת יצחק חלק א סימן ע"ו כתב אמנם המ"ב (שם אות ס"ב) ובשער   בשו"ת בשו"ת בשו"ת בשו"ת 

הציון (אות נ"ח) חולק וכתב דכף דרך ברירה הוא בדבר זה עיין שם, ומכל מקום 

פירש (שם אות ס"ו), מה דאיתא בתוספתא אבל מחבץ הוא מעשה קדירה 

ואוכל, דר"ל להפריד בכף, מאכל עבה מן הרוטב, דמותר, משום דדרך אכילה הוא 

בכך עיין שם, ובזה נראה ג"כ דמה שלוקח האוכל על ידי מזלג, לא הוי לצורך 

הברירה, דהמזלג ל"מ להברירה, והוא בא רק לצורך שלא לזהם המאכל והידים 

 ושרי, כנלע"ד,

משה כתב בדבר בורר בשבת לאכול באגרות  באגרות  באגרות  באגרות  

לאלתר אוכל מתוך פסולת ע"י מזלג וכף אם 

נחשב כבורר בכלי שאסור. הנה פשוט לע"ד 

נברר בנקל מבידו  והכף  דאם ע"י המזלג 

ש  י ה  בריר ה ה סייעים למעש שנמצא שמ

להחשיב זה בורר בכלי ויש לאסור כמו בקנון 

ותמחוי אבל אם אין עושים להברירה כלום 

יותר מבידו אלא מחמת שאינו רוצה ללכלך ידו 

או מחמת שהוא מרחוק ואינו יכול להגיע שם 

בידו או מחמת שהוא דבר לח ואינו יכול ליקח 

בידו וכדומה הוא רק כבורר בידו שמותר 

 לאלתר באוכל מתוך פסולת.

עובדיה כתב להתיר לברור בכף ומזלג בחזון  בחזון  בחזון  בחזון  

כדי לאכל לאלתר משום שהוי דרך אכילה בכך וכיד אריכתא , וכן כתב באור 

לציון ומה שאנו נוהגים לאכול בכף או מזלג, ומימינו לא שמענו מי שיחמיר בכך 

לאסור אכילה בהם בשבת,  דע"כ לא אסרנו (מדרבנן) אלא היכא שהכלי מסייע 

למלאכת הברירה, כלומר שנותן האוכל והפסולת שניהם לתוכו, וע"י הטיית הכלי 

בידו נעשית פעולת הברירה, משא"כ בדרך האכילה הנהוגה בימינו, שהכל מונח 

בצלחת שלפניו, והוא לוקח מעט מעט בכף או במזלג ואוכל, אינו אלא כידא 

אריכתא ותו לא. וכיון שמוציא אוכל מתוך פסולת לאלתר שרי לכו"ע, והוא 

 פשוט).

שבת כהלכתה בשם הגרש"ז אוירבעך כתב שברירת אוכל מפסולת בשמירת  בשמירת  בשמירת  בשמירת  

 לאכל מיד אינו נחשב ברירה אלא דרך אכילה ומותר.

 

: לדעת החזון עובדיה, והאור לציון, והרב אויירבך, והמנחת יצחק, מותר לסיכוםלסיכוםלסיכוםלסיכום

לברור בכף ובמזלג אוכל מתוך פסולת לאכל מיד, ודעת האגרות משה אם כונתו 

לברור אסור אבל אם כונתו להקל את האכילה מותר, ובמשנה ברורה משמע 

 שאסור,

 למדני חוקיך
 הרב חיים דדש

    

    

לימדה תורה שיהיו  –לפניהם  "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם""ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם""ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם""ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"

המשפטים, היינו המצוות שבין אדם לחברו, לפני הכל, לפני המצוות 

 שבין אדם למקום, "דרך ארץ קדמה לתורה".

 (רבי ר' בונים מפשיסחא)                                                                          

הרי הוא נעשה עבד רק אחרי הקני'ה, מדוע   "כי תקנה עבד עברי" "כי תקנה עבד עברי" "כי תקנה עבד עברי" "כי תקנה עבד עברי" 

קוראו הכתוב עבד? יש כאן רמז לקונה, שידע שהוא קונה עבד, 

 שהוא כבר עבד לאדון אחר, לאדון העולם. –פירוש 

 (אלשיך)                                                                                                      

הגמ' במס' ב"ק אומרת שהכוונה לממון. אומר הגאון,  "עין תחת עין""עין תחת עין""עין תחת עין""עין תחת עין"

שהרמז בתורה, לכאורה היה צריך להיות כתוב עין בעד עין, כתוב 

תחת עין, לרמז, מה שאחרי האותיות של עין, אחרי ה"עין" הוא 

"פא" אחרי ה"יוד" "כף", ואחרי ה"נון" "סמך" עולה אותיות "כסף" 

 תחת עין, והוא כסף.   –יתן  –וזה 

 (הגאון מוילנא)                                                                                          

 פרפראות...
 הרב משה קליין
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 רבי אברהם אבן עזרא זיע"א
  א' אדרא' אדרא' אדרא' אדר תאריך הילולה:

אברהם בן מאיר ִאּבן עזרא היה משורר ומפרשני המקרא הבולטים רבי  רבי  רבי  רבי  

עסק גם באסטרולוגיה, חייו של אבן עזרא נחלקים לשתי תקופות, 

 הנבדלות זו מזו במקום מגוריו ובאופי פעילותו.

חייו הראשונה ישב בעיר טודלה בתקופת  בתקופת  בתקופת  בתקופת   

שבספרד, וממנה יצא לנדודים בארצות שונות. 

נפגש עם חכמים שונים, ובהם רבי יהודה הלוי 

ו  י ת ו ע י ס נ מ ת  ח א ב ו  י ל א ה  ו ו ל נ ש א  " ע י ז

לאפריקה. מטודילה עבר לשבת בקרודובה. 

בתקופה זו הרבה לחבר שירים, ונראה שהשירה 

הייתה אז עיקר עיסוקו ועל כן כינה עצמו בשם 

"אברהם הׁשר". באותן שנים חיבר את רוב שירי 

 השבח והידידות שנכללו בספרו שלו.

ה   פ ו ק ת ה  ב פ ו ק ת ה  ב פ ו ק ת ה  ב פ ו ק ת ד ב " ק ת ת ) ו   י י ח ב ה  י י נ ש  -ה

תתקכ"ד),כתב כמעט את כל ספריו, תוך שהוא 

נודד במדינות אירופה הנוצרית. הוא נשא בגאון 

את הכינוי "אברהם הספרדי", תוך שהוא כותב 

בעברית ובכך מפיץ את חוכמת יהדות ספרד 

וצפון אפריקה, אשר הייתה כתובה ברובה 

 בערבית יהודית.

ישב  ברומא בשיר "שמע אמרי שפר" תחילה  תחילה  תחילה  תחילה  

כתב: "ומארצו נפרד אשר היא בספרד ואל רומי 

 ירד בנפש נבהלת".

לגדלותו התורנית ולפרושיו המקרא, חיבר רבי אברהם מאות שירי מעבר מעבר מעבר מעבר  

קודש שהפכו עם השנים לנכסי צאן ברזל של העם היהודי בניהם הפיוטים 

 לך אלי תשוקתי (הנאמר בערב יוה"כ) ועוד. -אגדלך  -כי אשמרה שבת  -

יד אחד שבספריה הלאומית בווינה מסופר: "וביום שני בר"ח אדר בכתב בכתב בכתב בכתב 

ראשון שנת ד' תתקכ"ז (צ"ל תתקכ"ד) נפטר אבן עזרא והוא בן ע"ה וכתב 

סימן לעצמו בשנת פטירתו כתיבת ידו: ואברהם בן חמש ושבעים שנה 

 בצאתו מחרון אף העולם".

 

  :פתגמים, אמרות וחידות מאת רבי אברהם אבן עזראפתגמים, אמרות וחידות מאת רבי אברהם אבן עזראפתגמים, אמרות וחידות מאת רבי אברהם אבן עזראפתגמים, אמרות וחידות מאת רבי אברהם אבן עזרא

 על מזלו הרע בחייו אמר האבן עזרא:

 "אשכים לבית השר, אומרים: כבר רכב;

 אבוא לעת ערב, אומרים: כבר שכב;

 או יעלה מרכב, או יעלה משכב;

 אויה לאיש עני, נולד בלי כוכב;

 

אם יעסוק  אחר מתלונן האבן עזרא על מזלו הרע בפרנסה: במקום  במקום  במקום  במקום  

במכירת נרות, לא תשקע השמש לעולם, ואם 

ימכור תכריכים לא ימותו אנשים בימיו... ובלשונו 

 (ציטוט חלקי משיר):

 "לו יהיו נרות סחורתי,

 שמש עדי מותי; לא יאסף

  איגע להצליח, ולא אוכל,

 כי עיותוני כוכבי שמי,

 לו אהיה סוחר בתכריכין,

 לא יגועון אנשים כל ימי".

אנשים החושבים לחפות על פחיתותם על  על  על  על  

באמצעות מעמדם ומקומם הנכבד, אמר האבן 

(משפט זה  עזרא: "המקום ימלא את חסרונם..." 

מוכר לכולם מניחום אבלים, במשמעות אחרת 

לגמרי, אך האבן עזרא בשנינותו השתמש בו כדי 

לתאר את סוג האנשים החושבים ש"המקום", 

דהיינו מעמדם ומקומם, יכול להשלים את 

   חסרונותיהם האישיים).

 

    לקט מחידותיו:לקט מחידותיו:לקט מחידותיו:לקט מחידותיו:

רומז החרוז הבא: "וכי יכה איש את עין עבדו/ ועשית פסח לה', לא למה למה למה למה 

  תאבה אליו ולא תשמע בקולו"

 

[הפתרון: אם לוקחים את המילה "עבדו", ומורידים ממנה את האות עי"ן 

"יכה איש את עין עבדו"), מקבלים את האותיות "בדו". אותיות אלה הם -(

יום ב', יום ד' ויום ו'. ומכאן פתרון   -הימים שפסח לא יחול בהם לעולם  

את האות עי"ן  החידה: "וכי יכה איש את עין עבדו", דהיינו שמורידים 

מהמילה עבדו, ונשארים עם ב', ד' וה', יתקבלו הימים שלא יחול בהם 

תאבה  פסח, ולכן מי שיאמר לך בימים אלה "ועשית פסח לה'", אזי "לא 

 אליו ולא תשמע בקולו"].

 

 חזו בני חביבי
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 מעשה שהיה...

 השבת אבידה!
, 138בקו אוטובוס  8למי שאבד מעיל בצבע כחול מידה 

 ניתן לקבלו אצל משפחת אלקיים

 0548441997טל:  

 צריך מוהל בשבת בהר שמואל?
 מוהל מוסמךבן ציון נגר הרב 

 (החתן של הרב דדש)
 0527645608טל: 



  
 

 משה רבינו מול יתרו חותנו
פרשת יתרו הציגה לנו התורה את האדם שאפשר להגדיר אותו כאדם בשבת בשבת בשבת בשבת 

השלם שהעמיד העולם ה"לא יהודי" ! במקורו הוא היה מצרי ומכיוון שגילה 

את הרשע המצרי כפי שהתגלם בדמות פרעה ולמרות שהחזיק במשרה 

חשובה כי היה מיועצי פרעה אבל מכיוון שעמד על תכניות פרעה הוא התנגד 

ולכן פוטר ממשרתו והוכרח לצאת לגלות בארץ מדין שם נתמנה לכהן מדין 

אבל גם שם לא ישב בשקט ומכיוון שחיפש את האמת ולא מצא אותה במדין 

 גם שם הוא פוטר. אז הוא החל לשוטט בעולם ולחפש אמת אלוקית.

הייתה עבודה זרה שהייתה קיימת באותה עת שהוא לא הגיע אליה ובדק לא לא לא לא 

אותה ביסודיות מקצועית אבל הוא התאכזב מכולן ואז הוא חזר למדין והחל 

לעסוק במרעה צאן הקים משפחה ונולדו לו שבע בנות 

 שהועסקו אצלו ברעיית הצאן.

משה רבינו   –לגמרי במקרה    –עת הגיע לביתו  באותה  באותה  באותה  באותה  

שברח מפרעה מלך מצרים שביקש להורגו והקב"ה 

שעקב אחרי משה רצה שיתרו יפגוש את משה , יכיר 

 אותו ושמשה רבינו יתחתן עם צפורה בתו.

הסיפור הוא ישמע בחדשות על שני אירועים בהמשך  בהמשך  בהמשך  בהמשך  

מסעירים שהתרחשו בעולם והם גרמו לו לזעזוע עמוק 

והביאו אותו למחשבה שאכן הוא גילה את האמת 

בדמות ה' אלוקי ישראל והאירועים היו קריעת ים סוף 

 ומלחמת עמלק !

שמע על האירועים וקיבל החלטה לעזוב את הכול הוא הוא הוא הוא 

מאחוריו ולצאת למדבר סיני ושם לפגוש את משה 

רבינו ואולי אף להשתתף במתן תורה.(בנקודה זאת יש 

מחלוקת בין המפרשים )הוא מגיע ומתקבל בכבוד 

מלכים כשכל נכבדי היהודים יצאו לקראתו ואף 

השתתפו בסעודה לכבודו ואז הוא שמע ממשה רבינו את פרטי הניסים 

 שהביאו ליציאת מצרים והסתיימו בקריעת ים סוף ובמלחמת עמלק.

יצא יתרו בהצהרה נלהבת על השמחה שלו שהוא סוף סוף זכה להכיר כאן  כאן  כאן  כאן  

 את אלוקי האמת ושנודע לו שגדול ה' מכל האלוקים.

אליה וקוץ בה. התורה כותבת כאן מילה לא שגרתית. היא כותבת "ויחד אבל אבל אבל אבל 

יתרו" ורש"י יודע שלמילה הזאת יש שני פירושים. פירוש אחד לוקח רש"י 

מהתרגום שאומר "וחדי" מלשון חדוה זאת אומרת שמחה ופירוש שני 

ההופך את כול המשמעות הוא לוקח מדברי רבותינו ז"ל שאמרו שנעשה 

בשרו חידודין חידודין שהיה מיצר על אבדנה של מצרים! ועל זה מסיים רש"י 

בפתגם שאומר שארמאה עד עשרה דרי לא תיבזי ארמאה באפי. כלומר 

אפילו גר שנתגייר מעם מסוים אל תדבר בבוז על העם שהוא בא ממנו ! 

אפילו שעברו עשרה דורות מאז שעזב אותם. יתרו היה דור עשירי למצרים 

המקורי וכשהוא שמע על אבדנה של מצרים נעשה בשרו חידודין חידודין 

 מרוב צער.

מותר לנו להתפלא על יתרו. הוא היה מעורב בדיונים אצל פרעה שנגעו אבל אבל אבל אבל 

בבני ישראל. הוא ידע כמה רוע היה בפרעה שהתכחש לטובות שיוסף הרעיף 

על מצרים והעבודה הקשה שהוא העמיס על כתפי עם ישראל ובאמת הוא 

התנגד להן אז איך הוא יכל להצטער על אבדנה של מצרים ? "באבוד רשעים 

 רינה" כתוב , אז למה הוא היה מיצר?

 נקודה מאד לא יפה על אדם שהכיר את הקב"ה זה עתה. זאת זאת זאת זאת 

שני אנו מגלים את דמותו של משה רבינו שגדל כמצרי בבית פרעה מצד  מצד  מצד  מצד  

וכשרק הגיע לגיל שנקרא " גדול " מספרת התורה שהוא יצא אל אחיו וראה 

בסבלותם. האם הוא ידע שהוא יהודי ויצא לראות את אחיו ? דעת האבן 

עזרא שהוא לא ידע ושהוא יצא אל אחיו המצרים ! אולי זה היה המנהג 

במצרים שהנערים כיוון שגדלו היו יוצאים לסיור הכרות בממלכה שלהם 

 ובפרט אם היו נסיכים ממשפחת המלוכה. 

פה אירע דבר מוזר. למרות שמארגני הסיור לא התכוונו כלל להראות לו אבל אבל אבל אבל 

את מחנה העבדים הוא עצמו נשמט ממסלול הסיור ונמשך דווקא למחוזות 

העבדים. ומכיוון שהוא ראה בסבלותם הוא התכופף להרים משאות כבדים 

 תוך כדי שהוא נאנח קשות וממש הוא נשא בעול אתם.  

התורה מעמידה את שני האנשים הכל כך מרכזיים בפרשיות שלנו זה מול פה פה פה פה 

זה. מצד אחד יתרו הזקן והנכבד המגלה את הקב"ה כמנהיג העולם והכל יכול 

אבל בתוך עצמו לא חל שינוי של ממש ! הוא מצטער על 

אבדנה של מצרים האכזרית והמרשעת ובשרו נעשה 

חידודין חידודין למשמע מה שאירע להם למרות שידע 

שפרעה משלם ברגע של קריעת ים סוף על כך ששחט 

אלפי ילדים והשתמש בדמם לצורך ריפויו. יתרו ידע 

והבין את הסוד האלוקי שממנו לא תצא רע אבל 

"בקדירה שבישלו בה נתבשלו" כלומר שפרעה בעצמו 

הדליק את האש תחת הסיר שנקרא קריעת ים סוף והוא 

 התבשל בו.

השני משה רבינו שאולי אפילו לא ידע שהוא ומהצד  ומהצד  ומהצד  ומהצד  

יהודי אבל כשיצא וראה בסבלותם לא יכל לא להרגיש 

 את מה שהם מרגישים 

מול זה. ואנחנו היינו רוצים לדעת מהיכן צמח משה זה  זה  זה  זה  

רבינו ? את יתרו אנחנו מבינים כי הוא היה איש העולם 

הגדול וההרגשות שלו התאימו להרגשות רוב אנשי 

 העולם.

כארבעים שנה התפרסם בעולם ספרו של פסיכולוג עולמי שהעמיד לפני  לפני  לפני  לפני  

במרכז ספרו את השאלה האם האדם ביסודו הוא זאב האוהב לרצוח בני 

אדם או שמא הוא כבש הנותן למנהיגים שלו שיובילו אותו כרצונם לאן 

שיחפוצו. הוא כנוע מטבעו ואינו רע. לדעת מחבר הספר יש בשאלה זאת 

הבדל תהומי בין הנצרות הגורסת שאדם הראשון בא לעולם דרך חטא קדמון 

והוא רע בטבעו ואין לו תקנה בכוחות עצמו רק באמצעות האמונה במשיח 

השקר ישו ומהצד השני הוא מביא את הדעה של התורה והיהדות שהאדם 

בטבעו אינו רע אבל בהיותו בעל בחירה הוא עלול להתדרדר למחוזות הרע 

 אבל בסופו של תהליך הוא יחזור בתשובה והעולם יגיע לגאולה.

באותו זמן התפרסם ממצא מזעזע המגלה שבחיפוש שנערך בכל בערך  בערך  בערך  בערך  

רשימות היסטוריוניות מאז שהחלו לרשום היסטוריה התברר שבכל שנות 

שנים שבהן לא הייתה מלחמה ! מלבד שנים   300עולם הידועות נמצאו רק  

אלו תמיד הייתה מלחמה. מחקר זה צריך לקחת בחשבון שלא כל מה שאירע 

ידוע ושבהחלט יכול להיות שגם באותן שנים שנחשבות כשנים בלי מלחמה 

 היו מלחמות בקצוות תבל שהעולם לא התוודע אליהן !

עולם זה נולד וגדל יתרו ולכן אין פלא לראות שגם הוא לא השכיל בתוך  בתוך  בתוך  בתוך  

לשנוא את הרע העולמי והיה עצב לשמוע על אבדנו. ואנו מבקשים עתה 

לגלות על איזה קרקע גדל משה רבינו שמיד עם תחילת גדילתו ובפסיעות 

הראשונות שלו הוא מתגלה כנושא בעול עם חברו וכמי שלא יכול לסבול 

ים  ר ו פ י הס שת  ו בשל ה  גל מת ה  שז פי  כ ל  ו עו

 עיון הפרשה
 הרב דוד וייס
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 5המשך בעמוד 

 

 ח בלוני גז“חדש! גמ
 

 ח חדש בשכונה!“נתקעת בלי בלון גז? גמ
 121דוד שילמן אבני החושן ‘ אצל משפ

 תהילים ושיעור לנשים 
 אצל משפחת ירושלמי

 15:15בשעה  12רחוב לשם 
 כל הנשים מוזמנות!



שהתורה מספרת עליו. הסיפור הראשון 

הריגת השוטר המצרי שהכה איש עברי , 

הסיפור השני התערבותו במריבה בין דתן ואבירם והסיפור השלישי כשהוא 

 התערב במריבה בין רועי מדין לבנות יתרו.

בסך הכל היה נער בן שתים עשרה לדעה אחת או אולי בן עשרים לדעה הוא  הוא  הוא  הוא  

אחרת כפי שיש שחושבים וכבר גילה סימנים יפים של מנהיגות ושל אכפתיות 

 כפי שזה מתגלה בסיפורים אלו.

לענות על שאלתנו אנחנו נכנסים לפרשת משפטים שם לקראת סוף בשביל  בשביל  בשביל  בשביל  

הפרשה מסופר הסיפור שקרה לקראת מתן תורה. שם עלו משה ואהרון ונדב 

ואביהוא ושבעים מזקני ישראל על הר סיני ושם כתוב בפסוק י' בפרק כ"ד "ויראו 

את אלוקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטוהר". 

מביא שם רש"י דברי חז"ל בגמרא במסכת סוטה שלבנת הספיר היא הייתה 

לפניו בשעת השעבוד לזכור צרתן של ישראל שהיו משועבדים במעשה לבנים" 

 "וכעצם השמים לטוהר משנגאלו היה אור וחדוה לפניו "

יודעים שבכל מה שמסופר על הקב"ה אנחנו לא יודעים כלום והכל נכתב אנחנו אנחנו אנחנו אנחנו 

בכדי שנתלמד להיות מתדמים אליו והנה מלמדת אותנו התורה שאפילו הקב"ה 

שהוא תכלית החסד היה צריך להניח תחת רגליו לבנה בשביל לזכור צרתן של 

ישראל בעת השעבוד. פחות מזה זה לא מספיק ! כששומעים שמי שהוא חולה 

לא מספיק להיאנח אלא צריך לעשות מאמץ לשאת בעול עם חברו באיזו שהיא 

 דרך.

רבנו הטה כתפו תחת משא העצים שנשאו בני ישראל הוא לא עשה כשמשה  כשמשה  כשמשה  כשמשה   

את זה בשביל להקל מעליהם את משא העבדות. כי איך הוא יוכל להקל משא 

עבדות של מיליוני בני אדם ? אלא הוא עשה את זה בשביל להרגיש בחוש את 

 העול שהם נשאו.

זה מהדברים הקשים ביותר. להרגיש מה מרגיש הזולת. לשמוח עמו כי  כי  כי  כי  

ולהשתתף עמו בעת צער ובעת שמחה. על אהרון הכהן התורה מעידה שהוא 

שמח שמחה אמיתית לראות את גדולת משה אחיו. "וראך ושמח בלבו" תכתוב 

 עליו התורה ולכן זכה בעדי החושן המסמל את לב בני ישראל !

חשש משה שאהרון לא ירגיש שמחה ואולי יקנא בו ! כל שבעת הימים כמה  כמה  כמה  כמה  

שהקב"ה היה מפתה את משה ליליך בשליחותו והוא נימק את סירובו בטענות 

שונות הכל היה בגלל החשש שלו שאחיו הגדול ממנו בשלוש שנים יפגע 

 משליחות משה !

ישראל רשומים בין העמים העזים שבאומות. ואיך נהפכו להיות ביישנים ? עם  עם  עם  עם  

עד שזה נחשב להיות סימן של יהודים? זה קרה בעת מתן תורה ! התורה מספרת 

שכל מעמד הר סיני היה באותה מתכונת מיוחדת "בעבור תהיה יראתו על 

פניכם" מסבירים לנו חז"ל שיראתו על פניכם זאת הבושה ! במתן תורה קנו בני 

ישראל את המעלות הגדולות ביותר. מי שאין לו בושה זה סימן שלא עמדו 

 אבותיו למרגלות הר סיני !

לפי הרבה דעות וכנראה שרש"י בתוכם לא היה נוכח בשעת מעמד הר סיני יתרו יתרו יתרו יתרו 

 והוא בא רק מאוחר יותר.

שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים 

    לקולך די בכל אתר ואתר. לקולך די בכל אתר ואתר. לקולך די בכל אתר ואתר. לקולך די בכל אתר ואתר. 

 עיון הפרשה
 הרב דוד וייס
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 7:00תפילת שחרית כל יום בשעה 
 מתקיים בבית הכנסת שערי חיים 

 ו“הידוד נחמה ‘ אצל ר

 בנות יקרות!
 מתקיים קבלת שבת בזמן הדלקת נרות 

 ו“הידוד ירושלמי ‘ אצל משפחת ר

 , ממתקים והפתעות, כל הבנות מוזמנות!!9רחוב נופך 

יקבלו כן  האמונה בבורא יחיד, וסוברים הגויים אשר חלקם עובדים לבורא יחיד או קרוב לזה (כמו למשל המוסלמים), יסברו שכיון שעובדים לאל אחד על  

ם משל שכר גם על תורתם היינו עבודת דתם מצוותיהם ודיניהם, ואמר הפסוק ופירש רש"י עבדו את ה' בשמחה, וכל כך למה, דעו כי ה' הוא האלהים כש 

לו שכר פעולתכם אבל עובדי עבודה זרה אין להם לעבוד בשמחה שאין משלמים להם שכר ע"כ, והוא שיש להם לידע שלא יהיה להם שכר על עבודתם אפי 

 שעבדו לאל יחיד או קרוב לזה.

יפורשו לפי זה דברי ההגדה, רשע מה הוא אומר מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא לו, ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר, אף אתה הקהה והיטב והיטב והיטב והיטב 

כל זאת א ב את שניו ואמור לו בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים, לי ולא לו, ואילו היה שם לא היה נגאל ע"כ, ונראה שהרשע גם אם יאמר שמאמין בבור 

קר שעי עיקר טענתו על העבודה, על תורה ומצוות, ואומר שגם אם מאמין בבורא מה לו ולעבודתו למצוותיו ודיניו, וזה שאומר מה העבודה הזאת לכם,  

אלא   תו, סכלותו בענין העבודה ולא על ייחוד הבורא, ואומר בהגדה, לפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר, היינו שלא תסבור שרק על העבודה תלונ 

 כל המערער על העבודה הוא כופר בעיקר וחסרים לו שני חלקי הדת, והיטב יבואר גם בדברי הרמב"ם דלעיל.

נעיין, מפורסם מה שיש בעבודת ה' שני חלקים ודרכים של עבודה, האחד היראה והפחד, והב' השמחה והרינה, וגדול השמחה והרינה מן היראה, ועוד  ועוד  ועוד  ועוד  

ם אות ומפני שאדם כשעובד מיראה גרידא אין בו ובעבודתו השלימות אלא רק הקדמה להגעה אל השלימות, ובעובדי כוכבים יעבדו האלילים מפני יראתם  

 בסברם שיש להם שלטון על הכחות ופגעי הזמן ומפני היראה יבחרו לעבוד את יראתם ולא את הבורא היחיד אף שיש מהם אשר יאמינו בהמצאו, הנה

 שיראה ועבודה מיראה יש בו מן המקח והממכר שעושה הנברא שיקול של רווח והפסד, מה שאין כן עבודה האמיתית של השמחה יבוא לאדם רק מהכרה

ב של רבו ובלא יראת הפגע ועל כן היא האמונה והעבודה הברורה בלא שיקול של רווח והפסד, וכיון שרינה אפשר לומר רק מתוך הכרה ואין ברינת אמת עי 

רנה כי ול  צדדי רווח, לכן אמר בתהלים פרק מ"ז פסוק ב' כל העמים תקעו כף הריעו לאלהים בקול רנה, שלעתיד לבא כל העמים תקעו כף הריעו לאלהים בק 

ל ע"כ כל לכ   ה' עליון נורא מלך גדול על כל הארץ, היינו שאין זה בקשה מהם לנהוג כן, אלא הכרח כיון שהקב"ה הוא מלך גדול על כל הארץ שתגלה מלכותו 

 בד.בל העמים יריעו בקול רינה כיון שאי אפשר בענין אחר הואיל ונגלה מלכותו לכל בתכלית הידיעה, ושוב גם העמים אינם יכולים להריע בקול יראה

 לפי זה צריך ביאור מה שאמר עבדו את ה' בשמחה, וכל כך למה, דעו כי ה' הוא האלהים כשמשלם שכר פעולתכם ע"כ, והרי שכר הפעולה הוא היפךאמנם אמנם אמנם אמנם 

העבודה בשמחה, שרק העובד מיראה עובד משום מקח וממכר, אבל העובד בשמחה אשר היא תולדה של עבודה מאהבה הרי אין חשבונו המקח וממכר, 

 אלאאלא רק ההכרה האמיתית והישרה ועל כן לבו שמח? וצריך לומר וכמו שכתבתי לעיל שאין העיקר כאן ללמד שיש לעבוד בשמחה משום קיבול השכר,  

בודה אבל עובדי ע   -העיקר הוא לומר שהעובד עבודה זרה אין לו לעבוד את עבודתו בשמחה ומפני שלא יהיה לו שכר, ועיקר דברי רש"י הם לומר כלשונו  

 זרה אין להם לעבוד בשמחה שאין משלמים להם שכר.

א זה נבין כמה המשפטים והדינים חשובים ומי שהולך לידון בבית משפט שלא על פי התורה הוא נותן יוקרה כח והסכמה בעבודה אחרת, בעבודה שהי לפי לפי לפי לפי 

  זרה, בעבודה זרה!  אבל המגדל את משפטי התורה, ומייקר את לומדיה, הרי הוא עובד את השם בשמחה!

 1המשך מעמוד  -פרשה מפורשת 



 

 

שירותי דת 
 וגמילות חסד

 052-7111480אילנה טל:  לתיאום בענין טהרה:

 054-2002882הרב דוד שרעבי טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 02-5715176הרב יוסף שטילרמן טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 058-3274470הרב עמנואל איפרגן טל:  דיני תורה בדיני ממונות ושכנים:

 054-8002882מירב שרעבי טל: ‘ גב עזר ליולדת:

 054-8441374שולה ויטנשטיין טל: ‘ גב ח תרופות:“גמ

 054-8441374הרב מרדכי ויטנשטין טל:  ח רדיאטורים לחימום:“גמ

 054-8402564משפחת בן ישי טל:  מיץ ענבים:

 050-5245392משפחת נחמני טל:  כרית של ברית:

  16אודם ‘ מטטוב: רח‘ גב ‘):אחות מוסמכת לשעת הצורך בשבת (פציעות זריקות וכו

 052-6161696הרב איתמר שעיה טל:  ח פלאטה של שבת:“ח כיסאות שולחנות ומזרנים וגמ“גמ

 0504116009אביאל ירושלמי  טפחים, סירים גדולים: ‘ ח כיסאות שולחנות, כסאות ג“גמ

 02-5711480הרב חיים דדש טל:  ח כיסאות שולחנות מפות שולחן וכלי הגשה:“גמ

 02-5715028משפחת אלקיים טל:  ח מוצצים ובקבוקים:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  ח להמסת אבנים בכליות:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  החזרת פרקים למקום, וקיבוע:

 054-2002882משפחת שרעבי טל:  מקרן, ומכשיר אנילציה (אנילציה תרומת קרוליין שרעבי):

 054-8002882משפחת שרעבי טל:  ויה:‘נ אסתר בת ג“משאבת חלב ידנית וחשמלית לע

 050-4108914קרוליין שרעבי טל: ‘ גב איסוף וחלוקת מזון למשפחות:

 ח טיטולים ומטרנה“גמ
 ל, ולרפואת טוהר בת שני שרה“נ אייל בן זהבה ז“לע

 על ידי משפחת ויצמן

 050-6401440טל: 4רחוב ברקת 

6 

 חזו בני חביבי

 

 מזל טוב משפחת מטטוב על אירוסי הבן!

שיעור חסידות בביתם של 
ו “היאהרון לב ורעיתו ‘ ר

כיד המלך! השבוע 
השיעור יתקיים ביום שני 

בביתם של  8:00בשעה 
ויטנשטיין ורעיתו הרב 

 ו“הי

משה בן ישי ורעיתו על שמחת ‘ מזל טוב הר
 הברית לנכד!

 לומדי הדף היומי תורה וקדושה, עמל וזכות!



"וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש  "וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש  "וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש  "וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש   

"אם על הפתיחה חייב על   בור" בור" בור" בור" 

הכריה לא כל שכן" (רש"י) שאל אדם אחד את המלבי"ם: מתקנות 

רבינו גרשום מאור הגולה כי מכתב סגור של אחר אסור לפתוח כדי 

לקוראו. מה הדין אם המכתב גלוי או פתוח? האם מותר לקוראו אם 

"אם על הפתיחה הוא חייב על   –לא? השיב הגאון במליצה שנונה  

 הקריאה (=הכרייה) לא כל שכן".

 

    אם המצא תמצא בידו הגנבה... שנים ישלםאם המצא תמצא בידו הגנבה... שנים ישלםאם המצא תמצא בידו הגנבה... שנים ישלםאם המצא תמצא בידו הגנבה... שנים ישלם

כי זה כלל גדול בתורה, ועשית לו  –ולמה דווקא שניים, כפל דווקא? 

כאשר זמם לעשות לאחיו. מידה כנגד מידה. ולכן כאשר גנב 

שקלים   5שקלים רצה אפוא להפסיד לחבירו    5מחברו, למשל, 

ושהוא ירויח חמישה שקלים, ולכן כשהוא משלם כפל, יוצא שהוא 

מפסיד חמישה שקלים והנגנב מרויח חמישה שקלים מידה כנגד 

 מידה.                                                                                  (רבינו בחיי)

    

 

 

 בענין שור המועד ושינוי רשותו
השבוע וכי יגח שור או איש או אישה וכו' (שמות פרק כ"א פסוק כ"ח) בפרשת  בפרשת  בפרשת  בפרשת  

וכל דיני שור שנגח ג' פעמים, לענין הועד בבעליו הוא סוגיא ערוכה במס' בבא 

קמא (פרק א' ומשם בארה) רק אנו נדון להלן בדין אחד שהביא הרמב"ם (ואגב 

 חידוש הדין נראה עד כמה דברי הרמב"ם ז"ל מדוקדקים כחוט השערה)

הרמב"ם (הלכות נזקי ממון פ"ו הלכה ו') שור שהועד ונמכר או ניתן במתנה, כתב כתב כתב כתב 

חזר לתמותו שהרשות שנשתנית משנה דינו. עכ"ל. ודין זה מבואר  בגמ' (בב"ק 

דף מ":) בענין שינוי רשות השור שאם השור נגח ג' פעמים, נהיה לו דין שור 

מועד (שמשלם נזק שלם אם הזיק) ואם אח"כ הוא הועבר לאדם אחר ע"י מכירה 

או מתנה, חזר השור להיות תם ודינו שאם נגח משלם 

 חצי נזק.  

אחר כתב הרמב"ם (בשני פרקים קודם פרק ד' במקום במקום במקום במקום 

הלכה ט') שאלו (לשון שאילה) כשהוא תם והועד 

בבית השואל, והחזירו לבעליו חוזר לתמותו. הואיל 

ונשתנית רשותו בטלה ההעדה והבעלים משלמין חצי 

נזק, והשואל פטור שהרי החזירו. עכ"ל. פירוש שאם 

אדם השאיל לחבירו שור כשהוא בחזקת תם שלא 

נגח ג' פעמים, ואצל השואל נגח ג' פעמים נהיה מועד, 

אבל אחר שהשואל מחזירו לבעלים חזר השור להיות 

דינו מועד. ע"כ ביאור דברי הרמב"ם בפשטות. וכעת 

 נדייק בלשונו הטהור. 

הראשונה שהבאנו לגבי שינוי רשות ע"י בהלכה  בהלכה  בהלכה  בהלכה  

מכירה או מתנה כתב הרמב"ם, "שהרשות שנשתנית 

משנה דינו" ואילו לגבי שואל כתב "הואיל ונשתנית 

רשותו בטלה ההעדה" וצריך להבין למה במקום אחד 

כתב הרמב"ם משנה דינו ובמקום אחר כתב בטלה 

ההעדה. (וצריך לדעת שכל דברי הרמב"ם מדודקים 

במידה ובמשקל, וכל מקורם ודיוקם מלשונות 

המשנה והגמ'. ואנו ננסה לעמוד על הגדרים והדינים 

היוצאים מזה) ועוד צריך להבין מה זה לשון שכתב הרמב"ם "והשואל פטור 

שהרי החזירו". וצריך ביאור מה הלשון הזה שכתב הרמב"ם, "שהרי החזירו" הרי 

הדין תלוי בשינוי רשות, כמו שכתב בהלכה הקודמת שאחר שינוי רשות בטל 

 ההעדה. (וגם מוזר הלשון שהרי החזירו, שהרי פשיטא שאינו חייב אם החזירו) 

נבאר מהו הדין של שינוי רשות, מדוע ע"י שינוי רשותו של שור מועד וכעת  וכעת  וכעת  וכעת  

עושה דינו לשור תם. ורבנו המאירי (עמ"ס בבא קמא דף ל"ט. במשנה וע"ע 

בשיטה מקובצת שם עמ' ב' בד"ה רשות) כתב שיציאת השור מרשות לרשות 

משנה מזלו וטבעו. והיינו ע"י שינוי מקומו ורשותו נעשה יותר רגוע ואינו מועד 

להזיק. ואע"פ שיש פעמים לגבי חיות או כלבים וכדו' ע"י שמשנים מקומם נהיים 

תוקפניים יותר. וצריך להסביר דבריו שהאדם יש לו התנהגות מסויימת עם 

הסובבים אותו ויש אדם נינוח ויש שפחות נוח ורגוע, וכך השור מתנהג לפי 

הבעלים שלו שפעמים בעליו רגוע וגם השור כך ואינו עצבני ואינו נגחן. ולעומת 

זה יש פעמים שבעל השור התנהגותו גורמת לשור להיות נגחן. וזכר לדבר מקרא 

שכתוב "ידע שור קונהו"  (ישעיהו פרק א') וגם בגמ' מצינו לגבי מועד לשבתות 

אינו מועד ליום חול (בב"ק דף ל"ז.) והיינו שתלוי בסביבה ומצב הרוח שבשבת 

אינו עובד וכדו'. ויוצא לפי דברי המאירי שיש שני דינם של שינוי רשות אחד, 

השינוי רשות מבטלת את העדות הראשונה לגבי השור הנגחן. ודבר שני טבע 

 השור משתנה ע"י שינוי הרשות.

לשיטת רש"י (בב"ק דף ל"ט. ד"ה חזר לתמותו) השינוי רשות הוא לא מצד אבל אבל אבל אבל 

שינוי טבעו אלא כל דיני שור הוא תלוי בדין שקבעה התורה, כגון מתי שור נהיה 

מועד כשמעידים עליו עדים בבית דין שהוא נגח ג' פעמים שנאמר והועד 

בבעליו, (כדאיתא בברייתא שם דף כ"ד.) ואין די בזה 

שהבעלים שלו או אנשי השכונה יודעים שהוא נגחן.  

ולפיכך הוא הדין בשור שעבר שינוי ברשות שלו "דינו" 

שהשתנה משור מועד לשור תם. וזהו דין של גזירת 

הכתוב. ויוצא לשיטת רש"י שדין שור המועד יש דינים 

אחד לגבי השור שאם נגח ג' פעמים נעשה מועד שהוא 

נגחן. ודין שני לגבי הבעלים שאין לחייב את הבעלים עד 

ששורם יגח ג' פעמים וע"י עדים שהתרו בו שנאמר 

 והועד בבעליו כאמור. 

ששיטת המאירי הדין בשינוי רשות תלוי בשור יוצא  יוצא  יוצא  יוצא  

שע"י שינו רשותו משתנה טבעו ורוגזו. ואילו לשיטת 

רש"י זהו גזירת הכתוב שע"י שינוי רשות השור, הדין 

הוא שנשתנה דינו. והרמב"ם כשבא לפסוק הלכה בשינוי 

רשות היה צריך לחלק בין "סוגי השינוי רשות" שהרי 

לגבי שינו רשות באדם ששואל מחבירו את שורו, שהרי 

לא נעשה כאן שינוי רשות ממשי שהרי השור חוזר 

לבעליו אחרי זמן מסויים וא"כ מה עשה השינוי רשות 

זה. לפיכך בדין שואל כתב הרמב"ם בטלה ההעדה, דיקא 

מכיון שאין זה תלוי בטבעו של השור אלא מגזירת 

הכתוב כמו שפירש רש"י שאחר שעבר השור רשות 

אחרת בטלה העדאתו. ואין זה תלוי בטבעו ותכונותיו של השור. וע"פ זה יובן 

הלשון שכתב הרמב"ם שכתב "והשואל פטור שהרי החזירו" ושאלנו הרי פשוט 

שהרי השור לא של השואל וגם לא ברשותו. אלא רוצה הרמב"ם לחדש, כיון 

שהשור נעשה מועד אצל השואל מכח התנהגותו וכל מיני סימפטומים הקיימים 

אצלו, הייתי חושב שאם יגח השור פעם אחרת, אפילו שחזר אצל הבעלים שלו 

נחייב את השואל בנזק של מועד, לכך בא הדין של רש"י שההעדה של השואל 

זה היה בזמן שהוא ברשותו של השואל וכעת שהשור אינו ברשותו בטלה 

ההעדה. ודו"ק. אבל גבי מכר ומתנה שהשינוי של השור נעשה בצורה מוחשית 

ואין לו את אותם בעלים שהיו קודם הרי גם טבעו מימילא משתנה ואין לו דין 

 שור מועד. ע"כ.

 נועם דברות
 הרב עמנואל איפרגן

 פרפראות...
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 למיחש ולהאמין -שמירת הלשון 
: איתא בחז"ל, אף שאסור לקבל לשון הרע להוריד ערך חבירו, מ"מ למיחש ליה מיבעי הקדמההקדמההקדמההקדמה

(א) 
. לא בלבד שמותר למיחש, אלא פעמים גם מצוה למיחש כדי להגן 

על עצמו, ומי שהחמיר בעצמו ועי"ז בא לידי סכנה בגלל שלא הגין על עצמו, דמיו בראשו
(ב)

.
 

 ולפעמים מותר גם להאמין, וכדלקמ' בעזרהי"ת.

בענין הגדר של "מיחש",למיחש ליה מיבעי: למיחש ליה מיבעי: למיחש ליה מיבעי: למיחש ליה מיבעי: 
 

כתב החפץ חיים וז"ל צריך לקבל את הדבר בדרך חשש בעלמא, היינו רק כדי לשמור את עצמו ממנו שלא יגיע לו היזק 

על ידו, ולא יהיה זה הדבר אפילו בגדר ספק, דמעמידין לאדם בחזקת כשרות כו', כי לא נגרע ערכו בעינינו על ידי 

הלישנא בישא לשום דבר, רק שהתורה התירה לחוש ללישנא בישא לענין לשמור את עצמו ואת אחרים ממנו עכ"ל 
(ג) 

 .

היוצא מזה, השומע לשון הרע על חבירו, יש לו לחוש לנהוג בזהירות כדי להגין מפני חבירו, ואף שיתכן שיגיע לחבירו 

צער מחמת זה, מ"מ התורה התירה להגן על עצמו בדרך חששא בעלמא. 
  

ואף שהוכרח לעשות פעולות של הגנה נגדו, 

מ"מ כתב החפ"ח ש"לא נגרע ערכו בעינינו", דהיינו שאסור להאמין בלבו לשנוא אותו, וכן אסור להזיק או לבייש אותו, 

וכן אסור למנוע ממנו שום טובה שמחוייב להיטיב לו מן הדין (כמו לכל ישראל כשר) 
(ד) 

. ועוד, הא שהתירו לחוש הוא 

רק כדי להגין על עצמו, אבל סתם לחוש ללישנא בישא בלי שום תועלת של הגנה, אסור
(ה)

. 

מותר להאמין ב' עדים המעידים בב"ד (אבל לא מחוץ לב"ד) מתי מותר להאמין:מתי מותר להאמין:מתי מותר להאמין:מתי מותר להאמין:
(ו)

. וכן מותר להאמין לאדם המספר על 

עצמו
(ז)

. וכן מותר להאמין כל סיפור על אדם שאינו בכלל עמיתך, שאין דיני הלכות לשון הרע שייך עליהם 
(ח) 

. ופעמים 

מותר להאמין על ידי סברא חזקה. אמנם, בהלכה לא מצינו אלא ב' סברות שמספיקות וחזקות דיים שעל ידיהם מותר 

 להאמין, והם הסברות של "מילתא דעבידי לאגלויי", ו"דברים נכרים", וכדלהלן. 

כלל הוא בגמ', מילתא דעבידא לאיגלויי לא משקרי אינשימילתא דעבידי לאגלויי: מילתא דעבידי לאגלויי: מילתא דעבידי לאגלויי: מילתא דעבידי לאגלויי: 
(ט)

. וכתב החפ"ח, שהיינו דווקא במקרה שעביד מאוד לאיגלויי השקר, דהיינו שיכול 

לברר בהחלט אם הוא שקרן או לא, ואין לו דרך לחזור ולבאר כוונתו באופן שאינו שקר גמור
(י)

.
 

אבל אם יש שום דרך שהוא יכול להסביר את דבריו, למשל שהוא יכול 

לומר "טעיתי", או "כך שמעתי", או במקרה שתלוי בהשערה והוא יכול לטעון "כך דעתי", וכל כיוצא בזה, אסור להאמינו
(יא)

.
 

וכן אם יש שום צד שהמספר לא הבין את 

העובדות של הסיפור שראה, אסור להאמינו, ע' בהע' 
(יב) 

. וכן פשוט, אם המספר הוא סוג אדם שלא איכפת לו להיות שקרן, אין שייך דין זה. 
  

וכן אין להאמין ממי 

ששונא אותו, שמחמת השנאה חיישינן שישקר אף שעבידי לאגלויי
(יג)

 . אף במקרה שמותר להאמין, מ"מ בלי תועלת אסור להטות אזנו לשמוע לשון הרע זה.

מוכח מהגמ' שמותר להאמין לשון הרע על ידי "דברים הניכרים" דברים הניכרים:דברים הניכרים:דברים הניכרים:דברים הניכרים:
(יד)

. דברים הניכרים, היינו שיודע בעצמו עובדות אחרות הנוגעות ממש למה שסיפרו 

בירה, שעבר בע   עליו, שאפילו בלי מה ששמע עליו היה נוטה לומר שזהו מה שקרה (והסיפור ששמע הוא כעין מכה בפטיש). [לדוגמא, מותר להאמין על מי שמוחזק 

בה עוד הפעם
(טו)

.] כתב החפץ חיים חמשה תנאים בנוגע ל"דברים הניכרים"
(טז)

, ואלו הן: א) אין צד לדון אותו לזכות: הסוגיא של "דברים הניכרים" נוגע דווקא בסיפור 

הרואה עצמו מו  של עבירה שאין במה לדונו לצד זכות. שהרי אם יש במה לדונו לכף זכות, שפיר אסור להאמין להוריד ערכו, שהרי מחוייב לדונו לכף זכות, וכ 
(יז) 

. ב) 

דברים ניכרים ממש: דווקא אם יש דברים הניכרים ממש, שנוגע לעבירה זו שסיפרו לו עליו, לאפוקי אם רק ניכר קצת 
(יח) 

. ג) שראה בעצמו: דווקא אם ראה את 

הדברים הניכרים בעצמו, לאפוקי אם שמע הדברים הניכרים מאחר, שאין שמיעה זו מועילה כלום יותר משאר שמיעת לשון הרע 
(יט) 

. ד) שיהיה לתועלת: דווקא 

שיהיה לו לתועלת, דאל"כ הרי אסור להטות אזנו לשמוע הסיפור
(כ)

.
 

ה) רק להאמין בלבו: כל זה אינו מועיל אלא להאמין בלבו (לשנוא אותו מחמת עבירתו), אבל לא 

לעשות שום פעולה לגרום הפסד לחבירו
(כא)

.
 

אחר כל זאת, סיים החפ"ח "צריכין ליזהר מאוד, ולחקור בשבע חקירות אם הם באמת דברים הנכרים כו', כי היצר מטעה 

את האדם בזה מאוד"
(כב)

 . 

חוץ מסברות של "מילתא דעבידי לאגלויי" ו"דברים הניכרים", אסור להאמין לשון הרע ע"י שום סברות אחרות   סברות אחרות: סברות אחרות: סברות אחרות: סברות אחרות: 
(כג) 

 .
  

לדוגמא, אסור להאמין אפילו 

לשנים המספרים (אא"כ מעידים בב"ד)
(כד)

. וכן אסור להאמין אפילו אם המספר "מאמין לו כבי תרי" (אפילו אביו או אשתו)
(כה)

.
 

וכן אסור להאמין אפילו אם מסיח לפי 

תומו
(כו)

. וכן אסור להאמין אפילו אם המספר סיפר הלשון הרע בפני האדם הנידון (אא"כ האדם מודה בהדיא לסיפור שנאמר עליו) 
(כז) 

. וכן אסור להאמין אפילו אם 

המספר כולל את עצמו בתוך הסיפור (מותר רק להאמינו על מה שסיפר על עצמו, אבל לא על חבירו)
(כח)

 . 

יש שני חלקים לכל סיפור: חלק א', העובדות (המציאות מה שקרה). חלק ב', הפירוש של העובדות (שתלוי בעיני מותר להאמין רק העובדות אבל לא הפירוש:  מותר להאמין רק העובדות אבל לא הפירוש:  מותר להאמין רק העובדות אבל לא הפירוש:  מותר להאמין רק העובדות אבל לא הפירוש:  

שמותר להאמין רה  המפרש). "דברים הנכרים" ו"מילתא דעבידי לאגלויי" מועילין להאמין לעובדות, אבל אינו נוגע כלל לענין הפירוש של העובדות. לכן, אף במק 

א מותר להאמין מיל לעובדות, אין מותר להאמין פירוש של גנאי. רק בסיפור של מעשה עבירה שאין במה לדון אותו לכף זכות, שבזה ע"י שמותר להאמין לעובדות, מ 

וכמו הרואה עצמו  תו, לגנאי, שהרי הפירוש האמיתי כלפי שמיא לעובדות אלו הם לגנאי. [אא"כ יש לדונו לכף זכות, לכן אף אם העובדות אמת, מ"מ עדיין אסור לגנו 
(כט)

.] אבל למשל, לגבי שלילת מעלות, לעולם אין זה גנאי כלפי שמיא, לכן אינו מועיל שום סברא לגנותו מחמת זה
(ל)

 . 

בה אף השומע לשה"ר לתועלת, אסור להאמין להוריד ערכו, אבל למיחש מבעי. למיחש, היינו לעשות פעולות של הגנה, אבל אסור למנוע ממנו שום טו סיכום:  סיכום:  סיכום:  סיכום:  

ידי סברא חזקה, על  המחוייבת בהלכה. ואינו מותר להאמין בהחלט אלא על ידי א) שנים בב"ד ב) אדם על עצמו ג) או על מי שאינו בכלל עמיתך. ומותר להאמין גם  

ין להאמין ע"י שום וא   דהיינו א) במילתא דעבידי לאגלויי ב) ובדברים הניכרים. סברות אלו מוגבלים לפי הגדרת חז"ל וכנ"ל, ולא כפי סברת אחרות הנראה בעינינו. 

עצמו בסיפורו. את  סברות אחרות, אפילו אם א) יש שני מספרים ב) המספר נאמן כבי תרי ג) המספר מסיח לפי תומו ד) סיפר בפני מי שנאמר עליו ה) המספר כולל  

האמין, היינו לענין ר ל על כן, צריך ליזהר בתנאים של דברים ניכרים, ובמילתא דעבידי לאגלויי, שלא יערבו בהם עוד סברות אחרות שבודה מליבו. וגם כל מקום שמות 

 העובדות בלבד, אבל לעולם אסור להאמין פירוש לגנאי חוץ מעבירה שאין בו צד זכות, וכמו הרואה עצמו.

 הלכה פסוקה
 הרב יוסף שטילרמן

 

ואלה יעמדו על 
 הברכה...
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